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Seznam rozhodnutí v pořadí časovém. 

1928. 

leden 2. Zm I 426}27 
» 4. Zrn I 585/27 
" 5. Zm I 568/27 
" 5. Zrn I 763/27 
" 5. Zm I 781/27 
» 5. Zrn II 291/27 
» 7. Zrn I 195/27 
» 7. Zrn II 372/27 . 
» 12. Zm II 151/27 
» 13. Zrn I 450/27 
" n Zrn I 689/27 
» 14. Zm I 669/27 
» 14. Zrn I 808/27 
» 14. Zrn II 441/27 . 
» 16. Zrn I 686/27 
» 16. Zrn II 321/27 
» 19. Zrn I 625/27 
» m Zm I 659/27 
» < 20. Zrn I 372/27 
" 20. Zrn I 685/27 
» 20. Zrn I 700/27 
» 20. Nd I 14/28 
» 20. Nd I 15/28 
» 20. Zrn II 301/27 
» 2L Zrn II 432/27 . 
» 23. Zrn I 578/27 
" 23. Zrn I 766/27 
" 23. Zrn II 467/27 
» 26. Zrn I 688/27 
» 26. Zm I 756/27 
» 26. Zrn I 794/27 

Čís. 

leden 27. Zm I 539/27 
» n Zm I 666/27 

3031 »28. Zrn II 40i/27 
3032 » 30. Zm I 521/27 

)''<<<30:l3~ .• » ,~J:""Znltr~/37 
. '·:lb34" , .'" " ";I\,.~",,, 

:"3035 '1 /1~ ..... ~ťntOl: ~ľ. ~W4>2216/27 
3036 '1\'-;" > •. 2.,,~m I 559/27 
3037 .! » 2. Zrn I 624/27 

.L <. 303L:\ ~ ... 2. Zrn 1702/27 
3039 . T -'» 2. Zrn JI 169/27 
3040 I' » 2. Zrn II 304/27 
3041 ': » 2. Zrn II 36D/27 

» 3. Zrn I 630/27 
3042 
3043 
3044 
3045 
3046 
3047 

· 3048 
· 3049 
· 3050 
· 3051 
· 3052 
· 3053 
· 3054 
· 3055 
· 3056 

3057 
· 3058 
· 3059 
· 3060 
· 3061 

" 3. Zrn II 383/27 
" 4. Zrn I 322/27 
» 4. Zrn I 579/27 
" 6. Zrn I 774/27 
» 7. Zrn I 776/27 
» 8. Zrn I 722/27 
» 8. Zrn II 296/27 
» 9. Zm I 717/27 
» 10. Zm I 503/27 
» 10. Zrn II 170/27 
), lL Zrn I 611/27 
» lL Zrn II 367/27 
» 13. Zrn II 370/27 
» 13. Zrn II 11/28 
" 16. Zrn I 724/27 
» 16. Zrn II 6/28 
» 17. Zrn I 7/28 . 
» 17. Zrn II 385/27 
» 18. Zrn I 564/27 

čís. 

3062 
3063 

· 3064 
3065 
3066 

3067 
3068 
3059 
3070 

· 3071 
3072 
3073 
3074 
3075 
3076 
3077 

· 3078 
3()79 
3080 
3081 
3082 
3083 

.3084 
3085 

.3086 

.3087 
· 3088 

3089 
.3090 
· 3091 
.3092 
· 3093 

1" 



IV. 

únor 20. Zrn 1 637/27 
» 20. Zrn II 459/27 
» 21. Zrn 1 742/27 
» 23. Zrn 1 593/27 
» 23. Zrn II 250/27 
» 25. Zrn 1 786/27 
» 25. Zrn II 259/27 

březen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1. Zrn I 546/27 . 
1. Zrn I 715/27 . 
1. Zrn 1 771/27 . 
2. Zrn I 528/27 . 
3. Zrn 1 644/27 . 
3. Zrn I 709/27 . 
6. Zrn II 425/27 . 
6. Zrn II 36/28 . 
8. Zm II 31/28 . 
9. Zrn 1 12/28 . 
9. Zrn II 497/27 . 

12. Zrn 1401/27 . 
12. Zrn II 2/28 . 
14. Zrn II 78/28 . 
16. Zrn II 38/28 .. 
17. Zrn I 56/27 . 
17. Zrn I 46/28 . 
17. Zm II 478/27 . 
19. Zrn 1 302/27 . 
19. Zrn I 640/27 . 
22. Zrn 1 280/27. ',. 
22. Zrn 1 487/27 . 
22. Zrn I 96/28 . 
22. Zrn 1 153/28 . 
22. Zrn II 433/27 . 
23. Zrn I 660/27 . 
23. Zrn II 472/27 . 
24. Zm 1 35/28 . 
24. Zrn II 29/28 . 
29. Zrn 1 760/27 . 
29. Zm 1 809/27 . 
29. Zm I 810/27 . 
29. Zrn 1 811/27 . 
29. Zrn 1 154/28 . 
30. Zrn 1 203/28 . 
30. Zrn II 486/27 . 
30. Zrn II 76i28 . 
31. Zrn 1 356/27 . 

duben 2. Zm I 505/27 . 
» 2. Zrn I 762/27 
» 2. Zrn H 481/27 . 
» 3. Zrn II 468/27 . 
» 4. Zrn 1 319/27 . 
» 4. Zm II 487/27 . 
» 12. č. pres. 186/27 
» 13. Zrn 1 475/27 . 
» 13. Zm 1 111/28 •. 

Čís. 

· 3094 
3095 

· 3096 
· 3097 
· 3098 
· 3099 
· 3100 

· 3101 
· 3102 
· 3103 
· 3104 
· 3105 
· 3106 
· 3107 

3108 
· 3109 
· 3110 
· 3111 
· 3112 
· 3113 
· 3114 
· 3115 
· 3116 
.3117 
· 3118 
· 3119 
· 3120 
· 3121 
· 3122 

3123 
· 3124 
· 3125 
· 3126 

3127 
· 3128 
· 3129 
· 3130 
· 3131 
· 3132 
· 3133 
· 3134 
· 3135 
· 3136 
· 3137 
· 3138 

· 3139 
· 3140 
· 3141 
· 3142 
· 3143 
· 3144 
· 3145 
· 3146 
· 3147 

duben 13. Zm 1 174/28. 
» 14. Zm 1 628/27 . 
» 14. Zm I 181/28 . 
» 14. Zrn II 24/28 . 
» 20. Zrn 1 4/28 
» 20. Zrn 1 92/28 
» 20. Zrn II 32/28 
» 20. Zrn II 134/28 . 
» . 21. Zrn II 4/28 
» 26. Zrn I 24/28 . 
» 26. Zm I 230/28 . 
» 26. Zrn II 51/28 . 
» 26. Zrn II 115/28 . 
» 28. Zrn I 376/27 . 
» 28. Zrn 1 39/28 

kvčten 2. Zm I 6;28 
» 2. Zrn I 132/28 . 
» 3. Zrn I 195/28 . 

3. Zrn II 461/27 . 
» 3. Zrn II 118/28 . 
» 4. Zrn I 113/28. 
» 4. Zrn II 112/28 . 
» 5. Zrn I 147/28 . 
» 7. Zrn 1 79/28 
» 7. Zrn II 23/28 . 
» 10. Zrn I 759/27 . 
» 10. Zrn II 265/27 . 
» 11. Zrn 1 91/28 
,> ll. Zrn II 18/28 . 
» 12. Zrn 1345/27 . 
» 12. Zrn II 27/28 . 
» 16. Zrn I 170/27. 
» 18. Zm 1 277/28 . 
» 18. Zrn II 59/28 . 

18. Zrn II 136/28 . 
» 19. Nd I 240/28 . 
» 19. Zrn II 262/27 . 
» 22. Zrn II 490/27 . 
» 23. Zrn I 21/28 
» 23. Zrn I 81/28 
» 24. Zrn I 142/28 . 
» 24. Zrn 1 223/28 . 
» 24. Zrn II 37/28 . 
» 26. Zrn 1 357/27 . 
» 29. Zrn 1 258/28 . 
» 29. Zrn II 151/28. 
» 30. Zrn II 114/28 . 
» 30. Zm II 166/28 . 
» 31. Zrn I 534/27 . 
» 31. Zrn II 34/28 . 

červen 2. Zrn II 471/27 
» 6. Zrn I 726/27 . 
» 6. Zrn I 157/28 . 
» 8. Zm II 157/28 
» 9. Zm 1 37/28 

Čis. 

· 3148 
· 3149 
· 3150 
· 3151 
· 3152 
· 3153 
· 3154 
· 3155 
· 3156 
· 3157 
· 3158 
· 3159 
· 3160 
· 3161 
· 3162 

· 3163 
· 3164 
· 3165 
· 3166 
· 3167 
· 3168 
· 3169 
· 3170 

3171 
· 3172 
· 3173 
· 3174 
· 3175 

3176 
· 3177 
· 3178 
· 3179 
· 3180 
· 3181 
· 3182 
· 3183 
· 3184 
· 3185 
· 3186 
· 3187 
· 3188 
· 3189 
· 3190 
."3191 
· 3192 
· 3193 
.3194 
· 3195 
· 3196 
· 3197 

: 3198 
· 3199 
· 3200 
· 3201 
· 3202 

I 

červell ll. Zrn I 178/28 . 
. » ll. Zrn 1 264/28 . 

ll. Zrn 1 276/28 . 
ll. Zrn II 479/27 

» 14. Zrn 1 121/28 . 
) 14. Zrn I 167/28 . 
» 21. Zm II 137/28 
» 22. Zrn I 328/28 . 
» 30. Zrn II 125/28 

červenec 2. Zrn II 75/28 
» 3. Zrn I 274/28 
» 3. Zrn II 85/28 
» 7. Zrn II 476/27 

7. Zrn II 174/28 
ll. Zrn 1 403/28 

» ll. Zrn II 98/28 
» ll. Nd II 47/28 
» 12. Zrn 1 180/28 
» 12. Zrn 1 234/28 
» 12. Zrn I 282/28 
» 12. Zrn II 168/28 
» 14. Zrn I 768/27 
» 14. Zrn 1 16/28 
» 14. Zrn I 199/28 
» 19. Zrn II 124/28 
» 26. Nd 1 320/28 

srpen 4. Zm I 307/28 
» 16. Zm II 237/28 . 
» 17. Zm 1 567/27 
» 17. Zm i 321/28 . 
)' 17. Zrn II 230/28 . 
» 17. Zm II 264/28 . 
» 23. Zm 1 375/28 . 
» 23. Zrn 1 393/28 . 
>, 23. Zm I 448/28 . 
» 23. Zrn I 462/28 . 
» 23. Zrn II 259/28 . 
» 23. Zrn II 294/28 . 
» 25. Zrn 1 40/28 
» 25. Zrn 1 123/28 . 
» 25. Zm 1 191/28 
» 25. Zrn II 73/28 
» 30. Zrn 1 398/27 . 
» 30. Zrn II 304/28 . 
» 31. Zrn 1 257/28 
» 31. Zm I 303/28 
» 31. Zrn II 39/28 

září I. Zm I 304/28 
» 6. Zrn I 138/28 
» 6. Zrn I 326/28 
» 6. Zm I 335/28 
» 6. Zrn II 222/28 

Čís. 

· 3203 
· 3204 
· 3205 
· 3206 
· 3207 
· 3208 
· 3209 
· 3210 
· 3211 

· 3212 
· 3213 
· 3214 
· 3215 
· 3216 
· 3217 
· 3218 
· 3219 
· 3220 
· 3221 
· 3222 
· 3223 
· 3224 
· 3225 
· 3226 
· 3227 
· 3228 

· 3229 
· 3230 
· 3231 
· 3232 
, 3233 
· 3234 
· 3235 
· 3236 
· 3237 
· 3238 
· 3239 
· 3240 
· 3241 
· 3242 
· 3243 
· 3244 
· 3245 
· 3246 
· 3247 
· 3248 
· 3249 

· 3250 
· 3251 
· 3252 
· 3253 
· 3254 

září 7. Zrn I 211/28 
" S. Zrn II 218/28 
" 13. Zrn 1 495/28 
" 14. Zrn 1 228/28 
» 15. Zrn I 394/28 
» 15. Zrn II 17/28 
» 20. Zrn I 460/28 
» 20. Zrn II 347/28 
» 21. Zrn I 284/28 
» 21. Zrn II 199/28 
» 22. Zrn I 167/28 
» 22. Zrn I 185/28 
» 22. Zrn II 381/28 
» 26. Zrn II 404/27 
» 26. Zrn II 266/28 
» 27. Zrn I 351/28 
» 27. Zm I 406/28 
» 27. Zrn I 548/28 
» 29. Zrn 1 145/28 

čt jen 4. Zrn 1 512/28 
» 4. Zm I 533/28 
» 4. Zrn II 309/28 
» 4. Zrn II 361/28 
» 5 Zrn 1 316/28 
>' 5. Zrn I 334/28 
» 5. Zrn II 182/28 
» 5. Zrn II 208/28 
» 6. Zm I 459/28 
» 6. Zrn I 555/28 
» 6. Zrn I 591/28 
» 6. Zm II 234/28 
>, ll. Nd I 446/28 
» ll. Nd I 456/28 
» 12. Zrn 1 302/28 
» 12. Zrn I 333/28 
» 12. Zrn II 189/28 
» 12. Zrn II 224/28 
» 13. Zrn I 499/27 
» 13. Zrn II 87/28 
» 18. Zrn 1 425/28 
" 18. Zrn II 132/28 
» 18. Zrn II 144/28 
)\ 19. Zrn I 603/28 
» 19. Zm 1610/28 
» 20. Zm I 54/28 
» 20. Zm II 251/28 
» 20. Zrn II 324/28 
» 24. Zrn I 446/28 
» 24. Nd I 364/28 
» 24. Zrn II 312/27 
» 24. Zrn II 380/28 
» 26. Zrn 1 182/28 

25. Zrn II 44/28 
» 27. Zrn I 364/28 

v. 

Čís. 

· 3255 
· 3256 
.3257 
· 3258 

3259 
· 3260 
· 3261 

'. 3262 
· 3263 
· 3264 
· 3265 
· 3266 
· 3267 
· 3268 
· 3269 
· 3270 
· 3271 
· 3272 
· 3273 

· 3274 
· 3275 
· 3276 
· 3277 
· 3278 
· 3279 

3280 
· 3281 
· 3282 
· 3283 
· 3284 
· 3285 
· 3286 
· 3287 
· 3288 
· 3289 
· 3290 
· 3291 
· 3292 
· 3293 
· 3294 
· 3295 
· 3296 
· 3297 
· 3298 
· 3299 
· 3300 
· 3301 
· 3302 
· 3303 
· 3304 
· 3305 
· 3306 
· 3307 
· 3308 



VI 

čís. čís. 

říjt:l1 27. Zm II 281/28 · :1309 prosinec 19. Zrn I 612/28 · 3353 
" 29. pres. 1490/26 · 3310 » 20. Zrn II 173/28 · 3354 

" 31. Zrn I 432/28 · 3311 " 21. Zm I 662/28 · 3355 

" 31. Zm I 591i/28 · 3312 21. Zm I 675/28 " 3356 Seznam rozhodnutí podle spisových 
listopad " 21. Zm II 468/28 3357 

2. Zm II 196/28 · 3313 " 22. Zrn I 332/28 :B58 
» 3. Zm II 193/28 · 3314 » 22. Zm 1 576/28 · 3359 značek. 
" 5. Zm I 652/27 · 3315 " 22. Zm II 371/28 3360 

" 5. Zm I 278/28 · 3316 » 27. Zm I 690/28 · 3361 
5. Zrn II 260/28 · 3317 27. Zm II 439/28 · 3362 

Čís. Čís. 

7. Zrn II 333/28 · 3318 " 29. Zm I 676/28 · 3363 
» 8. Zrn I 341/28 · 3319 » 29. Zm II 409/28 · :n04 

Zrn I Zm I 659/27 . · 3048 

» 9, Zm r 377/28 · 3320 
>, 660/27 . · 3126 

» 9. Zrn II 339/28 · 3321 DODATEK. Zm I 56/27 · 3116 " 653/27 . · 3345 

» 10. Nd 1 497/28 3322 » 170/27 . · 3179 » 566/27 . · 3053 

» 10. Zm II 91/28 · 3323 únor 9. Ds 1 28/27 · 54 dis. » 195/27 . · 3037 » 559/27 . .3042 

» 10. Zm II 207/28 · 3324 » 17. Ds II 1/28 » 248/27 . · 3055 » 585/27 . · 3050 

15. Zm II 231/28 · 3325 
· 55 dis. 280/27 . · 3121 » 686/27 . · 3045 

» 24. Ds 1 16/27 · 55 dis. 
» 

16. Zm I 584/28 · 3320 
" 29. Ds I 20/27 · 57 dis. 

» 302/27. · 3119 » 688/27 . · 3059 

17. Zm II 126/28 · 3327 » 29. Ds I 23/27 · 58 dis. 
» 319/27 . · 3143 » 689/27 . · 3041 

" 17. Zm II 402/28 · 3328 » 29. Ds I 2/28 · 59 dis. 
» 322/27 . · 3076 " 700j27 . · 3051 

" 21. Zm I 97/28 · 3329 345/27 . · 3177 » 702/27 . · 3070 
» 29. Ds I 3/28 · 60 -ctis. 

» 
» 22. Nd I 509/28 · 3330 » 356/27 . · 3138 » 709/27 . · 3106 

" 22. Zrn II 350/28 · 3331 březen 14. Ds I 13/27 · 61 dis. " 357/27. · 3191 » 715/27 . · 3102 

» 24. Zm I 550/28 · 3332 », 372/27 . 3049 » 717/27. · 3082 

" 29. Zrn I 404/28 · 3333 
» 30. Ds I 1/28 · 62 dis. 375/27 . · 3161 722/Zi. · 3080 

» » 

» 29. Zm I 426/28 · 3334 " 30. Ds I 5/28 · 63 dis. 398/27. · 3245 724/27 . · 3089 » » 

" 29. Nd II 195/28 · 3335 " 30. Ds I 6/28 · 64 di,s. 401/27 . · 3112 726/27 . · 3199 » » 

» 29. Nd II 197/28 · 3336 duben 27. Ds I 9/28 
» 426/27 . · 3031 » 742/27 . 3096 

>, :-)0. Zm I 521/28 · 3337 · 65 dis. » 450/27 . · 3040 » 756/27 . .3060 

červen .1. Ds I 25/27 . 
» 475/27 . · 3146 » 759/27 . · 3173 

prosinec 1. Zm I 540/28 · 3338 66 dis. » 487/27 . · 3122 » 760/27. · 3130 

» 1. Zm II 301/28 · 3339 » 28. Ds I 24/27 . · 67 dis. » 499/27 . · 3292 » 762/27 . · 3140 

" 5. Zm 1 496/28 · 3340 » 28. Ds I 10/28 . · 68 dis. » 503/27. · 3083 » 763/27 . .3034 

=>, 6. Zrn I 410/28 · 3341 » 2? D, II 3/28 . · 69 dis. » 506/27 . · 3139 n » 766j27 . · 3057 

» o. Zrn I 599/28 · 3342 » 521/27 . · 3065 !I » 768/27 . · 3224 

» 6. Zrn I 638/28 · 3343 říjen 18. Ds I 14/28 · 70 dis. » 528/27 . · 3104 I: » 771/27 . · 3103 

» 7. Zm I 320/28 · 3344 » 18. Ds II 2/28 71 dis. » 534/27 . · 3196 !I » 774/27 . · 3078 

» . 12. Zrn I 663/27 · 3345 » 18. Ds II 6/28 · 72 dis. » 539/27. · 3062 
,. 

» 776/27 . · 3079 

» 13. Zm I 498/28 · 3346 » 546/27 . · 3101 II » 781/27. · 3035 

13.Zm I 685/28 · 3347 listopad 30. Ds 1 18/28 · 73 dis. » 559/27 . · 3058 
I! 

» 786/27 . · 3099 

» 13. Nd I 558/28 · 3348 » 564/27. · 3093 » 794/27 . · 3061 

» 13. Zm II 274/28 · 3349 prosinec 15. Ds I 26/27 · 74 dis. » 567/27. · 3231 
, » 808/27 . · 3043 

'I 
" 13. Zm II 303/28 · 3350 » 15. Ds I .4/28 · 75 dis. » 568/27 . · 3033 I » 809/27 . · 3131 

" 13. Zm II 320/28 · 3351 » 15. Ds I 13/28 · 76 dis. » 578}27 . · 3056 II » 810/27. · 3132 

19. Zrn I 581/28 · 3352 ~, 15. Ds II 8/28 · 77 dis. >, 579/27 . · 3077 

'i 
» 811/27. · 3133 

» 585/27. · 3032 " 4/28 · 3152 

» 593/27. .3097 » 6/28 · 3163 

» 611/27 . · 3085 
,I " 7/28 .3091 

» 624/27 . · 3059 >' 12/28 · 3110 

» 625/27 . · 3047 

II 

» 16/28 · 3225 

» 628/27. · 3149 » 21/28 · 3186 

" 630/27 . · 3074 » 24/28 · 3157 

» 637/27. · 3094 li » 35/28 · 3128 

040/27 . · 3120 
,I » 37/28 · 3202 » I! 

» 644/27. · 3105 » 39/28 · 3162 

» 652/27. · 3315 » 40/28 · 3241 



IX 
VIII. 

čís. čís. 
čís. 

Čís. 

Zm 1 46/28 · 3117 Zm 1334/28. · 3279 Zm II 291/27 · 3036 II Zm II 85/28 . · 3214 

» 54/28 · 3299 » 335/28 . · 3253 296/27 · 3081 » 87/28 . .3293 
» !i 

» 79/28 · 3171 » 341/28 . · 3319 301/27 · 3054 il 
» 91/28 . · 3323 

» 
» 81/28 · 3187 » 351/28 . · 3270 304/27 · 3072 » 98/28. · 3218 

" » 91/28 · 3115 364/28. · 3304 112/28 · 3169 
» · 3308 » 312/27 » 

" 92/28 · 3153 >: 316/28 . · 3235 321/27 .3046 » 114/28 · 3194 
» 

» 96/28 · 3123 » 377/28 . · 3320 360/27 · 3073 » 115/28 · 3160 
» 

» 97/28 · 3329 » 393/28 . · 3236 361/27 · 3086 » 118/28 · 3167 
» 

» 111/28 . , 3147 " 394/28 . · 3259 » 370/27 · 3087 » 124/28 · 3227 

» 113/28 . · 3168 >i 403/28. · 3217 372/27 · 3038 » 125/28 · 3211 
» 

> 121/28. 
. 
· 3207 » 404/28 . · 3333 126/28 · 3327 

» 383/27 · 3075 » 

ii 123/28 . · 3242 » 406/28. · 3271 132/28 · 3295 
» 385/27 · 3092 » 

» 132/28 . · 3164 " 410/28 . · 3341 134/28 · 3155 
» 401/27 · 3064 » 

» 138/28 . · 3251 » 425/28 . · 3294 404/27 · 3268 136/28 · 3182 

142/28 . 
» » 

» · 3188 >, 426/28 . · 3334 425/27 · 3107 » 137/28 · 3209 

145/28 . 
» 

» · 3273 » 432/28 . · 3311 » 432/27 · 3055 » 144/28 · 3296 

» 147/28 . · 3170 » 446/28 . · 3302 » 433/27 · 3125 » 151/28 · 3193 

» 153/28 . · 3124 » 448/28 . · 3237 441/27 .3044 157/28 · 3201 » » 
» 154/28 . · 3134 » 459/28 . · 3282 » 459/27 · 3095 166/28 · 3195 

» 157/28 . · 3200 » 460/28 . · 3261 
» 

» 461/27 · 3166 168/28 · 3223 

» 167/28-1 . · 3208 » 462/28 . · 3238 
» 

» 467/27 · 3058 173/28 · 3354 
-2. · 3265 » 495/28. · 3257 

» 

174/28 . · 3148 496/28 . 
» 468/27 · 3142 » 174/28 · 3216 

» » 3340 471/27 · 3198 » 182/27 · 3280 

» 178/28 . · 3203 >i 498/28 . · 3346 
» 

» 180/28 . · 3220 » 512/28. · 3274 
» 472/27 · 3127 » 189/28 · 3290 

» 181/28. · 3150 » 533/28 . 3275 
» 476/27 · 3215 » 193/28 · 3314 

i, » 478/27 3118 196/28 · 3313 
» 182/28 . · 3306 !I » 548/28. .3272 

» 

» 185/28 . · 3266 550/28 . · 3332 
» 479/27 · 3206 » 199/28 · 3264 

II » 481/27 · 3141 
» 191/28. · 3243 

II 
» 555/28 . · 3283 

» » 207/28 · 3324 

» 195/28. · 3165 » 576/28 . · 3359 
» 486/27 · 3136 » 208/28 · 3281 

» 199/28 . · 3226 

II 

» 581/28 . · 3352 
» 487/27 · 3144 » 218/28 · 3256 

» 203/28 . · 3135 » 584/28. 3326 
» 490/27 · 3185 

I, 
» 222/28 · 3254 

» 211/28 . · 3255 591/28 . · 3284 
» 497/27 · 3111 » 224/28 · 3291 

» 2/28 · 3113 li 
I » 223/28 . · 3189 

II 
» 596/28 . · 3312 

» » 230/28 · 3233 

» 228/28 . · 3258 ~, 599/28 . · 3342 
» 4/28 · 3156 

li » 231/28 3325 
» 6/28 · 3090 234/28 · 3285 

» 230/28 . · 3158 
li 

» 603/28. · 3297 II 
» 

I » 234/28 . · 3221 » 610/28 . · 3298 » 1I/28 . · 3088 » 237/28 · 3230 

» 257/28 . · 3247 
II 

>i 612/28 . .3353 » 17/28. · 3260 !I » 251/28 · 3300 

» » 258/28 . · 3192 » 621/28 . · 3337 » 18/28 . · 3176 I 
» 259/28 · 3239 

I » 264/28 . · 3204 i, » 638/28 . · 3343 » 23/28 . · 3172 » 260/28 · 3317 

» 274/28. · 3213 II » 640/28 . · 3338 » 24/28 . · 3151 » 264/28 · 3234 

» 276/28 . · 3205 'I » 662/28 . · 3355 » 27/28 . · 3178 » 266/28 · 3269 

» 277/28 . · 3180 II 
» 67'5/28 . .3356 » 29/28 . · 3129 » 274/28 · 3349 

i 
» 278/28 . · 3316 

II 
» 676/28 . · 3363 » 31/28 . · 3109 » 281/28 · 3309 

» 282/28 . · 3222 » 685/28 . · 3347 » 32/28 . · 3154 » 294/28 · 3240 

j » 284/28 . · 3263 » 690/28 . · 3361 » 34/28 . · 3197 » 301/28 · 3339 

» 302/28 . · 3288 
II 

» 36/28 . · 3108 » 303/28 · 3350 

!, » 303/28 . · 3248 Zm II » 37/28 . · 3190 » 304/28 · 3246 

i » 304/28 . .3250 ii- » 38/28 . · 3115 » 309/28 · 3276 

-J II 
I » 307/28 . · 3229 Zm II 151/27 · 3039 » 39/28 . · 3249 » 320/28 · 3351 

» 316/28. · 3278 » 169/27 · 3071 » 44/28 . · 3307 » 324/28 · 3301 

» 320/28 . · 3344 » 170/27 · 3084 » 51/28 . · 3159 » 333/28 · 3318 

! 
» 321/28. · 3232 » 246/27 · 3067 » 59/28 . · 3181 » 339/28 3321 

» 326/28 . · 3252 » 250/27 · 3098 » 73/28. · 3244 » 347/28 · 3262 

H » 328/28 . .3210 » 259/27 · 3100 » 75/28 . · 3212 » 350/28 · 3331 

rl » 332/28 . · 3358 l' 262/27 · 3\84 » 76/28 . · 3137 » 361/28 3277 

0 » 333/28 . · 3289 » 265/27 .3174 » 78/28 . · 3114 » 371/28 · 3380 
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Zm II 380/28 
381/28 

>' 402/28 
409/28 

" 439/28 

" 468/28 

Pres. 1490/26 

" 186/27 

Nd I 14/28 
» 15/28 
» 240/28 . 
» 320/28 . 

" 364/28 . 

" 446/28. 
» 456/28 . 

" 497/28 . 

" 509/28. 

" 558/28 . 

Nd II 47/28 . 

" 195/28 

" 197/28 

čís. 

3305 
3267 
3328 
3364 
3362 
3357 

Pres. 

3310 
3145 

Nd I 

3052 
3053 
3183 
3228 

. 3303 
3286 
3287 
3322 
3330 
:1348 

Nd II 

3219 
3335 
3336 

čís. 

Os I 

Ds I 13/27 61 dis. 

" 111/21 56 dis. 
» 20/27 57 dis. 
» 23/27 58 dis. 

" 24/21 67 di •. 

" 25/27 116 dis. 
» 26/27 74 dis. 
» 28/27 54 dis. 

1/28 . » 62 dis. 
» 2/28 . 59 dis. 
» 3/28. 60 dis. 

4/28 . » 75 dis. 

» 5/28 . 63 dis. 
» 6/28. 64 dis. 

» 9/28. 65 dis. 

» 10/28 68 dis. 
» 13/28 76 dis. 
» 14/28 70 dis. 
» 18/28 73 dis. 

Ds II 

Ds II 1/28 55 dis. 
» 2/28 71 dis. 
» 3/28 69 dis. 
» 6/28 72 dis. 
» 8/28 77 dis. 

Stránka 29" řádka 

» 48" » 
» 73., » 
» 89., » 

" 92., » 
» 102., » 
» 105., » 
» 106., » 

» 107., » 
» 108., » 
» 111., » 
» 144., » 
» 166., » 
» 192., » 
» 193., » 
» 196., » 
» 205., » 
» 220., » 
» 234., » 
» 326., » 
» 330., » 
» 331., » 
» 344., » 
» 391., » 
» 402., » 
» 407 .. » 
» 420., » 
» 434., » 
» 480., » 
» 592., » 
» 621., » 
» 634., » 
» 638., » 
» 638., » 
» 641., » 
» 663., » 
» 667., » 
» 668., » 
» 682., » 
» 708., » 
» 789., » 
» 793., » 
» 841., » 

Tiskové chyby: 

přijde 5. zdola za siovo »l1ucen« »k«. 

16. zdola za '310VO >Aoho« přijde slovo »bylo«. 
2. zdola spravně »I.'ttokuz( místo »útoky«. 
4. zdola správně »proti l1ěmuž« místo »proti němu«. 

4. shora správně »hotovo« místo »tohoto«. 
ll. zdola správně »opakováno« místo »opakování«. 

16. shora správně »podléhající« místo, »podléhajících«. 
4., 5. zdola spojka »a« před slovem »mimo na 4. řádce od-

padne a přijde před slovo »podle« na 5. řádce zdola. 

3. zdola správně »úrazlH místo »nárazll«. 

9. zdola správně »jde«, místo »jed«. 

9. zdola správně »zpráva« místo »práva«. 

10. shora správně »jaký« místo »jako«. 

10. shora správně »čestnosti« místo »prospěšnosti«. 

T2. zdola správně >'uv. zákona« místo »no-v. zákona«. 

5. shora správně "»0 návrhu« místo »a návrhu«. 

8. shora správně »9. března« místo »7. března«. 

17. shora správně »připomínaná« místo- »připomíná«. 

5. zdO'la správně »22. března« místo »22. května«. 

19. zdola správně »§ 475« místo »§ 478«. 
5. shora správně »Zm 1« místo »Zm«. 

12. shora správně »Je« misto »je«. 

14. zdola správně »sdělení« místo »udělellí«. 
ll. shora správně »22. kvčtna« místo »22. března«. 

9. zdola správně »přiměti« místo »přispěti«. 

10. zdola správně »zda« místo »zde«. 
21. shora správně »prŮ'stor« místo »proslov«. 

2. shora správnč »smyslu« místo »úmyslu«. 

1. zdola sp-rávn'č »důvod« místo »soud«. 

7. zdola správně »strane« místo »strany«. 

22. zdola správně »nákladného« mí-sto »nákladníhn«. 

15. zdola ~právně »okresního soudu« místo »-soudu«. 

4. shora správně »pohlavnÍ« místo »pohlavÍ«. 

21. shora správně »Dťtvod« místo »Důvodu«. 
23. shora správně »veden« místo »vedena:«. 
15. shora správně »zástupcem« místo »nástupcern«. 

ll. shora správně »tam« mÍ'sto »ten«. 
9. zdola správně »delšÍ« místo »dalšÍ«. 
7. shora správně »ním« místo »mnÍ«. 

18. shora Sp-ráVl1ě »pro rozhraničenÍ'« místo »po. rozhraničení«. 
6. -shora správně »depurace« mÍ-sto »deporace«. 

16. shora správně »11'1"0 určitý« místO' »po určitý«. 

12. shora správně »zprávou« místo »správou«. 

22. shora správně »je zřejmě liché« místo »že zřejmě liché«. 



, 
i 

I 
I 

i 

čís. 3031. 

Obor působnosti zodpovědného redaktora. úřadem schválený zodpovědný redaktor musí zastávati povinn,osti 
jemu podle zákona náležející (čl. III. zák. čís. 142/68, § 6 zák. čís. 
124/24) vezdy sám; nemůže tut,o povinnost svémocně přesun,outi na ji
n,ou os,obu; i když pověří tak,ovou os,obu úkoly jemu náležejícími, ručí 
sám před zák,onem za poklesky byť i z nedbalosti nebo neznalosti jeho 
náhradníka; jeho zodpovědnost by odpadla toliko, kdyby i při použiti 
potřebné péče bez jeho zavinění (na při náhlým těžkým onemocněním, 
živelní pohromou a pod.,) mu bylo znemožněno, dostáti redaktorské po-

Nastane-Ii nutnost ustanoviti náhradníka (na při jde-li z,odpovědný vinnosti. 

redaktor na dovolenou), mnsí býti tato změna způsobem v § 10 odst. 
třetí tisk. zák. předepsaným přís[ušnémn úřadu včas, a řádně oznámena; 
toto oznámení děje se na úředním místě sam~m a nesplní se prostým 

odevzdáním jeho na poštn. 

(Rozh. ze dne 2. ledna 1928, Zm I 426/27.) 

N e j v y Š š í s o u cl jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti soukromých obžalobců do rozsudku krajskéhO soudu 
v Plzni ze dne 27. dubna 1927, jímž byl obžalovaný podle § 259 čís. 3 
tr. ř. sproštěn z obžaloby pro přečin proti bezpečnosti di podle §§ 488 
a 491 tr. zák., pokud se týč,e pro přestupek zanedbání povinné péče po
dle čl. III. zákona ze dne 15. října 1868, čís. 142 ř. zák. a § 6 zákona 
čís. 124/24 sb. z. a n., zrušil napadený rozsudek j.ako zmatečný a věc 
vrátil do prvé stolice, by ji v tříčlenném senátě znovu projednala a roz
hodla, dbajíc při tom útrat řízení zrušovacího. 

D Ů vod y: 

Napadený rozsudek obsahuje sprošťující výrok ve dvojím směru: 
Především sprošťuje obžalovaného zodpovědného redaktora z obžaloby 
pro přečin bezpečnosti cii ve smyslu §§ 488 a 491 tr. zák., vycházeje 
z předpokladu, že obžalovaný, když článek vyšel, byl na dovolené a že 
tedy článek nenapsal, nečetl a nedal do tisku; tento výrok stížnost sou
kromého obžalobce nenapadá a netřeba se jím proto dále zabývati. Kro
mě toho vylučuje však i zavinění obžalovaného s hlediska přestupku 
zanedbání povinné péče redaktorské podle § 6 tisk. nOv.; proti tomuto 
výroku směřují podle svého obsahu výtky zmateční stížnosti soukromého 

Trestní rozhodnut! X. 
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obžalobcc a tu jí nelze upřítí oprávnění, pokud po právní stránce vy
týká dotyčnému sprošťujícímu výroku mylný výklad zákona s hlediska 
důvodu zmatečnosti čís. 9 a) § 281 tr. ř. Úvahy, jež vedly kmetský soud 
k tomu, že odmítl zavinění zodpovědného redaktora se sta'novíska § 6 
tisk. nov., jsou v podstatě tyto: a) zanedbání redaktorské péče podle 
§ 6 tisk. nov. jest trestným jen, pokud mělo za následek, že zpráva byla 
pojata do tisku; ustanovení § 6 jest odlišným od předpisů tiskového zá
kona ze dne 17. prosince 1862, zejména pokud se týče jeho předpisů 
§§ 10 a II; porušení' těchto předpisů, rázu po řádkového v zájmu udržení 
evidence tiskopisů a osob na nich súčastněných, nepadá na váhu při ře
šení otázky zavinění redaktorova s hlediska § 6 tisk. nov.; opomenul-li 
obžalovaný oznámiti patřičně úřadu zrněnu v osobě zodpovědného re
daktora, spočívající v souzeném případě v tom, že po dobu dovolené 
obžalovaného, trvající jeden měsíc, byl pověřen úkolem zodpovědného 
redaktora náhradník, redaktor Robert D., prohřešil se snad proti před
pisům §§ 10 a II tiskového zákona; s hlediska § 6 tiskové novely nelze 
ho však pro toto opomenutí činiti zodpovědným, ježto jíž ,skutečným 
ustanovením zástupce v redakci s hlediska § 6 uv. zák. bylo dostatečně 
postaráno, o to, kdo má převzíti redigování časopisu a tím také nésti 
zodpovědnost, to tím více, ježto bylo učiněno i opatření, že tuto změnu 
»má oznámiti úřadům další redaktor N.«. Napadený rozsudek však uva
žuje dále i o možnosti, že by tato opatření 1110hla býti pokládána za ne
dostatečná s hlediska povinností, náležejících podle § 6 tisk. nov. zod
povědnému redaktom, a zjišťuje b) pro připad, že by zodpovědný re
daktor ručil podle § 6 tisk. nov., pokud úřadům změnu v osobě redak
tora neoznámil, když odcházel na dovolenou, že i za těchto předpokladů 
není zavinění obžalo,vaného prokázáno, ježto oznámení o této změně 
bylo policejnímu ředitelství skutečně včas poštou zasláno. Tyto úvahy 
j,sou, jak stížnost, dovolávajíc se důvodu zmatečnosti čís. 9' a) § 281 
tr. ř. právem uplatňuje, veskrze právně pochybené. Kmetský soud pře
devším nevystihuje správně úkoly náležející podle zákona zodpověd
nému redaktoru. 'Účelem instituce zodpověd'ného, redaktora jest, by 
s ohledem na rozsah a význam veřejného tisku v denním životě a s ohle
dem .na nebezpečí hrozící následkem toho veřejnému pořádku, pokud by 
jím prošly do veřejnosti zprávy patřičně nekontrolované a zákonům se 
příčící, zjednána byla záruka, že vše, co se v tisku uveřejňuje, bylo 
přesně a bedlivě vhodnou, vrchnosti mnámenou a jí výslo,vně nebo 
ml'čky schválenou osobou zkoumáno tou měrou, hy do tiskopisu nebyl 
pojat článek s hledíska trestního zákona závadný. Z této povahy posta
vení zodpovědného redaktora vysvítá jeho úkol, by veškeré články a 
statě tvořící obsah tiskopisu bedlivě četl a zkoumal co do jejich nezá
vadností s hlediska trestního zákona; by pečovalo to, by mu tato přesná 
kontrola též byla umožněna; by tedy učinil patřičná opatření, by nebylo. 
v časopise nic uveřejněno bez jeho vědomí a schválení, a by posléze vy
konával tuto, kO'l1tfolu sám osobně a nepřetržitě, ježto' jedině on ve své 
vlastnosti jako vrchností schválený zodpovědný redaktor ručí podle zá
kona za případné zanedbání úkolů takto vytčených. Důsledkem takto. 

6 

0' . j_ ěclného redaktora jest, že se ne-
zeného oboru. PUSO?110Stl ZO~ pov 'mu náležejících prostě tím, že 

vy!~~ zhostiti pOVl11110Stl podle kzako.n,a 'm obsahu tiskopisu a jeho »re-
muze " .. ou osobu z Qumam " d '" J 

_ věří sa1110statne pl1 _ d vědného redaktora« stlha zo poveo-
~~kcí« vúbec, neboť pouze ~)ZIOb~Odůkaz, že skutečně za~ěho.:,ykonává 

osl podle § 6 Ílsk. nov:, a y. Y 'e smyslu § 10 tísk. zak. ~radu bez
~ontroJll jiná ~soba, nez O~~;l }e:e~aktor oznámena a V schvalena, ~bez
pečnosti byla jako zodpo~ ~dného redaktora nejsou lednostranne bez 
podstatný, ježto, ú~oly .:0 pov~enesitelné a osoba, zodpovědným red~k~ 
souhlasu příslusneho,:,radu ~. áním listu, nemůže býti za zaned?anI, 
torem svén;o,:n,ě pov~r~n~oI~~~~~;iSU pojat článek, jenž zakládá pre~l~ 
mající v zapeh, ze y. , d' § 6 tisk. nov. vůbec brana v Ires nI 
nebo zločin, podle doslOV~l pre ,PI~~a'dem schválený zodpovědný. !edak
zodpovědnost.. Je tedy, pa mo, z~. žd a kdykoli sám; že nemU2:~ tu~o 
tor musí zastavah sve povll1nOSt.I v 'hlOU osobu' že tedy i v pnpade, 

' ocně přesunova 1 na J "~".~ _ d zá-
povinnost svem .. "il úkoly jemu náležejícímI, rucl sam pr? . 
když takovou osobu pover db I Sll' nebo z neznalosh leho nahl ad-

kl ky byť 1 Z ne a o . " . "t' 'o konem za po es '. t d dla toliko kdyhy 1 pn pOUZI 1 P -
níka, a že by jeho zodpoved~o~ o paříklad náhlým těžkým oncmocně
třebné péče bez jeho zaVlllem, n~, fo znemožněno, dostáti redaktorské 
ním živelní pohromou a pod. mu Yt ' na první pohled pochybenost 
Pov'innosti S těchto hledIsek le pahrna od bodem a)' neudržitelnost 

. 'h d uvedených s ora P , ., , 
úvah kmelske 'O sou ll, '" daktorské péče samostatnylll pove-

, 'h 'o·ru' - vykonavanI re . , • h ' bv dotycne o naz . . " r t _ vysvítá nellepe z 'o o, ze _ 
řením jiné osoby re,dlgovamm ~\u 'r mohl býti naprosto zmařen; ne
vlaslně takto účel z~konem zandIs '§)6 tisk. nov. osobou před zákonem 
boť, ja~ již zdůraznenod l~~!ln°, l:daktor, přislušnému úřadu pdle §, I~ 
zodpovednou tolIko: zo.P ~" 'iná osoba, jiný redaktor _ ať Sl 
tisk. zák. ?známeny a l~m ~~v:~~;;(tdra sám, ať byl jimi zodpovědným 
osoboval ukonY,z,odpoved:,e " I . , 'ako obviněný ve smyslu § 6 Íl,sk. 
redaktorem poveren, :-:: I"ern~ 1az;e~pis má na mysli toliko zodpoved
nov. vůbec v úvahu, lezto e;o °ti~k. zák.; je na snadě, že by tedy v dů~ 
n6ho redaktora ve smyslu § dk 'ho vlastně zákonem sledovana 

, 'h nazírání rozsu ' ·ove b 
sled cích praVl1! o" . k. t I obsahu periodického tiskopisu oso, o~ 
pečlivá a nepretrZlta on ro ~. • b c zmařena pakli by zodpovědny 
úřadu zodpovědnou mohla byh vu c d kt rsky'm l'iž tím že přesunul 

h 'I . m po,vmnostem re a o , 'd 
redaktor vy ove sVY, b" . u řed zákonem nezodpove _. 
tyto povinnosti samostatne na o~o UdllllO ~itl že zodpovědnému redak
nou. V důsledcích toho nutno te. ~ z '~~~dník~ jako na příklad v sou,. 
toru, nastane-li nutnost us!anovltl, na . edno~ěsíční dovolenou, náleží, 
zeném přij}actě, než šel obzaIO;~I~y n~ Ask. nov. jemu uložené, b~, zp~
chce-li byh prost pov:n~o~tI p 'k § 'deps<l>ným tuto zrněnu pnslus
sobem v § 10 odst. treÍl, tIsk. ,za. ona pre 

nému úřadu včas a řádne o:n,amI1.
den

, rozsudek další podstatné 
Po této stránce dopollsh s. e napa y h' bylo již tím že 

chyby pokud sedomnívá,že předpISU tomu, vy~ ovenpoo.da'no na p~štu. 
, ' . " t' -- nedoporucene - . . 

dolycnc oznamem bylo pros e, § 10 ť k zák má důležitý vyznam, 
Oznámení předepsané odst. třetnn IS.. '" 
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poněvadž na jeho podkladě jest úřadu bezpečnosti rozhodnouti o tom, 
zda lze osobu navrženou jako náhradníka za zodpovědného redaktora 
v této vlastnosti potvrditi; bude snad třeba o způsobilosti nově navrže
ného zodpovědného redaktora konati úřední šetření, a zjistiti, zda vy
hovuje všem v § 12 tisk. zák. předpokládaným podmínkám, a pak te
prve lze učiniti rozhodnutí, zda se schvaluje čilí nic, o čemž se dá straně 
vědomost buďto přímo neb mlčky, pokud v osmi dnech po oznámení 
úřad bezpečnosti niC neučinil. Volí-lise pro takové oznámení, tvořící 

podklad pro důležité rozhodnutí úřadu bezpečnosti, způsob prostého 
podání na poštu, které neposkytuje dostatečné záruky, že oznámení do
jde vůbec anebo včas (viz třetí ods!. § 10 tísk. zák., podle něhož musí 
býti změna oznámena dříve, než se spis vydá, a byla-li změna nepřed
vídaná, ve třech dnech), příslušného úřadu, neuchrání se tím podatel 
trestní zodpovědnosti, neboť význam »oznámení« podle § 10 tisk. zák. 
nelze vykládatí jinak, než že oznámení děje se na úředním místě samém 
a nesplní se prostým odevzdáním jeho na poštu. Nevyhověl-Ii však ob
žalovaný všem v tomto směru mu jako zodpovědnému redaktoru též ná
ležejícím povinnostem, postarati se o to, hy osoba zodpovědného re
daktora náhradníka byla včas a řádně oznámena bezpečnostnímu úřadu, 
- názor odvodního spisu, že tato povinnost náleží toliko vyctateli, je 
pochybený, poněvadž první odstavec § 10 tisk. zák. má na mysli pouze 
případ vydávání nového periodíckého tiskopisu, a poněvadž by pak 
trestní sankce § II tisk. zák. byly nepochopitelny - nepřestal vůbec 
jeho závazek podle § 6 tisk. zák., dbáti o obsah článků v periodickém 
tiskopisu uveřejněných a nezanikla též jeho trestní zodpovědnost ,s to
hoto hlediska, kdyžtě oznámen! příslušného úřadu nedošlo a jím o osobě 
nového redaktora vůbec nebylo a nemohlo býti rozhodnuto. Napadený 
rozsudek též uvažuje o sdělení policejního ředitelství v P., že změna 
redaktora mu hlášena nebyla, a vyslovuje názor, že tím ještě není vy
vráceno, že ohlášen.! změny na policejní ředitelství došlo, ježto není 
vyloučena možnost, že oznámení bylo u ředitelství nějak založeno neb 
uniklo jinak z evidence; leč tyto úvahy jsou důsledkem právně mylného 
nazírání soudu, že stačí podati oznámení na poštu - což se, jak svědek 
N. udal, kromě toho stalo v souzeném případě nedopomčeným dopisem, 
který vhodil do některé poštovní schránky - kdežto ve skutečnosti, 
jak dolíčeno, se předpokládá, že se oznámení mělo státi takovým způ
sobem, by skutečně bylo odevzdáno na úředním místě samotném; pokud 
by se napotom ztratilo nedopatřením tohoto úřadu, byl by ovšem pa
chatel prost zavinění; o možných náhodách, jimž vydáno bylo ozná
mení za dopravy a při případném doručení poštou, soud však vlIbec 
neuvažoval, vycházeje z mylného předpokladu právního, že tímto po
dáním na poštu bylo povinnosti, učinití oznámení, již plně vyhověno. 
Aniž proto bylo třeba zabývati se dalšími námitkami zmateční stížnosti 
v otázce, zda oznámení vůbec bylo dáno na poštu, ježto se obžalovaný 
až v pokročilém obdohí trestního řízení vytasil s tvrzením, že í na po
licejní úřad bylo uóněno oznámení a to poštou, a že změna na tisko
pise samotném nebyla vyznačena po dobu dov01ené - kteréžto posléze 
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. k I t' o sobě nelze ovšem přikládati význarn stížnosLí 
o lene o" nos, . , d" I ktOl' obža "vce ' . kb'" 'sled'lcem tohoto opomenutr puvo 111 lec a , -" ja 'o y jlz na. " bl'" 

tvrzen!, . d'l bezv' jimečně ručil' za obsah tiskoplsu:-- Y 0)1Z pro 
lovany, 1 na, a ,e d Ytatk), rozsudku zmateční stížnostI vyhovetr; na-

I 1é pravnl ne os . k d" ' uvec Cl . v·t· . ko zlnatečny' a j·ežto -- p z urazneno --
I ., rozsudek Z1OS1 1 ]a 'v , , I,' tl 

pac eny ,d' '''těni že obžalovaný clanek nenapsa, nece 
stížnost sama nenapa ,a Zjl~t't' 'soudu prvé stolice by ji v tříčlenném 

. d tisku nedal vec vla 1 I ' . dl 
al11 o . "t k § 6 tisk. nov. znovu projednal a razho '. 
senátě s hledIska ,rrets up UatecVl11' stížnosti že nalézací soud nevyřídil 

v' sléze k naml ce zm " , . 
SIUSl po, b d tk OUtl' zVe by ovšem stylisace rozsudkoveho vy-

I obzalo u po o ,ll , 'ť .,. . 
ce ou ,.' .. v("ť 'isté pochybnosti o tom, zda se spros UpCI vy-
roku mohla pnpousl,e lb] h o.bžalobou pozastaveného článku, ježto se 

k tahuJe na ce Y o sa , .. vI' k ro vz V '. k '1 okolností sloužících k oznacem c alT u 1 bytečnc ve vyro u veLl e , ..' .' Vt 
zce a z, . ft 1) uvádí jedna z jeho souvlsloslt vytrzena ve a, 
(datum, cas,opIS, IdU, , h' patrno že soud si povšiml celého článku 
I ,' důvodu rozsU ecnyc je, " h VI' k 
cC z I '"t" v'sech stížností zdůrazňovanych mIs tec c an u 

"e obzv as e I ve 491 t 'k a, z . V . k .odstatu přečinu podle § 488 a r. za . 
vidí ztěl~snenu d~;'u~~'~~~! nevyřídil celou obžalobu. Ostatně bude na 
Nelze te y. tvr I. I, se v novém řízení této nepřesnosti vyvaroval 
soudu p~~: .~~~ICZko~{m, by se vypořáclal s obhajobou ob~~lovanéh?, 
~e~~~~í s~z kj důkazu pravdy podle § 490 tr. zák., pokud se tyce pravde
podobnosti podle § 4 tiskové novely. 

čís, .3032. 

strážník dráhy jest oprávněn zakročiti proti pachateli, ,?~uposlecli: 
nuvšímu 'cho služebního nařízení, by popoj:! .s ~ozem:,~t?Jtcun na Im~ 
lejích dráhy a uvolnil je, by bylo lze je uzavrtti p~d ~lZ1clm se :~~~i 
požívá ochrany § 68 tr. zák., i když sám se P us povm o , 
(popojeti) . 

(Rozh. ze dne 4. ledna 1927, Z111 1 585/27.) 

N · oV' S o u d j' ako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
e j v y s S I k'h t t··h du zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku zems e o .res 111 ~ sou 

v Praze ze dne 5. srpna 1927, jímž byl stěžov~tel uznan vmnym zlo
činem veřejného 'násilí podle § 81 tr. zak. a prestupkem podle § 312 
tr. zák., mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Po věcné stránce (čís. 9 a) § 281 t~. ř.) namí~á stě~ovatel, ,že neml'! 
býti odsouzen pro zlo'čin podle § 81 tr. zak., proto, ze pry 1. soud nezjlstJl, 
že železniční strážník P. jest osobu vrchnost~~s~ou pO,dle, § 68 !:'. za~, 
Zmateční stížnost připouští, že byl pko straz~lk opravn.:'n zavn~l za
vory, po případě dáti varovná znamení, byla-Ir v Obvode jeho pusob-
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!losti (pro povozy) překážka pro jízdu po kolejích, má však za to, že 
nebyl formálně oprávněn k t0111U, by sám popojížděl s povozem, jejž 
připustil přes koleje, neuzavřev závory. Poněvadž tak činil, nebyl prý 
v rozhodný okamžik formálně ve výkonu služby; 2. i kdyby byl strážnik 
ve výkonu služby, nebyl prý sí obžalovaný toho vědom, že má co činiii 
s úřední osobou (poněvadž prý neviděl ani jeho uníformu, ani blížící 
se vlak) a neměl prý také úmyslu, zmařiti služební výkon strážníkův. 
Nezachoval-li se správně, mohlo by prý bý·ti jeho jednání posuwváno 
nejvýše jako přestupek § 312 tr. zák. Než zmateční stížnost není v prvém 
'směru odůvodnéna, v druhém není provedena po zákonu. K 1. Podle 
§ 93 provozovacího řádu železničního ze dne 16. listopadu 1851, čís. 1 
z roku 1852, jest obecenstvo povinno uposlechnouti služební nařízení 
železničních zřízenců v stejnokróji, nebo opatřených služebním odzna
kem nebo legitimacÍ. Podle § 102 téhož řádu jsou železniční zřízenci 
oprávněni vykonávati moc policejní (ve všech případech, kde není po
licejní, nebo soudní moc po ruce) proti osobám, které přestupují před
pisy provozovacího řádu a neuposlechnou jejich napomenutí nebo které 
svým jednáním ruší nebo ohrožují bezpečnost dopravy. Z těchto před
pisů plyne, že spadalo do oboru působnosti svědka P-e jako strážníka 
dráhy, by zakročil proti obžalovanému, který neuposlechl jeho služeb
ního nařízení, by popojel s vozem, stojícím na kolejích dráhy, a uvolnil 
je, ježto bylo nutno uzavříti je závorami před blížícím se vlakem, a, 
když nemaje po ruce bezpeč,nostního orgánu, by zabránil ohrožení bez
pečnosti dopravy, sám se pokusil odstraniti povoz z kolejí tím, že ucho
pil koně za uzdu a snažil se s povozem popojeti; jednaje tak, konal 
svou. služební povinnost, a nelze tudíž popírati, že nebyl ve výkonu 
služby. Nalézací soud správně uznal, že svědek P. konal službu nejen 
formálně, nýbrž že jeho výkon byl i materielně oprávněn, na čemž by 
ostatně vzhledem k předpisu§ 68 odst. druhý tr. zák. ani nezáleželo; 
není tedy důvodu, proč by mu měla býti odepřena zvýšená ochrana 
podle § 81 tr. zák. K 2. Nalézací soud zjistil, že si byl obžalovaný vě
dom, že se (nebezpečnou pohrůžkou) zprotivil železničnímu strážníkovi, 
tedy osobě úřední, a zjistil také formálně bezvadně, že učinil tak 
v úmyslu, by zmařil služební výkon strážníkův - záležející v zabez
pečení bezvadného průjezdu vlaku po trati, což se mu také podařilo, 
ježto vlak byl nucen zastaviti. Popíráním těchto skutkových předpo
kladLI rozsudku a brojením proti nim neprovádí stížnost uplatňovaný 
hmotněprávní zmatek po zákonu. 

čís. 3033. 

Zločin podvodu podle § 199 d) tr. zák. jest spáchán a dokonán teprve 
tím, že bylo padělané (zfalšované) vci'ejné listiny použito v podvodném· 
úmyslu. Padělání listiny a její použití nemusí vycházeti od jedné a téže 
.t)soby; zločinu dopouští se i ten, kdo sám, nebyv při ~amotném padě
fání (zfalšování) listiny činně súčastněn, použije v podvodném úmyslu 
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b· yla někym' J'in"m zfalšována s jeho předchozím doroz-
listit1Y, která , 
urnět1Úfi, , 

(Rozh. ze dne 5. ledna 1928, Zm I 568;27.j 

. • • . d' ko soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
N J v Y s S I S o II ja L'b . 

e, ,. t obžalovaného do rozsudku krajského soudu v ,:. ,erCI 
zmatecm SÍlZ!lOS 1927 "'mž byl stěžovatel uznán vinným zlocmem 

dne 'O celvna , JI . ... t· ht 
ze •. dl §§ 197 199 d) 200 tr. zák., mImo JIne z cc o 
podvodu po e,,' ' 

důvodú: 

Zmateční stížnost je na omylu, vyslovujíc ve svý.ch výv~de§chlg~z~l; 
že k odsouzení pro podvod, kvalifikovaný" j.ako zlocm pod e ..' 

. k emohlo dojíti dokud nebyla Z]Istena okolnost, - ktere. ~n: 
i:1á~~ ~~I~teční stížnosť význam rozhodný, - kdo 'p~ed.sevzal pakd~lai1l; 

. ., • e rozsudek v jehož důvodech se uvadl, ze tato o o nos 
a na!1ll(tat!,c, d

Z
' takto sám připouští že řečené zločinné kvalifikace tu 

se Z]lS 1 }, ne a,' , , . k . t 1 t V 
, 

, Zmateční stížnost jejíž posléz uvedenou namlt ou jes . up a novan 
~~~I~d zmatečnosti čís~ 9 a) § 281 tr. ř. pyehlíží,. že .zloč;n podvod~ 

odle § 199 d) tr. zák. je spáchán a dokon,,? teplv,e Ílm, ze bylo ~a 
~élané" (nebo zfalšované) veřejné listiny P?UZltO ,v u~lyslu ~o~vOd~~.?' 
a že padělání listiny a její použití nemusI vychazetI od J~ ne a c:': 

sob že se tudíž zločinu podvodu podle § ,199 d) t,: .. z~k. ,dopou~tI 
? t Y'kd ' ·nebyv při padělání (zfalšovam) hst!l1y Clllne sučastnen, 
I en, o sam, ' , . h • d h ' doroz 

ouži'e v podvodném úmyslu listiny, kleras Je o pre c oZIm .-
~měnilÍ1 b la zfalšována někým jiným. Tak tom~ byl? poodle I.ozsudhl 
. . ~ "I'padě v němž podle rozhodovaclch duvodu obzalovany I v sonzenem pr , I" II 
. ednal při nejmenším v souhlasu s paděla~el~m 030~ IStl~, poc e roz
Jsudkového výroku pak byly listiny ty p~del;my tretl n~~namou osobou 
dokonce z návodu obžalovaného, nehledlc anI k tomu, ze :oz~udek vy-

h · ,. e vy' rokuí v důvodech především z předpokladu, ze .hSÍlny pa-c aZI I v , • o. 'h d • k 
dělal sám obžaLovaný. V tom, že obsah obo~ v~meru)e vy ra~e . pro: 

• hu obžalovaného a že j'ak se v rozsudKovych duvodech dale pravI, 
spec , I ., kl d t· . 
obžalovaný měl samojediný zájem 11a. u,:? n".l1I" v , a u,. sp~ rUje roz-
sudek jen jeden z dokladů správnostI pre~ved,em. nalezaclh~ soudu, 
podle něhož byly listiny padělány buď ~bzalovanym sa.m~tnym ne3~ 
z jeho návodu a s jeho souhlasem neznamou osobou treÍl. Zmatecm 
stížnost vykládá tudíž onu prve uved,enou větu ;ozs~dk?vÝ,ch d~vodLI 
neprávem v ten rozum, že jí došel vJ:'r~zu n;ylny prav?1 ~azor, ze se 
ke skutkové podstatě podvodu vy~ledava ta~.e pach~telnv u?,ysl, tres~
ným činem se obohatiti. Na skutecnost, o I1IZ se obzalovany pod,~e vy
slovného údaje zmateční stížnosti dozvědě! tep;ve po vy~:sel1I.,roz~ 
sudku a o níž ani zmateční stížnost netvrdl, ze vysla najevo JIZ za nzel1l 
v prvé stolici, nelze zrušovac~mu s?udu .• vůbec vzíti zře~el, ~eboť pro 
novoty není v řízení zrušovaclll1 mTsta jlZ vzhledem k predplsu § 288 
čÍs. 3 tr. ř. 
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čís. 3034. 

Podstatným znakem zločinu ucházení se o křivé svědectví ve smyslu 
§ 199 a) tr. zák. je, že pachateli ve směru subjektívním byla známa 
svědecká vlaswost osoby, na niž působí!, by vydala křivou výpověď; 
domnívá-Ii se pachatel podle zvláštních okolností, případu, že osoba, 
na niž působil, bude slyšena u soudu jako spoluobviněná pro čin, jemu 
za vinu kladený, a nepoznal-Ii podle obsílky oné osobě doručené ani 
podle jiných konkretních skutečností, že soudem byl zařízen výslech 
této osoby jako svědka, jest ono působení pachatele pokládati toliko 
za vzájemné dorozumívání se osob podezřelých z téhož činu. 

(Rozh. ze dne 5. ledna 1928, Zm I 763/27.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaci vyhověl v neveřejném za
sedáni zmatečni stížnosti obžalované do rozsudku krajského soudu 
v českých Budějovicích ze dne 3. listopadu 1927, jimž byla uznána 
vinnou zločinem podvodu podle § 199 a) tr. zák., zrušil napadený roz
sudek v celém rozsahu jako zmatečný a věc vrátil do prvé stolice, by 
ji znovu projednala a rozhodla. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnosti obžalované nelze upříti oprávnění, pokud, uplat
ňujic zřejmě důvod zmatečnosti čís. 5 § 281 tr.ř., vytýká rozsudku 
nedostatek důvodů v otázce, zda obžalovaná věděla v době, kdy pů-

. sobila na Blaženu L-ovou, že tato bude slyšena jako svědkyně u soudu. 
Podstatným znakem zločinu ucházení se ° křivé svědectví ve smyslu 
§ 199 a) tr. zák. je, že pachateli ve směru subjektivnim byla známa 
svědecká vlastnost osoby, na niž působil v tom smyslu., by vydala kři
vou výpověď; domnívá-li se pachatel podle zvláštních okolností pří_o 
padu, že osoba, na niž působil, bude slyšena u soudu jako spoluobvi
néná pro čí,n, jemu za vinn kladený, a nepoznal-li podle obsílky oné 
osobě doručené nebo podle jiných konkrétnich skutečností, že soudem 
byl zařízen výslech této osoby Jako svědka, bylo by působení pachatele 
pokládati toliko za vzájemné dorozumívání se osob podezřelých z téhož 
činu, čímž by ve Směru subjektivním náležitostí zločinu ucházení se 
o křivé svědectví ve smyslu § 199 a) tr. zák. naplněny nebyly. Právě 
v případě, O, nějž tu jde, vyšly však najevo skutečnosti rázu shoTa nazna
čeného, jež nalézaeím soudem při řešení otázky subjektivního, zavinění 
nesměly zůstati nepovšimnuty. Podle obsahu spisu a důvodů rozsudeč
ných zavdala příčinu k tomuto trestnímu řízení skuteč.nost, že stěžo
vatel.ka připojil31 k ,žá,dosti, podané dne 13. února 1927 u okresní správy 
polIbcke o udele11l zlvnostenského listu k provozování obchodu smí
šeným zb,ožím, vý~čný list}c dne 20, prosince 1919, v němž bylo po
tvrzeno, ze se uč"a u Blazeny L-ové »kupectví« po dva roky od 15. 

-- čis. 303~ --

a 1916 do 15. srpna 1918; tento list, jehož údaje se ~ká~aly býti 
srpn, 'j' y' mi J' ežto stěžovatelka II L-ové vůbec mkdy v uce11l nebyla, 
lepra Vl IV , ~ , v' • t d' Ná r , k Blaženou L-ovou jakožto vyucnym mIs rem po epsan. ,-
bylllVS~ toho bylo zavedeno podle § 89 tr. ř. přípravné vyhledávání pro 
slee {Cll d odu ' okresním soudem byly původně předvolány stěžova-
zlOČin po v " , . 'dk' J . d' ' I a 'ako obviněná a Blažena L-ova jako sve ~ne., e na sn,a ,c', ze 
te•k kl 'mto stavu věci kdy'žtě L-ová onen nespravny obsah vyucneho pn ta Qve, ... h' "Vt",' r tu svým podpisem potvrdila, nelze se sp?kojlh s POU}111 zllS e~rn.1; 
}S P' ovatelka věděla že L-ová bude slyseua lako svedkyne, nyb'lZ 
:e s eZh·led.em na zvláštní okolnosti případu měl býti tento výrok nále
ze s o ' . M'l t I t'" žitě odůvodněn a podložen konkretními skutecnostnn. e o se a { 's au 
, .. e poněvadž dodatečně státní zastupitelství pokládalo za nutno, 

tun SplS, ' I . '"' , d ověduy' m vy' sle 
dle stavu věci učiniti návrh na dop nem nzem za p . -

p~. Blaženy L-ové a že dokonce navrhlo její stíhání pro přes!~pe~ 
celin §§ 5 197 461 tr. zák. Bylo dále povinností soudu vyp.oradat1 
pod e , , o • • k' o b se 
se se skutečností stížností právem zduraznenou, Ja ym zp~so em .. 
děl onen rozhod~ý rozhovor, při němž prý stěžov~telka.~pus~blla. na 
L-ovou by U soudu jako svědkyně ndala nepravdu; ze t.otrz, n.cz z~ca~~ 
hovor ~ celé věci, se L-ová dala do pláče a začala nada':,atr" ze ma t,~z 

• dl' , k soudu z čehož by bylo lze vyvodItI zaver, ze SI POCI-»pre vo, am« ,- . 1 r d' v 

nala proti stěžovatelce způsobem, jenž mohl I; n,1 vyvo a I oJ e,:' , ze 
i L-ová jest v této věci předvolána jako P?,uezrcla. Je. na ~nade, ze za 
těchto okolností je napadený rozsudek stlz,cn zmat:c?ost,l. nedo,statku 
důvodLI podle § 281 čís. 5 tr. ř., pročež bylO zmateCl1l strznostI vyho
věti a za předpokladů § 5 nov. k tre:tním~ řádu ~znaÍl, J~k .se ,.:talo, 
aniž bylo třeba zabývati se s 0,statnI1111 nall11tkaml zmatecnl sÍlZl<ostr 
v podstatě toliko rázu formálního . 

čls.3035. 

Skutková podstata zpronevěry nevyž~.~uje pac~~telův úmysl za
držeti nebo přivlastniti si svěřený sta!:k jlZ ~ ~ka~zlku: kdy ~yl ,pa
chateli odevzdán; rozhodným je okamzlk prohpmvmho zasabu, Jlmz se 
věc odnímá svěřitelově disposici. . ... • 

podstatou kumisioniářsMho obc~odu J~st pro~e} zb.oZl do kO,ml~e 
daného; nemůže proto tento prodej ° sobe, nap~mb pOjem »zadrz~m« 
nebo »přivlastnění si« ve s,mxslu § 183 tr. !.ru::.; Jde v~ak o zpr?n~veru, 
disponoval-U komisinář vytezkem za zbozl Jmak nez odevzdámm ho 
komitentovi' ro~díl mezi skutečným výtěžkem a cenou womitentem fak
turovanou ~astalý nepříznivou obchodní konjunkturou a nepřivodený 
prodejem' za jiným nekalým cílem, nepadá k tíži komisionáři (pokud 
jde O' výši onoho výtěžku). 

(Rozh. ze dne 5. ledna 1927, Zm I 781/,27.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako s?ud zrušovací vyhověl v neveřejném za
sedání -zmateční stížnostl ob zal ovane do rozsudku kralskeho soudu 
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v České Lípě ze dne 27. října 1927, jímž byla stěžovatelka uznána vinnou 
zločinem zpronevěry podle §§ 183 a 184 tr. zák., zrušil napadený roz
sudek v celém rozsahu jako zmateč,ný a věc vrátil do prvé stolice by 
ji znovu, projednala a rozhodla. ' 

Důvody: 

Zmateční stížnosti obžalované, dovolávající se důvodu zmatečnosti 
Čí,s. 9 a) § 281 tr. ř., nelze ovšem přisvědčiti, pokud se domnívá, že se 
ke zločinu zpronevěry vyhledává úmysl, zadržeti nebo si přivlastniti 
svěřený statek, již v okamžiku, kdy statek byl pachateli odevzdán. Tu 
zaměňuje stížnost zjevně skutkovou podstatu zpronevěry a podvodu a 
přehlíži, ,že rozhodným pro zločin zpronevěry je okamžik protiprávního 
zasahu, jímž se věc odnimá svěřitelově disposici. Naproti tomu nelze 
upříti oprávnění jejím vývodům, poukazujicím k tomu, že s právního 
hledIska nelze v prodeji zboži daného do komise o sobě ještě spatřo
vah zasah § 183 tr. ř. se příčící. Zmateční stížnost má touto námitkou 
zřejmě na mysli doslov rozsudkového výroku, podle něhož byla stěžo
vatelka uznána vinnou zločinem zpronevěry zboží jí do komise daného 
jakož i obsah rozsuďečných důvodů, podle nichž soud shledává skutek 
naplňující podstatu tohoto zločinu v tom, že stěžovatelka zbo,ží jí do 
komise dané za sebou zadržela a sobě přivlastnila. Je na snadě, že 
prodej zboží do komise daného o sobě nemusí ještě naplniti pojem za
držení nebo přivlastnění si svěřeného statku ve smyslu zákona, vždyť 
jest podstatou obchodu komisionářského a komitent předává komi
sionáři zboží právě za tím účelem, aby jím bylo prodáno. O tom nebyl 
v pochybnostech ani poškozený, zasílaje obžalované - trhovkyni -
zboží. Leč nemůže dále ani býti pochybný'm, že v důsledcích komi
sionářské smlouvy vstupuje »výtěžek« pachatelem docílený na m,sto 
zboží, za něž- ho docílil, a že pachatel, prodav zbožÍ, dodavateli neza
placené, přijme od svých odběratelu kupní ceny jen jako zmocněnec 
a v zastoupení dodavatele a podrží dotyčné částky s-jeho souhlasem 
jako statek cizí, jímž nesmí disponovati způsobem jinakým než ode
vzdáním dodavateli. Zdali si soud uvědomii tyto zásady směrodatné pro 
zpronevěru při komisonářském obchodu, nelze z rozsudku semati, neboť 
byť i se v něm na různých místech mlu·vilo o »kupní« ceně zboží do 
komise daného, která obžalovanou řádně zaplacena nebyla, a jedn-ou 
I o »výtěžku« za zboží a jeho použití, nelze přece z obsahu rozsudeč
ných důvodů seznati, jaký význam se oněm skutečnostem přikládá a 
soud neuvažuje o těchto skute'čnostech obzvlášť v iávěrečné části r~'z
sudečných důvodů, kde - ve shodě s výrokem - vyslovuje, že obža
lovaná, jsouc úplně bez prostředků, tedy u vědomí nemožnosti okamži
tého vrácení, úmyslně a bezprávně sporné zboží za sebou zadržela a si 
přivlastnila; leč na »zbo'ží« podle přede-slaných vývodů v souzeném 
případě patrně již nezáleží, nýbrž mělo býti zjištěno, zda si obžalova,ná 
vědomě protiprávně přivlastnila nebo za sebou zadržela výtěžek l'l pro
dané zboží. A tu se objevuje další neujasněnost napadeného ro,"udku, 

II 

pokud se, jak již naznačeno, na více
v

:llÍstech ~:l:mUje _0 >~kupní ceně~~ 
o »dluhu« a podle výroku o zpronevere »ve vysl 2.60~ Kc 75 h«, al1lz 
by si uvědomil, že pro kv~lifika:i zp!on~věr~ důleži:ou by ;".ohla býti 
i výše výtěžku za ~rodane zbozl; vZ,dy! ,obzalo~an!, prohlaslla k po
škozenému, že nemuže zaplatitI, ponevadz na vyrocm01 trhu v J. ne
udělala žádné obchody; vzhledem k tomuto tvrzení mělo býti zjištěno, 
zda snad obžalovaná zboží musela prodati pod cenou, a nebylo by lze 
při kvalifikaci skutku podle hod~oty zpr.o0,:věřeného statku ;~evšimnollti 
si případné diference l11:zi skutecny~. vytezk~m a cenou sventelem f~k: 
tnrovanou, která by stězovatelce k ujme by tl nemohla, pokud skutecne 
nastala následkem nepříznivé obchodní konjunktury a nebyla snad při
voděna stěžovatelkou prodejem proti výslovnému zákazu prodatele nebo 
za jiným nekalým cílem. Bylo proto zmateční stížnosti vyhověti; na
paclený rozsudek zrušiti jako zmatečný a za předpokladů § 5 novely 
k trestnímu řádu uznati, jak se stalo. 

čis. 3036. 

Podle čl. III. zák. čis. 142/68 (§ 42 zá!{. na ochr. rep.) jest pro skut
kovou podstatu ve směru objektivním jedině rozhodným trestný obsah 
článku. 

Výklad článku lze jako skutkové zjištěni napadati nejen podle čís, 5 
§ 281 tr. ř., nýbrž i podle čís. 9 a) § 281 tr~ ř., dospěl-Ii soud k jeho 
výkladu, vycházeje z nesprávného právního názoru. 

I citace článků nezávadně uveřejněných a každému přístupných 
může se státi trestně závadnou. 

(Rozh. ze dne 5. ledna 1928, Zm II 291/27.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaci vyhověl po ústním Hč,ení 
zmateční stížnosti státního zastupitelství do rozsudku zemského trest
níh" soudu v Brně ze dne 16. května 1927, jímž byl obžalovaný spro
štčn podle § 259 čís. 3 tr. ř. z obžaloby pro přečin zanedbání povinné 
péče podle čl. II!. zákona ze dne 15. října 1868, čís. 142 ř. zák. a § 42 
zakona na ochranu republiky, zrušil napadený rozsndek a věc vrátil 
soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Dúvody: 

Zmateční stížnost clovolává se důvodů zmatečnosti podle čís. 4, 5 
a 9 a) § 281 tr. ř. K přesvědčení, že článek uveřejněný v čís. 5. »R.« 
ze dne 5. ledna 1926 pod titulem »Od blanquismu k leninismu« - tedy 
v době, kdy obžalovaný byl zodpovědným redaktorem tohoto, v B. ti
štěného listu- zakládá svým obsahem objektivní skutkovou podstatu 
zločinu podle § 15 čís. 3 zákona na ochranu republiky, kterou v něm 
spatřuje obžaloba, totiž podněcování ke zločinu § 1 téhož zákona. ne
dospěl nalézací soud podle rozsudkových důvodů proto, ,že prý učelem 
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článku bylo, vyložiti k 45. výročÍ úmrtí Blanquiho jeho revoluční ná
zory v poměr,u k l~ynějším názorům Leninov)rm, při čemž nejen názo-ry 
BlanqUlho:. nybrž. I poukaz na úsp~šnost povstání, opřeného o organi
sovan.ou tndu obcanstva a vyvolaneho ve vhodnou chvíli přelomu, jsou 
cltovany Jednak ze zásad "Societé des Fami11es« jednak z knihy 
Marxovy, Jednak doslovně z listu Leninova, tedy vesměs z pramenů 
u nás v nesčetných rozšířených knihách bezzávadně přístupných. ]d~ 
prý tu o pouhý rozbor dvou směrů, o článek promlouvající s poukazem 
na názory sociálních vědců čistě theoreticky, O kritickou úvahu která 
I při srov~á~ání ideové podstaty obou směrů nevybočuje z me;í klid
neho hterarmho posudku vzpomínkového, nevybízí čtenáre k rozhodnutí 
se pro revoluční převrat a neobrací se zejména ani slovem ani zastře
nÝ,m poukázem ~a zařízení n.ašf republiky, nekritisuje nynější řád tohoto 
statu am proh nemu nepodnecuJe a nepodněcuíe ať o sobě nebo zvláštní 
výzvou ani k nutnosti nebo k žádoucnosti revolučního převratu v tomto 
stéte, který by byl možným jediné za současného rozbití platného útvaru 
demokraticko-republikánského. Nelze přisvědčiti zmateční stížnosti, po
kud uplatňuje důvody zmatečnosti podle 6s. 4 a 5 § 281 tr. ř. p'Oněvadž 
uplatnění jejich tak, jak se děje ve zmateční stížnosti, jest 'vyloučeno. 
]estiť podle čl. III. zákona ze dne 15. října 1868, čís. 142 ř. zák. pro' 
skutkovou podstatu ve směru objektivním jedině rozhodným, jak správně 
vyslOVUje napadený roz,sudek, trestný obsah článku a nelze proto s úspě
chem uplatňo,vati proti správnosti rozsudku okolnosti, jež s obsahem 
č:lánku nemají nic společného, jako: tendenci komunistické internacio
nály, směr časopisu, v němž článek byl uveřejněn a pod. Nebylo proto 
lze -přihlížeti k vývodům zmateční stížnosti týkajícím se těchto zmatků. 
Zmateční :stížlmst však částečně právem uplatňuje zmatek podle čís. 9 a) 
§ 281 !L r. Výklad čl~nku: te~ož obsah přichází v úvahu, lze ovšem pra
vlelelne Jako skutkove z]lstem napadati podle čÍs. 5 § 281 tr. ř. mŮže 
však .býti napadán také podle čís. 9 a) § 281 tr. ř., když naléza~í soud 
dospel k Jeho výkladu, vycházeje z nesprávného právního názoru. V sou
zeném. případě. je:st rozsudk~ P??kladem v prvé řadě názor, že pozasta
v;n~ c1a~ek cItuJe doslovne ~ynatek z Leninova listu zrovna tak jako 
tymz zpusob.em typograflckym vypIsuJe methodu B1aquiho, z knihy 
~a:~.ov~, a ze. t? Ion? Jest,~ nás ne.z~va~ně přístupné v nesčetných, 
!O:sl:enych.~l1lhac~ a ze tudl,z ~Itac~ c1anku nezávadně uveřejněných :l 

k~zde~:u pns!upnych nezaklada objektivně skutkovou podstatu trest
neho CI~U obz~lovaJl1ému, za vinu kladeného. Tento názor, právně po
chybeny, byl, Jak vyplyva. z rozsudkových důvodů, spolu směrodatným 
pro z~věr nalé.zacího S?U?U, že kritická úvaha i při srovnání podstaty 
Ideove obou techt'O smeru nevybOČUje z mezi klidného literárního po
su?ku vzpomínkového. Není vyloučeno, že by nalézací soud nebyl do
spel k názoru o objektivní nezávadnosti pozastaveného článku, kdyby 
nebyl vycházel z mylného právního předpokladu, že citaceč:1ánků nezá
vadně uveřejněných a každému přístupných nezakládá objektivně skut
kovou podstatu trestného činu obžalo,vanému za vinu kladeného. Neboť 
vytržením jednotlivých citovaných míst z pťrvodní souvislosl; ?Vprave-

,v 

ním jich do jiné souvislosti mohou tato nabýti významu zcela odchyl
néhO: po případě závadného a může se tak i citace článků nezávadně 
uveřejněných a každému přístupných státi trestnou. Tím se stává vral
kým i závěr nalézacího soudu, že článek nezakládá objektivní, podstatu 
zločinu podle zák. na ochranu republiky a rozsudek sprošťující obža
lovaného z obžaloby pro přečin podle § 42 zák. zmatečným podle § 281 
čís. 9 a) tr. ř. Bylo proto zmateční stížnosti vyhověti, napadený rozsu
dek zrušiti a věc vrátiti soudu prvé stolice, by ji znovU projednal a roz
hodl, při čemž bude zejména též uvažovati, zdali nespadá snad trestný 
čin obžalovanému za vinu kladený pod ustanovení § 16 čís. 1, 2 zákona 
na ochranu republiky (projev souhlasu). 

čís. 3037, 

Trestání válečné lichvy. 
S hlediska § 8, čl, I (1) c) zák. ze dne 25. dubna 1924, čís. 80 sb, z. 

a n. nezáleží na tom, zda pachatel jednal s nájemcem 'Osobně či pro· 
střednictvím jiných OS'Ob; rozhoduje toliko, zda na sprostředkováni ná
jmu měl vůbec účast, ať přímou ať nepřímou a že dal z této příčiny sobě 
nebo jinému poskytnouti nebo slibiti nepřiměřeni)Í" prospěch majetkový; 
nezáleží ani na tom, že pachatel nepřijal nepřiměřený majetkový pro
spěch přímo z rukou nájemce bytu, nýbrž že jej převzal z rukou osob, 
jichž použil jako dalších sprostředkovatelů. čís. 3 § 8 zákona má na 
zřeteli zisk, jehož bylo z trestného činu vůbec docileno, bez 'Ohledu na 
to, zda připadl pachateli či 'Osobě jiné. . 

Nejen v případech, kde zákon ukládá nuceně na trestný čin kromě 
trestu na svobodě trest peněžitý, nýbrž i tam, kde je jeho uložení po
necháno volnému uváženi soudu (§ 8 'Odst. druhý Uch. zák.) je přípust
nost odvoláni podle § 283 tr.ř. posuzovati COl do každého jednotlivéh'O 
trestu zvláště; výrok o peněžitém trestu může býti samostatně napaden. 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1928, Zm I 195/27.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnosti obžalovaných Josefa O-a a Markéty T -ové do roz
sudku krajského soudu v Mostě ze dne 22,. úno,ra 1927, pokuď jím byli 
stěžovatelé uznáni vinnými obžalovaný josef O. přestupkem předražo
vání podle § 8 čís. 1 c) zákona ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n. 
a zákona ze dne 25. dubna 1924, Čí,s. 80 sb. z. a n., a obžalovaná Mar
kéta T-ová přečinem předražování podle § 8 č,ls. 1 c) uvedených zákonů. 
Zároveň vyhověl nejvyšší soud jako soud zrušovací v neveřejném zase
dání odvolání obžalovaného Josefa O-a z výroku o trestu, pokud jím hyl 
krámě trestu na svobodě odsouzen k peněžitému trestu 2.000 Kč, při ne
dobytnosti k dalšímu tuhému vězení osmi dnů, a trest ten snížil na 1000 
(tisíc korun) Kč, při nedobytnosti na další tuhé vězení čtyř dnů. Po roz
umu prvého odstavce § 295 tr. ř. snížil zároveň i trest peněžitý, uložený 



spoluobžalované Markétě T -ové, na 2.000 (dva tisice) Kč, při nedo
bytnosti na další tuhé vězení osmi dnů, mimo jiné z těchto 

důvodů: 

V právním ohledu namítá stížnost Josefa O-a neprávem, že skutkové 
podstaty přečinu podle § 8, čl. I. (1) c) zák. z 25. dubna 1924, čís. 80 
sb. z. a n. není II stěžovatele proto, že s nájemcem Františkem S-ou ne
vešel vůbec ve styk a nebyl tudíž s to dáti si od něho něco poskytnouti 
nebo slibovati. Stížno.s! přehlíží, že stěžovatel, i když se S-ou nevešel ve 
styk přímý, učinil tak podle závazného zjištění rozsudkového nepřímo, 
zejména prostřednictvím spoluobžalované T -ové. S hlediska zákona ne
záleží na tom, zda stěžovatel jednal s nájemcem osobně či prostředni
ctvím osob jiných, rozhodno je tolíko, že na sprostředkování nájmu měl 
vůbec účast, ať přímou ať nepřímou, a že dal z této příčiny sobě nebo 
jinému poskytnouti nebo slíbiti nepřiměřený prospěch majetkový. Co se 
týče podnětu trestného činu, používá ostatně zákon na uvedeném místě 
zcela všeobecného výrazu ,'kdo«, zahrnujícího do sebe všechny možné 
způsoby, v nichž ·se trestná činnost může projevovati. Nezáleží proto ani 
na tom, že stěžovatel nepřijal ncpřiměřený majetkový prospěch přímo 
z rukou nájemce bytu, nýbrž že jej převzal z rukou osob, jichž použil 
jako dalších sprostředkovatelů. Za tohoto stavu věci uznal nalézací 
soud právem stěžovatele vinným jako přímého pachatele a nemůže býti 
řeči o tom, že jen spoluobžalovaná Markéta T -ová, jíž použil jako další 
sprostředkovatelky, je tre,stně zodpovědná a že stěžovatel měl úlohu 
prosté stanice průchodní. Má-li stížnost za to, že T -ová jednala zcela 
samostatně a z vlastního popu9u požádala a dala si poskytnouti 
8.000 Kč od Františka S-y, dlužno jí připamatovati rozsudkové zjištění, 
že stěžovatel T -ové řekl, že si může svůj výdělek přiraziti. Podle toho 
jednala T -ová na popud stěžovatelův a činí 110 proto nalézací sóud prá
vem zodpovědným i za její jednání, až na to, ženernohj předvídati, že 
T -ová bude žádati za svou činnost více než 2.000 Kč. Bezvadně dovodil 
též nalézaCÍ soud, že již majetkový prospěch, jejž si dal obžalovaný po
skytnouti, byl nepřiměřený. Zjištěno je, že majitel domu Ferdinand R. 
slíbil stěžovateii za sprostředkování nájmu 500 Kč a že obžalovaný pře. 
vzal příkaz za tuto odměnu; prokázáno je dále, že obžalovaný kromě 
těchto 500 Kč R-em mu pHslíbených podržel si ještě dalších 500 Kč, 
takže jeho výdělek činil celkem 1.000 Kč. Od toho odpočítává nalézací 
soud 140 Kč jakožto vydání za inserci a pak 200 až 360 Kč na režii a je 
toho názoru,že částkou 500 Kč R-em slíbenou byly výlohy, které stě
žovatel měl, úplně kryty, a že proto s.těžovatel, ponechav si dalších 
500 Kč, dal si poskytnouti prospěch nepřiměřený. Pokud zmateční stíž
nost uplatňuje, že z důvodu režie bylo k dobru stěžovatele odpočítati 
190 Kč, přehlíží, že bylo odpočítáno daleko více, totiž 360 Kč. Dále na
mítá stížnost, že nalézací soud neprávem nezapočítal odměnu 250 Kč, 
již stěžovatel dalspoluobžalovanému W-ovi. Stížnost nen,í v právu. Do
vozování na!ézacího soudu je bezvadné, zvláště když soud nebere 
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I stně ani za prokázáno, že stěžovatel skutečně dal tuto částku W-ovi, 
~~\jíšťuje, že stěžovalel T -ové na jeji, c1o,taz ohle~ně jejího ,výdělku řekl, 
'e ona výdělek pro sebe a W-a mus! najemc! pnraz;tI a ze W. dostal 
:aké od ní skutečně odměnu a to značnou (600 Kč). Právem uznal též 
lalézací soud, že nebylo oprávněného důvodu, by stěžovatel poskytl 
~ podržených 1.0~0 K?~ás!ku 250 Kč F~rdinandu R-?vi, kdyžt~,z jeho 
výpovědi podle pres~edcem soudu vychazl n~ jevo, ze n,em stez~v~te
lovým společníkem, ze mu tohko neprav!delne v obchode vypomaha a 
že ve věci, o niž jde, vůbec nic nepodnikl. Z toho je vidno, že stěžovateli 
vyplynul z jeho sprostředkovatelské činností čistý zisk 500 Kč. A tu 
dlužno s nalézacím soudem souhlasiti, že částka 1.000 Kč stěžovatelem 
celkem podržená představuje nepřiměřený prospěch majetkový, při
hlíží-Ii se zejména k tomu, že šlo o byt rozměrů nepatrných a že stěžo
vatel, převzav sprostředkování bytu za 500 Kč, dal tím na jevo, že v této 
částce dojdou úhrady nejen jeho skute'čné výclaje, nýbrž i přiměřený 
občanský zisk. Stěžovatel má ostatně tím méně důvodu ke stížnosti, 
uváží-Ii se, že odpovídá i za jednáníT-ové, dovoHv jí, by si přirazila 
svůj výdělek k částce jím požadované. Poněvadž nalézací soucl zjišťuje 
a po zákonu odůvodňuje (§ 270 čís. 5 tr. ř.) i sllbjektivní zavinění ob
žalovaného, odpovídá rozsudek ho odsuzující stavu věci i.zákonu. Vzhle
dem k tomu nemůže přicházeti v úvahu pouhý policejní přestupek podle 
ustanovení zákona o ochraně nájemníků. Je-Ii podle toho, co uvedeno, 
stěžovatelova vina nepochybná, nemůže se odvolávati s úspěchem na 
to, že spoluobžalovaný Jan W. byl sproštěn, ačkoli prý vyvinul stejnou 
činnost jako stěžovatel. Otázkou viny W-ovy nelze ·se zrušovacímu soudu 
zabývati, poněvadž proti rozsudku ho sprošťujícímu nebyla podána stát
ním zastupitelstvím zmateční stížnost. Tím je odňata půda námitce, že 
mezi výrokem) odsuzujícím stěžovatele a s,prošťujícím W-a, je rozpor 
podle čís. 5 § 281 tr. ř., nehledíc k tomu, že by tu nešlo o rozpor ve sku
tečnostech, jejž má č;s. 5 § 281 tr. ř. na mysli, nýbrž o rozpor rázu práv
ního-. Bezdůvodnou zmateční stížnost bylo proto zavrhnouti. 

Dovolávajíc se důvodů zmatečnosti čís. 5 a 10 § 281 tr. ř. uplatňuje 
zmateční stížnost Markety T -ové, že stěžovatelka docílila svým trest
ným jednáním pouze zisk 1.900 Kč, tedy zisk, nepřevyšující částku 
2.000 Kč, na niž je kvalifikace činu jako přečinu závislou. Odsuzující 
výrok je prý proto stižen vnitřním rozporem (čís. 5 § 281 tr. ř.) a práv
ním omylem (čís. 10 téhož §). Jde pouze o výtku rázu právního, avšak 
neoprávněnou. Po skutkové stránce je zjištěno, že stěžovatelka vyjed
návala s Františkem S-ou o nájem bytu sama, že nájem skutečně také 
sprostředkovala a na svou žádost dostala od S-y 8.000 Kč; že z toho 
předala 5.500 Kč prostřednictvím W-a spoluobžalo·vanému O-ovi a že 
W-ovi dala 600 Kč za to, že jí dohodil sprostředkování nájmu. V práv
ním ohledu sluší předně zdůrazniti, že se v čís. 3 § 8 zákona o lichvě, 
mluví jen o neoprávněném zisku, jehož bylo nebo mělo býti trestným 
činem dosaženo. Zákon neobmezuje tudíž tento neoprávněný zisk výc 
slovně na osohu pachatelovu. Uváži-li se dále, že podle písm. r) § 8 
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ohrožuje se trestem každý, kdo nepřiměřený prospěch majetkový sobě 
anebo jinému dává poskytnouti nebo slíbiti, vyplývá z toho zřejmě, že 
čís. 3 § 8 uv. zák. má na' zřeteli zisk, jehož bylo z trestného činn vůbec 
docíleno, bez ohledu na to, zda připadl pachateli či osobě jiné Csb. 
n. s. č. 105). V důsledku toho nezáleží na tom, jak stěžovatelka nalo
žila se ziskem 2.500 Kč, pro ni z jejího jednání vyply.nuvším, zda si po
nechala částku vyŠŠ.í či nižší 2.000 Kč, poněvadž podle zákona zodpo
vídá za celý zisk, to tím více, když jej sama pro sebe požadovala a do
stala a pak podle své libosti rozdělila. I zmateční stížnost Markety T -ové 
bylo proto, zavrhnouti jako bezdůvodnou. 

Co se týče odvolání obžalovaného Josefa O-a z výroku o trestu, 
poklid byl odsouzen kromě trestu na svobodě též k trestu peněžitému, 
bylo především řešíti otázku, zda odvolání jest vzhledem k ustanovení 
§ 283 tr. ř. vůbec přípustné. Bylť perlěžitý trest sice vyměřen v mezích 
zákonné trestní sazby, trest na svobodě však pod nejnižší hranici zá
konné trestní sazby. Zrušovací soud vyslovil v rozhodnutí ze dne 31. 
prosince 1925, č. j. Zm II 305/,25-4, uveřejněném pod čís. 2226 sb.n. s. 
právní názor, že v případech, kde zákon ukládá na trestný čin kromě 
trestu na svobpde nu cen ě též trest peněžitý, je přípustnost odvolá'1í 
po rozumu § 283 tr. ř. posuzovatí co do každého jednotlivého trestu 
(trestu na svobodě a trestu peněžitého) zvláště. V souzeném případě 
neukládá zákon, peněžitý trest nuceně, nýbrž ponechává uložení trestu 
peněžitého vedle trestu na svobodě volnému uvážení soudu, jak vyplývá 
z druhého odstavce § 8 zák. o vál. lichvě, který stanoví, že vedle trestu 
vězení může býti uložen trest peněžitý. Jde tedy o otázku zmšovaCÍm 
soudem dosud nevyřešenou, zda i v takovém případě výrok o peněžitém 
trestu může býti samostatně napaden. K této otázce dlužno přisvědčiti. 
Neboť okolnost, že uložení peněžitého trestu jest ponecháno volnému 
uvážení -soudu, nemůže nic změniti na tom, že trest ten, jakmile byl 
soudem vysloven, nabyl rázu trestu nezávislého od trestu na svobodě 
a tedy úplně samostatného, který proto také podléhá samostatnému 
odvolání. Rozdíl je jen v tom, že se v takovém případě odvolání může 
domáhati též úplného zrušení, pokud se týče uložení trestu peněžitého, ' 
když na něj vůbec nebylo uznáno, kdežto v případech, kde zákon ukládá 
peněžitý trest nuceně, může se odvolání přirozeně domáhati jen snížení 
pokud se týče zvýšení trestu peněžitého. Odvolání obžalovaného Josefa 
O-a dlužno přiznati věcně oprávnění. Podle § 16 odst. (5) zák. o vál. 
lichvě v doslovu zákona čís. 80/1924 má soud, ukládaje trest peněžitý, 
přihl!žeti zejména k nezákonnému zisku, jehož bylo nebo mělo býti trest
ným činem dosaženo. Vzhledem k zisku docílenému obžalovanými Jo
sefem O-em a Marketou T -ovou pokládá zrušovací soud peněžité tresty 
obžalovaným uložeué za příliš vysoké. I vyhovčl proto důvodnému odvo
lání obžalovaného Josefa O-a a snížil trest peněžitý, jemu uložený, zá
roveň však podle § 295 tr. ř. též peněžitý trest uložený Marketě T-ové, 
která v tomto směru nepodala odvolání, úměrně zisku a zavinění obža
lovaných. 

CíS.3038. 

Vydavatel listu jest oprávněn (§ 27 tisk. nov.) podati soukromou 
obžalobu, čelil-li urážlivý útok proti listu jím vydávanému. Z trestního 
oznámení i z obžaloby musí jasně vysvítati, jménem koho vydavatel 
vystupuje jako obžalob ce, zda jménem vlastnfm či jménem listu. 

Rozhodnými pro řešení otázky, zda výrok spadá pod § 491 či § 496 
tr. zák., jsou okolnosti, za nichž, jakož i 10l111a a spojitost, v níž ho 
bylo použito. Výrazy ve formě úsudku jest podřaditi § 491 tr. zák., 
i když jsou jinak nadávkami. 

VVznam slov: revolverový (kanálný) žurnál a Scheíssblatt. 
§" 40 tisk. nov. nezrušil čtvrtý odstavec § 28 tisk. zák., jímž byla 

stanovena věcná immunita sděleni o veřejném rokování sněmu; by bylo 
lze novinářskou zprávu pokládati za takové sdělení, musí býti již z její 
vnější úpravy pro každého čtenáře seznatelno, že, kde a kdy bylo to, 
co je v článku uvedeno, skutečně předmětem onoho rokování; nestačí, 
že jsou tyto okolnosti zřejmy z poznámky na jiném mlstě listu. 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1928, Zm II 372;'27.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhr po ústním líčeni 
'zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku kraiského jako krnetského 
soudu v Moravské Ostravě ze dne 30. dubna 1927, jímž byl stěžovatel 
k soukromé obžalobě Jana O-a uznán vinným přestupkem zanedbáÍ!Í 
povinné péče redaktorské podle § 6 zákona ze dne 30. května 1924, 
·Čís. 124 sb. z. a n., mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Zmateční' stížnosti obžalovaného, dovolávající se čiselr.ě důvodů 
'zmatečnosti čís. 4, 5, 9 a) a b) a 10 § 281 tr. ř., nelze přiznati opráv
nění. Stížnosti lze přisvědčiti potud, že není lhostejno, zda soukromou 
obžalobu podal vydavatel vlastním jménem či jménem časopisu, jejž 
vydává. Jsou to dva zcela rozličné podměty a jest v tom zajisté rozdíl, 
zda se článkem vydavatel, přesněji řečeno osoba, která nahodile vydává 
i list, cítí dotčen·a na své osobní cti, či zda pokládá pozastavený projev 
za urážlivý útok na Jist, jím vydáva,ný. Z trestního oznámení jakož i z ob
žaloby musí jasně vysvítati, jménem koho vydavatel vystupuje jako 
obžalobce. Leč po této stránce nepřipouští již trestní oznámení pochyb
nosti, poněV'adž se vedle jména » Jan 0.« uvádí výslovně, že je vyda
vatelem S. V. a v kontextu oznámení se zdůrazňuje výslovně, že »náš 
dcnník« - »S. V.« - jehož vydavatelemje podepsaný, nazván byl atd. 
Ve spise obžalovaCÍm se pak nad to ještě'zdl1razňuje, že podle § 27 tisk. 
nov. je k podání obžaloby oprávněn vydavatel. Nemůže bí'ti tedy po
chybnosti o tom, že soukromá obžaloba byla podána vydavatelem jmé
llem listu, jím vydávaného po rozumu § 27 tisk. nov. Ani další námitka 
nesprávné_ právní kvalifikace není odůvodnčna. Rozhod,nymi pro řešeni 
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otázky, zda výrok spadá pod skutkovou podstatu § 491 tr. zák. či zda 
lze jej toliko pojímati jako nadávku ve smyslu § 496 tr. zák., jsou okol
nosti, za nichž, jakož i forma a spojitost, v níž bylo dotyčného výroku 
použito. Že výrazy »revolverový kanálný« vládní žurnál vůbec nejsou 
nadávkami, nýbrž že se jimi vytýkají vlastně žalujícímu tiskopisu určité 
vlastnosti, o jichž opovržlivos,ti ve smyslu § 491 tr. zák. nelze pochy
bovati, je na snadě, uváŽí-.Ji se, že se jako list »revolverový« označuje 
list, jehož způsob psani je na nízké úrovni, a jenž uveřejněním svých 
zpráv sleduje účely nekalé. Tomuto výrazu lze na roveň stavěti další 
výčitku, že list je »kanálný«, vždYľ tímto slovem dochází výrazu my
šlenka, že povaha a obsah listu je tako'vého rázu, že sluší jej srovnati 
s tím, co patří do kanálu. Podle této souvislosti nelze pochybovati ani 
o tom, že i slovo »Scheissblatt« bylo míněno v témže smyslu, jako úsu
dek o nízké úrovni žalujícího listu. Výrazy projevené ve formě úsudku, 
jež by jinak mohly tvořiti nadávky, dlužno však podřaditi skutkové 
podstatě přečinu podle § 491 tr. zák., jak se i prvním soudem správné 
stalo. 

Zmateční stížnost se dále domnívá, že trestní stíhání pro výrazy tu 
v úvahu pNcházející je vyloučeno pro jich věcnou imunitu s hlediska 
čtvrtého odstavce § 28 tisk. zákona, poněvadž jsou součástí řeči pro
nesené poslancem T -em ve snčmovně dne 26. listopadu 1924. Dlužno 
ovšem zdůrazniti, že je právně mylným názor soudu kmetského, že byl 
celý obsah § 28 tisk. zák. pro obor tiskové novely z 30. května 1924, 
čís. 124 sb. z. a n. zrušen. § 40 této novely byla zrušena toliko platnost 
prvních tří odstavců § 28 tisk. zák., pokud jde o tres,tné činy uvedené 
v tiskové novele, nebyl však zrušen čtvrtý odstavec § 28 tisk. zák., jímž 
stanovena věcná imunita určitých sdělení o veřejném rokování 'sněmu,. 
Leč' přes tento právní omyl (lapadeného rozsudku nelze stížnosti v tomto 
směru dáti za pravdu. Předpis § 28 tisk. zák. dluž,no jako předpis výji
mečný vykládati přesně. Netřeba řešiti otázku, zda výňatek, část řeči 
třeba ve sněmu pronesené, vůbec spadá pod imunitu s hlediska čtvrtého 
odstavce § 28 tisk. zák. Tolik je jisto, že, má-Ii novinářská zpráva býti 
pokládána za sdělení o rokování sněmu, musí již z její vnější úpravy
pro každého čtenáře býti seznatelno, že, kde a kdy bylo to, co je v článku 
uvedeno, skutečně předmětem rokování; vždyť účelem předpisu,čtvrtého 
odstavce § 28 tisk. zák. není, by byla veřejnému tisku propůjČena vý
sada, podle níž by mu bylo umožněno uveřejniti vše, co se stalo před
mětem rokování ve sněmu, v ledakteré libovolně sestrojené formě, nýbrž 
jde o výsadu obecenstva, jemuž má býti tiskem učiněn přístupným obsah 
rokování sněmu, by se mohlo informovati o jeho průběhu a sledovati 
vystupováni jím zvo,]ených poslanců (Limbacher ll. str. 60), po pří

padě i o výsadu zákonodárných sborů a jejich členů (Liszt str. 220). 
Tomuto účelu lze přirozeně již po stránce formální (ke stránce obsa·
hově nebudiž (n vůbec přihlíženo) vyho,věti toliko tehda, když kažclému 
čtenáři ihned je patrno, že určitý ,článek v tiskopise uveřejněný ,sku!ebně 
je reprodukcí rokování sněmu; neboť, nepozná-li čtenář ze č1ánku sa
motného, že je zprávou o rokování na sněmu, nemůže býti řeči o věr-
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. -d-I. lí o rokování snčmu ve smyslu čtvrtého odstavce § 28 tisk. 
'le111 , e CI . 'I' k t f '1' , . 'A hl ;e patrno, že pozastaveny c an-e tomu. o orma mmu po-
zakona. J ,. 'I' k . d I k t . 's'lo , k ev"110vll]' e nebot ne11l ze c a11 II am z a e a pa ma, ze 
zadav II n J _ ',~ "" , k ' , 

v ,"" vůbec tím mene o rec posl~nce T -a a do onee o rec prone-
o »rcc«, " . " "j' ., t' t . d' 'h 

r sně-mu. ZeJ 'mé-na nelze pn neJlepst vu 1 vYCts I ° Z Je tne 0, 
senou ,e I' , d' . tl' 

t'" os ti uvedeného místa článku, kde se m UVl »0- ra e In erpe act 
ve s Izn . . d kl d . j' J 't t d 

O 'j .' poclany'ch «a111 ze slov »Na o a uvaclln ... « ez o e y o a]c0-\,1 ' .. ' . -
II . oravy článku samého není čtenářům nepochybně zřejl110, naopak 

poc e Uj . "I d'l' k"· , el ." "'mo 11en10žno seznati ze s ° o s e en! o 1'0 ovam s.nemu, II ze Je JIm pn . .' .' " . , 
" t- c'lánku 'věcnou imumtu podle ctvrteho odstavce § 28 l!sk. zak. 

pnzna I , ." dl' . ... ro tento základní formáh1í nedOstatek. Lec shznost o vO ava se 
jlz p . . , . k t' 'I' k t' t' 
j 'le i na poznámku, vytištěnou steJne Ja o poza-s aveny c ane na re 1 (a . . j , 
strailě tiskopisu, z níž prS' jasně lze seznatt, ,že tu JC e ,0. zpravu nazna-
, '1e'ho rázu. Avšak ani tu není stížnost v pravu; nebot Jednak nemohla 
ceI . db" k f d·· b poznámka na jiném místě listu, I k 'Y Y JIna svOu OTrnou o p~VI-
cI;la tomu, co uvedeno, n.ahraditi požadavek, by z .článku samotneho 
bylo čtenáři jasno, že jde o zprávu ve smy~l,u ctvrteho odstavc~ § 28 
tisk. zákona, poněvadž taková po,:námk~ muze. ~ell11~ snadno upl!, po
zornosti čtenáře' kromě toho dluzno vsak uvazitI, ze ona poznamka 
ani svým obsah~m nevyhovuje pož~davku, zpraviti čt_enáře ° tom, že 
celý otištěný článek - ledy i s oneml sou~romou obzalo~ou pozasta
venými výrazy - je referátem o rokování snerr;u a ol!sk:'.l11 reč~ posl~nc~ 
T -a, ježto se v ní pouze uvádí, že »data a vykazy o onno,s!1 OaJdo~~ 
uvede.ny jsou z řeči bývalého poslance T -a ... «. ~ toho vsak, čtenar 
nemůže. poznati, že tu snad řeč poslance byl~ dO'slov:,e n~b aJespo~,obsa
hově správně reprodukována. jest tedy zrepuo, ze ~aml>(ce sh,~no~tl, 
opírající se o předpis čtvrtého odstavce § 28 tIsk. zak. ne!z~ P:2sved-
čiti. Z toho, co dosud uvedeno, plyne bezpodstalnost Zl11atec111 sl!mostl, 
pokud uplatňuje důvody zmatečnosti čís. 9 a) po případě 10 § 281 tr. ř. 

čís. 3039. 

Okolnost že pachatel byÍ subjektivně přesivědčen o pravdivosti svých 
tvrzeni, stačÍ k vyvinění s hlediska zločinu § 209 ir.zák., nikoliv však 
s hlediska přestupku § 487 tr. zák., jehož subjektivní stránka se vYčer
pavá vědomím, že pronášená obviněni jsou způsobilá snižiU obviňova
ného v úctě a vážnnsti spoluobčanů, a úmyslem, pronésti obviněni přes 
toto vědomí. 

Pro důkaz pravděpodobnosti nestačí důkaz pouhé bezelstnosti, nýbrž 
je třeba, by se mohl pachatel odvolati na jemu před činem známé okol
nnsU, jež při pečlivém zkoumání postačovaly ku předpokladu pravdi
vosti tvrzených skutečnosti. 

Za veřejně pronesený dlužno výrok pokládati i tehda, byl-Ii pronesen 
za oknlnastí, za nichž je o to postaráno nebo s určitosti .ie se nadíti, 
že obsah výroku dojde rozšíření v širších kruzích. Obvinění před orgá
nem bezpečnostní policie jsou způsnbilá (§ 84 tr. ř.) vejíti úředním po-
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řadem ve známost širšúnu a předem nevymezenému kruhu osob. Ne
mohl-li v konkretním případě obsah sdělení pachatelova býti postřehnut 
nikým jiným, než osobou, jíž bylo sdělení učiněno, nestačí pro veřejnost 
výroku okolnost, že byl pronesen v místnosti veřejně přístupné. 

Obava z trestního stlháni jest po případě zvláštní nutící okolností 
ve smyslu § 489 tr. zák. 

Při zkoumání, zda v tom kterém případě stačí důkaz podle druhého 
odstavce § 490 tr. zák., nesejde na abstraktní takové způsobilosti, nýbrž 
na tom, zda in concreto taková obava byla důvodem, pro který učinil 
pachatel urážlivé údaje veřejně. 

Nejde o urážku na cti, byl-Ii výrok pronesen obviněným při jeho 
zodpovědném výslechu, neuvedl-Ii nic nového a jiného, než co byl již 
(na různých místech) přednesl před tim, a proč byl právě vyslýchán 
jako obviněný. 

Jest přihlížeti k oběma provedením zmateční stížnosti, byla-Ii včas 
podána obhájcem obžalovaným zvoleným a s,tátnim zástupcem v .ieho 
zastoupeni podle čtvrtého odstavce § 46 tr. ř. 

(Rozh. ze dne 12. ledm 1928, Zm II 151/>27.) 

N e j v yš š í s o u d jako soud zrušova<;í zavrhl po úst?ím líčení 
zmateční stížnost soukromého obžalobce do rozsudku kraJskeho soudu 
v Moravské Ostravě ze dne 14. ledna 1927, pokud jím byl obžalovaný 
pod!le § 259 čís. 3 tr. Ť. sproštěn z obžaloby pro přestupky proti bez
pečnosti cti podle §§ 487, 488 tr. zák., pokud napadla sproštění obža
lovaného v bodě II. 5 rozsudkového výroku, t. j. ze soukromé obžaloby 
pro přestupek urážky na cti podle § 487 tr. zák., spáchaný prý tím, že 
obžalovaný ještě při svém výslechu jako obviněný dne 1. a 16. dubna 
1926 u zemského soudu v Opavě a) prohlá,sil, že proved" důkaz pravc,y 
písemně, a se zodpovídal mimo jiné takto: b) 1. dubna 1926 proh' isi! 
obviněný vyUčiv rozmluvu se S-em, že přání S-ovo přednesl senátorovi 
L-ovi a že mu řekl, že S. by na to dal 70.000 ~č i vice, když se senátor 
L. postará o to, by dávka byla snižena a dále: »urazit jsem senátora 
L-e nechtěl, nýbrž co jsem zvěděl o oné záležitosti, mám přesvědčení, 
že senátor L. skutečně odměnu od S-a dostal za to, že se přičinil, by 
dávka byla snížena«. c) »Jsem přesvědčen, že tvrzení moje o úplatku 
senátora L-e jsou správná a pravdivá. Důkaz pravdy o jednotlivých 
výrocích provedu. Svoje přesvědčení opírám o údaje O-a a S-a.« 
d) »~dybych nebyl tolik přesvědčen, že senátor L. skutečně ~e v,ec! 
S-ově úplatek přijal, nebyl bych nikdy na tom trval a to tak Vere]!1C a 
bezohledně prohlašoval.« c) »To máme z těch vázaných kandidátních 
listin, že máme voliti lidi, kteří tam nepatří. Myslil j'sem tím senátoTa 
L-e a všechno· to, co mne S. o úplatku senátora L-e řekL« Ve všech 
ostatních směrech zmate,čnÍ stížnosti vyhověl, zrušil napadený rozsudek, 
pokud sprostil podle § 259 čís. 3 tr. ř. obžalovaného ze soukromé 
obžaloby pro přestupek proti bezpečnosti cti soukromého obžalobce, 
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'. 'pflsobem uvedeným pod ll. 1 až 4 rozsudkového výroku. a 
spachanv z, .. d . , h d t' k ' ';" ' ... ·k·· I \' tomto rozsahu k l10vemu prole na111 a rDZ o nu 1 o res-Vec pn aza. " 
nímu soudu v Olomouc!. 

Důvody: 

V •. a' obžaloba vinila Karla H·a ze zločinu utrhání na cti podle 
creJn , f L ·1 . § ?09 tr zák. spáchaného tím, že obžalovany Jose a -e pro vymyseny 

: ločin br~ní darů ve věcech úředních dne 9. břeZ11a 1926 písemným 
mn z . . k' I k' O • t d oznámením presidiu zemské spravul omlse s ezs e v pave, e y 

. vrchnosti udal a v lednu 1926 sdělením Josefu V-ovi dne 4. března 
~926 oznáJ~ením Rudolfu K-ovi, dlle 6. března 19Q6 sdělením Fran
tišku L-ovi a dne 7. ~ře~na 1926. s.d~lením Ant~n!nu .,~.-ovi takovýn; 
zpúsobem obviňoval,z~ J~h.o ob~mem. ,?~hlo dal! pn~!nu, vrchnost! 
k vyšetřování nebo k pat,ra'".' protI obvnrene,?u. Pro veskera tato Jed
nání obžalovaného (rozkladaJe Je naml10ze v JednotlIvostI) a dale proto, 

. že obžalovaný ještě při svém výslechu jako obviněn}' dne 1. a 16. dubna 
1926 u zemského soudu v Opavě prohlásil, že provede důkaz pravdy 
a při tom věcně opakov~1 jedn?tIivé své úd~j~, zak!ádají~í ve ~~ém 
souhrnu obvinění soukromeho obzalobce z bram uplatku ve vecech ured
ních - navrhl soukromý obžalobce potrestání Karla H-a pro přestu
pek 'urážky na cti, co do prvé skupiny pro případ, že by v jednání obža
lo,vaného nebyla shledána skutková podstata zloči'nu podle § 209 tr. zák. 
Rozsudkem byl obžalovaný Karel H. sproštěn z obžaloby v celém jejím 
rozsahu. Nalézací soud příjal především co do obžaloby pro zločin 
podle § 209 tr. zák. za prokázáno, že by tu in objecto byly veškeré 
náležitosti obou skutkových podstat řečené stati zákona, zejména také 
ta, .že zločin, z něhož obžalo,vaný Josefa L-e udal, pokud se týče óbvi
ňoval, byl objektivně vymyšlen. Po stránce subjektivní soud s,ice zjistil, 
že obžalovaný musil si býti vědom toho, že, kdyby byl ,senátor L. přijal 
úplatek jakO' člen zemské správní komise, byl by tím spáchal zločin 
podle § 104 tr. zák., jako,ž i způsobilos,ti obviňování, zavdati vrchnosti 
příčinu k vyšetřování neb aspoň k pátrání proti obviněnému, - neshle
dal však, že zločin byl »vymyšlen« také subjektivně, vycházeje z toho, 
že se ohžalovanému nedostáJvalo vědomí, že to, co tvrdí O senátoru 
L-ovi, neodpovídá pravdě, a, došed naopak k názon!, že obžalovaný 
mohl býti subjektivního přesvědčení, že ve věci snížení dávky z pří
růstku hodnoty při prodeji t. zv. S-ského mlýna v S. uplatnil se vliv 
serhátora L-e v souvislosti se slíbeným nebo poskytnutým mu úplatkem. 
Nalézací soud uvádí v tom ohledu pod 14 body věoné údaje, z nichž 
obžalovaný odvozuje důvodnost obvinění a přesvědčení v naznačeném 
směru, probírá a hodnotí je pak jednotlivě spo,lu s výsledky důkazů 
v tom kterém směru provedených a dospívá k výs,ledku, že dluž:no obža
lovanému dáti plnou víru, že byl důvodně plně přesvědčen o tom, že ke 
snížení dávky došlo jen pomocí senátora L-e pod vlivem slibu S-ov a 
a že tedy, vině senátora L-e z úplatkářstvi, jednal u vědomí, že to, co 
tvrdí, je pravda. Týmž způsobem postupuje rozsudek také, odůvodňuje 
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sproštění obžalovaného H-a z obžaloby soukromé. Rozsudek vychází 
ohledně urážek na cti především z předpokladu, že veškeré proievy, jež 
soukrom5r obžalobce klade obžalovanému za vinu, jsou parafra,semi 
tvrzení, že soukromý obžalobce ve svém úřadě vzal úplatek (tedy v pod
statě téhož obvinění, jež bylo posouditi s hlediska § 209 tr. zák.), a že 
veškeré urážlivé výroky obžalovaného dlužno podřaditi pod ustano
vení § 487 tr. zák.; jehož objektivni podstata vzata soudem za proká
zimu. Budiž hned na tomto místě poznamenáno, že podle řečeného 
může spočívati jen na nedorozumění, když soukromý obžalobce v pro
vedení zmateční stížnosti brojí proti tomu, by jednotlivé výroky obža
lovaného byly posuzovány s hlediska § 488 tr. zák. a obzvláště podle 
§ 491 tr. zák. a domáhá se toho, v čem 111U rozsudek - in objecto -
vyhovuje, totiž, by veškeré výroky byly posouzeny jako křivé obvinění 
z trestných činů ve smyslu § 48í tr. zák. K těmto svým vývodům sváděn 
je patrně soukromý obžal'0bce čtvrtým odstavcem rozsudku od konce, 
jehož hypothetický doslov však nedovoluje předpokládati, že mzsudek 
ustoupil od svého již vyznačeného právního hlediska, jež ostatně dlužno 
též omačiti za úplně správné. Rozsudek sprošťuje obžal'0vaného, ne
shledav na něm viny po stránce subjektivní. Došed s-kutkového přesvěd
č'ení, že obžalovaný nezamýšlel dotknouti se urážlivě cti soukromého 
obžalobce, správ,ně si uvědomil, že tímto zjištěním není subjektivní 
stránka přestupku proti bezpečnosti cti vyřízena, poněvadž k ní stačí 
vědomí obviněného, že se svým výrokem urážlivě dotýká cti napade
ného, že jeho projev je způsobilý snížiti vážnost a úctu napadeného 
v očích spoluobčanlI, kteréžto' vědomí není vyloučeno tím, že napada
j ícímu nešlo přímo o tento účinek. Než i t'0to věd'0mí má nalézací soud 
u obžalovaného za vyloučeno. Připouští sice, že obvinění veřejného či
novníka z braní úplatkL1 je činem, o němž každý člověk zdravého, rozumU 
musí si býti vědom, že se jím dotýká cti napadeného, a že by také II ob
žalovaného, hledíc k jeho inteligenci a k znalosti světa bylo vědomí to 
jako samozřejmé předpokládati, má však za vyloučeno, že si obžalo
vaný své jednání po této stránce vlIbec uvědomil, a předpokládá, že 
obžalovanému ani na mysl nepřišlo, že svým Jednáním napadá zárovei'í. 
i čest soukromého obžalobce, poněvadž má za to, že obžalov"ný byl, 
a to zcela dlIvodně, přesvědčen o pravdivosti toho, co tvrdil. Po názoru 
soudu bylo by protismyslno, přijati za prokázáno vědomí urážlivosti a 
zároveň též, že byl obžalovaný peV'ně přesvědčen o pravdivo,sti svého 
tvrzení. Zřejmě tedy rozsudek -- byť se zdál11livěod této linie poněkud 
odchyloval ve větě, kde praví, že obžalovanému ani na mysl nepřišl'0, 
že svými projevy zároveň napadá čest soukromého obžal'0bce - vy
chází z právního pojetí, že obžalovalný nemůže býti uznán vinným pře
stupkem podle § 487 tr. zák., an si nebyl vědom, že v jeh'0 projevech 
obsažené obviňování soukromého obžalobce z trestného jednáni je ob
jektivně křivým -~ jak bylo zjištěno -, a ze skutkového předpokladu, 
že si toho obžalovaný nebyl vědom. K tomuto právnímu názoru naléza
cího soudu bude se vráceno. Zatím bud·iž sledován a vyložen myšlen
kový postup rozsudku, jenž se dále již otázkou subjektivní stránky pře-
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'tnku urážky na cti neobírá samostatně, nýbrž odůvodňuje skutkov}' 
s~ ';ipoklad, že obžalovaný byl přesvědčen o pravdivosti svých tvrzení, P:C

si z toho důvodu neuvědomil vůpec své jedn-ání po té stránce, že se 
Z~v'l11i údaii dotýká cti soukromého obžalobce, a že mu ani na mysl 
S~;,řišIO, žé tím zároveň napadá čest soukromého obžalobce; - pouka
~em k tomu, že se ukázaly pravdiv.ými aj pokud jich pravdu vůbec nelze 
zJistiti, aspoň ~el111i vvěroho(!n_Ýi11i~ obž:lovaným t~rzené" okoln~sti, pro
brané pod a) az o) predchozlCh duvodu rozsudkovych, venovanych spro
Štčníobžalov.aného z obžaloby ve směru § 209 tr. zák., a P'0ukazem na 
zpósob, jímž byla urážlivá tvrzení sdělována, totiž na to, že obžal-ovall)f 
projevy 6ni! v:srněs ~ o:so~án~J ,od n~chž. mo.~l n~ekávati" že zavdají 
podnět k úředJ11J11u vysetre11l veCl, a ll:lkoh k ]mak}"m osobam soukro-
11l\'1ll. Na to rozsudek ještt: dává výraz názoru nalézacího soudu, že 
obžalovaný svá obvinění lehkovážně nepronášel ani nešířil. Posléze se 
rozsudek staví hypotheticky na stanovisko "čistě obstraktního, nejpřís
nějšího« měřítka co do subjektivní náležitosti »vědomÍ pachatelova«, 
podle něhož by stačil předpoklad zdravého rozumu pachatele a váhy 
obvinění, má však za to, že by i pak bylo obžalovaného sprostíti z dů
vodu § 490 tr. zák. Shledává, že obvinění v podání obžalovaného n2 
zemskou správní komisi ze dne 9. března 1926, dále sdělení řediteli 
K-ovi a posléze výro.ky při zodpovědném výslechu staly se veřejně a že 
by tudíž vyžadovaly důkazu pravdy, že však v tomto případě stačil 
dllkaz pravděpodobnosti, poněvadž obžalova.ný byl zvláštními okol
nostmi nucen jak k písemnému a ústnímu llidál1!Í, tak i k výro,kúl11 při 
zadpovědném výslechu. Ostatní obviňování (,případy V-ův, L-ův a B-lIv) 
žese nestala veřej,ně. Důkaz pravděpodobnosti že se obžalovanému zdařil 
»jak nahoře již podrohně uvedeno«, čímž zcela nepochybně odkazuje roz
sudek na své zjišťovací výroky uvedené podrobně v oné části rozsu[l

. ko,vého odůvodnění, jež se vztahuje na sproštlSní obžalovaného z obža
loby pm zločin podl'e § 209 tr. zák. a jíž bylo pak znovu P'0užito také 
k odůvodnění předpokladu, že tu není ani subjektivní skutkové náleži
tosti § 487tr. zák. 

Rámec a mez,e odporu zmateční stížnosti proti rozsudku dány jsoll 
tím, že veřejný obžalobce odvolal zmateční stížnost, pokud jím byla 
'0POVěZell'a co dO' sproštění obžalovaného z obžaloby pro zločin utrhání 
na cti podle § 209 tr. zák. Obojí provedení zmateční stí~no'sti soukro
mého obžalobce napadá rozsudek v jeho výroku, jimž sprošťuje obža
lovaného z obžaloby pro přestupek urážky na cti ve smyslu §§ 487 
a 488 tr. zák. Nehledíc k rozdílům ve způsobu a v důvodech odp'0ru 
proti roz-sudku, rozchází se' oboji provedení zmateční stížnosti v tom, 
že, kdežto provedení sepsané zvoleným zástupcem soukromého '0bža
lobce napadá rozsudek v naznačených mezích v celém jeho rozsahu, 
provedení podané státním zástupcem nevztahuje se na případy týkající 
se obviňování soukromého obžalobce obžalovaným před Jo'selem V -em 
a před Antonínem B-em. Obojí provedení zmateční stížnosti napadá, 
byť jen nepřímo, právem rozsudek v jeho zákl,adním pochybení, jež zá
leží v tom, že rozsudek nerozlišuje po subjektivní stránce mezi zločinem 
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poclle § 209 tr. zák. a mezi přestupkem podle § 487 tr. zák. a přehlíží, 
že vyvinění abvinťnéha je pa stránce subjektivní jinak zákanem upra
veno pro zločiny a jinaké činy dolosní vůbec a jinak pro některé de
likty proti bezpečnosti cti. Pro zločin podle § 209 tr. zák. bylo ovšem 
na místě zkoumatí, zela sí byl obžalovaný vědom, že zločin, z něhož 
Josefa L-e udával, pokud se týče obviňoval, byl »vymyšlený«, a bylo
ovšem správno i nutno sprostiti obžalovaného, dospěl-Ii nalézací so11<1 
k přesvědčení, že obžalovaný byl subjektivně přesvědčen o pravdivosti" 
svých tvrzení. Pochybeno bylo však přenášeti totéž měřítko na činy 
obžalov<tného i s hlediska § 487 tr. zák. Subjektívní stránka tohoto de
liktu vyčerpává se vědomím, že p-ronášená obvinění jsou způsobilá sní
žiti abviňavanéha v úctě a vážnosti spluabčanů, a úmyslem, pranésti 
obviněn,í přes toto vědomí. Může se tudíž arciť obví:něný hájiti tvrzením 
a dokazováním okolnosti poukazujících k tomu, že si nebyl vědom urái
iivosti svéhO' tvrzenÍ. K jeho sproštění n.emůže však ve směru subjek. 
tivním stačiti a sobě tvrzení a dokazování, že obžalovaný byl beze~ 
lstným, že byl z těch neb oněch důvod'l přesvědč'en O pravdivosti svého 
obviňovámÍ. Neboť pro o,tázku jeho trestnosti je skutečnost jeho právě 
naznačeného· subjektivního přesvědčení o sobě bez významu. Zákon sám 
stanoví v § 490, čeho je třeba k beztrestnosti obv,initelově: důkazu 
pravdy (po případě tak zv. pravděpodobnosti) jeho údajů. Vycházíť 
zákon podle zásady quisquis praesumitur bonus z předpokladu neprav
divo,sti projevenéhoobvinění a ukládá obžalovanému za povinnost do
kázati jeho pravdivost. Nezdařil-Ii se obviněnému tento důkaz, propadá 
trestu bez ohledu na svou »dobrou víru« právě tak, jako ten, kdo sibyl 
vědom křivosti svého' nařčení z trestného skutku (srov. rozh. sb. tr. čís. 
2773, finger3. vydání, druhý díl, str. 286, 293 a nás1.). Vývody, jimiž 
rozsudek odůvodňuje předpoklad, že obžalovďný byl přesvědčen, a to 
dúvodrně přesvědč1en, o pravdivosti sV)Tch tvrzení, že si z tohoto důvadu 
neuvěd·omil své jednání po stránce jeho uráž1ivos,ti, že mu ani na mysl 
nepřišlo, že zároveň tím napadá čest soukromého obžalobce, a vyvo
cKný z toho právní závěr, vedší nalézaCÍ soud ku' sproštění obžalova
ného pro nedostatek subjektivní skutkové podstaty přestupku podle 
§ 487 tr. zák., - nejsou pro tuto otázku na místě, jak se vyjadřuje pro
vedení zmateční stížnasti podané státním zástupcem, nemohou vůbec 
míti účinek,jejž s nimi spojuje wzsudek, účinek vylučující trestnost 
obžalovaného. Pro jejich právní mylnost nelze k nim s tohoto hlediska 
přihlížeti a zbývá jimi nevyvrácené zjištění ro-zsudkové, že by se u obža
lovaného muselo jako samozřejmé předpokládati vědomí, že, tvrdě o ve
řejném činovníku, že přijal \1iebo slíbiti si dal úplatek, dotýká se jeho 
cti. Přes to nes,távají se formální námiiky zmateótí stížnosti soukromého 
obžaiobce proti dot)'1čné části rozsudkového odůvodnění zcela bezpřed
mětnými, neboť) jak již řečeno, rozsudek používá těchto důvadů, z nichž 
popfel vědomí obžalovaného o křivo,sti jím pronesených obvinění, také 
k průkazu svého předpokladu, že obžalovaný provedl důkaz pravdě
podobnosti ve smyslu druhého odstavce § 490 tr. zák., a tato otázka 
nabývá závažnosti právě proto, že onen oddíl rozsudkových důvodú, 
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~ ~ 7. se zabývá clltkazem podle právě řečené statí zákona a jenž je míněn 
~(:lL .. eventul1i stává se při správném práv.ním pojetí oddHem rozhodu-
1en ll1' . h' dl d"" h 'kl d' , ,.. 1 eSI)oň I)ro on)' případy. v nIc z po e poz e]slc vy a u ne11l 
pClm a . , ., d· O' .. t k beztrestnosti obžalo~aného nutnym dt:~az pra~ y; vsem]e lato 
'~": 1 a 1,01'etí věci naleZaC1l1.1 soudem stlzena praVnlTIl omylem, pokud 
"fdllK, . . . ,. d' cl b t' lOk b . elek míní že múže provéstI dúkaz prav epo o nos 1 Cli azy o eze-
!Ozsu, , d ~ 490 'k bll . lstnosti obžalovaného. Podle druheho ,o. stavce ", tr. za. ur e o )~I-
, ,atel trestu pmst,- bylo-Ir obvmem uvedene v § 487 a 488 tr. zak. 
no\, " k .,. '§ 489 t 'I )foneseno jiným zpúsob-em, nez. t;TI;, tery Je ~yznacen v . , . r. z,a c -
kdYž bud' dokáže, že jeho ud~l11 ]e pravdlve, neb,o k,dyz alespon pro

'káže takové okolnostI, z 11Ichz plynuly dostatečne .duvody, by prone
sené obvinění mohlo za pravdivé býti pokládáno. V souzeném případě 
přichází v úvahu pou~e druhá z obou možnosti, poněva,dž rozsud<;k 
sám předpokládá, že d~kazo pravdy p;oveden nebyl. P;o ?ukaz, pravdc
podobnosti však llcstacl dukaz pouhe. bezelst~osÍl:. nybrz ]: treba, by' 
se mohl pachatel odvolati na okolnost! lemu pred cmem z'name, Jez pn 
pečlivém zkoumání postačovaly k,ll predpo:kla?u pravdIvostI tvrzenych 
skutečností. (srov. Flnger, 3. vydaOl, druhy drl, str. 305 a Lam,masch, 
Ornndriss des osterr. Strafrechtes, čtvrté vydání, str. 86); jinými slovy: 
nezjišťuje se pouze, zda obža'lovaný subjektivně pokládal tvrzené sku
tečnosti .za pravdivé, nýbrž zkoumá se také, zda důvody, jež ho k jeho 
úsudku vedly, ospravedlňovaly jej s dostatek svou vnitřní hodnověr
nosti, spolehlivostí a závěrečností; přikládá se jim tedy měřítko objek
tivní, předpokládající při utváření si úsudku a při zkoumání jeho před
pokladů průměrnou péči člověka svědomitého, v němž není místa ze
jména pro ukvapenost a lehkovážnost závěru. S tohoto právního hle
diska dlužno nyní zkoumati vývody zmate'ční stížno'sti soukromého 
ob-žalobce. 

Zmatečllí stížnost napadá v provedení podaném zvol0ným Z;tstupcem 
řečený předpoklad nalézaciho souelu o zdaru důkazu pravděpodobnosti 
celou řadou lormálnich výtek, vytýkajíc jeho odůvodnění veškeré vady 
uváděné v čísle 5 § 281 tr. ř. Některé z výtek těch nejsou neoprávněny, 
třebaže z valné části jednotlivé výtky nejsou prováděny ve smyslu zá
kona nebo vůbec nejsou provedeny a mnohé týkají se okolno,stí nezá
važných. Podstatou případu jest tvrzení obžalovaného, že podle jeho 
přesvědčení byl soukromému obžalobci nabídnut úplatek za snížení 
d;tvky a pokuty ve věci prodeje mlýna S-ského v 5.. a že soukromý 
obžalobce za úplatek přivodil Janu S-ovi pfíznivé vyřízení této věci. 
Známos-t a skutečnost prvé okolnosti, nabídky úplatku, odvGzoval obža
lovaný z vlastní zkušeno,sti a činnasti, ze své návštěvy II soukromého 
obžalobce, podniknuté k popudu Jana S-a. Jak rozsndek uvádí, tvrdiL 
obžalovaný, že se při návštěvě u soukromého obžalobce zmínil na od
chodu soukromému obžalobci o tom, že hy S. byl ochoten dáti 70.000 Kč 
i více, když by se soukromý obžalobce postaral o snížení dávky. Soucl 
uvádí dále v rozsudku, že soukromý obžalobce popírá, že obžalovaný 
učinil tuto- poznámku, a véří v subjektivní pravdivost tohoto. tvrzení sou...,· 
kroméha obžalobce) nalézá však rozřešení rozporu mezi obojí výpovědí. 
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V tom, že sice obžalovan}' poznámku nnoho smyslu a obsahu pronesl) 
avšak že tak učinil v tak nenápadné a zakryté fonně a jen mimochodem, 
že soukromý obžalobce ani této poznámky nepostřehl nebo ji úplně 

přeslechl, - a konči výrokem, že přes to mohl obžalovaný býti sub
jektivního přesvědčení, že si senátor L. jeho poznámku uvědomil a 
reagoval na ni slovy, by ho S. sám navštívil. Tomuto zFšťovacímu 

výroku obzvláštni váhy, když tě přesvědčeni obžalovaného o tom, že 
$oukromému obžalobci byl (obžalovaným samým) úplatek nabídnut, je 
jedním z obou stěžejních piliřů celého odůvodnění rmsudku, nedostalo 
'se v rozhodovacích důvodech vůbec odůvodnění, jehož bylo tím více 
třeba, když rozsudek (ostatně bez opory ve tvrzeních samého obžalo
vaného, jenž naopak nazývá svou nabídku »otevřenou«) sám předpo
kládá, že se nabidka stala formou tak nenápad:nou a zakrytou a jen 
mimochodem, že soukromý obžalobce poznámky té nepostřehl nebo ji 
úplně přeslechl, a když rozsudek nezjišťuje ani, že si obžalov<tný nebyl 
vědom, že poznámka sama nebo Její smysl je pro soukromého obž,;]obce 
nepostřehnutelná, ani, že soukromý obžalobce nedoslýchá nebo je sla
bého postřehu a že si ani toho obžalovaný nebyl vědom. Jedním z dů
vodů, o něž opírá roz-slIdek svůj předpoklad nejen o bezelstnosti obža
lovaného, nýbrž i o důvoclnosti přesvědčení o pravdivosti jeho tvrzení, 
je (ad f) zjištěná skutečnost, že po intervenci obžalovaného· soukromý 
obžalobce po dvakráte navštívil Jana S-a v jeho bytě, a že tak je pro
kázána pravdivost tvrzení ·obžalovaného, že viděl soukromého obžalobce 
dvakráte navštíviti S-a v jeho bytě. Niko.Ji nedůvodně vytýká zmateční 
stižnost této argumentaci nedostatek logické závěrečnosti po případě 
neúplnosti pro neuvážení toho, že by se byl soukromý 'Obžalobce asi 
S-ovi vyhýbal, kdyby byl s ním měl styk rázu povážlivého. Obzvláště 
závažnou je odůvodněná výtka týkající se bodu ad i) rozsudkového 
odůvodnéní. Aby dokázal důvodnost svého přesvědčen.í, že dávka byla 
snížena soukromým obžalobcem za úplatek mU slíbený nebo po<skyt
nutý, tvrdH obžalovaný, že celý spis vyNzoval senátor L. a předložil jej 
předsedovi Dm P-ovi. Rozsudek v odstavcích odnášejících se k tomuto 
tvrzení 'Obžalovaného zjišťuje ze spisů některé -skutečnosti Cvyhýbaje se 
jiným, zejména důležité skutečnosti, že platební příkaz zavdavší podnět 
k celé věci, byl zrušen již 15. září 1924 předsedou zemské správní 
komise Drem P-em), týkající se postupu projednávání věci u zemské 
správní komise a osob na projednávání lom súčastněných. Avšak roz
sudek nezjišťuje, že obžalovanému byly tyto podrobnosti spisn známy, 
ba vyslovuje naopak, že obžalovaný byl informován způsobem jedno
st{anným a tendenčním, .očividně Antonínem O-em, a že sám jako laik 
-se skutečným úředním chodem věcí nebyl obeznámen. Právem tedy vy
týká zmateční stížnost věcně nedostatek logické spojitosti mezi objek
tivním stavem skutkovým (jenž ostatně nemluví pro předpoklad obža-_ 
lovaného) a mezi předpokladem odůvodněného subjektivního přesvěd
čení obžalovaného v tom, že soukromý obžalobce vyřídil nebo vyříditi 
dal věc ve prospěch S-ův za úp1atek, pokud se týče, nedostatek odů
v'Odnění pro tento předpoklad vůbec. Má-Ii rozsuclek za to, že obžalo-
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van\' musel míti přirozeně dojem, že celé vyřízení věci S-ovy spočívalo 
v r~kou soukromého obžalobce, na podkladě jednostranné a tendenční 
informace se strany G-ovy (neznaje sám spisů), a uživá-li i tohoto 
araul11entu na odůvodnění svého předpokladu, že obžalovaný byl dů
vo~ii1ě přesvědčen o pravdivosti svých tvrzení, projevuje se v tom právní 
rochyben-i, k n~muž ~ylo již nahc:ře. vš;obe~ně poukázá~o. Nehledíc 
k této stránce vec}, dluzno se zmateCl1l s!Jznost} rozsudku dale vytknoutJ 
nedostatek důvodů pro předpoklad, že ředitel K. a přfsedící C. věd-omě 
a úmyslně podporovaJiobžalovaného v jeho přesvědčení, že to, co tvrdí, 
ie pravdou. Neboť v tom, nač poukazuje rozsudek, že K. obžalovaného 
~ bludu nevyvedl, ač se sám mohl bez průtahů info'rmovati ze spisů 
o stavu věci (rozsudek nepraví aní, že K. v době, kdy se II něho v té 
věci hlásil O. a H., již bylo pravém stavu věci i<nformován,. pN čemž je 
zajímavo, že sám touto poznámkou prozrazuje, že informace ze spi,s(t 
byla by mohla obžalnvaného z jehn bludu vyvésti), a v tom, že Č., jenž 
s obžalovaným nejednal, neřekl ihned pravdu K-o<vi, nelze shleda<ti lo
gicky správné odůvodněni pro uvedený jdž závěr, předpokládající posi
tiv'l1í činnost obou řečených svědků. Také v oddíle věnovaném důvo
dům zmatečnosti podle čis. 9 písm. a) a b) § 281 tr. ř. vytýká zm<tteční 
stížnost rozsudku právem některé vady formální. Z nich nejdůležitější je 
výtka neúplnosti, záležející v poukazu na to, že rozsudek, jenž na ně
kolika místech vyslovuje skutkové přesvědčení, že obžalovaný byl k své
mu počínání slj yybízen,. doháněn ba i štván O-em, a že obžalovaný do
spěl k přesvědčení o pravdivosti svých pozdějších tvrzení na podkladě 
tvrzení G-ových, vůbec neuvážil, že si byl obžalovaný vědom G-ovy 
zaujato.sti proti soukromému obžalobci. Vskutku obžalovaný při svém 
zodpovědném výslechu opětovně tvrdil, že přesvěd~ení o pravdivo<sti 
svých tvrzení zakládal na údajích O-ových; tak stojí na příklad n<a listě 
17: »na základě sdělení O-ova jsem nabyl přesvědčení, že proto byla 
S-oví dávka t<tk snížena a pokuta prominuta, ježto senátor L. dostal od 
S-a nějakou odměnu.« Ji.ný příklad je prolokolován na 1. 17 a) v.: »svoje 
pIesvědčen'i opírám o údaje, které mně učinil S. a G.« Na 1. 17 d) pak 
je protokolována tato< výpověď obžalovaného: »Celý postup G-úv z jeho 
řeči získaný činil na mne ten dojem, že G. asi se senátorem L-em musel 
míti před tím nějaké diference a že se nyní G .. snaží za to senátoru L-ovi 
»odvděčHi«; že je G. proti senátoru L-ovi velmi zaujatý, to bylo z jeho 
řeči více než zjevno:« Tato okolno'st nad míru závažná pro posouzení 
otázky, zda obžalovaný směl nabýti přesvědčení o pravdivosti svých 
tvrzení neprohřešuje se lehkomyslnosti a ukvapeností, z toho, co mu 
bylo známo ze zdrojů takového rázu, a zda tudíž toto jeho předpoklá
dané přesvědč<ení, zbudované na takových podkladech, je takovým pře
svědčením, jež, by ho< se správného právního hlediska ve smyslu druhého 
odstavce § 490 tr. zák. vyviňovalo, zllstala v prvé stolici nepovšimnuta, 
právě tak, jako nebyl uvážen v téže spojitosti a v otázce hodnověrnosti 
obžalovaného závažný spisový obsah, týkající se osobnosti obžalova
ného. Stižen jsa takovými vadami v jednotlivostech svého odůvodnění 
nemůže rozsudek ohstáti ani ve svém konečném závěru, že byl obžalo-
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van)' dúvodně pevně přesvědčen o pravdivosti svých tvrzení) a že se
mu tedy zdařil důkaz ve smyslu druhého odst, § 490 tr, zák., podloží-U 
se tento výrok správným právním obsahem, Bude proto třeba, by se 
soud s touto otázkou znova zabýval, dbaje při tom správného právního 
pojetí. Obojí provedení zmateční stížnosti napadá dále předpoklad roz
sudku, že v případech, jež se podle rozsudku staly veřejně, postačoval 
dúkaz pravděpodobnosti, poněvadž byl obžalovaný k těmto sv)'m úda
júm nucen zv'lášlními okolnostmi; dále předpoklad, že se případ s L-em 
nestal veřejně; provedení podané soukromým zástupcem zastává kromě 
toho proti rozsudku i názor, že se i zbývající obvinění (případy B-ův 
a V-ův) staly veřejně a vyžadují proto důkazu pravdy, Co do výtky po
sléze zmÍ'tlěné budiž hned podoíčeno, že co do případu s redaktorem 
V-em není provedena, takže jí nelze dbáti. Ostatně tato výtka nemá vý
znamu již proto, že napadený rozsudek neobsahuje ve směru § 487 tr. 
zák, o případě s V-em vůbec výroku ani od,suzujícího ani sprošťujícího 
a tudíž po této stránce nevyřídil obžalobu, Ježto však soukromý obža
lobce v tomto směru neuplatňuje příslušný důvod zmatečnosti podle: 
čís, 7 § 281 tr. ř" nýbrž naopak opověď tohoto, zmatku výslovně od
volal, nelze se zrušovacímu soudu s touto věcí dále zabývati a jest ovšem 
i další stihání obžalovaného pro tento skutek vyloučeno, 

Proč rozsudek předpokládá, že se výroky obžalovaného k Antonínu 
B-ovi, o němž fO.zsudek zjišťuje, že je policejním agentem a že o sdě
lení obžalovaného učinil hlášeni policejn,ímu řediteli, s'taly s'Ůukromě, 
není v něm odůvodněno, Zmateční stížnost sice této vady wz,sndku ne
vytýká, zastává však stanovisko, že obvinění před B-em dlužno p'Ůklá
dati za veřejné, poukazujíc mimo jiné k tomu, že se obviněn.í sblo proti 
úřední osobě, Poněvadž za veřejně pronesený dlužno výrok pokládati 
i tehda, byl-li pronesen za okolností, za nkhž je o to postaráno nebo 
s určitostí jest se nadíti, že obsah výroku dojde rozšíření v kruzích šir
ších (srovnej plenární rozhodnutí čís, 480 sb, vid,), a poněvadž vzhle
dem na § 84 tr. ř, obvinění před orgánem bezpečnostní policie jsou Zpll
sohilá vejíti p'Ůřadem úředním ve známost širšímu a předem nevymeze
nému kmhu osob, bude se s'Ůudu prvé stolice zabývati také s touto 
otázkou, vyžadujicí zjištěni, zda si byl obžalovaný vědom možnosti 
těchto důsledků, Pokud jde 'O případ L-ův, nelze ovšem podle zjištění 
roz,sudkových dáti zmateční stížnosti za pravdu', neboť, nem'Ůhl-li v kon
kretním připadě obsah sdělení obžalovaného nikým jiným než L-em 
býti postřehnut, nestaČÍ pro veřejnost výroku, že byl pronesen v l11íst
l1Ů'sti veřejně přís,tupné (srov, rozh, vid, čís, 480, 1656, Lammasch na 
udaném mistě, jinak Pinger II. díl str, 300), O ostatních případech roz
sudek sám předp'Ůkládá, že se staly veřejně, a netřeba se tedy zabývati 
dotyčnými vývody zmateční stížnosti, Jak již naznačeno, shledává roz
sudek, že v případech písemného udání u zemské správní komise a ob
vinění soukroméh'Ů obžalobce u ředitele K-a byl obžalovaný ku svému 
jednání nucen zvláštními oko.Jnostmi, takže k jeho, beztrestnosti stačí po
dle § 490 ve sp'Ůjení s § 489 tr, zák. důkaz pravděp'Ůd'Ůbnosti, Tyto 
zvláštní okolnosti spatřuje rozsudek v tom, že, jak zjišťuje, O,docházel 
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de-nně k obžalovanému, mluvil do něho, že musí udati, kdo měl v tom 
prsty, že S, platil místo 3,000,000 pouze 300,000 Kč s narážkou na 
osobu »L«, sice že bude trestán, a štval obžalovaného do udání; obžalo
van';' prý 111 ohl míti důvodnou obavu, že by 0, mohl naň prozraditi, že 
spoíupúsobil při udánlivé korupci, po případě, že, kdyby, věda o ní, ji 
zamlčel, stal by se trestným, Soud vzal tudíž za prokázáno, že obžalo
van\' s ohledem na tuto obavu byl nucen oznámení učiniti. Pokud zma
teč,íí stížnost popirá vůbec způsobilost obavy z trestního stíhání býti 
zvláštní donucujicí okolností ve smyslu § 489 tr. zák" nelze jí ve shodě 
se síálou judikaturou dáti za pravdu; ovšem při zkoumání, zda v tom 
kterém případě stačí důkaz podie druhého odstavce § 490 tr. zák., ne
sej de na takové abstraktní způsobilo'sti, nýbrž na tom, zda byla in con
creto taková obava důvodem, pro který učinil obžalovaný urážlivé údaje 
veřejně, A tu právem vytýká zmatečni stížnost soukromého obžalobce 
především v provedeni podaném státním zástupcem, částečně i v pro
vedení sepsaném zástupcem soukromým výroku ľOzsudkovému věcně 
neúplnost, "no při rozp'Ůru mezi dotyčným tvrzením obžalov"néh'Ů a 
svědka Oea, jenž p'Ůpíral, že obžalovaného do udáni štval a budil v něm 
obavy z trestního stíhání pro případ, že by (obžalovaný) věc neud"l, a 
svědkyně Jolandy O-ové, jež vypovídala shocIně se svým otcem, nebylo 
nalézacím soudem uváženo, že obžalovaný sám nikterak na venek ne
projevil, že ke svému udáni pokud se týče obviňování soukromého ob
žalobce přistupuje z obavy před vlastním trestním stiháním; neprojeviíť 
obžalovaný nic lakového ani proti K-ovi, ani v písemném podání z 9, 
března 1926, "ni proti L-ovi a B-ovi; s druhé strany je sice na jiném 
místě v rozsudku samem, byť neúplně, uvedeno, nebylo však s hlediska 
právě projednávaného uváženO', že se obžalovaný tázal ředitele K-e, zda 
dostane nějakou odměnu za to, že tuto věc oznámil a tím pro obec S, 
a zemi zachránil určitou částku, a že podle svědectví B-ova sdělil mu 
obžalovaný, že jako udavatel dostane 10% ze zachráněnéh'Ů peníze jako 
odměnu a že by nebyl ono oznámení pro úplatkářství učinil, kdyby se 
nebyla paní S-'Ůvá vyjádřila, že jeho dům je již skoro celý jejich (v pro
toko1e B-avě je ostatně v tom směru ještě vice, čehož se však zmateční 
stížnost nedovolává), Za naznačené situace, kde vlastní vývodní důkazy 
o?,žalo,v~néh~ v tom směru s,elhaly, jak sá!n rozsudek uznává, nesměly 
pn z]Istoval1l pohnutky jelh1al11 obzalovaneho s hlediska §§ 489 a 490 
tr, zák, tyto závažné výsledky řízení průvodního zůstati nepovšimnuty, 
Co do výpovědí obžalovaného před vyšetřujícím soudcem cine 1. a 16, 
d;lbna 1926 (b?d lL 5, rozsudk?vého výroku), kde obžalovaný setrval 
pn s~e~ obvlll'Ůva,:! a p,rohl~sIl, že provede písemně důkaz pravdy, 
shledava rozsudek, ze ovsem s10 o urážky pronesené veřeJně že však 
i tu ostačil důkaz pravděpodobnosti; zařad'uje případ ten do sk~p'iny pří
padu, v mchž prý obžalovaný byl zvláštními okolnostmi nucen obviňo
váním, a, odťIvodňuje toto stanovisko tím, že obžalovaný vypovídal jako 
obvmeny, tedy pod tlakem trestního řízeni, a že tudíž bylo jeho právem 
a byl s ohledem na hrozící mu trest oprávněn hájiti se tak, jak to po
kladal pro sebe za nejprospěšnější a nejúčelnější, ač-li vl1bec lze před-
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pokládati u něho i v těchto při pad ech vědomí urážlivosti. Stanovisku 
tomu je ve zmateční stížnosti vytýkána právní mylnost; stížnost uznává~ 
že obviněn): má právo hájili se způsobem OmlUVI1)'In, vysvét1ujícím a 
dokazujícím i zapírajícím, avšak tvrdí, že obviněný~ nemá práva na vy
myšlenou lež, a klade důraz na to, že obžalovaný při svém odpovědném 
výslechu prohlašoval, že provede důkaz pravdy, že ho však neprovedl. 
Zmateční stížnosti nelze v této příčině dáti ·za pravdu, netřeba se však 
zabývati otázkou, zda stačil důkaz pravděpodobnosti z důvor.!u rozsud
kem předpoklManého, neboť sproštění obžalovaného je v ton1to bodě 
správno z jiné příčiny. Podle § 487 tr. zák. dopouští se -mážky na cti, 
kdo jiného křivě vini z činu trestného. Obžalovaný neuvedl však podle 
protokolů při svých zodpovědných výsleších v předběžném řízení nic 
nového a jiného, než co byl na různých místech přednesl před tím a proč 
byl právě vyslýchán jako obviněný. Obžalovaný při těchto výsleších do
znal pět činů uváděných v odstavcích I. a ll. I až 4 rozsudkového vý
roku, trval však na tom, že podle jeho přesvědčení v činech těch spočí
vající obvjnění soukromého obžalobce z trestného činu je odůvodněno, 
a prohlašoval, že prokáže pravdivost těchto obvinění. To je obrana, po
dle zásady § 202 tr. L dovolená, z n,;ž obžalovaný nevybočil, netvrdiv 
na úkor cti soukromého obža!obce nic věcně jiného a nového, obrana~ 
při níž se obžalovaný se stanoviska jím zaujatého stěží mohl vyhnouti 
opakování podstaty toho, proč byl právě odpovědně vyslýchán, - a 
nikoli samostatné vinění soukromého obžalobce z činu trestného, nový 
čin trestný. Mělo proto spraštění obžalovaného z tohoto bodu soukromé 
obžal-oby býti správně odůvodněno nedostatkem skutkové podstaty činu 
trestného a zmateční stížnost je z této příčiny v tomto bodě neodůvodc 
něna. V ostatních ohledech je zmateční stížnost, jak ukázáno, opráv
něna, i bylo jí podle § 288 čís. 1 a 3 tr. ř. vyhověti a uznati, jak sestal.o, 
aniž třeba zabývati se i dalšimi jejími vývody. Podotknouti dlužno, ze 
případ s redaktorem V -em z uvedených důvodů nebude již předmětem 
dalšího řízenÍ. 

čís. 3040. 

»Vrchnosti« ve smyslu § 83 tr. zák. rozumí se vrchnost, k povolení 
dotyčného výkonu povolaná; pouhé sNolení stavebního úřadu k prove· 
dení oprav v bytě neopravňuje ještě k svémocnému násilnému vyklizení 
zařízení bytu; omyl v tom směru jest omylem O' právu civilním (§ 1090 
a násl. obč. zák .• a zákon na ochranu nájemníků), který se rovná co do 
účinku skutkovému omylu ve smyslu § 2 e) tr. zák. 

Ke skutkOvé podstatě zločinu § 83 tr. zák. (druhý případ) není třeba, 
by rušitel domovhiho míru měl již předem úmysl vykonati ná~i1í na li
dech nebo věcech; stačí, bylo-li po bezprávném (úmyslném) vniknutí 
násilí skutečně vykonáno. 

(Rozh. ze dne 13. ledna 1928, Zm I 450/27.) 

3i 

Ne j v y Š š í s o li Ll jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmateční stižnosti obžalovaných proti rozsudku krajského soudu v Chebu 
ze dne 20. května 1927, jímž byli stěžovatelé uznáni vinnými zločinem 
veřejného násilí násilným vpadnutím do cizího nemovitého statku podle· 
§ 83 tr. zák., zrušil napadený rozsudek jako zmatečný a věc vrátil soudu 
prvé stolice, by ji znovu prOjednal a rozhodl, mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Po věcné stránce (podle čís. 9 a) § 281 tr, ř.) namítá zmateční stíž
·nost, že obžalovaní byli odsouzeni neprávem, poněvadž prý zjištěná 
jejích činnost nenaplňuje skutkovou podstatu zločinu rušení míru do
movního, podle druhé věty § 83 tr. zák. ani po stránce objektivní ani
po stránce subjektivní; a) nelze prý říci, že vn'Íkli do bytu B-ova s po
minutím vrchnosti, jak žádá § 83 tr. zák., kdyžtě prý prokázali, že měli 
schválení obecního úřadu v S. jako úřadu stavebního; b) není prý pro
kázáno, že jednali v trestném úmyslu. Ze zodpovídání obžalovaných _. 
že jim šlo pouze o vynesení kamen za účelem provedení nutných sta-
vebnich oprav v bytě, podporovaného výpovědí svědka L-e. že ho ob-
žalovaní právě za tím úČ'elem povolali a na jeho radu kall~lla vynesli,. 
jakož i ze skutečností, že požádali obecní jako stavební úřad v S. o po
volení oprav v byte a tohoto povolení skutečně také dos,áhli, dále, že 
obžalovaní dvakráte vyzvali B-a, hy vyklidil byt, zejména, by odstranil 
kamna, by mohly býti provedeny zamýšlené opravy, a že omezili své
moc·né vyklizení na nejmenší míru, nutnou, by byt mohl býti znovu
:;řízen, lze prý souditi, že obžalovaní nejednali v trestném úmyslu, po
zado'vaném v § 83 tr. zák. Než zmateční stížnost není v prvém směru 
odůvodněna, v druhém není provedena podle zákona. a)· »Vrchností« 
v § 83 tr. zák. rozumí zákon vrchnost, k povo'lení dotyčného výkonu 
povolanou; výkon obžalovaných záležel podle zjištění rozsudku v tom 
že, .vni~n~vše se. zjed~a"ými p~mocníky do bytu B-ova přes odro;· 
opravneneho,svemocne a nasIlne vyklidili čá,st zařízení bytu (železná 
kam~a, kuchyňské nádobí, d.véře od bytu) a to, jak sOltd zjišťuje, by 
B-OVl .znechut!h pobyt v by~e matčině. Nucené vyklizení bytu jest však 
povolan provestI Jen exekucnl organ na základě povolení exekučního 
soudu. Kdyby i bylo pravdou, co tvrdí obžalovaní - což však rozsudek 
nezjišťuje -:-' že provédli svémocné vyklizení oytu, by umožnili pro
ve~enJ l1u!nych oprav s.ta~ebnkh - tedy jaksi z důvodu ochrany bez
pecnostl Z1~?,ta l1alem~lku -:- by~ by povolán takovýto, výkon povoliti 
a pro~es:tl urati, bezpeCllostm; v zádném případě neopravňovalo obžJ.
lc:vane• po.uhé sv~:eni stav:bl~ho úřad~ k provedení oprav (tím méně 
predloze~e p:ohlasem, v nemz stavebm úřad pouze zjišťuje, že opravy 
JSou na~ehav.e nutny) k tomu, by svémocně násilně vyklidili zařízení 
bytu. UC1111vse tak, lednali s pominutim vrchnosti. 
~ . b) So~d uvá~iv vtsledky říz;ní i obhajobu obžal-ovaného a přihlí
zeje zej1l1ena take ~ predchaze]IClmu

o 

seoru o výpověd' z bytu mezi ma
]Itelkou domu a najem1l1kem a k prubehu celého výjevu v bytě B-ově, 
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dospěl k přesvědčení, že se napjat)' poměr mezi vlastnicí domu a 11(1-
jemníkem, vzešlý z prohry jejího procesu o soudní výpověď, přenesl 
též na její děti, tři obžalované, nebo že onen násíln~' krok byl v rodinné 
poradě usnesen, a že se obžalovaní pak snažili vŠemožným způsobem 
B-Qvi pobyt ve svém domě znechutiti, a má rovněž za zjištěno a pro
kázáno, že obžalovaní přes to, že neměli k tomu práva - COž vlastně 

nepřímo sami přiznávají - s opomenutím vrchnosti a s více lidmi se
branými vniklí do bytu B-ova (protí výslovně projevené vúli držitele 
bytu) a tak bezprávně vykonali násilí na jeho statku, byť i se tak stalo 
proto, by provedli právo, na které si činili nárok. Z doslovu zákona (srv. 
slova »vnikne a tam vykoná«) dlužno souditi, že ke skutkové pod:s,(atě 
zločinu § 83 tr. zák. druhého pi"ípadu není třeba, by rušitel domovního 
míru měl již pIedem úmysl vykonati násili na lidech nebo věcech; stačí, 
bylo-li po bezprávném (úmyslném) vniknutí násilí skutečně vykonáno. 
V souzeném připadě zjišťuje soud uvedenými již výl'Oky, že pachatelé 
llmyslně a bezprávně vnikli do B-ova bytu a po té v něm vědom\' a 
l1ezprávné spáchali násilí. Dospívá-li zmateční stíž,nost samostatní'm 
hodnocením výsledků řízení k jinému zjištění o subjektivní vině obža
lovaných, a na tomto libovolně sestrojeném podkladě doličuje hmotně
právní zmatek, neprovádí jej po záko'llU a nelze k jejím vývodům při-
hlížeti. . 

3. Zmatek podle čís. 9 b) § 281 tr. ř. doličuje stížnost tím, že prý 
obžalovaní, vycházejíce z nesprávného předpokladu, že jsou oprávněni, 
ba povinni. pmvésti S'tavehní opravy v bytě nájemníkově i protí jeho 
vllli, kdyžtě stavební úřad dal k tomu svolení a když za tím účelem 
k radě odborníka L-e a po předchozím bezvýsledném vyzvání nájemníka 
dali vynésti kamna z bytu - jednali v omylu, který vylučuje trestnost 
podle § 2 e) tr. zák. V tomto směru není zmateční stížnost provedena 
po zákonu, poněvadž rozsudek neobsahuie výrok o okolnosti vylučující 
trestnost z důvodu § 2 e)tr. zák., které by bylo lze přezlmumati s hle
diska zmatku čís. 9 b) § 281 tr. ř. Nícméně dali stěžovatelé touto výtkou 
zřejmě najevo, že si stěžují také proto, že se soud v rozsudkových dů": 
vodech nezab)Tval tím, co v tomto směru při hlavním přelíčení- uvedli. 
Jde teely také o výtku neúplnosti rozsudku (čís. 5 § 281 tr. i".). V tomto 
smyslu jest výtka odůvodněna. Nešlo by sice o omyl skutkový podle 
§ 2 e) tr. zák., avšak ani o omyl o právu trestním, nehoť stěžovatelé 
netvrdí, že se dnmnívali, že jest jim dovoleno, by, opomenouce vrchnost, 
s více lidmi sebranými vnikli do příbytku B-ova a tam vykonali násilí 
na jeho jmění a ,statku, nýbrž tvrdí, že se domnívali, že povolení sta
vebního úřadu k provedení stavebních oprav v bytě nájemníkově je 
oprávI1uje, by dali potřebné práce provésti a by za tím účelem vyklidili 
byt i proti vůli nájemníka a bez svolení soudu. Takový omyl byl by 
omylem o ustanoveních práva civilního (§ 1090 a další obč. zák. a zá
kon na o,chranu náj emníků), který se podle stálého rozhodování nei
vyššího soudu jako soudu zrušovacího rovná co do úč'inku omylu skut
kovému ve smyslu § 2 e) tr. zák. Bylo proto zmateční stížnosti vyhověti, 
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napaden,'· rozsudek zrušiti jako zmatečný podle § 281 čÍs. 5.tr. ř. a vrá
titi věc soudu prvé stolice, by ji znova projednal a rozhodl. 

čís. 3041. 

Přibrání znalců chemiků při podezření otravy ve smyslu § 131 tr' ř 
(čl. I. § 4 zák. ze dne 1. července 1927, čís. 107 sb. z. a n,) není ie~ 
fakultativní, závislé na volném uvážení soudu; slova »podle možnosti« 
jest tu vyložiti doslovně tak, že není třeba tuto povínnost splniti jen 
není-li to možno. ' 

(Rozh. ze cine 13. ledna 1928, Zm I 689/27.) 

~ ~ j v y Š š í, s ?~u d jako ~ soud z;ušovací vyhověl v neveřejném za-
sedam zmatečnl StIZDOStl obzalovanoho do rozsudku zemskéh·o t t-

'h . k 'h res 
mt~? Jat Ol por?!nl.o ~oudu v Praze ze dne 30. záři 1927, jímž hyl 
s ezova e uz·nan vlllnym zločinem vraždy úkladné podle §§ 134 135 
čís. 1 tr. zák. a zločinem nedokonaného podvodu podle §§ 8 197' 200 
~?3 Y: zák., ,zrušil napadený výrok porotců a rozsudek na' něm' spo~ 
clvaJ1cl v celem rozsahu a věc odkázal k novému přelíčení a 1'0 h .d-
nuť d ~'Th j' , z o 

1 o pns I o zasel am porotního soudu při zemskému trestním soud" 
v Praze. ,e 

Důvody: 

. ~ Z upl~tněnt~h důvodů zm~tečno~ti,sl~ší přiznati oprávnění výtkám, 
]~ZS ?ledl~ka ClS. 5 ~ 3,4~ tr. r. namlta]1, ze byly porušeny zásady trest
I1lho .nzem, za~ezpecu]lcI obhajobu, tím, že pOl'otní soud zamítl návrh 
obha]O?y n~ pri~r~ní d,,?u znalců chemiků. Zamítnutí tohoto návrhu, 
k ]ehoz oduvodnenI obha]ce s poukazem na obtížnost a složitost "_ 
padu dovolával, se př~dpisu § 131 tr. ř., odůvoc\nil porotní soud tímP~e 
oba vyslechnuli znalci - soudní lékaři kteří se take' che . k' . ' b . t b. " , mlC yml wz-

ory II ro u zemskeho trestního soudu jako znalcí zabývají v ~ h 
pod~obno,~te~h výslovně souhlasili a že není proto důvodu ť bel~se~i_ 
vzat,l zvlastnI znalci ch~míkové, to tím méně, amo přibráni z;:al~ cbe
mlk~ ]e podle § 131 tr. r. Jen fakultativním. Tento názor porotního soudu 
nem správnym V § 131 tr ~r kt·· . '.. . ~ ~ ~ . . .., ery ny<111 ]IZ ]e zmenen čl I § 4 'k 
ze dne 1. cer.vence 1927, čís. 107 sb z a n bylo pr~l'kazu'l'c; ., o b

za
. ( . . db' . .. .., ] lm zpUSO em 

v v or:g . ?>Sln elzuzlehen«) stanoveno, že 's,e při podezření otrav ma"í 
k setrem o skutkové podstatě vedle lékařů přibrať . ~t~ d Y ] 
kové Tato po' t blb - . I les e va chemi-

Obr~\třtba vť~n;:~s do~oav~ě ~:~,e~~ j~~n~l~;7t,:~~~~e p~~;n~;::«~pi~I~:~ . 
n~.m-,l . o 010:110, mkoh však ve smyslu výkladu rvého ,I v • ' 

f~:,~r~~1 ~naltcul ?hemiků j~n !a~~ltativním, že ZávisFjcn na ~~~.~~;n ~vl= 
u u, ee} v takovych pnpadech kde " ť .. ., 

chemiků překážek Že . d' , ,nenl plO I pnbram znalcú 
tomu svědčí i v· '. ]e }nc ,one~ prvuvedený výklad jest správným 
c\ezření t yVO]', k nemuz otazka přibrání znalců chemiků při po~ 

oravy dospela shora uv. ustanovením zák. čís. 107/1927 b 
Trestní rozhodnut! X, S • 

3 
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z. an., který byl v době hlavního přelíčení již vyhlášen, nenabyv tehdy 
ještě působnosti; nyní jest předepsáno při podezření otravy, by před
měty, které mají býti zkoumány, byly zaslány zpravidla universitnímu 
ústavu pro soudní lékařství, který přibere k otevření zásilky dva znalce 
chemiky a, nemůže-li sám podati posudek bez chemického vyšetření, 
odevzdá jim předměty, o které jde, k podání nálezu a posndku. Jen po
dání posudku o otravě· jest v takovém případě vyhraženo universitnímu 
ústavu pro soudní lékařství. Takto byl jen markantně rozhraničen obm 
působnosti znalců soudních lékařů a soudních chemiků, který však již 
i za platnosti dřívějšího, nyní změněného § 131 tr. ř. v zásadě byl jím 
stanoven tak, že odchylky z něho připuštěny jen tam, kde přibrání znalců 
chemiků možno nebylo. Pro soud prvé stolice jistě však neplatila tato 
závada, tu přibrání znalců chemiku bylo možné a obhajoba měla zá
konný nárok na to, by tito specielní, zákonem k tomu povolaní znalci 
skutkovou podstatu podezřen'í otravy vyšetřili a v oboru své působnosti 
podali nález a posudek o tom, zda se ve vnitřnostech Heleny V -ské na
cházel jed a jaký. Projednávaný případ skutečně právě v této otázce 
vyžaduje .naprosto přesného a všem zákonným předpisům odpovídají
cího vyšetření, ježto nelze nenznati, že obhajoba má příležitost k odů
vodnění svých pochyb o správnosti a postačitelnosti posudku soudních 
~nalců lékařů o nálezu strychninu v těle Heleny V-ské poukazovati na 
skutečnost, že docen,t Dr. H., prováděje zdravotně p'Úlicejní pitvu, vydal 
první diagnosu na vel'ejnost beze všech výhrad na sr.deční vadu, jakož 
i na to, že nález soudních lékařů po provedení čistě chemické zkoušky 
vyzněl podle zjištěného fialového, od krystalku se táhnoucího zabarvení 
na poukaz, že by mohl býti přítome.n strychnin, a o účincích fysiologické 
zkoušky (soudními lékaři provedené) není v posudku konstatová,no, 
zda nastávají jen po strychninu a zda po ničem jiném v konkrétním 
případě Mstati nemohly. Soudní lékaři prof. Dr. S. a d'Úc. Dr. H. se 
podle důvodů usnesení soudu porotního zabývají také chemickými roz
bory útrob u zemského trestního soudu v Praze jako znalci; vývodní 
spis státního zastupitelství pmti zmatební stížnosti tvrdí dokonce, že 
jsou zapsáni v seznamu soudních lékařů z oboru soudního lékařství a 
chemie. Z příloh osvědčení, které v tomto směru bylo vyžádáno od pre
sidia zemského trestního soudu v Praze (dekrety obou řečených znalců 
a lustrum z knihy znalců z oboru chemie), je však vidn'Ú, že řečení 
soudní lékaři nejsou stálými soudními znalci chemie, nýbrž že jsou usta
noveni za ·stálé znalce soudně lékařské, doc. Dr. H. s výslovným vytče
ním pro výkony přesně soudně lékařské. Poněvadž však zákon v § 131 
jr. ř. výslovně rozlišuje mezi lékaři a chemiky, není přes to, že se podle 
důvodů napadeného usnesení zabývají řečení lékaři též chemickými 
rozbory útrob »jako znalci«, jejich upotřebením ve funkci příslušející 
soudním znalcům chemikům, bez výslovného zákonu O'dpovídajícího 
ustanovení jich za znalce chemiky bud'to stálé nebo pró tento případ, 
vyhověno předpisu zákona, jehož striktní, vz,nesenými pochybnostmi 
odův'Údňované splnění obhajoba žádala. Póněvadž nelze tvrditi, že tat'Ú, 
důvodem zmatečnosti podle § 344 čís. 5 tr. ř. vytýkaná formální vada 
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nebyla by mohla na rozhodnutí působiti způsobem obžalovanému ne
příz

w

niv\'Jl1J kclyžtě znalci soudní lékaři sami vydali určit)' posudek o ná
lezu st~ychninu, nutno pro tuto vadu zrušiti rozsudek a naříditi nové 
hlavni přeličení, k němuž vedle soudních lékařů, ježto tito bez che
mického vyšetření posudek podati nemohli (sr. § 4 nyní již platného 
čl. L zák. čís. 107 (1927 sb. z. a n.), bude nutno obeslati i způsobilé 
znalce chemiky, by tito na základě vlastního odborného vyšetření zbytků 
vnitřností Heleny V-ské, pokud se týče všech pozůstatků, z nichž lze 
něco získati pro rozřešení otázky, o niž tu jde - kteréžto vyšetření bude 
jim provésti před nařízením nového hlavního přelíčení, - podali nález 
'a posudek o jsoucnosti jedu a jeho jakosti v těchto útrobách nebo zbyt
cích, v každém pak případě by se o chemikálním procesu, jímž soudní 
lékaři jsoucnost a povahu jedu v útrobách zjišťovali, i o jeho výsledku 
s odborného svého hlediska vyjádřili. Soudním lékařům bude pak na 
základě tohoto nálezu a posudku a na základě dalších, jimi při pitvě 
zjištěných okolno'stí, jakož i všech ostatních výsledků trestníh'Ú řízení, 
jež po stránce lékařské přicházejí v úvahu, podati posudek o příčíně 
smrti Heleny V-ské, zvláště pak o otravě s hlediska soudně lékařského. 
Poněvadž dosavadní řízení trpí podstatnou vadou, která přivodila zma
teonost rozsudku p'Údle čís. 5 § 344 tr. ř., bylo důvodné zmateční stíž
nosti již s tohoto hlediska vyhověti a podle § 348 odst. prvý tr. ř. uznati, 
jak se stalo. a to podle § 5 novely k trestnímu řádu ze dne 31. prosince 
1877, čís. 3 ř. zák. z roku 1878 za souhlasu generálni prokuratury již 
v sezení neveřej'ném, aniž bylo třeba zabývati se ostatními vývody zma
teční s,tížnosti. 

čis.3042. 

Potíráni pohlavních nemocí (zákon ze dne 11. červllllce 1922, čís. 241 
sb. z. a n.). 

»Sváděním« ve smyslu § 20 čís. 2 zákona jest i tu (obdobně jako 
podle § 132 III. tr. zák.) jakákoliv činnost, kterou se k tomu, by se pro
půjčila činně nebo trpně k smilnému činu, přívádí osoba, kteTá sama 
neprojevila ochoty k páchání nebo snášení smilného činu ani výsl'Ovně 
ani mlčky, na př. povšechným způsabem života nebo svým cb'Ováním. 
Padrnlnkou zákonné ochrany není bezúhonfi'Ost (p'Úhlavní neporušen'Úst) 
sváděné osoby. 

Pro zl'Účín únosu podle druhé věty § 96 tr. zák. neni sice třeba by 
d~tě b~lo z moc! a vlivu rodičů O'dňato trvale nebo na delší d'Úbu, 'jest 
vsak třeba, by slo o dobu aspoň tak dlouh'Ou, že odnětl to vzhledem 
na ok?lnosti mohlo býti rodiči dův'Údně pociť'Ováno jakO' porušení m'O
cenských práv nad dltětem; nestačí, šlo-li jen 'O P'Ouh'OU nep'Úslušnost 
dit~~e, ~espoj~'Ú.u s új~?? oněc~, m'Ocens~ých práv (n'Úční t'Oulka). Pr'O 
ZIOL'ln un'Úsu dttete rodtcum staCl, bylo-h lsti nebo násilí použit'O bud' 
proti dltěti nebo proti rodičům. 

(Rozh. ze dne 14. ledna 1928, Zrn I 669/>27.) 
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N :' j, v y,~ š í s O ~ d jak,o soud zrušovací zavrhl po ústním líčeni 
zmatecnt shmost obzalovaneho do rozsudku krajského soudu vPisku 
ze dne 23. září 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem únosu 
podle § 96 tr. zák. a přestupkem podle § 20 čís. 2 zák. čís. 241/22 
sb. z .. ~ n" pO,kud napadla výrok o přestupku vyzývání ku smilstvu; 
Jlnak JI vyhovel potud, pokud byl napadeným rozsudkem stěžovatel 
uznán vinným zločin~m únosu, zrušil výrok o vině v tomto směru a ná
sl:d~em ~oho i, výrok o trest~ vůbec a vý~oky s tím související jako zma
tecne a vec vratIl soudu prve stolIce, by Jl V rozsahu zrušení znova pro
Jednal a o nf rozhodl, příhlížej e při tom k nezrušenému výroku o vině 
co do přestupku vyzývání ke smilstvu. 

D ů vod y: 

,Zmateční syžnos!, t!platňujíci dllvody zmatečnosti podle § 281 čis. 5 
a ČIS. 9 a) tr. r., nem duvodnou, pokud napadá, namítajíc v tomto směru 
tolIko nedostatek zákonné známky svádění ke smilstvu výrok že stě
žovatel jest vinen přestupkem podle § 20 čis, 2 zákona' č{s. 2,iJ sb. z. 
a n. na rok 1922. Podle ustáleného výkladu obdobného ustanovení 
§ 132 III. tr. zák. roZllmí se sváděním ke smilstvu jakákoliv činnost 
jíž ~e k tomu, by: se propůjčila činně nebo trpně k smilnému činu, při~ 
vadl osoba, klera sama neproJevlla ochoty k páchání nebo k snášení 
~mtl'ného činu ani výslovně ani mlčky, na př. povšechným způsobem 
zlvota I~ebo , SVÝ~l př~~hodným, chováním. Nedostatek takové výzvy 
k, smtlnym ,na~rhun: stezovatelovym se strany F-ové a působení na její 
vull naznaceneho razu se strany stěžovatelovy jsou zjiMěny větou roz
hodo-vacích důvodú, že k tělesnému obcování došlo jen na naléhání obža
lovaného, což má soud za zjištěno z výpovědi F-ové klerá potvrdila 
že z po-čátku se o-bžalovanému v dílně .... bránila a ho ~d sebe odstrčila' 
avšak pak se 111U bez odporu poddala. Tento výrok stížnost vůbec lle~ 
~ap~dá a, z~j111én~ ,mu nevytýká formální vadnost a to ani ve vývodech, 
Jlmlz vytyka, za ucelem; by do~kazala nehodnověrnost v}'povědi F-ové, 
rozsudku neuplno·st z duvodu, ze opomenul obsah stěžovatelem předlo
žených dopisů F-ové. Je-li však takto zpusobem formálně bezvadným 
a proto podle § 288 čís. 3 tr. ř. závazným zjištěno, že popud k souloži 
nevzešel od F-ové, nýbrž od stěžovatele a že se F-ová vzpírala smil
ným, n~v:hům stěžovatele do konce ještě v místnosti, v níž pak ovšem 
s JeJI vuh k souloži došlo, byla skutečnost stížností neprávem zdůrazňo
vaná, že se F-ová poddala stěžovateli »sama dobrovolně«, výsledkem 
působeni stěžovatelova na její vůli z počátku se vzpíravší, tudíž vý
sledkem právě činnosti zákonem stíhané, takže nezáleželo bv nikterak 
na tom, že F-ová mohla, kdyby nebyla k souloži přivoli1a, uči~ití pokřik 
a dovolati se pomoci lidí domácích. Projev již původní ochoty F-ové 
k souloži ,pak nelze - zvláště .vzhledem na její útlý věk, vždyť sotva 
odrostla skole - shledati v tom, že měla se stěžovatelem známost 
nebo-li, jak stížnost tomu chce, milostný poměr a že s ním šla v noci 
do cizí obce, cizího stavení a místnosti, kde stěžovatel spal, kdyžtě 
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úmysl f-~vé -:- a;' již ptlvo~dně, j~k stížn?st tvrdí, !lebo teprve násled
kem Istlvych udaJu a vyhruzek obzalovaneho, Jak predpokládá rozsudek 
_ při těchto jejích počínech směřoval k tomu, by se vybavila z do-zoru 
az moci svých rodičů a zjednala si možnost 'společného živo-ta a sňatku 
se stěžovatelem. Nezáleží posléze ani na tom, zda došlo k souloži mezi 
stěžovatelem a F-ovou již jednou před zažalovaným skutkem, a roz
sudek by se tudíž nestal vratkým ani formální vadností předpokladu, 
že k souloži došlo po prvé v noci v rozsudkn uvedené. Ochrany proti 
sváděni ke smilstvu poskytuje zákon, jehož rozsudek na závadný skutek 

. použil, všem osobám nedosáhnuvším dosud šestnácti let, aniž čip) 
podmínkou ochrany bezúhonnost, pohlavní neporušenost svád.ěné 
osoby. Okolnost, že F-ová byla snad stěžovateÍÍ již' jednou po vůli, 
nevylučuje, že se po druhé uvolila k souloži jedině (po původním vzpí
rání $e) k jeho naléhání a tato pro pojem svádění rozhodná skutečnost 
není stížností vůbec popřena. Veškeré námitky proti výroku o přestupku 
svádění ke smilstvu prokázaly se bezpodstatnými a proto byla stížnost 
v této části zavržena. 

Stížnosti nelze upříti důvodnosti, pokud napadá výrok nalézacího 
soudu o· dalším činu, z něhož jest stěžovatel viněn, Rozhodovací důvody 
dovozují sice, že stěžovatel použil lsti, správně lsti a násilí (vyhrůžek) 
proh Marii F-ové. Přes to však šlo n·alézacímu soudu, jak z dalšího 
předpokladu nedo-statku vědomí a svolení rodíčÍ1 F-ové, z doslovu roz
sudeaného výroku a z pDužité trestní sazby jest patrno, v tomto skutku 
jen o zločin podle druhé věty § 96 tr. zák., t. j. o únos (nezletilého) di
těte, s únosem souhlasivšího, rodičům. Podstatou jeho jest porušení mo
cenských práv rodičů. Pro zločin ten nelze ovšem -- jak snad stížnost za 
to má - požadovati, by dítě bylo z moci a vlivu rodíčů odňato trvale neb 
i jenna delš.í dobu. Avšak předpokládá se - jak i stížnost správně na
mačuje, -:- že ne~leti~á oso~a byla - nebo při pol<usu měla býti - tře
bas Jen prechodne, prece vsak na dobu tak dlouhou z moci rodi.Čů od
tlata, že odnětí to vzhledem na okolnosti 111ohlo býti rodiči důvodně po
ciťováno jako porušení mocenských práv nad dítětem (srovnej rozh. čís. 
1095, 2245 ~b. ~'. s.). Skutečnosti, jež by opodstatňovaly pojem únosu 
v tomto spravnem smyslu, nejsou rozsudkem zjištěny. Rozsudečný vý
rok uvádí, že obžalovaný unesl F-ovou ze Z. do B., a v rozhodovacích 
důvodech se uvádí, že 29. června 1927 (večer) šel s ní z taneční zá
ba,vy v Z. do L., kd~ jeho rodiče a i .tejí rodiče bydlí, a po néjaké za
stavce ,v, teto obCI dale do B., kde stezovatel pracuje, a že ještě v téže 
nocI pnsel pro F-ovou do B. její bratr. V rozsudku není zjištěno, že 
F-o~a byla v Z .. ~ez vědomí a beze svolení rodičů, a ze spisů, zvláště 
z ~ypovedl FI:a,n.tJska':-~ st. plyne naopak, že F-ová byla v Z. s vědo
mIm a svolemm rodlCU. Je-lt tomu tak, pak ani cesta F-ové ze Z do L 
- bydliště rodičů - nedála se, byť ve společnosti stěžovatel~ bez~ 
s~?!ení a vědomi rodičů, takže přichází pro otázku, zda byla F-o~á ro
dlCU~ unesena, v úvahu jen její vzdálení se z L. a to, co se potom stalo. 
Po teto stránc~ zj!Šťují rozh?d~vací důvody, že stěžovatel přemlouval 
F-ovou, by s 111111 sla do B., ze JI necha u sebe ve Z. asi 14 dnů, a pak 
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že spolu pojedoulla Moravu, kde si najdou práci a budou spolu žíti, a 
že si ji vezme za manželku. Avšak v dalších rozhodDvacich důvodech 
t~ou s!iby stěžovatelovy, že. spolu pOj:;dou na Moravu, že budou spolu 
ZItI a ze Sl Jl vezme za manzelku, oznaceny za lest, t. j. za údaje vědomě 
nepravdivé, a není v rozsudku - třebaže podotýká, že stěžovatel za
braňoval odchodu ( návratu) F-ové do L., že ji nechtěl pustiti, když pro 
ni přijel do B. bratr, - vysloveno, po kterou dobu zamýšlel stěžovatel 
v pravdě F-ovou u sebe v B. (ve Z.) podržeti. Obec L. a B. jsou zřejmě 
obce málo od sebe vzdálené, takže se rodiče F-ové mohli znova ujati 
dcery beze zvláštních obtiží, jakmile se dověděli, že dcera je v B. a u 
koho tam jest. K tomu, že to věděli, přesněji předpokládali hned, bez 
zvláštního pátrání, poukazuje skutečnost, že ještě téže noci jel pro 
F-ovou, když se z dovoleného jí výletu nevrátila k rodičům, její bratr 
do B. k zaměstnavateli stěžovatelovu. Rozs"dečná zjištění, zejména po
kud jde .() dobu a mista stěžovatelem pro pobyt F-o'vé zamýšlená,ne
Isou tudíž takového rázu, že by vylučovala pojímati nevrácení se dcery 
do domu rodičů za toulání se děvčete v noční době mimo dům rodičů, 
jichž mocenská práva zůstávají přes to zachována a vykonatelna, tedy 
za pouhou neposlušnost dítěte, nespojenou s újmou mocenských práv 
rodičů. K tomu, by nevrácení se Marie F-ové do domu rodičil bylo jimi 
důvodně pociťováno jako zásah do jich práv dozoru a výchovy dítěte, 
bylo by třeba dalších zjištění, zejména o zamýšlené době nevrácení se, 
o zamýšlených místech dalšího pobytu, jakých se však v ro'zsudku ne
dostává. Podřadil-li bez nich soud prvé stolice vzdalování se F-ové do
mu a bydliště rodičú pod pojem únosu a v důsledku toho skutek stěžo
vatelův pod ustanovení § 96 tr. zák., spočívá tento výrok na nesprávném 
použití zákona, i dlužno rozsudek, pokud je zmatkem tímstížen, zrušiti 
z dúvodu § 281 čís. 9 písm. a) tr. ř., aniž třeba zabývati se dalšími vý
vody stížnosti, které v podstatě vytýkají rozslldku jen formální vadnost 
skutkových zjištění, opodstatňujících pojem lsti a vyhrůžek stěžovate
lem proti Marii F-ové použitých, a přehlížejí, že pro zločin únoSu dítěte 
rodičům stačí, bylo-li lsti nebo násilí použito buď proti dítěti nebo proti 
rodičúm. Při vylíčeném ned0'statlouskutkových zjištění nelze se obejíti 
bez opětného hlavního přelíčení ve stolici prvé. Proto bylo rozhodnuto, 
jak se stalo. 

čís. 3043. 

Byl-li civilnÚll soudem odsouzen zběh pro čin, který spáchal v době, 
kdy podléhal pravomoci vojenských trestních soudií, byl postupem ci
vilního soudu porušen zákon; postup ten jest podle § 33 tr. ř. zrušiti jako 
zmatečný. 

(Rozh. ze dne 14. ledna 1928, Zm 1 808/27.) 

N e j v y Š š í s o II d jako soud zrušovací uznal po ústním líčení 
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem: 
Postupem okresního soudu v Chrudimi počínajíc nařízením hlavního 

přelíčeni proti obžalovanému pro přestupek § 1 zákona z 25. května 
1885, čís. 89 ř. zák., zejména vynesením rozs~d~u. z~ dne 20. ~íjna ~ 927 
a dalšími úředními výkony ': rozsudke~ souvlsejIcl~l! byl porusen zakon 
v ustanovení §§ 1 a 60 tl'. r. a § II ČIS. 8 vOJ. tr. r.; postup ten se zru
šuje jako zmatečný. 

Důvody: 

Rozsudkem okresního soudu v Chrudimi ze dne 20. října 1927 byl 
obžalovaný uznán vinným přestupkem tuláctví podle § 1 zák. ze dne 21. 
května 1885, čís. 89 ř. zák. Rozsudek nabyl práv,ní moci a obžalovaný 
trest ihned nastoupil. Po vynesení roz'sudku vyšlo na jevo, že obžalovaný 
v době spáchání uvedeného trestního činu, t. j. v poslední době před 17. 
říjnem 1927 podléhal pravomoci vojenských soudů. Podle kmenového 
listu byl 8. října 1926 presentován k činné službě vojenské v čsl. ar
mádě a zařaděn do stavu j.ezdeckého pluku č. 9, dne 15. října 1926 
zběhl z činné služby voje,nské a, byv pak dopaden a divisním soudem 
v Brně rozsudkem ze dne 21. prosi'nce 1926 odsouzen k devítiměsíč
nímu těžkému žaláři, po odpykání trestu dosluhoval dobu výkonem tre
stu v presenční službě zameškanou, z této však ďne 23. č,ervence 1927 
opět zběhl, a byl naň podle zprávy četnické staonice v Chrudimi divis
ním soudem v Hradci Králové dne 8. srpna 1927 vydán zatykač pro zlo
čin zběhnutí. PO'l1ěvadž obžalovaný v době zběhnutí podléhal nepo
chybně pravomoci čsl. vojenského soudu, a poněvadž čin, pro který byl 
souzen okresním soudem v Chrudimi, spáchal v době, kdy jako zběh 
podléhal příslušnosti čsl. vo'jenských soudů, nebyl okresní soud v Chru
dimi podle §§ 1 a 60 tr. ř. a § 11 čís. 8 voj. tr. ř. pro tuto trestní věc pří
slušný. Bylo proto na zmateční stížnost generální prokmatury podle 
§ 33 tr. ř. ve smyslu § 292 tr. ř. Ílz'nati, jak se stalo. 

čís. 3044. 

Skutková podstata zločinu vydíraní není dána, má-li ten, kdo druhé 
osobě skutečné násilí učini nebo jí způsobem uvedeným v § 98 b) tr. 
zák. vyhrožuje v úmyslu, by .ji přinutil k nějakému konání, dopuštění 
nebo opomenutí, buď skutečné neb aspoň domnělé právo na konáni, do
puštění neb opomemttí, jež chce vynutiti bud' násilím nebo pohriižlrou. 

Otec lIení oprávněn brániti cizímu děvčeti v milostném poměru k jeho 
synovi. 

(Rozh. ze dne 14. ledna 1928, Zm II 441/27.) 

Ne j v y Š š í s o II d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stíž'nost obžalovaného do rozsudku zemského trestního soudu 
v Brně ze dne 27. srpna 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným zloči
nem veřejného násilí podle § 98 a) a b) tr. zák. a přestupkem podle 
§ 411 tr. zák., mil110 jiné z těchto 
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důvodů: 

Po věcné strá,nce (čís. 9 a) § 281 tr. ř.) namítá stížnost, že obžalo
vaný byl odsouzen pro zločin vydíráni neprávem, poněvadž prý jako 
otec měl právo brániti synovi. by nepokračoval v mravně závadném po
měru s Bertou P-ovou, po případě, že mohl míti za to, že jako otec mla
distvého a nezkušenéhDsyna jest oprávněn brá,niti jeho vážnému poměru 
s děvčetem, nehodicím se podle jeho názoru k vedení hospodářství. 

Zmateční stížnost vychází ze správ,né myšlenky, že skutková podstata 
. zločinu vydirání není dána, má-Ii ten, kdo druhé osobě skutečné násilí 
učiní nebo jí způsobem uvedeným v § 98 b) tr. zák. vyhrožuje v tom 
úmyslu, by ji přinutil k nějakému konání, dopuštěni neb opomenutí, buď 
skutečné neb aspoň domnělé právo na konání, dopuštění neb opomenuti, 
jež chce vynutÍti bud' násilím nebo pohrůžkou. Kdyby mu takové právo 
přislušelo, nedopustil by se vydírilní, nýbrž, není-Ii tu jiného trestného 
činu, pouze nedovolené svépomoci (srov. r.ozh. n. s. Č. 1412). V souze
ném případě vychází soud ze správného předpokladu, že obžalovaný ne
měl práva brániti cizimn děvčeti - Bertě P~ové - v jejím milostném 
poměru k synovi, z čehož plyne, že, ježto, jak soud zjišťuje, na ní vynu
coval, - jednak skutečným násilím, jednak pohrůžkou ublížení na těle, 
kvalifikovanou podle § 98 b) tr. zák., by zanechala poměru s jeho sy
nem, nutil ji k opomenutí, na něž niu žádné právo nepříslušelo. Názor 
rozsudku, že obžalovaný neměl práva brániti synovi třebas i v tělesných 
stycích s Bertou P-ovou, jest ovšem nesprávný, avšak nečini rozsudek 
zmatečným, poněvadž pro otázku viny jest rozhodno, že obžalovaný ne
měl žádného - a·ni skutečného ani domnělého práva vynucovati násilím 
na Bertě P-ové, by upustila od milostného poměru s jeho synem, a že 
tomu tak jest, vyplývá z toho, co bylo právě uvedeno. 

čís, 3045, 

Zpronevěra (§ 181 Ir, zák.) obecnkh peněz starostou; s hlediska 
p.achatelova vědomí, že si bezprávně přisvojuje cizí věc, nemá významu, 
jak hospodářství pachateli vlastní a hospodářství obecní mělo býti ve
deno, nýbrž pouze otázka, jak skutečně vedeno bylo a zda na tomto zá
kladě a za tohoto stavu .věci mohl a musil si býtí vědom, že vsahá proti
právně do cizího vlastnictví. 

Ke skutkové podstatě přečinu podle §. 485 tr, zák, se vyžaduje po 
subjektivní stránce nejen úmysl, nadržovati jeooomu věřiteli, nýbrž 
i úmysl, poškoditi jiné věřitele; pachatel musí uvážiti obě stránky trest
ného výsledku svého jednání, jak nadržování jednomu věřiteli, tak i po
škození jiných věřitelů, a pro obě se rozhodmuti, při čemž stačl, před
vídal-Ii jakio nezbytný důsledek svého jednání ono poškození, jež vyža
duje § 485 tr, zák, 

(Rozh. ze cine 16. ledna 1928, Zm I 686/27.) 
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N 
" s' s' Í s o u d iako sou.d zrušovaci zavrhl po ústnim líčení 

... 1 e) \ Y '., dk k . k 'h d , . stižnost státniho zastupItelstv1 do rozsu . u faJs e ° sou II 
zmatecm , .. 1q21 .. 'b I b'ol 'podl § 259 

H d · Králové ze dne 30. zan _, )1mZ y o Za ovany e . 
v ra Cl I .. - ,- d' dl , . 3 t· ř. sproštěn z obžaloby pro z ocm zpronevery v ura e po e 
ČlS 1. , ., '--t I' dl § 485 t 'k §!i'lSI, 182 tr. zák. a pro přečiny n;,-~rzovam v,en e Ipa .e, ,r. za . 

, lkl1 z nedbalosti podle § 486 CIS. 2 tr. zak., mimo Jlne L. techto a upac 

důvodů: 

I Ke zločinu zpronevěry v úřadě podle §§ 181, 182 tr. zák.: Nalézad 
ci labyl přesvědčeni, že tu jest objektivni skutková podstata zločinu 

~o~o-n~~ěry podle § 181 tr. z"_ vyl~učí1_ však, s~bj:~tivni ,:;tránkll toh?to 

Ip č·nu. Přihlížeje, jak výslovne zduraznuje, K udaJum obzaloby a obz~-
z o I o o c1'h" ' I' db' odu lovaného a k výsledkum pruvo ;'1 o nze~l, ,vys oV~Je s p~ m ntm .. -
vodněním, že jen ,nepořádkem pn usch~val1l Dbecmch penez a, pn n~kla~ 
dání s nimi lze vysvětliti, že obžalovan~ playl z o~~cl1lch pe~ez ta,ke, sv~ 
osobní výdaje, nejen výdaje ~becn~ avsak ze. ta~ cmil bez ~e~oml, ze Sl 

tím osvojuje cizí světenou vec a ze proÍ1pr~vne s ni ~aklada, - ,a, to 
proto; že neměl přehledu o pe:nězkh osobl1lch, ~la~t~lch a 0' pe~ezlch 
obeonkh, tak že soud v Jeho )ednam neshledava vedoml a zly umysl, 
které se po stránce subjektivni vyžaduji ke zločinu zpronevěry podle 
§ 181 tr. zák. Tento výrok napadá zmateční st!žnost dův~d:n: zmateč
nosti podle čis. 5 § 281 tr. ř. pro neúpln?st, avs_ak .neprovadl Jej po za~ 
konu. Nedokazuje, že nalézaCÍ sond pO'l11mul mlcemm skuteonostl, ktere 
vyšly najevo' při hlavním přelíčení a mohly miti rozhodný význam pro 
otázku subjektivního zavinění, nýbrž broji vpravdě jen nepřípustným 
způsobem pmti přesvědčeni soudu o nedostatku subjektivní stránky zlo
čínu zpronevěry podle § 181 tr. zák., snažic se z různých výsledků prů
vodního 'řizeni a řadou proliúvah dolíčiti, že si obžalovaný vědomě při
svojil obecni peníze. To platí zejména o úvahách stížnosti vztahujicích 
se k vědomi obžalovaného a bezprávnosti přisvojení si peněz z jejich 
výše a z poměrně prý krátké doby dvou let. Poukaz stižl1O'sti .na to, že 
při finančním hospodářství obce s 2600 obyvateli je vylouče-no, že by 
age,nda ta byla tak značná, že by byl obžalovaný ztratil úplně přehled 
obecních přijmů a vydáni a že stav ten mu musil býti znám ze zápisů do 
ktlih, které sám vedl, je závěrem stížnosti, ,nikoliv však tvrzením skuteč
ností ve smyslu čÍs. 5 § 281 tr. ř. Pouhým závěrem je též poukaz stíž
nosti na to, že obecni hospodářství nemohlo býti složité, když účetnictvi 
obce vede nyní řidící učitel jako vedlejší zaměstná,ní za měsíčni odměnu 
200 Kč. Výtka neúplnosti, pokud ji 'stížnost shledává v tom, že mlézací 
soud neuvážil jednoduchost opatření odděleného uschování peněz obec
ních a penčz obžalovanému vlastních, neob-stojí, n.eboť 'se stanoviska 
subjektivního vědomi obžalovaného, zda si totiž byl vědom, že si bez
právně přisvojuje cizi v'ěc, nemá významu .otázka, jak ho'spodářství pa
chatelovi vlastní a hospodářství obeC'l1Í mělo býti vedeno, nýbrž pouze 
otázka, jak skutečně vedeno bylo a zda na tomto základě a za tohoto 
stavu věci mohl a musil si býti vědom, že vsahá protiprávně do cizího 
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vlastnictvi. Okolnost, že si obžalovaný již v roce 1924 přisvojil 58.000 Kč 
(patmě ku zvětšení závodu) a že v roce 1925 ve zpronevěrách pokra
čoval, nevyšla při hlavním líčení najevo a stížnost sama neuvádí v tomto 
směru zdroj, z něhož by plynula. Mí'ní-li stížnost, že tuto okolnost, jež 
by ovšem byla velmi závažná, potvrdil svědek Jose! R., je na omylu, 
neboť R. uvedl pouze, že v roce 1926 byl zjištěn schodek za rok 1924 
ve výši 58.000 Kč, z čehož však ještě nijak nevyplývá, že si obžalovaný 
v roce 1924 vědomě přisvojil 58.000 Kč a pak ve zpronevěrách pokra
čoval. Obžalovaný nedoznal, jak stížnost za to má, že již na po-dzim 
1925 ve svém obchodě neměl peněz, nýbrž uvedl, že se na podzim 1925 
objevil v jeho obchodě nedostatek peněz, že koncem roku 1925 zpozo
roval, že se oběh peněz stává obtížným, což se nijak nero"ná tvrzenému 
-doznání, že »neměl peněz«. Uvádí-li stížnost, že obžalovaný doz>nal, že 
byl v listopadu 1925 a v lednu 1926 stihán žalobami a exekucemi, stači 
na to odvětiti, že obžalovaný přiznal pouze, že se exekuce dostavovaly 
v roce 1926 a že v listopadu 1925 byl žalo'ván o zaplacení 1336 Kč (po
dle výtahu z civilních spisů správně 1396 Kč). Tyto obžalovaným do
mané okolnosti jsou pro posouzení otázky jeho vědomí a zlého úmyslu 
nerozhodny proto, že pří obžalobě, podané naň v listopadu 1925, jde 
o peníz poměrně malý a exekuce spadají do doby pozdější (podle výtahu 
z exekučních spisů byla pl'O'ti němu první exekuce povolena dne 20. 
ledna 1926 a další až v břez<l1l1 1926). Tím jsou vyčerpány a na pravou 
mím uvedeny všechny výtky či,něné odsuzujícímu výroku pro zločin 

zpronevěry s hlediska duvodu zmatečnosti podle čís. 5. § 281 tr. ř. Tím 
však padá i důvod zmatečnosti podle Čí,s. 9 písm. a).§ 281 tr. ř.,uplat
ňovaný v té přičině v ten smysl, že nalézacisoud, vylouOiv subjektivní 
skutkovou podstatu zločinu po-dle § 181 tr. zák., porušil zákon výrokem 
sprošťujícím. Není-li tu vůbec skutkové podstaty řečeného zločinu pro 
nedostatek subjektivní stránky, nebylo třeba uvažovati o tom, zda nalé
zaci soud právem či neprávem přiznal obžalovanému dobrodiní beztrest
nosti podle §§ 187, 188 tr. zák., a stávají se bezpředmět,nými vývody 
zmateční stížnos.ti, věnovitné dolíčeni zmatku podle čís. 9 písm. b) 
§ 281 tL ř. Pokud tedy zmateční stížnost napadá výrok, jímž byl obža
lovaný sprošt"n z obžaloby pro zločin podle § 181 tr. zák., bylo JI za
vrhnouti. 

11. K přečinu podle § 485 tr. zák.: Příslušný sprošťující výrok na
padá stížnost jen podle čís. 9 písm. a) § 281 tr. ř., leč neprávem. Ke 
skutknvé podstatě tohoto přečinu se vyžaduje po stránce subjektivní ne
jen úmysl, nadržovati jednomu věřiteli, nýbrž í úmysl, poškoditi jiné 
věřitele; pachatel musí uvážiti obě stránky trestného výsledku sveho 
jednání, jak nadržování jednomu věřiteli, tak i poškození jiných věřitelů, 
a pro obě se 'rozhodnouti, při čemž ovšem stačí, předvídal-li jako ne
zbY'tný důsledek svého jednání 0110 poškození, jež vyžaduje § 485 tr. 
zák. (Bartsch-Pollak 11/510). V tom směru nalézaci soud nic nezjišťuje, 
zabývaje se jen první stránkou subjektivní s",utkové podstaty, to·tiž 
otázkou, zda obžalovaný vědomč nadržoval jednomu věřiteli, t. j. obcí. 
Druhou stránku, t.j. úmysl poškoditi jiné věřitele ve smyslu právě vy-
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loženém nezjišťuje. Jestliže kdy zr~,ateč:,í stížnost, pře~~pokiádaj!c, že 
obžalovaný svým jednáním. u~yslne y?sko,dtl druhe vente~e. a Jedna: 
'domě na jejich úkor. tvnli, ze JednaOl obzalovaneho vybocuJe z mezI 

;'~uhého po~ky~nutí náhrady podl~ § 187 tr. ~ák., a že b~lo právem ob: 
, iobou ·)odradeno pocl ustanovenI § 485 tl. zak., sestroJuJc SI samovolne 
~~utkovi~ děj, který neby~ v roz~udku zjištěn a n;pro,vá.dí P,o záko,nu 
clůvod zmatečnosti podle cí,. 9 plsm. a) § 281 tr. L, pn Jehoz uplatno
vání nutno bezvýjimečně vycházetí jen z toho, co bylo v rozsudku zji
štěno. Také v tomto směru bylo tedy zmateční stížnost zavrhnouti. 

čís. 3046. 

Pro urážku na cti spáchanou obsahem tiskopisu jest místem činu mí
sto tisku (§ 486 tr. ř.) bez ohledu na to, kde byl tiskopis rozšiřován a 
bez ohledu na územní právo stran (§ 51 pasl. odst. tr. f.). 

K zachování právažalobního podle § 530 tr. zák. nestačí návrh na 
stihání činu (z moci úřední) u státního zastupitelství, nýbrž jest třeba 
(§ 46 fr. ř.), by byl dotyčný projev učiněn přímo u soudu; oním ná
vrhem se neodkládá ani nestaví běh preklusivní šeSitinedělní lhůty (§ 530 
tr. zák.). 

(Rozh. ze dne 16. ledna 1928, Zm 11 321/27.) 

Ne j v y Š š í s o u cl jako soud zrušovacÍ zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnosti devíti soukromých obžalobců clo rozsudku zemského 
trestního jako tiskového soudu v Brně ze dne 11. května 1927, jímž byli 
obžalovaní podle § 259 čís. 3 tr. ř. spraštěni z obžaloby pro přečin proti 
bezpečností cti podle § 1 zákona ze dne 30. května 1924, čis. 124 sb. z. 
an. a§§ .487, 488 a 489 tr. zák. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnost soukromých obžalobců napadá sprošťující rozsu
dek z důvodu, že nalézací soucl uznal, že nastala prekluse práva žalob
ního (t. zv. subjektivní promlčení podle § 530 tr. zák.); uplatňuje tedy 
věcně důvocl zmatečnosti podle § 281 čís. 9 b) tr. ř., ač se ho číselně 
nedovolává. Vývody stížnosti opírají se v podstatě o právní názor, že 
tllto věc sluší posuzovati podle práva, pl<tlného na území bývalého státu 
uherského a dlužno se proto především zabývati touto otázkou. Názor 
stížností zastávaný jest mylný. Není sporné, že zažalovaný trestný čin 
byl spáchán obsahem tiskopisu »S. N.«, a jest clále ,nepochybné, že tis
kopis ten byl vytištěn v Brně. Platí tu tedy ustanoveni § 486 Ir. ř., podle 
něhož jest za mí'stD činu, spáchaného Dbsahem tiskop·isu, považovati 
místo tisku, poněvadž toto místo jest známé a leží v území, kde platí 
\reslní řád ze dne 23. května 1873, čís. 119 ř. zák., a nezáleží na tom, 
kele byl tiskopis rozšiřován. Podle zásady § 51 tr. ř. musí trestný čin, 
spáchaný v oblasti jehO' platnosti, býti posuzován podle trestníc-h zá-
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konů, platných v místě spáchaného- činu, takže v souzeném případě' 
nutno i otázku, zda nastaly podmínky 1. zv. subjektivního promlčení, 
řešíti pouze podle zákonných ustanoveni, platných v místě tisku, a nikOli 
podle územního práva stran, jak se pokouší neprávem dovozovati zma
teční stížnost z předpisu § 16 zák. čl. V. z roku 1878. Podle § 530 tr. 
zák. nastává prekluse práva žalobního, když zúčastněná osoba, která jest 
oprávněna podati soukromou obžalobu, nežaluje' z trestného činu po šest 
neděl od doby, kdy o něm nabyla vědomosti. Soukromí obžalobci při~ 
pustili, že nabyli vědomosti o obsahu závadného článku, tedy o trest
ném činu na nich spáchaném, začátkem září 1925. Podle spisů podali 
však návrh na stihání zodpovědného redaktora Jana H-a a neznámého 
původce článku u zemského trestního soudu v Brně teprve dne 5. ledna 
1926, tedy v době, kdy šestinedělní Ihúta § 530 tr. zák. již dávno uply
nula. Nalézací soud vyslovil tudíž vším právem, ře soukromí obža!obci 
promeškali šeshnedělní IhťJtu § 530 tr. zák. a pozbyli práva obžalobního. 
Okolnost ve stížnosti zdílrazňovaná, že návrh na stihilní byl soukromými 
obžalobci podán již dne 13. listopadu 1925 u ,státního zastupitelství 
v Bratislav'ě, které jej postoupilo státnímu zastupitelství v Brně, nemá 
pro posouzení této věci významu, neboť k zachování práva obžalob
ního nestačí, projevil-Ii uražený vůli stíhati trestný čin před stát
ním zastupitelstvím, nýbrž podle zákona (§ 46 tr. Ť.) jest nutno, by 
projev ten byl učiněn přímo u soudu a to podle § 530 tr. zák. ve lhůtě 
šestinedělní. Na tom Dic nemění ani okolnost, že se soukromí obžalobci 
domáhali v návrhu u státního zastupitelství v Bratislavě zároveň tohq, 
by urážka na nich spáchaná byla stihána z povinnosti úřední, poněvadž 
se takovým návrhem neodkládá ani nestaví běh preklusivní šestinedělní 
lhůty § 530 tr. zák, Nehledíc k tomu, byla by i žádost ze dne 13. listo
padu 1925 podle § 530 tr. zák. opozděna, protože od začittku měsíce 
září 1925 uběhlo šest neděl již aspoň koncem měsíce října 1925, Vývody 
stížnosti o lhůtě v níž může býti učiněn návrh na stíhání podle uher
ského trestního ;ákona, nemají '~pory v trestním právu platném v místě~ 
činu a není proto potřebí se jimí obírati. Bezpodstatnou jest posléze 
výtka stížnosti, že k subjektivnímu promlčení podle § 530 tr. zák. ne
mělo býti hleděno z moci úřední a že obžalovaní přišli s touto námitkou 
až při hlavním přeiíčení, tedy pozdě. Z rozsudku plyne, že nalézací soud 
vzal tuto otázku v úvahu právě na základě obhajoby obžalovaných, a 
právo obžalovaného, přednésti nové okolnosti ke své obhajobě až do 
skončení hlavního přelíčení, není podle trestniho řádu, platného v mistě 
spáchaného činu, nijak omeze-no. 

čIs, 3047. 

SkUt!HlVá podstata zločinu nadržování (§ 212 tr. zák,) k zločinu po
dle § 170 tr, zák. vyžaduje 1. vědomí pachatelovo, že jiná osoba chystá 
neb~ již páše čin, který jeví vešker.é znaky v § 170 tr. zák. uvedené (c~c~ 
zapáliti nebo již zapálí svůj majetek v úmyslu, by tím zkrátila práva Jme 
osoby částkoú 200 Kč převyšuiící), 2, že pachatel věděl, že tomuto činu ~ 
může určitým činem zabrániti' lehce a aniž by vydal v nebezpečenství 
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b některou z osob pod jeho zákonnou ochranou .jsoucích, 3. že 
sebe ne o , kd ,. ted 't' hl 'ak ., hatelova směřovala v době, y onen cm p sevZl I mo ,avs· vu,e pac , be "1 'h" " 'd vzal k tomu by tímto opomenuttm za zpecI spac aru cmu nepre se" . 
pod 1. uvedeného. , ' , 

Zlý úmysl (úvahy a rozhodnuti pacha~~le) musí o!,sahovah veskere 

1 Oky za'konem při vymezení pojmu zlocmu uvedene. 
soz , " .. b't' . V " -li obžaloba řízená na nalézacl soud v moc prava, nemuze y I 

es a (D 9 ' ) .. I' t' t .. 1 'nosB tohoto soudu odporováno S 21 tr. r. ; z prlS usnos I 0-

h~lt~ u:oudu mohl by věc vybaviti jedině výrok nalézacího soudu podle 
§ 261 tr. ř.), 

(Rozh. ze dne 19. ledna 1928, Zm I 625/27.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud Z!'ušovací vyhově! v ne~eřejném ~a
sedání zmateční stížnosti obžalovane do rozsudku zems,keho trestmho 
soudu v Praze z 8. srpna 1927, jímž byla stěžovatelka uznana V111nou zlo
činem nadržování zločinÍlm podle §§ 211 a 212 tr. zák., zrušil napadený 
rozsudek v odsuzující části jako zmateč·ný a věc vrátil t~mu.ž soudu první 
stolice, by ji znova projednal a rozhodl v rozsahu zrusem. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnost dovolává se číselně čís. 5, 9 písm. a), 10 § 281 
tl'. ř, Důvod čÍs. 10 stížnost vůbec neprovádí; neuznává, že skutek ro.z
sudkem zjištěný naplňuje pojem jiného trestného činu,než ~,něm 5hl,;
dala prvá stolice, nýbrž uplatňuje naprosto~ bez!rest~os,t C111~, tvrd!~ 
obzvláště v souhlase s výrokem rozhodovac!ch duvodu, ze ohzalovana 
nebyla v dorozumění s pachateli (požád!), že se pro podhdění záv~d
ných prodejů petroleje pod ustanOV~!l1 § 5 <.170, 197, 200, 203) ,t;. zak, 
nedostává zlého úmyslu jimi, přesnejl § 5 predpokladwneho. Dals! zma
tek čís. 9 písm. a) není po zákonu a tedy vůbec dolíčen vývody, které 
buduje stížnost na tvrzení, že stěžovatelka nevěděla, k čemu chtějí od
běratelé petroleje upotřebiti, a jimiž slíž,nost z tohoto předpokladu pří
číciho se opačnému závěru rozhodovacích důvodů odvozuje nedostatek 
zlomyslnosti a tím i beztrestnost skutku, V rámci skutkových zjištění 
rozsudku, jež jsou nezměnitelným podkladem jeho hmotněprávního pře
zkoumání, nedrží se a lreprovádí důvodu čís. 9 písm. a) stížnost ani, po
kud, v rozporu s větou rozhodovacích důvodů, že obžalovaná, musila 
nutně věděti, oč jde, předpokládá jen, že stěžovatelka mohla m!Í1 pode
zření o chystaných požárech a že, by se oznámením jich byla dopustila 
jiného zločinu, čímž chce stížnost asi namítati, že by se byla stěžova
telka vydala oznámením požáru nebezpečí, že bude stíhána pro utrhání 
na cti. Další námitku, že jde v závadných prodejích petroleje o positivní 
činy, nikoliv o opomenutí, takže by bylo (} nich uvažovati nanejvýše 
s hlediska § 5 (170) a ne s hlediska § 212 tr. zák., s něhož o nich uva
žuje rozsudek, nelze věcně přezkoumati, protože' nelze z rozsudku bez
pečně poznati, že shledává nepřekáženi požárÍ1m právě a výhradně 
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v oněch prodejích. Avšak přísluš'ná část vývodú stížnosti poukazuje zře
telně k námitce spíše formálního rázu, byť spadající pod § 281 čís. 9 
písm. a), že zákonný znak »op'Omenutí« nedošel v rozsudku skutkového 
opodstatnění. Toho tam skutečně není. Rozhodovací důvody omezují se 
ve směru tom na větu, že stěžovatelka nepřekazila provedení uvedených 
zločinú, ner'Ozvádějí však tento p'Ovšechný výrok podrobněji, ačkoliv 
přesné zjištění toho,. co bylo opomenuto, jest ne~bylným, předp'Oklad~m 
dalšich, k opodstatnění zločinu podle § 212 tr .. za~. nutnych uvah a zJ~
štení, zda by bývalo předsevze~m toho, co vlllmken; op~omenut.o? spa
chání zločinu jiné osoby zabráneno a zda mohl vlll'mk predsevzttl opo
menutý čin snadno a bez nebezpečenství naznačeného v § 2~2 tr.. zá~. 
Nedostatek přesného zjištění, co stěžovatelka op'Omenula, pnvodll, ze 
nebyly v rozsahu správnému výkladu zákona vyhovujícím zjištěny 
ani subjektivní složkv trestného činu, ku kteréžto, vadě rozsudku 
p'Oukazuje stižnost detelně větou, že nebyla prokázán~ zlomy'slnost 
stěžovatel čína. Slova »ze zlomyslnostI« v § 212 tr. z"kona neJsou 
sice, jak stížnost neprávem míní, silnějším výrazem než slovo 
»úmyslně« a neznamenají, že se jimi předpokládá zlý ,úI,;ysl z~~r~ 
vený škodolibostí nebo jinakým záměren~ vmmk,a. Tres~m zakon U,ZIV~ 
slov úmyslně a zlomyslně střídavě, nespoJuje s tlm o omm z mch r~zny 
smysl (srovnej obzvláště slova zlomyslnost pachate!e v § 4 tr. zak.); 
oba výrazy znamenají, že pachatel jednal se zlým umyslem po rozumu 
§ 1 tr. zák., že uvážil zlo spojené se zločinem a že s~ proň rozh?d1. ,Je
likož zlý úmysl, úvahy a rozhodnutí pachatele mus~. podle ust,aleneho 
výkladu § 1 obsahovati veškeré složky, zákonen; pn vy;"ez,e':l pOl!"u 
zločinu uvedené, vyžaduje skutková podstata zločulU na~rzov~nI zlocmu 
jiné osoby úmys],ným nepřekážením, jde-Ii v~ skutk~, j~mu.z byl~ n~
držováno o zločin podvodu podle § 170 tr. zak.: 1. ze vmnlk vedel, ze 
jiná osoba chystá neb již páše skutek, ~~erý j~V,í ve,škeré. z,naky ~ § 17G 
tr. zák. uvedené že chce zapálítJ nebo ]lz zapall SVUj majetek v umyslu, 
by tím zkrátila p'ráva jiné osoby částkou 200 Kč převyšujíoí, 2. že vin~ 
ník věděl že tomuto zločinu múže určitým činem zabránHi snadno a amz 
by vydal' v nebezpečenství .seb,; nebo ~ěktem~. z osob pod jeho záko'n
nOH ochranou jsoucích, 3. ze vule vll1nIka smerovala v, dobe, kdy on~n 
čin předsevzíti mohl, avšak nepředsevzal, k tomu, by hmto opomenuhm 
zabezpečil spáchání činu pod čís. 1 uvedeného.. . .. 

Tohoto rozsahu skutková zjištěni prvé st'Ohce nejsou. Rozsu~ek Zji
šťuje toliko, že stěžovatelka věděla,.oč jde] a vyvrác~n~m, o'P~ř;ne obha
joby její, - že věděla, že petrolej jes,t urcen ~. zakl"dal1l ohnu ,v dom
cích ku poškození pojišťoven. O slozkach pod CIS. 2 a 3. uvedenych roz
sudek vúbec neuvažuje patrně proto, že se nevyslov~1 a~l p'O st,rance ob
jektivní o tom, který Nn stěžovatelka opomenu~a a Jaky by: ,vFnam. :'0-
hoto činu pro nerušené vykonání nebo pr.? prek~zem poz~ru (ohnu). 
Uznává-li rozsudek stěžovatelku vinnou zloonem § 212 tr. zak, nez]lshv 
skutkové 'Okolností opodstatňující zákonné p~jmy opom~.n;rtí, a zlom~sl
nosti, sp'Očívá výrok ten po případě na nespravnem p~uzlh zakona I jes~ 
zmatečným podle§ 281 čís. 9 písm. a) tr. ř. Proto' oyl rozsudek prve 
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stolice v části vylíčeným zmatkem stížené a stížností napadené, t. j. 
v částí odsuzující zrušen, aniž třeba zab5rvati se ostatními, formálními 
vvtkami stížnosti. Poclle povahy shledaného zmatku nelze se obejíti bez 
nóvého hlavního přelíčení, a bylo tudíž za souhlasu gene!'ální prokura
tury podle § 5 zákona čís. 3 ř. zák. z roku 1878 stížnosti vyhověno, roz
sudek byl zrušen a včc byla vrácena do prvé stolice ihned v zasedání 
neveřejném. Opětné projednání a rozhodnutí věci bylo přikázáno témuž 
soudu první stolice. O tom, jsou-li tu půtahy, že se stěžovatelka dopu
stila spoluviny na zločinu podvodu podle §§ 5, 170, 197, 200, 203 tr, 
zák., tedy skutku, pro který by byl příslušným soud porotní, nelze, tře
baže by takové přísnější kvalifikaci skutku nebránil ani předpis druhého 
odstavce § 290 (třetího odstavce § 293) tr. ř., v tomto období uvažovati 
a netřeba proto zabývati se otázkou, zda Hení zrušený rozsudek sám 
sebol! v rozporu neh alespoň nejasný, jelikož vyslovuje jednak, že stě
žovatelka nebyla ve srozumění s pachateli, jednak že věděla, že petrolej 
jí prodaný jest určen k zakládání ohňů v domcích ku poškození pojišťo
ven. Obžaloba byla řízena na soud nalézací a vešla v moc práva. Z pří
slušnosti onoho soudu, jíž podle § 219 tr. ř. nemůže býti již odporováno,' 
mohl by věc vybaviti jedině výrok nalézacího soudu podle § 261 tr. ř., 
že není příslušným, protože podle jeho názoru zakládají skutečn'Osti, 
tvořící podklad obžaloby, samy o sobě nebo ve spojení s dalšími sku
tečnostmi, které se objevily při hlavním přelíčení, zločin před porotu 
příslušející. 

čís. 3048. 

Promlčecí doba se staví ve smyslu zák. ze dne 30. května 1924, čís. 
126 sb. z. a n. až do dne, kdy soud. úředně zvěděl, že nastala událost. 
jež má za následek, že není souhlasu sněmovny ku stíhání obžalovanéh~ 
již zapotřebí (obžalovaný byl zbaven mandlítu), . 

(Rozh. ze dne 19. ledna 1928, Zm [ 659/27.) 

N e j v y Š š i s o u cl jako sOlld zrušovací zavrhl p'O ústním líčení 
zmateční stíŽ'Host obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Písku 
ze dne 29. záři 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem podle 
§ 15 čís. 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. březm 1923 čís. 50 

. sb. z. a n., přečinem podle § 14 čís. 5 a přestupkem podle § 20 téhož zá
kona, Jakoz I prestupkem podle § 491 tr. zák. a č'l. V. zákona ze dne 17 
prnsi~ce 1862, čís. 8 ř. zák. z roku 1863. Zároveň však zrušil nejvyšší 
soud Jako soucl zrušovací, použiv práva podle § 290 tr. ř. z moci úřední 
rozsudkový ,vf. rok, jín;ž hyl obžalovaný uznán vinným př~stuPkem podle 
§ 491 tr. zak a 'Cl. 'v. zakona ze dne 17. prosince 1862, čís. 8 ř. zák. 
Z !okll 1863 Jako zmatečný; v důsledku toho zrušil i výrok o trestu a 
vyroky s ním. SO:lIvisející a věc vrátil krajskému soudu v Písku, by ji 
v rozsahu zrusem znovu projednal a rozhodl, dbaje při novém vyměření 
trestu právoplatné tágti rozsudku. V otázce, o niž tu jde, uvedl v 
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d ů vod ech: 

Zrušovací soud, přezkoumav rozsudek podle § 290 tr. ř. z moci 
úřední, shledal závažné pochy1:>nosti s hlediska důvodu zmatečnosti 
Čí.s. 9 b) § 281 tr. ř. ve příčině výroku, odsuzujícího o1:>žalovaného pro 
prestu~~k ve .smyslu § 491 tr. zák. a čl. V. zákona ze dne 17. prosince 
~8~2, CIS. 8 r. zak. z roku 1863. Do1:>a promlčecí u tohoto přestupku 
'Cml podle § 532 tr. zák. tři měsíce. Jdto o1:>žalovaný 1:>yl v době spá
-chání čínu poslancem, sluší při zkoumání doby promlčecí kromě toho 
přihlížeti k ustanovení zákona ze dne 30. května 1924, čís. 126 sb. z. 
a n., podle něhož se v takovém případě staví promlčení trestního stí
há~í ode dne, kdy bylo žádáno za souhlas ku stíhání, až do dne, kdy 
dosla soudu nebo úřadu, jenž za souhlas žádal, úřední zpráva o tom 
že. s;ně.movna o "ž.ádosti :oz~odla, nebo do d'ne, kdy jejího souj1lasu k~ 
strhall1 nebylo jlZ zapotreb!. Tento případ nastal u obžalovaného, jenž 
byl rozhodnutím volebního soudu ze dne 29. prosince 1926 zbaven po
slaneck~ho ;llandátu, o čemž došla soudu úřední zpráva kanceláře po
'slanecke snemovny dne 17. ledna 1927. Vzhledem k uvedeným před

pls.ům. nutno podle. spisů vzíti v úvahu tato data: Trestný skutek byl 
~~achan dne 1. kvetna 1926; do dne 12. července 1926, kdy soud po
.zadal poslaneckou sněmovnu o souhlas ku stíhání obžalovanéh'Ů, uply
nulo z tříměsíční promlčecí doby jíž 72 dnů. Od tohoto dne, 12. července 
1926, .. b~la. tato doba podle zákona stavena až do 17. ledna 1927, kdy, 
jak jlZ receno, došla soudu úřední zpráva o tom, že byl o1:>žalovaný 
.zbaven poslaneckého mandátu. Teprve od tohoto cine, kdy soud úředně 
zvěděl, že nastala událost, jež má za následek, že není souhlasu sně
mov,ny ku stíhání obžalov"ného již zapotřebi, měl soud možnost, po
kračQvati v trestním řízení a prováděti další stíhací úkony. Po tomto 
dm byl prv?1 ~oudcovský úkon, jenž byl s to přerušiti dále plynoucí 
d~bu pro:,;lc:,c;, pro~eden teprve. d;le 15 .• března. 1927, kdy bylo ode
slano dozadall1 o vysl ech obvmeneho. Zrejmo, ze v tomto okamžiku 
tříměsíční promlčecí do~a j,iž .dávno uplynula. Leč kromě toho by též 
zkou~atJ, zda j~OU .~plr:e~y I vs,:chny o,statní podmínky promlčení § 531 
tr. zak., z mohz pnchazl zejmena v uvahu bod c) d1'llhého odstavce 
'§ 531 tr. zák., zda se snad obžalovaný v čase k promlčení stanoveném 
- t. j. od 1. května 1926 do 12. července 1926 a od 17. ledna 1927 do 
~?n~e tohoto času - nedopustí! nového zločinu, přečinu nebo přestupku, 
Cl1nz by se počátek promlčecí doby pro souzený přestupek odsunul. 
Bezpečné zjištění těchto předpokladů bude věcí nalézacího soudu, jemuž 
bude mImo jiné zejména přihlížeti k obsahu spísu kraiskéhosoudu 
v ~Izni - týkajícího se trestných činů, spáchaných obžalovaným podle 
,obzalovacího spisu dne ·16. května, 3. června, 5. června a 6. června 1926 
- ja~ož i .spisu okresního soudu v českém Krumlově, týkajícího se pře
stupku spachaných patrně rovněž vroce 1926 (viz lístek o potrestání). 
~ylo proto odsuzující výrok ve příčině přestupku podle § 491 tr. z. a 
d. V . .'''kona ys. 8/!8~3 ř. zák. podle § 290 tr. ř. z moci úřední jako 
.zmatecny zrusllI a v dusledku toho zrušiti I výrok o trestu a výroky 
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l
ím souvisejicí a vrátiti věc soudu prvé stolice) by ji v tomto rozsahu 

s I . . dl znovu projednal a 10Zl10 L. 

čís. 3049. 

Výrok k četníku sice po vyzvání k rozchodu, avšak v době, kdy měl 
lia k odchodu a kdy shluknutí nebylo ještě slwnčeno, jest podřaditi pod 
g 284 nikoliv pod § 314 tr. zák.; podřadlění onoho výroku pod tento 
~íměIší čin (přestupek) jest v neprospěch obžalovaného, bylo-li by lze 
při správném podřadění výroku pod onen přečin použíti abolice presi
denta republiky ze dne 2. června 1927 (čl. IV.). 

(Rozh. ze cine 20. ledna 1928, Zm I 372/27.) 

Ne j v y Š š i s o u cl jako soud zrušovací zrušil po ústním líčení 
ke zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Chru
dimi ze dne 18. března 1927, pokud jím byl stěžovatel uznán vínným 
přečinem shluknutí podle § 283 tr. zák., přestupkem útisku podle § 1 
úkona ze dne 12. srpna 1921, čís. 309 sb. z. a n. a přestupkem proti 
veřéjným zařízením a opatřením podle § 314 tr. zák., použHím § 290 
tr. ř. napadený rozsudek ve výroku odsuznjícím obžalov"ného pro pře
stupfJk podle § 314 tr. zák., jako'ž i ve výroku o trestu a věc vrátil soudu 
prvé stolice s poukazem, by rozhodl o použití rozhodnutí presidenta 
repu1:>liky ze dne 2. června 1927 na zbývající trestné činy obžalovaného 
(totiž přečin shluknutí podle § 283 tr. zák. a přestupek útisku podle 
§ 1 zák. čís. 309/1921 sb. z. a n.), a aby jen v případě nepoužití tohoto 
rozhodnutí spísy znovu předložil zrušovacímu soudu. Zmateční stíž
nost obžalovaného, čelící protí odsouzení pro přečin podle § 283 tr. zák. 
a přestupek útisku p'Ůdle § 1 zák. čís. 309/1921 sb. z. a n., jakož i jeho 
odvolání z výroku o trestu a z výroku o nepřiznání podmíněného od
kladu výkonu tres'tu, odkázal na toto rozhodnutí. 

Důvody: 

OMalovaný uznán byl vinným přečinem shluknutí podle § 283 tr. 
z~k., přestupkem podie § 314 tl'. zák. a přes,tupkem útísku podle § 1 
zak. ČIS. 309/<1921 sb. z. a n., proti čemuž podal zmateční stížnost 
opřenou o důvody zmatečnosti podle § 281 čís. 3, 4 a !O tr. ř. Rozhod~ 
nutí presidenta republiky z 2. června 1927 'O uděleni abolice nemohl 
soud prvé stolice použíti vzhledem k ustanovení čl. IV. tohoto rozhnd
n~,tí, tedy pro so.uběh trestných činů podle § 283 tr. zák. a podle § 1 
z~k. o ulIsku s p:estupkem podle § 314 tr. zák. Nelze při tom zrušova
CI mu soudu nevzllI v úvahu, že obžalovaný byl i za čin kvalifikovaný 
s~u~e!11 prvé st?líce jako přestupek podle § 314 tr. zák. obžalován pro 
pr~clll. shluknulI podle § 284 tr. zák.; ten jest sice přísněji stihatelný 
nez pr~stupek p~{i1e § 314 tr. zák., na nějž u,znal soud prvé stolice ~ 
v dobe vynesenI rozsudku ve prospěch obžalovaného - za to však 

Trestnl rozhodnutí x. 4 
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rovněž jest účasten abolice podle shora uvedeného rozhodnutí, jsou-li 
tu jinak podmínky v něm vytčené. Nutno proto s hlediska těchto zvlášt
ních okolností připadu zkoumati. zda nebylo trestního zákona přiietím 
mírnější kvalifíkace přes to použíto nesprávně v neprospěch obžalova
ného, aniž lze se před rozřešením této otázky vůbec zabývati těmi částmí 
zmateční stížnosti, jež se týkají trestných činů. u nichž případná abo
lice není předem vyloučena. Soud prvé stolice bere ohledně přestupku 
podle § 314 tr. z"k. za zjíštěno na základě výpovědi četnického stráž
mistra P-y, že obžalovaný pronesl závadný výrok sice již po vyzvání 
k rozchodu a po hodákovém útoku, avšak pN jeho služebním výkonu 
v době, kdy měl lid k odchodu. Z toboto skutkového zjištěni měl však 
správně soud prvé stolice usouditi, že shluknutí nebylo ještě skončeno, 
vždyť četnický strážmistr měl ještě lidi k odchodu, z čehož viděti, že 
se ještě zdráhali uposlechnouti výzvy k rozchodu. Když pak obžalovaný 
za těchto okolností k četnickému strážmistru pronesl výrok v rozsudku 
zjištěný, bylo na místě uznati, že se ta1kto při zdráhání se rozeiíti pustil se 
stráží do slovní potýčky, a že se tedy dopustil přečinu podle § 284 tr. 
zák. Odsouzení pro sbíhající se přestupek podle § 314 tr. zák. bylo 
právně pochybeným a rozsudek je v tomto bodu zmatečným podle § 281 
čís. 10 tr. ř. Tato správná kvalifikace může v souzeném případě se 
zřetelem na možnost použití shora uvedeného rozhodnutí býti pro obža
lovacného' přÍznivéjší. Než zrušovací sou,d vzhledem ku případné abolici 
nemůže vynésti výrok odsuzující podle § 284 Ir. z"k.,nemůže však také 
ponechaH v platnosti nesprávnou kvalifikaci, která je v souzeném pří
padě v neprospěch obžalovaného. BylO' tedy zrušiti rozsudek soudu 
prvé stolice Ve výroku o uvedeném trestném činu podle § 314 tr. zák. 
a ve výroku o trestu, a věc vrátiti příslušnému soudu první stolice, by 
za změněného slavu věci rozhodlo otázce abolice. Jenom kdyby pod
mínky abolice shledány nebyly, nastala by možnost a potřeba rozho
dovati o těch částech zma'tečnÍ stížnosti, které se týkají trestných činů 
podle § 283 tr. zák. a podle § I zák. čís. 309/1921 sb. z. a n.; což by,. 
doklld nebylo právoplatně rozhodnuto o abolici podle odstavce II-I roz
hodnutí presidenta repubHky ze dne 2. června 1927, vůbec ani nebylo 
přípustným. Zrušením napadeného rozsudku v rozsahu výroku staly se 
prozatÍm bezpředmětnými jak zmateční stížnost obžalovaného, pokud 
čelí proti odsouzení pro přečin podle § 283 tr. zák. a přestupek útisku 
podle § 1 dle. ČÍS. 309/1921 sb. z. a n., tak i jeho odvolání z výroku 
O trestu, jakož i z výroku o nepřiznánÍ podmíněného odkladu výkonu 
trest II a odkazují se proto na hořejší rozhodnutí. Jen v případě, že by 
soud prvé stolice i za nynějšího stavu věci podmínek abolice neshledal, 
nastala by nutnost, předložiti spisy znovu soudu zrušovacímu, by 
o těchto opravných prostředcích i v ostatních směrech rozhodl. 

Čís. 3050. 

Trestnou činnost! podle § 201 a) tr. zák. jest vědomé použití falšo
vané soukromé listiny za účelem oklamáni a v úmyslu poškoditi; .iest 
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, d b I pachatel falšovatelem sám, či zda dal podnět k ,fal-
111Oste)tlO, zb a třYetí. nevyžaduje se skutečné uvedení v omyl a zpuso-šovánt oso ou, . 
bet1Í škody. 

(Rozh. ze dne 20. ledna 1928, Zm I 685/27.) 

" . d j' ako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení 
Ne]' v Y s S I S o U . I . h d PI' 

, t" ost obžalovaného do rozsudku kra]s {e o sou u v zm . latečm s IZll . . . I" pod 
zn ,,. 1927 j'Ímž byl stěžovatel uznan vmnym z ocmem . -ze dne 11. r!jna ,. 3 'k 

dl §" 197 200 201 písm. a) a 20 tr. za . vodu po e" ' , 

Důvody: 

N' 'tkou uvedenou pod důvodem zmatečnosti podle § 28~ čís. 5 
, a~1 'kaz nalézacího soudu na výpověď svědka Antonma K-a 

tr r ze pou .. k dO d" , , . ., ~'I posudek znalců písma nestacl o uvo nent, proc ,nema 
o ln." n~ ez ad za 110dnověrné vy'povědi svědků, příbuzných obžalo. va-na ezacI sou .. , . t N t 'k . 

, d od' .. · 'eho obhaj'obu broj I zmatecm s lznos nez.a onnyll1 neho osve CUJlCI j , " 'I dk'" , 
z ůs~bem (§ 288 čís. 3 tr. ř.) proti volnén;u ocene111 ~.Y~ e, u nzel11 
PI" d (§ 258 druhy' odst tr. r.) neprovadl vsak takto na eZaCll11 sou ern , " ... T' , ~ dO d mateč 

žádný z důvodtl zmatečnosti podle § 281 tr. r. ymz uvo e~, z . ,-
nosti vytýkaného rozporu rozsudku se znaleckým dobrozdac111m nent. 
Na 'eho z"k1adě nalézacÍ soud prý nep,rá~en:, u~nal ,na ~1?č!11 podv~du 
pOdle § 201 a) tr. zák., který předpoklada pn~:e f~lsov~l11 sou~ro~y:h 
I· t' kd -t znalCI' uvedli že nemohou se VSI mCltosll proh.laslll, ze 18 l'n, 'ez o', '" , d dOl 
obžalovaný padělal sporný podpis. Správ,,;e nale~acl sou, usou I ze 
znaleckého posudku, jen na to, že spomy podpIS ~ntontnaK-~ ~y1 
napsán cizí rukou podle protlačenéh~ vZ,or~ jeho prveho POdP,IS~, pre~ 
svědčení o tom, že jediné obžalovany uClml tento podpIs, v zaplsu sv~ 
knihy Čerpal nalézací soud z dalších v rozsudku uvedenych o~olnosll, 
takže' zmátek podle § 281 čÍs. 5 tr. ř. vytýk,án je v tomto sll1eru .. bez
důvodně. Pokudzmatečni stížnost - patrne s hledIska § 281 CIS. 9 
a) tr. ř. - dovozuje, že tu není skutkové podstaty podle § 201 a) tr. 
zák., protože tento § (toto trest,ní ustamovenÍ) předpo~ládá l' ř Í 1l1, é 
falšování soukromé listiny, kdežto znalcI nemohlt mClte potvrdItI, ze 
právě obžalovaný podpis Antonína K-a padělal, stačí poukázati na zji
štění nalézacího SOUdU, že stěžovatel podpis sám učinil, po případě CIzí 
osobou učiniti dal. Již z podstaty § 201 a) tr. zák. jakožto druhu pod
vodu vysvítá zřejmě, že trestná činnost spočívá ve vědomém použití fal
šované soukromé listiny za účelem oklamání a v úmyslu poškoditi, takže 
jest zcela lhostejno, zda hyl pachatel falšovatelem sám, či zda dal 
podnět k falšování osobou třetí. Jelikož pak obžalovaný falšované listiny, 
předloživ ji při roku ve svém sporu s Antonínem K-em jako důkaz sondu 
za účelem oklamání, skutečně použil, jde tu o zločin dokonaný, nikoli, 
iak stížnost podle § 281 čis. 10 tr. ř. uplatňuje, o pouhý pokus podvodu, 
)ežto tento zloči"" 'jak již z doslovu § 201 a) tr. zák. vyplývá, nevyža
duje skutečné uvedení v omyl a způsobení škody. 
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čís, 3051. 

Rozdíl mezi koupi podezřelých věci (§ 477 tr, zák,) a podílnictvún 
na krádeži (§§ 185, 186, 464 tr, zák,) nespočívá v tom, zda krádež, tla 
níž bral pacbatel podíl, byla zločinem či jen přestupkem, ani ve vědomí 
(nedostatku vědomí) pachatele o zločinné povaze krádeže; .jde o podíl
nictví na krádeži, nemá-Ii pachatel jen pouhé podezření (důvod k po
dezření), nýbrž jistotu (vědomí), že věci jsou kradeny; není zapotřebí 
přúného úmyslu směřujícího k převedení kradených věCí; předpoklá
dajlc ono vědomí, jest skutková podstata zločinu podle §§ 185, 186 b) 
tr, zák, dána, převyšuje-li cena věcí najednou neb i postupně pacha
telem na sebe převedených 200 Kč, aniž by se vyžadovalo i vědomí pa
cbatelovo (ustanovením § 186 a) tr, zák, předpokládaného), že věci 
byly kradeny způsobem zločinným; podílnictví na krádeži nepředpo
kládá zištný úmysl; nepřiměřeně nízká cena, s níž se prodávající spo
kojil, není jediným důvodem pro poznání zlodějského původu věcí, 

(Rozll. zo dne 20. ledna 1928, Zm I 700/27.) 

N e j v y Š š i s o Ll d jako soud zrušovaci zavrhl po ústním tíčení 
zmateční stížnost obžalovaných do rozsudku zemského trestního soudu 
v Praze ze dne 24. září 1927, pokud jím byli stěžovatelé uznáni vinnými 
zločinem podílnictví na krádeži podle §§ 185, 186 b) tr. zák 

Důvody: 

Zmateční stížnost, jež nebere ani po stránce skutkového opodstat
nění, ani po str<Í!nce právní v odpor neb i jen v pochyhnos,t předpoklad, 
že oba stěžovatelé, pokud se týče ten který z nich převedli na sebe 
věci, které byly podle abjektivního s,tavu věci ukradeny, dovolává se 
bodů čís. 5,9 písm. a) a i 10 § 281 tr. ř. K vývodům, jimdž stížnost do
ličuje zmatečnost rozsudku podle čís. 9 a) a 10, lze pří hmotněprávni 
povaze těchto zmatků přihlížeti jen, pokud jest předmětem vývodů čin, 
který se dává napadeným rozsudkem stěžovatelům za vinu, t. j, pokud 
ony vývody vycházejí z celku toho, co rozsudek pokládá po stránce 
objektivní za zjištěno. Proto zůstanou nepovšimnuty vývody, že souzený 
skutek nespadá pod ustanovení §§ 185, 186 a) tr. zák., správně, jelikož 
rozsudek ustanovení § 186 a) tr. zák na čin stěžovatelů nepoužil, pod 
§§ 185, 186 b) tr. zák" a že dlužno jej kvalifikovati jako pouhý pře
stupek § 477 tr. zák., protože prý, jak stížnost svémocně v rozporu 
s opačnými zjištěními rozsudku předpokládá, nebyli si stěžova,telé vě,
domi, že věci jsou kradeny, nýbrž věci mohly jim býti jen podezřelé a 
cena jejich nepřevyšovala 200 Kč. Stížnost namitá o'všem dále, že právní 
mylnost kvalifikace skutku podle §§ 185, 186 b) tr. zák. a nutnost jeho 
kvalifikace pou'ze podle § 477 tr. zák. jest dána i tím, že soud prvé 
stolice vylučuje vědomi stěžovatelů o tom, že krádež koupených věcí 
byla spáchána způsobem, který jí činil zločinem, takže mohlo jíti u stě-
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, 't I' 1ej'výše o vědomí přestupku krádeže. Námitka, jež ostatně po
za' a e u I " d'l . t' k' d' (§ 464 

I
. ' stranou ustanoveni o přestupku po I nIC VI na ra eZI 

nec lava , ' k ' d' I' h " (§ 477 'k) jest pochybena. Rozd,ll mezI OUpl po ezre yc. vecI . " 
tr. z,a . ~ odí1nietvím na krádeži ,(§§ 185, 186, 464 tr~zak,) ,nespoč~va 
tr, za~')zd/kráclež, na níž bral pachatel podíl, bylazloonem CI jen,pre~ 
v to~, ani ve vědomí (nedostatku vědomí) pachatelova o zlocmne 
stup emk, ádeže Z rámce pouhého přestupku § 477 tr. zák. vybočuje a 
Povaze r, .' , , d ".. bou k a 

h odílnictvi na krádezl nabyv a prevo vecI ]lnou oso r, -
pova y P h' d" (dO d k o 'I sebe ]'akmile nemá pachatel pou e po ezrem uvo p-
denyc 1 na, , , ", k d St " k, ,d·1 
d ' ') 11v'brz' ]'ís,totu (vědomI) ze vecI JSou raeny. aCI pa po, e ezrem ) - J., I t" t" 
t 'I' . ,d'ka'tury j'iž toto vědomí a není - Jak nepravem up a nU'Je s IZ-

S a e lU I "" ., 'h k ' 
t d· alší námitkou - zapotřebí přímého úmyslu, smerujlcl o pre-

nos , "I t' , k by se vedení kradených věcí, nehledlc k tom~, ~e, n~ ze poz,~.a 'I, ,la o, 

mohlo nedostávati tohoto úmyslu oso~e, !,ez VI o :Iode!s~em puv~du 
, ,.. a sebe pr'evedeny' ch PředpokladaJlc toto vedoml, lest splnena ve CI ]l n . . , " " r 

skutková podstata zločinu podle §§ 185, 186 b) tr. zak., r:.revysuj~-I 
cena věcí najednou neb i postupně pac~atelem na sebe prevedenych 
200 Kč, aniž by se vyžadovalo i vědomI p~cha:elovo, ovsem Llstan?
vením § 186 a) tr, zák. předpokládaného, ze vec~ byly krade,ny zpu
sobem zločinným; jestiť podle jasného doslovu z~kona duvode;TI zlo-

Č ' t' od'lnl'ctvl' na krádeži podle § 186 b) tr. zak. mkoltv zlocmnost mnos I Pl, "",", , ď 
krádeže. nvbrž vyšší cena věcí, byť způsobem ~,ezloc,lnnym, po ~:Ipa e 

o , : 'l'odeVj'I' ukradeny' ch Přes námitky stJznostJ nelze tudlz roz-ruvnyml z . . "" .. . 
sudku prvé stolice vytýkatí právní, omyl, u,znal-lt, stezovatele ,- ZJI,StJV, 
i že věcí byly kradeny, i že je stežov~tele koupI na e sebe, prevedh :
vinnými zločinem podílnictví na kradezl pO,~le §§ ~ 88, : 86 b) tr~ zak: 
na.základě skutkových Zjištění: 1. že SI stezovatele byh, d,ob!e ve~~mt 
toho že kupují věci odcizené (kradené), a 2. že, cena vecI tech stezo
vatelí na vícekráte na sebe převedených převysuJe hoduotu 200 Kč, 

Ovš~m napadá stížnost tyto skutkové závěry zmateční:n, ?ůvodem 
§ 281 čís. 5 tr. ř., vytýkajíc jim nejasnost" neLl~lnost a v~ltml r~zpor, 
věcně i nedostatek důvodů; avšak i tylo vytky JSou vesmes neoduvod
něny. První shora uvedené zjišt~ní r;estal0 se "nejasnÝ,m tím, ~ neod
poruje mu -' pokud se týče nenI s 111m, Jak stlznos! dale uvadl, v ne
shodě -, že rozhodovací důvody na jiném místě vyslovují, že nebylo 
zjištěno že stěžovatelé platili za věCÍ cenu nějak obzvláště nepřimě
řeně níz'kou. Nepřiměřeně nízká cena, s níž se prodávající spokojil, není 
jediným důvodem pro poznáni zlodějského původu věcí a zvláštní výše 
zisku z nízké ceny očekávaného není jedině možnou pohnutkou, z níž 
se podílník rozhodne ke koupi v~cí přes vědomí o jejích z~o~ěiském 
původu a přes případnou obavu, ze mu snad hrozl trostm sltham, ne
hledíc ani k tomu, že pojem podllnictví na krádeži zištného úmyslu 
vůbec nepředpokládá a že stěžovatelé měli i při předpokládané roz
sudkem nákupní ceně (4 Kč za kg) a prodejni (6 Kč 50 h a 3 Kč 70 h 
za kg) dosti zna6ný zisk (průměrně asi 20%). Rozsudek uvádí, pouka
zuje náležitě na výsledky hlavního přelíčení předpoklady, z nichž do
spěl na!ézací soud, - třebaže mu závěr ten nesprostředkovala zvláště 
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nepřiměřená cena nákupní - k zaveru o vědomí stěžovatelLl. Nedo
statek logické souvislosti se závěrem nelze předpokladúm těm důvodně 
vytý'~ati a proto není ani rozporu mezi výroky o vědomí a o výši ná
kupl1I ceny. V 0,něch předpokladech vypořádává se rozsudek náležitě 

I,S .Hm, že st~žovatelé nerozbalili balíky D-ovou přinesené, a s výpo
vedl Antol11e S-ové, potvrdivší obhajobu Antonína Š-a, že D-ová říkala 
že její otec s tím pracuje a že to jsou starší kovy. Odmítnutím obha~ 
IO,by, An!onína Š-a odmítl rozsudek i souhlasnou výpověď Antonie Š-ové, 
pn cenlZ toto své sta,novisko náležitě odůvodnil netoHko poukazem na 
opačné seznání D-ové, nýbrž i dalšími vhodn\Tmi úvahami. Okolnost 
ž; stěžovatelé, balíky ,D-ové nerozbalovali, poukazuje, jak zřejmě i na~ 
lezacI soud predpokladal, k JIch obavě, bv se o obsahu balíků nedo
věděly jiné osoby náhodou do obchodu vštupující. Snaží-Ii se stížnost 
dál! ok~lnosti té Fný výklad a význam a dovozuje-Ii na jíném místě, že 
celek predpo~ladu rozsudkem uvedených nepoukaZl1je k vědomí, nýbrž 
Jen k podezrení stěžovatelil, že věcí jsou kradeny, brojí v rozporu 
s, § 258 tr. ř. nepřípustně proti hodnocení prilvodního materiálu na
leza,clm soudem. Jest na bíledni, že vědomí o zlodějském půvO'du věcí 
n~nr podr;ríněno vědomím, že krádež byla spáchána způsobem zločin
nyn;. Netreba se P,roto zabývati vývody stížnosti, pokud ze srovnání 
z~~ef1l shora pod CIS. 1 uvedeného s dalším výrokem rozsudku že není 
zJI~těno ~'ěd'Ún~í stěž~vatelů. ? ,zločinné povaze krádeže, Odvoz~je vady 
neP:~'~?S,tl, ~,euplno~!J a v~ltrnlho, rozporu soudního výroku; budiž jen 
v pn;:l~e ~y~ky neuplnostl odkazana na to, co bylo uvedeno při odů
vodnenr ,zave,ru o ,sporném vědomÍ. Rozhodovací dÍ1vody nepříhlížejí 
sIce k vy povedl svodka Josefa P-a, že se také zboží zcela nové, avšak 
,:,adné prodává jako »Ausschuss« třeba na q a že též ve zboží jím od 
S-a koupeném byly nové věci, avšak vadné. Než výpověď ta nemá pro 
závěr, zda poznali stěžovatelé ze zboží jím koupeného a zda měli tudíž 
vědomí, že zboží jest kradené, rozhodného významu a soud mohl ji, aniž 
se stal jeho výrok neúplným ve příčině rozhodných skutečností, pomí
noulr, an P. nekoupil veškeré zboží, jež od D-ové nakoupili stěžovatelé, 
a an rozsudek vzal na z"kladě výpovědí ing. B-a a doznání O-ové za 
zjiMě~o, ,že ,m.ezi ~~povanýmí součástkami nebyly pouze snučástky 
vadne, nybrz I soucastky zcela dobré (níkoliv, jak stížnost nesprávně 
CltU!~ »zcela l'.ové«), a že nešlo pouze o »Ausschuss«, nýbrž o dobré 
Z~?ZL K druhemu shora uvedenému závěru nejsou síce bezprostředně 
pn~oleny předpoklady, z nichž nalézací soud k němu dospěl. Avšak 
v pre~chozlc~ O'dstavcích rozhodovacích důvodů jest uvedeno, že obža
lovana O-ova doznala, že mohla za odcizené zboží dostati celkem 
1.500 Kč, a obžalovaná H-ová, že dostala od O-ově za zboží jí odcizené 
aSI ~OO Kč, že bylo při prohlídce !I{rámu stěžovatelů nalezeno ještě 45 kg 
souca~tek kovových, které inž B. poznal jakO' svůj majetek, a že inž, B. 
u~al, ze cena, o,dcI~enjc!, věcí pnila J ,Kč 50 h až 7 Kč 70 h za 1 kg. 
!Im ~e dostava nalezlteho oduvodne11l uvedenému závěru; podrobněj
slch uvah nebylo třeba, protože stěžovatelé nebrali shora uvedené se
znání O-ové nikterak v pochybnost a netvrdili ani, že O-O'vé bylo vy-
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placeno l11énl: J1e~. 200 .~č, 
al11, že věci, jež od ní koupili) měly menši 

U 
než iakou II plahl!. -cen ~ " 
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podvody spáchané v obvodech r[lZ1:ý~~ soudů, tvoří p~dl~ zás~dy 
t 'k druhá věta jednO'tný trestny CJll a nema ohledne mch mlsta 

§}d73. r.§z~6 ny'brž ustanoven( § 51 .odst. druhý tr. ř. (předstižení). 
prep1s, "b·" be' Delegace soudu, u něhoz Jest o vJlleny ve vaz . 

(Rozh. ze dne 20. ledna 1928, Nd I 14/128.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ v trestní věCI proti Arnoš},u 
V-ovi a Josefu B-ovi pro zločinl podv~du mzhodl ,ve spom o pn-

I 
,. t nezi kral' sky' m soudem v ChrudImI a zemskym trestmm sou

s usnos I ." Cl d' . S ' ,. I 
d B 

lé' Příslušny'm lest kralsky soud v irU Iml. oucasne usnes 
em vn. .' d " . .. "' t t" ť 

se Nejvyšší soud jako soud zrušovac!. o mtr vdYllm:?nle, r~s IlJ
k
vec ,pro. I 

Arnoštu V-.ovi a Josefu B-ovi pro zlocm podvo, u pns nsne111U lals~emu 
soudu v Chrudimi a přikázati ji zemskému trestl11mu soudu v Brne. 

Důvody: 

Podvody Arnoštu V-ovi pokud se tvče Josef~ ~d?~i za Vil~U k~ad~n~ 
tvoří podle zásady § 173 tr. zák. druhá věta u az e ~z IlIC ]e~o,ny 
trestný čin a nemá proto ohledně ,nic!" pokud ]~e o clily lednotlrvych 
obvíněných, místa předpis § 56, n~brz nst~nov,:I11J, 51, druhy ?dst; tr. 
ř., podle něhož mezi více soudy v uvahu pnchazepclml lozh,~dll]e pred
stižení (viz rozh. sb. n. s. Č. 241,2838). Soud predstrhnuv:I -:-,tu ne
sporně y příčíně Arn'Úšta V-a krajský soud v, ChrudImI ,- zus~av~ pr~to 
příslušným í tehda, když následkem odchylneho omylncho poyr;ram vecI 
neprávem část podvodů z trestního říz~ní j'rO',!J tomu!o ~bv~ne:nemu byla 
podle §§ 57, 58 tr. ř. vyloučena a vylOucena trestm vec 1 1I1':;r;'U , s.oudu 
__ zemskému tres,tnímu soudu v Brně - postoupena. V pncme pod
vodů Josefa B-a, jež se ovšem jen n<isledkem spojitosti s činem Arnošta 
V-a dostaly před krajský soud v Chrudimi, nebyl by 'Ovšem postup po
dle §§ 57, 58 tr. ř. alespoň v poměru k trestní věci proti ArnO'štu V -ovÍ 
vyloučen, ježto však :1snesením krajského soudu v Chrudimi ze 17. pro

. since 1927 nebyla tato spojitost zrušena, sdí\i trestní věc proti Josefu 
Bcoví v otázce příslušnO'sti i nadále osud trestní věci proti Arnoštu 
V-ovi. Bylo proto spor o příslušnost rozhodnouti v ten smysl, že v pří
číně celého komplexu zůstal příslušným krajský soud v Chrudími. . 

Jelikož však oba obvinění mezitím byli dodáni po pravoplatném pro
vedení trestního řízení proti Arnoštu V-ovi pro podvody spáchané v ob
vodu krajského soudu' chrudimského dO' vazby zemskému trestnímu 
soudu v Brně, a žádnému z obou obvíněných není se již zodpovídati 
z činů v obvodu tohotO' krajskéhO soud:u spáchaných, jest V zájmu 
urychlení a zjednodušení trestníhO' řízení a zkrácení vazby obviněných 
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účelným) by na místě příslušného krajského soudu v Chrudimi delego
ván byl k provedení dalšího řízení zemský trestní soud v Brně. Bylo 
pro·to za předpokladů §§ 62, 63 tr. ř. toto opatření soudem zrušovacím 
v zákonném oboru jeho působnosti učiněno. 

čís. 3053. 

Zásada druhé věty § 173 tr. zák, platí pro všechny majetkové de
likty, jež pojí více zločinných útoků i na různých místech spáchaných 
v jeden zločin; otázku příslušnosti sluší tu řešiti podle § 51 odst. druhý 
tr. ř., nikoliv podle § 56 tr. ř.; rozhodným jest předstižení; předstihl 
(§ 51 odst. třetí tr. ř.) ten soud, jenž první předsevzal vyšetřovací úkon. 
Příslušnost takto založená nepomíjí ani tím, že tento soud, posuzuje ne
správně věc s hlediska § 56 tr. ř., trestní řizení ohledně činu (útoku) 
v jeho obvodu spáchaného zastavil, a trestní věc ohledně dalších útoků 
postoupil jinému soudu podle §§ 57, 58 tr. ř. 

(Rozh. ze dne 20. ledna 1928, Nd J 15/28.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací v trestní věci proti Josefu 
B-ovi a Karlu B-ovi pro zločin podvodu rozhodl spor o příslušnost 
mezi krajským soudem v Hoře Kutné a zemským trestním soudem v Brně 
takto: Příslušným k projednávání věci jest krajský soud v Hoře Kutné. 

Dúvody: 

Obviněným po zastavení trestního řízení pro zločin zpronevěry stát
ním zastupitelstvím v Ružomberku klade se za vinu zločin podvodu čá
"tečně dokonaného, částečně nedokonaného 1. na městské spořitelně 
v Čáslavi ve výši zamýšlené škody 200.000 Kč, 2. na firmě K. a Sch. 
v Brně se škodou 200.000 Kč, 3. na mezinárodních vývozních a dovoz
ních podnicích v Bratislavě se škodou 30.000 Kč. Vzhledem k zásadě 
§ 173 tr. zák. druhá věta, platné pro všechny majetkové delikty, jež 
pojí více zločinných útoků i na rÍlzných mísíech spáchaných v jeden 
zločin, sluší řešiti otázku příslušností v takových případech ne podle 
předpisu § 56, nýbrž podle předpisu § 51 druhý odstavec tf. ř. (viz rozh. 
sb. n. s. Č. 241, 2838). Rozhodným jest mezi soudy, v úvahu přicháze
jícími předstižení a předstihl (třetí odst. § 51 tr. ř.) ten soud, jenž první 
předsevzal vyšetřovací úkon, tu krajský .soud v Hoře Kutné. Přísluš
nost takto založená nepomíjí ani tím, že tento krajský soud, posuzuje .. 
nesprávné věc s hlediska § 56 tr. ř., trestní řízení ohledně podvodu 
v jeho obvodu spáchaného zas.tavil a trestní věc ohledně obou dalšich 
podvodných útoků podle §§ 57, 58 tr. ř. k samostatnému projednání 
postoupil zemskému trestnímu soudu v Brně, neboť nejde tu o souběh 
více zločinů, nýbrž o jednotný zločin podvodu ve více útocích spáchaný, 
Bylo proto příslušným uznati krajský soud v Hoře Kutné. 
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Zl' m úmyslem oodte § 152 tr. zák" t. .i, jiným nepřátelským Ú1ny-
.. Y _ ražedným jest tak zvaný nepřímý zlý úmysl (dnlhá věta § 1 

slem .nez. v n ředPokládá že pachatel mohl předvídati, že jeho jednání 
tr. Zák'~ti" n_Pa'pe-tí 3M ;10 J'ež z něho skutečně nastalo; pachatel zod-
bude ml v z , , -' 'ak -'-' 'd' za vs-echny následkv které vznildy z Jeho c1I1u. J o z prlcmy na
pOVI a -'., - d 'd ť 
stalého výsledku, a to i tenkrát, nemohl-II ]e pre VI a I. 

(Rozh. ze dne 20. ledna 1928, ZIll II 301/27.) 

N 
'. , -' s o u cl I' ako soud zrušovaCÍ. zavrhl po ústním líčení 

elvyssl k'h t t'h I zmateční stížnost obžalovaného do ľOZSL1d~~ zemt SI e .Q, res. nI T o SOl uC~'U 
v Brně ze dne 24. května 1927, jímž byl stezov~ e. uznan vmnym z o -
nem těžkého poškození na těle podle §~ 152, 15~ plSI11. b) tr. zak., ml1110 

jiné z těchto 

důvodů: 

Po věcné stránce tvrdí písemná zmateční ~tíž,~.ostJ uplatňujíc ?í:e"ln~ 
důvod zmateč'nosti podle § 281 čís. 10 tr. r., ze rozs~dkem z]1steny 
skutkový dě'i zakládá nanejvýš skutkovou podstat~. prest~pku P?dle 
§ 411 tr. zák., při veřejném roku dovozo,;al pak obha]ce obzajovaneho, 
že by mohl nanejvýš přijíti v úvahu pres!upek Rodle § :3~ tL zak; 
V tomto směru namítá stížnost především, ze nepnmy _zly ~mysl'_Je~oz 
prý jepo stránce s1lbjektivnÍ třeba ke skut~ove podst.at,; zlocmu tezkeho 
poškozeni podle §§ 152, 155 b) tr. zák., predp?klada;_z~ pac!,atel 1~'0hl 
p'řédvídáti,že z jeho jednání v.zejde napa~enemu .tezke posko.zem na 
lěle;Kdytby prý byl obžalovany uhoLitl P-e?o. hO:l: ~,ohl?_ p~y by se 
tvťditi žemohlpočítati s možností, že p, utrpl ltm tezke ubhzem. Rozsu
dek zJ;šfuje prý však, že obžalovaný udeřil P-ého pouze :u~ou. PO_dle 
toho 'šlo prf tu o čin, o němž obžalovant nemohl, seznati, ze z, lle~o 
vzejde P-ému těžké poško~ení ~a těle .. SltZ?ost n:a .. p~avdu, !';rdlc, .ze 
zlým úmyslem v § 152 tr. zak. predpokladal:ym: t. !. pnym nep!,at;lskyn; 
úmyslem než vražedným, jest tak zvany nepnmy zly um>::sl, o nemz I:?n~ 
druhá věta § I tr. Úk., je však na omylu, mapc z~ to: z; t~nto nepf1l;'~ 
zlý úmysl předpokládá, že .pachatel mohl pr:dvldalt, ze ]eho le~nan! 
bude míti v zápětí ono zlo, jež z něho skutecne nastal? S!~va »z ceho:; 
zlo ...... obyčejně nastává nebo přece snadno nastaÍ1 mu:;~,,~ ve dr.uhe 
větě § I tr. zák., jež má stížnost zřejmě na :'.'y~h, oz~aču]~ Jen obJek
tivní nikoli také subjektivní předpoklad nepnmeho zleho umyslu. Pa
chat~1 zodpovídá tudiž za všechny následky, které vznikly z jeho činu 
jako z příčiny nastalého výsledku, a to i_.ten~rát, nen;?hl-H j~ předví
dati (viz též rozh. n. s. Č. 1424 sb.). Dalsl namltku sltznoslt, ze tu ne
může býti řeči o »příčinách vedlejších, náhodou k tomu přistoupívších«, 
o nichž se zmiňuje § 134 tr. zák., dlužno označiti jako právně bezpod
statnou již proto, že rozsudek, jak stížnost sama připouští, zjišťuje, že 
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zranění P-ého bylo pflmym následkem činu obžalovaného, totiž toho, 
že obžalovaný udeřil P-ého rukou do obličeje. Rozsudek zjistil, že ob
žalovaný, zasadiv P-ému Be sice v úmyslu, by ho usmrtil, avšak přece 
v jiném úmyslu nepřátelském ránu do obličeje, jednal způsobem, že 
z toho vzešlo P-ému ublížení samo o sobě těžké, jež bylo spojeno s pře
rušením zdraví a s nezpůsobilostí k povolání v trvání alespoň 30 dnÍ. 
Poněvadž jsou tím ·zjištěny všechny náležitosti objektivní a subjektivní 
skutkové podstaty zločinu těžkého poškození na těle podle §§ 152, 
155 b) tr. zák., byl čin obžalovaného napadeným rozsudkem právem 
podřaděn pod tato ustanovení zákona. Ani přestupek podle § 411 tr. 
zák., jenž předpokládá způsobení lehkého uškození na těle, t. j. ublí
žení, jež není samo o sobě těžké nebo nemá následků v § 152 tr. zák 
uvedených, ani přestupek podle § 335 tr. zák., JCnž předpokládá pouhou 
nédbalost, nepřicházejí tu tedy podle shora uvedených skutkových zji
štění rozsudkových vůbec v úvahu. 

čís. 3055. 

Nebyly-li otázky.přečteny, nýbrž .ien poznačeny podle .jednotlivých 
jejich čísel, byl porušen předpis § 330 odst. druhý tr. ř., třebas se tak 
stalo za souhlasu stran; uplatněni této závady jako zmatku čís. 4 § 344 
tr. ř. brání ustanovetlií posl. odst. § 344 tr. f., byla-li za souhlasu s,!ran 
jiným způsobem poskytnuta porotcům možnost, by mohli správnost zá
pisu svého výroku kontrolovati. 

Okolnost, že znalci lékaři provedli operaci zraněného, nevylučuje je 
v řízem proti pachateli z přísahy podle § 170 číst 1 tr. ř. 

Oprávněni určité osoby odepříti odpověď poctíe § 153 tr. ř. nebrání, 
by osoba ta nebyla vyslechnuta jako znalec. 

(Rozh. ze dne 21. ledna 1928, Zm II 432/,27.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku porotního soudu v Mor. 
Ostravě ze dne 19. září 1927, pokud jím byl stěžovaJtel uznán vínným 
zločínem lonpežného zabítí podle § 141 tr. zák., zločínem krádeže podle 
§§ 171, 173, 174 I a), II a), c), 179 tr. zák., zločínem podílnictví .na 
krádež.i podle §§ 185, 186 a), b) tr. zák., zločinem nadržování zločinu 
llkrýváním podle § 214 tr. zák. a přestupkem podle §§ 32, 36 zbroj. pat, 
mimo jiné z těchto 

důvod,!: 

Zmateční stížnost obžalovaného Jaroslava S-a uplatňuje v první 
řadě důvod zmatečnosti podle § 344 čís. 4 tr. ř. proto, že nebyl zacho
ván předpis § 330 druhý odst. tr. ř., podle něhož po návratu porotců po 
skončeném hlasování vrchní porotce má pod neplatno.stí přečísti v pří
tomnosti všech porotců otázky a ihned po každé z nich připojený k ní 
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, . tcú Protokol o hlavním přelíčení zjišťuje, ze přečtení se stalo 
vyrok poro . .' I" I ... I ., I ' 

I ' t' ek vždy ienom uved~111m Jednot IVyc 1 jejlc 1 CI se ; ne111 po-
ohlec ne o az . . , .. . k JI" I ' b I h 

b ' tl'lnto pouh<'111 poznace111m otaz y rOL e CIS a .1e y o VY' o. -
chy y, ze J • 'd' ď "t' '. 'koll.nému IJředpisu který pod neplatnostI pre plsu]e prec e111 
veno za ' ,'" I I ·t· . t' , , k Tento zákonu neodpovlda]lcl postup ne ze om UVll am lm, ze 
otaze . o b 't' , d h ' 

dl 'dsedol'a záznamu volen byl tento zpuso c em po pre c OZIm 
po e pre , 'd' S 3'JO d h' ·d t t ' 
d t tran a za souhlasu všech, jezto pre plS ~. fU' Y o s'. r. r. 

o azCl s . . b VOt' k t I " ., 'eště před předvedením obžalovaneho za ezpecI I o'n ro II 
ma prave J • k t·k . k ' 

t o 'e byl ]'ej'ich vy'rDk zapsán do archu otaze a, p na ne po-
porocu,z ." h b 'h 'd' . t 'odpověděli by tak bylo umožneno odstrane111 c y ne o u aje, ro cove ,. . • • VOt t' 
.' snad do vy' roku nedorozuměním dostal jeste za nepn omnos I 
jenz se ') J 'I " 
'Obžalovaného (§§ 329 druhý odst. a 330 po~l. ods~ tr. r.; ez o v~aK 

'e.nl' uvedeného předpisu nelze ve pros pech obzalovaneho uplatno-
porus 'd . o b't' 

t· 'e-li nepochybně patrno, že vada nemohla na rozno nutl puso I I 
va I, j • k' d t t ď d ' Ů's:obem obžalovanému nepříznivým, jest z DumatI, z a en o pre plS 
z~ d'posledního odstavce § 344 tr. ř. nebrání uplatnění důvodu zmateč-
pre 'St OV tl" 

tl' j'enž podle toho co uvedeno, jest opodstatnen..ezova e a111 sam 
nos " .• I t h' hl netvrdí, že taková možnost přichází v .~va~u, ~plse ze z o 0: z,e SOUJ a~ 
sil se shora vylíčeným zpúsobem sdele111 vysledku hlasov"n; porotc~ 
vrchním porotcem, souditi na to, že ~eviděl v o~om po?tupu za~,ady, .lez 
by mohla na rozhodnutí působiti ~p~sobem o~zalovane~~ .. ~e'pnz111.vym. 
Pro správnost tohoto názoru mluvl vsak I to, ze, jak )"S, zj1s.teno zaz~a~ 
mem předsedovým, přečetl předseda po vS!lIPU ob~alovanyc,h do SI11<; 
za pomoci jednoho přísedícího výrok porotcu hm .zpuso~em, ze ?hle.dne 
každé jednotlivé otázky sdělil číslo, předmět ~ p,omer hlasou porot~.u. p;ed
měLotázky byl při tom označen tak zř.etelne,. ze porOt:U~', k~en ot~zky 
právě předtím zodpovídali, musel obsah a ,v~znar;: kaz?e otazky ~yh z 
označení toho nepochybně patrným, pk vldeŤ1 z pnkladu ve zprave u~e~ 
dených ,('"loupež na. Hedvice O-ové, spách'lná Janem S-em«, »Io,upezna 
vražda. na Leopoldu K-ovi, spáchaná J"roslavem S-em«, ;)Ioupezne, za
bití Leopolda K-a, spáchané Jaroslavem S-em«). Por~tcu~ byla, hm,to 

. stručným při tom však zřetelným a jim dobře srozumltelnym sdelenlm 
obsahu ;tázek poskytnuta za souhlasu stran dostatečná možnost, by 
správnost zápisu svého výroku mohli kontrolovati, žádný však neshle
dal příčiny, by se proti zápisu výroku jakkoli ohradil. To připouští bez
peďný záv'ěr, že by se t3k nebylo stalo ani při prvém čtení výroku, i kdyby 
toto bylo předsevzato podle předpisu § 330 druhý odst. tr. ř. Lze proto 
vyloučiti, že se II pomtcLI vyskytl omyl, to tím spíše, a'lla porotcLIm byla 
dána ohledně stěžovatele řada otázek, jednohlasně kladně zodpovědě
ných, takže porotcům byla kontrola jistě značně usnadněna. Tím jest 
i vyloučeno, že formální vada mohla působiti na rozhodnutí způsobem 
obžalovanému nepříznivým a nedostává se tedy pro uplatnění 2111ateč
nosti ve smyslu §§ 330, 344 čís. 4 tr. ř. podmínky předposledního od
stavce § 344 tr. ř. 

Důvodem zmatečnosti podle § 344 čís. 5 tr. ř. uplatňuje stížnost, 
že nebylo z úřední moci zjišťováno a zjištěno, zda revolver, který byl 
u obžalovaného nalezen a který prohlásil za víastní, je totožným sre-



1/1 

Čís. 3056 --
60 

volverel11, z něhož bylo střeleno n9 K-a) dále, zda střelná rána byla oprav_ 
du nebezpečnou čili nic, v čemž prý si slyšení znalci odporovali, pročež 
měli býti slyšeni jiní znalci; tyto výtky však nespadají ani pod uvedený 
ani pod jiný zákonem stanovený důvod zmatečnosti, týkaj.íce se kusosti 
řízení, jež může býti důvodem zmatečnost! podle § 344 čís. 5 tr. ř. jen za 
podmínek tam uvedených, které však tu splněny nebyly; chybí náv.,hy 
obhajoby. Při tom .budiž uvedeno k vývodům zmateční stížnosti, pokud 
tvrdí rozpor v posudku znalcÍl, že podle úředního záznamu zapisova
telova vypovídali soudní lékaři, že takové rány jsou nebezpečné. Jeiich 
další dedukce, že operace byla nutná a musela se neprodleně provésti, 
jsou tedy s posudkem o nebezpečnosti ran v plném souladu. Ve spoji
tosti s touto námitkou je dále uplatněn i důvod zmatečnosti podle § 344 
čís. 4 tr. ř. proto, že lékaři, kteři byli slyšeni jako znalci, prý sami pro
váděli operaci, o níž zmateční stížnost tvrdí, že nebyla nutnou a že smrt 
n"stala následkem této operace, ne však následkem poranění, s nímž 
prý není v příčinné souvislosti; poukazem na §§ 120, 153 a 170 čís. 1 
tr. ř. chce takto zmateční stížnost dovoditi zmatečnost výslechu znalců, 
kteří prý operaci provedli a smrt K-OVll zavinili. Ze spisů nevychází 
podklad - při hlavním přelíčení ostatně alci nevytčený ani neuplatňo
vaný - pro domněnku, že znalci lékaři byli skuteoně totožnými s lé
kaři K-a operujícími. I kdyby tomu však tak bylo, nebylo by tu zma
tečno'sti, neboť § 170 čís. I vylučuje z pfísahy pouze os.oby, které měly 
účast na trestném činu, t. j. v souzeném případě na loupežném zabití 
K-a, což jest vůbec vyloučeno. Nelze proto tvrditi, že tu byl důvod, 
vylučující operující lékaře z přísahy ve smyslu § 170 čís. 1 tr. ř.; opráv
nění vypovídající osoby, odepříti odpověď na některou otázku ve smyslu 
§ 153 tr. ř., neni důvodem, by tato osoba vůbec jako svědek a proto 
podle § 120 tr. ř. ani jako znalec vyslechnuta býti nesměla. Postrádá 
proto základu i zmatek z této příčiny tvrzený. 

čís. 3056. 
~%~lii~~~~;?k11f1~fi~P~1t~,~~l3.l\~ThT:\'f~",/['~~'-~,~'f3{~~:;-'G;-: :~_'::';="-;-;--~-<c ;';,- .::-:' --- _-~. ~ 

Spolupachatelem zločinu smílstva podle § 129 I. b) tr. zák. jest í ten, 
kdo 1rpí na svém těle smilné číny; nevyžaduje se, by pří tom pociťoval 
pohlavní požitek nebo měl úmysl k tomu směrnjk/, stačí, že se vědomě 
podvolil smyslným žádostem druhé osoby stejríého pohlaví. 

Pod pojem })jednáni« spadá - není-li opak zvláště stanoven, aniž 
vychází z okolností - nejen positivní jednáni, nýbrž i 'pomenutí. 

(Rozh. ze dne 23. ledna 1928, Zm I 578/27.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Liberci 
ze dne 26. července 1927, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným zlo
činem smilstva proti přírodě podle § 129 lb) tr. zák. 
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Dúvody: 

.. ' t'Z"ll0St dovolává se duvodů zmatečnosti podle čís. 9 a) Z natecnI s , . P hl" . .. . 
. I 281 tr. ř., nelze ji však uznati důvodnou. ľO ~suJ,e .sama, ~e -~e ::'10 § . dikatura zrušovacího soudu v případech, o l"ky jde, a ~ltuJe 

JI z!lama JU h d t' sb s čís 2321 a 2553. Pres to snaZl se dokazat" 
d t rčná roz o nu 1 . n.. . 'k . 
.. O) " " aném restriktivním výkladu § 129 lb) tr. za . nem v sou-
ze I ,pn P,~uz~, skutková podstata tohoto zločinu. dána. Základní my
:enern .prlIPt

a 
,eho trestního zákona J'e prý, že, krmné výslovně uvedených 

slenkou pa ne . . I' . d . '('" "') t't .... I kvalifikují se jako zločiny zpravld a len Je nam crnenl ,a e o 
V~~I~,~e{~l1užno prý použíti i při § 12 .. 9 I b) tr:,zák. K~e nel~e.~ clllnost, 
z . lY' . nelze prý neni-li za zlocm prohlaseno vyslovne Jlz opome
o lt~( na lnul' v' 'ltI' o zloči~u vůbec a tudíž ani o zločinu podle § 129 lb) 
nu lm, dk . h .... ť. 
t "k najmě v souzeném případě, kde podle rozSU . ovyc zJls en: 
'b' ,zal v"an' nepr"edsevzal smiln{' čin. Leč n.ení důvodu, by se zrušovacl 

o za o y '. 'I t . k' . to a 
soud v tomto případě odchýlil od pra.vI:ll~ s. a~ohvls ah ndeJe~, V

d 
,Cll ~ : 

. h d . oz,hodnutich ny'brž i v cele rade Jlnyc roz o nu 1 us e ne nyc vou r , . .. . d 'd' ", 
t · 'ho AllI' to co stížno,st dale uplatnuje, neo pOVI a za"onu. zas avane. , dl 'k 

Dlužnoť pod pojem »jednání« P?dle ?;á~ní mluvy ~ po e za ,ona, -
'I' pak z·v'1áště stanoven anrz vycnazI z okolnosl!, - rOZllmel! zcela ne nr- 1 o , b t . t' 

všeobecně jak positivní jednání, tak i opomen~tl. O a ty o P?Jmy s aVI 
také zákon na roveň (§§ 1,2,335 tr. zak.), lez~o I opomenul! le, na ve
nek vyšlým projevem lidské vůle, te~y Čhl!lOstl. Am ust~~ove~l § 129 
lb) tr. zák. neskytá opory pro rozlIsovam ve smyslu sl!znosl! .. nazna
, , Z'kon nevyžaduj'e aktivní spolučinnost spolupachatele pn sl111l
cenem. a , I t' ť1 ob ťho" ném činu, poněvadž i trpění smilných čin~ na v as mm e e os ou e ' .. 2 

pohlaví je a zůstává »smilstvem«, a Je~to s~ spolupachatel proto,. ze 
se při tom choval trpně, nestává pouhyn:. pred,;,etem trestneho .~I.nu: 
Stěžovatel neměl propújčiti své tělo k nepnrozenemu smIlstvu. lJčlml-,I! 
tak,jednal ·zároveň jako podmět trestného činu, ježto tím vedome, tudlz 
úmyslně, umožnil, by vzešel trestný výsledek p~dle. § 129 I b) t;; ~ak; 
zakázaný. Tím stal se spolupachatelem a trestny vysledek Je : pnčrn~e 
souvislostí s jeho vlastním úmyslným, byť I len trpuym chovanrm (Vid. 
sb. Čís. 2747, 3550, Loff1er čís. 286, sb. n. s. čís. 962). Mimo to nebylo 
chování se stěžovatelovo ani zcela trpným, přihlíží-Ii se ke zjištění roz
sudkovému, že se - byť i na žádost spotuobžalovaného ,Be .. dřicha E-a 
_ sám svlékl do naha a sedl si na pohovku vedle E-a rovnež do naha 
svlečeného; neboť tím předsevzal positivní a aktívní počiny, jež smě
řovaly k provedeni smilného činu E-@l a umožnily jej. Objektivní skut
ková podstata zločinu podle § 129 I b) tr. zák. je proto dána. I co se 
tkne SlUbjektivni stránky věci, neshledává zmšovací soud důvodu k změně 
své dosavadni jl)dikatury (sb. n. s. čís. 962), podle níž se nevyžaduje, 
by ten, kdo na svém těle trpí smilné činy, pociťoval při tom pohlavní 
požitek, nebo by měl úmysl k tomu směřující, a podle níž naopak stačí, 
že se vědomě podvolil smyslným žádostem druhé osoby téhož pohlavÍ. 
Nehledíc k tomu, nastalo v souzeném případě zjištěným výronem sc
mene u obžalovaného skutečně uspokojeni jeho pohlavního pudu, i. když 
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k tomu došlo působením osoby druhé, a i když scxuelní založení stě
žovatelovo je snad jinak normálni. Odsuzující výrok odpovídá zjištěnému 
stavu věci i zákonu. Neni proto opodstatněn důvod zmatečnosti podle 
čís. 9 a) § 281 tr. ř., v důsledku toho scházi podklad pro dovolávání 
se zmatku podle čís. 10 § 281 tr. ř. z té příčiny, že prý jde o pouhý 
přestupek podle § 516 tr. zák. 

čís. 3057. 

Pro pojem »držby« ve smyslu § 171 tr. zák. nejsou směrodatny zá
sady práva soukromého, nýbrž záleží jen na skutečném stavu a na sku
tečném poměru (na tom, že někdo má možnost s věcí volně nakládati 
a vůli tuto možnost uplatňovati). 

»Odnětím z držení« je každé jednání, jimž se věc převádi z dispo
siční moci dosavadního držitele v detenci (d/sposiční moc) pachatele' 
ncb osoby třetí. 

Krádež je dokonána již samým odnětím (převedenín1 z posavadního 
držení v drženi druhé). 

Jde o krádež, vzal-Ii sí kdo ve zlodějském úmyslu zpět (s drobnými) 
peníz, který byl položil na pult za účelem placení prodavači. 

(Rozh. ze dne 23. ledna 1928, Zm I 766/27.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku zemského trestního soudu 
v Praze ze dne 16. září 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným zlo
činem krádeže podle §§ 171, 176 II a) tr. zák. 

D li vod y: 

Zmateční stížnost, uplatňující důvod zmatečnosti CI'S. 9 a) § 281 
tr. ř., není oprávněna. Skutková podstata krádeže předpokládá odnětí 
movité věci z cizího drženÍ. »Držením« v trestně právním smyslu je 
podle zákona a ustálené judikatury možnost skutečné disposice s věd 
movitou spojená s vůlí, tuto možnost si udržeti. Pro pojem "držení« 
podle § 171 tr. zák. nejsou směrodatny zásady práva soukromého, jak 
sama zmateční stížnost uznává, nýbrž zálež,í. jen na skutečném stavu a na 
skutečném poměru, tedy na tom, že někdo má možnost s věcí volně na
kládati a vůli tuto možnost uplatňovati (sb. n. s .Čís. 2769 aj.) .• Od
nětím z drženÍ« je každé jednání, jímž se věc převádí z disposiční moci 
dosavadního držitele v detenci (disposiční moc) pachatele neb osoby 
třetí. Krádež je dokonána již samým odnětím, to jest převedením z po
savadního držení v držení druhé osoby (sb. n. s. čís. 542 a m. j.). Po
suzuje-li se s těchto právních hledisek skutkový děj nalézacím soudem 
zjištěný, nemůže býti nejmenší pochybnosti o správnosti jeho podřadění 
pod zákon. Položiv stakomnu na pult, by jí zaplatil koupený pár pun
čoch, dal obžalovaný zpllsobem pro každého seznatelným na jevo, že 
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. clevzdává (předává) prodavačce; tato to též tak chápala t 

S 'okolnllU o , , A'" I" t k 
t '". b. loval'c'll'l' na stokorunu 95 Ke zpeL JIZ po ozemm s Ú' 0-

J aVSl O za ll. b 'k t ' , 
(, l' na ult byla zjednána pro }lodav~čku ~o.~nost, y s 111 s"u ecne 
rUl y PI'b stl' nakládala' povazovaJa jl take JIZ za SVOll, davsl na ni 
a pocUe I o , , "I ... d' .. ' , T' . e na jísto postaveno, že stokoruna pres a jlZ v ISpOSICl11 
z, pet. In1, jac'k\' tedy v J'ei! držení, a že se stala proti obžalovanému 
mOC procav,. I k ... 

... ' .. ' že ostatně obžalovaný sám nepovažova sto 'O runu J1Z za svou, 
vecI CIZI. " ,. , J t'l ' hy 

I 
.' eJ'lépe z J'eho vlastního oblJajova11l se, ze pal za puncoc 

vy' c raZI n ." . I 't' 1 b . . 
k

. \ a z'e si I'i nevědomky v roztrzltosh vza zpe I s (ro nyml, 
sto OlClnOL ~ ! ' ·1" .. d 'b' 
které dostal na ni zpět. Ježto podle toho, ~o vy oz,:,no, za e:1 pn rz, e 

I § 17! tr. zák. jen na skutecnem pomeru, v nemz se. ve. c 
ve smys u , . '1" ' , 
k d "t I' achází nesej'de na tom, jak by se vec jevl a pn posuzovam 

rZI e I ,n . , t' b' I"t 'h 
hl 1· ka norem práva obč'anského; nebylo proto zapŮ' re I zv as ma 

8 ee 18 " d 'k d d" k formálního převedení stokoruny do drzel1'l pr? avac y, o evz an! z fU )T 
do ruky, jak se domnívá stížno~t, pou~az.upc na. § 426,O?Č. zak, Je-Ir 

t t k j'e ne')ochybno že obzalovany mzbu pIOdaVa]IClho, jeho dls-
omU a , l ' d'" k' , I t k 

'č ' 1.ožnost porušil tím že si vzal ve zlo ejs em umys u s o orunu 
pOSI 111 n, , "'č" Od .'" 

,t převedlj'i zase clo své detence a do sve dlSpOSI nI mocI. SUZUjlCI 
zpe , , t' t' dl" 9 ) výrok .odpovídá stavu věci i zákon,,1. Duvo~ zma ,ecnos I po ,e, CIS. a 
§ 281 tr. ř. není proto opoclstatn,~n. V ausledku toh? .. ,scha";l pod ,klad 
pro dovolávání se zmatku podle. CIS. 10 uv. ,§ z te pncmy, ze obzalo
vaný měl prý býti uznán vll1nym pouze prestupkem podvodu podle 

§ 461 tr. Zi'rk. 

čís. 3058. 

Zákon stanoví v § 167 c) tr. zák. jako objektivní podmínku vyšší 
trestnosti pouze a jedině, že i ohně vzešla značná škoda pro poško
zeného' nezálež! na tom, zda ponese tuto škodu na dále a trvale poško
zený sám 'či zda bude mu nahrazena z důvodu pojištění někým třetím 
(pojišťovnou). 

(Rozh. ze dne 23. ledna 1928, Zm II 467/27.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soucl zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalované do rozsudku porotního soudu v Novém 
~ič.íně ze dne 25. října 1927, pokud jím byla stdovatelka uznána vinnou 
zločinem spoluviny na zločinu žhářství podle §§ 5, 166, 167 c) tr. zák. 

Důvody: 

Zmateční stížnost dovolává se důvodů zmatečnosti podle čís. 8 a 12 
§ 344 tr. ř., není však oprávněna. Kvalifikační okolností podle § 167 c) 
tr. zák., odůvodňující použití vyšší trestní sazby podle odst. d) téhož 
§ jest, že oheň vyšel a pro poškozeného z toho povstala značná škoda. 
Zákon stanoví tu jako objektivní podmínku vyšší trestnosti pouze a je
dině, že z ohně vzešla značná škoda pro poškozeného; zda ponese tuto 
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škodu na dále a trvale poškozený sám či zda mu bude nahrazena z dů
vodu pojištění někým třetím (pojišťovrrou). na tom pro kvalifikačni 
O~O!'l~OStv S~l11U n:z~le~í, poněvad! ~odatečná náhrada škody ať úplná 
at .castecna neme111 llIC na tom, ze skoda skutečně vzešla pro ty, jichž 
majetek shořel. Podle zápisu v protokole o hlavním přelíčení dal před_ 
s,;da. porotcům v závěrečném v}'kladLl ve smyslu § 325 tr. ř. poučeni 
»ze skodu vzešlou požárem pro poškozené jest posuzovati v její s'ku~ 
tečné výši, při čemž se nesmí vzíti zřetel na to, že byla část škody kryta 
pojíšťovnou«. Toto poučení odpovídá podle toho, co bylo řečeno, správ
nému výkladu zákona. Mylným jest naopak názor stěžovatelčin, že škoda 
vzešla pojišťovně, neboť tato nahrazením škody poškozeným splnila 
Jen svůj smluvni závazek a mMe se na pachatelích domáhati náhrady 
jen pokud na ni přešel náhradní nárok, příslušející poškozenému proti 
pachateli (§ 62 poj. zák.). Dlu~no ještě dodati, že zmateční stížnost 
sama netvrdí, že škoda z ohně, která činí v každém případě více než 
vypla~enén.áhrad~ pojišťovnou (38.300 Kč a 8.100 Kč = 46.400 Kč), 
pro~oz,e u Zohe S-ové shořely i věci, které nebyly pojištěny, nebyla 
znacna ve smyslu § 167 c) tr. zák. Stížnost také nevytýká, že porotcům 
se dostalo nesprávného poučení o pojmu značné škody; tvrdí pouze 
vycházejíc z nesprávného :,ýkl~du pojmu »škody povstalé pro poško~ 
z~neho« v ,,§ 167 c) tr. zak., ze (značnou) škodu utrpěla pojišťovna, 
llIko~IV majItelky shořelých věcí, jimž pojišťovna ve skutečnosti povsta
lou skodu kryla. Není tudíž odl,vodněn vytýkaný zmatek čís. 8 § 344 
tr. ř, Důvod zmatečnosti čís, 12 § 344 tr. ř. neprovádí zmatečni stížnost 
vůbe~ .. Kladnou odpovědí na II. otázku dodatkovou vyslovili porotci, že 
je,dn<lnull,_ uve~eným vl., hlavní otázce povstala pro poškozené ště
panku a ZoIn S-OVl značna škoda. Poněvadž tolo jednání podle výroku 
l'0rotců k IV, hlavni otázce stěžovatelka rozkazem a poučením nastro
JIla .a, k němu úmyslně podnět dala, zodpovídá j;r,ko spoluvinnice za 
kvalIfIkovaný zločin žhářství podle §§ 166, 167 c) tr. zák., jehož skut
kovou podstatu naplňují okolnosti zjištěné výroky porotců k l. a II. otázce. 

čís. 3059. 

Okolnost, že soud nedal zkoumati duševní stav obžalovaného odbor
nými ~ékaři psychiatry, není porušením zákona (§ 344 čís. 5 tr. ř.) ani 
s hledlska zak. ze dne 1. července 1927, čís. 107 sb. z. a '11. 

" yadry, kt~é. mohoo zavdati důvodnou příčinu k př\ibrám a slyšení 
J1tIych znaJeu, JSou uvedeny v § 126 tr; ř. výlučné a m1mí to býti vady 
jež lze odvoditi výhradně z posudku samotného. ' 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1928, Zm 1 688/27.) 

N ~ jv y,~ š í s o ~ d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmatec11l shznost obzalovaného do rozsudku porotního soudu v Chru
dll111 ze dne ~: října 1.927" pokud jim byl stěžovatel uznán vinným spolu
VI11.O[:, na zloel11u vrazdy ukladné, loupežné a zjednané podle §§ 5 134 
13!J CIS. 1, 2, 3 tr. zák., mima jiné z těchto ' , 
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důvodů: 

Z 1
ateení stižuos t dovolává se důvodu zmatečnosti čis. 5 § 344 

11 t ' d 'h bh" tr. ř. z té příčiny, že zamítnut~yl ~oro nll11 ~ou em, nan., o , a]~e 
.. hlavnim přelíčení, by byl dusevm stav obzalovaneho prezkouman 

~~I~01'~íky psychiatry. Stížnost je bezd?vodpá. Nebylo }apotře?f sly
. r zvláštni odborníky psychiatry o dusevmm stavu obzalovaneho, an 
s,e :otní 'soud již měl po ruce nález a posudek soudních lékařů MUDr. 
k~berta M·a a Viléma P-a, Zákon v § 134 tr; ř. eřed?isuje, by sou~, 
jsou-Ii vůbec dány předpoklady ,pro zk~uman~ d~sevmh? .stavu .. ob~l
l1ěného, dal provésti jeho prohhdku d~ema lekan. Po;:zlh z;rlastnl~h 
odborníkťr psychiatrů zákon nikde. nepredp,su]e. Nemuze ~vsel'2, by~ 
pochyby, že by okolnost ta nebramla soudu, ~y ~.ledno~hvem pnpade 
nepřibral zvláštni odborníky mlst,: s~udmch ~ekar~, uz~a-!I to za ~o-
třebné za účelem bezpečného dosazem koneďneho clle kazdeho trestmho 
řízení, by se spravedlnosti nestala újma. Avšak když ':~k soud neučini!, 
nemůže to býti 'porušením zákona a zmatkem P'Odle CIS. 5 § 344 tr. r. 
V témž smyslu rozhodl nejvyšší soud jako s'Oud zrušovací již v rozhod
nutích čís. 261 a 690 sb. n. s. V tom nenastala změna ani zákonem ze 
dne 1. července 1927, čis. 107 sb. z. a n. Naopak článek l.Čís. 1 tohoto 
zákona předpisuje výslovně, že soud má zpra,vidla přibratí znalce trv~le 
ustanovené u soudu pro ten který obor (stale znalce) a dovoluJe len 
fakultativně (arg. slovo »může«) a jen za výjimečných okolnosti, by 
místo těchto znalců byli přibráni jiní. Také opatření čl. l. čís. 6 uve
del1ého zákona, t. j. pozorování du,ševníh'O stavu ohviněného ve veřejném 
ústavě nebo ve zvláštním pozorovaCÍm oddělení u soudu, jest opatřením 
fakultativním, jež mLrže soud. naříditi, jsou-li tu zvláštni předpoklady, 
v tomto předpisu uvedené. Zmateční stížnost namítá ovšem také, že 
důkaz slyšenim zvláštních odborníků psychiatrů měl býti připuštěn 
z toho důvodu, že posudek podaný soudními lékaři jest vadným, po
něvadžz předpokladů, které jsou uvedeny v tomto posudku a z nichž 
znalci závěr svůj činí, závěr ten nutně nevyplývá a poněvadž nad to 
se předp'Oklady ty ani nesrovnávají se zjištěnými skutečnostmi. Tu však 
zapomíná stížnost, že jen za předpokladů § 126 tr. ř. a jen tehdy, nelze-li 
pochybnost odstraniti 'Opětným výslechem znalců, je přípustno, vyžá-

" dali si posudek jiných znalců, dáti ho přezkoumati jinými znalci. Bylo 
proto na stěžovateli a jeho obhájci, by předevšim využili práva otázek, 
jim podle § 315 (249) tr. ř. příslušejícího a vhodnými dotazy na znalce 
při hlav,ním přeličení přítomné hleděli docíliti objasnění věci a odstra
nění pochybností v těch směrech, v kterých to uznávali nutným. Zá
znamy protokolu o hlavním přelíčení neobsahují však nic, co by nasvěd
čovalo t"kovému postupu. Zdůrazniti sluší dále, že v,ady, které mohou 
zavdati důvodnou příčinu k přibr:iní a slyšení jin}'ch znalců, uvedeny 
jsou v § 126 tr. ř. výlL1~ně a že musí to býti vadjr, jež lze odvoditi vý
hradně z poslldku samotného. Na takové vady nebylo obhajob'Ou při dů
kazním návrhu vůbec poukázáno. V uplatňovaném návrhu, jak je jeho 
obsah osvědčen v protokole o hlavním přelíčeni, není ani slovem na-

Trestní rozhodnuti x. 5 
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značeno) z jak)lCh dťtvodů je žádoucím přezkoumání duševniho stavu 
obžalovaného odborniky psychiatry, pokud se týče v kterých určitých 
směrech, které předpokládají zvláštní odborné znalosti a které nejsou 
slyšenými dosud znalci bezvadně objasněny a posouzeny, měli by od
borníci psychiatři býtí slyšeni. To, co je uplatňováno teprve ve zma
teční stížnosti, je opozděno, 

čís. 3060. 

o podílnictví na krádeži lze mluviti ,ien tehdy, podnikne-li se trestná 
činnost v §§ 185, 186 tr. zák. naznačená vzhledem k ukradené věci samé, 
třebas v podobě své změněné (zpracované), nikoliv vzhledem k věci 
jiné, které bylo získáno prodejem, směnou, zastavením nebo jinalrjm 
zpeněžením nebo zhodnocením ukradené věci; pojem »zašantročeni 
(opatření odbytu) «. 

Úschova zástavního lístku na ukradené věci není podllnictvím na 
krádeži. 

(Rozh, ze dne 26, ledna 1928, Zm I 756/27,) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zavrhl v neveřejném za
sedání zmateční stíž'J1o.st obžalované do rozsudku zemského trestního 
soudu v Praze ze dne II, listopadu 1927, jímž byla stěžovatelka uznána 
vinnou zločinem podílnictví na krádeži podle §§ 185, 186 a), b) tL zák., 
zrušil však podle § 290 tL ř, a § 5 zákona ze dne 3 L prosince 1877, 
čís. 3 ř. zák. na rok 1878 rozsudek soudu prvé stolice jako, zmatečný 
a věc vrátí! zemskému trestnímu soudu v Praze, by ji znDva' projednal 
a o ní rozhodl, mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Zrušovací soud přesvědčil se podle § 290 tL ř. při této opozděné 
zmateční stížnosti, že rozsudkem nalézaciho soudu bylo v neprospěch 
obžalované nesprávně použito trestního zákona, pokud jde o ustanovení 
§§ 185, 186 tL zák., a že rozsudek ten trpí zmatečností podle § 281 
čís, 10 tL ř, Nalézací soud zjisti! v rozsudku, že obžalovaná na' žádost 
Fr"ntiška H-y, s nímž měla známost, uschovala ve slamníku čtyry zá
stvaní lÍ'stky, že se jí potom večer František H. přiznal, že zas,tavené 
věcí ukradl spolu s Karlem Š"ou ,Ferdinandu V-ovi, že přes tD ony zá
stavní lístky dále ukrývala a policii popřela, že je má v uschování a že 
přiznala jich ukrytí teprve po zatčeni a doznání H-ově, Z těchto zjiště
ných skutečností usoudil nalézací soud, že obžalovaná ukrytím čtyř zá
stavních lístků chtěla zašantročiti věci zastavené, o nichž věděla, že 
byly ukradeny H-em ve společnosti se Š-ou, a že jejich cena činí více 
než 200 Kč, a že je také již skrytím lístků zašantročila, a shledal proto 
v jejím jednání skutkovou podstatu zločinu podílnictví na krádeži podle 
§§ 185, 186 a), b) tr. zák. Právní názor, z n<'hož vychází rozsudek, 
jest však ve dvojím směru mylný, O podílnictví na krádeži lze mluviti 
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. J' ba z podílnictví obviněná trestnou, či:1l1ost 
jen tehdy, podJllk~le- 1 OSOv' OU vzhledem k ukradené věci same, trebva~ 
,§§ 185, 186 tL za~, ~aznac~n, cované nikoliv tedy vzhledem k vee! 

\; '""'nene na pl zpla, b " k 'm podobě, sve ZITIe , '. ." ou zastavením ne o pna y 
~ l' é které bylo získáno prodejem

d
, s,me~ci ' \' souzeném případě byly 

JIl , (h' ením) ukra ene ve . ' 'b d 
zpeněžením z ,,~(\,noc , v zastavárně, nedostaly se tedy v~ eeo 
ukradené ",VěCI ]lZ, z~s:a~en~chovaJa pouze zástavní lístky na ne ,zasta~ 
nlkou obzalovane , ktera, II 1 'e tell kdo má v rukou zastavm 

I ' Jest ovsem pravc a, L, 'dl várnou Vyl ane. . t 'věci v zastavárne vyzve , za-
" "ost bl' Sl zas avelle " ' lístek· ma I mozn . , . "roky avšak ani to neme11l nIC 

, 0,....' 1a zastavu pentze s u, "' , . t " 
platí-li zapuJcene 1 't 'l'stek na ukradenou věc zneJ lel Jes ve CI 

na skutečnosti, že zas aVl11 :, oe' O činnosti podle § 185 tr. zák, 
I" d ukradene veCl sam ' , , ' k t ' , 

zcela od lsnou o 1 'tO t "ve tehdy kdyby obvmeny s u ecne 
1 b t lz" m UVll ep', '1 " 

trestné b~ o Yo U ' 't vního lístku použil a tak se zmOCl1l pnmo 
naznačenym ~pusobem z::h~ však rozsudek ve příčině obžalovane, ne,
věci ukra,dene, NIC tako, v' levyložií nalézací soud spravne, 

k' . n »zasantroce11l« 1 v k ť 
zjišťuje. Ta e pOJel "'1 ohl by dospěti k závěru, ze u ry lm 
neboť, kdyby tak byl U~l!,L, ~emtročellY i veei zastavené, »Zaš, antro-

, I ' l' tku' byly J1Z zasan k I' "~O ost zástav!1lC liS, v , ' db tu« 'est rozuměti jakou o IV cmll' , 
čením« nebol! »opabemm Od}' J"t'kováni nebo výměna ukradené 

" ' neb usna mlje ZUZl , " 't 
kterou se umoznuJe , " ' '01 ažovatí pouhé ukryval1l zas av-
věd avšak za takovoU C1l111....os.t n\.: z~ ~o~ zastavením za peněžitou zá
níh~ lístku, znějícího na v:,c~ k~ere J~Ž~o llalézací soud posuzoval věc 
půjčku již hospodářsky Z~Zlt °lv8

a
5nYi86 ·lr. zák., jež si vykládal myl,né, 

jen s hlediska uS,t~no~el1l §§ d~e obžalované nejednalo podle. cel",ho 
nezabýval se dalsl ,otazkou, z :' 1 chránila pachatele krádeze pred 
stavu věci v pravde o to, by d I~ ~ ~bžalovane, totiž v tom, že popřel~ 
pátrající vrchnosb, a zdal! ~ 1e ,~an , l'stky znelící na věci ukradene, 
policii; že má :' uschovam"za~~vn~dllžování pachateli krádeže podle 

'neby, 10 '-by spatrovat,l po ~npa e "b hUJ' e rozsudek potřebných skut-
§ 214 t 'k Po teto strance neo sa k' , ,r. za ' "h dnuto ve věci samé ta ze po zfU-
kovýchzjištění, by mohlo byl! r~z 'o " ~ni nového hla~l1ího přelíčení. 
šéní rozsudku, ne!z~ se§ ~ógnt~u; ~:r~~uhlasu generálního prokuratora 
BylD proto s pouzlhm . " 1877 čís 3 ř zák. z roku 1878 

dl § 5 záko'na ze dne 31 prosmee ,,' t ' . 
po e 8" 3 tr ř. r~zsudek soudu prvé stoHce jako :111a e?n~ 
a P?dle § §28

281
clS,., , 10 tr ř zrus,'iti z povinno, sti úřední a vee vrahll 

, z du\"odu C1S, " 'h dl 
~ , d' by J'i znova projednal a o ll'! roz o , prvemu sou u, 

čís. 3061. 

, 'I "~d § 155 a) tr zák. se nevyhle-
Ke skutkové podstate prV11110 pnpa u 't' '. b' ti za všech 

dává absolutní nebezpeč~o~t ná~troje Sž~ n~r ~~l ~u:~1ík~ že nebez
okolností životu neb~z?~cny): nyb~~ l:uft s ~á:trDjem podle způsobu, 
pečenství života obyce.lne spojeno Y Ivo 

jak ho bylo v konkretním případě pooz1to. 

(Rozh, ze'dne 26, lednů 1928, Z111 I 794/27,) 
5 
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Ne j V Y Š š.í S O U d jako soud zrušovaCÍ zavrhl v nevereJnem za
sedání zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu 
v Hoře Kutné ze dne 28. listopadu 1927, jímž byl stěžovatel uznán vin
ným zločinem těžkého uškození na těle ve smyslu § 152 a 155 a) tr. zák. 

Důvody: 

Zmateční stížnost{ obžalovaného, dovolávající se číselně důvodů 
zmatečnosti čís. 5 a 9 § 281 tr. ř., nelze přiznati úspěch. Rozpor se 
spisy spaHuje stížnost v tom, že rozsudek pří citaci obsahu posudku 
znalců-lékařů prohlašuje pivní sklenici za nástroj, se kterým obyčejně 
bývá spojeno nebezpečenství života, kdežto slova »obyčejně« lékaři ne
užili, nýbrž »mluví toliko '0 nebezpečném úderu sklenicí, když bývá 
s ním spojeno více úderů a jest veden větší silou«. Lze připustíti, že 
slovo »obyčejně« nepřichází v posudku znalců, že přicházi však v dů
vodech rozsudkových, leč přes to nelze tu mluviti O rozporu ohledně 
skutečnosti rozhodné, podmiňující zmatečnost rozsudku podle čís. 5· 
§ 281 tr. ř. Jak z vývodů stížnosti vysvitá, stojí tato zřejmě na stano
visku právně pochybeném, že se ke skutkové podstatě prvního případu 
§ 155 a) tr. zák. vyhledává absolutní nebezpečnost nástroje, totiž, žé 
nástroj musí býti za všech okol,ností životu nebezpečný, kdežto ve sku
tečnosti zákon předpokládá toliko, že nebezpečenství života obyčejně 
spoj-enD býti musí s nástrojem podle způsobu, jak hO' bylo v konkrétním 
případu použito, takže tu vlastně jde O' jednotný skutkDvý předpoklad, 
nikDli smd o dva na sobě nezávislé zákonné p'Čedpoklady. Tuto. způso
bilDst však soudní zna.Jei, jak stížnost ostatně sama svými vývody při
Po.uští, pro konkretní případ zjistili zcela bezvadně, třebas při tom ne
užili právě zákonného výrazu »obyčejně«, a rozsudek reprodukuje tento 
obsah dobrozdání správně, aniž na jeho pravém smyslu něco byl po
změnil, připojiv slovo »obyčejně« k citaci podstatného obsahu znalec
kého posudku. Námitka rozpDru se spisy není ludíž odůvodněna. Svými 
dalšími vývody stížnost nedoličuje žádný z důvodů zmatečnosti v § 281 
tr. ř. uvedených, obzvláště ne číselně dovolávaného důvodu zmatečnosti 
čís. 9 (patrně a) § 281 tr. ř.; tak brojí svým dovozováním, že si obžalo
vaný právě, když úder byl veden z bezprostřední blízkosti, nemohl býti 
vědom nebezpečné povahy útDku § 155 a) tr. zák. předpokládané, jakDž 
i opakováním obhajoby soudem beztak hodnocené, že prý vychrstl to
liko obsah sklenice z bezprostřední blízkosti na poškozeného, při čemž 
mu vyklouzl půllitr z ruky a dopadl na poškozeného, pouze nepřípust
ným způsobem proti závěrům nalézacího soudu, jenž, zkoumav tyto 
skuteč'nosti a údaje, dospěl k přesvědčení právě opačnému. NovotO'U, 
jíž vůbec nelze v řízen-í zrušovacím se zabJ'vati, je údaj stížnosti, že půl
litr byl asi prasklý a roztříštil se při menším nárazu náhodně. Soud ne
dospěl ku přesvědčení o životu nebezpečné povaze útoku jen na základě 
skutečnosti, že sklenice jest předmětem hranatým, nýbrž i na podkladě 
dalšího skutkového zjištění, že jest věcí křehkou, že se úder stal větší 
cilou a z bezprostřední blízkosti proti hlavě, kde byly ohroženy velmi 

. J'd k'ho t'la' nedrží-Ii se stižnost všech těchto skutko-
1 ··t' oruany I s e ~, kl . . k du eZ1 e,. }'. 'h'.. 'e;ich komplexu toliko slova, že s emce p o 

. I Z]1stCIll vytr U]IC z ] J • b" .• ' ' . 
v~c II .t hra~aty' sám ve své celistvosti může zpuso .1t~ ~ahzlle tzrVane,l1lJ 
prec me • d Covati zákonu hovící provadem mo noprav
nelze v tomto pre n:,su stP~r 9 a) § 281 tr. ř., předpokládajícího, by 

;1 lůvodu zmatec110S I CIS. . • d ' 'h 
mlO (.. 'k tk . Z·I·S·tČ'11Í rozsudku učinila pre metem sve o 

" t vsechna s u ova ] od·' ť 
stI~no;; . 13 1 'i tedy z části jako zřejmě neduvo 110U, z cas 1 

, pravmho rozbOl u. yo ] '1 § 1 čís 2 a § 4 čís. 1 a 2 110-
. ko o zákonu neprovedenou ve srnys u ., > v:--' 
j3 p t' ·ra· clu zavrhnouti J'iž v zasedaJll l1eVere]nem. 
vely k tres mmu 

..... ,- ------- čís, 3062, 

S'aV úplného opilství nepředpokládá nutně ~plné zrušení, ~ýbrž 
.,' , I' chatelova vědomí O' skUtkO'vych ok'OIt1ost~c, ,z~ 

stacl, tak~ zk~ em P~O'ti rávnich následcícb, které nastanou z jednanl, 
kterych )~dna'o.~á~ě~ pu~y v jeho mysli se zrodivší; posO'uzení, ~da pa-

~. ~~~uÍed;af v úPI'néám
l 
?Pil~~:~d~~r:O~~~Č~\~J~ r~:~~~J ~eb~s~~~~ 

tr, zák, zly umys, n eZI vy , 
cům 'k Řeálný souběh zločinů podle § 83 a § 99 tr. za . 

(Rozh. ze dne 27. ledna 1928, Zrn I 539/27). 

J' . k oud znšovací zavrhl po ústním ličel1í 
N e j v y Š š í s o u c ]a o s ' . k'l .' 1 Chebu 

zmateční stíŽ1~~~7 ob.ža:o~ayl;é~~~ž~~a:~f~uz~~~, ~~~];ýl~ '~I~g!'n~U v~řejnéhO 
z 24. června ,Jlmz, § 99 t ;k a § 81 tr. zák. a přestupkem 
násilí podle § 83 tr. zak., r. Za. , 

podle § 312 tr. zák. 

Dúvody: 
'l 

Z t· í stížnost dovolává se číselně zmatku čís. 5~ a ,9. (ia~ na 
'ednor;;:' ~~~tě přesněji uvádí, čís. 9. b) § 2~1 tr. ř. Vecneuplatn~je 
kromě formálního duvodu zmatečnosti podle CIS. 5, ne,:plno stJ s~tdn~ho 
v 'roku o skutečnostech, hmotněprávní důvody zmatecn9stJ po e Cl;. 

y a odle čís. 10 § 281 tr. ř., neboť jednak dOVOZUje, .ze se p~o sh,,
~O~é ~dstaty trestných činu, jimiž byl stěžovatel uznal1 vi11ny!": .ne-

\. dostáJá zlého úmyslu jími předpokládanéhO', protOže bylo v dobo. ,el,"ch 
spáchání stěžovatelovo vědomí jeho opilo~tí ~~~š:no neb, ales?on z;a-
1 . ednak naznačuje že ndze jednDthve dllc1 clily spachane oso ou 
oe;i7~J rozvésti v tolik ~amostatných deliktů, jimiž. hy b~l~ ~ln~.!y ;~n? 
o sobě žádá-li stížnost z onoho důvodu naproste sprosteJ1J s ez~\ a,e " 
z obžaiDby nedbá ustanovení §§ 236, 523 tr. zák., p.odle 11Icl1Z. b~ol 
(I lná o ilo'st stěžovatelova způsobila jeho bezt;est~o~t .len ohle~ne prc
sfu' kll E 312 tr. zák. K vývodům stížnost1 lze pnsvedc1tJ, potud .. ~; posu-

p, 'o,tázky zda obžaiovaný jednal v úplném oprl StVl, vylUCUj1C1;t' p. 0 
zovall! 2 '. ) tr zák zlý úmysl, náleží výhradne soudu, 111kollv 
~~~~~l~n§ neG~s~~;afcum: takže se soud k úsudku těchto osob o~tav" 
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opilství může přidati jen, když jest úsudek logicky 'Správně odvozen ze 
skutk?vý'c,h okol.ností svťdkem nebo znalcem uvedených, a i potuJ, že 
sta~ uplneh? opIlství nepředpokl~dá nutně úplné zrušení, nýbrž že stačí 
!ake zkalem pachatelova vedonll o skutkových okolnostech, za nichž 
Jedná, a, o,protiprávních následcích, které nastanou z jednání, k němuž 
ho pohanep pudy v mysli jeho se zrodivšL Než na jiném stanovisku 
nestál, pokud se týče jinými názory se neřidil ani soud nalézacL Rozho-' 
dov~cí důvody odmítají výpovědi, správně úsudky vývodních svědků 
Alolsle D-ové, Ondřeje R-a a Josefa P-a, že stěžovatel byl hoclně opilý 
-, správně, že byl tak opilý, že nevěděl co činí (,o-ovál, že byl úplně 
zpit (R), že byl opilý (P,) - pro příbuzenský a švakrovský poměr 
svčdkú k stdovateli a pro rozpor jejich údajú, přesněji jejich iÚ;spdkú 
s výpověd'mi jiných nepi'edpojatych svědkú, Aby se soucl poclrobněji vy
pořádal s úsudky vývodních svědků, nebylo třeba, protO'že žádný z nich 
neuvedl skutkových okolností, jimiž se projevilo zrušení neb alespoň 
zkalení vědomí stěžovatelova právě v době, kdy páchal souzené skutky, 
A rozhodovací důvody přidávají se k dotY'čným úsudkiŮm nepředpoja
tých dalších svědků Heřmana S-a, Rudolfa D-a, Aloise K-a, Antonína 
L-a, Eduarda L-a a Josefa D-a větou, že soud vzal z těchto výpovědí 
za prokázáno, že stěžovatel byl sice podnapilý, avšak nebyl v takovém 
st~vu, který by se mohl označiti za úplnou opilost, jelikož jest to 1'0-
kladatl za vyloučeno vzhledem na jeho chování se, projevené podle vý
~ovědí řeč~ných svědků, obzvláště K-a, Dotyčné části výroku prvé sto
hce nedokazala stížnost ani formální vadnost, obzvláště nedokázala ií 
neúplnost, S vysvědčením soukromého lékaře DL U-a se rozsudek řádně 
vypořádal a dlužno zejména souhlasiti s názorem nalézacího soudu, že 
lékařský projev, který si stěžovatel sám soukromou cestou opatřil, 
nemá významu, pokud se týče nemá průvodní moci vedle posudku zjed
naného řádným soudním výslechem znalcll, an byl posudek ten při hlav
ním přelíčení se souhlasem obou stran čten a stal se takto zplisóbem 
podle § 252 tL ř, přípustnou částí průvodního materiálu, S další výtkou, 
že soud neučinil zjištění, které bylo by odvoditi z výpovědí svědků, že 
obžalovaný byl tak opilý, že vrávoral - přesněji, že op'Ůmenul výpo
v~di svědků) že stěžovatel vrávoral ~, netřeba se zabývati, protože 
stržnost neoznačuje opomenuté výsledky hlavního přelíčení jednotlivě a 
určitě, jak nařizuje § 285 tL ř, Proto netlí třeba odpověděti ani na další 
část stížnosti, ve které - neuvěc10mujíc si podstaty hmotněprávních 
zmatků, zejména zmatků čís, 9 b) - dovozuje, že i vrávorání opilého 
jest příznakem úplného opilství, vylučujícího' jeho příčetnost a, trest
nost 

Je-li rozsudkem zjištěno, že vědomí stěžovatelovo nebylo v době 
souzených skutkll ani zúplna zrušeno ani zkaleno, a je-li ~ jak dovo
zeno - zjištění to formálně bezvadné, takže jest podle § 288 čís, 3 tL ř, 
závazným pro hmotněprávní přezkoumání rozsudku, pak nemá v roz
sudečných zjištěních skutkového podkladu a jest proto lichou další ná
mitka, že částečné zkalení vědomí, které jest prý na všechen způsob 
spojeno s opilostí třebas ne úplnou, není slučitelno s předpokladem »cí
levědomého« úmyslu, jenž tu musí býti v případech § 81 a § 99 tL zák 
Pfipojené vývody, že úmysl, uvésti ve strach a nepokoj, není dán u 

71 

,. 'I' 1,'oJ'eV)' a l)oh)lbv zdánlivě směřující k násilnostem nť-
'I'no Je10l ,,, cl I ' , OP!.,,:. " . "7' Y, a že ani podle zjištění nalézacího SQ'U u ne ze pravem 

IUSI bratl "a,_!lť, ,'- t' b I 
S,_> kládati subjektivní skutkovou podstatu, kte~e,Je re'a pro z 0-
p:cc;poodle ~ 81 a § 99 tL zák" JSOll pO,hym, pO~lranm~ ,toho, co rozs~
čmj ~'" 'e~ a náležitě odůvodňuje o zpusobr1osÍI vyhruzky vzbuditi ~u
dek zJ~t~Gavu, o zlém úmyslu, uvésti ve strach a nep?koJ, a r: Zle!:, 
vodn I 'rl'tl' služební vy'konstrážníka S-a; zmatek CIg, 9, presneJI 
U'mvSll zma o ,.... ,., 

.) I... doll'čen není Otázku zda lze ruzne c111y ve vza]emne sou-
čís 9 a) Jimi ", , ", t' 'I'h d' ,'t' 'hane' J'ednotlivé úseky prohpravm c1l1nos lOpl e o po ra-
vlslos I spac , ' t h" t" t " 'Ůd veškerá zákonná ustanovení, která se k mm vz a UJI, s Iznos 
d!Íl ~,adhazu'e avšak neuvádí vůbec, proč takový postup není ,p'odle 

~I~,e názoruJ , ří ustným, Netřeba se s touto námitko,u p~drobnep za
bPh~, ,pochy6e!st její je zřejmá, Nejdeť ani o so~beh, neko!,ka trest-

~,vha I;, , V t;111z' e skutku ny' brž o několik skutků sice casove souvlse-
nyc cmu e , 'd" "k' ' 'ka " 'h však přes to naprostO' samostatnych, Je me z~ Ollna :mam, 
pCIC , ,a, "I' § 83 tl' zák předpO'kládaná jest opodstatnena vy-vykonam naSil v .. ,'" . d" 
h 

' 'ko pocl'raděnou i pod ustanovení § 99 tL zak Nez I toto vOjl rUZ u, ' d ", k ' d " t' 
I d 

"hru' vzky J'est správné protoze otycny use Je nal11 s e-
10 nocel11 vy , " § 83 t' 'k 
v t I a p'rcvy'suJ'e J'ednak skL'tkovou podstatu zloCII1u L za ' zovaeov, ' ','" ' §83 t 'k -

, tím, že vyhrůžka měla způsobilost a ucel ustar;ovenrm :' z:' ' n; 
'd kl' dané jednak skutkovou podstatu zloCII1u § 99 tL zak dm, ze 

pre P10 o ~k sta' la v c'lzl'n1 p' říbytku do kterého stěžovatel se zbraní své-
se VyJI uz a , ' , ' ' " , d t" , vt 'hl An'l tento případ nema nIC společneho s pnpa em s IZ
mocne' I , , 'h 'h' , I h 
ností uveoeným, že odpor rázu v § 81 !L zak sÍl ane o ,Je spojen s, e = 
k 'm oraněním 'dotyčné vrchnostenske osoby, kde, pa~ zpusobenI po, 
rrněn; 'est důvodem vyšší trestní sazby, takze pravm, vyznan;, takov,~ 
vedlejšíJ okolnosti při páchání zločinu podle § 81 tr; }ak ,~e, ~r;h?dlvsl 
"est, již vyčerpán pou'Wm vyšší trestní sazby a nen;uze dOjili Je,stc d~!
LhO 'hodnocení podřaděním skutku i pod ustanovem §, 153 ~L zak; SlIz
~,10stjest, i pokud provádí upla!ňované důvody zmatecnosÍI po zakonu, 
neodůvodněna; byla proto zavrzena, 

čís, 3063, 

, Určeni provise není nezbytným pro p'Oj~m })~?misi~nr.íře« (čl.}60?bc11, 
zák,) a povinnost komis,jon~ře k vráce'31 .Zb?ZI lU!mlte~tu v prlpa~e ?e
uskutečnitell1'Osti přikazu Jest samozrejmym dusledke~. vlastmck:J!? 
práva komiten(\(wa. Předpisů 'O~ch'Ůdniho ~ákona o, kOlm~1l ,~ze ,pouz~h 

'" • na sml'Ouvu a na právní p'Omer, obdobne smlouve kom1sarske a po
:něru mezi k!omitentem a lliomisionářem podle 'Obchodního zákona. Ma
jetkem komitentovým a vě~í komislio!,áři cU;i, s~ěř~n?U, ve ,SJntysl~ ~ 
183 tr. zák. jest nejen 'zbOŽl, do komIse datle, nybrz I t!1tova cena za 

ně; subjektivní stránka. 
(Roá ze dne 27, ledna 1928, Zm J 666/27,) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovad z~vrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalované do rozsudku kraJskeho soudu v Chehu ze 
dne 23, září 1927, jímž byla stěžovatelka uznána vinnou zločinem zpro
nevěry podle § 183, 184 tL zák 
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Důvod Ji : 

Zmateční stížnost nevytýká rozsudku prvé stolice zmatečnost po 
stránce formální a zejména nevytýká ani výslovně ani zřetelným pou
kazem formální vadnost skutkových závěrů (zjištění) rozsudku, Po
ukazem na takovou vadu není reprodukce obhajoby stěžovatelčiny, že 
koupila i zboží, o které jde, na pevný účet a že nikdy nesouhlasila s vý
hradou práva vlastnického, Rozhodovací důvody přihlížejí výslovně i 
k této části výpovědi stěžovatelčiny a odmítají, pokud se týče vyvracejí 
ji poukazem na opačnou, určitou výpověď svědka H-a, že se stěžova
telka sama (před ujednáním dodávek) nabídla, by jí dal zboží do ko
mise, a že svědek k tomu svolil, a dalším poukazem, že stěžovatelka 
nepodnikla nic proti záznamu výhrady vlastnictví na účtech, ač jei 
zpozorovala, Uplatňujíc číselně i věcně jediný hmotněprávní důvod 
zmatečnosti podle § 281 čís, 9 a) tr. ř, měla stížnost dokázati beztrest
nost skutku stěžovatelce rozsudkem prvé stolice za vinu dávaného a za 
tím účelem učiniti podkladem právních úvah nezměněný celek skuteč
ností v napadeném rozsudklu zjištěných, Pokud tak nepostupuje, nýbrž 
buduje závěr, že není tu zákonného znaku 'svěřeného statku, na děii, 
ve kterém nahražuje zjištěnou úmluvu o dání zboží do komise, pokud 
se týče o výhradě vlastnictví až do zaplacení zboží tvrzením, že byly 
dodávky ujednány bez této výhrady na pevný účet, nedokazujc bez
trestnost souzeného, nýbrž jiného skutku, který si sama svémocně se
strojuic, a nelze k příslušné části vývodů stížnosti přihlížeti, jelikož vy
bo'čují z rámce zrušovacího řízení a zejména nedoličují vytýkaný zma
tek po zákonu, Než ani ostatními vývody není stížnost v právu, Pod
řadění smlouvy mezi stěžovatelkou a svědkem H-em pod pojem komi
sionářství nebyly by na závadu okolnosti stížno'stí zdůrazňované, že 
nebylo řeči ani o provisi stěžovatelky, ani o vrácení zboží jí neproda
ného, Určení províse, třeba že se předpokládá, že se tak děje po živno
stenS'ku (srovnej však i čl. 378 obeh, zák.) není jednou ze známek v čl. 
360 obeh, zákona pro pojem komisionáře uvedených, a povinnost ko
misionáře k vrácení zboží komítentu v případě neuskutečnitelnosti pří
kazu jest samozřejmým důsledkem vlastnického práva komitentova, 
Předpokladu, že š,lo v poměru stěžovatelky k svědku H-ovi o poměr 
komisionáře ku komitentovi, bránilo by spíše, že stěžovatelka nebyla -
jako jiný komisionář podle čl. 372 obch, zák, - podle zřejmého, arciť 
rozsudkem nezjištěného :úimyslu obou smluvních stran povinnou, by 
H-ovi odvedla i to, co docílí nad ceny jím v účtě pro ni stanovené, takže 
by po případě nebylo tu známky »na účet při'kazatele (komitenta)« 
V čl. 360 obch, zák. uvedené, leč by se v řečeném rozdílu shledávala 
odměna, neboli, chce-li sUžnost to.mu tak, provise komisionářova. 

Rozsudek nemá patrně, mluvě o dání, po'kud se týče o převzetí zbož' 
do komise, na zřeteli komisí v technickém, v čl. 360 a násl. obch, zák, 
upraveném smyslu slova, nýbrž smlouvu a právní poměr, obdobné 
smlouvě komisionářské a poměru ,,,ezi komitentem a kO,misionářem po
dle obchodního zákona, Přes to lze Užíti i na tuto smlouvu předpisů 
obchodního zákona o komisi, to tím spíše, že jsou v podstatě toliko po
užitím ustanovení 22, hlavy občanského zákO'na na určitý druh plno-
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t ' A tu J'e stížnost zřejmě na omylJ, majíc za to, že komitent 
mocens VL " " ' I t toho co vy , toliko obligatorní nárok na vyuotovanl a na vyl' a u , z -
I!,!, " ,'de k j'cho dobru nikoliv však nárok, by mu byl odveden ten 
uctovanI V)! "4 bh 'k, 't" , 't' 'e' k Z ustanovení čl. 367 a cl. 37 o c , za ona Jes zreJmo, ktery vy cZ ' " .. ' " t d ' I'k ' , b" 10 komise dané J' est věcí komlslOnan Clzl, e y - Je I OZ se ze z OZl , o ' d ' , I t 'k ' , ' 
dostalo do ieho skutečné moci z vule a Je nan~,v as DI a ~ veCl Je,mu 

.. , II V'e'cí proň cizí a svěřenou jest proto tez, co vstupuje prodejem 
sverehO ' 'b h "k t "k' , ' , .. ml 'sto Poslední věta cl. 361 o o , za , s anOVI, ze oml-
veCI na JO]1' , , " d ' , k hl d' , , , .. ' t kOlnl'tentovi povinen plnth co ma z Je nanl u po e avam, 
stOn ar Jes ' " hl d' k 'd" a čl. 368 odst. druhý obch, zákona ust~n,o~aJe, ze po e av y z Je na111, 
které uzavřel komisionář, plali, I kdyz Jeste ,nebyly:',postoupeny, v, po
měru mezi komitentem a komisionářem nebo ,leho vent~h za p.o~I~da~k~ 
komitentovy, takže jest -- ovšem jen po~ud Jde o pOI~:~r m;zl r~ceny~" 

b ' nlaj'etkem komitentov)'m a vecl komlslOnarr CIZI take pemz, 
oso aml - '" I k' b ť 
ktor' přijal komisionář na zaplaceni pohledavky ze .. Sl," ouvy upn!, Y 

b y st'redne' po uJ'ednání takové smlouvy vztahu]1cI se ke zbozl do ezpro .. ' ( h ' k' ' .... 
k ', d ne 'mll Z toho plyne že komisi onan v tec lTlC em a I sJrslm 

o lnI se a, " .. " 'h k 't lb" slova smyslu) jest svěřena i trhova cena, jlZ od t~~tl o Upl e e za Z .oZl 
utrží (srovnej 'nález čís, 2764 sb, n, s,), rozume] pokt;d - ne]d~-iJ .o 
komisionářství v technickém slova smyslu - neprevys,uJe c~nu ,Komi
tentem určenou, Proto nelze shledati práv,ni O1n~1 v tom, ze ,n~lezac; soud 

.. j'l pod pOJ'em svěřeného statku (vyslovnc v rozsudecnem vyroku) 
poorac I , k d t" 'I J 
zboží svědkem H-em stěžovatelce do komIse, po u se yce, s vy ,;"' o;' 

I t ' t 'I.k dalšímu prodej'; dané a ,(podle rozhodovaclcll duvodu 
v as D1C v , , h t b" d '1'1 

1'1 )' I' vy'těžek J'ehož stěžovatelka zCIzen lm to o o Z OZl OCli a, m o 'y, k" , I' d' , 
D I" 'ml'tku "e nemohlo by 'ti stěžovatelce do azano umys ne za rzent, 

a SI na , L " 'd' t" t' t 
pokud se týče přivlastnění svěřeného jí zbozl, rszva, '. S I,:nos len v en 
smysl, že stěžovatelka neměla, nikdy úmyclu, poskodl!1 ,svedk~ H-a nebo 
jiné věřitele" úmysl ten není ovšem ;o,zsudkem zi1ston~ avs~k nebylo 
takQvého zjištění ani třeba, Podle stale ludlkaturť zr~sovaclho oSOUdl; 
nepředpd'kládá se pro subiektivní strán,ku zpronevery ,~mysl" zpusob,lt 
osobě, jíž nebo v jejíž prospěch byla ve,~ p~chat;ll sverena, skodu, tt~, 
méně škodU trvalou (na majetku), StacI vedoml pachate:ovo ? ploli
právnosti zadržovacího nebo přivlastňova,cího úk~nu, ~ vedoml ~o l,eS! 
_ aníž stížnost napadá výroky ty formalnlml vytkaml nebo pravmml, 
námitkami -zjištěno větami rozhodovacích dllvodů, že stěžovatelka 
musila si býti vědoma pro,tiprávnosti svého jednáni, když. spotřebovala 

~ pro sebe peníz stržený' za zboží přev:até, pod podmínkcm, že :bo~í 
z(lstává majetkem dodatele až do vracenI nebo z,apla~eni ,(strz~ne! 
ceny, a ž~ si musela při tom býti vědo,ma I toho, ,ze pn "sve k~ltrcke 
finanční situací nebude v dohledné dobe 111 OCl plaht!. Strznost lest I, 
pokud jest vůbec provedena po zákonu, neodůvodněnou, i bylo jí proto 
zavrhnouti. 

čis, 3064. 

Pro skutkovou podstatu Wážky na cti nestačí abstraktní způsobnlost 
projevu, naplniti podstatu! urážliv~ho útoky ~ůbec, ný~;~ před~okládá 
Fe třetím ,'osobám poznatelný věcny vztah proJevu k uro.te osohe (SOu-
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k~?m~mu obžalobci) nebo k několika osobám patřícím kp' • 
tly~enet?u okruh~ (konkretní způsobilost proje~L1, porušíti ús~~~~e spv~= 
ecrrosh o osobm hodootě jednotlivce). 

(Rozh. ze dne 28. ledna 1928, Zm II 401/27.) 

Ne jv Y~ š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateč~l strznost soukromého obžalob ce do rozsudku zemského jako 
km~tskeho soudu;. Opavě .ze dne. ~6: července 1927, jímž byli obžalo
va~l podle .§ 259 ClS. 3 tr. r. sprostenr z obžaloby pro přečin proti bez
pecnost,l ~tr podle,§§,~87, 488, 491, 493 tr. zák., Alois S. pro přestupek 
zanedbal11 pov111ne pece podle § 6 zákona ze dne 30. května 1924 č's 
124 sb. z. a n., mimo jiné z těchto ' 1. 

důvodů: 

Z!nateční stíž:lOst. napadá výrok s?udu, pokud sprosti! obžalované 
z ob~alob~.pro vetu, ze »zprava o volaní o pomoc, o útěku atd. je vv
Ih,ana«; Strznost vytýká především po formální stránce vadu nedostatku 
du~odu rO,zsudku, pokud zjišťuje, že tu není bezpečného důkazu Že 
obz~I~~an~ sa~a předem pokládala soukromého obžalob ce za púv~d;e 
nov111arske zprav~ ze dne 3. července 1926, uveřejněné v časopisu 
»!V! .. -S.~~.«. J~k vsak. z rozsudkových důvodu vysvítá,. opírá soud tento 
SVUj zaver o uvahu, ze teprve ve sporu, zahájeném dne 5. srpna 1926 
byl za. trr:stního řízen~ František R zjištěn j"ko púvodce článku. Jso~ 
tu ted). duvody, pro vy:~ok ten. ~ stížnost sama netroufá si tvrditi, že by 
sna.d duvo~y ,ty byly: stlzeny nelkterou vadou, jak je uvedena v čís. 5 § 281 
tr. r..Dotycn~Jormalní výtka stížnosti jest tedy bezpodstatná a stíŽnost 
oh,razu']e ~e tez zcela zbytečně proti tomu, by v tomto směru byl soukro
m.emu obzal~bcl uložen protidúkaz, ježto o takovém přesunutí důkazního 
?remene ne~l vcel,ém r?zsudku ře6 .. ~tížnost napadá vš"k dotyčný výrok 
1 po hn;otnep':ayl11 stran ce: zasfava]lc názor, že již obsahem oné věty 
samotn:;, zneJl;'l »Der Bencht .... ist erlogen«, byť i ne přímou for"
mou, prece .zp~so~em zce:~ .i.asnýn~: ur,čitým naznačením oZJlačena jest 
oso,ba, prot~ 1l1~ vytka smeruje, toÍlz puvodce onoho článku; že pak po 
strance.:ub)ektrvní v ta~ovémto případě nezáleží na tom, zda pachateli 
?na n~r.c,:n~ osob~ --:: puvodce .- byla známa čili nic, a .že posléze též 
~. uvereJne111:m one vety byl přIvoděn zákonnými předpisy o trestných 
c111ech proh be}pečnosti cti ohrožený výsledek sníženÍ. púvodce -
soukromeho obzalobce - na jeho cti ve veřejnosti poněvadž jest zcela 
do?~e n:o~no, že -:-:: byť i .obžalovaná neznala pcivodce - mohla ho 
Zna!l ve~eJnost. Amz bylo treba zabývati se vývody stížno·sti v příčině 
,:,oz,no~tr .~rážky osoby neznámé jakož i v příčině zbytečno'sti subjek
tlVlll nalezlto.stl, by snad pachatel uraženou o.sobu znal - COž vše tu 
lze ponechatr .stranou, ~oněvadž, jak dále bude dovozeno, na těchto 
okolnoste~h, vu~ec ~eseJde - sluší ji označiti za zásadně pochybenu, 
pO~)1d oplra SVU) naw: o objektivní způsobilost závadné věty, tvořiti 
urazku S?UkrOl'2eho obzalobce, o ÚVahu, že »je zcela dobře možno, že 
soukromeho ohza!obce mohla znáti veřejnost jako pisatele«. Stanoviskem 

lb 

t" domáhá se stěžovatel ochrany cti v míře vykročujíd daleko přes 
'l;lI~lz'C zákonem stano;rcné." vZák~l1. n:tr~sce urá,ž1i,vý pr~jev již pro z3e1a 

abstraktní možnost, ze 111~z,e by tl. nekym yokladan za .utok na jeho cest; 
nýbrž vychází při t~~sta~l U1:azek

o 
z predpokladu, ze J<;dnotlrvec ma 

býti chráněn protI urazllvy111 vypadum, pokud Jl111l byl zpusobem, podle 
konkretních okolností případu třetím osobám po~natelným, na své ctr 
ve veřejnosti ohrožen l1eb snížen. P,osu:;;u]c-.h se vec. z toho,to ~~a.n~vIsika, 
podle něhož se vyhledává konyret111 zpusobllost.pr?)evuc pO.'~Sltr us~dek 
společnosti o osobní hodnote jednothvce, SIUSl. fl:l, ze clane.k. v~.~ec 
neobsahuje poznámky nebo znam~nl, po?le 111chz by. bylo ctenarum 
umožněno, usuzovati na soukromeho obzalobce pkozto na pIsatele 
prvního článku, a stížnostsa~,a ~.etroufá. si t:,rdi~i opak. A:šak lze jíti 
ještě dále a uvažovati - coz strznost zreJme ma na myslr - o tom, 
zda tu někdo byl anebo zda byly snad něk{je osoby, které 'Z blíže ne
kontrolovatelné příčiny o púvodcovství stěžovatelově nabyly vědomosti 
a takto pro tuto nahodile nabytou znalost osoby původce mohly v po
zastavené větě poznati útok na čest právě soukromého oožalobce, Ll 

zda tedy pozastaveným projevem vlastně 'ú,sudek těchto osob o' osobní 
hodnotě stě.žovatelově byl snížen. Neboť tu dlužno říci, že by přece 
musely býti v trestním řizeni tvrzeny a i dokázány určité skutečnosti, 
poukazující k takové shodě nahodil~ch o~?lno,stí. Ježto se ,nic podob.~ 
něho nestalo a ani výsledky trestmho nze111 neposkytlljl neJmensl 
opory pro takový závěr, a stí~nost sama není. s to, jmenovati al~:po,ň 
jedinou takovou osobu, s pomery tak podrob ne obeznalou, OmeZUjlC s,e 
na prostý dohad, že by snad takové osoby mohly eXlstovatr, Je nasnade, 
že tu schází pro skutkovou podstatu přečinu proti bezpečnosti cti ne
zbytně po·třebný předpoklad, že byl věcný vztah věty k souk,romému 
oťžalobci třetím osobám poznatelným; stížnost tu stojí na právně myl
ném stanovisku, vyvozujíc pro soukromého obžalobce žalobní právo 
z abstraktní zpúsobilosti pozastaveného projevu, naplniti podstatu 
urážlivého útoku vůbec, ačkoli při správném výkladu zákona takové 
právo by bylo lze přiznati toliko v případě, kdyby byla podle prokáza-
11ého a třetím osobám poznatelného věcného vztahu ptojevuk určité 
osobě nebo k několika osobám, patřícím k přesně vytýčenému okruhu 
dána zákonem předpokládaná konkretní zpúsobi!ost orojevLl, poškoditi 
čest určitého jednotlivce. 

čis.3065. 

Ani ke skutkové podsta~ě zločnu těžkého poškození na těle podle 
druhého ods~avce § 157 tr. zák. se nevyžaduje přimý úmysl pachatelův, 
přivoditi těžké poškození na těle, stači úmysl nepřátelsklý; za potrat na
padené zodpovidá pachatel bez ohledu na to, zda o jejím těhotenství 
věděl čili nic (§ 134 druhá věta fi'. zák.). 

(Rozh. ze dne 3.0. ledna 1928, Zm I 521/27.) 

N cj v Y š š í s o u d j,"ko soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku zemského trestního soudu 
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~. Praze,;e.dne I:. května 1~27, jímž byl stěžovatel "znán vinným zlo
c1l1em tezkeho poskozem na tele podle § 151 tr. zák., mimo jiné z těchto 

dúvodú: 

~matečl:i :tížnost napadá rozsudkový závěr, že nelze prokázati, kdo 
Anne B-ove .tež,ce ublížil. V úv!hu ~~icházejí v tom směru nejen podle 
lozsu~ku, nybrz I podle zmatecm strznosti jednak obžalovaný, jednak 
Antomn P. Tento však nedoznal, že B-ové těžce ublížil jak se tvrdí ve 
zmateční ,stíž~osti, n~brž jen: že, když. ho držela za n~hy, kopal také 
nohama, ze vsak neVI, zda nekoho zasahl, am neuvedl že viděl. že ob
ža~ovaný B-ovou vúbec nekopal a ji nikdy nekopl, jak se ve ~mateční 
stí~nosti dále. u,vádí,. n~brž prohlásil ~ouze, že neví, zda se obžalovaný 
b;aml, a nevldel zeJmena, zda se braml nohama, takže rozsudkovým 
duvo~ú'l11, v nichž je tento svědkúv údaj zaznamenán v doslovu sOu
hlasnems p!otokolem, vytýká zmateční stížnost bezdůvodně neúplnost, 
pokud Se tyce rozpor se spIsy. Zmateční stížnost je však důslednč v ne
právu též, pokud, namítajíc zásadně sice správně, že skutková pod
stata zlo~inu. těž~ého poškození na těle podle. (druhého odstavce) § 
1,~7 tr. zak. Je dana pouze tehdy, nelze-Ir dokazatr, kdo poraněnému 
tezce ublížil, snaži se na základě toho i onoho svého, jak právě nastíně
no, věcně nesprávného tvrzení dovoditi, že v souzeném případě byla 
ona okolnost dokázáua; bylo prý prokázáno, že B-ovou kopl silně do 
bři~ha jen Antonín P. sám, že naproti tomu osobní spolupachatelství 
obzalovaného je úplně vyvráceno. Zjišťujeť rozsudek nejen o Anto
nínu P-ovi, nýbrž i o obžalovaném způsobem, jejž zmateční stížnost 
napadá bezdůvodně, že při zlém nakládání s Annou B-ovou spolupú
soeili oba mimo jiné také tím, že ii kopli (kopali) do břicha a že ze
jména i obžalovaný učinil tak jednou nebo dvakráte. Za stavil věcí 
zjištěného ruzsudkem, dospěl však nalézací soud právem k závěru ž~ 
nelze dokázati, kdo z obou jmenonných B-ové těžce ublížil, neboť roz
sudková zjištění nezakládají v tom směru spolehlivého důkazu ani proti 
jednomu, ani druhému z ních. Právně bezpodstatnou je však námitka 
jíž napadá zmateční stížnost rozsudek s hlediska důvodu zmatečnosti 
čís. 9 a) 281 tr. ř. způsobem, hovícím předpisu § 288 čís. 3 tr. ř., na
mítalíc, že obžalovanému nebyl dokázán. je naopak vyvrácen jeho přím" 
zločinný úmysl. způsobiti Anně B-ové 'těžké zraliční (poškození n~ 
těle), zvláště potrat, dále dovozuiíc, že obžalovaný neměl ani tušení o 
tom, že má co činiti se ženou těhotnou, takže podle názoru zmateční 
stržnosti není prý dána, ba je takto vyvrácena i příčínná souvislost mezí 
únwslem stěžovatelovým a výsledkem, následky jeho činu., Přehlížíf 
zmateční stížn0'st, že citace § 152 tr. zák. v prvém odstavci § 157 tr. 
zák. nasvědčuje tomu, že se aní ke skutkové podstatě zločinu těžkého 
poškození na těle podle druhého odstavce tohoto § nevyžaduje přímý 
úmysl pachatelův, přivoditi těžké poškození na těle, nýbrž že také tu 
stačí úmysl nepřátelský, který zjišťuje napadený rozsudek, tím, že 
zjišťuje účast obžalovaného na zlém nakládání s Annou B-ovou - a že 
dále, pokud jde o příčinnou souvíslost mezi úmyslem pokud se týče 
č'nem nachatelovým a jeho výsledkem, vvslovuje předpis druhé věty § 
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í34 tL zák. zásadou platnou pro celý obor trestního práva, tím spíše 
tedY ve příčině skutkové podstaty trestného činu, směřujícího stejně 
jakó vražda proti tělesné neporušenosti, jak je tomu především při zlo, 
činu těžkého poškození na těle podle § 152 tr. zák. a důsledně pak i při 
zločinu podle § 157 tr. zák. Právem uložil tudíž nalézací soud obžalo
vanému zodpovědnost za onen následek jeho skutku, za těžké poško
zení na těle, přívoděné Anně B-ové potratem, bez ohledu na okolnost, 
rozsudkem arci neřešenou ani nezjištěnou, zda obžalovaný vědělo jejím 
těhotenství či nikoli, neboť tato zodpovědnost stíhá ho. podle oné zá
sady i tehdy, nastal-li onen výsledek jenom pro osobní povahu toho, 
jemuž bylo ublíženo, ba dokonce i jen z příčin vedlejších náhodou 
k tomu pfistoupivŠích. 

čís. 3066. 

Tisková n0'vela (zákon ze doo 30. května 1924, čís. 12'4 sb. z. a n.). 
Ned0'spěje-1i kmetský soud (pětičlenný senáť) t1Ia základě výsledků 

hlavního přelíčení k přesvědčení o přičítatelnosti činu podle § 1 tisk. 
110V. jest na něm, by uvažoval 0' zavinění zodpovědného redaktora 
s hl~diska § 6 tisk nov. bez Ohledu na to, zda zněla obžaloba toliko na 
přečin podle § 1 ~isk. nov. či in eventuru na onen přestnpek, nebzda 
byla v tomto směru teprve dodatečně změněna nebo doplněna (§§ 262, 
267 tr. ř.). 

Rozsiudky kmetských soudů (pětičlenných senátů) lze napadati 
co do výroku o vině jedině zmateční stížn~)sťJí, ať jde o přečin pr0'ti bez
pečnosti cti či jen o přestupek podle § 6 tiSk. nov. 

. Uveřejnění článku, jehož závadný obsah pachatel (redaktor) zna,l, 
vylučuje pravidelně skutkovou podstatu § 6 ~isk,. nov. a naplňuje pod
statu přečinu proti bezpečn0'sti cti podle § 487 a násl. tr. zák. 

Předp<tkladem zákonným předpisům hovíclh0' řešení otázky o vině 
pili' tIIestlných činech proti bezpečnosti cti je, by se soud předevšim 
v 0'boru. skutkově zjišťovací činnosti obíral obsahem, smyslem a dosa
hem závadných projevů. 

Pouhý nepřístojný výraz (»sorta lídÍ«) neni ještě sesměšňovánírn 
podle § 491 tr. zák., které vyhledavá snížení v úctě a vážnosti. 

Nezáleží na pojmenování 'opravného prostředku, nýbrž na obsahu 
uplatlň0'vané výtky. 
'. . Použití výsledků kárného řízení jako průvodního pramene v trest-
11ím řízení. . 

(Rozh. ze dne 31. ledna 1928, Zm I 248/27). 

N ej v y š š í s o II d jako soud zrušovací po ústním líčení zmateční 
stížnost soukromého obžalob ce do rozsudku kraiského jako kmetského 
soudu v Hradci Králové ze dne 18. února 1927, jímž byl obžalovaný po
dle § 259 čís. 3 tr. ř. sproštěn z obžaloby pro přečin podle §§ 487, 488, 
491,493 tr. zák. a § 1 zákona ze dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a 
n., pokud se týče pro přestupek podle § 6 zákona ze dne 30. května 
1924, čís. 124 sb. z. a 11., I., zavrhl, pokud směřovala proti výroku, jímž 
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byl obžalovaný sproštěn z obžaloby pro přečin proti bezpečnosti cti 
ve smyslu §§ 487: 488,. 4~1, 493 tl. z~k., ~ pro přestupek ve smyslu § 
6 tIsk. I:ovely, spachany vetamI: »Ponevadz S. jako Soko1« - »strýčků 
na radmcI«, »Otazka vmy návrhem« - »v roce 1920 žádná křivda« 
»S.,,, provinivší se« - »se neosvědčil, dosazen«. II. Naproti tomu vy~ 
hovel zmateční stížnosti pokud čelila proti další sprašťující části roz
sudku, týkající se vět: »Bankrotářské hospodářství« - »nemůže změ
niti« a »Pře~to, vŽ,e ~l~sováním« v---: »dů;rčry ,z?eužil«, zrušil napadený 
:ozsudek v teto castl pko zmatecny a vec vratrl soudu prvé stolíce, by 
jl v tomto rozsahu znovu projednal a rozsoudíl. 

Dllvocly: 

Scukromý obžalobce podal m obžalovaného. zodpovědného reda
:Ido.'a periodického časopisu »R.«, obžalobu pro přečin proti bez
pecnosti cti podle §§ 487, 488, 491 a 493 tr. zák. a § I tisk. nov. Při 
posledním hlavním přelíčení prohlásil soukromý obžalobce, že opra
vu~e, pokud se týče mění návrh žalobní potud, že navrhuje odsouzení 
o.bzalovaného pro přestupek zanedbání povinné pozornosti podle § 5 
tr~k. nov. Protr rozsudku kmetskéhosoudu, sprošťujícímu obžalova
neho z obžaloby i pro přečin i pro přestupek shora naznačený, ohlásil 
soukromý obžalobce odvolání, jež v zákonné lhůtě provedl »in even
tum« též jako zmateční stížnost a iímž se domáhá toho. by obžalovaný 
byl uznán vinným přestupkem podle § 6 tisk. nov .. neb aby rozsudek 
byl zrušen a věc byla vrácena k opětnému projednání do prvé stolice. 
Dlužna především zdůrazniti, že rozsudky kme'tských soudů - pěti
členných senátír - podle ustálené judikatury zrušovacího soudu, jak 
obzvláště přichází k výrazu v jeho rozhodnutích čís. sb. 2122 a 2672. 
lze napadati co do výroku o vině, ať tu ide o přečin proti bezpečnosti 
cti či o přestupek podle § 6 uvedeného zákona, toliko zmateční stížností 
podle S 280 a násl. tr. ř. a že rozhoduje o tomto opravném prostředku 
výlučně nejvyšší soud jako soud zrušovaci. Soukromý obžalobce opo
věděl ovšem odvoláni. než tato okolnost nepadá v souzeném případě 
dále na váhu. neboť nezáleží na pojmenování opravného prostředku. 
nýbrž na obsahu uplatňované výtky. a tu dlužno uvážiti, že napadený 
rozsudek obsahuje pO:Jze výrok sprošťuiící, takže iest zievno) že sou
kromý obžalobce, pokud opověděl při hlavním přelíčení odvoláni. měl 
a mohl míti na mysli napadati výrok o vině. Tento jeho záměr vysvítá 
rak nadevší pochybnost i z provedení onoho »odvolání« . .Te tedy zjevno, 
že soukromý obžalob ce ve skutečnosti svým nesprávně jaka »odvolání« 
označeným opravným prostředkem podal zmateční stížnost proti osvo

. bo'Zuiícímu výroku, již pak též, jak již dovozeno. včas provedl. Tím 
stává se ovšem návrh zástupce soukromého obžalobce, teprv při zrušo
vacím líčení učiněný, na výslech Dra. K-a jako svědka o tom, že tento 
po vyhlášení rozsudku opověděl kromě odVolání též zmatečnÍ' stížnost, 
bezpředmětným. Lze tedy po tomto řešení předběžné formální otázky 
přikročiti ku zkoumání obsahu zmateční stížnosti a dlužno se přede
vším vypořádati s těmito projevy pozastaveného článku: I. a) Na dru
hém místč závadného článku vyskytuje se pozastavená věta: »Poněvadž 
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$. jako »sokol« a lepší »sorta lidí« tčší se pnznI vládnoucích strSrčkll 
na radnici«, v níž kmetský soud urážku neshledal, poněvadž se v pod
statě vztahuje na členy obecního zastupitelstva, nikoli na soukromého 
obžalobce, a poněvadž slova »sorta lepších Iidí« značí přislušnost k vyšší 
třídě společenské a není ve spojitosti s předchozím označením soukro
mého obžalobce jako »sokola« jeho sesměšňováním. Lze beze všeho 
připustiti. že pisatelem článku mohl býti volen výraz přiléhavější a při
stolnější než právě slovo »sorta .... lidí«; leč pouhá nepřístojnost není 
ještě sesměšiíovánim, jak je má na mysli zákon v § 491 tr. zák., podle 
něhož se vyhledává, by sesměšňovánim byla snížena dotčená osoba též 
v úctě a vážnosti. Takového významu však pozastavená stať podle 
svého doslovu a smyslu a přes ono nemístné užití slova »sorta« nemá, 
poněvadž se jím toliko zdůrazňuje, že členové Sokola těší se zvláštní 
příZlú vládnoucích kruhů na radnid a že proto tvoří proti jiným občanům 
zvláštní skupinu lidí, radnicí protežovanou. Zmateční stížnost není s to 
uvésti důvody, proč má býti onen projev sesměšňováním ve smyslu zá
kona vůbec a soukromého obžalobce zvlášť a proč byla tato věta vsu
nuta do článku v úmyslu hanlivém. Poukazuje v tomto směru k tomu, 
že věta nemá nic společného s ostatním obsahem článku a, že mělo býti 
naznačeno, že na zr.ušenÍ -suspense neměly vliv výsledky kárného řízení, 
nýbrž že tu působily vlivy vedlejší, poněvadž se soukromý obžalobce 
jako .sokol a lepší sorta lidí těší přízni vládnoucích strýčkú, připouští, 
cCi shora bylo zdůrazněno, že se vytýká protekcionářství na radnici, 
tedy činitelům radničním, nikoliv soukromému obžalob ci. Pokud ob
hájce soukromého obžalobce poukazoval při veřejném roku k tomu, že 
k závěru, že ona věta nečelí proti osobě obžalobcově, nýbrž proti do
cela Jiným činitelům, dospěl nalézací soud proto, že nevzal zřetel k další 
větě článkl1 ,. v níž se uvádí, že ~má býti dosaženo intrikami, čeho nelllliže 
býti dosaženo asto:u a prostředky,· které snesou světlo, a k její sou
vIslosh s.,pozastavenou větou, nevysvítá z rozs'udku, že nebylo hleděno 
kuřečene souvislosti, a obstojí i v této stížností zdůrazňované sou
viS'lost~ vý:~ok nalézadho soudu, p01kud ziišťuie, že se pozastavené místo 
vztahuje na členy radnice. Vždyť nelze přehlédnouti další mezi poza
stav~no.u ,a. stíž~ostÍ zdůrazňovanou větou se objevující- poznámk'u, že 
~se Jevl uS.llov~a snah~, S-u ::nova nastoliti v IÚlřad správce .. ,«, čímž 
jest zcela lasne naznacen smer rozhodného útoku profi činitelům r1.d

nice, kte!í ~:u protěžu~í, k~ežto ani slo~em v~řčeno není; že by tuto 
~estu vohl tez soukromy obzalobce S. a, ze vvuzltlioval nebo schvaloval 
ll1t~iká~ské jedn~~í vládnoucích ~trýčků na radnici. Ide proto v tomto 
smeru Jev~v? vnepnpustnou polemIku protI přesvědčení nalézacího soadu. 
b) Ve pncme dalslch soukromou obzalobou pozastavených vět »Otázka 
vlny návrhem kárné komise zodpověděna kladně, tedy ve skutečnosti 
se nesi"ala S-OVl a11l V roce 1920 žádná křivda »a« S., provi!11vší se a 
kárnč trestaný má býti na b)'valé své místo, na němž se neosvědčiL do
sa~en«, opírá se sprošťu.iící výrok o úvahu, že se těmito větami koílsta
tU~1 '! podstatě toliko fakta, iež jsou potvrzena obsahem kárnÝch soisů. 
a Jez sOllkr?mý obžalob-ce sám tvrdí ve svém podání. Zmateční stížnost 
?p_akL~le ov~e,m,t~to ,věty, nedoličuje však, zda z jakých dl1vodů pok'ládá 
receny sproStU]lCI vyrok za mylný nebo vadný, omezuje se naopak pouze 
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na to, že dovo?~je z doslovu těchto dvou vět, že obžalovaný nejednal ve 
snaze, by ch:raml svým článkem veřejný zájem, a že dokazuje na tomto 
P?d~ladě to1i~o" že jiná věta článku, týkající se výtky »hr,ubého zneužiti 
duvery« naplnuJe skutkovou podstatu přečinu proti bezpečnosti cti. Ve 
sku!ečnos!i nedoličuje tedy vůbec žádného z důvodů zmatečnosti § 281 
tr" L, v otazce, zda Je sprošťující výrok týkající se těchto dvou vět zma
tecnym, Bylo proto zmateční stížnost ohJedně výroku pod a) uvedeného 
Jako zřejmě nedůvodnou, v příčině dvou vět pod b) .uvedených, jako po 
zákonu neprovedenou zavrhnouti. 

lL Zbývá zkoumati vývody zmateční stížnosti týkající se dalších dvou 
pozastavených projevů, věty prvé začínají slovy »Bankwtářské ho
spodářství .... « a končící slovy» ... . nemůže změniti«, a větu cd slov 
»Přes to, že hlasováním .... « až k slovům » .... důvěry zneužil«' tu 
nelze vývodům zmateční stížnosti, dovolávajkím se svým obsahem 
zj;vně důvodů zmatečnosti čís, 5 a 9 a) a b) § 281 lL ř" upříti úspěch, 
Predp?kladem zákonným předpisům hovícího řešení otázky viny při 
trestnych čmech prol! bezpečnosti cti je, by se soud především v oboru 
skutkově zjišťovací činnosti obíral obsahem, smyslem a dosahem zá
vadných projevů, by se přesně a jasně vyjádřil, které výtky, jaké obvi~ 
~ě~í dotýkající se cti souk'romého obžalobce, byly obsahem a smyslem 
c1anku proneseny, by se pak na tomto skutkovém podkladě vyiádřil 
o tom, které ze skutkových podstat §§ 487 a násl, tL zák. skutkově 
zjištěný projev ve směru objektivním podřaďuje a, by na tomto pod
kladě přikročil pak k řešení dalších otázek, k otázce, zda jest ohledně 
toho kterého činu důkaz pravdy přípustný a, pak-Ii ano, zda se podařil 
po případě, pokud tato otázka nebyla kladně rozřešena ve prospěch 
obžalovaného, ,by přistoupil ku zkoumání otázky důkazu' pravděpodob
nosti ve směru § 4 tisk. nov,; posléze by též rozhodl o subjektivním 
zavi?ěni pachatelově ve přičině přečinu proti bezpečnosti cti, po pří~ 
pade, by uvažoval o objektivní a subjektivní podstatě přestupku za
nedbání redaktorské povinné péče ve smyslu § 6 tisk. nov" o kterémžto 
přestupku sluší uvažovati a rozhodovati též pětičlennému senátu 
s~nátu kmetskému, jakž z ustanovení § 6 prováděcího nařízení k tisko
ve novele nadevší pochybnost vysvítá, byla-Ii, jako v souzeném připadl', 
původní obžaloba vznesena pro přečin pro,(i bezpečnosti ctL A ke vše
mu tomu dlužno ještě podotknouti, že s{~ud po stránce formální musí při
rozeně řečené své výroky i způsobem hovícím číslu 5 § 270 lL ř, náležitě 
odůvodniti. Leč ani v jediném ze shora naznačených bodů neodpovídá 
napadený rozsudek zákonu: Podstatnou vadou rozsudku jest především, 
že ohledně prvé závadné věty, začínající slovy: »Bankrotářské hospo
dářství, , ,.« nezjiŠ'ťuje, co se touto větou vlastně soukromému obža
lobci vytýká, Rozsudek reprodukuje prostě tuto větu v jejím doslovu, 
nezjistiv, zda se jí soukromému obžalobci vyčitá, že kradl, nebo že ke 
krádežím vědomě nadržoval či pouze snad nedbalým dozorem zavinil, 
že se krádeže staly, nezjišťuje, zda se vztahuje výtka o bankmtářském 
hospodářství a o obchoďech' jednotlivce na soukromého obžalobce, a 
není z rozsudku vůbec patrno, které ze skutkových podstat ve výroku, 
uvedených - §§ 487, 488, 491 tr, zák. - tuto větu podřaďuje, A přece 
Ee mělo vše to státi, poněvadž i důkaz pravdy se pak může řiditi toliko 
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po(lIe toho: v jakém smysl~ byly poz,astavené p:oje,':y nalézacfm sou~ 
dem pojímany a zakonu podradeny, Pravem naITIlta shznost, maJ1c zJevne 
tuto vadnost rozsudku na mysli, že, pokud se v onom odstavci obsažená 
výtka o krádežích a provádění soukromých obchodů vztahuje na sou
kromého obžalobce, činy ty by mu musily býti též prokázány, že však dll
kaz ten vůbec nebyl proveden, A tu naskytuje se otázka důkazu pravdy, 
jenž se podle rozsudku ohledně prv uvedené věty podařil, Napadený 
rozsudek opakuje tu celou řadu skutečností z řízení kárného; řadí vedle 
sebe bez udání bližší souvislosti výňatky z revisní zprávy české zem
ské kanceláře ze dne 2, března 1920 a z dobrozdání elektrického a stroj
ního oddělení zemského správního výboru; pokazuje k obsahu in
strukce soukromému obžalobci prý předané, cituje stručně obsah kár
ného nálezu z roku 1920 a nového po jeho zrušení vydaného nálezu 
z roku 1925 a zmiňuje se o smíru, jímž byla celá věc mezi obcí a sou
kromým obžalobcem vypořádána, Leč takový mechanický výpočet ně
kterých výsledků kárného řízení nehoví ještě zákonnému předpokladu, 
by přesně bylo uvedeno, které skutečnosti bere soud za zjištěny, a 
kterými úvahami se řídil při vyvráceni jednotlivých námitek, Vždyť ne
lze přehlížeti, že obsah takových kárných nálezů a to dokonce nálezů 
nanejvýš kuse odůvodněných a, jak se tvrdí, vůbec nep~avoplatných, není 
závazným a směrodatným pro trestní soud, že je naopak na tomto soudu, 
by si, pokud používá výsledků kárného řízeni jako pramene průvodního, 
_ což mu, jak stížnost mylně předpokládá, zabráněno býti nemůže, 
když mu kárné spisy byly dány k použití, - podle zásad § 258 tL r 
sám utvořil úsudek o tom, které skutečnosti bere za zjištěny, a též způ
sobem v čís, 5 § 270 lL ř, stanoveným odůvodnil, proč je bere za zji
štěny, nestačí vš",k prostý poukaz, že jsou jisté skutečnosti obsahem 
kárného řízení,c Právem uplatňuje stížnost vadu nedostatku důvodů a 
neúplnosti rozsudku, pokud se na příklad neobírá tvrzením soukromého 
obžalobce, že mu instrukce vůbec nebyla vydána; pokud se nevyjadřuie 
o ,rozsahu činnosti saukromého obžalobce, zda mu t6tiž náležel'a tech
nická nebo technicky-administrativní správa elektrárny a, pokud neu
važuje o různých odchylkách v revisni zprávě a v pozďějším technickém 
dobrozdání. Požadavkem plynoucím z předpisu čís, 5 !ol 270 tL ř, ie, 
by se soud též přesně vyiádřil o příčinné souvislosti mezi jednotlivými 
skutečnostmi, ziištěnými co do dllkazu pravdy z jedné a smvslem ied
notlivých urážek se strany druhé, Že takové zjištění v rozs~dku obsa
ženo není a býti nelTI~že) je nasnadě, uváží-li se, že souď"před řešením 
di'lkazu pravdy vůbec nezjistil, jaké výtky vlastně byly závadnou větou 
soukromél]1U obžalobci učiněny, a nelze řádné odůvodnění sprošťujíciho 
výroku - což stížnost celým obsahem svých vývodů zcela případně 
naznačuje, - viděti v tom, že se jednak chronologicky vypočítaií jisté 
výsledky kárného řízení a pak paušálně vyslovuje, že tyto výsledky 
stačí k, dů!kazu ,záv,adné věty, v rozsahu v jejím doslovu prostě uvedené. 

Pravem napada zmateční stížnost i sprošťující výrok v příčině věty 
),>Přes to, že hlasováním .... «; ani tu neziišťu.ie soud význam této věty; 
ne~vádí, kterému zákonnému ustanovení ji podřaďuie a pomíjí, že nejde 
tol1ko o výtku >>zneužití důvěry«, nýbrž že se pÍ'še v článku o jejím 
"hrubém« zneužití. Sprošťujicí výrok ohledně této věty se opírá o dů-
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vod trestnost vylučující podle § 4 tisk. nov., že se totiž obžalovanému 
chránícímu veřejný zájem, podařil důkaz pravděpodobnosti. Tento zá~ 
]em a úmysl chrániti především terto zájem vidí soud v toni že občan
st,,:o mělo zájem na t?,m, by se >>nepořádky v elektrárně vyÚtřily«. Leč 
pr~v,:m poukazuJe StlZllOst k tomu, že kárné řízení, jehož předmětem 
prave bylo, tyto nepořádky vyšetřiti, již od roku 1919 bylo v proudu 
~ ?elze tedy seznati, jaký zvláštní zájem vedl ještě k tomu, by závadn; 
cla~ek ~y~ sepsán,. 'kdy.žtě v d~bě sepsání č~ánku toto kárné řízení již 
proslo ovema stolicemI a koncllo odsouzenl1T1 soukromého obžalobce. 
D~!ší úvaha, že se v jiných článcích v roce 1922 a 1923 psalo o hospo
da.rství v ele,ktrárně, .!n.o~la br spíše svěd,čiti proti tomu, že b~l závadný 
članek sepsan ve vere]llem za]lnu, leda, ze by se objevily v nem takové 
nové důležité skutečnosti, jež mohly snad přispěti k bližšímu vysvětlení 
viny ,souk~~mého obž~lobce. Poukaz k tomu, že soukromý obžalobce 
v]1nych pnpadech nezaloval, nemá s otázkou veřejného zájmu -vůbec 
11lC společného. Nelze tu však p011linouti mlčením že nalézací soud 
pos~aviv se neprávem na stanovisko, že veřejný zájem záležel v sou~ 
zenem případě ve vyšetření nepořádků v elektrárně v H. stiháním sou
kromého obžalobce, nevyčerpal tím otázku veřejného zájmu, neuvažoval 
o tom, zda nespočíval veřejný zájem snad v tom, že měla opět dosac 
zena býti do úřadu osoba disciplinovaná, jež nebyla shledána únlně 
čistou, neobiral se také otázkou, zda nehrála tu snad roli osobní I;ebo 
stran,~cká :,evraživost. Nehledíc dále k t~n:u: že jlři sprošťujícím výroku 
na zaklade § 4 !rsk. noV. by nebylo poustol! se zřetele též předpis § 13 
uvedeného zákona, vzbuzují vývody rozsudku dojem, jakoby soud byl 
dokonce zjistil pravdivost pozastavené výtky. Pokud bv se výrok soudu 
pojímal v tomto smyslu - přes onen číselný poukaz n'; § 4 tísk. nov. -
nebyl by přes to udržitelným, poněvadž i tento výrok jest stižen ve~ 
škerými vadami, jak by'!y shora uvedeny ohledně prvé věty. V obou 
těchto směrech bylo tedy odůvodněné zmateční stížn'osti vyhověti a na
padený rozsudek zrušiti jako zmatečný, aniž bylo třeba obírati se dal
šími Výtkami stížnosti, při čemž se k důvodu zmatečnosti podle čÍs. 4 
§ 281 tr. ř. připomíná jen tolik, že jest již po stránce formální pochyben, 
poněvadž chybí předpoklady poslední věty § 281 tr. ř. 

Nutno ještě dotknouti se otázky případného zavinění podle § 6 tisk. 
nov. Názor nalézacího soudu, že změna obžaloby z přečinu §§ 487, 488 
a 49-1 tr. zák. a § 1 tisk. nov. v obžalobu z přestupku § 6 tohoto zákona 
je nepřípustná již z důvodu procesuálního s ohledem na obsazení souclu, 
je právně mylný. Nedospěje-li kmetský soud - pětičlenný senát - na 
základě výsledků hlavního přelíčení k přesvědčení o přičítatelnosti činu 
podle § 1 tisk. nov., jest na něm, by uvažovalo zavinění zodpovědného 
redaktora s hlediska § 6 tisk. nov. bez ohledu na to, zda zněla obžaloba 
toliko na přečin podle § 1 tisk. nov., či in eventum na onen přestupek, 
nebo zda byla v tomto směru teprve dodatečně změněna nebo doplněna, 
poněvadž předmětem obžaloby (§§262, 267 tr. ř.) není právní kvalifi
kace činu obsažená v obžalobě, nýbrž skutek sám, jejžie soudu právě 
posouditi neodvisle od oné kvaliiikace, a nic nebrání tomu, by ve věci 
samé nesoudil pak o tomto přestupku kmetský senát, jak též v § 6 pro
váděcího nařízení k tiskové novele uznáno. Poněvadž však' kmetský soucl 
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... t'l ' souzeném případě že obžalovany' redaktor znal obsah pozasta-
ZjlS 1 \ . ' .·v v d v' v , 

c' , . PI"t\'}T xílTIž asi má b)"ti řečepo. že znal obsah lIZ pre uvere]oel11D1 vene z ( ,,,-, . . . k cl " 
.' řes to do tisku dal je ovšem odmítací stanovls o sou u ve pn-

~.l';] Přestupku § 6 tis,k.' nov. odůvodněno, vždyť uveřejnění článku, 
~ll1e ,P a','adlly' obsah pachatel znal, vylučuje pravidelně skutKOVOu pod-
j ehOZ z' , " ,. b ' t' t' § 6 tisk nov. a naplňuje podstatu precmu pro,1 ezpecnos I C I 
s~J:~ § 487 ď násl. tr. zák. Tento právní rozdíl zmateční stížnost patrn~ 
P . t'h' pokud po změně obžaloby na přestupek § 6 trsk. nov. I ]e]1 
nevýs I u]e, 't 't kP'" hl " 'vl'h směřu]'e k odsouzeni pro ten o pres upe. rave \oZ e-konecny na , " " "'.r . k ." 1 . k tomuto právně mylnému naZifam strznosl!, Jez ov.sem, P JIZ 
~!~~ozeno, proti předpisu § 262 tr. ř. nemůž~ býti závazným pro p,rávn! 
k l'fkaci souzeného činu soudem nalézaclm, bylo v tomto pnpade 
v~~ I;iátiti zase kmetskému soudu, by ji v naznačených bodech znova 

projednal a rozsoudil. , čís, 3067, 

Ustanovení § 81 tr, zák'. předpok!ád~ j,en úmysl, ,zm~ti vý,,:o~, pli
koliv úmysl, zmařiti účel vý~~nui e~rn~1 neru~e?YI vyk011l. ve.rejneho 
"adu (služby)' veřejnému čtn1tel!, mkoltv osobe jeho ,opatřenun, d?t
~~né 'est zťtsta~eno určiti, kterými úkony ,do kruhu J,e~o !onnaln~c~ 

, J ~~' s.padaj'ícimi (j'akým' způS'obem vykotlU) doed1 se bezpecne 
opravnvu1 , t ľ 
účelu, který má při výkonu tom n~ zre ~ 1,. " " 

POkud lze v popoháněni kom spatrovah nástine vztazent ruky ve 

smyslu § 81 tr • .zák. 
(Rozh, ze dne 1. února 1928, Zm JI 246(27,) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po úst~im líčení 
zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudk~ ,zemskeho!restnlh~ soudu 
v Brně ze dne 3D, dubna 1927, jímž b~l stezo,vatel uznan vmnym zl~
činemweřejného násilí podle § 81 tr. zak. a p're~tupkem,~ 312.tr. za~., 
pokud napadla rozsudek nalézacíhosoudu, ]lmz, byl stezovatel uzn~~ 
vinným zločinem veřejného- násilí podle § 81 tr.. zak" rozsudek tel; zr~s11 
v tomto směru ve výroku o vině, jakož i .~e výroku o t,restu a vyroclch 
s' ním souvisejících a věc vrátil soudu prve stolIce, by ]1 V rozsahu ,zru
šení znovu projednal a rozhodl. 

Dftvocly: 

Zmateční stížnost, jež uplatňujeje~iný dů~od zmate~nosti, pod~e ~ 
281 čís, 9 a) tr. ř., žádá sice v konecnem navrhu povsechne zrusem 
rozsudku prvé stolice a sproštěni stěžovatele z obžaloby. A,všakvývody 
stížno.sti zabývají se výhradně skutkovou podst~tou "ZIOCI":U § 81, tr~ 
zák., takže není stížnost vůbec provedena ohledne dalslho vyroku, Jlmz 
byl stěžovatel uznán vinným, přestupkem po~le ,~ 312 tr. ~ák. Pokud 
jde o zločin podle § 81 tr. zak. nem zmatečl1l strznost v pravu, pokud 
napadá tento výrok v otázce maření úředního (služebního l..,vykonu, 
namítajíc, že úředním ,(přesněji služebním), výkonem. by]o. Z]IS:':l1l to
tožnosti stěžovatele, že výkon ten byl skoncen, ]akmrle rekl stezovatel 
strážníku své jméno a poukázal na tabulku visící na koni a nesoucí jeho 
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jméno, a že stěžovatel neměl pokud se t}rče nemohl míti úmysl zmařiti 
výkon skončený již tím, že po onom projevu a poukazu pobízel koně 
dále. Námitka neobstojí. Stížnost stotožňuje účel úředního (služebního) 
v{'konu s,vj!konem samým a činí tak neprávem, jelikož ustanovení § 81 
predpoklada Jen úmysl, zmařiti výkon, nikoliv úmysl zmařiti účel vý
konu. Chráníť ustanovení to nerušený výkon veřejného úřadu a veřejné 
služby a veřejnému činiteli, nikoliv osobě, jeho opatřeními dotčené, 
Jest zůstaveno určiti, kterými úkony do kruhu jeho formálních oprávnění 
spadajícími, jakým způsobem výkonu jeho úřadu (jehO' služby) docílí 
se bezpečně účelu, který má při výkonu tom na zřeteli. Účelem služeb
ního zákroku strážníka K-al bylo arciť zjištění totožností stěžovatele, 
Jehož chtěl ,udati peO přestupek proti silničnímu řádu. Služebním vý
!~onem za tím účelem K-em předsevzatým byly však jednak další otázky, 
pchž zodpovědění stěžovatelem pokládal K. pro určení osobnosti stě
zovatelovy za nutné, jednak pozastavení povozu stěžovatelova, k'teré 
mělo K-ovi umožniti položení dalších otázek a postřehnutí odpovědí 
stěžovatelových. Proto nezáleží na tom, zda k dosažene onoho účelu 
bylo i těchto úkonů zapotřebí, či zda stačilo pro onen účel již udání 
pnéna stěžovatelem a pohled na tabulku, ač dlužno podotknouti, že 
Jménem a bydli'štěm nejsou vyčerpány osobní poměry obvykle pro určení 
osobnosti pachatelovy zjišťované a že není jisto, zda mohl strážník 
tabulku na koni přečísti, pohyboval-li se kůň rychleji směrem od něho 
pryč. Proto nezáleží ani na tom, že stěžovatel nechtěl zmařiti zjištění 
své totožnosti nebo dokon,ce trestní řízení správní, pro jehož zahájení 
měla býti jeho osobnost (totožnost)] bezpečně určena. Stačí, že měl 
úmysl, zmařiti zastavení po'vozu a zjištění okolností, na které se ho 
chtěl strážník K. ještě zeptati. Nelze však stížností upříti oprávněnost, 
pokud se svými vývody dotýká znaku násilného vztažení ruky a v tomto 
směru vytýká, že nebyla vztažena ruka na strážníka ani přímo ani ne
přímo, ježto nelze spatřovati násilné vztažení ruky v tom, že stěžovatel 
neřekl strážníku svoji adresu a své zaměstnání a poukázal ho' místo 
!oho na tabulku, visící na koni. Napadený rozsudek nezjišťuje, kterým 
Jednáním stěžovatel, ať již přímo ať nepřímo, vztáhl ruku na strážníka 
K~a: Spokojuje se pDUZe s tím, že zjišťuje, že obžalovaný užil jako 
nasllného prostředku popohánění koní. Nezjišťuje však, že se strážník 
držel při tom vozu, nebo že stál mezi vozem a koňmi, nebO' před kO.ň",i 
a obžalovaný to věděl, a že tedy tímtO' popoháněním koní alespoň ue
přímo působil proti Dsobě strážnika. Není protO' zjiš.těno ani přímé 
ani nepřímé vztažení ruky na strážníka, a tudíž podstatná skutková 

. známka zločinu podle § 81 tr. zák. Bylo proto zmateční stržnosti v tomto 
směru vyhověti, výrok o vině obžalovaného Dhledně zlO'činu podle § 81 
tr. zák., jakož i výrok a trestu a výroky s ním související zrušiti a věc 
vrátiti soudu prvé stolice, by ji v rozsahu zrušení znovu projednaJ a 
rozhodl. 
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Výtky proti mnDžství oSDb (přísJ~šníků~ ~tav~ a pod.) Iz: :stiha~i 
• ko urážky na cti jen potud, pDkud JSou mltreny JakO' urazky jednath
j~ ch k tomuto SOUbDru náležejících osob, a pDkud jim také tak bylO' 
~~z\1tl1ěno; aktivllÍ legitimace k. s~~omé . Db.žalDbě .!tt předpokl~dá, ?,y 
znatelným způsobem byli Dznacenl Jednothvcl, na nez se vztahUje uraz-

livý výrok. . I ·t· t k . 
- »Znameními na někDhD se h'odícíml« ne ze rozume 1 pouze a ova 
znamení, která se výlučně hodí !'~ tD~? ~terého jed~ot!ivce; na. tuto 
zákDnnDu náležitost lze us~ova(Jl I z p~ych skutkDvych okolnosti pří
padu než právě ze samotneho Dbsahu c1anku. 

Právní zástupce zemřelého soulkroméhD obžalobce není asobDu, 
která by pDdle § 495 odst. druhý k. zák. měla právo setrvati dále ,n~ 
obžalobě jeho jménem podané a učiniti kOnečný návrh na potrestam 
obžalDvanéhD. 

(Rozh. ze dne 2. února 1928. Zm I 559/27.) 

Ne j v y Š š í s o li d jako soud zrušovací vyhověl v ne,veřejném za
sedání zmateční stížnosti obžalavaného do rozsudku krajského soudu 
v české Lípě ze dne 30. září 1926, jímž byl obžalovaný uznán vinným 
přečinem proti bezpečnosti ctI v~ smyslu § ~91 tr. z~k, a ~ 1 tIsk. ~ov., po
kud směřovala proti výroku, Jimž byl obz~lovany .uznan vJl1nym. a111m 

. přečinem, spáchaných na soukr?mýc~. obzalobclsh Petru B-ovl; Dr. 
Antonínu F-ovi .a Jindřichu F-ovl; zrustl napadeny razsudek ve vyroku 
O' vině ohledně těchto tří soukromých obžaJobců jako zmatečný a v dů
sled'cích toho zrušil i výrok o trestu a výroky s tím so~viseiíd a věc 
vrátil do prvé stolice, by ji v tomto rozsahu znovu prOjednala a roz
hodla. Naproti tomu zavrhl zmateční stížnost obžalovaného, pokud smě
řovala proti výroku, jimž byl uznán vinným oním přečinem, spáchaným 
na vše.ch ostátních v obžalobě uvedených 24 saukromých obžalab
cích. 

o II vod y: 

Soukromá obžaloba byla podána 27 so.ukromými obžalobci, jak jsou 
uvedeni v trestním oznámení, počínajíc jménem P. B-a, faráře ve V, 
Napadený rozsudek uznal Dbžalovaného vinným přečinem proti bezpeč
nosti cti ve smyslu .§ 491 a 493 j,. zá'k .. spáchaným »na soukromých 
obžalob cích P. Petru B-ovi a soudruzích«, tedy pro urážku všech 27 
soukromých obžalobců. Zmateční stížnost napadá tento rozs.udek, do
volávajíc se číselně důvodů zmatečnosti čís. 3, 4, 5, 8, 9 a) a 10 
§ 281 tr. ř., a napadá odsuzující výrDk jednak pro různé formální a 
hmotněprávní vady vůbec. kromě toho však vytýká i vadnost rozsudku, 
pokud uznal ·na vinu obžalovaného i k soukramé obžalobě koleie re
demptoris!ú. farMe Petra B-a, Dr. Antonína F-e a Jindřicha F-a O 
těchto námitkách bude pojednáno v tomto rozhodnutí odděleně·, takže 
napřed budoé! vyřízeny povšechné výtky stížnosti ca do objektivni a 
subiektivní stránky přečinu proti bezpečnosti cti vůbec - část l. -, 
kdežto v druhé části bude pojednáno o výtkách stížnosti v příčině oněch 

I 
I , 
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4 jmenovitě uvedenS'ch soukromých obžalobců odděleně - část ll. - K I. 
Důvod zmatečnosti čís. 4 § 281 tr. ř. spatřuje stížnost v tom, že nebylo vy
hověno návrhu obhajoby na slyšení znalce Theodora M-a o tom, že ona 
- scil. v rozhodné stati uveřejněná - přísloví jsou skutečně přísloví 
a lidová rčení a že jsou uvedena beze změny, jak jich lid užívá. Tento 
důkaz mohl by případně míti význam, kdyby byla předmětem soukromé 
obžaloby toliko ona přísloví. Jak však ze spisů vysvítá, byla soukromou 
obžalobou pozastavena ona přísloví ve spojitosti s osmi vyobrazeními, 
s nímiž jsou jednak jednotlivě ve věcném vztahu a tvoří kromě toho ve 
své ceHstvostí v sebe uzavřený jednotný útok. Je nasnadě, že při tako
vémto skutkovém podkladu soukromé obžaloby jakož I odsuzujícího 
rozsudku otázka, zdali jsou tato přísloví sama o sobě jen lidovým rče
ním atd., není rozhodná, neboť, i kdyby znalec tuto otázku - iež 
ostatně není vůbec tak složitou, že by nemohla samostatně býti rozře
Šena soudem - zodpověděl kladně, nebylo by tím nic získáno pro sku
tečnost v tomto připadě rozhodnou, zdali tato, třebas o sobě nezávadná 
lidová rčení právě spojitostí s příslušnými obrazy a vzájemným vzta
hem jako celek nabývají rázu urážlivého. O této jedině závažné skuteč
nosti mohl rozhodnouti toliko kmetský soud, nikoli znalec; jeho výslech 
nebyl ani o této skutečnosti navržen a je tedy jasno, že zamítnutím zcela 
zbytečného výslechu nenastalo zkrácení obžalovaného v jeho právech 
na obhaiobu. 

Zmateční stížnost vytýká dále rozsudku zmatečnost s hlediska čís. 
5 § 281 tr. ř. pro nejasnost, neúplnost a vnitřní rozpor; v této souvis
losti obrací se především proti názoru soudu o významu slova »Pla!!e«, 
vytýkajíc rozsudku mylný výklad tohoto slova, pokud soud spatřuje 
v tomto slově označení vztahující se pouze na duchovenstvo katolické 
církve, kdežto podle vývodů stížnosti se užívá tohoto slova v nynčjší 
době povšechně o kněžích všech náboženských vyznání bez výiimklv. 
Touto námitkou rázu vlastně hmotněprávního - čís. 9 a) § 281 tr. ř. 
- bylo by se zabývati věcně, kdyby vycházela ze vše,ch skutkových 
zjištění rozsudku při zjištění smyslu urážek; tu však pomíjí stížnost, že 
soud svúi názor, že označení »Plalle« má v souzeném případě smysl 
hanlivý á vztahuje se na duchovní katolické církve, opírá o spojitost 
s obsahem obrazů, pod nadpisem »Pfa!!erei« se nalézajících, kde jsou 
vyobrazeny duchovní osoby přislušející výhradně ,k církvi katolické. Je 
l1asnadě, že při tomto skutkovém ziištěnÍ nezáleží vůbec na tom, v ja
kém smyslu se obyčejně slova »Pla!!e« užívá; bylo naopak na stížnosti, 
chtěla-Ii svou námitku dolíčiti v tomto směru po zákonu, by se držela 
i onoho dalšího skutkového zjištění, iímž soud vymezuje smysl slova 
»Pfaffe« právc' pro souzený případ. V další dosti obsáhlé části svých 
vývodLl napadá stížnost zjištění soudu o smyslu a významu jednotli
vých obrazll a jim připojeného textu. V kterém směru by tyto úvahy 
soudu byly stíženy vadou vnitřního rozporu, nejasností neb neúplností, 
stížnost nedoličuje, ačkoli by toliko v přesném vytknutí takovýchto vad 
bylo lze spatřovati řádné provádění dovolávaného důvodu zmatečnosti 
čís. 5 § 281 tr. ř.; stížnost tu naopak pouze podrobuje obsah pozasta
venvch statí samostatnému rozboru, snažic se takto dospěti k názoru 
stěžovateli příznivému a odchylujícímu sc od závěrů soudu. Tímto po-
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shlpem a dovozováním, že závěry soudu jsou fantastické, přehnané a 
'Jod. brojí však toliko l:~ott VOl1~éJ11u v,přesv~dčení soudu z~ůsob,em l hlediska §§ 258 a 288 CIS. 3 tJ.,;' ne~npust~~m. Poku~~e ,v nekt,e;"y ch 
obrazech objevuje mnich nebo klastermce ~ sttznost namlt.a, ze an! zadny 
mnich ani žádná jeptiška soukromou obzalobu nepodah, nesmela po
minouti zjištění soudu, iogi~ky zaj,i,sté u?ržitelné, že i. !a,kovými . naráž~ 
kami lze osobní cti duchovnlho ubllZIÍl a ze soud obzvlaste I V cellstvosÍl 
oněch 8 obrazů a v jejich seřadění vidí projev pohrdavéhO' úsudku o 
charakteru a mravní osobnasti katolických duchovních. Ostatně mají 
právě ona rozsudková zjiště,ní ohledně urážlivého v;tahu ob~azů a textu 
k mnichLrm význam pw obzalabu, pokud byla podana kole]1 redempto
ristů, o čemž ještě bude níže promluveno. Že soud ve svý,ch úvahách .o 
smyslu pátého abrazu vyslovil n~zor, ~e ž:nšt!nou tam vy,o?razenou ]e 
míněna vdaná žena, z rozsudkavych duvodu vubec nevysvlta. Rozsudek 
však nespatřuje v pozastave~~, sta,ti 'p0.uze kritik~ chyb a výstřelkú ?U
chovního stavu, nýbrž sesmesnovalll »]ednotllvcu tomuto stavu naleze
jících poukazem na jejich, tělesné a. duševl~í v~d~, K!teré se ~veličují a 
v komických a v drastickych sltuaclch Č1ll1 kazdemu slovem I obrazem 
snadno srozumitelnými«. 

V této souvislosti budiž ihned připomenuto k námitce stížnosti, 
uplatňované s hlediska čís. 5 a 9 a) § 281 tr. ř., že soud usuzoval na 
urážku jednotlivců toliko z povšechného vztahu urážky na celý du·chovní 
stav·, a pokud namít~; že ,p;o. urážku stavu nelz~ ješ~ě p,~znati p!ávo !,a
lobní jednotlivým pnsluslllkum tohoto st~vu, z~ Sl, SÍlzn?st prede.vslm 
nevšímá správnéhO' absahu rozsudku, ktery na ruznych mlstech zdu raz
ňuje, že statí, měli ~ýti uráženi »sluho,:,é círk~e;<,. "k.a~oličtí dU,~hoyní«, 
»jednatliví přlS!ušllIci tohoto stavu«, ,,]ednotlrva IndlVldua«. Pn techto 
zjištěních, jimiž byla plně vyhavěno právnímu stanovisku, vysloven~mu 
v'nálezu,nejvyššího soudu jako soudu zrušovacíhO' ze dne 31. kvetna 
1926, zni" I 657/25, sb. n. s. čís. 2396, závaznému pro prvý soud při 
novém projednání této věci, lze ponechati stranou zcela zbytečné úvahy 
kmetského soudu o významu stavovské cti a o aktivní legitimaci jedno
tlívých příslušníkůl určitého stavu, určitého kIolektiva, padati soukro
mou obžalobu pro urážku vztahující se na tento stav nebo na toto ko
lektívum. V onom rozhodnutí neivyššího soudu je zdůrazněn právní ná
zor, že výtky proti mnažství osob (proti příslušníkům stavu a pod.) lze 
stihati jako urážky na· di jen potud, pokud jsou míněny jako urážkv 
jednotlivých k tomuto souboru náležejících osab a pokud jim také tak 
bylo rozuměno. Právě tuto skutkovou náležitost však soud ve svých dů
vodech ziišťuie a je oroto právní názor, který pak na jiném místě vy
slovuje velmi rozvláčným způsobem, napwsto bezpodstatný; ať je 
správný či - jak sUžnost dovozuje - nesprávný, vzhledem na roz ho
duiící úvahy v ·rozs,udku, ie vedlejší a nemůže pwto stížnost na tomto 
podkladě budovati hmotněprávní námitku; ostatně nelze na dotyčné vý
vody stížnosti reagovati věcně i v důsledcích předpisu čtvrtého odstav
Ce 1l 293 tr. ř., podle něhož je prO' právní posouzení tahoto případu roz
ho'dným a proto i stížností dále nenapadatelným právní stanovisko za
ujaté nejvyšším soudem v jeho nálezu. Stížnost napadá. svými vývody 
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dál:: ! výrok soudu, že ~e urážky vztahovaly netoliko na jednotlivé pří
SIUSlllky. stav~l ~~d~ov1l1hO, nýbrž - což bylo nejvyšším soudem sta
n~~eno j~ko dalsl predpoklad pro výrok odsuzující - že urážlivou statí 
mml obz~lov~~í: n~. určitý, místně nebo jinak ohraničený kruh těchto 
jednothv~u at jlZ pnmo jmenovaných neb označených znameními na ně 
se hodlclm.l..1 tato zákonná náležitost je kryta skutkovými zjištěními 
ro~sudku, jezto ;oud, pO'drobiv důkladnému rozboru náboženské po
mery. v ro.~hodnY'ch. okresích, s~ěžovateli dobře známé, z jedné strany 
a ~ely dal~1 obsah tiskopisu s !"uznými jeho výpady na tyto místní po
mery v »cernem koutku« jakoz I obsah pozastavené stati těmto' míst
ním. pO~ě:Ůll: ~ollkretllě přizpůsobený zvlášť z druhé strany, dospěl 
k presvedcem, ze bylo pko předmět urážlivého útoku označeno římsko
katolické duchovenstvo v tomto určitém místním okruhu (v černém 
kout~u~ .. ~n~ží-I!. se stíŽ!:ost tato, skutková zjištění: jimž řádr;é oclů
v~,~ne!,1 vazne upnÍ! nemuze, vyvraÍ!Í! IIbovolnyml zavery o mozné jiné 
pnc~~,e, proč. byly v obs:,hu poza stavené stati učiněny jisté změny, jimiž 
~e liSl od ,ongmalu uverejněného v tiskopisu »L.«, a tvrzením neposta
clte}nos,Í! uvah rozsu,d~u: n~pad.á i ·tu toliko nedovoleně skutková zjištění 
nalezaclho soudu. Mim-II dale, ze by bylo lze uvažovati o věcném vztahu 
pozastave~ých výtek na soukromé obžalobce pouze, kdyby jednotlivá 
vy?brazem byla svou podobností karikaturami soukromých ob žalobců, 
OClt~ s.e v ro::poru S právním názorem nálezu nejvyššího soudu, že zna
melllllll na nekoho se hodícími nelze podle zákona rozuměti jen taková 
znamení, která se výluč~ě hodí právě na toho kterého jednotlivce, a že 
lze na tuto zakonnou naležitost usuzovati i na základě jiných skutko
vých okolností konkretního případu než právě ze samotného obsahu 
článku. Ani dalši výtka zmatečllO'sti podle čís, 8 281 tr. ř. není odůvodněna, 
vždyť od-chylno~ právní kvalifikací činu kmetským soudem nebyl pře
krocen skutkovy podklad soukromé obžaloby, pozastavivší práv'či onu 
stať, na ni,ž se, vz;ahuje ?dsuzující výrokč a, že strany nebyly slyšeTI" 
O odchylne praVlll kvalifikacI s,kutku obzalobou pozastaveného, není 
zmatečností, když tě stranám je zůstaveno, napadati mylné podřadění 
skutku důvody zmatečnosti čís. 9 al a 10 § 281 tr. ř. Stížnost posléze 
~edoličuje po zákonu důvod zmatečnosti čís: 10 § 281 tr. ř., namítajíc, 
:e kmetský soud, shledav v pozastavené stati skutkovou podstatu pře
cmu ve smyslu § 30fl tr. zák., měl vysloviti svou nepříslušnost a ne
směl se přenésti prostě přes tuto možnou kvalifikaci; neboť přečin ve 
smyslu § 303 tr. zák. je ohrožen trestem tuhého vězení a obžalovanému 
není vůbec dovoleno, stěžovati si do toho, že jeho čin nebyl posouzen 
podle tohoto zákonného ustanovení, jež má přísnější trestní sankci než 
§ 493 tr. zák. ohledně přečinu proti bezpečnosti cti. Pokud však svými 
vývody chce snad naznačiti, že pozastavený skutek nemůže býti kvali
fikován podle § 491 tr. zák., vykazuje-Ii zákonné znaky § 303 tr. zák., 
sluší tuto právní námitku odmítnouti jako nepřípustnou ve smyslu § 293 
odst. čtvrtý tr. ř., ježto iiž v předchozím nálezu nejvyššího soudu byla 
vslovena v právním směru zásada možného souběhu těchto dvou pře
činů. V důsledcích toho bylo zmateční stížnost v bodech shora nazna
čených zavrhnouti ve smyslu § 1 čís. 2 a § 4 čís. 1 a 2 nov. k trestnímu 
řádu již v zasedání neveřejném z části jako zřejmě nedůvodnou, z části, 
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obzvláště ve příčině hmotněpravnich námitek, jako po zákonu nepro

vedenou. .' '" t' .. ., k d K II. Naproti tomu nelze zmatee.nI st1~n?,s I upntl opravne~l, po ~ : 
dovolávajíc se zřejmě důvodu zmatečnosÍ! ~IS. 9 cl, § 281 tr. r." vytyka 

S
udku vadnost v tom směru, že uznal obzalovaneho vJJ1nym precmem 

roz. b' I b' • h k 'h ť )ťoti bezpečnosti cti bezvýjimečně k o za o e vsec "sou romyc, o za-
lobců, aniž uvažoval o zvláštnich poměrech ?~Iedne sOl:kromyc~. ob
žalobců Dr. Antonína F-e, jindřich2. F-a a far are B-a v uvahu pncha-

"cích, Ohledně prv jmenovaných dvou ob žalobců bylo v protokolu 
zejl '" 1926 "'t' . . I' P' O hlavním přelíčení ze dne 30. zan v ~JI.S e::o, ze ze~re l. r.~v~m 
namítá stížnost, že tato okolnost nesm~la byÍ! P:I vynes;,nl odsUZU]l,CI~O 
rozsudi>u pominuta. Podmmky, za lllch:,v tr~stlllm fIZ.em,pro t:estny cln 
proti bezpečnosti cti v pr~e stolKI muze byt I pokracovano p;es to, ze 
soukromý obžalobce zemrel, JSou stan.oveny :! § 4?5. tr. zak.; tento 
případ ohledně oněch dvou soukromych obzalobcu nenasta.1; podle 
obsahu spisů nebylo trestní řízení ~ obža~obě těchto, dvou, obžalobců 
žádnou z osob v § 495. odst. druhy tr. zak. uvedenych dale vedeno; 
právní zástupce jejich plnou mocí vykáza~ý není mezi :ěmito os?bam2 
v ",koně uveden a nepříslušelo mu tedy pravo, setrvati dale na obzalobe 
jejiéh jménem podané a učiniti konečný návrh I~a ~?tre~tá,:í obžalo
vaného' nelze tudíž za těchto okolnosÍ! v trestmm Tlzem pred prvou 
stolici pokračovati když zemřeli, - viz i rozh. úřední vídeňské sbírky 
1516, 2080, 4084: 4228. Ježto tato sk<:tečnost zůstala nep~všill1nu.ta, 
je .odsuzujíd výrok ohledně obžaloby techto dvou soukromych obza
lobcllzmatečným a bylo v tomto směr.u stížn?sti v.y~ovčti. a napaden'ý 
rozsudek v tomto rozsahu jako zmatecnÝ zrUSIÍ!; lezto vsak nem ZIl
štěno způsobem veškerou pochybnos! vyl~čujícím, zd,ali a kdy tito, dva 
obžalobci zemřeli - je tu toliko postOVl1l relace o Jejich snHÍ!, mkoh 
úřednL osvědčení úmrtním listem - nemůže nejvyšší soud ve věci samé 
rozhodnouti, nýbrž bylo věc v tomto rozsahu vrátiti do' prvé stolice 
k dalšímu jednání a rozhodnutí. Téhož opatření pak bylo třeba i ohledně 
soukromé obžaloby podané farářem Petrem B-em. Stížnost poukazuje 
tu právem k záznamu v protokolu O hlavním přelíčení, podle něhož Petr 
B. nebydlí v obvodu krajského soudu a žaluje jako předseda »Di6cesan
verein der deutschen katholischen Geistlichkeit der Di6cese Leitmerilz«, 
kteréhožto spolku obžalobci jsou členy. Napadený rozsudek se tu ome
zuie na zjištění, že se působení tohoto so'ukromého obža!obce jakožto ka
tolického duchovního s ohledem na jeho funkci jako předsedy onoho 
spolku vztahuje na celý obvod tohoto spolku a tím také na obvody 
v úvahu' přicházejídch čtyř okresních soudů. Touto' úvahou nevysti
huie rozsudek podle rozhodnutí nejvyššího soudu vyhledávaný před
poklad pro aktivní legitimaci k soukromé obžalobě pro urážku na cti, 
by znatelným ZpLlsobem byli označeni jednotlivci, na něž se vztahuje 
urážlivý útok.' Takovým poznatkem byla ohledně ostatních obžalobců 
skutečnost, že bydlí a působí v oněch čtyřech obvodech »černý koutek«, 
proti němu právě útok směřoval. Tento místní vztah, čtenářům článku 
a tiskopisu vůbec znatelný, byl směrodatným ohledně ostatních soukro
mých obžalooců; tyto úvahy se však nehodí na soukromého obžalobce 
faráře B-a, který v »černém koutku« vůbec nebydlí; že pozastavený 
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č~áne~ Sl:1ěfoval zpúsobem čtenářům znatelným i proti osobám duchov_ 
mm, jIC~z. ;In~?st d~ tohoto obv~du to:i~o .za~ahuje, rozsudek nezjišťuje. 

, O,statl,e, n"z~ prehíednou~, ze zpstem pn hlavním přeíičení, podle 
nehoz fal~r B. zaíuje, Jako predseda diecesního spolku Litoměřického 
- na jakem podklade; nebo na čí prohíášení bylo toto zjištění uČiněno: 
z pl otokolu. nevysvlta -::- vzb,u,zuje P?chybností, zda farář B. žaluje 
vlastmm pnenem protO', ze se Cltr owbne ve své vlastnosti jako předseda 
?noho sp~lku dotčen na své cti, či zdali snad podává soukromou ob
zaíobu ]m~nem to~oto spoíku jako řádn~ jeh? zástupce; v tomto případě 
bylo by vsak uvazovatr o tom, zda ne111 obzaloba promlčena. Ze všech 
techl? .úvah" jež nepřipouštějí okamžité rozhodnut" nejvyšším soudem 
ve V;CI ~a!",e, byí.o t~dy I v tomto směru uznati, jak se stalo. Zbývá 
P?sleze jeste zabyvatr se zmateční stížností, pokud napadá odsuzuiící 
vyrok k soukromé obžalobě koleje redemptoristů. Proč stížnost víastně 
tento ,výra,k ,so~du na~ad,á, nelze. z jejích vývodů jasně seznati, pOl'ěvadž 
proste .uvadl, ze ,>;take teto 'koí~p byl.o žalobní právo přiznáno«; jak ze 
souVlsíostl vS daíslml vyvody stlznosÍ1 lze usuzovati, má tu stižnost asi 
na n:ysh, ze nebyla učinčna potřebná zjištěnJ ve směru subjektivním 
zdaI'! obžalov·aný svými útoky mířil i proti tomuto soukromému ob~ 
žalobci. Leč tu stačí poukázati k tomu, co již shora bylo naznačeno, že 
pod~e ;kutk~vých zjištění rozsudkových jsou předmětem pozastavených 
s~~tr >>r~dovy bl:atr, m111ch«, že vproto uráž!ivé útoky směřují i proti 
»rado~ym osobam ducho·vnlm« a ze takový utok na čest řádových du
chovmch v dotyčných obvodech bvdíícÍch a působících ( skutečně má 
tam i žalující kolej redemptoristů své sídlo) byl obžalovaným zamýšlen. 
Ž~v!e~to výr.;'k jest stižen formální vadou, stížnost sama netvrdí; pře
hlIzl-lI proste tuto část rozsudečných důvodl1, aniž by alespoň zřejmým 
poukazem naznačila, v kterém směru pokládá tento výrok za zmatečný,. 
nelze tuto jeií námitku pokládati za řádně po zákonu provedenou pro
čež bylo po této stránce stížnost zavrhnouti podle § 1. čís. 2 a § 4. čís. 
1 novely k trestnímu řádu již v zasedání neveřejném jako po! zákonu 
neprovedenou. 

čís. 3069. 

Ro~sah, pojmů »násilné vztažení ruky« (§ 81 tr. zák.), »násili« (§ 
98 a) tr. zak.), »skutečné ublíženl« (§ 190 Ir. zák .. ) a »urážka sku(lkem« 
(§ 312 Ir. zák.) je stejný; kte~oukoliv z těcbto známek míni zákon po
rušení tělesné tlledoťknutelnosti jiné osoby, jakékoliv iednáni které smě
řu!le přímo nebo nepřimo proti samotnému tělu osoby, na 'niž se ruka 
vztahuje, již se činl násili neb ubližuje nebo která se uráží. 

Netlll roodi1u mezi skutl<:ovým~ podstatami Si 312 a 81 tr. zák. pokud 
jde () urážku skutkem pokud se týče o skutečné násilné vztažení ruky 
po stTánce objektivtll. Rozdll tvoři jen stránka subjektivtli. Kdežto pro 
§ 312 tr. zák. stačl vědomi, že se skutkem porušuje vážnost vrchoosten
ské osoby, vyžaduje ~ 81 tr. zák. zlý úmysl zmařiti násilným vztažením 
ruky úřední nlebo služebnl výkon oné osoby. . 

(Rozh. ze dne 2. února 1928, Zm I 624/27.) 
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N e i v \T Š š í s o Ll cl iako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení 
zIlla·teč!~í s~tížnost obžalovaného clo rozsudku zemského trestního soudu 
v Praze ze dne 13. září 1927, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným 
zločinem veřejného násiíi podle § 81 tr. zák., mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Z vývodů, jimiž se stížnost dovolává zmatečniho důvodu čís, 10. 
§ 281 tr', ř. nelze bezpečně seznati, zda stížnost nepopírá správnost kva
lifikace skutku v rozsudku jedině z důvodu, že tu nebylo zlého úmyslu 
§ 81 tr. zák. V případě tom nebyl by důvocr čis. 10 dolíčen po zákonu. 
Rozhodovací důvody vslovuji ve vylíčení děje, který vzal soud za zji
štěný, že stěžovateí chytil U-a za ruku, v níž držel peněženky, zřejmě 
za tím účelem, by jich podržení a provedení kapesního zájmu """ 
zmařiI, pokud se týče - jak na jiném místě rozsudku uvedeno - by mu 
vyrval peněženky. Stížnost nepopírá, že se úmysl těmito výroky zjištěný 
rovná zlému úmyslu zločinem podle § 81 tr. zák. předpokládanému, 

. snaží se však poukazem na určité části výpovědí svědků U-a a B-y do
kázati, že tu takového úmyslu nebylo. Dokazováním nesprávnosti roz
sudečného zjištění vyhočuje však stížnost z úvah o právním významu 
zjištěného děje, na něž se zákonné provádění hmotněprávnich zmatků 
omezuje, takže jimi neni zmatek črs. 10 dolíčen. V oněch poukazech 
stížnosti nelze shledati ani dllvodno.u výtku neúplnosti. Že stěžo-vatel 
sám vydal U-ovi (na jeho žádost) dvě peněženky, rozsudek beztak 
zjišťuje a vypořádává se s významem této okolnosti pro závěr O účelu 

. pozdějšího závadného skutku uáležitě slovy »potom, rozmysliv si pa
trně věc«. Seznání svěelka B-y, že neviděl, zda je chtěl obžalovaný násilně 
U-ovi vyrvati, nemělo pro uvedený závěr významu, ježto svědek dodal 
»pro-tože sé tostaTo v rohu« a sám tím naznačil neúplnost svých postřehL!. 
Je-li však námitce, že jednání stěžovatelovo nebylo· rázu násilného a 
proto by mohlo nanejvýše zakládati skutkovou podstatu přestupku § 
312 tr. zák., rozuměti tak, že se jednání stěžovatelovu nedostává inten
sity pojmem násiIného vztažení ruky předpokládané, je stížnost na 
omylu. Rozsah poimů »násilné vztažení ruky« (§ 81), »násilí« (§ 98 a), 
»skutečné ublížení« (§ 190) a »urážka skutkem« (§ 312) je stejný; 
kteroukoliv z těchto známek míní zákon porušení tělesné nedotknutel
nosti jiné osoby, jakékoliv jednání, které směřuje přímo nebo nepřímo 
protí samotnému tělu osoby, na niž se ruka vztahuje, jíž se činí násili 

4 neb ubližuje nebo která se uráží. Pro-to není rozdílu mezi skutkovými pod
statami § 312 a § 81 tr. zák., pokud jde o urážku skutkem,] pokud se 
týče o skutečné násilné vztažení ruky po stránce objektivní. Rozdíl 
tvoří naopak jel,. stránka subiektivní. Kdežto pro § 312 tr. zák. stačí 
vědomí, že se skutkem porušuje vážnost vrchnostenské osocy, vyžaduje 
§ 81 tr. zák. zlý úmysl zmařiti násilným vztažením ruky úřední nebo 
služební výkon vrchnostenské osoby. úmysl ten je zjištěn a vymýká se 
proto skutek z rámce pouhého přestupku § 312 tr. zák. Bezdůvodnou 
zmateční stížnost hylo proto zavrhnouti. 

II 
II 
'I I, 
I 
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Intervence náměstka obecního starosty jako zástupce obce při mě
ření pozemku nebyla skOl1lČena a nepazbyla povahy konánl úřadu (§ 68 
lir. zák.) již tím, že zaměřovlÍní samo bylo již skutečně tohoto, nýbrž 
m'Ohla jako úřední výkon trvati i po skončení měření, pokud zástupce 
obce pokládal svoji osobní přítomnost na místě samém za nutt10u neb 
aspoň účelnou. 

(Rozh. ze dne 2. února 1928, Zm I 70(2/27.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním Hčení 
zmateční stížnost obžalovaného de rozsudku krajského soudu v Čes
kých Budějovicích ze dne 13. října 1927, jímž byl stěžovatel uznán vin
ným zločinem veřejného násilí podle § 81 tr. zák. a přestupkem proti 
veřejným zařízením a opatřením podle § 312 tr. zák. 

Důvody: 

Dovolávajk se číselně důvodu zmatku CIS. 5 § 281 tr. ř., zmateční 
stížnost namítá povšechně, že rozsudek nedává jasné a úplné odpovědi 
na otázku, zda jsou naplněny stěžejní znaky skutkových podstat trest
ných činů, jimiž byl obžalovaný vinným uznán, a že, pokud rozsudek 
odpověď na dotyčné otázky dává, neodůvodňuje jí' řádně a v souhlasu 
se spisy. Její podrobné vývody přicházejí však z části v úvahu jako věcné 
uplatňování důvodu hmotněprávní zmatečnosti podle čis. 9 a) § 281 
tr. ř., důvod zmatku podle čís. 5 téhož § je jimi doUčován jen porůznu 
a to vesměs bezdůvodně. Tomu je tak především, pokud zmateční stíž
nost vytýká, že v rozsudku nejsou uvedeny důvody pro zjištění, podle 
něhož byl Jan M. jako zástupce obce starostou obce pověřen, by inter
venoval při vyměřování pozemku, jehož se starosta sám súčastniti ne
mohl, jsa zaneprázdněn ve své živnosti. Nacházíť zjištění to plnou oporu 
ve zprávě obecního úřadu ve S. H. ze dne 2. října 1927, která je v roz~ 
hodovacích důvodech uvedena výslovně mezi prameny rozsudkových 
zjištění a z nichž je ono zjištění převzato téměř doslovně. Tvrzení zma
tečnÍ: stížnosti, že ze zprávy té není zřejmo, že při vyměřování ze dne 
12. září 1926 měla býti činnou zvláštní komise, není správné, neboť ve 
zprávě se uvádí, že při usnášení se obecního zastupitelstva o odprodeii 
dotyčného obecního pozemku Františku P-ovi bylo zároveň řečeno, že 
»než ing. bude vyměřovati, do'staví se na místo stavebn{1 ,Komise«; ve 
zprávě pak se připomíná, že se to také stah Pochybnostmi, které 
(ostatně vzhledem k dalšímu obsahu zprávy vbcně zcela bezdůvodně) 
vyslovuje zmateční stížnost ve příčině otázky, zda se zpráva týče právě 
děje ze dne 12. září 1926, není však důvod zmatku podle čís. 5 § 281 
tr. ř. doličován v žádném z oněch směrů, ve kterých jej stížnost uplat
ňuje, netřeba se tudiž obírati jimi podrobněji. Než i další výtky činěné 
rozsudku zmatečni stížností jeví se bezpodstatnými jak po stránce 
skutkové tak i právní. Rozsudek zjišťuje o Janu M-u nejen, že je ná
městkem obecního starosty, nýbrž dále též, že byl star0stou obce jako 
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zastuPCe obce. POVěřC:l, by při. zé.měřov~l:í obecnÍ,ho poze~~lku, ktel) 
měl z usneseni obecmho zastupItelstva by tl odprodal1 Franhsku P-OVI, 
intervenoval vzhledem k tomu, že starosta, byv tehdy jinak zaneprázd
něn,sám se vyměřování súčastniti nemohl. Podle § 52 obecního zřízeni 
pro čechy (zákona ze dne 16. dubna 1864, čís. 7 z. zák. čs.) mají obecní 
radní podporovati představeného obce v řízení vše,ch, věcí 'př~káz~ný'ch 
obecnímu představenstvu a v dozoru nad 11Iml a maJl veCI pndelene JIm 
představeným obce vykonávati podle jeho nařizení a pod jeho zodpověd
ností. Jecli představený obce zaneprázdněn, zastupují ho obecní radni 
v pořadi, v němž byli zvoleni. O tom, že náměstek obecního starosty 
přichází v tom směru v prvé řadě v úvahu, nelze zajisté pochybovati. 
podle shora uvedeného rozsudkového zjištění šlo však rozhodného dne 
právě o jeden z oněch případů, pro něž ukládá předpis § 52 obecn. 
zříz. obecním radním včetně náměstka obecního starostyl povinnost 
zastupovati starostu obce v obecních záležitostech, při čemž tím, že 
podle onoho zjištění byl M. jako zástupce obce od jinak zaneprázdně
ného stamsty obce onou intervencí pověřen, bylo vyhověno jak řeče
nému předpisu tak i požadavku zmateční stížnosti, by se řečenému bylo 
dostalo k obstarání dotyčné záležitosti zvláštního zmocnění. Úkol naň 
oním pověřením se strany obecního starosty vznesený, splnil však ře
čený již tím, že byl při měření pO'zemku jako zástupce obce osobně 
přítomen, je proto zmateční stížnost v neprávu především, pokud vy
týká, že prý rozsudek ani Iieziišťuje ani nepopisuje, v čem záleželo 
úřední· jednání .lana M-a. O obžalovaném zjišlluje mzsudek nejen, že 
znal M-a jako náměstka obecního starosty a věděl, že pozemek, o jehož 
vyměřování tehdy šlo, je pozemkem obecním, nýbrž zjišťuje dále, že 
obžalovanému bylo také známo, že se má část tohoto po·zemku odpro
dati Františku P-ovi. Tato zjištění opravňovala ve svém souhrnu nalé
zací· soud k rozsudkovému závěru, podle něhož obžalovaný věděl, že 

. Jan M. v~konává svůj úřad (jako náměstek obecního starosty, pokud 
se týče jako zástupce O'bce) nebo vrchnostenský příkaz, jeví se tudíž 
zcela bezpodstatnou také další výtka zmateční stížnosti, že se prý roz
sudek dokonce ani řádně nezabýval otázkou, zda si byl obžalovaný vě
dom toho, že se M. nachází ve výlmnu úřední funkce. Podle dalších roz
sudkových zjištěni prohlásil obžalovaný, když osudného dne přišel 
k M-ovi a Ing. čeňku T -ovi, který měřil dotyčný pozemek, že si nepřeje, 
by »to« posléz jmenovaný měřil. že to podá nahoru, takhle že on to ne
chce. Tato zjištění skytala nalézacímu soudu dostatečnou oporu pro 
další rozsudkový závěr, podle něhož obžalovaný činy, odpovídajíd 
pojmu skutečného násilného vztažení ruky ve smyslu § 81 tr. zák. před·, 

~ sevzal proti M-ovi v úmyslu, by jimi úřední výkon řečeného zmařil, by 
ho totiž přiměl k tomu, by při měření, jehož si obžalovaný nepřál, ne
intervenoval. Je tedy zmateční stížnost v neprávu též, pokud vytýká, 
že prý rozsudek vlastně vůbec nezjišťuje, k čemu se nesl úmysl obža
lovaného a že v něm zůstává nerozřešenou zejména otázka, zda měl 
obžalovaný úmysl zmařiti úřední výkon M-,ův. Tvrzení zmateční stíž
nosti, že z celého obsahu spisů jest zřejmo, že Se při rozhodném ději 
vybila dlouholetá vzájemná nevraživost mezi obžalovaným a M-em, není 
však než podle §§ 258 a 288 čís. 3 tr. ř. nepřípustným brojením proti 



-- Čís. 3070 -
94 

rozsudkovému zjištění, podle něhož bylo ú1l1}'slem obžaiovaného zmařiti 
úřední výkon M-ův, kteréžto tvrzení neobstojí aní jako uplatňování dll
vodu zmatku podle čís. 5 § 281 tr. ř. jíž vzhledem k tomu, že ve zmateční 
stížností nejsou jednotlivě uvedeny spisy, pokud se týče výsledky hlav
ního přelíčení, které zůstaly při řešení oné otázky v rozsudku nepovšim_ 
mltými a neuváženými. 

Nejasným shledává posléze zmateční stížnost rozsudek proto, že se 
v jeho rozhodovacích důvodech zjišťuje sice na základě svědeckého ú~ 
daje Ing. T -a, že v době, když došlo k vyvrcholení výstupu mezi obža
lovaným a M-em, byl svědek s měřením vlastně již hotova nepotřeboval 
nic vÍCe zjišťovati, rozsudek však dospívá přes to k závěru, že M. konal 
v době skutků obžalovaného svůj úřad. Zmateční stížnost namitá, že 
jako pouhý náměstek obecniho starosty mohl M. podle předpisů obec
ního zřízeni býti delegován jen k určitému úřednímu úkonu a že ochrany 
vrchnostenské osoby podle § 68 tr. zák. požíval jen po dobu tohoto 
úkonu tak, že, byl-li Ing. T. podle onoho rozsudkového zjíštění v době 
výstupu již hotov s měřením, k němuž byl M. delegován, byl ukončen 
též jeho úředni výkon, obžalovaný nemohl tedy již výkon ten zmařili 
a čin, jím v tom směru zamýšlený, byl by již předem býval bezúspěš
ným. Výtce, která zřejmě přichází v úvahu jako námitka, že nalézad 
soud také v tomto směru posoudil případ způsobem právně mylným, 
činícím rozsudek zmatečným podle čís. 9 a) § 281 tr. ř., nelze příznati 
oprávnění. Rozsudek rozlišuje ve svý'ch rozhodovacích důvodech přesně 
a zároveň i správně mezi výkonem měření samotného Ing. T~a s jedné 
strany a intervencí náměstka obecního starostY.lana M-a jako' zástupce 
obce při tomto měření se strany druhé. O měření samotném praví se 
t?,m výslovně, že jeho výkon úředním jednáním nebyl, že však jím byla 
intervence M-ova. Tato ihtervence nebyla však nutně skončena a 'ne" 
pozbyla zejména povahy konání úřadu již tím, že snad zaměřováni 
samo bylo již skutečně hotovo, mohla naopak zejména i jako úřední 
vS'kon trvati i po skončení měření samoTného dále, pokud zástupce obce 
pokládal svoji osobní přítomnost na místě samém za nutnou neb aspoň 
úcelnou. Než nehledíc k tomu, je v onom rozsudkovém zjištění. jehož 
se zmateční stížnost dovolává, pokud se týče v dotyčném svědeckém 
údaii lna. T -a výslovně řeč o vyvrcholení výstupu mezi obžalovaným 
a M-el11~ který však podle předchozích mzsudkových zjištění započal' 
a dále trval, obžalovaný zejména i činy, podřaděné rozsudkem skut
kovým podstatám jak zločinu podle § 81 tr. zák., tak přestupku ve 
smyslu § 312 tr. zák. předsevzal již v čase, kdy ing. T. pozemek ještě 
zaměřoval. Zjiš,rujeť rozsudek, že, když ing. T. obžalovanéh?"po slo: 
"ech pronesených jím po jeho příchodu odkázal na obec a menl khdne 
dále, obžalovaný se pustil do náměstka starosty M-a: způsobem, vy
líčeným podrobněji v rozsudku, kde se mimo to zjišťuje výslovně,. ,že 
když ing. T. odkázal obžalovaného na obec, obžalo,vaný se hned obr~t~ 
na M-a a začal křičeti: »Kani ty jsi sem přišel, na tebe já platím«, nacez 
předsevzal také ostatní činy, ",kládající skutkovou podstatu obou 
trestných činů. Z hořejších úvah je zjevno, že rozsudel< zjišťuje .ve
škeré pojmové znaky obou skutkových podstat po strance J3k objek .. 

~- Ll::>. .jV I 1 '--

95 

tivní tak subjektivní zpúsobem bezvadným ve směru s:<utkovém i práv
Eím, pročež bylo zavrhnouti zmateční stížnost J·ako bezdůvodnou. 

čís, 3071. 

P?J,= »Svěře~í<~ p~le ~,1~3 tr. zák. ~ř~dpokládá, že byla někomu 
propujcena skutecna dlSpOSICtll moc nad veel se závazkem neb alespoň 
v předRolda~?, že s ní ~al~ží pOrlle,projevené v~le oprávněnéh·o. Spadají 
sem n~Je~ ~rtpad~,. ~ n~chz bx~a nekomu na základě smlouvy mezi ním 
a opravnetlym urelta vee sverrtelem ve skutečnou moc s určitým zá
vazkem odevzdána, nýbrž ,i případy, v nichž přímého smluvního pomi§ru 
mezi s(lranami nebylo a "! nichž věc nebyla přlmo svěřitelem jiné os:nbě 
od,ev,zdána, d?stala s; vsak. na z~~l~dě urči~.é~\J právního neb i jeru sku
tecneho pmneru k nI do <llsposlcnl moci Jllle osoby se závazkem že 
tato s ni naloži p'Odle vůle projevené oprávněným. ' 

"Ke skutkové pOds:tatě zpro?evěry se r;~vyhledává, by pachatel měl 
z cmu prospěch, by Jednal v umyslu doslel hmotného zisku nebo zoů
sobim někomu škodu. • . 

(Rozh. ze dne 2. února 1928, Zmll 169/27.) 

N ~ j v y,š J f s ~,u d jako ;;Qud zrušovací vyhověl v neveřejném za
sedam zma,ecm stlznostr obzalovaný,ch do rozsudku krajského soudu 
v OlomoucI ze dne 19. hstopadu 1926, pokud jím byli stěžovatelé uznáni 
vinnými zločf,nem zpron~v~r7, podle § 183 ~ 184 tr. zák., zrušil napa
deny rozsudeK .v odsuzuJI CI ca~tr l,ako zmatecný a věc vrátil soudu prvé 
stohce. by o 11l v rozsahu zrusem znova jednal a rozhodl. V otázkách 
O něž tu jde jde, uvedl v ' , 

důvodech: 

. Zm~teční stížnos!i, obžal~vaných, napad,aií r?zsudek soudu prvé stoe 
h;e pOlud, pokud stezovatele byli J1m uznam vmn)Tmi zločinem zpro'11c-
very. podle !l§ 183,,184 posl. věta tr. zák., číselně důvody zmateč
nO,stl podle § 281 cls~,5, 9 a) a b) tr. ř. Dovolávajíce se důvodu zma
tecnostr podle § 281 CIS. 9 a) tr. ř. namítají, že tu není vůbec skutkové 
r~~staty z~očinu, jímž byli stěžovatelé uznáni vínnými.Zdůraz,ňuie-1í 
~uzn?s,t obz

o
alovaneho H-a v tomto směru, že stěžovatel neměl ze svého 

]ed~a.m v uhtku v a že nem~l ani ún;ys~u ziš,tného, ani úmyslu způ
sobitI. neke~1U s,kodu, dluzno tyto namltky O'značiti za právně bezpod
sta tne, Fon~vad,z se ke s~utkové .podstatě zpronevěry nevyhledává, by 
P?chatel, mel z Cll1U pro~pech, bv jednal v tom lúmyslu, by dosáhl hmot
~eho ZISKU nebo by zpusobi1 někomu škodu. Tvrdí-li dále stížnost ob
z~~ované?o P-a> v témž směru, že rozsudek nezjišťuje že si stěžovatel 
pnvlastml něco ze zboží, o něž tu šlo, jde o námitku' neodůvodněnou 
Roz~udek ~jišťuje .v,rozh?dovadch důvodech, že obžalovaný P. odebrai 
ze zas.ob ~sel1lce, jez patnla vOlenské správě a byla jí uložena ve mlýně 
v S., je~oz vedením b~l obžalovaný P. pověřen, svémocně v listopadu 
1922 91 25 q a v pmslncl 1922' 236'60'9 q pro potřeby mlýna, že dále 



I 

--- čís. 3071 -
96 

odebíral svémocně při mletí zbývající vojenské pšenice pro vo~sko 
přední drt,hy mouky a nahražoval je zadními druhy ze zásob mlýna a 
že výrobky z vojenské pšenice pro potřeby mlýna zpracované a vý
robky, odebrané při mletí vojenské pšenice pro potřebu vojska, byly na 
základ!' s\émocného a projevené vůli vojenské správy odporujícího za
hzení obžalovaného P-e uvedeny do obchodu. Tato rozsudkem zjištěná 
opatřeni obžalovaného P-e týkajíci se vojenské pšenice a mouky z ní 
vyrobené odpovidají pojmu »přivlastněni si« tohoto zboží obžalovaným 
P-em; neboť pod pojem »přivlastnění si« věci po rozumu § 183 tr. zák. 
spadá jakékoli osobování si práv k věci po způsobu vlastnika. Bezdů
vodna je dále námitka stížnosti obžalovaného P-e, že by mohl býti či
něn zodpovědným za zpronevěření pšenice jemu jako orgánu mlýna 
v S. svěřené jen tenkrát, kdyby byl zapsán v obchodním rejstříku jako 
zodpovědný orgán mlýna. Byla-li pšenice, o niž tu šlo, svěřena obža
lovanému P-ovi jako zřízenci mlýna a porušil-li tento obžalovaný dů
věru svěřitelovu tím, že pšenici nebo část této pšenice si přivlastnil, 
věda, že pšeníce mu byla svěřena, a ač si byl vědom hmotné protip,ráv
nosti svého jednáni, dlužno mu klásti za vinu zpronevěru tohoto zboží 
bez ohledu na to, zda byl v obchodním rejstříku zapsán jako zodpo
vědný orgán mlýna či nikoli. Oprávněné nelze přiznati ani námitkám 
stížnosti, že pšenice, o niž tu šlo, nebyla stěžovatelům svěřena. Pojem 
»svěření« podle § 183 tr. zák. předpokládá, že byla někomu propú'čena 
skutečná disposiční moc nad věcí se závazkem neb alespoň v předpo
kladu, že s ní naloži podle projevené vůle oprávněného. Pod tento po
jem spadaji nejen případy, v nichž byla někomu na základě smlouvy 
mezi ním a oprávněným uzavřené určitá věc svěřitelem ve skatečnou 
moc s určitým závazkem odevzdána, nýbrž i případy, v nichž přímého 
smluvního poměru mezi stranami nebylo a v ni·chž věc nebyla přímo 
svěřitelem jiné osobě odevzdána, v nichž však se věc oprávněného doc 
stala na základě určitého právního neb i jen skutečného poměru k ní do 
disposični moci jiné osoby se závazkem, že tato s ní naloží podle vůle 
projevené oprávněným. V souzeném případě vysvítá z rozhodovacích 
důvodů, že rozsudek bere za zjištěno, že pšenice, jež byla podle smlou
vy ze dne 3. ledna 1922 mezi vojenskou zásobárnou a firmou »H., parní 
mlýn S.« dopravena později do tohoto mlýna, dostala se následkem po
stavení,. jež obžalovaný H. v tomto mlýně jako jeho správce za.ujímal, 
do výhradné skutečné moci tohoto obžalovaného se závazkem, že tento 
obžalovaný naloží s onou pšenicí podle vůle vO'jenskou správou proje
vené, že pšenici a mouku z ní vyrobenou ve mlýně pro vojenskou správu 
uskladni, a že později, po vystoupeni obžalovaného H-a ze služeb řečené 
firmy, nabyl obžalovaný P. následkem svého postavení· ve mlýně, .iako 
stárek pověřený vedením mlýna, výlučné skutečné moci nad vojenskou 
pšenicí ve mlýně uskladněnou se shora uvedeným závazkem. Podle 
těchto skutkových zjištění roz sudkových byly vojenská pšenice a mouk~ 
z ní vyrobená vojenskou správou svěřeny nejprve obžalovanému H-ovl 
a pak obžalovanému P-ovi. Skutečnost stížností obžalovaného H-a zdů
razňovaná, že ona firma byla při ujednání uvedené smlouvy zastoupena 
ni'kolí obžalovaným H-em, nýbrž iinými činiteli, nemůže podle řečenéh0 
nic na tom měniti, že pšenice, o niž tu jde, a mouka zní vyrobená, byly 

svěřeny vojenskou správou obžalová.nému H-ovi. Uzavřením oné srnlou
vv nebyla pšenice vůbec nikomu svěřena. Ku svěřeni pšenice došlo te
p~ve později tím, že pšenice, byvši na základě oné sn;louvy do mlýna 
dopravena, dosta~a se. tam za souhlasu vOlen~kou sp;avou . mlčky p'1:O: 
jeveného s řečenym zavavkem do skutečne dlsposlČl1l mocI osoby, lez 
byla podle svého postavení ve mlýně k tomu jedině povolána. Touto 
osobou byl však, jak bylo již uvedeno, podle skutkových zjištění roz·

. sudku nejprve obžalovaný H. a pak, po jeho vystoupení ze služeb ře
čené firmy obžalovaný P. Z uvedeného plyne dále, že stížnost obžalo
vaného P-a je na omylu, dovozuje-li z toho, že podle oné smlouvy byl 
smluvni stranou mlýn .(správně řečená fiťma) , nikoli tedy obžalovaný 
P., a z toho, že pšenice, o niž tu jde, byla v době, kdy byl obžalovaný 
P. pověřen vedením mlýna, již v držbě mlýna, správně oné firmy, že 
pšenice ta nemohla již vůbec býti svěřena vojenskou správou obžalo
vanému P-ovi. neboť pojem »svěřenÍ« podle § 183 tr. zák. nepředpo
kládá, že byla mezi svěřitelem a osobou, jíž věc byla svěřena, ujednána 
přímo smlouva a že věc byla přímo svěřitelem odevzdána osobě, iíž 
měla býti svěřena. Dovolávaji-li se stížnosti na odůvodněnou svého 
tvrzení, že pšenice vojenskou zásobárnou do mlýna dopravená nebyla 
svěřena stěžovatelům, nýbrž byla svěřena mlýnu, správně firmě, jíž mlýn 
patřil, výroku rozsudkového v rozhodovacfch důvodech se vyskytují
cího, že pšeni·ce byla svěřena mlýnu, dlužno k tomu poznamenati. že 
rozsudek uvádí to v rozhodovacích důvodech výslo'vně, že pšenice byla 
svěřena správě mlýna, a že se tam vyslovuje v tomto směru ještě urči
těF v ten smysl, že pšenice byla svěřena obžalovanému H-ovi jako 
správci mlýna a později obžalovanému P-ovi jako stárkovi pověřenému 
vedením mlýna. Ostatně zjišťuje rozsudek, jak bylo již uvedeno, že sku
tečná disposiční moc nad onou pšenicí a moukou z ní vyrobenou byla 
propůjčena vojenskou správou se závazkem tu v úvahu přicházejícím 
jen dvěma fysiokým osobám, neiprve jen obžalovanému H-ovi a, pak 
jen. obžalovanému P-ovi, tak že zboží, o něž tu jde, bylo pouze těmto 
osobám po rozumu § 183 tr. zák. »svěřeno«, a to v časovém pořadí, o 
němž se stala zmínka. 

čís. 3072. 

Ochrana repu"likiy (zákon ze dne 19. března 1923, čis. 50 sb. z. an.). 
Kdežto »vybízenim« (čís. 1, 4 § 15 zákona) je projev, jímž pachátel 

hledí vzbuditi v někom přÍlll!o rozhodnutí, by v určitém směru byl poru
šen zákon, působě přfmo a předevšlm na rozum, odpovídá pojmu »pod
něcování« (čís. 2, 3 § 15 zákona) též jakékoliv jednání, jimž se podle 
povšechné jeho povahy i podle úmyslu a vědomí pa<:hatelova působí 
byť jen nepřfmo na cit neurčitého počtu lidí ve směru protizákonném 
tak, by v nich vyvolán byl duševní stlav, náchy,lný k páchát1l trestných 
činů, tedy pokud jde zejmét1a o skutkovou podstatu přečinu podle § 15 
čís. 2 zákona, k tomu cíli, by v těch, jimž projev svědčí, bylo vyvoláno 
rozhodnutí, pOl)Ušiti zákon způsobem zakládajícím skutkovou pbdstatu 
některého zločinu nebo přečinu; stačí i zcela všeobecné, abstraktuí (the
oretické) podněcování k trestným čirlůmindiv:iduálně neurčitým (ob-

Trestni rozhodnuti X. 7 
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jektivní způsohilost projevu, hy jím hyl vyvolán účinek naznačený v zá.· 
koně); čin je dol«mán již projevem bez rozdílu, zda působení mělo v zá.· 
pětí výsledek (účinek); nevyžaduje se ani, by projev učinll na jiné sku-
tečně dojem. . 

(Rozh. ze dne 2. února 1928, Zm II 304,27.) 

Ne j v y Š š í S O U cl jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížností státního zastupitelství do rozsudku zemského trest
ního soudu v Brně ze dne 16. května 1927, pokud jím byl obžalovaný 
podle § 259 čís. 3 tr. ř. sproštěn z obžaloby pro přečin výzvy k trest
ným činům podle § 15 čís. 2 zákona na ochranu republiky, zrušil roz
sudek v napadeném výroku, jakož i ve výroku o trestu obžalovaného a 
ve výrocích s tím souvisejících, a věc vrátil zemskému tmstnímu soudu 
v Brně, by ji v rozsahu zrušení znovu projednal a o ní rozhodl, přihli
žeje při tom k nezrušeným výrokům, odsuzujícím obžalovaného pro pře
čin proti veřejným zařízením a opatřením podle § 283 tr. zák. a pře
stupek podle § 3 a 19 zákona ze dne 15. listopadu 1867, čís. 135 ř. zák, 

Důvody: 

Ve výroku: »Když buržoasie z nás vyssála maso, ať vyssaje z nás 
také kosti. Nutno je jíti na ně s klacky«, proneseném obžalovaným po
dle rozsudkového zjištění na veřejné schůzi nezaměstnaného dělnictva, 
neshledal nalézací soud skutkovou po'dstatu přečínu ve smyslu § 15 
čís. 2 zákona na ochranu republiky, podle rozsudkových důvodů pře
devším proto, že soud pokládá řečený výrok za tak neurčitý, že prý 
nelze říci, že obsahuje výzvu ke spáchání trestného činu, zejména pod
něcování k tomu, by někomu bylo ublíženo na těle; soud má naopak 
za to, že tu jde pouze o prázdnou frázi, jakých prý mládež při řečně~í 
ráda v hojné miře užívá, a že tak byla prý při své nabubřelosti také cha
pána. Zmateční stížnost je v právu již, pokud dovolávajíc se důvodu 
zmatečnosti čís. 9 a) § 281 tr. ř., namítá, že právní názor, z něhož vy
chází rozsudek při výkladu závadného výroku, je nesprávný. Jde v pod
statě o výklad zákonného pojmu »podněcování« (§ 15 čís. 2, 3 zákona 
na o'chranu republiky), zejména, pokud jde o rozdíl mezi tímto pojmem 
a zákonným pojmem »vybízení« (§ 15 čís. 1,4 téhož zákona). Kdežto 
totiž »vybízením« je projev, jímž pachatel hledí vzbuditi v někom pří
mo rozhodnutí, by v určitém směru porušen byl zákon, působi tedy pří
mo a především na rozum, odpovídá pojmu »podněcování« též jakékoli 
jednání, jímž se podle povšechné jeho povahy i podle úmyslu a včdomÍ 
pachatelova působí byť jen nepřímo na cit neurčitého počtu lidí ve směnx 
protizákonném tak, by v nich vyvolán byl duševní stav, náchylný k pá
chání trestných činů, tedy pokud Jde zejména o skutkovou podstatu pře
činu podle § 15 čís. 2 zákona na ochranu republiky, k tomu cíli, by 
v těch, jimž projev svědčí, bylo vyvoláno rozhodnutí, porušiti zákon 
zpllsobem zakládajícím skutkovou podstatu zločinu nebo přečinu, Stačí 
i zcela všeobecné abstraktní (theoretické) podněcování k trestnÍ'l11 ČI
nům individuálně neurčit)'m; če1íť ono trestní ustanovení právě již i ta-
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I '. uto povšechnému abstrakt,J1Ímu působení na mysl jiný,ch, smě
cove11l "I ... h '..": a , .. ' u k tomu b}' zVlklany by y ]epc mC3VIl! I plaV11l nazory o z -
rU]1Cll11 , ., " k O O ' , t' , 'tk' ."t Inosti a orotiprávnosÍl dotycnych, skut u. pravnenos I naml y 
VI Zl e , "dk ' , hl' k ob 

t C'llí stížnosti podle nlz rozsu ova uva a o smys u vyro u -
zma e , " I' h' , t t" h 'I aného spočívá na názoru pravne my nem, nevyc aZI o IZ z ono o 
~adov, správného shora nastíněného výkladu zákonného pojmu »pod-
]e me , " , t'" , , h' , , ova'nl'« nasvědču]'e ze]'mena, ze ]e v uvaze e nelen rec o »spac a111« 
neC , b' 'I' d" , 

Č 't 'ho t~"'stného činu ny'brž se tam, yt veo e vyrazLl »po· necovall1«, ur 1 e 1.... , • v , Vb' k t" , 
"va' též slova »vy' zva«, kteryzto vyraz, tre aze se vys y liJe 1 v l1a(l-

pauzl I' . ., 'k ' 
ise § 15 zákona na ochranu repub Iky, kry]~ se po]n;?,:e se. za onny'2: 

P 'mem »vybízení« neb aspoň se tomuto pOjmu, znaCICllTIU lllteslVne]SI 
f~jmu působení, blíží mnohem více, než pojmu pouhého, »podněco
váni«. Lze důvodně za to míti, že nalézací soud j~n n~sledkem. on~ho 
svého právního omylu s~ledal výrok, ,kte~ý slovne zm zcela )asne a 
, ,č·tě »Nutno je jíti na ne (I. j. na burzoasll) s klacky«, tou merou ne
~;;č:tým, že v něm nespatř~je podněc,ování k ~restnému, činu" nýbr~ 

ou hou prázdnou frázi. Nem v tom smer~ bez ovyznamu, ze se vyslovne 
~dpírá výroku obžalovaného v rozsudkovych duvodech Jen povaha pod
něcování k tomu, by někomu by~o ub1í~eno na těle, čímž reago~áno n~ 
stanovisko zaujímané v tom smeru obzalobou, jen, pokud obzalovacl 
sp'is spatřuje ve výroku tom pod,něcov,ání ke zločinu ~ěžkého po~ikoz~n~ 
na ,těle podle § 152 tr. zák., kdezto otazka, zda tu nejde o podnecoval1l 
k některému jinému zločinu, po' případě přečinu, podle obžalovac!ho 
.spiSl! zejména ke zločinu veřejného ~ás!lí P?dle §§ ~9 r;~?o. 83 tr. za~c 
zůstává v rozsudku nedotčenou. Nalez!cl, soud prehltzl, v~ak by~o jlZ 
shora naznačeno, že skutková podstata prečlnu podle § I? CIS. 2 zakona 
na ochranu republiky (stejně jako skutkov~ po?stata pr;stupku po~le 
§ 15 čís. 4 zák) nevyžad~je .. b~ ?ylo P?dne~o~ano ~vyb!zeno) k ,~r~,,
tému trestnému činu nýbrz stačl I podnecovam (vyblzem) k neurcltym 
trestným činům. P~ávem vytýká zmateční stížnost,. uplatňujíc , dův~d 
zmatečnosti čís. 5 § 281 tr. ř.; tot,iž výtku neú~lnos:~ rozhod?vaclch d~
vodů, dále, že pozornosti naleza:lho soudu un.lkl .. t~z cel~ovy ~mysl za
vadného výroku, jehož druhou vetou: »Nut~o je jlt~ na n~ (I. j. na .!lUr
žoasii) s klacky«, mínil obžalovaný patrr;e pod~ec~v:h k pO,mste r;a 
»buržoas.ii« za její obžalovaným soucasn; v prv: vde !vrzene vyssa
vání dělnictva. Nalézací soud neshledal vyrok obzalovaneho podle roz
hodovací-ch důvodů ani způsobilým, by působil jako »vyzývání ke zlo
činům nebo přestupkům«. Na odůvodněnou tohoto z.ávěru uvádí se.: ž~ 
schLIze skončila klidně, což prý nasvědčuje tomu. že! v onom,pr?st:edl, 
v němž dQšlo k projevu obžalovaného, byl jeho vyro~ popman jako 
prázdná fráze. Zmateční stížnost je však i tu opět v pravu, pokud o~na~ 
ěuje názor, došedší výrazu tímto rozsudkovým závěrem, j~ko nespra~ny 
(právně mylný). Stačíť k založení skutkové podstaty vsech trest~ych 
činl!. spočívajíc;ích v pllsobení na jiné, tedy, i ~ře~inu podle § 15 Č!s. 2 
zákona na ochranu republiky, již sama obje~!tvn,1 zpuso~llo,st pr?je;,u, 
by jím byl vyvolán účinek naznačený v zákone, a je Ire,stny Čl11 sp~chan; 
zejména i dokonán liž proievem samotn\'m bez rozd1lu) zda p~~obe~l 
mělo vzápětí nl':jaký vý'sledek či zda zůstalo hez účinku, ba I1

v
evyžad:1JC; 

se 3_11i, hy' proiev~ uč-inif na jiné skutečnč nějaký dojem. Ostatne se uvadl 
~ " 
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I, 
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i v rozsudkových důvodech, že vládní komisař považoval náladu schUze 
za přístupnou výzvě, a že padaly též ja'kési výkřiky; skutečnosti, takto roz
sudkem zjištěné, neodnímá pak význam zjevu, nasvědčujícího objektivní 
způsobilosti výroku obžalovaného, by jím byl vyvolán účinek, vyžado
vaný zákonem,ani okolnost, v rozsudkových důvodech současně zdů
razňovaná, že podobné výkřiky bývají pravidlem. Jak již shora řečeno, 
rozsudek nepokládá výrok obžalovaného za způsobilý ani, by působil 
aspoň jako vyzývání k přestupkům, kdežto zásadní otázkou, zda tu ne
šlo o (veřejné) vybízeni k hromadnému páchání přestupku (přestupků) 
tedy aspoň o skutkovou podstatu přestupku podle § 15 čís. 4 zákona 
na ochranu republiky, se rozsudek ve svých důvodech vůbec nezabývá, 
tak že také v tomto směru sledává jej zmatečni stížnost právem zma
tečným podle čís. 9 a) § 281 tr. ř. Aniž proto vzešla potřeba, obírati se 
otázkou, zda se jeví důvodnými také ostatní výtky, činěné rozsudku 
zmateční stížnosti s hlediska důvodu zmatku čís. 5 § 281 tr. ř., bylo jí 
vyhověti, zrušiti napadený jí rozsudkový výrok jako zmatečný podle 
čís. 9 a) a ve směru shora zvlášť naznačeném i podle čís. 5 § 281 tr. ř., 
zrušiti v důsledku toho i výrok o trestu obžalovaného jakož i výroky 
s nim související a odkázati věc na soud prvé stolice, by ji v rozsahu 
zrušení znova projednal a rozhodl, přihlížeje při tom k nezrušeným vý
rokům odsuzujícím obžalovaného. 

čís. 3073. 

U vrchnosti udává (§ :m9 tr. zák.) t1Iejen, kdo.ií jako prvý ozna
muje zločinný skutek a jeho pachatele, o němž vrchnost nemá ještě vě
domostí, nýbrž také ten, kdo udání, u vrchnosti již učiněné, k vrchnosti 
opakuje. Zločinu se dopoušti, kdo ~ného u vrchnosti udá, kolikrátkoliv 
proti vrcbnosti vždy znovu védQl11ě nepravdivě lIvrdi, ž" určitá osoba 
spáchala určitý zločin; nesejde na tom, zda prvotní uklání (oznámení) 
bylo u vrchnosti učiněno někým jiným či právě onou osobou, která činí 
ono pozdější udání; subjeldivní stránka. 

Zákon rozlišuje v § 209 tr. zák. přesně mezi )}udáním u vrchnosti« a 
)}obviněním«; jen toto, nikoliv též ono vyžaduje plrůkaz zpdsobilostij, by 
jím byla vrchnosti dána příčina k vyšetřování neb alespoň k pátrání 
proti obviněnému. Při udání u vrchnosti nezáleží na tom, zda vrchnost 
o něm vyšetřování nebo pátrání sk!utečně zavede. 

Došlo-Ii k udání u vrchnosti v rámci svědecké výpovědi, jde po pří
padě o ideální souběh se zločinem podle § 199 a) 1Ir. zák. 

I když mlézací soud při vyměřeni trestn nemohl použíti § 265 tr. ř., 
poněvadž di'lvější rozsudek nebyl ještě pravoplatným ve výroku o trestu, 
jest na soudě zrušovacím, by při posouzení Pli'iměřenosti trestu násled
kem odvolání příhlížel i k trestu, vyměřenémvl di'lvějším rozsudkem, 
stal-ll se rozsudek ten mezitím pravoplatným. 

(Rozh. ze dne 2. února 1928, Zm II 360/27.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním Iičeni 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v 010-
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mauci ze dne 30. května 1927, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným 
zločinem utrhání na di podle § 209 tr. zák., spáchaným též dne 28. 
července, 29. července, 14. prosince 1925 a dne 15. března 1926, a ne
vyhověl v neveřejném seděni odvolání státního zastupitelství z výroku 
o trestu. 

Dů\'ody: 

Dovolávajíc se důvodu zmatečnos,!i čís. 9 a) § 281 tr. ř., zmateční 
stižnost namítá, že, bylo-li proti dozorci vězňlů Bohumilu S-ovi zave
deno trestni řízeni pro zločiny podle §§ 104, 217, 183 a 184 tr. zák. již 
na základě dopisu, zaslaného dne l. července 1925 obžalovaným vy
šetřujicímu soudci u krajského soudu v Olomouci Dr. Vilému T -ovi a 
nacházel-li se řečený dozorce v době soudních výslechů obžalovaného 
ze dne 28. a 29. července pak 14. prosince 1925 a 15. března 1926 již 
ve vyšetřování pro ony zločiny, obžalovaný nemohl výpovědí za tohoto 
trestního řízení jíž opakovati zločin podle § 209 tr. zák., v jehož povaze 
(smys'\u) prý spočívá, že někdo udává jiného u vrchnosti pro vymýšlené 
naň zločíny takovým způsobem, že udání může býtí popudem k vy
šetřováni pokud se týče k řizení trestnímu. Zmateční stížnost dovozuje 
dále, že se ke skutkové podstatě řečeného zločinu vyžaduje nezbytně, 
by vymýšlené, vědomě nesprávné údaje byly způsobilými odůvodnití 
zahájení vrchnostenského vyšetřování. Námitce nelze přiznati oprávnění. 
Jest zbudována na právním omylu, kotvkím v tom, že zmateční stižno'st 
jednak vykládá zákonný pojem »udání u vrchnosti« příliš úzce a tedy 
nesprávně, jednak nerozlišuie mezí tímto pojmem s jedné strany a ~oj
rnem »obvinění« ve smyslu § 209 tr. zák. se strany druhé. Onomu pOJlnu 
přikládá zřejmě smysl trestního' oznámení po rozumu § 87 tr. ř., majíc 
při tom na zřeteli zcela nepochybně jen prvé trestní oznámení, p'roti 
určité osobě u vrchnosti učiněné. Že tento výklad je příliš úzkýnJ a 
právně mylným, je patrno již z toho, že se v § 209 tr. zák. nevyskytuje 
výraz »( u vrchnosti) oznámí (anzeigt) «, nýbrž slovo »udá (anglbt) «, 
kterémužto pojmu odpovídá každé tvrzení proti vrchnosti, že se určitá 
osoba dopustila určitého zločinu, každé označení určité osoby, .ll vrch
nosti jako pachatele zločinu. Z toho plyne, že »u vrchnosti udává« neien, 
kdo jiiako prvý oznamuje zločinný skutek a jeho pachatele, O' němž 
vrchnost nemá ještě vědomO'sti, nýbrž i ten, kdO' udání, u vrchnos,ti iiž 
učiněné, napotom k vrchnosti opakuje, byť za trestniho řizení nebo 
pátrání, vrchností již zahájeného a jí prováděného, a že je tomu tak 
zejména fehdy, když těmito pozdějšími udáními je sesi10ván předp'okl~d 
vrchnosti, její podezření, že osO'ba, proti níž směřují udání, zločtn, 
O'známený vrchnosti, skutečně sp<khala, isou-li jimi vrchnosti vyievo
vány proti určité osobě další půtahy pachatelství zločinu, vrchnosti iiž 
vyšetřovaného:. Není zejména příčiny, by právě jen, pokud jde o zločin 
utrhání na cti, spáchaný udáním u vrchnosti, bylo se uchylováno od 
pravidla, platného jinak zásadně ohledně všech činů trestných, že trestnv 
čin je vždy znovu páchán a tedy op'akován tolikrát, kolikrát pachatel 
předsebéře činnost, zakládající dotyčnou skutkovo" podstatu. Take zlo
činu utrhání na cti se dopoušti tudíž ten, kdo jiného u vrchnosti udá, 
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kolikrátknli proti vrchnosti vždy znovu vědomě nepravdivě tvrdí, že 
určitá osoba spáchala určitý zločin, při čemž pak důsledně ovšem ani na 
tom nesejde, zda prvotní udání I( oznámení) bylo u' vrchnosti učiněno 
někým jiným či, jak tomu bylo i v souzeném případě, právě onou .oso
bou, která činí u vrchnosti ona pozdější udání. Zákon rozlišuje dále 
v § 209 zcela přesně mezi »udáním u vrchnosti s jedné strany a »obvi
něním« se strany druhé. Jen, pokud jde o »obvinění« vyžaduje se podle 
výslovného ustanovení zákona průkaz jeho zpusobilosti, by jím byla 
vrchnosti dána příčina k vyšetřování neb alespoň k pátráním proti obvi
něnému, ohledně »udání u vrchnosti« odpadá tento požadavek již 
vzhledem k předpisům trestního řádu (§§ 84, 87), z nichž vyplývá, že 
nebezpečí onoho vyšetřování (pátrání) jes každým udáním .u vrchností 
spojeno již ze zákona samotného. Pří udání u vrchností nezáleží na tom, 
zda vrchnost o něm vyšetřování nebo pátrání skutečně zavede. 

S hlediska těchto právních úvah nelze tudíž zmateční stížnosti při
svědčiti především, pokud namítá, že, bylo-li protí dozorci S-ovi zave
cleno trestní řízení již na základě onoho dopisu obžalovaného, nemohl 
obžalovaný zločin podle § 209 tr. zák. opakovati výpověďmi, které učiní! 
za tohoto trestního' řízení. K tomu dlužno přípomenouti, že zmateční 
stížnost vycházÍ ve svých vývodech z mylného předpokladu, že byl 
obžalovaný ve shora uvedených dnech slyšen u soudu vesměs jako ob
viněný, kdežto podle protokolu byl dne 14. prosince 1925 vyslýchán 
v roli svědka. Na věci nemění však tento zjev ničeho, neboť zmateční 
stížnost setrvává na onom svém zásadním stanovisku také pro případ, 
byl-li obžalovaný za trestního řízení slyšen jako svědek, duvozujíc, že 
se v případě tom obžalovaný dopustí! zločinu podle §§ 197, 199 a) tr: 
zák., nikoli zločinu utrhání na di. Než také tento její názor dlužno ozna
čiti jako právně mylný, neboť v případech, v nichž k udání u vrchnosti 
došlo v rámci výpovědi svědeoké, vzchází íd~ální souběh obou uve
dených zločinů. V souzeném případě jeví se ostatně řečená otázka bez
předmětnou vzhledem k tomu, že obžalovaný byl v něm veřejnou ob
žalobou stihán a napadeným rozsudkem vinným uznán pouze ve směrn 
zločinu utrhání na cti. Z těchže právních úvah jest však zároveň již 
zřejmo, že zmateční stížnost je na omylu též, pokud vyslovuje názor, že 
ke skutkové podstatě zločinu utrhání na cti jest také, spočívá-li v udání 
u vrchnosti, nezbytně zapotřebí, by vymýšlené údaje byly způsobilými 
odůvodniti zahájení vrchnostenského vyšetřování. O soudních výpově
dech obžalovaného lze však říci právem, že jimi bylo nejen vždy znovu 
opakování obvinění, pronesené obžalovaným proti dozorci S-ovi v dopise 
ze cine 1. července 1925, nýbrž že .iími bylo zároveň stále více sesilováno 
též podezření, u vrchnosti oním dopisem proti S-ovi vyvolané. Kdežto 
v dopiseison události, na nichž je zbudováno obvinění řečeného v do
pise, vylíčeny jen stručně a v hrubých rysech, popísuje obžalovaný udá
losti ty při každém jednotlivém ze svých soudních výslechů s důklad
ností, zabíhající až do nejmenších a to z části vždy nových podrobností, 
setrvávaje však zároveň při každém svém pozdějším výslechu na veške
rých svých dřívějších údajích. Takto počíná si obžalovaný při svém 
výslechu ze dne 28. července 1925 přes to, že se mu vyšetřujícím soud
cem dostalo podle záznamu výslovného poučení. že se v případě, jsou-li 
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jeho údaje ohledně S-a nesprávné, dopouští zločinu podle § 209 tr. 
zák setrvává na své výpovědi i při sčelení, předsevzatém mezi ním a 
S~el~ podle protokolu dne 29. července 1925, a op~kuj.e výpovědi,. k~er,é 
učinil ve dnech 28. a 29. července 1925, byv vyslychan Jako obvmeny, 
podle protokolu v plném jich rozsahu ta~é" kd~ž byl dne. 14. prosmce 
1925 slyšen jako svědek. Byť tedy trestm nzem bylo proh S-OVl zave
deno již na základě dopisu obžalovaného ze ,dne L července, 1 925, ]e 
úroveň zejména podle odůvodnění obžalovaclho SpISU, podaneho proh 
S-ovi pro zločiny podle §§ 104, 217 a 183, 184 tr. zák., nepochybno, 
že podnět i věcný podklad k tomuto dalšímu stihání poskytly státnímu 
zastupitelství především ba téměř výhradně ony opětovné soudní .vý
povědi obžalovaného', že při tom spolupůsobil zejména zřetel na houzev
natost, s níž obžalovaný setrvával v nich na svém tvrzení, i na podrob
nosti, jím vyličov:,né. Za tohoto, stavu ~ě~i j,;,~í se, arci ?ezp~d~tatn~u 
též poslední námItka, ~budovana zmatecl11 sÍ1znosÍl na temz ]e]lm za
sadním, jak však již dovoděno, právně mylném stanovisku: že se obža~ 
lovanému při jeho soudních výpovědě5h nedostávalo al11 umysl~, .. uda!1 
S-a takovým způsobem, by proÍl nemu bylo zavedeno trest111 nZ;'111 , 
kdyžtě prý obžalovanému bylo známo, že řízení to bylo proti řečen emu 
zavedeno již na základě jeho dopisu. Zjištění !,apade~éh~ roz.sud~u, 
podle něho'ž obžalovaný udal S-a pro zlocmy nan vymyslene" op:avno
valo nalézací soud též ke konečnému závěru rozsudku, podle nehoz soud 
n"byl úplného přesvědče~í o vině ~bž~lova:,ého .ve směru zlo~inu po?le 
& 2.09 tr. zák. po stránce Jak ob]ekhvm tak I slIb]ektIvl11, nebo,! ve s~eru 
posléz naznačeném ~e ~ zal?žeoí .~kut~o,v~ podstaty ~ve~eneh? ~locmu 
předpokládá, záro~en vsak te: stacl zpst~n; pa,;hatelma, v,edoml, ze sk.u
tečnosti tvrzené jim ve forme odpovlda]lc: pOJ~u »uda111 u. v;chnosh«, 
a opodstatňující skutkovou povahu zločmu, JSou nepravdlye; Toh<;to 
vědomí nemohla však n obžalovaného s hledIska shora nast111enych prav
ních úvah vylončiti ani ona sku~ečnost, byť .. !aké o?žalo~anému znál1:r á, 
že trestní řízení bylo proti S-OVl zavedeno jlz na zaklade onoho dopISU 
obžalovaného. Bylo proto zamítnouti zmateční stížnost jako bezdůvod-
nM. I 

Co se týče odvolání státniho zastupitelstv.í z výroku o }re~tu, by .. o 
především uvážiti, zda jes,t od~ol~!1í ~o po rO,z~n;u § 28~ tr; r. vubec pr!
pustným. Bylť trest těžkeho zalare sesÍl meslcu, zostren;ho a,,~oplne
něho jedním postem čtvrtletně vyměřen podle § 210 tr. za~. I11:'SI saz,by 
(1-5 let) za použití § 55 tr. zák. se zře;el<:m na § 265,tr. r., ]ezto obza
lovaný sp~chal činu za vmy mu kladene pred vy~~se!lIm rozsud,ku kra]
ského soudu v Olomouci ze dne 15. února 1926, ]1m2 byl pro ruzne de
likty podle § 1 zákona ze dne 22. prosince 1921, čís. 471 sb .• z; a n. 
pokud se týče zákona ze dne 21. pro-smce 1925, ČIS. 257 za, pOUZI!' §,55 
tr. zák. odsouzen ku trestu těžkého žaláře na dobu čtyř roku, zostreneho 
a doplněného fedním postem čtvrtletně, takže o?a tres!r ve svém sou; 
hrnn výměry byly v mezích .trestní ,sa}by § 1 zakona C,IS. 471/21. Nez 
nehledíc k tomu, že posledm trestny cm (ze dne 15. hrezna 1926) byl 
spáchán již po vynesení fO'zsudku krajského so~du v OlomOUCI ze dne 
15. února 1926, nebyl rozsudek ten dne 30. kvetna : 9p, kdy byl ;,y
nesen napadený rozsudek, co do výroku o trestu Jeste pravoplatnym, 

I 
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p,:něvadž proti tom ut? výroku .bylo obžalovaným vzneseno odvoláni, 
jez. teprve po vynes~nI napadeneho rozsudku usnesením vrchního zem
skeho soudu v Br?e ze dne 18. června 1926 bylo vyřízeno zamítavě. 
N~b!,lo tu proto vubec podkladu pro použiti § 265 tr. ř., který podle 
s~a~~ JudIkatury tohoto zrušovacího soudu předpokládá, že Onen dří
vejsl rozsudek v· době vynesení pozdějšiho rozsudku nabyl již pravo
platnostI co do výroku o vině a trestu. Přípustnost odvolání státního 
zastupItelství po rozumu § 283 tr. ř. jest tedy posuzovati bez ohledu 
na,!:est, vY.slovený již rozsudkem ze dne 15. února 1926, jen s hlediska 
mzsl !restnl sazby § 210 tr. ř. a tu ovšem dlužno odvolání uznati za pří
pustné. Věcně nelze však odvolání přiznati oprávnění. Byť i, jak do
vozeno, při vyměření trestu nebylo přihlížeti k trestu uloženému obža
lovanému dřívějším rozsudkem, nelze přece pominouti skutečnost že 
se rozsudek ten i ve výroku o trestu stal mezitím usnesením vrch~ího 
~emského soudu v Brně ze dne 18. června 1926 pravoplatným. Že ob
~alova~ý, podal proti dří~ějšímu rozsudku odvolání, nemůže mu býti na 
uJl';U, jezto Ílm vykonal lenom své právo, trestním řádem mu zaručené. 
Ol::zal?va.ný n~."'~?1 tím tedy také pozbýti prá~a, by mu byl pro všechny 
trestne ČIny, jlmlz byl oběma rozsudky uznan vinným, vyměřen trest 
podle zásady vyslovené v §§ 34, 35, 267 tr. zák. a 265 tr. ř. a mohl by 
se proto, '~dyby se ta~ nestalo, právem domáhati nápravy podle § 410 
tr. r.,?o~pel proto zrusovací soud k názoru, že í když nalézací soud při 
vymerenl trestu nemohl použíti § 265 tr. ř., poněvadž dřívější rozsudek 
neby; ještě tenkráte pravoplatným ve výroku o trestu, jest přece na 
soude zrušovacím, by při posouzení přiměřenosti tresttl následkem od
volání přihlížel í k trestu, vyměřenému dřívějším rozsudkem, stal-li se 
roz!udek ten mezitím pravoplatným. Přihlížeje k trestu, vyměřenému 
obzalovanému rozsudkem krajského soudu v Olomouci ze dne 15. iúnora 
1926, shledal však zrušovací soud trest napadeným rozsudkem uložený 
přiměřeným zjištěnému stavu věci a zavinění obžalovaného a nevyhověl 
proto odvo'lání státniho zastupitelství. 

čís. 3074, 

, .. §. 93 tr, ,zÍlk;' předpQkl~dá při omezováni osobní svobody, nezále
Zejlclnt ve veznem, alespon takové zasaiení do osobní svobody jež se 
blíží kvalitativně věznění. ZICčill je spáchán již neoprávněným' omezo
váním a nikoli teprve úplným odejmutím osobní svobody člověka' jen 
pouhé stížení nebo znesnadňování volného pohybu nezakládalo by' onu 
skutkovou podsfJatu. 

(Rozh. ze dne 3. února 1928, Zm I 630/27.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku zemského trestního soudu 
v Praze ze dne 9. září 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem 
veřejného násilí 'Omezováním osobní svobody podle § 93. tr. zák. a pře
stupkem proti mravopočestnosti podle § 516. tr. zák., mimo iiné 
z těchto " 
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Důvody: 

Zmateční stížnost dovolává se číselně důvodů zmatečnosti čís. 9 a) 
,. 10 § 281. tr. ř., v pravdě však jen onoho důvodu, poněvadž dle jejího 
náhledu nezakládají činy obžalovaného za vinu kladené vůbec trestného 
činu ve smyslu trestního zákona. Pokud jde o zločin podle § 93. tr. zák., 
lze z vývodů zmateční stížnosti považovatil za věcné dolíčeni zmatku 
čis. 9 a) § 281 tr. ř. jen úvahu, že skutková podstata onoho zločinu není 
jednáním obžalovaného založena proto, poněvadž podle rozhodovacích 
důvodů nevyvinul takovou činnost, jakou § 93 tr .. zák. vyžaduje; musí 
prý se omezování osobní svobody, nepozůstává-li ve věznění, podobatí 
věznění; podle toho jest prý omezováním osobní svobody, když pachatel 
přiváže svou oběť ke stromu tak, že se nemůže vyprostiti, nebo když jí 
sváže ruce nebo nohy neb to i ono. Takovým stav Boženy F-ové nebyl, 
obžalovaný ji vykonaným násilím neučinil neschopnou, by mu odpor 
činila, a mohlo by se prý proto jednati nanejvýše o neslušné a protipo
licejní chování se na veřejných místech, podléhajících pntrestání podle 
§ ll. cís. pat. ze dne 20. dubna 1854, čís. 96 ř. zák. Stížnost je bez
duvodná. V zásadě má pravdu, že § 93. tr. zák. předpokládá při omezo
vání osobní svobody, jež nezáleží ve věznění, alespoň takové zasažení 
do osobní svobody, jež se blíži kvalitativně věznění. Leč i tomuto po
žadavku vyhovuje úplně skutkový stav rozsudkem zjištěný. Podle něho 
chytl obžalovaný pojedno.u Boženu F-ovou ze zadu kolem pasu, sevřel ji 
oběma rukama, takže rukama nemohla hnouti, podrazil jí nohy, porazil 
ji na zem, takže se svalíli oba do příkopu, kde se F-ová obžalovanému 
bránila s napětím vše·ch sil, kopala a tloukla rukama a, když po 10-15 
minut trvajícím zápolení počala jíž ochabovati, prosila ho, by ji nechal, že 
vš'ak obžalovaný byl jako zuřivý a že teprve před přijedším Václavem 
H-ou uprchl. Nalézací soud výslovně zdurazňuje, že F-ová byla v úplné 
moci obžalovaného a bránila se všemi silami. Za toho,to zjištěného 
stavu nelze tvrditi, že se omezování osobní svobody, iehož se dopustil 
obžalovaný, neblížilo kvalitativně věznění, neboť iako při věznění byla i tu 
napadená žena zbavena úplně osobní svobody, jak to nalézací soud také 
výslovně a bez právního omylu vyslovuje. Bylať jí jednáním obžalova
ného po delší dobu odňata zcela možnos!. hv v zamýšlené cestě pokra
čovala, by se vzdálila z místa, kde proti své zřejmě projevené vůli bv;' 
násilně zdržována, při čemž bylo s ní tak násÍ'lně nakládáno, že byla 
podle rozsudkových zjištění celá vyievená, rozrušená a nemohla popad
nouti dech. Nelze tedy ani s vlastního hlediska zmateční stížností 
uznati, že 'bylo neprávem v nakládání obžalovaného s F-ovou shledáno 
omezování v její osobní svobodě, jež předpokládá § 93. tr. zák. Nehledíc 
k tomu vyslovil a odůvodnil zrušovací soud již opětovně, že zločin § 93. 
tr. zák. je, jak tomu nasvědčuje jeho nadpis a v doslovu po:užitý výraz 
»brání« (híndert), spáchán již neoprávněným omezováním a nikoli 
teprve úplným odejmutím osobní svobody člověka a že jen pouhé stížení 
nebo znesnadňování volného pohybu nezakládalo by onu skutkovou 
podstatu. A že tu nešlo jen o pouhé stížení nebo znesnadnění, bylo do
\'oděno. Skutková podstata onoho zločinu je tu a nemůže proto při
cházeti v úvahu pouze poli·cejní přestupek ve smyslu § ll. uv. cís. paL 
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čís. 3075. 

v Znalci se přibírají, by jednak p'ozorovali skutečnosti, jichž po
stre~nutí předpokládá zvláštní odborné znalosti (nález), jednak, by z ta
k~;lVychto pozorování vyvozovali znalecké úsudky (posudky), .nikoliv 
vsak, by sdělovali soudu své názory a úsudky o 'otázkách rázu právního 
neb o otázkách,k jichž správnému porozumění a řešení není zapotřebí 
odborných vědomostí nebo zt1l"alo5tí, nýbrž stačí, hledíc ku pi[)vaze okol
ností případu, soudcovská zktclenos! a znalost. 

K trestnosti podle § 335 tr. zák. se nevyžaduje, by protizákonný 
VýSledek nastal jen činěním neb opomet1iultím pachatelým, stačí, vyvolal
li j jen jednu z podmínek, která měla v zápětí úraz. 

Zavinění řidiče automobilu, jel-Ii piroti předpisu po banketu silnice, 
vyhraženém pro pěší, po němž šli právě lidé, a nevyhnul včas na sulnici 
po~~~. ' 

Jízda automobilem neděje se vždy za okolností zvláště nebezpleč
ných; jest ·na soudě, by pečlivě zh'Od\1otil celkovou situaci, dané poměry 
a zvláštní okolnosti při úrazu, a by podle toho v každém případě zvláště 
zkoumal a z.iist:il, zda nebezpečí dostoupilo stupně §§337, 85 c) tr. zák. 

Poku:d okolnost, že silnice v rozh'odné době nebyla volná, a že p110ti 
jely osoby, nestačí pro pojem »zvláště nebezpečných okolností.« 

Rozhodnutí o povinn'OSti obžalovaného k náhradě útrat trestního 
řízení v prvé stolici netřeba měnit~, dozt1ial-1i výrok o vině změny pouze 
co do právní kvalifikace trestného činu (§ 389 tr. ř.). 

(Rozh. ze dne 3. února 1928, Zm II 383/27.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Olo
mouci ze dne 18. května 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným p'ře
činem protí hezpečnosti života podle §§ 335, 337 tr. zák. potud, že 
zrušil napadený rozsudek, pokud jím hyl ohžalovaný uznán vinným pře
činem podle §§ 335, 337 tr. zák., v tomto výroku o vině, jakož i ve vý
roku o trestu a výrocích s tím souvisejících jako zmatečný a uznal, že 
obžalovaný jest vinen přestupkem proti bezpečnosti života podle § 335 
tr. zák., jehož se dopustil tím, že dne 6. září 1926 na silnici mezi š. 
a O. v místech. kde proti němu jeli kolovrátkář Vilém N. a cyklista 
Josef G., .iako řídič osobního automobilu nedával předpsané znamení 
a iel rychle a takto se dop'ustil jednání. pokud se týče opomenutí, o němž 
již podle přirozených jeho následkú, jež každý snadno poznati múže, 
i podle přectpisú zvláště vyhlášených a poctle svého zaměstnání mohl se
znati. že jím lllllže b5rti způsobeno nebo zvětšeno nebezpečenství života, 
zc1raví nebo tělesné bezpečnosti lidí, z čehož nastalo těžké poškození 
na těle Vilému N-ovi. Za to ho odsoudil k přiměřenému trestu podle § 
389. tr. ř. k náhradě nákladli za trestní řízení, a mimo jiné z těchto 

dúvodú: 

Zmatečnost podle čís. 4 § 281 tr. ř. spatřuje stížnost v tom, že byl 
'zamítnut návrh obhajoby při hl,,\'ním přelíčeni na provedení důkazu 
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znalci z oboru jízdy autem o tom, že, jak se věci měly, nemohl šofér 
zastaviti ani jinak jednati. než jak jednal. Stížnost je bczdůvodna. Jest 
v povaze věci, že se znalci přibirají k tomu, by jednak pozorovali sku
tečností. jichž poznání předpokládá zvláštní odborné znalosti (nález), 
jednak, by z takovýchto pozorování vyvozovali znalecké úsudky (po
sudky), nikoli však, by sdělovali soudu své názory a úsudky o otázkách 
rázu právního 11eb o otázkách, k jichž správnému porozumění a řešení 
není zapotřebí odborných vědomostí nebo znalostí, nýbrž stačí, hledíc 
ku povaze okolností případu, ú!plně soudcovská zkušenost a znalost. 
Obhajoba však, podávajíc důkazní návrh, ani z daleka konkretně nena
značila, že a které okolnosti pro posouzení věci rozhodné neb aspoň zá
važné vyžadují odborného objasnění. a nebylo proto právem přihlíženo 
k dlikaznímu návrhu již pro jeho povšechnost a neurčitost (§ 222 tr. ř.). 
Okolnostmi, jež teprve ve zmateční stížnosti jsou opozděně a proto ne
přípustně uváděny, netřeba ba ani nelze se zabývati. Zamítnutím onoho 
dllkazního návrhu nebyl obžalovaný zkrácen ve svém právu na zákon
nou obhajobu a není tu proto dlivodu zmatečnosti čís. 4 § 281 tr. ř. 

Důvod zmatečnosti čís. 9 a) § 28 I tr. ř. neprovádí stížnost potud 
podle zákona, pokud se odchyluje od závazných zjištění rozsudko
vých. To platí o tvrzeních, že obžalovaný jel příměřenou rychlostí a že 
dával znamení, ač prvý soud zjišťuje, že znamení vůbec nedával a že jel 
rychle, tak, že ač toho situace vyžadovala. nebylo mu pro rychlost lze, 
hy vliz každou chvíli ovládal a zastavil. Dále není stížnost oprávněnou 
budovati na předpokladě, že se poškozený N. začal vyhýbati nešikov
ným . zplisobem, jímž podle tvrzení stěžovatelova zavinil srážku. Neboť 
-hájení se obžalovaného v příčině vyhybání se N-ova nebéře nalé'zací 
soud za prokázáno. Nehledíc k tomu zaujal soud správné stanovis!ko, že, 
í kdyby na srážce padala vina k tíži též poškozenému.nesprošťovalo by 
to obžalovaného ze zodpovědnosti. Nevyžadujeť se k trestnosti podle 
§ 335 tr .. zák., by protizákonný výsledek nastal jen činěním neb opo
menutím stěžovatele samotnéh(), naopak k jeho zodpovědnosti stačí, že 
vyvolal, byť i jen jednu z podmínek, která měla v zápětí úraz. A že ob
žalovaný svým jednáním vyvolal nejen jednu, nýbrž více podmínek, jež 
přivodily úraz, je nadevší pochybnost prokázáno. Nedávalť předepsa
ných znamení, ač proti němu přijížděl N .. s kolovrátkem; jel rychlostí 
značnější, než připouštěly poměry v rozhodné chvíli, totiž okolnost, že 
proti němu .jel N., a že v rozhodné téměř chvíli předjížděl josef G. na 
kole; nepřiměřenost jízdy obžalovaného dovozuje nalézací soud zejména 
z toho, že N. byl autem vlečen ještě 15 m od místa srážky; posléze a 
hlavnč spo';ívá vina obžalovaného v tom, že jel proti předpisu na ban
ketu silnice, jenž je vyhražen pro pěší a po němž šli právě lidé a že se 
nevyhnul v čas na silnici, po které měl jeti. Tím je dokázáno zavinění 
obžalovaného ve více směrech a nemohlo by ho ospravedlniti. i kdyby 
se za tO' mělo, žE; ani N. neměl jeti se SV)TI11 ručním vozíkem po banketu 
a kdyby byl nalézací soud podle spisli uvážil, že N. je slabomyslný a 
silně nahluchlý. poněvadž nevyšlo na jevo, že nahluchlost a slabomysl
nost N-ova' byly samostatnou příčinou jeho ohrožení a nárazu. Neboť, 
kdyby se byl obžalovaný zachoval podle závazných předpisů a zejmé
na jel po silnici, určené pro vozy, a uvedl rychlost svého vozu v soulad 
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SL situací, nebylo by podle lidského dohadu k neštěsti bud' vůbec do
šl" nebo aspoň ne v tom rozsahu. Tím je prokázána příčinná souvislost 
mezi jednáním (opomenutím) stěžovatelovým a neštěstím, jak ji nalé
zací soud bere též za prokázánu. Zmatečnost podle čís. 9 a) § 281 tl'. 
ř. ueuí proto dána. Ve všech směrech dosud uvedených ukázala se 'zma
teční stížnost bezdůvodnou. Oprávněna je však, pokud s hlediska dů
vodu čís. 10. § 281 tr.·ř. vytýká, že nalézací soud mylně podřadil trest
ný čin obžalovaného § 337 tr. zák. Soud odůvodňl/je tuto kvalifikaci to
liko tím, že silnice v dotyčných mistech nebyla volná a že z toho du
vodu soud považuje rychlou jízdu obžalovaného za jízdu za okolností 
zvláště nebezpečných. Jízda automobilem neděje se vždy za okolností 
zvláště nebezpečných, a jest proto na soudě, by pečlivě zhodnotil cel
kovou situaci, dané poměry a zvláštní okolnosti při úrazu, a by podle 
toho v každém případě zvláště zkoumal a zjistil, zda nebezpečí do
stoupilo stupně §§ 337, 85 c) tr. zák. Zrušovací soud neshledal, že po
dle zjištěného stavu věci tomu tak bylo i v souzeném případě. Obžalo
vaný jel tehdy po státní silnici 9 m široké, přehledné a spatřil Viléma 
N-e již z větší vzdálenosti. S druhé strany nebylo zjištěno, že stěžovatel 
.jel rychlostí, která by již o sobě čínila jízdu zvláště nebezpečnou. Zbývá 
tedy jedině okolnost nalézaCÍm soudem zdůrazňovaná, že silnice v roz
hodné době nebyla volná potud, že proti obžalovanému jely dvě osoby, 
jedna s ručním vozíkem, druhá na kole, z nichž ostatně cyklista Josef 
O., jeda opačným směrem, v době úrazu obžalovaného již byl minul. 
Podle roz sudkových zjištění nutno předpokládati, že obžalovaný mohl 
snadno předejíti úrazu neb aspoň těžším následkům případné srážky, 
kdyby byl právě, ponžívaje povinné opatrnosti, včas dal výstražné zna
mení a kdyhy byl zejména jel po části silnice, určené pro vozy, a nále
žitě zmírnil rychlost jízdy, jak toho vyžadovala situace. Proto nelze 
s nalézaCÍm soudem míti za to. že se iízda obžalovaného děla za okol
ností, jež značně zvyšovaly nebezpečí's používáním automobilu o sobě 
spojené. Z toho plyne, že soud prvé stolice na základě zjištění, jež uči
nil, neprávem dospěl k závěru, že se jednáni pokud se týče opomenutí, 
obžalovanému podle ~ 335 tr. zák. přičítatelné. stalo se za obzvláště ne
bezpečných okolnO'sti v ~ 85 c) tr. zák. uvedených a že rOZSl/dek, po
kud jim 'byl trestný čin obžalovaného posouzen podle § 337 tr. zák. jako 
přečin a nikoli toliko jako přestupek podle § 335 tr. zák., jest právně 
mylným a podle čís. 10 § 281 tr. ř. zmatečným. Bylo proto v tomto směru 
vyhověti důvodné zmateční stížnosti, zrušiti napadený rozsudek, pokud 
jed o kvalifikaci činu podle ~ 337 tr. zák. a dále po rozumu ~ 288 čís. 3 
tr: ř. uznati ve věci samé, iak se stalo. 

Rozhodnutí o povinnosii obžalovaného k náhradě útrat trestního ří
zení ve stolici pryé nebylo třeba měniti, poněvadž výwk o vině doznal 
změny pouze co do právní kvalifikace trestného činu ,(§ 389 tr. ř.). 

čís. 3076. 

S hlediska druhého odstavce § 157. tr. zák. se sice nevyžadtije, by 
vztaženi ruky bylo takové, že pravděpodlobně vedlo nebo vésti mohlo ke 
způsobeml zjištěného poškozeni na těle; je-li však prokázáno nebo pro-
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lmzatelno, že vztažení ruky podle svého Zjl!Ůsobu toto uškození na těle 
přivoditi am k jeho způsobení přispěti nemohlo, nelze pachateli uklá
dati zodpovědnost za tento výsledek; vztaženiruky musí se tu státi 
v úmyslu nepřátelském. 

(Rozh. ze dne 4. února 1928, Zm I 322/27.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmatečním stížnostem obžalovaných do rozsudku krajského soudu 
v Hradci Králové ze dne 4. března 1927, jímž byli stěžovatelé uznáni vin
nými zločinem těžlkého uškození na těle podle druhého odstavce § 157 
tr. zák., zrušil napadený rozsudek jako zmatečný a věc odkázal na soud 
první stolice s příkazem, by po opětném hlavním přelíčení ve věCÍ znovu 
rozhodl. 

D ů vod y: 

Zkoumaje pojmové náležitosti zločinu podle druhého odstavce § 
157 tr. zák uvádí nalézací soud správně v odůvO'dnění rozsudku, že se 
k vině vyžaduje, by se vztaženi ruky stalo v úmyslu nepřátelském, jak 
se předpokládá v § 152 tr. zák. Naproti tomu nelze souhlasiti s dalším 
názorem nalézacího soudu, že vztažení ruky v tomto úmyslu naplňuje 
skutkovou povahu tohoto zločinu i tehdy, když jest vyloučeno, že jím 
mohlo býti zpl1sobeno uškození na těle v tomto zákonném předpisu 
předpokládané. Nevyžaduje se sice, by vztažení ruky bylo tak uzpůso
benO', že asi vedlo nebo vésti mohlo ke způsobení zjištěného uškození 
na těle; je-li však prokázáno nebo prokazatelno, že vztažení ruky podle 
svého způsobu toto uškození na těle přivoditi nebo k jeho způsobení 
přispěti nemohlo, nebylo by lze osobě takto provinilé ukládati zodpo
vědnost za tento výsledek, an z její trestné činnosti nastati nemohl, a 
nemohlo by vztažení ruky jí by ti přičítáno za zločin podle druhého od
stavce § 157 tr. zák., nýbrž mohlo by býti posuzováno jen podle způ
sobu a míry její účasti na hromadném zlém nakládání. V souzené trestní 
;rěci bylo zkoumáno, jakým způsobem bylo přivoděno uškození na těle, 
jež bylo na Oskaru M-ovi zjištěno, a soudní lékaři se vyslovili, že zra
nění to nemohlo nastati kopnutím botou, jak se podle obžaloby za vinu 
kladl~ obžalovanému Vilému Z-ovi, ježto l>ylo zjištěno, že obroučka 
brýlí jest z celulloidu s kovovou vložkou, že pravá obroučka jest úhlo
vitě prohnuta a že se to mohlo státi jen nárazem o tvrdý, ostrý před
mět, o hranu veřejí, nikoliv kopnutím botou. Následkem svého p'rávního 
názoru má nalézací soud podle oduvodnění rozsudku tento posudek za 
nerozhodný, ježto prý je lhostejno, ze které rány nastalo zranění oka, a 
zaujímá-li přes to nalézací soud ve své skutkově zjišťovací činnosti 
k tomuto posudku stanovisko v tom smyslu, že neuznává posudek ten 
správným, jsa toho přesvědčení, že se zrallění pokud se týče prohnutí 
obroučky mohlo. státi podešví boty, jež je tvrdá, nelze tento závěr s hle
diska § 281 čís. 5 tr. ř. uznati bezvadným, ježto, nehledíc ani k tomu. že 
nebylo zjištěno, jak byl obžalovaný Vilém Z. tehdy obut, nemůže po
,;udek znalcu, osob odborně způsobilých, vydaný a odůvodněný podle 
Je]1ch od.borné znalosti a zkušénosti, býti Odbyt pouhým záporem, pro 
který neJsou uvedeny rovnocenné dltvody, přiměřené posouzení této 
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odborné otázky. Okolnost. .znalci potvrzená je podle toho, co uvedeno, 
pro otázku viny závažná, .neboť, kdyby byla zjištěna ve smyslu zna
leckého posudku, nemohl by obžalovanému Vilému Z-ovi býti přičitán 
zločin podle druhého odstavce § 157 tr. zák. V tom, že nalézaci ~oud 
tuto pro výrok o vině závažnou okolnost vůbe.c nezjistil, pokud se týče 
zjistil způsobem vadným, dlužno spatřovali duvod zmatku podle § 281 
čís. 5 tr. ř. 

Zmateční stižnost obou obžalovaných jest odůvodněna i v tomto 
dalším směru: Nalézací soud správně vychází z názoru, že se vztaženi 
ruky musí státi v úmyslu nepřátelském a zjišťuje v rozsudkových dů
vodech rozborem jednotlivých průvodů u obou obžalovaných, že se proti 
zraněnému Oskaru M-ovi dopustili vztažení ruky, a to, jak si nalézaci 
soud ustrojuje přiběh podle svého dohadu jako místně i časově možný 
a pravděpodobný, tím způsobem, že nejprve obžalovný lJ' mršlIl Os~a
rem M-em na dveře, že M. upadl na to na zem, a že obzalovany VJ!em 
Z. ho na to kopl botou. Nalézací soud však nezjišťuje a blíže nedoličuje, 
že se toto možné vztažení ruky obou obžalovaných stalo v úmysl~ ne
přátelském, ač právě tato pro otázku viny podstatná okolnost :;yzado~ 
vala podle povahy případu zevrubnějšího rozboru, ježto oba .obzalovam 
popíraii, že se do rvačky vmísili v úmyslu, by s bratry M-ovyml zle na
kládali, a dokazují svědky, že, pokud do ní zasáhli, učinili tak bez jaké
hokoliv úmyslu nepřátelského jen k vůli tomu, by zamezili rvačku nebo 
jí učinili přítrž, a když zejména obžalovanému, U-ovi zra~ěný Oskar M. 
dosvědčuje že na něho ruku ani nevztáhl, a dale potvrzuje, ze upadl na 
zem přes ~ěčí nohy. Nedostatek tohoto zjištění nelze ospravedlniti ani 
tím, že se vztažení ruky stalo při rvačce a že tudíž již proto musí býti 
usuzováno na úmysl nepřátelský, neboť, by. bylo lze ~ t~hoto hledIska 
na nepřátelský úmysl usuzovalI, musrlo by. j.ako n~tny p:~dpokl.ad ~y~1 
zjištěno, že se obžalovan}. do rvač~y ."mlslh a JI, se slúr~astI1Ih prav~ 
k vůli tomu, by se soupen zle nakladah."Z toho duvodu jest napad':.~y 
rozsudek ohledně obou obžalovaných shzen zmatkem podle § 281 CIS. 
9 a) tr. ř. a důsledkem toho. bylo, aniž je třeb~ obírati sev dalšímI, upl~t
něnými důvody zmatečnos!l, rozsudek ohl~?ne obo~ obz,,;lovanych ]3-
kožto zmatečný zrušiti a .vec ~odle § 28~ CIS. v3 ~!. r: odkazah, na soud 
první stolice k provedem noveho hlavI1lho prehceI1l a k novemu roz-

hodnutí. 

čís, 3077. 

Telegrafy (zákon ze dne ZOo prosince 1923, čís, 9 sb. z. a n. z roku 

1924). , t cl VJ 
Pro otázku viny s hlediska § 24 (1) z~o~a nez~l~žl vna ~ z a, me 

pachatel vědomí nebo úmysl tajíti a ukryvah, St.ru::I~l I?"ed u:~d~~. zda 
chtěl se státi jejim vlastníkem, ji djžeti a pod~zett cl1~ mc; S1;aCl! ze.Jl ne
dovoleně přechovával, ať to činil z jakéhokohv podnetu a z jakekohv po
hnutky; polem »míti u sebe«, 

(Rozh. ze dne 4. února 1928, Zm I 579/27.) 
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N c j v y Š š í s.o II Li jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčeni 
zmateční stížnost obžalovaného clo rozsudku krajského soudu v České 
Lípě ze dne 25. června 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným pře
činem podle § 24 (I) zákona ze dne 20. prosince 1923, čÍs. 9 sb. z. a n. 
z roku 1924, 

Důvody: 

Zmateční stížnost uplatňuje důvody zmatečnosti čís. 5 a 9 a) § 281 
tr. ř. Zrušovací soud zabýval se: především hmotněpl'ávním důvodem 
čís. 9 a) § 281 tr. ř., poněvadž z toho, co k tomuto bodu bude uvedeno, 
vysvitne zároveň bezdůvodnost formálních výtek stěžovatelových podle 
čís. 5 § 281 tr. ř. Po této stránce namítá stěžovatel, že byl odsouzen ne
právem, poněvadž prý jeho činnost, zjištěná v rozsudku, nenaplňuje pojem 
»přechovávání« ve smyslu § 24 zákona ze dne 20. prosince 1923, čís. 
9 sb. z. a n. z roku 1924. Zmateční stížnost má za to, že mluvnický a 
etymologický výklad slova »přechováváni« dává jiný smysl, než vy
jadřuje v německém překladě slovo »aufbewahren«, že totiž pravému 
smyslu slova odpovídá německé »verhehlen«, že »přechovávání« znamená 
úmyslné ukrývání, tajení. Také prý přísné tresty, stanovené v § 24, na
svědčují tomu, že úmyslem zákona nebylo trestati z fiskálních důvodů 
každého, kdo bez povolení »má U sebe« radiové zařízení, nýbrž jen 
posluchače neoprávněné a toho, kdo radiové zařízení ukrývá a taji, a tak 
chrániti státní zájmy protí zneužití radiových zařízeni. Z tohoto výklad,u 
usuzuje zmatečnÍ, stížnost, že není trestným, kdo neměl úmyslu, pří
stroj držeti, podržeti, jej tajiti, jak tomu bylo v souzeném připadě, kde 
obžalovaný jen z ochoty u sebe podržel přístroj, jejž svědek S. nemohl 
s sebou vzíti zpět pro špatné počasí. Než zmateční stížnosti nelze dáti 
za pravdu. V § 3 odst. (2) podáVá zákón sám autentický výklad pojmu 
»přechovávání«, pravě, že jím jest rozuměti všecky případy, kde osoba 
fysická nebO' právnická má u sebe zařízení radiotelegrafní a radiotele
fonní, vyjímajíc případy v zákoně výslovně uvedené, které tu nepři
cházejí v úvahu. Pojmu »míti u sebe« však odpovídá podle ustálené, 
iudikatury Nejvyššího soudu již skutkový stav, záležející v tom, že ně
kdo má u sebe vlastní nebo cizí zařízení onoho druhu, aniž záleží na 
podnětu, z něhož k tomu došlo, nebo na účelu tohoto stavu a aniž sejde 
na době, po kterou se tak děje. Zmíněný autenUcký výklad zákona je je
dině rozhodným a nesejde na tom, zda má snad slovo »přechováváni« i 
smysl »ukrývání«. Pro odchylky a omezující výklad zmateční stížnosti 
nemluví však ani úmysl zákona, pokud je zjevným z jeho materiálH; 
vždyť práva "ústavně právního výboru senátu k uvedenému záJkonu 

~ samotna zdúrazňuje, dokládajíc své stanovisko obšírnými věcnými úva
hami zájmem státu diktovanou přísnost zákonných předpisú, a nebyl 
by proto příliš omezující výklad pojmu přechovávání ani v úmyslu 
zákonodárcově aní v tendenci zákona, zejména, když nemůže býti po
chyby, že by pak mohl býti snadno obcházen zákon na škodu zájmu stát
ního, jenž vedl k jeho usnesení. V souzeném případě jest zjištěno, že 
obžalovaný měl u sebe bez úředního povolení 6lampovou radiovou přiií
mací stanici od 9. prosince 1926, kdy si ji dal postaviti štěpánem S. až clo 
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17. prosince 1926, kdy zažádal a také ihned dostal úřední povolení. 
Z~a n:r~1 při tom vědomí nebo do,konce úmysl tajiti a ukrývati stanici 
p;ed. uradem, zda se chtěl státi jejím vlastníkem, ji držeti a podržeti čili 
niC, jest lhostejno; pro otázku viny stačí, že ji nedovoleně přechovával 
ve smyslu vyloženém, ať to činil z jakéhokoliv podnětu a z jakékoli 
pohnu~ky. V důsledcíoh toho nelze důvodně vytýkati rozsudku neúplnost 
podle čís. 5 § 281 tr. ř. potud, pokud se neobíral obhajobou obžalova
ného při hlavním přelíčení, že neobjednal radiový aparát, ani sezná
nim svědka štěpána S-a, že H-ová jako nevěsta určila aparát za sva
tební dar pro svého nastávajícího manžela, že S. jej přinesl obžalo
vanému za účelem předvedeni (postavení), a že jej jen pro špatné počasí 
nevzal zpět, nýbrž ponechal v bytě obžalováného, kdežto o ko'upi 
aparátu, která prý dodnes neni uzavřena, se mluvilo teprve později; 
vždyť všechny tyto okolnosti jsou podle toho, co bylo uvedeno, pro 
otázku vin y nerozhodny. 

čís. 3078. 

Okolt1ost, že zloděj byl při lmídeži opatřen zb;'lIni (nebo jinými 
nástroji nebezpečnými osobní bezpečnosti) je sl<iutečnosti, kterou se 
krádež podle § 174 I a) tlr. zák. stává zločinem nehledíc na částku již 
z povahy činu. Okolnost ta tvoří součást samotné skutkové podstaty 
zločinné krádeže a nepřicházl proto v úval1!u jako pouhá přitěžu jicí 
okolnost ve smyslu § 322 tr. ř., jenž má na zřetleli jen ony přitěžuj1"ci 
'll polehčující oloolnosti, které jsou jako takové v zákoně jmenovitě uve
deny (§ 344 čís. 12 tr. ř.). 

Reální souběh zločinu podle § 174 I a) tr. zák. se zločinem podle 
§ 98 b) tr. zák. 

Pili krádeži nevinkulované vkladní kulíky řídi se hodnota toho, co 
bylo ukradeno, výší vkladu v době krádeže. 

Porušení ustanovení § 331 tIr. ř. není důvodem zmatečnosti; ustano
veni § 330 tr. ř. jest chráněno sankcí zmatečnosti jetl pokud přikazuje 
přečtení otázek vrchním porotcem. 

Ustanoveni posl. odst. § 330 tr. ft. má na mysli odstranění chybného 
údaje, jenž se dosťal do výrokUi pouhým nectorozuměnim; pod pojem 
»nedorozumění« jest tu zahrnouti nejen nesprávnosti formální, nýbrž 
i nesprávn~ti materie!ní, l j. každý projev porotců, který se s jejiCh vůlí 
-neshoduje. 

(Rozh. ze dne 6. února 1928, Zm I 774,27.) 

Ne j v y Š š i s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku porotního soudu v Plzni 
"Ze .dne 14. listopadu 1927, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným zlo
činem dílem dokonané dílem nedokonané krádeže podle §§ 8. 171, 173, 
174-1 a), II a), c), 176-11 a), 179 tr. zák., zločinem veřejného násilí 
:podle § 98 b) tr. zák. a přestupkem § 32, 36 zbroj. pat. 
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Důvody: 

Zmateční stížnost dovolává se číselně důvodů zmatečnosti ČÍS. 5, 6, 
7,8, 9, 10 a). 11 a 12 § 344 tr. ř., při čemž si ve svých podrobných 
vývodech počíná tak, že v každé jednotlivé jí tvrzené nesprávnosti spa
třuje především důvod zmatku čís 6 § 344 tr. ř., načež dovozuje, že 
v tom kterém směru jsou porůznu dány také některé z ostatních jí čiselně 
uplatňovanj'ch důvodů zmatečnosti. Zmatečným podle čís. 6. § 344 tr. 
ř. shledává po'stup porotního soudu při kladení otázek porotcům pře
devším proto, že na skutečnost, pojatou do VIL a VllL hlavní otázky, 
že obža lovaný byl při krádežích tam vypočtených opatřen zbraní, ne
byla jako na přitěžující okolnost ve smyslu § 322 tr. ř. dána zvlá'štní 
otázka, pokud se týče proto, že ona skutečnost byla do obou otázek 
pojata ohledně všech, v nich uvedených krádeží bez rozdílu, nikoli pro 
každý jednotlivý případ zvlášť, ačkoli prý ani v doznání obžalovaného 
ani jinak není ve spisech podkladu pro předpoklad, že obžalovaný měl 
zbraň ve všech případech krádeže. Tím prý byla porotcům odňata pří
ležitost, by mohli uvažovati, zda byl obžalovaný opatřen zbraní v kaž
dém jednotlivém případě krádeže. Zmateční stížnosti nelze přisvědčiti. 
Okolnost, že zloděj byl při krádeži opatřen zbraní (nebo jinými ná
stroji nebezpečnými osobní bezpečnosti) je skutečností, kterou se krá
dež podle § 174 I a) tr. zák. stává zločinem, nehledíc na hodnotu jíž 
z povahy skutku. Tvoří tudíž okolnost ta součást skutkové podstaty 
zločinné krádeže a nepřichází v úvahu jako pouhá přitěžující okolnost 
ve smyslu § 322 tr. ř., jenž má na zřeteli jen ony přitěžující (a polehču
jicí) okolnosti, jež jsou jako takové v zákoně jmenovitě uvedeny (§ 344 
čis. 12 tr. ř.). Podklad pro podezření, že obžalovaný pokud se týče spo
lužalovaný Jaroslav T., byli p(i všech krádežích tvořících předmět hlav
ních otázek Vll a Vl\I, (ohledně T -e \ll a IV) a spáchanými jimi ve spo
lečnosti jako spoluzloději v době od 25.-26. března do 5.-6. května 
1927, opatřeni zbraní, shledávala veřejná obžaloba právem již ve sku
tečnosti, že 'll obou obžalovaných, kteří byli při pokusu krádeže, před
sevzatém jimi v noci ze dne 5. na den 6. května 1927 opatřeni zbrani, 
ostře nabitými opakovacími pistolemi, byly bezprostředně po jich při
stižení a zatčení v kapsách nalezeny osiře nabité opakovaccí pistole 
s náboji. Oba obžalovaní doznali, že měli zbraň při krádeži, spáchané 
jimi v noci mi den 6. května 1927 v H. B., obžalovaný T. mimo to 
tvrdil o č-ovi, že měl zbraň také v L. a v Ch. Bylo tudíž věCí porotců, 
by uvážili, zda ono podezření, veřejnou obžalobou vyslovené a v ob
žalovacím' spise dostatečně odťtvodněné, jest v plném rozsahu. Při tom 
bylo poro'tcům lze pro případ, že by nebyli dospěli ohledně toho kterého 
jednotlivého případu k přesvědčení o dotyčné skutečnosti, vyloučiti ji 
přiměřeným dodatkem ve smyslu druhého a třetího odstavce § 328 tr. ř. 
Z toho, že porotcové této možnosti nepoužili, lze bezpečně souditi, že 
nabyli a svými odpovědmi k II\., IV. a VII., Vlil. hlavni otázce ta1ké 
projevili přesvědčení, že oba obžalovaní byli zbrani opatřeni ve všech 
tamtéž uvedených případech krádeže. 

Další dllvod zmatku čís. 6. zároveň pak i. důvody zmatečnosti čis. 
5, 8, 11 a 12 § 344 tr. ř. spatřuje zmateční stížnost v tom, že když byl 

Trestul rozhodnut! X, 

II 
lí 

li 
! 



114 

co<"le zápisu jednacího prot?kolu vrchní porotce podle § 330 tr. ř. pře
cetl otazky a vyrok porotcu, podle něhož byla III. dodatkovál otázka: 
»Isou t~ okolností, jež, přihlížejíc k povaze činu a k znehodnocení p.e
n~z,_ oc!uvodň~Jí použiU sazby těžkého žaláře od 1 do 5 let?« zodpo
vedena k.l,:dnc,. porotm soud přes odpor stěžovatelova obhájce zařídíl 
mon.ltu~~1 nzel1I ve smyslu § 331 tr. ř., jehož výsledkem bylo, že porot
cove pn nové poradě zodpověděli onu otázku záporně. Zmateční stíž
nost namítá především, 'že pro nález ve smyslu § 331 tr. ř. nebylo zá
konného př~dpokladl! vzhledem k tomu, že ohledně stěžovatele byl 
d?:yčný výrok jasný a úplný a že nebyl stižen nižádným rozporem 
(CIS. 6 § 344 tr. ř.), dále, že podle § 330 tr. ř. nemůže žádný z porotců. 
jakmil~ opustili porotní síň ,ustoupiti od( svého dřívějšího mínění, že 
tedy predseda porotního soudu, dav jim poučeni jiné, udělil jim právní 
poučení nesprávné (čís. II § 344 tr. ř.), posléze, že jeho postup je zma
tečným též podle čís. 5 § 344 tt. ř., pokud totiž poukázal porotce přes 
odpor obhájcův, by se vrátili do poradní síně a dotyčné otázky po nové 
poradě znovu zodpověděli. Ta'ké tyto výtky jsou vesměs bezdůvodny. Dů
~od~ podle čís. 11 a 12 § 344 tr. ř. jsou jen číselně nadhozeny bez ve
skereho podkladu a není proto třeba se vůbec pouštěti do jich věcného 
rozboru. Důvody podle čís. 8 a 6 uv. § nemohou přijíti v úvahu, poně
vadž první dotýká se toliko poučení, daného podle §§ 325, 327 tr. ř. 
a o takové tu nešlo, druhý pak porušení předpisů o dáváni otázek 
porotcům podle § 318 až 323 tr. ř., jichž porušení ani sama stížnost ne
tvrdí. Než rozsudek není vadným aai s hlediska zmatků p'odle čís. 4, jenž 
ic věcně stížností uplatňován, a ani čís. 5 § 344 tr. ř. Nehledíc k tomu, 
že z protokolu o hlavním přelíčeni neni vidno, že obhájce obžalovaného 
učinil návrh v uvedeném směru, nebyl by tím zmatek podle § 344 čís. 5 
tr. ř. vůbec založen, poněvadž postupem soudu nebyly, jak bude níže do
vozeno) porušeny ani zákon ani zásada trestního řízení.. Co se dotýče 
zmatku podle § 344 čís. 4 tr. ř., není ho tu rovněž, neboť porušení usta
novení § 331 tr. ř. není vůbec dúvodem zmatečnosti a ustanovení ~ 330 
tr. ř. jest chráněno zmatečností jen, pokud přikazuje přečtení otázek 
vrchním porotcem. Avšak v souzeném případě nešlo v podstatě o opatře
ní podle § 331 tr. ř., nalézací soud užil toliko nesprávné formy pro své 
opatření. Opatření to bylo odůvodněným a nutným podle poslední věty 
§ 330 tr. ř. Ustanovení § 330 tr. ř. posl. odst. má na mysli odstranění 
chybného údaje, jenž se dostal do výroku pouhým nedorozuměním, při 
čemž jest pod pojem »nedorozumění« zahrnouti nejen nesprávnosti 
formální, nýbrž i nesprávnosti materielní, každý projev porotců, který 
se s jejích Vlrlí neshoduje. Postupoval proto předseda zcela podle zá
kona, když, seznav a ubezpečiv se dotazem porotců, že o takovou ne
shodu projevu a skutečné vůle jde, vyvolal novou poradu porotců podle 
poslední věty § 330 tr. ř. Tento postup jest v zákoně samém předvídán 
a byl také soudem v pravdě zachován. 

Stížnost namítá dále s hlediska důvodu zmatečnosti čís. 6 § 344tr. 
ř., že porotcům neměla býti dána X. hlavní otátka na zločin veřejného 
násili ve smyslu § 98 b) tr. zák. vůbec neb aspoň ne na pohrůžk,u 
vraždou. Stížnost uplatňuje v tom směru také důvody zmatečnosti čís. 

~ 10 a), II a 12 § 344 tr. ř. V prvém směru dovozuje zmateční stížnost, 
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že nemúže
J 

stanoví-li zákon jako zvláštní zločinnou kvalifikaci krádeže, 
bvl-li zloděj opatřen zbraní nebo jiný'mi nástroji, nebezpcčn}'mi osobní 
b~zpečnosti (§ 174-1 pism. a) tr. zák.) neb užil-li zloděj, byv přistižen 
při krádeži, skutečn,éh~ násilí n;bo, neb,ezpečné pohrůžky p~oti osobě; 
by se zachoval v dor;em ~kra~en~ve~l vecI, ~§ 174cl b) tr:. zak';o P?,~ha 
ménC' trestná vyhruzka pn kradezl bylI povazovana za dal'l zvlastm cm 
trestný. Námitka ta postrádá věcného podkladu jíž vzhledem k tomu, že 
pro zločinnou kvalifikaci podl.e, § 174-10 b) t~. zák. ne,?ylo n.a stěžovate!e 
žalováno a že pfO'to nebyla tez porotcum dana dotycna otazka. Skutec
nost, že stěžovatel Č. byl při krádeži samotné opatřen zbrani (§17 4-1 
a) tr. zák.) nevyčerpávala ani zdaleka další s!kute~ jeho ~ obž~lovaného 
T -e spočivajíci podle obžaloby v tom, že oba obzalovam, byvse po ne
zdařeném pokusu krádeže na správě západočeských kaolinových a ša
motových závodů v H. B. v noci ze dne 5. na den 6. května 1927 na 
útěku nočním hlídačem Josefem B. vyzváni, by zůstali státi, se proti 
němu ihned obrátili, vyňali ostře nabité opakovaci pistole, mířili mu jimi 
na hlavu, by ho odstrašili od dalšího pronásledování, při čemž Č. k němu 
prohlásil, by si to dobře rozmyslil, je-li chudákem, a T. řekl pak č-ovi, 
míře stále na hlavu B-ovu: »Nech ho, já ho skolím sám, já si ho vezmu 
na staros!.<, Obžaloba kvalifikovala vylíčený čin jako zločin podle § 98 
pism. b) tr. zák. ~páchaný po?růžkou vraždou,. a musel~ p~oto pac!:e 
§ 318 tr. ř. porotcum v uveoenem smyslu bylI dana hlav111 otazka. Strz
nost poukaZUje k Odllvodnění řečené výtky též k lomu, že obžalovanS' 
T., který po~ději po četníku skutečně střelil, byl. uznán, vinný.m nik?li 
pokusem vraždy, nýbrž jen zločinem nedokonaneho poskozel1l na tele 
podle §§ 152, 155 a) tr. zák. To ~šak nemůže _míti výz~am. pro po
souzení správnosti postupu porotlllho soudu pn kladem otazek, ne
hledk ani k tomu, že také na onen čin obžalovaného T -e byla v souhlasu 
se stanoviskem obžalovacíhol spisu dána porotcům otázka (1. hlavní 
otázka) na zločin nedokonané vraždy prosté. B. byl oprávněn Č-a a T-e 
stiha ti,nebof je přistihl při pokusu krádeže; ta okolnost, že jim při vý
zvě, by zůstali stát, hrozil revolverem, nepadá na váhu ani s hledIska 
§ 344 čis. 10 tr. ř., poněvadž nejde o otázku oprávněnosti chování se 
B-ova, nýbrž o otázku oprávnění obžalovaných, vymáhati pohrůžkou 
(dokonce vraždou) na B-ovi, by upustil od jejich stihání, a stěžovatel 
se nehájil tím, že jednal ve skutečné nebo domnělé obraně proti útoku 
B-ovu ve smyslu § 2 písm. g) tr. zák. 

Posléze namítá stížnost s hlediska důvodu zmatku čís. 6 § 344 tr. 
ř., uplatňujíc však také tu zároveň důvody zmatečnosti čís. 10 a), 11 
a 12 tého? §, že, pokud jde o vkladní kníž:k'u »L.« na 24.699 Kč 55 h (bod 
4. VII hlavní otázky), neměla býti porotcům dána otázka na zločinnou 
krádež, kvalifikovanou vzhledem na částku podle § 179 tr. zák., nýbrž 
jen otázka na přestupek krádeže nebo na pokus zločinné krádeže vzhle
dem k tomu, že se prý stěžovatel hájil tím, že jeho úmysl nesměřoval 
k odcizení peníze, který byl v knížce uveden jako vklad, a že vůbec ne
vědělo knížce, uschované ve s,kříňce a že mimo to byly po krádeži .za
řízeny kroky, by se na knížku nic nevyplácelo. Stěžovalel nemohl pr~ 
proto knížku realisovati ani v tom případě, mělo"li by se za to, že Sl 

chtěl peníz v ní vyznačený vybrati. Zmateční stížnosti nelze ani v tomto 
3' 
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bodu přiznati oprávněnÍ. Především nezodpovídal se stěžovatel ZpLISO

bem, uvedeným ve zmateční stížnosti, ani v přípravném vyšetřování 
ani při hlavním přelíčení. O vkladní knížce tvořicí předmět dotyčné krá
deže, uvedl svědek Gustav R. při hlavním přelíčení, že vinkulovaná ne
byla a že peníze mohly býtí vyplaceny. Hodnota toho, co bylo. ukra
deno (§ 173 tr. zák.) řídí se však v případech krádeže vkladní Iknížky výší 
vkladu v době krádeže. Z, těchto úvah je zjevno, že dotyčná krádež byla 
také, pokud jde o onu vkladní knížku, spáchána i dokonána již odcizením, 
knížky, že tu tedy nepřichází v úvahu pouhý pokus krádeže, jak mylně 
za to má zmateční stížnost. Nehledíc tudíž k tomu, že předmětem do
tyčné krádeže byl podle obžalovacího spisu: i podle 4. bodu VII. hlavní 
otázky vedle oné knížky též 3322 Kč 37 h na hotovosti, jichž odcizení 
již o sobě opodstatňovalo kvalifikaci této krádeže podle § 179 tr. zák., 
je z vylíčeného patrno, že ani tím, že byla do řečené otázky zahrnuta 
i dokonaná krádež vkladní knížky, nejen nebyl porušen žádný z před
pisů §§ 318 až 323 tr. ř., nýbrž že bylo i v tomto bodě vvhověno před
pisu § 318 tr. ř. Zodpověděli-li však porotcové po nové poradě ve smyslu 
§ 330 tr. ř. III. dodatkovou otázku záporně, vyzněly-li naproti tomu 
kladně jejich odpovědi pak k VII. hlavní otázce též, pokud jde o její 4. 
bod v celém jeho rozsahu, tak k X. hlavní otázce, dané jim na zločin 
veřejného násilí ve smyslu § 98 b) tr. zák., nelze s hlediska důvodů 
hmotněprávní zmatečnosti čís. 10 a), II a 12 § 344 tr. ř. nic namítati 
proti tomu, že vynesl pak poro/ní soud rozsudek, jímž došly ony od
povědi porotců výrazu. Zejména je z hořejších úvah zjevna též bezpod
statnost námitek, jimiž napadá zmateční stížnost rozsudek porůznu i po 
stránce právní, vycházeJíc při tom, jak shora do\'oděno, vesměs z názorů 
právně mylných. Stížnost shledává vlastně příčinu všech jí uplatňova
ných hmotněprávních zmatků zřejmě v odpověďěch porotců na dotyčné 
otázky, ba dokonce v doslovu otázek samotných. Takto neprovádí však 
dotyčné námitky způsobem vyhovujícím zákonu, neboť 'kterýkoli z dů
vodů hmotněprávní zmatečnosti je po zákonu doličován pouze tehdy, 
jestliže stěžovatel, doličuje právní mylnost rozsudku, setrvává při skut
kovém ději, zjištěném výrokem porotců a s'rovnává tento výwk, s rozhod
nu:tím porotního soudu. Toho však zmatečni stížnost nečiní. Bylo ji proto 
zavrhnouti dílem j3'ko bezdůvodnou, dílem jako ne po zákonu, tedy vůbec 
neprovedenou. 

čís. 3079. 

Vhodným předmětem krádeže podle § 171 tr. zák. je síce jen věc 
movitá, nezáleží však tta tom, zda je předmět krádeže movitou věcí již 
bez piiičinění pachatelova (před úkonem, jímž jej z drženi jiné osoby 
odnímá), či stal-Ii se věc! movitiou teprve zásahem pachatelovým (jelro 
oddělením od věci nemovité ~ § 295 obč. zák.). 

Hranice mezi krádeži . a polním pychem; kdy jest přivlastnění si 
polního majetku krádež! a kdy polnim pychem? Opětovné paseni dvou 
volů na cizim jeteli jest krádeži. 

(R02h. ze dne 7. únOra 1928, Zm 1 776/27.) 
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Ne i v y š š í s o II d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmatečňi stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v českých 
Budějovicích ze dne 7. listopadu 1927, pokud jím byl stěžovatel uznán 
vinným přečinem podle § 1 odst. prvý a § 2 odst. druhý zákona ze dne 
12. srpna 1921, čis. 309 sb. z. a n. a přestupkem krádeže podle §§ 171, 
460 tr. zák" mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Po právni stránce namitá stížnost, že jde v souzeném činu o pouhý 
polni pych, nikoliv o krádež, jeli'kož byly odňaty součástky věci nemo
vité a ve zjištěných několika případech, z nichž prý sluší posuzovati 
každý samostatně, byla po každé způsobena jen škoda nepatrná a stě
žovatel nejednal pro svůj užitek, neboť není prokázáno, že voli, jež pásl, 
byli jeho. K námitkám nelze přisvědčiti. Vhodným předmětem krádeže 
jsou arciť podle § 171 tr. zák. jen věci movité. Avšak zákon nerozezná
vá, zda je p-ředmět krádeže věcí movitou již bez přičinění pachatelova 
(před úkonem, jímž jej z drženi jiné osoby odnímá), či stal-li se věcí 
movitou teprve zásahem pachatelovým, na příklad oddělením od věci 
neJÍlovité (srovnej § 295 obč. zák.), tím, že pachatel zruší jeho souvi
slost s půdou neb s jinou nemovitou věcí za tím účelem, by jej pak 
mohl odnítí. Tomu svědči, že nejen zákon o ochraně polního majetku 
ze dne 12. října 1875, čís. 76 z. zák. pro čechy poukazuje na přednost 
ustanovení trestního zákona před ustanovením o potrestání polního 
pychu, nýbrž že i sám trestní zákon označuje v,§ 175 II a) za předmět 
krádeže povšechně úrodu na poli a zvláště ovoce na stromech, jakož í 
listí stromů morušových. Hranice mezi krádeží a polním pychem není 
v zákoně vymezena ani stanovením určité výše škody ani jinakými po
ukazy. Proto nezbude, než určiti hranici podle toho, jak jest svémocné 
přisvojení si části polního majetku pojímáno jedna'l<I jeho vlastníkem, 
jednak obecenstvem, při čemž bude ovšem po subjektivní stránce při
hlížeti i k tomu, zda si jest pachatel vědom toho, že svým činem zasa
huje do majetkových práv jiné osoby. Přivlastnění si polního majetku 
bude proto pouhým polním pychem jen tehdy, jde-li o vedlejši výrobky 
polního hospodářství, na nichž hospodáři nezáleží, tak že je sám vLlbec 
nesklízí nebo nesklízí v rozsahu jinak obvyklém, anebo že jde o množ
ství vzhledem na celkovou úrodu lak nepatrné, že se jeho odnětím s.kli
zeň na dotčeném pozemku znatelně nezmenšuje a zejména nejsou jeho 
odnětím citelně dotčeny zájmy, pro které hospodář dotyčnou plodinu 
pěstuje. 'Rozhoduje-li takto význam pokud se týče bezvýznamnost činu 
pro hospodářství poškozeného, nezáleží na tom, zda má rozsah škody 
svou příčinu jen v lom, že jde o několik útoků. Opačný názor vedl by 
k tomu, že nebylo by přes ustanovení § 173 (druhá věta) tr. zák. při
pustným sčItání částečných škod z několika útoku ani při celkové škodě 
50 pokud se týče 200 Kč převyšuiící. V této trestni věci jde o odnětí 
jetele na nesklizeném jetelišti, tudíž o odcizeni plodiny maiitelkou po
zemkú zvláště pěstěné, a jde nejméně o sedm útoků spáchaných pasením 
dvou dobytčat, jež požírají větší množství krmiva (píce). Opětovnost 
útoků, spáchaných v krátké době něco málo přes měsic, poukazuje přímo 
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~ soustavnosti jedn~ní stěžovatelova, to tím spíše, že v útocích na cizí 
urod~ pO'kračoval pres napomínání se strany majitelky pozemku. Nikoliv 
n~pra~em usuzuJe prato razsudek, že stěžavatel jednal v úmyslu zlo
deJsk~m, t. J. patrně, že zasahuje v rozsahu pro majítelku pozemku dasti 
Cl!e1nem do. majetkových p'ráv jiné osoby a apatřuje vlastníku pase
nych dobytcat - Úsporou jinakého krmiva neba jinaké píce - ma
jet~~vý p;ospěch ~ikaliv. bezvýznamný. Nezáleží ani na tom, že není 
zJlsteno, ze vlastnlkem dobytčat byl sám obžalovaný. Zákonný znak 
»pro svuj užitek" neznamená, že z krádeže těží právě pachatel- stačí 
že těží jiná osoba než vlastník a dosavadní držitel odňaté věci tím ž~ 
pachatel nakládá ve prospěch této třetí osaby s věcí pa odnětí neb~ _ 
!ak~ 'při pasení na ;cizím pozemku - samým odnímáním jí způsobem, 
Jenz !c .~ykonem prava vlastnického, a prota přísluší jen majiteli věcí neb 
osabe J~' k t~mu ~právněné_ Z úvah těch nelze spatřovati právní omyl 
v tom, ze prva stohce shledala v opětavném pasení dvou vO'lů na cizím 
pali přestupek krádeže, ačkoliv není zjištěna ani přesná cena nikaliv 
nepatrného množství odcizcného jetele a není zjištěno, zda pachatel byl 
vlastníkem pasených dabytčat. 

Čís. 3080. 

Předmětem achrany vrchnostenských osob podle § 312 tr. zák. není 
jejich osobní čest, nýbrž autorita úřední, která může býti zlehčena způ
sobem zakládajicim skutkovou podstatu přestupku podle § 312 tr. zák. 
t~ tehdy} když vrchtrosten~ká osob~ sama urážku jako takovou osob
ne nepostrehla nebo nepoc!tlila; nezaležl na tom zda k urážce došlo 
v přítomnosti třetích osob či jen tváři v tvář vrchnostenské osobě sa
motné; nevyžaduje se, aby čin byl spáchán veřejně. 

Podmínět1é odsouzeni (zákon ze dne 17, října 1919, čís, 562 sb, z. 
fl a.). 

»škooou« ve smyslu § 4 zákona jest rozuměti pouze újmu hmotnou 
plynouc! přlmo ze samého trestného činu; nespladají sem útraty práv~ 
ního zastoupení. 

(Rozh. ze cine 8. února 1928, Zrn I 722/27.) 

N e j v y Š š í s o li cl jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmateční .stížnosti obžalované proti rozsudku krajského saudu v Mostě 
ze dne 25. října 1927, pokud jím byla stěžovatelka uznána vinnou pře
s!uťkl' podle §§ 312 a 460 tr. zák, pokud napadla rozsudkklvý výrok, 
Jlmz bylO' obžalavané padle § 4 zákana ze cine 17. října 1919, čís. 562 
sb. z. a n. uloženo, by ve zkušební době nahradila soukromému účast
níku Janu S-ovi útraty právního zastaupení 300 Kč, a výrok ten zrušiL 
Ve všech ostatních směrech zmateční stížnast zavrhl, mimo jiné z těchta 

důvodů: 

Ve slovech, která poclle rozsudkového zjištění abžalovaná opětně 
pranesla k přísežnému palnímu hlíclači S-ovi, shledal nalézací saud 

!l9 

vším právem nadávky, jimiž byla jeho úřední autorita jako vrchnostenské 
osohy zlehčena, a stačí, praví-li se v tom směru v rnzsudkov)'ch' dů
vodech, že toto zlehčování pokud se týče u1rážka plyne již z doslavu 
vi'roku samotného. Nemůže býti p;:ato řeči o pouhém )>nezdvařilém a 
nevlídnél11« odmítnutí S-Qva zakročenÍ- Právně mylným je též názor 
stížnosti, že pojmovým znakem skutkové padstaty každé saudně trestné 
urážky, způsobené nadáváním neba hanobením jest veřejnost. Stížnost 
má patrně na zřeteli předpisy §§ 491 a 496 tr. zák., přehlíží však, že 
právé na rozdíl od těchto trestních ustanovení, vyžadujících již padle 
svého doslavU! k trestnosti soukromých urážek, by čin byl spáchán 
veřejně nebo před více lidmi, je podle § 312 tr. zák. trestnou každá 
urážka některé z osob jmenovaných v § 68 za výkanu vrchnostenského 
příkazu, úřadu nebo služby bez r'ozdílu, zda k ní do'šlo v přítomnosti 
třetích asob či po případě jen tváří v tvář osabě vrchnastenské samotné. 
Tím méně se vyžaduje ke skutkové podstatě § 312 tr. zák., by čin byl 
spáchán veřejně. Rozsudek zjišťuje, že před tím, než S. strhl obžalované 
nMi a než se abžalovaná prato rozčilila a byla domnělým výrakem pře
strašena, věděla, že jedná s osabou vrchnostenskou a že tuto okolnast 
pustila s mysli teprve, když ve strachu a v razčilení nad tím, že jí S. 
strhl nůši, jala se aháněti srpem. S tímto rozsudkovým předpokladem 
pavahy ryze sl<utkové ocitá se stížnost v rozparu padle § 288 čís. 3 tr. 
ř. nepřípustném, když, davolávajíc se hmatněprávního důvadu zmatku 
čís. 9 b) § 281 t:. ř_ namítá, že, vzal-li nalézací saud za prokázána, ž,e 
S. je člavěkem prchlým a že to bylO' známo také obžalavané, bylo by 
na -místě z taho davozovati, že obžalavaná ihned, jakmile S-a spatřila, 
byla tak rozčilena, že nevěděla, co mluví. Na rozčilení obžalované v do
bě činu vzal nalézací soud náležitý zřetel tím, že jí při výměře trestu 
přiznal jako okolnost polehčující také prudké hnutí mysli. 

Obžalavané, jíž byl povolen odklad výkonu trestu na dobu tří let, 
bylo rozsudkem podle § 4 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 562 sb. 
zAk. a 11. ~ zároveň uloženo! aby ve zkušební době nahradila soukromému 
účastníku Janu S-avi útraty právního zastoupeni 300 Kč. Stěžovatelka 
napadá tento výrok právem jako protizákonný, uplatňujíc věcně dltvad 
zmatečnosti čís. 11 § 281 Ir. ř. námitkau, že ke škodě, jejíž náhrada 
může býti ulažena padle § 4. zákana o podm. ods., nepatří útraty práv
níha zastoupení (Luhé strany. Dlužno jí přisvědčiti; nebal', nelze-li ke 
;;kodl' ve smyslu uvedenéhO' §, kterou jest rozuměti pouze újmu hmotnou, 
plynaucí přímo ze samého trestného činu, počítati útraty trestního řízeni 
vůbec, nelze důsledně pojem»škody« rozšiřavati ani na útraty právního 
zastoupeni ně.které ze stran, teuy v souzeném případě ani na útraty 
soukromého účastníka. Napadeným výrokem vykročil tedy nalézací soud, 
vyměřuje trest, ze své trestní pravomoci způsobem, zakládajícím zma
ieówst ve smyslu § 281 čís. 11 tr. ř. 

čís. 3081. 

Telegrafy (zákoll ze dne 23. března 1923, čís. 60 sb. z. a n.). 
K t:estnosti zřízení telegrafu ve smyslu § 18 odst. prvý zákona se 

nevlyžaduje, by radiotelefonní stanice byla již sestavena tak, že ji lze 
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provoz~vatí:.spa?ají sem i ~jedinělé případy zřízení telegrafu bez pře" 
dep~":eho uredníh? pov?lem; <*.!'YI ohledně okolnosti, že povolení jest 
opatřltt. předem, dřlve nez bylo prikročeno ke zřízení telegrafu, jest omy
lem pravním. 

(Rozh. ze dne 8. února 1928, Zm II 296/27.) 

Ne j v y Š š i s o u d jako soud zrušovaci zavrhl po ústnim ličeni 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Jihlavě 
ze dne 12. května 1927, pokud jim byl stěžovatel uznán vinným přečinem 
podle § 18 odst. prvý zákona ze dne 23. března 1923, ČÍS. 60 sb. z. a n. 

Důvody: 

Zmateční stížnost dovolává se čiselně důvodů zmatečnosti čis. 9a) 
a 010 § 281 tr. ř., vlastními svými vývody Však důvod tohoto zmatku 
vubec. neprovádí, domáhajic se takiésvým konečným návrhem vý
sl?vne Jen toho, by byl stěžovatel z obžaloby zcela sproštěn. Než ani 
du~od zmatečnosti čís. 9a) § 281 tr. ř. neuplatňuje zmateční stížnost 
zpu~obem vy~ovujicím zákonu, p,,:kud ve svých vývodech vychází 
z predpokladu povahy ryze skutkove, že prý stěžovatel jednak neučinil 
nic jiného ~ež že natáhl anténu, nepřipojiv ji na přijímací stanici, jed
na~ v dome nechal formuláře žádosti na poštovní úřad o koncesní 
ltsimu ku provozování přijímací stanice «adiotelefonní. Ocitáť se oním 
svý~ tvr.~~~!m. v nepřípustném podle § 288 čís. 3 tr. ř. rozporu se skut
kovym zjlstenllTI rozsudkovým, podle něhož stěžovatel zřídil na žádost 
prvé obžalované Marie B-é v domě dalšího obžalovaného Františka 
K-y přijímací radiovou stanici, sestávajíci z krystalového přijímače, 
antény, přepínače a jednoho páru sluchátek. Že stěžovatel zanechal 
v d0':lě formuláře žádo,sti, rozsudek nezjišťuje patrně proto, že jde o 
~~utecnost nerozhodnou, neboť objektivní skutková podstata přečinu, 
JImž byl stěžovatel vinným uznán, je založena tím, že někdo zřídí tele
graf (podle § 2 zákona i bezdrátový - "adiotelegraf, radiotelefon) bez 
povolení ministerstva pošt a telegrafů; toto povolení dlužno si však 
opatřiti předem, dříve než bylo přikročeno ke zřízení telegrafu ,(radio
telegrafu, radlO'telelonu). Vzhledem k rozsudkovému zjištění podle nč
hož stěžovatel zřídi·l v souzeném případě přijímací stanici radiovou po
zbývá arci všeho významu, ba stává se bezpředmětnou i další ná~itka 
zmatečnf stížnosti, podle níž anténa sama není ještě radiotelefonním 
zařízením, na něž by se vztahovala sankce zákona. Neprávem odpírá 
zmateční stížnost oné radiové stanici tuto povahu dále též proto, že prý' 
apa'rát zřízený stěžovatelem, jednak nebyl úplně dohotoven, jednak vů
bec nefungova1.-Vždyť stejně jako k přechovávání radioetelefonního za
řízení, v němž, pokud jde o obžalovanou B-0'u, spatřuje rozsudek 
skut~ovou podstatu přečinu podle § 24 odst. prvý zákona ze dne 20. 
pro-smce 1923, čís. 9 sb. t. a n. z r. 1924, nevyžaduje se ani k trestnosti 
zřízení telegrafu ve smyslu § 18 odst. prvý zákona ze dne 23. března 
1923, čís. 60 sb. z. a n., by radío,telefonní stanice byla již sestavena 
tak, že ji lze provozovati. 
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Dovolávajíc se dotyčné praxe brněnského ředitelství pošt a telegrafů, 
oodle níž se prý zřízení radiotelefonní stanice oznamuje příslušnému 
poštovnímu úřadu teprve, když po jejim zařizení a po vyzkO'ušení. zda 
správně funguje, bylo požadáno o udělení koncese, zmateční stížnost 
namítá dále, že stěžovatel byl na omylu, pokud jde o dobu povinného 
hlášení, neboť prý byl toho názoru., že stačí učíniti ohlášení a požádati 
o koncessi teprve, až aparát bude postaven a vyzkoušen. Zmateční 
stížnost nepočíná si však předevšimopět způsobem, odpovídajícím 
předpisu § 288 čís. 3 tr. ř., pokud ve svých vývodech opětně tvrdi, že 
obžalovaná B-á dala pokud se týče chtěla stanici odstraniti (odzemiti) 
a také O' koncessi nezažádala proto, že aparát nefuingova1. Rozsudek ne
jeli nezjišťuje, že by tomu tak skutečně bylo, nýbrž dovozuje v rozho
dovacích důvodech především, že vši,chni tři obžalovaní, mezi nimi i 
stěžovatel, dobře věděli, že ke zřízení přijímací radiové stanice je nutně 
zapotřebí úředního povolení, že však zejména stěžovatel, který měl již 
koncessi pro svou radiovou stanici, musil si také toho býti vědom, že, 
jak plyne ze samé povahy věci, o ono úřední povolení nutno žádati již 
předem. Za řízeni nevyšlo na jevo nic, co by poukazovalo na opačnou 
praxi ředitelství pošt a telegrafů, nedovolával se jí zejména při žádném 
ze svých opětovných výslechů ani sám stěžovatel, ač bylo výhradně 
jeho věcí, by nejen tak byl učinil, nýbrž zároveň navrhl provedení do
tyčných dlikazli a takto si zajistil možnost uplatňovati důvod zmatku 
čís. 4 § 281 tr. ř. p:o případ, nebylo-li by návrhu nalézacim soudem 
vyhověno. Za daného stavu veci dlužno přisvědčiti rozsudku, pokud 
v rozhodovacích důvodech vyslovuje právni názor, že jde nikoliv o omyl 
skutkový, nýbrž o omyl právní, nevěděl-li pachatel, že podle zákona 
dlužno si úřední povolení (koncessi) vyžádati již předem, před zřízením 
radiové stanice (telegrafů), nikoli až teprve po jejím zřízení. StačW 
k objektivní skutkové podstatě přečinu, jímž byl stěžovatel uznán vin
ným, jakékoli zavinění proti zákazu zákona (§ 238 tr. zák.). Takovéto 
zavinění rozsudek, pokud jde o obžalovaného, zjišťuje, v onom jeho 
omylu spatřuje však právem pouhý omyl právní, který jakožto neznalost 
zákonného' předpisu podle § 233 tr. zák. neomlouvá. V neprávu je zma
teční stížnost zejména též, po.kad, namítajíc, že účelem zákona o telegra
fech je beániti špionáži pomocí radia. zdůrazňuje, že anténa radiové 
stanice, zřízené stěžovatelem, byla zcela vidilelna, neboť předpisy zá
kona nenasvědčují nikterak správnosti názoru, jemuž zmateční stížnost 
propůjčila svojí námitkou výraz, tak, že odpověď na otázku, zda úmy
slem obžalovaných bylo stanici zatajovati, je právně nerozhodnou nejen 
pro řešení· otázky, zda šlo u obžalované B-é o trestné přechovávání ra
diotelefonního zařízení, nýbrž i pro rozhodnutí otázky viny u ostatních 
dvou obžalovaných ve směru pfečinu podle § 18 odst. prvý zákona o 
telegrafech. Na' omylu ie posléze zmateční stížnost též, pokud vyslo
vaje právní názor, že tento p'ředpis slušelo vykládati v ten rozum, že 
t:estným je podle něho jen provozování telegrafů po živnostensku. Ne
hledíc k tomu, že skutkovou podstatu řečeného přečinu nespatřuje roz
su.dek v tOlll) že stěžovatel telegraf bez povolení provozoval, nj'rbrž že 
telegraf fradiotelelon) bez povoleni. zřídil, má zmateční stížnost ne
právem za to. že s hlediska právního názoru, podle něhož ojedini'lé pří-
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pady výroby) prodeje nebo dovozu radiotelefonllího nebo radiotdcO"ra-r
!lího z~řízení z;láště s,e strany radioamaterů nespadají pod trestní ~sta
novenl § 24 oust. prvy zakona ze dne 20. p,osínce 1923. čís. 9 sb. z. a 
n. z r~ku 1924, j:víl~ se beztrestnými také ojedinělé případy zřízení ·te
legr,afu: ?e 1 nalezacl soud měl onen právní názor na zřeteli, ač ovš:em 
~pravne Jen ~ onom shora nastíněném užším rozsahu, je patrno z toho, 
ze rozsudek Jako již obžalovad spis neshledává skutkovou podstatu 
přečinu podle § 24 odst. prvý uvedeného' zákona v tom, že stěžovatel 
přijímací aparát, obžalovanou B-ou od něho podle rozsudkového zjištění 
koupený, jí prodal. Zřízeni telegralu prohlašuje však zákon čís. 60./23 
sb. za trestné podle § 18, odst. prvý bez rozdílu, zda k němu došlo 
pouze ojediněle, či v několika případech. Výraz »zřídí«, nikoli snad 
»zřizuje«, jehož používá zákon v § 18 odst. prvý, dovoluje bezpečně 
souditi, že trestem postiženy měly býti i ojedinělé případy zřízení te
legrafu bez předepsaného úředního povolení. Bylo proto zavrhnouti 
zmateční stížnost jako bezdůvodnou, v jednotlivostech i jako ne po zá-
konu, tedy vůbec neprovedenou. . 

čís. 3082. 

"Odvážnými obchody« (§ 486 čís, 1 tr. zák.) jsou takové, jichž vý
sledek závisí na nevypočítatelné náhodě, pokud nenáležejí k řádnému 
vedení obchodu úpadce, trebo jsou v nápadném nepoměru k jeho ma
jetkovým poměrům. Otázka vědomí platební neschopnosti nepadá při 
skutkové podstatě přečinu podle čís. 1 § 486 tr. zák. vůbec na váhu. 

Různé Zp'llsoby dání cenných papírů bankéři do úschovy; kdy tu jde 
o svěřetIÍ ve smyslu § 183 tr. zák.? Kdy nabývá při bankovní komisi 
efektové přikazatel přímo vlastnictví prostřednictvím obstaratele? 

(Rozh. ze dne 9. února 1928, Zm I 717/27.) 

Ne j v y Š Š [ s o u d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném za
sedání zmateční stížnosti obžalovanéhO' do rozsudku zemského trest
ního soudu v Praze ze dne 11. ledna 1927, jímž byl stěžovatel uznán 
vinný'!l zločinem zpronevěry podle § 183 a 184 tr. zák. a přečinem 
Ú'padku z nedbalO'sti podle § 486 čís. 1 tr. zák., zrušil napadený rozsudek 
~ vyjmoL!c sprošťující část - v celém rozsahu jako zmatečn}' a věc 
vrátil SOudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Zmateční stlžnosti obžalovaného dovolávající se číselně důvodů zma
tečnosti čis. 4, 5 a 9 a) § 281 tr. ř. nelze upříti úspěchu., Stěžovatel byl 
uznán vinn}'m přečinem podle § 486 čís. 1 tr. zák., poněvadž si přivodil 
z nedbalosti nezpůsobilost k placení tím, že činil přílišný náklad, a že 
uzavřel odvážné obchouy, které nenáležely k řádnému provozování jeho 
obchodu. Odvážný obchod spatřuje soud v tom, že se obžalovaný pu,stil 
se svým švak:em a ještě s jinými komitenty do terminového obchodu 
s bavlnou s firmou W. a Co. v Liverpolu, kde za družstvo, v jehož čele 
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llyl jeho švakr Josef J., musel zaplatiti téměř 600.000 Kč. Odvážnými 
obchody vůbec jsou ty, jichž výsledek závisí na nevypočítatelné ná
hodě; trestní zákon omezuje kromě toho sankci § 486 čís. 1 tr. zák. na 
takové odvážné obchody, které nenáležejí k řádnému vedení obchodu 
úpadce, nebo které jsou v nápadném nepoměru k jeho majetkovým po
měrlll11. Tím je jasně naznačen směr, podle něhož nutno zkoumati ne
dbalost obžalovaného. Podle výroku rozsudku byl stěžovatel uznán vin
ll)'i11 , že přivodil svou neschopnost platiti odvážným obchodem, nená
ležejícím k řádnému vedení jeho obchodu; naproti tomu poukazují roz
sudkové důvody spíše k tomu, že se soud přikloňuje k názoru, poklá
dati obchod bavlnou za odvážný z důvodu druhého, totiž s ohledem na 
majetkové poměry obžalovaného, poněvadž se v Irotsudečných důvo
dech zdtlrazňuje, že se obžalovaný »přes nepříznivé výsledky roku 
1924« pustIl do řečeného obchodu bavlnou, který pak končil značnou 
ztrátou. Bližšího odůvodnění pro kvalilikaci pojmu odvážného obchodu, 
jak jest uvedena ve výroku, rozsudek vůbec neobsahu;e. Jeho zjištění 
o podstatě tohoto obchodu a o povaze účasti obžalovaného na něm jsou 
tak kusá a nedostatečná, že nelze podle nich bezpečně posouditi, zcla 
šlo na straně obžalovaného o obchod odvážný a o obchod nenáležejicí 
k řádnému vedení jeho obchodu. Sluší proto při svědčiti zmateční stíž
nosti, že je rozsudek stižen vadou nedostatku důvodů ve příčině vý
roku, že neschopnost platiti byla způsobena odvážným obchodem, který 
nenáležel k řádnému vedení obchodu stěžovatelova. Leč i v důvodech 
(snad) obsažený výrok, že obchod byl v nápadném nepoměru k ma
jetkovým poměrům obžalovaného, je formálně vadný. Předpokladem, 
z něhož soud vychází, jsou nepřiznívé výsledky z roku 1924; tyto vý
sledky spatřuje rozsudel{ v tom, že »počínajíc rokem 1924 nastala 
stagnace, zejména klesání franku mělo za následek, že jak komitenti 
obžalovaného, tak i obžalovaný sám ztratil velké peníze«. I tento výrok 
napadá stížnost právem s hlediska důvodu zmatečnosti čís. 5 § 281 tr. 
ř. tvrdíc, že ohžalovaný nespekuloval s frankem; nedovolil žádnému ze 
svých k'omitentů takovou spekulaci; neztratil penÍ-ze na franku, a vy
týká rozsudku i tu nedostatek důvodú, poněvadž z něho vůbec nelze 
seznati, na základě kterých skutečností soud dospěl k svému závěnu, 
Uváží-Ii se, že i ve zprávě vrovnávacího správce jakožto jediném prů
vodním pro,středku, který tu soud mohl míti na mysli. se toliko uvádí, 
že »v';-oce 1924 nastala stagnace, franková katastrofa měla v zápětí po
kles kursů, komitenti ztratili peníze a dlužník nemohl je donutiti, by zá
vazkům dostáli«, aniž by vš",k uvedena byla okolnost, poukazuiíci k t0111U, 
že obžalovaný sám a jeho' komitenti ztratili peníze a to peníze značné, 

~ nelze výtce nedostatku důvodů ve příčině této skutečnosti upříti opráv
nční. Padá-Ii tento výrok, stává se i vratkým dalši výrok soudu, pokud 
se jako další příčina, proč se obžalovaný stal neschopným platiti, uvádí 
přílišný náklad, . pozůstávající v tom, že obžalovaný vynaložil v roce 
1924 - kdy, není blíže uvedeno - na adaptaci obchodu v K-cké ulici 
a na postoupeuí bytu 120.000 Kč. Byť i tu nebylo lze přihlížeti k ob
sáhlým vývodům stížnosti o přímé výhoduosti tohoto přeložení obchod
nich místnosti, ježto jsou novotou obsahem spisů nekrytou, dlužno ji 
přece přisvědčiti potud, že tento výrok vůbec není odůvodněn, ač se tak 
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muselo státi) poněvadž z pouhého poukazil na skutečnost, že obžalo
vaný, který měl do obchodu 70.000 Kč, a jehož čistý ziSk za rok 1923 
činil pře's 96.000 Kč, vynaložil na adaptaci 120.000 Kč, nelze ještě se
znati, proč soud spatřuje v tomto výdaji - diference se ziskem .činí. to
liko asi 24.000 Kč - přílišný náklad; avšak tento výrok Jest I nečas
ným, poněvadž z rozsudku nelze bezpečně seznati, zda SOU? snad sp.a~ 
třuje příčinu nedbale přivoděné platební neschopnostI v teto IllVesÍlcl 
samé o sobě, či toliko ve spojitosti s odvážným obchodem s bavlnou. 
Z důvodů těch ovšem nevysvítá též s druhé strany, zda soud vzal 
v úvahu, zda obžalovaný nemusil ze zisku býti živ, podle čehož by pak 
ovšem nebylo lze počítati s celým ziskem při adaptací obchodu. Je lIa
snadě, že odsuzující výrok při ta.k nedostatečném odůvodnění nemůže 
obstáti, a bylo protO' stížnosti ohledně přečinu podle § 486 čís. 1 tr. 
zák. vyhověti a napadený výrok zrušiti jako zmatečný. Za tohoto stavu 
věci nebylo třeba zabývati se námitkami stížnosti, vytýkajícíl111 for
mální vadnost rozsudkového výroku ve příčině odvážnéhO' obchodu 
s dřívím - vždyť z důvodů rozsudku nevysvítá, že soud shledal i v tomto 
úkonu příčinu nastavší platební neschopnosti - ani další výtkou, smě
řující proti výroku, že si byl stěžovatel vědom s~é. platební. neschop
ností již dříve, než v listopadu 1925, vzhledem k pUJcce ve vysl 500.000 
Kč u Evžena P-a učiněné, poněvadž otázka vědomí platební neschop
nosti nepadá při skutkové podstatě přečinu podle čís. 1 § 486 tr. zák 
vůbec na váhu; o významu tohoto výroku pro skutkovou podstatu zlo
činu zpronevěry bude níže promluveno. 

Obžalovaný byl dále uznán vinným zločinem zpronevěry ve čtyřech 
případech, spáchaných tím,že r~zné cenné papíry, kt,er~ Růžena Š~ová. 
Pavel P., Dr. Al!red O. a Karel E. jemu do uschovam odevzd"lt,za 
sebou zadržel a si přivlastnil. Tyto případy jsou co do skutkové stránky 
rázu zcela mzličného a bllde proto třeba zabývati se každým z nich 
zvláště' nelze p.roto sO'uhlasiti s přednesem stížnosti, pokud nevšímajíc 
si vůb~c skutkových zjištění rozsudku co do způsobu, jímž tyto P~?írť 
přišly v tom kterém případu do moci obžalovaného, zce.la pau~alne 
uplatňuje názor, že papíry nebyly odevzdány obZalovanemu dS pou
hého uschování (depositum regulare), nýbrž byly mu odevzdany za 
účelem spekulačnim, do .úschov~ k libovolném~ nak~~dá~í, takže př,,
cházely do majetku obzalovaneho a komltel)tum pnslusel pouze, na
rok žádati na obžalovaném po ukončení poměru a po zaplacem de
bet~ího salda vydání toho, co u obža~ovanéh? J'ro ně j:št~ ":fbýva~~. 
Odhlédnouc prozatím od toho, že tyto uvahy vetsmou nepnlehajl nf pn
pady, o něž tu jde, již následkem různ.osti skutkových. předp~kladu,.bu
diž předem k bližšímu vymezeni pomeru mezI bankerem a Jeho pnka
zatelem s hlediska skutkové podstaty § 183, ,t:. zák. předes~án~ toto: 
Dání cenných papírů bankéři do úschovy muuze se v podstate elltl tr~
jím způsobem: a) cen,né papíry j"on mu dány ~? ús~hovy. Je,dnotltve, 
každý kus s vyznačemm sene a člsla; v tomto pnpade nenl vubec po
chybnosti o tom, že bankéř jest povinen tyto u'očité kusy in specie 
uschovati; jde tu o typický případ pr~viele1I;é úschovy «(~~po.~lt,um re
gulare) , při němž každý vědomě prohpravm zasah, spoclvaJ~c~ v za.~ 
držení za sebou neb přivlastnění si těchto konkretních paplru, tvon 
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zpronevěru ve smyslu trestního zákona. b) Cenné papíry jsou dány ban
kéři do úschovy in genere bez bližšího označení jednotlivých kusů za 
tím účelem, by je uschoval a řádně spravoval. Ani v tomto případě není 
dovoleno bankéři, by s nimi nakládal libovolně; jedná se tu naopak jen 
o zjednodušenou formu úschovy, při níž bankéř může papíry - od
dělěně ovšem od vlastních cenných papírů - avšak hromadně se 
stejnorodými papíry jiných přikazatelů uschovati. Tato volnost nemá 
však za následek, že tyto papíry přejdou do vlastnictví bankéře; zůstá
vaií naopak i nadále věcí ukladatelem bankéři svěřenou; všem uklada
telům stejného druhu přísluší na všech takto do hromadné úschovy da
ných papírech spoluvlastnictví a bankéř stal by se podle trestního prá
va zodpovědným, kdyby některý z těchto papírů svémocně na vlastní 
účel prodal, protiprávně do zástavy dal a pod. a nezjednal současně 
ihned patřičnou náhradu za tento papír. Tím není ovšem ještě receno 
_ což bude důležitým pak i v případech, o něž tu jde, - že by se ban
kéř dopouštěl za všech okolností takovým svémocným nakládáním již 
zpronevěry, nýbrž bude tu důležitým i zjistiti pro oba: subjektivní, zda 
se tento zásah stal ban'ICéřem placení schopným, jenž měl k dispo,sici do
statečné hmotné prostředky, by okamžitě předsevzal potřebnou náhradu 
čili nic. Tyto úvahy platí samozřejmě netoliko v případech, kde přika
zatel papíry přímo bankéři odevzdal, nýbrž i tehda, když bankéř papíry 
odjinud pro přikazatele z jeho rozkazu opatřil a, ponechávaje je u sebe, 
převedl vlastnictví k nim podle platných norem na přikaza tele, aniž by 
mu padle smlouvy příslušelo právo s nimi libovolně nakládati. c) Cen~é 
papíry jsou bankéři sice dány do úschovy, avšak Jen s povmnoslt, vra
titi pouze totéž množství a týž druh převzatých věcí a s oprávněním li
bovolně jich používati (úschova nepravidelná, depositum inegulare). 
V tomto případě stává se bankér vlastníkem papírů a přikazatel má jen 
obligační nárok proti němu, by mu vrátil týž druh a totéž množství. 

" V tomto případě se ovšem bankéř nedopouští zpronevěry, i když s cen
nými papíry naloží tak, že jsou disposici ukladatele trvale odňaty. Tyto 
zásady platí obdobně, byly-Ii cenné papíry bankéři dány do zástavy. 
Když mu byly dány do zástavy podle způsobťt pod a) a b) uvedených, 
dopouští se za předpokladů tam naznačených zpronevěry, nakládá-Ii 
s nimi vědomě protiprávně tak, že jsou trvale odňaty disposici zá
stavce; nedopouští se jí však, je-Ii jen povinen, vrátiti papíry do zá
stavy dané po zániku práva zástavního pouze v témž druhu a témž 
množství, aniž by byl povinen pečovati o udržování jejich reelního stavu 
(zástava nepravidelná), tedy je-li oprávněn, se zastavenými papíry li
bovolně nakládati. Byly~li cenné papíry bankéři odevzdány za jiným 
účelem, bude zkoumati vždy bedlivě účel, za kterým byly při kazatelem 
bankéři odevzdány, a budou tu podle povahy příkazu v tom kterém pří
padě bankéři uděleného zpravidla rozhodny zákonné předpisy pro po
měr mandátní, jehož vědomé pOl'llšení bankéřem podmiňuje jeho trestní 
zodpovědnost podle § 183 (461) tr. zák. Z těchto povšechných úvah, 
jimiž. samozřejmě mohou býti toliko v hrubých rysech naznačeny vzá
jemné vztahy mezi bankéřem a jeho přikazatelem s hledIska § 183 tlr. 
zák., vysvítá, že jednak není správným názor stížností povšechně vyslo
vený, že" jest bankéř oprávněnhodnotal11i jemu clo uschování nebo clo 
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zástavy dal1)'llli vúbec volne disponovati, aniž by' se tÍlr, dopustil zpro
nevčry; že však s druhé stľan}' nelze ani ve všech směrech přisvědčiti 
právl1íJ11~l názoru nalézacího soudú, jenž se, jak se zdá, přikloňuje 
k. tomu, že vůbec vždy takřka již a priori sluší papíry bankéři odevzdané 
pokládati za svěřené ve smyslu § 183 tr. zák. Posléze dlužno ještě po
dotknouti, že zákonem ze dne 10. října 1924, sb. z. a n. Č. 241 byly 
pojmy úschovy jednotlivé, soukromé a nepravidelné, jakož i vllbec 
vzájemné vztahy mezi bankéřem a při kazatelem zvláště upraveny, že se 
však nebude třeba o těchto ustanoveních, aniž o treslních ustanoveních 
tohoto zákona v této souvislosti dále šířiti, poněvadž v pozastavených 
čtyřech případech, jež byly kromě toho většinou spáchány před plat
ností onoho zákona, nejde alespoň v tomto období t"estního řízení o ře
šení otázky, zda se jednání obžalovaného bankéře příčí trestným skut
kovým podstatám oním zákonem nově upraveným, nýbrž toliko o roz~ 
hodnutí, zda byla obžalobou pozastavená činnost stěžovatelova právem 
podřaděna pod skutkovou podstatu zločinu zpronevěry čili nic. 

Přecházejíc po těchto povšechných úvahách k rozboru jednotlivých 
případů, sluší si předem všimnouti toho, co rozsudek zjišťuje: ve pří
činč zpronevěry cenných papírů Růženy Š-ové po stránce skutkové. 
Podle těchto zjištění rozsudku byla tato svědkyně obžalovaným vy
zvána, by dala k němu do deposita nějaké cenné papíry, poněvadž má 
každý měsíc revisi od finančního minísterstva, a že se potřebuje vyká
zati, že účty jeho klientů jsou náležitě :kryty: vzhledem k tomuto vy
zvání přinesla obžalovanému 75 akcií ústeckých chemických a 25 akcií 
kolínského lihovaru a uložila je u obžalovaného do depotu na svůj účel. 
Podle rozsudkových zjištění prohlásil obžalovaný dále tehda - v čer
venci 1925 - že by š-ové koupil - vzhledem na nastavší haussu -
papíry i bez penčz, a že žádá de dopositu něpaké cenné papíry toliko 
za účelem shora uvedeným, nikoli snad proto, že by měl nedůvěru k její 
osobě, a že ví, že je dobrá. O toto skutkové zjíštění ztroskotá přede- . 
vším přednes stížností, že tyto papiry byly obžalovanému odevzdány za 
účelem spelmlačním a jako :krytí, tak, že jich mohl používatí k zaplacení 
nově nakoupených papírů v příští kasovní den na burse. Jde tUl skutkově 
o ryzí svěření těchto papírů za ulčítým účelem ~ jen iku krytí proti re
visním orgánům - tedy jen na oko do zástavy -; papíry byly v úscho
vě a ,rozsudek vykazuj e mezeru pouze potud, že není' zjištěno - jak 
se při správném použití zákona mělo státi - zda papíry byly do úschovy 
vzaty podle způsobu pod a) neb b) shora uvedeného. Že by v prvnve
deném případě - předpokládajíc i vědomí stěžovatelovo o protiprávnosti 
jednání, které soud ovšem ani v jedíném z pozastavených případl! ne
zjistí!, spokojiv se zjíštěním objektivních náležitostí zločinu zpronevěry 
- byla skutková podstata § 183 tr. zák naplněna, je nasnadě. Avšak, 
i když byly papíry dány toliko do tak zvané úschovy souhrnné, byly by 
způsobilým předmětem zpronevě~y, ovšem za dalšího předpokladu, že 
by byly zjištěny i subjektivní náležitosti a vědomí stěžovatelovo o pr?tt
právnosti, jak pod b) již bylo blíže naznačeno. Právě v tomto smeru 
však selhává napadený rozsudek, což stížnost alespoň nepřímO' vytýká, 
poukazujíe k tomu, že se veškeré papíry, ačkoli byly již v podzástavě, 
nalézaly v dosahu obžalovaného a každý komitent mohl je pn zaplacení 

--- Ci::). ,)VO":; -

127 

dlužného salda obdržeti; skutečně nelze z rozsudku bezpečně se t· 
.., 1 .. l' ,. , zna I 

erec\~m v~nl )3,«(' v~aJe!:1l1[" pohledávky obžalovanému proti Rtlženč 
s-o~e ,pns~usely, ~nJ za ]akych poclmír;ek a za jaké pohledávky byly tytO' 
pap_~l) ,9bzalo~~nyn2 zastaveny, - VIZ V tomto směru i vývody uve
dr;ne nrze v, J~npadc Karla E-a; ba není dokonce v rozsudku ziištěna 
v~bec trnancm srtuace. obžalovaného pro dobu, kdy tyto papíry dal do 
zastavy, se subjekhv1'11bo hledIska, neboť věta objevujfcí se v Části roz
sudku, odsuzující obžalovaného pro § 486 čís. 1 tr. zák. že zvědělo. 
svém prodlu~e~f dříve ne~ v.měsíci listopadu 1925, poněvadž si od Evže
na ~-a.;'YPuJcrI ~a udrzem závodu 500.000 Kč, ie formálně vadnou 
pon~vadz ,0dpOrLlje obsahu výpovědí svědka P-a, jenž seznal, že: si 
ot;vrel zac!'tkem ledna 1923 u obžalovaného otevřený účet na 500.000 
Kc" z .mchz nakupoval a prodával valuty a cenné papíry .... « Ani 
v tretrm ,odstavcI' rozsu,dečnÝ,ch dlrvodlr na č. 1. 143, pokud se tam vy
slovl1'Je, ze :>o~ol,n?st, ze ob~alovaný dával bankéřským firmám do zá
st~vy za sve zapulck~ a~cle Jemu svěř.;né, ?3svědčujc tomu, že již časně 
z ,Ja::a 1925 byl paslvn:. nelz; spatrovalt jasné, zjištění subjektivní 
nale~ltostl shora ,v-ťtčene, to hm méně, ježto obžalovaný byl' spro'štěn 
z ,:~zaloby pro ~rec!n ~ 486 ČlS. 2 t'. z. zjevně z toho důvodu, že soud 

. uvenl jeho ,obhajobe, ze o svém předlužení zvěděl teprve v listopadu 
19?5, ze mel za to, ;e je aktlvní, anebo .že j; snad nepatrně předlužen, 
a ,~e mu v roc~ J 92~ nebylo znamo, ze ]e predlužen. Tu dlužno Ovšem 
pnpomel;outr, :;e by tyt~ úva~y. nen;ohly býti závazné pro nalézací soud, 
k9yb )' pn n?v.em :,1av1'11m prelrčem nastala změna po stránce skutkové 
pr; posuzo,vam otazky pro zločír; zpronevěry dťrIežíté, zda obžalovaný 
~1el v dobo pozastavenych zá,sahu po r~ce dostatečné krytí. Leč Růžena 
s-o~a, dal~ podle. rozsudk;Qv1.ch duvodu klromč uvedených již cenných 
papl~u obz~lovanemu »pozdejl,do uschování« ještě dalšich 25 Chemi
~ko-usteckych, 25 SOlo,. 25 Daňkovek a 30 Invaldek. POJem »dání do 
uschO?" le p~jm-:r" pravl~,m a nepodává. tento obrat po stránce skut
k?,::e :,ys.;'etlelll o ,ozhodne okolnostr, jaka dohoda se mezi stranami ve 
pncme techto papírů stala, a jakým způsobem a za jakvm účelem se 
do "!~ánhvého »uschování« obžalovaného dostaly. Úušovací soud 
n~~"uze pl~Oto pro tento podstatný nedostatek vyříditi ani námítku 
~tlznostl, ze tyto papíry byly odevzdány za účelem spekulačním do 
~schovy k Irbovolnému nakládát;í, kdyžtě z rozsudkn nevysvítá, jaká to 
u~chova, byla .. Je ,~ecty z!,:vno, ,ze odsuzující výrok ve příčíně zprone
very spachane k ujme Ruzeny S-ové ie v celém svém rozsahu alespoň 
v n,~dosavad!;í, své úpravě neudržitělným. Podobné vady vykazuje i 
d~~s~ odSUZ'1jlCl vlrok v případě poškozeného, Dr. Alfreda O··a: Tu 
z]lstu]e rozsudek, ze Dr. O. byl s obžalovaným v obchodním spoiení a 
kupoval Jeho prostředmctvím cenné papíry tak, že byl ke dni 15~ čer
vence 19~5,obžalovanému sice dlužen 94.875 Kč, »že však měl při tom 
v ,uschovalll« u obžalovaného cenné papÍlľy, které podle jeho domnění 
~ely, bu;sovní hodn?tu aspoň o JO.OOO Kč vyšší než byl jeho dluh u ob
zalo,\aneho. ,N,ehledlc, k tomu, ze soud uznal stěžovatele vínnýmzpro
neyerou papnu v,cene !57.000 Kč, ačkoliv na jiném místě poukazuje na 
pra'::Q komlslOnár,e, ,ho]ltr ,se po příp,a,dě exekučním prodejem papírů,. 
kdyz Jeho pohledavam nenl nebo nemuze býti uspokojeno, je při napro-
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stm nedostat~u sk,u\kových zjištění v příčině okolnosti, jakým způ
sobem vlastne dos~o k uschovací smlouvě mezi obžalovaným a DL 
O-e:,,; byl-I! to t~tIz Dr. 0<, Jenž nařídil, by tyto papíry byly obžalo
vanym vzaty do uschovy a do jaké lúschovy nebo vzal-Ii snad obža
lovaný p'~pí:y, jež koupil pro Dr. O-a, do 'úschovy prohlášením Dr< 
()-~m pnJatym písemným sdělením, viz příloha I. č< 79, neb sdělením 
JlllY,m, ,skute~ně, nemožno < vyjá9Iiti se o tom, zda tu soud stojí na 
spra~nem prav~l';I stano:'ls~u" CI :da JSo~ správné opačné vývody stíž
nostI, ,poukaz;tJICI ,k opravnenl< obzalovaneho, disponovati s těmito pa
plry hbovolne< Vyrok soudu Je ostatně i kolísavý ca do otázky zda 
tu< šlo o účet či:,tě ,sp,ekulační či!i :1ic, a nelze, ani seznati, jaký <p'rávní 
vyznam soud, pnklada pOjmu »člste spekulačmho účtu« a zda pokládá 
sn~d tento ~O]e;n za ,totožný s předpokladem, že tím již jest bankéři dáno 
pravo volne dlsposlce< Rozsudek oVšem uvádí, že se srovnalá vůle 
~bou st~an - tedy patrně i obžalovaného - nenesla k tomu, by se ob
zalovan~ stal ,:'Iastníkem papíru, leč tento výrok není vuber oduvodněn 
c?.d? ~u~e obz.alovaného a co se týče vů le Dr. O-a omezuje se soU'd na 
ZJI<st~n~, ;e »prece« neměl Dr. 0<, i kdyby tu šlo o účet výlučně spe
kUlacn!, umysl:,bY,se o?žalovaný stal vlastníkem papíru, poněvadž by iu 
byl~ treba <zvlastm pIne mOCI, by mohl podle sve !Ibovule cenné papíry 
na, uč~t kl!enta ~upo,:a~i ~ebo prodávati; tyto úvahy jsou však ,'ázu 
pravmho a neoduvodnu]e ]Iml soud po stránce skutkové směr vule Dr. 
O-a< Ostatně jakou jinou plnou moc měl obžalovaný neb jaká dohoda 
se vlastně stala mezi stranami, jež sprostředkovala obžalovanému vě
domí protipráv,no~ti je~o zásahu, rozsudek nezjišťuje< Nelze ani úplně 
sou~laSltI s pra~nlm nazarem rozsudku, že se komitent, jenž dal rozkaz 
k nakupu cennych papíru,. stal beze všeho nebo za všech okolnosti 
vlastníkem papírtl komisionářem koupených< Podle literatury a soudní 
praxe - viz Staub-Pisko komentář k obchodnímu zákonu ll. strana 422, 
423; DL Antonín Jeřábek, »0 právní úpravě depositního obchodu a t . 
d<<< strana 124 a násl.; Loff1er »Oest Zeitschrift fU,. Strafrecht« VII strana 
436/437 -- nabývá při efektové bankovní komisi při kazatel pouze 
teh~y pří;:ro vlastnictví prostřednictvím obstaratele, když tento, přijí
nla]e zbozl od třetího, dal na jevo vůli, nabýti je pro přikazatele< kdež
to jinak nabývá vlastnictví - nejde-Ii o species - komisionář a jest 
pak zapotřebí dalšího převáděcího úkonu se strany komisionáře, by se 
vlastníkem stal příkazatel, bud'to že bankéř cenné papíry přikazateli vy
d~. nebo pr?hlásí, že a z jakého důvodu je bude nadále držeti pro 
pnkazatele Jako vlastníka /§ 428 obč. zák< a nyní též § 5 zákona ze dne 
10, října 1924, čís< 241 sb< z. a n.). Právě v souzeném případě nesmí 
proto zustati nepovšimnuto, zdali v dopise ze dne 1 < července 1924 I. 
č< 79 není obsaženo takové prohlášení obžalovaného, Nelze však ani 
pouš!ěti se zřetele, zda se bankéř nedopouští zpronevěry, když, obdržev 
o~ pnkazatele hotovost neb cenné papíry s příkazem, by za ně koupil 
p~lkazateh cenné papíry a nové koupené papíry mu odevzdal (je pro 
neho vzal do uschování), poruší tento příkaz mandanta, používaje" 
~ědomě protiprávně svěřené hodnoty ke koupi papírů pro sebe< Tato 
u"",:ha mohla b~ případně míti význam obzvlášť i ve třetím případě 
stezovatelr za vmu kladeném. Především bude ovšem i tu rozhodným 
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prohlášeni Pavla P-a, jenž odvolal dne 3< nebo 4< listopadu 1925 po
depsané zmocnění k Iibo~olnému naklá?ání a požádal ~bžalovaného? 
by mu papíry připraVil, ze zbytek sveho dluhu zaplatI a paplry SI 
vezme< Před pokládajíc, že loto prohlášeni též obžalovanému přišlo na 
vědomost - což soud nedbaje stránky subjektivní, nezjišťuje, - a že 
obžalovaný papiry tehda ještě měl v uschování, bylo by ve vědomém jed
nání proti tomuto dodatečnému příkazu spatřovati čin s hlediska § 
183 tL zák trestný< Nelze ovšem vyloučitÍi možnost, že papíry byly 
zastaveny firmě J< B. S< již před oním prohlášením z 3< nebo 4< listo
padu 1925 - poukazuje se tu toliko k tomu, že papíry byly podle trest
ního oznámení koupeny pro P-a již koncem roku 1923 -; pro tento 
případ bylo by vzhledem k předeslaným právním úvahám zjistiti, jak 
vlastně zněl příkaz, který P< obžalovanému udělil, bylo by zjistiti, zdali 
se obžalovaný přesně podle tohoto příkazu zachoval; jaké opatření 
ohledně nakoupených papírů učinil, po'kud se týče jaké příkazy mu P< 
V tomto směru udělil; nebude tU' lze pouštěti ani se zřetele dopis ze dne 
3L prosince 1924 - výpis depot - a případně pak, přihlížejíc k práv
ním zásadám vysloveným shora v příčině zpronevěry depotu, zjistiti po 
stránce objektivní i subjektivní veškeré p,'<o zločin zpronevěry ;ozhodné 
skutečnosti. Při kusém obsahu napadeneho rozsudku nelze vubec se
znati zda se soud řídil správnými pravidly právními, an rozsudek skut
kov/ děj po stránce obtektivní<~1<:dostatečně zLišťuje a, ve ,směr~ s~b
je'ktivním neobsahuJe vub~,c zjlste!,l, a nel;e pn takoveto, upra,:'e ,roz
sudku vyvrátiti námitku sllznostr, ze P< papny mkdy ve svem drzem ne
měL Tolik budiž však ještě podotčeno, že stížnost svým poukazem 
k prohlášení podepsanému Růženot~, Š-OV?~< ~ Pavlel'; P-em ,v příčině 
libovolné disposice s papíry nemuze tezlÍ! pro obzalovane~?, ,ano 
k prohlášení š-ové došlo v dQbě, kdy byl pozastaveny skutek Jlz davno 
dokonán, pokud se týče 'když P< své prohlášení byl zase včas odvolal, 
Stížnost jest posléze i v právu, pokud se vytýká soudu mylný výklad 
zákona v příčině Karla E-a< Cenné papíry, které E< obžalovanému ode
vzdal, byly zárukou za pujčku 5.000 Kč, ji~ obžalov~ný E-?vi, poskytl. 
Šlo tu tedy o zástavu danou E-em obžalovanemu a nem pravlll nazor sou
du prvé stolice správný!", sr;atřuje-lí již v ~om, že o~ž~lovanj dal zasta
vené mu papíry do dalsí zastavy (podzastavy) ]l1Ie f1fme, čm s hle
diska § 183 tL zák nedovolený< Právem dovolává se tu stížnost před
pisu § 454 obč< zák, podle něhož má zástavní věřitel ze zá'kona právo 
k podzástavě, ovšem toliko, pokud sám má na zástavu práva, a pokud 
se podzástava nestala proti převzatému závazku< S tohoto právního 
hlediska soud věc vubec nezkoumal, prohlásiv prostě čin za trestný, po
něvadž E< nedal prohlášení k libovolné úschově a poněvadž tu též nešlo 
o nějakou bursovní spekulaci< I tento výrok je tedy - nehledíc k jeho 
skutkovým nedostatkum - též s právního hlediska neudržitelným a 
bude na soudě, by jej znova zkoumal, uvědomuje si jednak význam § 
454 obč. zák, přihlížeje však i k tomu, zdali obžalovaný skutečně jed
nal toliko v mezích práva zástavního, jemu na papirypříslušejicího, či 
zdali a pokud z těchto hranic vědomě protiprávně vykročil. Bylo proto 
i ohledně zločinu zpronevěry zmateční stížnosti vyhověti ve všech uve
dených případech< V důsledcích toho bylo za předpokladů § 5 novely 
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k trestnímu ,řádu napadený rozsudek v jeho odsuzující části v celém 
rozsah~ zrU~ltJ pkozm~tečný již v zasedání neveřejném a věc vrátiti 
do prve ,stohce, by jl znov~ v rozsahu zrušení projednala a rozhodla a 
nebylo treba zabyvatr se duvodem zmatečnosti čís. 4 § 281 tr r' ·e·'t 
bude ni' , . "j z o I a ezaclmu soudu volno při novém hlavním přelíčení slyšeti též 
zna ce, pokud toho bude pro správné rozsouzení věci zapotřebí. 

čís. 3083. 

Zcela, všeobecné, neurčité obviňování ze zločinů nespočívající na 
konkretn~ch okoln,~stech, nes~ačí ke skutkové podstatě zločinu podle § 
20~ tr. zak." k ~IZ se vyh,ledava, by byly ve spojení s určitou osoboÍl 
uda,~y vymysl~ne skutlkove okolnosti, zakládající skutkovou podstatu 
zhlOCllllu, ~~ovyt,n zr,ůsobem, ~e se j~m osoba ta křivě označuje jako pa
c ate zIOc!nu, jehoz v pravde nespachala. 

Tvrzem, že četník vědomě podal soudu nesprávnou relaci by byl 
kdo (udavatel) trestán, jest obviněním ze zneužití úřední mocl. 

(Rozh. ze dne 10. února 1928, Zm I 5OG/27,) 

N '; i,v Y~ š í s o ~ d ja!k? soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmatecnr strznost obza!ovane do rozsudku zemského trestního soudu 
v Praze ze,dne 25. kvetna 1927, pokud jím byla stěžovatelka uznána 
vrnnou zlocrnem utrhání na cti podle § 209 lL zák, mimo jíné z těchto 

důvodů: 

~m~teční stížnost dovolává se dův~dů zmatečnosti čís. 5 a 10 ~ 
spr~vne 9 ,a) § 281 tr; ~. P;" věcné str~nce čís. 1 O ~ ,( správně čís. 9 a) 
§.281 tL r.) ~ namlt~ stewvatellka, ze tu není skutkové podstaty zlo
čmu.podle ~,2q9 tr, zak.protŮ', že prý obvinění, jež vznesla proti čet
m~kemu, strazml~trovl V-en:u,,les.t příliš všeobecné a paušální, takže ani 
vOj~nsky p:olku;~tor: al1l bng~dll! soud neshledali v něm podnět k zave
?e.ll! ,trestl1lho nzell! yr;otr ,y-emu, po~:ádajíce je prý spíše za verbální 
~njUfll, kterou z~atecll! str~nost rovnez vylučuje, mluvíc o ní jen »per 
:~con.cessu,m« .. Mlmo to pry se udání stalo v době, kdy již bylo trestní 
n~em lrot~ V-e",'u ~avedeno a nemohlo se vůbec jednati o zavedení no
veho nzel1l proh, r:emu, z čehož prý plyne, že obžalovaná chtěla dopi

. sem po~ze ~oplndJ svou s~ědeckou výpověď, nikoliv učiniti udání. Než 
:matečm s~lznosh nelze datl za pravdu, Projevuje sice správný názor 
ze zc~la ,vseobecné, neurčité obviňování ze zločinů, nespočívající n~' 
konkretnrch, okoln~~tech, nes!a~í ke skutkové podstatě zločinu podle 
§ ~09 tl. za~:, k .mz se vyhledava, by byly ve spojení s určitou osobou 
u~~ny, vymys~ene skutkové okolnosti, z<!!kládající skutkovou podstatu 
~l~jakehO zločmu, !ako,":ým ,zpllsobem, že se jím osoba ta křivě označuje 
pko p,achatel zl?člnu, jehoz v pravdě nespáchala, I když se připustí, že 
ony vety v dop}'se obžalované, zaslaném 9. června 1926 brigádnímu 
soudu v Praze, Ý nichž obviňuje četnického strážmistra V-ého že se 
»dopustrl celé řady předchozích i dalších trestných činů proti jeÚch ro-
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dine. ohrožujících čest, majetek a život jejich šestičlenné rodiny, a že 
jest 'tu řetězOvá zločinná úřadová aféra, která šlape zákony a nařízení 
republiky, by podpořila zločin atd.« ~ obsahuje zcela všeobecná a ne
určitá obvínění, ježto žádných konkretních skutečností, ba v první větě 
ani neobsahuje tvrzení, že jde o zločin, přehlíží zmateční stížnost, že 
v první větě d~pisu, uvádí konkretní sk~tečnosti tvrdíc, že četnický 
strážmistr V. vedome podal soudu nespravnou relacI, by' byla trestana, 
tedy okolnosti, za!kládajíci skutkovou podstatu zločinu zneužití úřední 
moci, Poněvadž soud zjistil, že tyto skutečnosti jsou vymyšleny a že to 
bylo obžalované známo, uznal správně, že křivě označila četnického 
strážmistra za pachatele zločinu, jehož ve skutečnosti nespáchal. Poně
vadž obžalovaná udala V-ého z vymyšleného zločinu u vrchnosti ve 
smyslu § 209 tL zák, totiž u brigádního soudu, a ke skutkové podstatě 
tohŮ'to zločinu se podle prvé věty § 209 tr. zák. nevyhledává, by udání 
mohlo dátí vrchnosti příčinu k vyšetřování nebo pátrání proti obvině
nému, jak se to žádá při »obvinění« v druhé větě téhŮ'ž §, nezáleží na 
tom, zda bylo na základě tohOto udání prŮ'ti obviněnému zahájeno nové 
trestní řízení, nebo rozšířeno řízení již uvedené ~ čili nic, I kdyby bylo 
pravdou, co tvrdí zmateční stížnost, že se obžalovaná dala ku křívému 
udání pohnouti v souvislosti se svou svědeckou výpovědí, neměnilo by 
to nic na její vině, pro niž je pohnutka činu lhostejna; netřeba ani po
dotýkati, že svědek, který má na soudě povinnost, udati jen pravdu, ne
smí ani mimo soud zneužívati vydaného svědectví :k tomu, by ve spŮ'jení 
s ním nebo dodatkem k němu přes své lepší vědomí udával jinou osobu 
ze zločinu, 

čls.3084, 

Nevrátil-Ii pachatel ukradenou věc dobrovolně, třebas ~ naléhání 
poškozeného, nýbrž nedobrovolně, poněvadž mu byla odebrána (zaba
vena prolli jeho vúli), nelze použiti ustanoveni § 187 tr. zák. 

Uplatňování, že mělo býti uznáno na čin dokonaný mlst,o na pokus 
a použito § 187 tr. zák., nenl ve prospěch obžalovaného (§ 282 tr. i'.), 
vyloučil-li zrušovací soud předpoklady § 187 tr. zák. 

Kvalifikace podle § 176 n a) tr. zák. předpokládá nejen, že pachatel 
byl dvakráte právoplatně pro krádež odsouzen, nýbrž i, že trest byl 
v obou přlpadech skutečně vykonán. 

» Zpětným« ve smyslu § 44 c) fu'. zák. jest plouze ten, kdo trest pro 
stejný trestný čin již vytrpěl zcela nebo z části, 

(Rozh. ze dne 10. února 1928, Zrn II 170/27.) 

N e j v y š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ po ústním líčen' 
zmateční stížnosti obžalovaného (,O rozsudku krajského soudu v Novém 
Jičíně ze dne 21. ledna 1927, pOlkud jím byl stěžovatel uznán vinným 
zločinem dílem dokonané, dílem nedokonané krádeže podle §§ 8, 171, 
176 II a) tr, zák., částečně vyhověl a zmši! napadený rozsudek co do 
zločinné kvalifikace podle § 176 II a) tr, zák, jakož i ve výroku o trestu 
a ve výrocích s ním souvisejících jako zmatečný a věc vrátil soudu 
prvé stolice, by ji v rozsahu zrušení znovu projednal Cl. rozhodl. Jinak 
zmateční stížnost zavrhL 

O' 
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Důvody: 

Zmateční stížnost dovolává se důvodů zmatečnosti podle čís. 9 .b') 
a 10 § 281 tr. ř. Podle čís. 9 b) § 281 l:". ř. namítá proti odsuzujícímu 
výmku pro krádež uhlí spáchanou v říjnu 1925 (odst. b) rozsudkového 
výroku), že pro tento čin byl obžalovaný odsouzen neprávem, poně
vadž prý se stal beztrestným účinnou lítostí podle § 187 tr. zák., ježto 
prý po upozornění přednosty stanice Rudolfa M-a, že není dovoleno 
uhlí bráti, a na jeho vyzvání uhlí ihned vysypal do šopky dráhy, a že 
tím z účinné lítosti nahradil škodu dříve, než bylo učiněno trestní 
oznámení. Než zmateční stížnost neprovádí tento hmotněprávní zma
tek po zá'konu; rozsudek totiž neobsahuje ani výroku o okolnosti vy
lučující trestnost z důvodu účinné lítosti podle § 187 tr. zák., na jehož 
podkladě by bylo lze docíliti, že soud jím použil nebo nesprávně vyložil 
zákon, jak by správné provedení tohoto zmatku předpokládalo; roz
sudeki však nezjišťuje ani oněch skutečností, z nichž stěžovatel do
vozuje svou domnělou beztrestnost, ba neměl ani příčiny je zjišťovati, 
poněvadž nikdo za řízení netvrdil, ani obžalovaný sám se nehájil tím, 
že vrátil odcizené uhlí dobrovolně z účinné lítosti; byť i k vyzvání 
přednosty stanice, jwk by ustanoveni § 187 tr. zák. předpokládalo; 
zjístil naopak,že přednosta stanice, přistihnuv obžalovaného při činu, 
když měl (na nádraží) na voze přichystány tří pytle drobného uhlí dráze 
odcizeného :k odvezení, odebral mU je (v trest nim oznámení se praví: 
zabavil mu je). Z tohoto zjištění plyne, že obžalovaný nevrátil uhlí do
l::rovolně, třebas k naléhání zástupce poškozené dráhy, nýbrž nedobro
volně, poněvadž mu bylo odebráno, t. j. zabaveno proti jeho vůli. Chybí 
tedy úkladní předpoklad beztrestnosti z důvodu § 187 tr. zák. a roz
sudku v tomlo směru nelze vytknouti právního omylu. Pokud zmateční 
stížnost proti témuž odsuzujícímu výro'ku dále namítá s hlediska čís. 
10 § 281 tr. ř., že odcizení uhlí spáchané v říjnu 1925 mělo býti při 
správném výkladu zákona .kvalifikovánojako krádež dokonaná, níkoli 
jako pouhý pokus krádeže, domáhá se tím stížnost vlastně odsouzení 
pro těžší čin, cbž se příčí samo O sobě zásadě, že se obžalovaný muže 
domáhati zmateční stížnosti jen zlepšení svého osudu (§ 282 tr. ř.). 
Než vzhledem k ustanovení § 187 tr. z,rk, jehož použití může přijíti jen 
při krádeži dokonané, kdežto pří pokusu jest vyloučeno, jest situace 
v souzeném případě taková, že by, kdyby tu skutečně byly předpoklady 
§ 187 tr. zák, podřadění činu pod předpis o dC."ilané krádeži ve svém 
výsled'ku bylo pro stěžovatele ovšem příznivějŠí, než podřadění pod mír
nější předpís o pokusu, takže by byl zmatek uplatňován skutečně ve 
prospěch stěžovatelův, tedy přípustně. Tomu však není tak, jakmile 
zrušovací soud předpo!klady § 187 tr. zák. vyloučil. Není-li tu, jak shmm 
dolíčeno vůbec podmínek beztrestnosti podle § 187 tr. zák., jde tu již jen 
o zmateční stížnost v neprospěch obžalovaného, k niž tento není opráv
něn. (§ 282 tr. ř.). V těchto směrech bylo tudíž zmateční stížnost za-
vrhnouti. .v 

Naproti tomu jest zmateční stížnost odůvodněna, pokl!d, uplatňujíc 
zmatek podle čís. 10 § 281 tr. ř., brojí proti tomu, že byl)' činy obža
lovaného kvalifikovány jako zločin krádeže podle § 176 II a) tr. zák. V § 
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176 II a) tr. zák. prohlašuje zákon ~rádei za zloŠin z vlastnosti p,,<;hatec 

I ' když hodnota věci odclzene presahu]e 50 Kc a pachatel hyl jlz dva
k~~~~ pro krádež potrestán, ať byla . krádež . zločine~l nebo př,est~pkeJ11. 
Kvalifikačním důvodem zločinu le tu t. zv. druha zpetnost; zpetnym jb~ 
~odle latného tr. zák. (§ 44 c) y. zák.) pouze ten, k?o t:est pro S:':P'Y 

p t .P ··1 j·iŽ utrpěl ať zcela (ClS. 4329/16 sblrky byvaleho ne]vysslho 
tres nv Cll • .,.. d . ··t· k d 'V'cleňského) nebo aspon z castL Predpokla em plO pOUZl I va-
~i~i~a~ní~o důvodu podle.§ 17? II a) t,r. zák. tedy jest, že uest byl ;,eJ"n 

I k 'te vysloven t J ze obzalovany byl po dvakrate oravoplatne plO (Va fa , , , .,. k ." k 
k ··(Iez' odsouzen ny'brž že trest byl v obou pnpadech s uteeno vy 0-

la " j' I h ·1" nán. Nalézací soud praví iak ve ~ýr~ku, tak v l UVOl ~c I:apa~eneno 
rozsudku že byl obžalovany pro kradez dvakrate potrestan, nepovsln;nuv 
si, že v trestním lístku jest trest obžalovaného, zapsaný pod. zn.ac~oJ1 
spisovou U 265/23 okresníh? so:,d~ v~ Fuln~l<,! op~tren pOzn~l~l'K,O~ 
»P. 0.« a zamítnuv přl hlavmm prehčellJ obha]cu~ nav!h.na vyzadal11 
dotyčných spisů za účelem zjiště~í, že se obžalo;:any o~vedcll, ;- z tobo 
důvod,u, že prý soud těchto spis.u ~. posouz~m .cmu obzalovan~ho nep~
t· buje. V důsledku tohoto sveho nespravneho pravnlho nazOlU :1C

zj~stíl soud, zda si obžalovaný tre,sty uvedené v trestnim .listku,~ z~]mena 
tresf k němuž byl podle tohoto lrstku odsouzen tohko pOclmJJ1dle, sku
tečně odpykal a jeví se odsouz~ní pro. zločin krá?eže po~le § 176 II ,a) 
tr. zák. na podkladě rozsudkovych Zjlstenl pr.avne pochybenym. Zrus~
vací soud opatřil si sice tr;estní spisy okresm~o soudu ve F~lnek~, ty
kající se obou trestů obžalovaného, ne'."ohl vs~k v :,~JJ1:1 sv~ho z.~k~n,
ného oprávnění (§ 288 čís. 3 tr. ř.) UČ1l1lÍ1 v teto pncme sam Z]lste111, 
ježto tu jde o zjíštění skutkové, jež n~leží tolik~ ~alézaciJ11u s.oudu. Bylo 
tudíž zmateční stížnosti v tomto smeru vyhovetr, napade~y lozsudek, 
jenŽ co do sama odsouzení pro kráde.ž dí!em dokonanou, dllem nedoko
nanou zůstává v platnosti, co do zlocJl1ne kvahhka~e podle §176 11 a) 
tr. zá!k.,'jakož i ve výrok,u o trestu a ve výrocích s mm s?U'vlse]lclch jako 
zmatečný zrušiti a podle § 288 čís. 3 tr. ř. dale uznatl, Jak, se stalo. 

čís. 3085. 

Pro otázku v jakém vztahu musí býti činnost spoluviooíka a zej"!,~na 
návodee k na;talému trestně p'rávnlmu výsledku, hy se mohlo mlUVIti o 
trestné sp'Oluvině neho účasti ve smyslu § 5 tr. zák~, je jed,mě rozh!:d!,10~ 
že půsohení návodee na villi paehatel'Ov~ hylo smerodatnym pro em~n! 
pachatele. Nezáleží na tom zda působem navodce byl'O vtce nebo mene 
intensivní·· rozhodno je toliko, že čin by nebyl spáchán a trestný výsle
dek by m:byl nnstal, kdyby návodce nebyl působil na vů~i přímého pa
chatele že tudíž v tomto smyslu je mezi výsledkem a čintrostí návodco
vou s~vislost; ta je tn již i tehdy, když určitá osoba je někým třetím i 
jen všeobecně. vybízena k trestnému činění v určj~ém směru .. 

(Rozh. ze dne ll. února 1928, Zm I 611/27.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soucl zru~ovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžalovaného do rozsudku zemského trestního soudu 
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v p'raze ze dne 26. srpna 1927, pokud jim byl stěžovatel uznán vinným 
zlocmem podle §§ 5, 99 tr. zák 

Důvody: 

Zmate,čni stižnost dovolává se pouze důvodu zmatečnosti čís. 9 a) 
§ 28: tr. r., neprov~dí j~tv~a~ z valné části po zákonu, nevycházejíc vý
lučne z ~oz.sudkovych zJlstem, Jak to dovolávaný hmotněprávní důvod 
zmatečnosh ~ezpodmínečně předpokládá. Skutečně provádí pak též čís. 
I? § 28: tr. r., dovo~á~ajíe se odsouzení pro přestupek podle § 431 tr. 
za.k. ?tlznost zneuz~av~ podstatu ustan~vení § 5 tr. zák Jde o otázku, 
v Ja~em vztah~ m~sl byŤ! čmnost spoluvmníka a zejména návodee k na
sta~emu tre~tne pravnímu výsledku, by se mohlo mluvíti o trestní spolu
vme ne?o u~asŤ! ve smyslu § 5 tr. zák. V tomto směru je jedíně roz
~o(:no, ze pusobení návodce na pachatelovu vůli bylo směrodatným pro 
cmení p.a·c,hatele. Ne~áleží na tom, zda pťlsobení návodce bylo více 
nebo :nen." mtcnslvnl. Rozhodna je toliko, že čin by nebyl spáchán, a 
tr,~st~y vyslecJek by, ne.byl n~,stal, kdyby návodce nebyl působil na vůli 
pnmeho. pach~tele: :e Je tudlz v tomto smyslu mezi výsledkem a návod
cov.o~ čI."nosh ur~lta souvI.s.lost: A t~~ováto souvislost je tu podle ustá
lene j~dlkat.ury jlZ I tehdy, kdyz určlta osoba je ně!kým třetím i jen vše
obecne vybl.zena k .trest.nému činění v u,čitém směru (sb. n. s. Č. 1837). 
Plyne to Zo uva~y, ze vyzva nebo podněcování, jakmile byly jednou vy
sloveny, PU~O~~I p~!ud, dokud ~ebyly účinné odvolány. Za takovou výzvu 
a. za trestne, cmy JI. vyv?lané.Je proto návodce zodpovědným, poněvadž 
čmy. ty .. byly. vY;'0lany jeho mtelektuelním působením a poněvadž od
p~Vldajl jeh.? vuh, p'rojevené jeho návodem. S tohoto hlediska nemůže 
by tI ~ejme;'~1 pochybnosti o správnosti rozsudl<u. Rozsudtkovými zjiště
nl1111 J.e zpst;n? ~ předpokládá to také nalézací soud, že jednání obža
lo~~ne,h,o, zale:epc,1 v tom, že podal S-ovi otevřený nůž se slovy: »Tu 
111.as nuz a pro:.':'.' je. po K« a ~obízel ho, by je (V-nvu společnost) na
plchl - Je vpnc1l1ne souvlslosh s následujícím na to počínáním S-ovým' 
neboť tento Jen v důsledku popudu stěžovatelova vzal nabízený mu nůl 
hnal se ~ ním,maje jej nastavený, za společnosti, pronásledoval li na znač~ 
n?~ ,;'z?aleno~t a, '~dyž společnost utekla, hnal se za .fosefou V-ovou. Ze 
zpste;',eho sbehl' veci ~Iyne, ~e tr;stn~ čin by nebyl S-ou spáchán, kdy
by stezovatelnebyl na jeho vuh pusobIl a nepohnul ho tak ke zločinné111u 
rozhodn.utí a ke zločinné' č'nnosti. I 'k:dyž S. jednal pak 'samosfatně a 
z ,vlastlllho r?zhodnutí a je za svůj čin též zodpovědný, mělo jeho iednání 
prece jen :VU] vzmk : n~vod~ stěžoovatelo,;'ě ~ jeho jednání bylo jen vý
ra~:m a dusledkem tehnz smel'U vule, laký mel pO'dle přesvědčen! soudu 
s~~zo,;'atel jako návodce. A že se stěžovatel dopustil téhoi zločinu jako 
pnomy pacha~el, vyplS'vá z ustanovení ~ 5 tr. zák., jež v úvodních slovech 
~durazm'Je,; ze se téhož zločinu dopouští neien přímý pachatel. nýbrž 
I spoluvln~lk. M},ni-li stěžovatel. že zákonodárce rozumí v § 5 tr. zák. 
'>1:astrol:l~n,;« prlm,ou aktivní přípravu téhož celého činu, je rozsudko- Y 
~yml zl1stenlml yine ':.yhověn? i tcmut.o DO~,adavku stížnosti. Vždy!' stě
:o~at~1 nejen vysl,ovne naznacII. co ma S. cllllti (prohnati a napíchnouti 
receno osoby), nybrž cial 111U i prostředek k tomu cíli vhodný, totiž 
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zbraň nebezpečnou a způso-bilou k vážnému 1Jranění a vraždě. S. se také 
podle návodu fídil, neboť se skutečně hnal za společností a, drže nůž 
nastavený, dával pronásledovaným najevo, že má namířeno proti jejich 
tělesné neporušenosti. Tim je odňata půda obraně, že stěžovatelovu 
jednáni neodpovídal čin na to následovavší a že na straně přímého pa
chatele šlo o vykročení z příkazu. Snaží-Ii se stížnnst dokázati správnost 
svého dovozování i pnukazem na to, že by stěžovatel byl beztrestným 
v tom případě, kdyby se byl S. přes návod nerozběhl za společností, ný
brž zustal státi - je na omylu. Zapomíná, že by pak bylo věc uvažovati 
s hlediska § 9 tr. zák., jenž svou povahou není ničím jiným nežli návo
dem podle § 5 tr.. zák., jenž zůstal bez výsledku. Bez úspěchu musí zů
stati i další poubz stížnosti, že se stěžovatel choval po té, když S-a za
sáhl, již úplně trpně a nijak jeho činu nenapomáhal. Neboť jehO' trestná 
zodpovědnost ve smyslu § 5 tr. zak. byla úplně založena již tím, čeho se 
dopustil a nebylo zapotřebí, by ješ!e při samem činu přímého pachatele 
nějak činně napomáhal. Na tvrzení stížnosti, že stěžovatel nemohl ani 
zabrániti provedení činu S-ova, zbytečno odpovídati, poněvadž je v pří
krém rozporu s celým zjištěným jednáním stěžovatelovým, zvláště, když 
tento neprojevil ani slovem ani skutkem svůj nesouhlas s nápotomním 
počínáním S-ovým. Míní-ii posléze stížnost, že S. neměl a nemusil po
slechnouti, má pravdu; poslechl-li však, musí stěžovatel za to zodpo
vídati. V:š,echny ostatní vývody zmateční stížnosti nejsou v pravdě ničím 
jiným nežli nepřípustným brojením proti přesvědčení soudcovskému, 
založeným na volném uvažování průvodů (§§ 258, 288 čís. 3 tr. ř.). To 
platí zejména o vývodech, jimiž naznačuje, že obžalO'Vaný nemyslel věc 
vážně, že nemohl tušiti, že jeho výzvu bwde S. hráti vážně, že obžalo
vaný nechtél ani nezamýšlel S-u k činu přiměti a tomu podobné. 
Neboť vše to se příčí rozsud~ovým zjištěním, stavem věci, tudIž po zá
konu (§270 čís. 5 tr. ř.) odůvodněným a proto závazným. činnost stě
žovatelova nesk,ladala se jen ze slov »prožeň je«; padají proto všechny 
závěry stížnosti opřené o tento předpoklad. Odsuzující Ifnzsud"k odpo
vídá stavu věci i zálkonu, takže nemůže býti řeči o pouhém pře
stupku podle § 431 tr. záJk. Zmateční stížnost bylo tudíž zavrhnouti jako 
bezdůvodnou. 

čis.3086. 

Padle § 335 tr. zák. jest trestnost opomenuti podmíněna tím, že ten, 
kdo se ho dopustil, porušil tlm svou povinnost. 

Neodvratitelné jednání a výlučné zaviněni poškozenéhO ruší příčinc 
nou souvislost .mezi jednáním (opomenutím) pachatelovým a nastalým 
výsledkem (dotek elektrického drátu ze svévole a lehkomyslnosti). 

(Rozh. ze dne 11. února 1928, Zm 1\ 367/27.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaci vyhověl po ústním Iičení 
zmateční stížno-s·ti obžalovaného do rozsudku krajského soudu v 010· 
moue; ze dne 17. května 1927, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným 
přečinem proti bezpečnosti života podle § 335 tr. zák., zrušil napadený 
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rozs~dek jak? zmatečný a sprostil QbžalQvanéhQ půdle § 259 čís. 3 k. ř. 
z QbzalQby,. ze dne ll. s;pna 1926, dav ve V. ze slámy skládati stůh při
mQ PQd draty elektn,ckehQ vedení 0' silném napětí a za silnéhO' větru, 
dQPustIl se čmu, 0' nemž můhl PQdle následků, které každý snadnQ PQ_ 
zn~ti,může, nahlížeti, že se jím může způSQbiti nebQ zvětšiti nebezpečen
stVl ZlVQta, zdraví nebQ bezpečnQsti těla lidskéhů, při čemž z tQhQ na
stala smrt VQjtěcha P-e, a že tím spáchal přečin prQti bezpečnQsti živQta 
půdle § 335 tr. zák., mimů jiné z těchtQ 

dŮVQdů: 

Zn;ateční stižnQ~sti nelze llpříti QPT~vnění, pokud, ,uplatňujíc dŮVQd 
zmateC11ů'sÍJ P'?~le. C1S: 9 ~) ,~ 281 tr. r.,. namítá, že ve ,skutkQvém ději 
rozsu~kem z]1stenem nem pnčrnne ~Quv1s1Qsti mezi O'pO'menutím Qbža
lovanehQ a nehO'dQU P-QVOU a že je tu výhradné zavinění tQhQtQ. Napa
dený rQzsudek, jímž byl stěžovatel uznán vinným přečinem podle § 335 
tr:. zák." nevidí zavinění obžalovaného v tom, jakb obžaloba, že' totiž 
pnmů půd dráty elElkt,rickéhů vedení o silném napětí a za silného větru 
dá~ ze slámy skládati stůh, nýbrž půdle růzsudkových zjištění v tQm, že 
O'bzalovaný, ačkQliv viděl nebezpečí' a věděl 0' nebezpečí elektrického 
prQud,lI a sám napomínal P-e, by si nehrál s dráty, přes to ho nesehnal 
se stohu, neb aspoň ho energicky nevyzval, by takové žerty nedělal, a ta
ké se nepřesvědčil o tom, zda P. tehdy, když hQ vyzval, by slezl ze stohu, 
skutečně slézá, pokud se týče, zda již slezl. Podle tohů, co uvedenQ, má , 
napadený rozsudek za tQ, že ůbžalůvaný způsobil a zavi"il P-Q,vu smrt 
tím, že neopatřil vše, čeho bylo třeba, by k nehodě nedošlo, taik'že bylo 
nalézacimu soudu příčinou úrazu a proviněním obžalovanéhQ 0'110' jeho 
QPQmenutí: Z těchtO' rozs.udkQvých ziištění třeba vycházeti a jedině z tQ
hQtQ hlediska nutnQ věc posuzovati. PQdle § 335 tr. zák. je trestnQst opo
menl![í podmíněna tím, že ten, kdQ se hQ dopustil, porušil tím SVQU PQ_ 
vinnQst. Není-li tato pQdmínka splněna, nejde o trestný čin PQdle ~ 335 
k. zák., byť i tu byly všechny Qstatní předpQ!klady skutkQvé PQdstaty 
tohůto §. Zrušovací SQud nevidí však., že by v tQmto konkrétním případě 
nedostatek důrazného vyzvání P-e, a okQlnost, že se Qbžalovaný ne
přesvědčil 0' tQm, zda již P. slezl, by'la QPQmenutím, které by spadalo 
pod ustanQvení § 335 tr. zák. NutnQ ,uvážiti, že P., dospělý muž, člověk 
zdravého rozumu, znal podle rozsudkovéhQ ziištění velmí dQbře nebez
pečí zacházení s dráty elektrického vedení, nebQť.sdělil Josefu a Anežce 
Mc-ovým, Bohumilu M-Qvi, Vilému K-ovi a AIQisu N-O'vi téhQŽ dne před 
úrazem své PQcity při dQteku drátu elehrickéhQ vedení'slovy:' »že, když 
se jen jeden drát vezme dO' ruky, tQ jen pě'k;ně brní«, a se dále vyjádřil 
ke svědI.u M-ovi, když ho tento sPQb s čeledínem V-em napQmínal, by 
drát nechytal, že se musí zabit: »jeden drát nic neudělá. iedině když se 
chytí drátů dVQu«. Nelze též přehlédnQuti, že podle zjištění napominal 
obžalovaný již dQpoledne QnQhQ dne P-e, by si nehrál s dráty, že též 
manželka Qbžalovaného tak činila a že když odpoledne' téhož dne byla ff 

sláma na stohu již ulQžena, obžalQvaný vyzval Qpětně P-e, by slezl se 
stQhu,. Za tQhoto stavu věci nutno tvrditi, že nebylQ Heha, by obžalo
vaný ještě clůrazněji napQmenul P-e .nebo snad se přesvědčil, zda tento 
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'"poslechl jeho výzvy a slezl se stohu, MQhlť obžalQvaný, vyzvav P-e po 
skončeni práce na stohu, by odtud slezl, právem předpQkládati, že P. 
tak učiní jako ostatní, poněvadž neměl již na stohu co činiti. Tím do
stál obžalQvaný úplně své povinnQsti, učiniv vše, CQ bylo v jehQmoci. 
Neni předpisu, z něhož by bylQ lze vyvozovati, že by se byl snad musii 
přesvědčiti o tom, ze P. skutečně se stohu slézá, a ani sebe důraznější 
napQmenuti nebylo by patrné zabranilo svévQlnému a úžasnělehkQ
myslnému sáh1mtí P-e na dráty elektrického vedení. PQdle rQzsudkQ
vých zjištění jde nade vši pochybnost najevQ, že nalézaci soud bere za 
prokázánQ, že se P. svévQlně a úmyslně dotkli druhou rukou elek
trického drátu, chtěje se elektrisQvati. Tomu-li tak, je to neQclvratitelni: 
jednání a výlučné' zavinění P-e, jež ruší příčin110rU souvislost rilezi jedná
ním (QPQmen,utím) obžalQvaného a nastalým výsledkem. Nelze se tedy 
ani dQvQlávati rozhQdnuti čis. 2334 tr. sb. n. s., kde byl skutkový děj 
docela jiný. Je-li však přerušena příčinná SQuvislost mezi QPQmenutím 
QbžalQvanéhQ a nastalým výsledkem, je patrno, že neprávem byl obža
lQvaný uznán vinným podle § 335 tr. zák. Je tu proto c!ůvod zmatečnost! 
PQdle čís. 9 a) § 281 tr. ř., a PQněvadž nepřichází tu v úvahu ani jiné 
trestní Llstanovení, bylo zmateční stížnQsti vyhQvěti, napadený rozsudek 
zrušiti a obžalQvanéhQ ve smyslu § 259 čis. 3 tr. ř. z obžalQby spro
stíti. 

čís. 3087. 

Při přídělové ak~ jsoo orgány Státního pozemkového úřadu vrch
nosti ve smyslu § 68 tr. zák.; výtka stranickosti nemusí tu býti vždy Jjčo
nesena pachabelem u vědomí, že svým jednáním zlehčuje veřejr!ou auto
ritu (§ 312 tf. zák.) nýbrž může tu jíti popřípadě o pouhou kritiku, 
byla-Ii pronesena st~rostou a zástupcem' (důvěrníkem) zájemnlků. 

(Rozh. ze dne 13. února 1928, Zm II 370/27.) 

Ne j v yš š í s o u d jakQ SQud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmatečnÍm) stížnostem obžalovanéhQ a státního zastupitelství dQ rQz
sudku zemsk,éhQ trestního SQudu v Brně ze dne 28. května 1927, jímž byl 
obžalovaný uznán vínným přečinem šíření nepravdivých zpráv podle § 
18 čís. 1. a 2. zákQna na Qchranu republiky a přestupky podle ~§ 312 a 
314tr. zák., ,,"ušil napadený rozs,udek a věc vrátil sondu první stQlice, 
by ji znQVU projednal a rozhQdl, mímQ jiné z těchto 

dŮVQdů: 

I když nelze přisvědčiti vývQdům zmateční stižnQsti, že při přídě
IQvé akci není ·Státní PQzemkový úřad vůbec vrchnostenskou osobou, 
nýbrž pouze stranou, která vyjednává se stranou druhou, s přídělci, jest 
zmateční stížnQst PQtud v právu, že nejsou nalézacím sQudem dQsta
tečně zjištěny známky sku,tkQvé PQdstaty §§ 312 a 314 tr. zák. Tvrzení, 
že nějaké jednání je straniokým, nemusí býtí vždy urá~k()u, nýbrž může 
za určitých předpokladů býti PQuhQU kritikQu a nemusí tu vždy při výtce 
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stranickosli býti na skaně toho, kdo tuto v.Ý'tku činí, vědomí, že svým 
jednáním zlehčuje veřejnou autoritu,. Obžalovaný hájil se tím, že při pří
dělovém řízení vystupoval jaiko starosta a zástupce a důvěrník zájem
níků, že přídělového komisaře upozorňoval na různé nesprávnosti, leč 
marně. Vzhledem k tomu bylo dlužno zjistiti, zda vystupoval obžalovaný 
skutečně jako oprávněný zástupce a důvěrník zájemníkú na rozděleni 
púdy a jako člen poradního sboru, zda měl vědomí, že výrokem o stra
nickosti ve své funkcí proneseným někoho uráží, nebo že hájí zájmy za
stupovaných jím interesentů kritisuje pouze úřední jednání. Těchto zji
štění nalézací soud v napadeném rozsudku nečiní a nezjišťuje ani, proti 
komu výtka stranicJwsti směřovala, zejména zda se vztahovala na pří
tomného člena poradního sboru D-ého. Jest proto rozsudek v tomto 
směru kusým. Pokud se týče přestupku podle § 314 tr. zák., zjišťuje na
lézací soud pouze, že obžalovaný vnikl do poradní místnosti se zástupem 
asi 60 lidí a že v důsledku tohoto vniknutf musilo býti jednání přeru
šeno, a že obžalovaný musil si býti vědom, že při nejmenším ztěžuje 
úřední výkon poradního sboru. Nalézací soud však nezjišťuje, O' jaký 
Mední výkon šlo, v čem onen úřední výkon pozůstával, v čem pozůstá
valo překažení onoho úředního výkonu, a posléze, zda byli zájemci 
O'právněni do poradní místnosti vstupovati vůbec, vstupovati tam hro
madně neb pouze jeden po druhém, anebo zda nebyli vůbec k tomu 
oprávněni a zdali je obžalovaný k vstoupení vyzvaL Jest proto i v tomto 
směru rozsudek neúplným. 

čís. 3088. 

Dobrovolné upuštění 'Od pokusu trestného činu není stavem nebO' 
skutlečností . trestnost vylučU,lící nebo rušicí (§ 319 tť. ř.), a nemilže 
proto býti' důvodem pm dodatkovou' otázku. 

V řízení p(}rotnim není zkoumáni důkazů věcí soudu porotního, nýbrž 
podle §§ 313 a 326 tr. ř. výhradně úkolem, zároveň však též právem 
porotců, jimž jedill!ě jest se zejména (§ 326 tr. ř.) vysloviti o dojmu, 
jaký učinil na ně ten ldIerý důkaz. . 

Zákonné doličování zmatku čis. 11 § 344 t~. ř. 

(Rozh. ze dne 13. února 1928, Zm II 11/28.) 

N e j v y Š š í s o u cl jako soucl zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaných clo rozsudku porotního soudu v Mo
ravské Ostrave ze dne 29 listopadu 1927, pokud jím byli stěžovatelé 
uznáni vinnými zločinem žhářství podle §§ 166, 167 c) tr. zák. a zloči
nem nedo'konané krádeže podle §§ 8, 171, 173, 174 I a), 174 - 11 a), c) 
tr. zák. mimo jiné z těchto 

dúvodů: 

L Zmateční stížnost obžalovaného Jana M-a napadá rozsudek vý
slovně jen) po:kud jím byl stěžovatel -uznán vinným zločinem žhařství po': 
,dle §§ 166, 167 c) tr. zák. Dovolává se čísehiě jediného důvodu zma-
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tečnosti čis. 11 § 344 Ir. ř., jehož zákonné doličováni předpokládá, by 
stěžovatel, setrvávaje při skutkovém ději, zjištěném výrokem porotců, 
jejich odpovědmi k jednotlivým otázkám, porO'vnával tento děj s usta
noveními trestního zákona, jichž naň bylo použito v rozsudku (rozhod
nutí soudu porotního), a by dovozoval, že skutek, položený za základ 
rozsudku, byl nesprávným výkladem zákona podřaděn ustanovení trest
ního zákona, které se na,ň nevztahuje, Tímto, při uplatňováni kteréhokoli 
z důvodů hmotněprávní zmatečnosti jedině přípustným způsobem ne
počíná si zmateční stížnost nejen v oněch svých vývodech, jež jsou v ni 
označeny jako předmluva k vlas'tnímu provádění nárnirky důvodu zmatku 
čis. 11 § 344 tr. ř., nýbrž ani v této druhé části svých vývodů. Největší 
částí svých vývodů snaží se zmateční stížnost buditi pochybnosti o prů
vodní moci jednotlivých důkazů, zejména o věrohodnosti svědka Ivana 
L-ého, míníc že jeho výpověď měl porotní soud vážiti velmi opatrně a 
ne mu prostě a paušálně uvěřiti, při tom však přehlíží, že v řízení porot
níl11 není zko~l11ání důkazů věcí soudu po,otního, nýbrž podle předpisll 
§§ 313 a 326 tr. ř. výhradně úkolem, zároveň však též právem porotců, 
lilnž jedinějest se zejména ,(§ 326 tr. ř.) vysl ovití o dojmu, jaký učinil 
na ně ten který důkaz, provedený při hlavním přelíčení proti obžalova
nému. Její vývody nejsou ve své celkové podstatě ničím jiným, než ne
přípustnj'l11 brojením proti přesvědčení porotců po stránce ryze skut
kové a takto zároveň nepřímým, při uplatňování důvodu hmotněprávní 
zmatečnosti neméně nepřípustným popíráním skutkového děje, zjiště
né.ho kladnou odpovědí porotců k pevní hlavní otázce, vztahující se na 
,stěžovatele a na veřejnou obžalobou jemu za vinu kladený zločin žhář
ství. Po zákonu neprovedenou zmateční stížnost obžalovaného M-a 
dlužno tudíž pokládati za neprovedenou vůbec. 
. lL Zmateční stížnost obžalovaného Theo!i1a S-y opírá se číselně 0 

důvody zmatečnosti čís. 4 a 9 bl q 281 (správně čís. 5 a 10 b) & 344 
tr. ř.). Důvod zmatku čís. 10 b) § 344 tr. ř, neprovádí zmateční stížnost 
vývody, p:odle nichž sama spatřuje porušení zákona vlastně již v tom, 
že porotní soud nepřipustil obhájcem navrženou dodatkovou otázku 'ke 
čtvrté hlavní otázce, zda totiž stěžovatel, »když šel k B-ovi a zaslechnuv 
v domě rámus, odstoupil dobrovolně od činu, čímž prý by byl ohledně 
tohoto pokusu krádeže beztrestným«, uplatňuje tudíž věcně důvod zma
tečnosti čís. 6 § 344 Ir. ř. Námitce nelze přiznati op:Cávnění. Dodatkovou 
otázku dlužno podle § 319 tr. ř. dátiien tehdy, bylo-li tvrzeno, že tu byl 
takový stav, nebo že nastala taková skutečnost, iež trestnost vylučuji 
nebo -ji ruší. Zádnému z těchto zákonných pojmů jwkožto důvodtl vylu
čuiících nebo rušídch trestnost skutku neodpovídá dobrovolné upuštění 
od pokusu trestného činu, [který je podle své povahy důvodem vyluču
Hcim iiž samotnou vinu, jehož tvrzení zahrnuje tudíž v sobě zároveň též 
částečné popření skutkové podstaty, na kterou byla pOTotcům dána do
tyčná otázka hlavni, jde tu tedy o případ, v němž pro porotnís'Oud ne
jen neni povinností. dáti porotcům dodatkovou otázku ve smyslu § 319 
k. ř., jejíž porušení by tudiž zakládalo důvod zmatku čís. 6 § 344 tr. ř., 
nýbrž jeví se polozel11 takovéto otázky naopak přímo nepříp,ustnýl11. 
Věci porotců bylo, by v případě, kdyby nebyli sdíleli názor, došedší vý~ 
razu v obžalovacím spise, že totiž zločin nebyl dokonán jen pro pře-
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kážku odjinud v to přišlou, prOjevili své odchylné přesvědčení prostě 
zápornou odpovědí k dotyčné otázce hlavni. Pro položení dodatkové 
otázky nebylo tu předpokladů § 319 tr. ř. 

čís. 3089. 

Tisková n'{}vela (zákon ze dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n.); 
Vydavatel a vlastník periodického tiskopisu mají býti obesláni k smír

nému jednáni vedle obviněných a k hlavnímu přeUčení vedle obžalova
ných i tehdy, když sami obviněni ('{}bžalováni) nejsou (§§ 8, 23 zá
kom) .. 

(Rozh. ze dne 16. února 1928, Zm I 724/27.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací upozornil ke zprávě ze dne 
7. ledna 1928 krajský soud v Hradci Králové na výnos ministerstva 
spravedlnosti ze dne 9. února 1926, čís. 5624/26 a podotkl, že již podle 
doslovu §§ 8 a 23 zákona čís. 124/24 sb. z. a n. nemůže býti pochyb
nosÍl o tom, že vydavatel a vlastník periodického tiskopisu mají býti 
obeslání k smírnému jednání vedle obviněných a k hlavnímu přelíčení 
vedle obžalovaných, tudíž i tehdy, když sami obviněni (obžalováni) ne
jsou. V zákoně čís. 124/24 sb. z. a n. není sice soudu výslovně uloženo, 
by zjišťoval osobu vlastníka periodického tiskopisu, soudu neznámého 
(na tis'kopisu ani v oznámení neuvedeného), avšak tato povinnost plyne. 
nepochybně z příkazu zálkona (§§ 8, 23), že také vlastník periodického 
tiskopisu má býti obeslán jak ke smírném.u jednání, tak i ke hlavnímu 
přelíčení. 

čís. 3090. 

Hájí-Ii se obžalovaný pro zločin podle § 127 tr. zák. omylem ve věku 
děvčete pod 14 let, s nímž s·oulož přectsevzal, jest okolnost tni učiniti 
předmětem otázky podle § 319 tr. ř. 

Ustanoveni § 152 čís. 1 tr. ř. netýká se bývalé schovan'ky. 
Porušení předpisu § 319 tr. ř. spadá jen pod § 344 čís. 6 tr' ř. a ne

lze je up!atňovatli též s hlediska čís. 5 § 344 tr. ř. 

(Rozh. ze dne 16. února 1928, Zm II 6/28.) 

N ej v y š š í s o u d jako soud zrušovací zawhl v neveřejném zase
dání zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku porotního soudu v Brně 
ze dne 22. listopadu 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem 
násilného smilstva ve smyslu § 127 tr. zák. a svedení ke smilstvu ve 
smyslu § 132 III tr. zák., poklud čelila proti výrolku, jímž byl obžalo
vaný uznán vinným zločinem svedení ke smilstvu ve smyslu § 132 III. tr. 
zák. Naproti tomu vyhověl zmateční stížnosti, pokud napadla výrok o 
zločinu násilného smilstva ve smyslu § 127 tr. zák., zrušil napadený 
rozsudek ve výroku, jímž byl stěžovatel uznán vinným tímto zloči
nem, jako zmatečný, zároveň zrušil i .iemu za základ sloužící výrok po-
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mtců, vztahující se 'k I. hlavní otázce; dále zrušil i výrok O trestu a vý
roky s tim souvislé, tak obzvláště i výrok porotců, vztahující se k otázce 
IV. (pohnutky při označeném skutkuv otázce 1.) a včc odkázal do nej
bližšího zasedání porotního soudu při zemském trestním soudě v Brně 
k opětnému projednání a roz.sOtuzenÍ v rozsahu zrušení. 

D ů vod y: 

Obžalovaný byl uznán vinným zločinem násilného smilstva ve smy
slu § 127 a svedení ke smilstvu ve smyslu § 132 III. tr. zák. Stížnost na
padá tento výrok především v jeho celistvosti výtkou zmatečnosti čís. 
4 § 344 tr. ř., namÍtajíc porušení předpisu čís.!. § 152 tr. ř., poněvadž 
svědkyně Anežka B-ová, jakožto schovanka obžalovaného nebyla ve 
smyslu tohoto předpisu poučena, že se může vzdáti svědectví. Důvodem 
výjimečného předpisu § 152 čís. 1 fr. ř. jsou ohledy na pocity svědka, 
jichž má býti šetřeno, a je na snadě, že tyto úvahy nemohou přijíti 
k místu v souzeném případč, kde v době výslechu svědkyně (dne 21. 
června a 22. listopadu 1927) poměr pěstounský (pokud by o něm ve 
smyslu zákcina tu vůbec bylo lze mluviti) již dávno pominul, poněvadž 
svědkyně byla v .:-odinné péči obžalovaného toHko do dne 8. března 
1927 a pak byla umistěna u jiných lidí za týmž účelem. Poukazuje-li 
stížnost v této souvislosti k tomu, že mělo býti použito § 152 čís. 1 tr. 
ř., ježto svědectví bylo Anežce B-ové k hanbě a ke škodě, nevystihuje 
prav.ý význam tohoto předpisu, jenž s okolnostmi stížností tu uplat
ňovanými vúbec nemá nic společného. Je proto i zbytečno, uvažovati o 
tom, zdali se zápis protokolu o hlavním přelíčení kryje s doslovem ústně 
předneseného návrhu obžalovaného čili nic. Stížnost napadá dále odsu
zující výrok ve přičině zločinu podle § 132 III. tr. zák., dovolávaííc se 
číselně důvodů zmatečnosti čís. 10 a) a b) § 344 tr. ř. a vytýkajíc v tomto 
směru,. že při správném výkladu zákona nesměla soudem býti dána 
otázka ve smyslu § 132 III. tr. zák., poněvadž B-ovou nepřevzaÍ do vý
chovy obžalovaný, nýbrž jeho manželka a podepsání reversu jím bylo 
pouhou formalitou, kdežto všechny záva~ky převzala a také plnila man
želka, která si děvče ze si.rotčince vyžádala a také je vychovávala. Tě
mito vývody, jimiž zmateční stížnost chce asi dolíčiti důvod zmatečnosti 
čís. 10 a) § 344 tr. ř., předpokládající, že byl rozhodnutím soudního 
sbortl porušen zákon, pokud jde o otázku, zda je skutek obžalovanému 
za vínu kladený trestným činem, příslušejícím před soudy, tudíž v sou
zeném případě zločinem podle § 132 III. tr. zák., neprovádí však stížnost 
hmotněprávní důvod zmatečnosti po zákonu, neboť nevychází ze skut
kové podstaty, jak byla zjištěna výrokem porotců, a nedoličuje, že tato 
skutková podstata, t. j. čin takto zjištěný, byl porotním soudem násled
kem nesprávného výkladu zákona podřaděn trestnímu záJkonu, který se 
naň nevztahuje,. nýbrž snaží se toliko samostatným hodnocením jistých 
skutkových okolll.QStí) jež až na okolnost, že si manželka sama pro děvče 
do si,rotčince šla, jsou kromě toho stížností samovolně vymýšleny a ne
kryjí se s obsahem spisů, dospěti k závěru obžalovanému příznivému a 
odchylujícímu se od závěru porotců, kteří, jak patrno z odpovědi na m. 
hlavní otázku, dospěli k jinému přesvědčení. Stížnost napadá tento výrok 
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i s hlediska čis. 5 § 344 tr. ř., stěžujíc si do toho, že nebyla připuštěna 
otázka dodat'ková obžalovaným navržená; leč jak z protokolu o hlav
ním přelíčení doplněného podle návrhu sama obžalovaného vysvítá, u
čmil týž návrh, by byla dána další O'tázka pouze na zločin ve smyslu § 
127, níkoli í § 132 lIl. tr. zák., takže by uplatňúvání důvodu zmatečnosti 
čís. 5 § 344 tr. ř. již z tohoto hledislka bylo fOmlálně pochybeným a tedy 
po zákonu neprovedeným, nehledíc k tomu, že porušení předpisu § 319 
tr. ř. ohrožené zvláštní pOhrůž'kou zmatečnosti čís. 6 § 344 nelze uplat
ňovati též s všeobecného hlediska čís. 5 § 344 tr. ř. a že z vývodů 
k zmatku čís. 6 § 344 tr. ř. jasně vysvítá, stejně jakož i z formulace prů
vodního, návrhu, že výtky stížnosti směřují toliko proti výroku, jímž 
byl stěžovatel odsouzen pro zločin podle § 127 tr. zák., o němž bude 
ještě promluveno. Vývody zmateční stížnosti, pokud s:, vztahuji ke zlo~ 
činu podle § 132 tr. zák., jsou svým (jbsahem pouhym broJemm protI 
volnému přesvědčení porotců, a bylo proto zmateční stížnost, pokud ~ 
napadá výrok pro tento zločin ve smyslu § 1 čis. 2 a § 4 čis. 1 a 2 no
vely k trestnímu řádu z části jako zřejmě nedůvodnou, z části j<lkJo po 
zákonu neprovedenou, zavrhnouti již v zasedání neveřejném. 

Naproti tomu nelze upříti oprávnění dalším vývodům zmateční stíž
nosti, pokud jimi napadá druhý odsuz~jící výrok v příči;;ě ;ločin~ ná
silného smilstva ve smyslu § 127 tr. zak. s hledIska zvlas,tmho duvodu 
zmatečnosti čis. 6, nikoli všeobecného čís. 5 § 344, namítajíc, že porotni 
soud porušil ustanovení § 319 tr. ř., nedav porotcům ,další otá21ku" zda 
obžalovaný pokládaje Anežku B-ovou za osobu, ~tera dokonala Jlz,14. 
rok věku svého jednal v ta'kovém omylu, pro ktery mu nebylo lze vemu 
spatřovati zločin. Obžalovaný se hájil již v přípravném vyšetřováni, že 
ohmatával její přirození, a že se mu zdálo zcela vyvinuté, že přístup do 
pochvy byl volný a z toho soudil, že již soulo~ila před tím"s j~ným a že 
proto myslel, že ji je již přes 14 let. Tento údaj oP'::kova~ tez pn hl~vl1lm 
přelíčení;setrval na něm i tehdy, když mu byl,Lpr~destreny sk~tecr;o~tr 
a dll kazy svědčící proti němu; tak udal v pneme o!kolnostr, ze devce 
přece chodilo dO' školy, dokud bylo ~ n~~o, že, děti chodí ,do šk?ly, u ~ic~ 
i po dokonaném 14 roku až do ukoncel1l skoll1lho rokUl a ze nevedel, ze Jl 
neni ještě 14 let, a podle př~rození my~lel, že je starší;, že ov~e,!, P?d
pisoval školní zprávy, z nichz mohl vyčlstr data narozel1l B-ove, ze vsak 
nečetl dotyčná data, a že mu děvče prý ,též, řekl~, .. ž,e již třilk!ráte ,bylo 
s chlapcí; k údaji svědkyně Josefy B-ove", ze p~y JI rekl dne 9. bre:na 
1927 když k sobě brala AnežiklU B-ovou, ze zatml bude zdarma, avsak 
'když' jí bude 14 let, že bude museti na děvče něco platiti" ud~l obža
lovan~' při hlavním přelíčeni, že se ne?ovede upamat?v~tr, .;e vubec, kdy 
s B-OVOH mluvil a zejména ne, že s m mluvIlo B-ove, ze Jl to aSI, ~ekla 
jeho manželka; že jistě nevěděl, ž; ji je~tě neni 14 let ~, že"mys}elc ze ]e 
děvče starší. Obžalovaný tedy du,sledne tvrdIl zaceleho nzenr, ze. byl 
v přičině věku Anežky B-ové v omylu, pro který nebylo mu lze v,leho 
činu spatřovati zločin, tvrdil tedy skutečno,st pn?le ~ 2 :) :r. zak., ~ 
proto měla _ ať již je toto tvrzení podle vysledku pruvodu pn hlavnll;' 
přelíčení předvedených pravděpodobné čili nic - ve smyslu § 319 tr., r. 
porotcům přísl,ušnou otázkou býti dána příležitO'st, by tuto obžalov,anyn.' 
tvrzenou trestnost vylučující okiOlnost zvláště mohlr zkoumatI. Vytykana 
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formální vada nedopouští, by zrušovací soud již rozhodl ve VěCI samé 
a nelze se obejíti bez nového hlavního přelíčení; bylo proto zmateční 
stížnosti v tomto bodě vyhověti a za předpo'kladů § 5 novely k trestnímu 
řádu uznati již v zasedání neveřejném ve smyslu prvního odstavce § 
348 tr. ř., jak se stalo. 

čís. 3091. 

Ustanovení § 187 Ir. zák. nelze podle § 188 písm. a) tIr. zák. použiti, 
je-Ii zloděj dříve, než převedl ukradenou věc v bezpečí, I1!a útě1<lu okra
deným dostižen a vrátí-Ii věc k žádosti okradeného neb odhodi-Ii ji, jsa 
stihán. 

»Zlodějem« jest, kdo krádež skutečně spáchal, bez rozdílu, zda je 
v době, kdy byl stíhán a zastižen, jeho pachatelstvi již i Pl'{) poškoze-

0' ného nepochybným, či jsou-Ii tu jen půtahy k totOžnosti stihané osoby 
se zlodějem poukazujíci. 

>}útěkem« rozumi zákon vzdalování se zloděje z místa krádeže ihned 
po jejím spáchání, nerózlišuje, zda se zloděj pohyboval rychleji či 1'0-

. maleji, ani, zda poškozený žádal vydání ukradené věci přímo a výslovně 
či jen konkludentním činem. 

Předpis § 188 písm. a) tr. zák. nevylučuje pauiŽiti § 187 tr. zák., 
jestliže zvláštní okolnosti případu poukazují k tomu, že škoda - třebas 
za okolnosti v § 188 písm. a) Ir. zák. uvedenýCh - byla nahražena 
z účinné litosti, protože měl zlOděj, třebas byl ihned po krádeži na útěku 
stlhán, možnost unikriouti i s věcí ukradenou stiha jícímu ho poŠkozenému 
a zmařiti tak její odnětí a vrácení O'kradenén1U1. 

(Rozh. ze dne 17. února 1928, Zm I 7/28.) 

N e j v.y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti státního zastupitelství do {ozsudku. 'krajského soudil 
v JiČíně ze dne 6. prosince 1927, pokud jím byl obžalO'vaný podle § 259 
čís. 3 tr. ř. sproštěn z obžaloby pro zločin krádeže podle §§ 171, 173, 
176 II a) tr. zák., zrušil napadený rozsudek ve výroku, jímž byl obža
lovaný sproštěn z obžaloby pro zločin krádeže podle §§ 171, 173, 176 
II a) tr. zák., jakož i ve výroku o trestu a výrocích s tím souvisejících 
jako zmatečný a věc vrátil témuž soudu p'fvé stolice, by v rozsahu zru
šení o ní jednal a rozhodl, přihlížeje k nezrušenému výroku, že jest ob
žalovaný vinen přestup!kJem žebroty podle § 2 zákona čís. 89/1885 ř. zák. 

Důvody: 

Zmateční stížnost napadá rozsudek prvé stolice jen, pokud jim byl 
obžalovaný spraštěn z obžaloby pro zločin krádeže, a vytýká této částí 
rozsudku kromě právní mylnosti podle § 281 čís. 9 písm. b) tr. ř. i for
mální, v § 281 čís. 5 tr. ř. uvedené zmatky neúplnosti, protože v před
pokladech vý,:oku o dobrovolnosti náhrady škody nepřihlíží k předcho
zím trestům obžalovaného, a rozporu se spisy, protože jsou s výpovědí 
svědka š-a v podstatném roz pam tvrzení rozsudku, že obžalovaný 

I 
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vrátil svědkovi peníze bez jeho výslovného a přímého požádání sám od 
sebe, když vyslovil svědek proti němu jen podezření ještě nijak nepro
kázané. Výtkou rozporu soudního výroku se spisy je stížnost na zcestí. 
Co uvádějí rozhodovací důvody jako obsab výpovědi svědka š-a, kryje 
se úplně s tím, CO uplatňuje - a to ve shodě se spisy - jako výpověď 
svědka i stížnost, ba k záznamu o výpovědi té přimyká se až doslovně 
i skutkový děj, který bmou rozhodovací důvody za prokázaný. Další 
rozhodovací důvody nejsou - vyjímajíc vtroušenou do nich reprodukci 
části výpovědi š-ovy - pouhým opakováním této výpovědi a nejsou ani 
pouhým zjištěním skutečností. Jsou to úvahy o tom, jako význam mají 
skutečnosti na základě výpovědi š-ovy zjištěné s' hledi.ska ustanovení 
§§ 187 a 188 písm. a) tr. zák., a závěry, že jest těmito skutečnostmi 
zpodstatněna účinná lítost po rozumu onoho a nejso,u dány náležitosti 
tohoto ustanovení. Napadá-Iístížnost tuto částku rozhodovacích dů
vodů, dokazujic, že skutečnosti Š-em dosvědčené a - jak uvedeno -
rozsudkem zjištěné poukazují k ději v § 188 písm. a) předpokládanému 
a vyluč>ují předpoklad účinné lítosti podle § 187 tr. zák., uplatňuje tím 
v pravdě ni'koliv rozpor soudního výroku se spisy nebo jinou formální 
vadu, nýbrž p,rávní mylnost ro'zsudku, tedy zmatek podle § 281 čís. 9 
písm. bl, jelíkož předmětem jak úvah a závěrů rozsudku, tak i úvah 
stížnosti jest otázka, zda pominula podle § 187 (188 a) tr. zák. trestnost 
souzené krádeže skutečnostmi výpovědí svědka š-a zjiš.těnými. Správ
nému výkladu zákona nevyhovují závěry rozsudečné, nýbrž názory, ku 
kterým dospivá stížnost. Ustanovení § 187 tr. zák. nelze podle § 188 
písm. a tr. zák. použíti, je-li zloděj dříve, než převedl ukradenou věc v beZe 
pečí, na útěku okradeným dostižen a vráti-Ii věc k žádosti ol<oradeného 
neb odhodí-li ji, jsa stíhán. Zlodějem jest, kdo krádež skutečně spáchal, 
bez rozdílu, zda je v době, kdy byl stíhán a zastižen, jeho pachatelství 
již i pro poškozeného nepochybným či jsou-li tu jen půtahy'k totožnosti 
stíhané osoby se zlodějem poukazující. Útěkem rozumí zákon vzdalo·vání 
se zloděje z. místa krádeže ihned po jejím spáchání, nerozlišuje, zda se' 
zloděj pohyboval rychleji či pomaleji. Zákon také nerozeznává, zda po
škozený žádal vydání ukradené věci přímo· a výslovně či jen konklu
dentním činem, jen když zloděj z tohoto činu, pokud se týče z celého 
chování po'škozeného poznává, že se poškozený jeho stíháním a zadrže
ním domáhá vydání věci jím ukradené a nesené. Proto nezáleží na okol
nostech rozsudkem zdůrazňovaných, že obžalovaný neutíkal a ani jinak 
si nepočínal způsobem podezřelým a ho přímo jako· pachatele ozna
·čujícím, že Š. nevěděl určitě, že obžalovaný jest pachatelem krádeže, 
a že Š. nežádal přímo a výslovně, by mu obžalovaný .ukraciené peníze 
vrátil. Rozhodným jest jen a stačí, že se obžalovaný vzdaloval s ukra
denými penězi s místa, kde je byl právě ukradl, že okradený Š. šel za 
ním, jeHkož mezitím krádež objevil a sdělení jiných osob poukazovalo 
ho na stopu obžalovaného jakožto osobu, jež pravděpodobně krádež 
spáchala, a že okradený Š., když za vesnici obžalovaného dostihl, za
stavil ho řka, že nikdo jiný než on peníze neodcizil, projevuje tím způ
sobe111 i pro obžalovaného· poznatelným, že žádá, by mu peníze byly 
vráceny. Než ustanovení § 188 písm. a) tr. zák. jest - jak plyne z jeho 
poukazu na předpis § 187 tr. zák. - jen projevem názoru zákonodá,r-
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ťova, že vrálI-h neb odhodl-II ukradenou věc' zloděj na útě,J{\u jsoucí 
a poško;eným stíhaný, neděje se lak,(rOZllměj zpravidla) z účinné lítosti, 
a onen předpis nevylučuje P!ot.? výhody ~ 187, jestliž~ zvlášfní o~olnosti 
případu pou:kazují k tomu, ze ~koda:byt z~ okoln?SlI v, § 188,pIS~. a) 
uvedených byla nahražena z učmne htoslI, protoze mel zlodeJ, trebas 
byl ihn~d po krádeži na útěku stílián, mo~nost uni'kn.?uti i ,s, ukrad~no~ 
věcí stíhajícímu ho poš'~Dzenému ~ zn;anlI t~k Jej! ?dnelI a vracenI 
okradenému. I o této otazce, zda mel obzafovany v dobe, kdy byl okIa
cleným dostižen, a peníz,~ vrá~il, na v~b,rano~, ?U,ď peníze vrátiti ?i u~.éci 
s nimi v bezoeci (zmanlI jejIch odnelI ul<o:'yvamm nebo zahozemm JIch 
ve vhodné chvili t. j. později, kdy by to nebyl okradený zpozoroval) 
rozsudek uvažuj~ a vyslovuje, že obžalovaný vrát!1 peníze (n~hrad,il 
všechnu škodu z činu jeho vzeslou) zcela dobrovolne (spontanne), ac
koliv měl možnost dáÚ se na útě·lo anebo krádež popříti a peníze ve 
vhodné chvíli (viz shora) odhoditi ... neb ,aspoň. část peněz u~;ýti. 
Avšak stížnost napadá výrok ten zmatkem neuplnosli po'dle § 281 CIS. 5 
tr. ř., vytýkaiíc jednak výslovně, že ~al~zad soud n~p!i~líž~l k p~el:~ 
chozím trestům obžalovaného pro hadez, Jednak uvadeJlc, ze nezalezl 
na tom zda obžalovaný sloutečnč běžel a utíkal, on sám prý 
praví, ž~ ho silně bolely nohy a že n,emohl b~žetL Prv?í ,::ýtka neobstojí; 
nehledíc ,k. tomu že rozsudek mluvl o kvahfIkacl kradeze podle § 176 
II a) tr. zák., kte'rá spočívá právě na pře?cho:ích t;'estech obža~ovanéh~, 
nevylučují tresty ty nikterak, že v souzenem pnpade nahradIl ohzalova~y, 
ač to po' případě mohl opomenouti, ~,koduk naléh~ní P?š~oz~ného, .Iez 
předpokladuÍlčinné lítosti, neruš~. Veta~1 na ~ruhe~ miste cltov,~ny'ml 
poukaz,aje stížnost zřetelne k neuplnosli soudnlho vyrok~, n~stavsI lIm: 
že v předpokladech závěru O dokovolnosti,. spon!,annosli nahrady neDl 
zmínky o výpovědi obžaloval;ého: »nemohl J~:m JllI ryc~le, bol:ly ,I?n~ 
mnoho. nohy«. Vytýkajíc tuto neúplnost. J~ sli~nostv pr.av~. p'nhhze,Dl 
k onomu údaji obžalovaného mohlo dáli uvaham soudu ]lny smer a pn- . 
měti jej k závěru, že obžalovanýneměl pro tělesný neduh n.aděie unik
nouti okradenému útěkem. že neměl na vybranou možnosli shora na
značené a nemohl zabrániti, by mu okradený peníze neodebral, nevráti
li je sám, a že tedy nevrátil peněz dobrovolně, ný.?rž jsa k tomu nucen 
a nemaje jiného východiska. Neúplnost ta ,dotýka se t~dy skuteč!:ost! 
s hlediska § 187 a i § 188 písm. a) tr. zak. rozhodne. P,:o vyhc.~ne 
zmatky § 281 čfs. 5 a čís. 9 písm. b) tr. ř. bylo rozsudeki, pokud lest yml 
stižen a stížností napaden, zrušiti a, ježto skutečnosti v rozsudku a jeho 
důvodech zjištěné nes.tačí pro posouzení. zda se stala 'náhrada škody 
z účinné lítosti či nikoliv, uznati dále, ja'k se stalo. 

č!s.3092. 

Skutková podstata zločinu podle § 83 tr. zák. (ll případ) vyžaduje, 
by pachatel vnik! a byl si tiéž vědom, že vniká do domu nebo příbytku 
proti zřejmě projevetlé neb alespoň podle okolností předpokládané vůli 
oprávněného (jeho zástupce). 

Pohrůžka (§ 98 b) tr. zák.) nemusí býtí pronesena ústně, může zálec 

žetí i v konklludenttlim jednáni, kt~é je s to vzbuditii v ohrožené osobě 
Trestni rozhodnutí X. 10 
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důvodné obavy a které je touto osobou v témž smyslu pojímál1.o; vOzdil 
od útisku; ten má na mysli jen takové pohrůžky ktieré nemají způsobi-
losti vzbuditi důvodnou obavu. ' 

Forma, w níž se výzva ke zprotivel1.1 se ve smyslu § 279 tr. zák. pro
jevuje, může býti různá; nevyžaduje se, by byla taková, by již sama o 
sobě poukazovala se vší určitostí na úmysl pacha1!e1ův. Nezáležím tom, 
jak se přítomné osoby k vybízení podle § 279 tr. zák. zachovaj~ zda vý
zva slibovala skutečný výsledek; stačí abstraktní ohrožení veřejného 
pokoje a řádu. 

V subjektivním směru vyžaduje se ke skutkové podstaM § 279 tr. zák. 
vědomi pachatelovo, že v jeho slovech je obsažen projev, jímž se více 
osob vyzývá ku spolupomoci nebo odporu p':loti vrchttosti; pro zjištění 
tohoto vědomi stačí, že měl pachatel úmysl vybízet! ku zprotivení se. 

(Rozh. ze dne 17. února 1928, Zm II 385;27.) 

N ej v y š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmateční slížností státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu 
v Moravské Ostravě ze dne 8. července 1927, Hmž byli obžalovaní, byvše 
obžalováni pro zločin veřejného násilí podle § 83 tr. zák. a pro přečin 
shluknutí podle § 283 tr. zák., Jindřich B. kromě toho pro přečin shluk
nutí podle § 279 tr. zák., uznáni vinnými přestupkem podle § I. zákona 
o útisku ze dne 12. "pna 1921, čís. 309 sb. z. a n. a přečinem shluknutí 
podle § 283 Ir. zák., Jindřich B. mimo to přečinem shluknuti podle § 279 
tr. zák., zrušil napadený rozsudek, pokud jím bylí obžalovaní v rozsu
dečném výroku pod 1) až 32) uvedení uznáni vinnými přestupkem podle' 
§ I zákona o útisku, v tomto výroku o vině, jakož i ve výroku o trestu 
a souviseiících s ním výrocích jako zmatečný a věc vrátil soudu prvé 
stolice, by ji v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl. Zmateční 

. s'ížnosti obžalovaných, pokud směřovaly proti výroku, jímž byli stěžo
vatelé uznáni vinnými přestupkem podle § I zákona o útisku, poukázal 
na toto rozhodnutí; jinail<i, tudíž ohledně přečinů podle § 283 a 279 tr. zák. 
stížnosti zamítl, mimo jíné z těchto 

důvodů: 

Ke zmateční stížnosti státního zastupitelství: Státní zastupitelství na 
padá rozsudek jen potud, pokud jím byli obžalovaní v rozsudečném vý
roku pod I až 32 uvedení odsouzeni pouze pro přestupek podle § 1 Ú
kona o útisku a nikoli pro zločin podle § 83 tr. zák., jak bylo na ně 
žalováno, nebo pro zločin podle § 98 b) tr. zák. Dovolává se důvodů 
zma1ečnosti čís. 5,9 a) a 10, správně jen čís. 5 a 10 § 281 tr. ř. a nelze 
jí upříti částečné oprávnění. Bezdůvodnou je stížnost, pokud se domálíá 
odsouzení obžalovanýcb pro zločin podle § 83 tr. zák., uplat.ňujíc, že 
se podle § 83 ll. případ tr. zák nevyžaduje, by pachatel měl úmysl, 
vniknouti p:otiprávně do domu někoho jiného, by tam vykonal na.silí, 
že naopak stačí, vnikne-Ii s více sebranými lidmi dO budovy někoho 
jiného, aniž by se požadovalo, by měl již předem úmysl vykonati násilí; 
stačí prý úplně, bylo-Ii po bezprávném vniknutí násilí skutečně vyko-
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náno, a na nejvýše by s,e vyžadoval dO",lu~ e~"el1tualis, vykonati l1á.sHL 
Lze ponechati stra?ou otaziku, z~a zmatecm ,StJZllost statnlho za~tupl,tel~ 
ství právem vytýka v tomto smeru napa~~ne;n~. rozsudk~ ~yl~y prav~l 
výklad zákona, neboť, i kdyby bylo. lze, pnsvedc~tr, zmaJ:ecm StlZllOStr, ze 

~ lézaCÍ soud, řeše otazku subJektlvmho zavtnem v llvedenem smeru) 
n:vycházel ze správného hlediska právního, nemůže k odsuzujícímu vý
n~ku poclle § 83 tr. zák. dojíti již proto, že nalézací soud ve zjištěních 
~ v úvahách rozsudkových, jimiž odůvodnil nedostatek předchoziho ú
myslu, vykonati násil!, z~roveň P? skutkové stráJ1(:~ vyloučil ,stěžejnf 
předpoklad zločinu vere]lleho naslll podle § 83 (ll. pnpad) tr. zak., tohz 
vniknutí do domu nebo do příbytku. Skutková podstata tohoto zločinu 
vyžaduje, by pachatel vni~1 a byl si téžvědo;n, že vniká do d?nll~ nebo 
příbytku proti zřejm~ projevene neb a~,:sp?.n pod:e okolnosh yredpo
kládané vLtli oprávneneho, pokud se tyce jeho zastupce. Zabyvale se 
otázkou, za jakým ~čelem a v j~k~m úmys!u ~e o~žalovaní dost,:vili na 
místo činu, nalézacl soud shledava hodnovernym, ze mnOZl z obzalova
ných uvěřili výzvě, by si šli pro remuneraci, a dostavili se do ředitelské 
budovy a do kanceláře ředitele M-e beze všeho nepřátelského ;úmyslu, 
a neodmítá jako nehodnověrné ani tvrzení iiných obžalovaných, že tam 
šli pouze ze zvědavosti. Dochází-li v zápět! nalézací soud k úsudku, že 
se nepodařilo prokázati obžalovaným (t. j.každému z obžalovaných) 
zlý úmysl ve smyslu před tím uved~n~m" při ~emž r~zsudek h~e~ po
dotýká, že to ovšem mkterak nevylucule, ze obzalovam pOja1r zly umysl 
na místě samém, když se dověděli, že jde o mystifikaci, - nelze tomuto 
závěm podle celé souvislosti, v níž se nachází, a podle úvah jej odů
vodňujících rozuměti jinak. než že nalézací soud jím nejen zjišťuje, že 
obžalovaní nejednali ve zlém úmyslu, o němž se mluví v předcházejícím 
odstavci rozhodovacích důvodů, t. i. v úmyslu vniknoLlti do ředitelské 
budovy a do kanceláře řediteJe M-.e, by na něm bylo vy,konáno násilí, 
nýbrž 'tím zároveň - a to způsobem, jemuž zmateční stížnost nedokázala 
formáln(vadnost podle čís. 5. § 281 tr. ř. - vylučuje též jakýkoliv jiný 
úmysl bezprávný (rozsudek praví »nepřátelský«), pro nějž by si obža
lovaní byli musili býti a byli též vědomi, že, vstupujíce do budovy po!kud 
se týče do kanceláře, vnikají do domu nebo příbytku proti projevené neb 
i ien podle okolností předpokládané vů1ioprávněného, takže iiž z toho 
důvodu nelze tu mluviti o skutkové podstatě zločinu podle druhé věty 
II 83 tr. zák. Uplatňuje-li stížnost, že rozsudečnv výrok je nejasným a 
neúplným (čís. 5 II 281 tr. ř.), ježto neuvádí, kteří z· obžalovaných věřili 
nesprávné výzvě, že se budou vypláceti remunerace. pokud se týče kteří 
šli do bUDOVy pouze ze zvědavosti. neuplatňuje! tím okolnosti právně 
závažné. Nezáleží na tom, že rozsudek neuvádí jménem, 'které obžalovené 
počítá do té neb oné skupiny; rozhodné je pouze, že o žádném z nich 
nevzal za prokázaný zlý úmysl ve smyslu právě vyloženém, ať již z té 
či z oné příčiny. 

Oprávněnou .jest však stížnost, pokud vytýká, že nalézací soud ne
shledal v iednání obžalovaných ani skutkovou podstatu zločinu podle 
§ 98 b) tr. zák. Soud odmítl kvalifikaci podle § 98 b) tr. zák. proto, že 
pohrůžky, jichž bylo použito, nedosáhly intensity a kvality, jakou před
pokládá onen §.Potvrdi! prý svědek M., že se členové delegace chovali 

lu' 
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klid!1ě, ž~ p0!lze kat.e&ori.cky žádali r?m~ne:ace a-; že mu nijak nevy
hrozovali a ze hroz lva situace a pOCIt ltsne plynul pouze z hlučícího 
davu shomážděných několika set dělníků. Nalézací soud opoměl však. jak 
stížnost oprávněně vytýká, při uvažování o otázce intensity pohrůžek, 
pokud se týče kvality jednání obžalovaných hodnotiti důležitou a svěd
kem M-em potvrzenou okolnost, že. když prvá deputace oznámila pří
tomným dělníkům výsledeH jednání, začali tito křičeti a pískati a že 
padly z jejich řad pohrůžky jako: "Pověste mu bachory na plot, chyťte 
ho pod krk, dejte ho nám sem, my s ním budeme jednati, při jednání 
musí pomoct browning« a pod., že se svědek obával uskutečnění vy
hrůžek a, že členové druhé deputáce jednali s ním ve hrozivém tonu. 
Tuto posled:ní okolnost jakož i uvedenou pohrůžku bere ostatně nalé
zací soud za prokázány hned na počátku rozsud:kových důvoďů, aniž by 
je všaJW hodnotil věcně v části zabývající se zločinem pod~e § 98 b) tr. 
zák. Opomenutí nalézacího soudu dotýká se podstaty věci. Neboť O'kol
nost, že se svědek M. obával us;kutečnění vyhrůžek a že zjíštěná situace 
byla takového rázu, že M. pcávem mohl mítí obavu, že zlo mu pohrůž
kamí opovězené bude ve skutek uvedeno, mohla by nasvědčovati jednak 
nebezpečnosti pohrůžky ve smyslu § 98 b) tr. zák .. jednak jeií způso
bilosti vzbuditi v ohroženém důvodnou obavu. Zjištěním této způsobi
losti pohrůžky byla by však zjištěna podstatná složka skutkové pod
statv zločinu vydírání podle § 98 b) tr. zák. a tím by bylo vyloučeno 
podřadění .jednání obžalovaných pod § 1 zákona o útisku. jenž má na 
mysli jen takové pohrůžky, které nemají způsobilost vzbuditi důvod
nou obavu (sb. n. s. čís. 2722). Dále uplatňuje stížnost důvodně, že 1'0-. 
hrůžka nemusí býti pronesena ústně a že může záležeti v konkludentním 
iednání, které je' s to vzbuditi v ohrože.né osobě důvodné obavy a které 
ie touto osobou v témž smyslu pojímáno a, že zjištěné jednání o·bžalo
vaných bylo toho druhu. Zmateční stížnost vytýká rozsudku právem i 
vnitřní odpor podle čís. 5 § 281 tr. ř. V rozsudku: se totiž praví. že nelze 
činíti členy delegace zodpovědnými za projevy ze středu ostatních děl
níků, aniž bylo prokázáno. že se s ními stotožňuií ve směru některého 
z obou shora uvedených zločinů (to jest § 83 nebo 98 b) tr. zák.). Leč 
onen výrok nelze uvéstí v soulad s těmito zjíštěnímí rozsudku: že jest 
nesporně prokázáno. že všichni obžalovaní v rozhodné době, kdy se ko
mlo iednitní delegátů s ředítelem M-em o vánoční remul1eraci, byli na mí
stě, ať již v budově nebo před ní - přítomní v tom úmyslu, by iiž svou 
hrozivou převahou a svými pohrůžkamí činili nátlak na svobodné roz
hodnutí veditele M-e, a, by tím na něm bezprávně vynutíli povolení vá
noční remunerace; 'že všíchni obžalovan.í jednali ve společném zlém 
úmyslu a že proto každý z nich nese zodpovědnost za pohrůžky, které 
z jejich středu padly, že i členové deputace nesou stejnou vinu. ježto 
dlužno v nich spatřovati právě nástroj společného zlého úmyslu. Repw
dukovaná rozsudková zjištění jsou opravdu v rozpocu mezi sebou: jsouf 
jimi ve příčině subiektivní viny členů deputace. tedy v rozhodné ofázce 
zjištěny současně skutečností, které se navzájem vylučují, nemohouce 
logicky vedle sebe obstátí (č!s. 5 § 281 tr. ř.). Je proto zalo·žen jak dů
vod zmatečnosti čís. 5 - tak i čís.' 10 § 281 tr. J., kdežto důvod ČJrs. 9 
.a) 281 tr. ř. nepřichází v úvahu. Odůvodněné zmateční stížnosti stát-

- Čís. 3092 -
149 

ího zastupitelství bylo proto vyhověti a uznati právem, jak se stalo. 
~ důsledku toho stávají se bezpředmětnými zmateční stíhosti obžalo~ 
van 'ch, pokud napadají ro~sudek ve sn:er~ § I zakona o ,u~lsku; nebot 
t~nto ohledu byla věc nasledkem zrusent rozsudku odkazana na soud 

~rvé stolice k opětnému projed!,~ní a ~~zhodnutí. ,Netřeba se proto o!,í
'ati příslušnými vývúdy zmatec11lch shznostl, jez bylo v tomto smeru 
I dkázatí na rozhodnutí o zmateční stížnosti státního zastupitelství. 
o Ke zmateční sUžnosti Jindřicha B-ě pro přečin podle § 279 tr. zák. 
Stižnost vytýká, že nalézací soud neodůvodňuje dostatečným způsobem 
subjektivní stránku sMuknutí, že totiž obžalovaný chtěl výrokem za vinu 
mu 'kladeným vybízeti dav ke společné pomoci nebo ke zprotívení se. 
Soud se prý nezabývá ot~zkou, zda ~yla slova ~bž,:lovaneho pouhou 
poznámkou či zda byla prednesena zpusohem, z nehoz by se dalo sou
diti že obž;lovaný chtěl touto poznámkou přiměti dav k tomu,by výzvy 
čet~í1(ů neuposlec·hl. Sám sot:d označuje prý jednání obžalovaného jako 
pouhé vyjádření a ni~oli, iako vyzý':.~ní. Stížn~stje bezdll~odn~. Nalé
zaci soud vyslOVUje. ze umyslem stezovatelovym bylo, svym vyrokem: 
»Nepůjdeme, dokud nám to llepode'píš~« plts.obiti na shro.m;'rž?ěné, by 
neuposlechli výzvy k rozchodu, a hm Je vyblzelt ke zprohvem se roz
kazu danému 'službu konajícími četníky. Úmysl ten plyne podle pře
svědČení nalézacího soudu z dané situace sám sebou. V napadeném vý
,'oku ie obsaženo a zjištěno vše, co stížnost postrádá. fe v něm ziištěn 
úmysl obžalovaného a ieho směr, totiž vyhírzeti shromážděné dělníky ke 
zprotivení se. Zjištěním tím je zárove.ň: řečeno, co obžalovaný svými 
slovy chtěl; vždyf činnost úmyslná je pojmově činností chtěnou. Forma, 
v níž se výzva ke zprotivení se projevu.je, může býti rÍlzná a nevyžaduie 
se; bv byla taková, by iiž sama o sobě poukazovala se vší určitostí na 
úmysl pachatelův. V 'souzeném pří.padě stal se ostatně projev obžalo
vaného ta.kovým způsobem, ~ že skutečně nemŮže býti pochybnosti o 
jeho pravém významu a smyslu. Napadeným výro'kem SOUdll je současně 
zjíštěno, že slova obžalovaného nebyla pouhou bezvýznamnou a bez
myšlenkovitoupoznámkou: nebylo zapotřebí tuto samozřeimost v roz
sudku zvláště zdůrazňovati. Po subjektivní stránce vvžadnie se arci ke 
skutkové podstatě 9 279 tr. zák. vědomí pachatele. žé v jeho slovech je 
obsažen projev, jímž se více osob vyzývá ke spolupomocl nebo k od

. pocu proti vrchnosti. leč toto vědomí je u obžalovaného zjištěno tím, že 
měl úmysl vybízeti ke zprotivení se; nebof jednání úmyslné je podle 
právních i logických pravideljedn;'rním chtěným" vědomým. Nalézáci 
soúd odůvodňu'e také jsoucnost zlého úmyslu dostatečně poukazem na 
to. že plyne sám sebO'u z dané situace. O nedostatku důvodů podle čís. 
5 § 281 tr. ř. nemůže býti řeči, kdyžtě zmatečností je ohrožen jen na
prostý nedostatek důvodů. Bezdůvodnou je posléze stížnost, pokud vy
týká, že rozsudek postrádá po objektivní stránce zjištění, že obžalo
vaný pronesl z'ávadná slova takovým způsobem. že byla způsobilá pů
sobiti na dav. by se skutečně četnictvu zprotivil. Co se týče způsobu, 
v jakém .ie projev učiněn, poukazuje se k tomu, co bylo již řečeno. Jinak 
budiž stížnosti připomenuto, že ta;ková vybízení, o jaké jde, jsou již 
sama o sobě způsobilá ohroziti veřejný pokoj a řád, jež chrániti je úče
lem § 279 tr. zák., bez chle<ju na to, zda u přítomných osob dojdou 
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soublasu či nikoli. Nezáleží na tom, jak se přítomné osoby k vybízeni 
po':I.e § 279 tr.. zák. zachovají, zda výzva slíbovala skuteČl;ý výsledek' 
sta';l abstr~ktn!. ohrožení veřejného pokoje a řádu, kte,éžto ohrožen; 
tkvI. v s~mem c~nu. V souzeném případě lze ostatně o způsobilosti jed
~~n1 .obza!?vancho, stížností postrádané, jím méně pochybovati, ana 
zadna! pnt;:mnych osob neprojevila nesouhlas s výzvou obžalovaného. 
Znlatec111 stlznost bylo proto zavrhnouti jako bezdůvodnou. 

čís. 3093. 

Maření,ex~~uce ,(z,ákon ze dne 25. května 1883, čís. 78 ř. zák,). 
Za ,»pravn, lednam« ye smyslu § 1 zákona lze považovati jen jedno

~~anl1le nebo v~cestranne projevy vůle, směřující k určitému právnímu 
ucmku; nespada sem podaní vylučovací žaloby. 

(Rozh, ze dne 18. února 1928, Zm 1564/27.) 

Ne j ,v y,~ š í .s o ~ d jako, soud zrušovací vyhověl po ústnim líčení 
zmateč111 shznosh obzalovaneho do rozsudku krajského soudu v Mostě 
ze d_ne 15. července 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným přečinem 
zI?arenl ~~ekuce podle § 1 zákona ze dne 25. května 1883, čis. 78 ř. 
zak" zrusll napadený rozsudek jako zmatečný a věc vrátil soudu prvé 
stolice, by ji znovu projednal a rozhodl. 

o LI V.O ci y: 

Zma}eční stížn~:ti, jež se dovolává důvodu zmatečnosti čís. 9 aj § 
. ~81 tr; r., nehe upntl <:pravnění. Ze skutkových zjištění rozsudku plyne, 
ze ob:al~vanv, p:oh nemuž vedla úrazová pojišťovna dělnická v Praze 
mobJlarm exekucI pro nedoplatek na příspěvcích v€ ·výši 17,886 Kč 96 
h, poda~ den před tím, kdy měly býti zabavené svršky prodány veřej
nou v drazbou, žalobu na .zru,šenítéto ~o?i1ární exekuce ve smyslu § 37 
ex. r. s navrhem na odlozem exekuce jmenem a bez vědomí svého brat"3 
Fr~n!iška vK~y a, jak obžalovaný sám přiznal, v úmyslu, by zabránil ex~
k~cnl draz~e. To se m.u, ta~é podařilo, je~to po~ání oné žaloby níělo za 
nasledek, ze byla mobIlarl1l exekuce odlozena az do právoplatného roz_o 
hodnutí o vylučovací žalobě, pokud se týče později, když ve sporu o této 
žalobě nastal klid řízení podle!'l 256 ex. ř., až do 31. září 1926. Nalézací 
soud spatřuie v tomto jednání obžalovaného přečin zmaření exekuce 
vymýšlením právního jednání podle § I zák. ze dne 25. května 1883 
~ís. ~8 L z~k Podl~ rozsudkovéhollýroku sj50čívá toto vymvšlené právn; 
jevdnan; ?bzalovanelio vV tom, že podal jménem Franti§ka K-y bez jeho 
vedoml zalobu na zrusem, pokud se týče na odložení po·volené iiž exe
kuce. Nalézací sO,ud spatřuje tedy právní jednáni, jímž měla býti exe-· 
kuce podle § 1 zakona ze dne 25, května 1883, čís. 78 ř. zák. zmařena 
již v podání oné vylučovací žaloby. Tomu nasvědčuje také věta roz~' 
~udk?v.ých důvodŮ, kde se praví, že obžalovaný »si vymyslil právní 
jednam, n.eboť podal jménem svého bratra Františka K-y žálohu, že jest 
tento majitelem zabavených a k dražbě určených věcí«. S názorem nalé-
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zaciho soudu nelze souhlasiti. V podání vylučovací žaloby l1@lze ještě 
spatřovati právní jednání, jež má lIa mysli § 1 zákona o zmaření exe
ku~e. Za takové prá~ní ;~dn~n! ...lze po:~ž?vati j:~ }ectnost;an;.é n~~_? ví
cestranné projevy vule, pelE ucel smeruJc k urcltemu pravmmu uC1l1ku, 
'kdežto podání žaloby jest ?ouh.ýl~ pro~e~Uláln~111 úk?nem, jílTI~. se ~pvl~+~ 
ňuje nárok nebo právo, pn vylucovacl zalobe pravo, nepnpoustejlCI 
předsevzetí exekuce. !'1es.tačí" také, že. bylo v žalo.?ě uvedeno, že" za~a,
vené věci jsou vlastmctvlll1 zalobcovym - F:-antJska K-y - a ze ]Jcn 
tento řádně nabyl, neboť takové tvrzeni neskýtá opory pro posouzení 
v tom směru, zdali tu bylo vůbec nějaké právní jednání a v Čem záleželo. 
Řečené tvrzení žaloby obsahuje jen poukaz na určitý právní stav -
vlastnictví Františka K-y k zabaveným svrškům, Jakým konkretním způ
sobem však bylo toto vlastnictví založeno, zda bylo založeno právním 
jednáním a jakým) není ve vylučovací žalobě uvedeno) ježto tvrzení, že 
'František K. věcí řádně nabyl) není blíže rozvedeno a neisou pro ně u
vedeny důkazy, jež by tento způsob jasně naznačily, naopak žalobce 
pouze uvedl, že do'klady o _~om p,řed!oží při vú~tní~l jednání., To,. co roz
sudek uvádí, nelze tedy pn spravnem pouzltI zakona podradlh pOlmu 
»p:ávního iednání« a schází proto v rozsudku zjištění tohoto předpo
kladu skutkové podstaty přečinu, jímž byl obžalovaný uznán vinným. 
Dť1sledkem toho není v napadeném rozsudku podkladu anI pro přezkou
mání další otázky, zda lze obžalovaného viniti z vymyšleného právního 
jednání. Rozsudek jest proto právně vadným ve smyslu čís. 9 a) § 281 
tr: ř. a zmatečni stížnost, která tuto vadu vytý.ká, jest odůvodněna. Zru
šovací sor'd však nemohl rozhodnouti ihned ve věci samé, neboť stav 
věci nebyl nalézacím soudem tak dostatečně zjištěn. bv ho bylo lze 
s hlediska S 1 zákona z 25. května 1883, ř. zák. čís. 78 bezpečně pře
zkoumati. 'Ježto se nelze obejíti bez nového hlavního přelíčení. bylo 
napadený rózsudek podle §-288 čís. 3 tr. ř. zrušiti a věc vrátiti naléza
címu soudu. by o ní opět jednal a rozhodl. Při tom bude se mu, dojde-li 
vůbec k odsuzujícímu výroku, vyvarovati zřejmých vad, iichž se do
pL'stil v napadeném rozsudku jednak při výměře trestu, kde z důvodů 
není patrno, proč uložil obžalovanému trest tuhého vězení podle pří
sněiší sazby § 2 zákona o zmaření exeku.ce,. jednak proto, že neodů
vodnil svoje přesvědčení, že škoda vditeli způsobená přesahuje 
100 Kč. 

čís, 3094. 

pojmu »svědectví« ve smyslu § 199 a) tr. zák, neodpovídá výpověď 
osoby, která jest pachatelem nebo spoluvitlníkem činu, o němž vypo
vídá, 

Zhotovení nepravé soukromé listiny (§201 a) tr. zák.) záleží v tom, 
že pachatel vystavuje lisfiinu nepocházejícl od osoby, ktefá je v ní jako 
vydatel podépsána; nezáleží na tom, zda ji neoprávněný vydatel !Sepsal 
vlastnoručně či dal sepsati třeti osobou;. čin je dokonán,. jakmile bylo 
falešné listiny k oklamání použito, tlřebas tím nebyl nikdo uveden 
v omyl. 

(Rozh. ze dne 20. února 1928, Zm I 637/27.) 
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N '; i.v y.~ š í s o l~ d jako. soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
~.m.atec11l shznostl obzalovane do rozsudku krajského soudu v Litomě
:lCICh ze dne 30. srpna 1927, jímž byla stěžovatelka uznána vinnou zlo
clllem podvod~.podle §§ 197, 199 a), 201 a), 203 tr. zák. a přestupkem 
podle cl. V. zakona ze lhprosince 1862, čís. 8;1863 ř. zák. a §§ 488 .. 
49! a 496 tr. :;ak., p?k~d nap~dala odsuzující výrok pro zločin podvodu, 
spachany vydanlm knvellOsvecl~ecM po?le § 197, 199 a) tr. zák., zrušil 
~ozs~dek y to~to vyroku Jakoz I ve vyroku o trestu a výrocích s ním 
vou~lseJlcl5h lako zmatečný a sprosti! obžalovanou podle § 259 čís. 3 
tr. r. zobz:cloby pro zločin podle §§ 197, 199 a) tr. zák., jehož se prý 
9opus!i1a tlm, ž~ ~n~ 13. ledna 1926 II okresního soudu v Tepliciich
sano~e ~ t:est~1 veCI ~roti ]ustinu R-ovi Tv 234/25 složila :křivé svěe 
dectv.l, č~m: stat na s~em právu na vypát:ání pravdy při výkonu soud-' 
n~c}vl mel skodu utrpet!. ]Illak zmateční stížnost zavrhl. V otázkách o 
nez tu Jde, uvedl v ' 

vdůvodech: 

Zmateční stížnost uplatňuíe číselně důvody zmatečnosti čís. 4 9 a) 
b) §,281 tr. .ř., provádí však ve skutečnosti zmatky čís. 5 a 9 ~), bl' 
tehoz §. I. Vy rok nalézacího soudu, že jest obžalovaná vinnou zločinem 
pod~od~ ikřivýo; svědectvím podle §§ 197, 199 a) tr. zák., napadá zma
teč_nt sllznos! duvo,?em ~mate~no,st~ podle čís. 9 a) § 281 tr. ř. Zmateční 
sÍizn~sÍi _ dluzno .p~lZnah,opravnent. Odsouzení pro zločin křivého své
dectvl. I?re9~okla?a, by slo skutečně o výpověd' svědeckou. Vvjde-li 
v trest~1 veel. na jevo, ze ósoba, kterou soud vysJechl iako svědka- maje 
za ~o, ze nem na trestném činu súčastněna, byla v době výslechu' sama 
b~d pachatelem nebo spoluvinnfkem, jest mítí za to že 'tento způsob 
vy~lechu nebyl na míst.t', j~žto to, co. se formelně zdálo býti výpovědí 
svede.c~ou, bylo matenelne len obhajobou obžalovaného. Tento názor 
dochazl opory, v zásadě !l 202 tr. ř., podle níž vinník, dostavší se do 'oz
P?ru ,mezI prayem obvíněného a povínností svědeckou, nesmí býti 
z,adnyml prostredk~ donucován k tomu, by vypovídal pravdu, když by 
lim se,be sa~a u~vedčoval z vmy. Opačné stanovisko by znamenalo 
vlastne obchazem tohoto zákonného ustanovení. V treslní věci proti 
Jus!mu R-ov: Tv 234/25 byla u okresního soudu v Teplicích-Šanově 
slysen~ ;nanzelka podezřelého, nynější obžalovaná, iako svědkyně a 
vypove~ela (nevz?avši se svědectví přes tn, že byla poučena podle § 
152 tr. r.). o tom, jak došlo k sepsání listiny. Podle zjištění napadeného 
r~zsudku l~st obsah Její svědecké výpovědi v oné trestní věcí objektiv
ne ne?rav~lvým, poněvadž listinu nepřinesl B. a hké ji nepodepsal ani 
B. am V'e lak on~ tvrdila, nýbrž napsala ji, - jak zjišťuie rozsudek, _ 
dcera ~bz.alovane Anna R-ová a obžalovaná ,(i její manžel) tuto padě
la?o~ l1;;tmu p~depsala. Soud ziíš('uie, uváděje pro své přesvědčení ná
lezlte duvody, ze výpověd' obžalované byla i subjektivně křivou a bere 
d?konce :a prokázáno, že jako svědkyně tenkráte vědomě křivě vypo
vldala" jez~n sama na zfalšování byla súčas.tněna. Z tohotn zjištění 've 
spoJem, s hm, ~o bylo výše řečeno o podstatě křivého svědectví však 
plyne, ze s~zn~nf Marie R-o~é, jež, učinila jwko svědkyně, a při' němž 
se dostala 00 t)smvc Situace, Oy bod mluvila pravdu a byla trestána pro 
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trestný čin, který spáchala, nebo by nemluvila pľavdu a byla stíhána 
pľo zločin křivého svědectví, neodpovídá pojmu »svědectví« shora vy
loženému, a podléhajícímu trestní sankci § 199 a tr. zák. a nespočívá 
proto v jejím jednáni skul·ková podstata zločmu v tomto zákonném usta
novení uvedeného. Bylo proto v tomto směru odůvodněné zmateční stíž
nosti vyhověti a uznati právem, že se stěžovatelka podle § 259 čís. 3 tr. 
ř. sproš('uje z obžaloby pro zločin podle §§ 197, 199 a). tr. zák. 

ll. Proti odsuzujícímu výroku pro zločin podvodu, spáchaný zhoto
vením a použitím nepľavé listiny soukromé podle § 197,201 a), 203 tr. 
zák., uplatňuje stěžovatelka ve směru formálním (čís. 5 § 281 tr. ř.), že 
prý soud neodůvodňuje výrok, že obžalovaná zho·tovila padělanou lis
tinu z 12. prosince 1921 s neznámým pachatelem v T.-š., a že tento 
výrok odpor,uje spisům. Této výtk~ však, neprovádí, poněvadž nepraví 
ani nenaznacuje, se kteryml spisy jest vyrok v rozporu. Vytka nedo
statku důvodů jest lichou, ježto soud bere za prokázáno na základě po
sudku znalců písma, že listinu napsala dcera obžalované Anna R-ová, 
nar. v dubnu 1912, tedy v době sepsání listiny 9Yz roku stará, a zjišťuje 
pak na tomto základě ve spojení s doznáním obžalované, která udala, že 
podepsala listinu se svým mužem, že obžalovaná při padělání listiny 
spolupůsobila tím, že ji podepsala, že byla při zfalšování súčastněna. 
Budiž podotčeno, že oním neznámým spolupachatelem byl podle pře
svědčení soudu manžel obžalované ]ustin R., proti němuž bylo trestní 
řízení pro padělání listiny zastaveno, ježto jest ve stavu zblbnutÍ, I ve 
svých hmotně-právních námitkách jest stížnost v neprávu. Zhotovení 
nepravé lístiny soukromé záleží v tom, že pachatel vystavuje listinu ne
pocházející od osoby, ,která je v ní jako vydatel podepsána. Při tom ne
sejde na lom, zda ji neoprávněný vydatel sepsal vlastnoručně či dal se
psati osobou třetí. V souzeném případě jest zjištěno, že obžalovaná spo
lupůsobila při napodobení nepravé listiny soukromé, v níž je jako vy" . 
datel uveden Václav B. a stavítel S:, od nichž ve skutečnosti listina ne
pochází/'- tím že na ní připojila svuj podpis, by jí dodala zdání pra
vosti; v této činnosti právem shledal soud spolupůsobení při zhoto
veni soukromé listiny, poněvadž i podpis obžalova_~é tvořil vzhledem 
k ostatnímu nesprávnému obsahu., k němuž byl pnpojen, podstatnou 
část nepravé listiny. Že si obžalovaná byla vědoma nepravosti listiny, 
kterou podepsala a jíž pak pro civilní spor použila, plyne z rozsudečné_ 
ho zjištění, že jako svědkyně před soudem věd?mě křivě udala, že na
psanou listinu přinesl k nim do bytu B. a tam jl podepsal spolu se S., 
přes to, ž'e jí jako účastnici napodobení bylo zn"mo, že listina není 
pravá, a že když byla v roku 1923 slyšena jako svědkyně v civilnim 
sporu, se 'ani slo·vem nezmíní1a o písemném Lljednání s B-ou, což by 
byla podle přesvědčení soudu jistě učinila, kdyby v té době byla existo
vala pravá smlouva datovaná 12. prosince 1921. Poněvadž podvod 
falšování listiny jest dokonán, jakmile bylo falešné listiny k oklamání 
použito, třebas ·tím nebyl nikao uveden v omyl, a soud zjišťuje, že stě
žovatelka použila nápoctobené listiny, předložívši ji jako. p:ůvodní pro
středek, by se domohla obnov! civilního sporu a způsobila tím B-ovi 
škodu, odpovídá její odsouzen! pľo podvod podle §§ 197 a 201 a) tr. 
zák. zákonu. 
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čís. 3095. 

o ~kutkov.á pIods!a~a zločinu podle § 98 b) tr. zák, vyžaduje, by se vy· 
hruzka (~. J. opov,ed zla) dostala ohroženému vůbec nějak k. vědomi. 
Jest nezbytnou naležitostí vyhrůžky, že ohrožený uskutečnění zla mu 
opovězeného může očekávati, pokud se týče že počítá z nebezpečím že 
pachatel pohrůžku uvede také ve skutek. ' 

Za veřejně pronesený ve smyslu § 489 tir. zák. dlužno považovati 
výrok, byl.1i učiněn na takovém místě a za takových okolnosti že mohl 
býti postřehnut třetími osobami; stačí, že byl ryrok pronese~ v míst· 
nosťli obecně a kdykoliv přístupné (v lesním úřadě). 
• ťrotokol,o h!avním přelíčení je úředním dokladem o všech prohlá· 
semch a o navrztch stran a o rozhodnutích o n:kh učit1!~ných' tvoří podle 
§ 271 tr. ř. plný důkaz o tom, co se za hlavního p!řelíčení ddáto. 

(Rozh. ze dne 20. února t 928, Zm II 459/27. 1 

N,: j,v y,~ š i s o,u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmatecm sŤlznosŤl statmho zastupItelství proti rozsudku krajského soudu 
v Novém Jičíně ze dne 12. května 1927, pokud jím byli obžalovaní Arnošt 
Olcteon ~. a Hubert Ch: p.odle § 259 čis. 3 tr. ř.sproštěni z obžaloby 
pro zločm slmlstva proti pnrozenosti podle § 129 I bl tr. zák., zrušil ná· 
padený r~zs.udek v této .části a věc vrátil soudu prvé stolice, by ji v roz· 
sahu zrusem znova prolednal a o ní rozhodl. Zmateční stížnost obžalo· 
van}ch Aloise M·e a Jana ,P.a, poku'd napadla výrok odsuzuiicí je pro. 
zlo~1IT podle § 98 bl tr. zak., zavrhl.. Zmateční stížnost obžalovaného 
AIOIsa M:e, pokud. napad.l.a výrok o~&Uzující ho pro přestupek podle § 
487 ~r. zak., vyhovel, zrusll napadeny rozsudek v tomto výroku, jakož i 

. ve vyl'O'ku o trestu tomuto obžalovanému uloženém a ve výrocích s ním 
souvisejících a věc vrátil soudu prvé stolice, by ji v ro'zsahu zrušení 
znovu projednal a o ní rozhodl. V otázkách, ° něž tu jde, uvedl v 

- ř- _~-, --- ---.-

důvodech: 

• "Do':,olávaií?e se. důvodu zmatečnosti čís. 9 a) & 281 tr. ř. uplal" 
~ujl.obzalov~m, AloIs .M. a Ja,n P. v příčině zločinu podle § 98 b) tr. zák .. 
ze, jak ~ychazl z ~b:;alovaclho spisu i z napadeného rozsudku, nevy· 
h;ozovah L.o~1 udamm ze zločinu smilstva pmti přirozenosti; udalť prý 
sam L. ve svem protokole ze dne 30. června 1925: "Že mne udají pro 
smilst;'o . pro!i přiroz~l~osti, neřekli mi nikdy a mluvili vždy jen vše· 
obecne, ,ak 1sem to 11Z vypovídal. zda-Ii M. a P. s lesmistr€m iednali, 
neví,;,«. Z t?ho i,: prý vidno, že skutková povaha zločinu podle § 98 b) 
!r. zak. ~ent splnena am .po stránce objektivní, ježto domnělé udání ob· 
zalovanych k lesmistru c·ovi a k důchodnímu B·ovi nikdy L·ovi sdě· 
leno nebv,lo, obž~lovaní. o to nežádali, takže je prý vyloučeno" by roz· 
hovor obzalovanych s c·em a B·em mohl u L-a vzbuditi dilvodnou 
obavll, jak to předpokládá § 98 bl tr. zák. Stížnost ie bezdůvodna. 
Př:dně budiž podotčeno, že zmateční stížnost nereprodukuje onen údaj 
L·uv v naprosté shodě s dotyčným protokolem. Podle tohoto vyjácml 
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L
. 'Ilikd\" 111ť clo očí neřekli« (totiž obžalovaní), že mně chtějí uJati 

se .. " . . ' d . 11\ I pro smilstvo proti přirozenosti. Dale neudal L.: »z. ah ' .. a P.: es-
mistrem jednali, nevím«, nýbrž p~avjl,: »Co M,' a \" Jed~ah s lesnllS~~el!1 
č-em a důchodnÍm B-em, to mne znamo :ler:,l«. ~ehledlc k tomu, z]l:ttl 
nalézací soud výslovně, že ob~ obžalovan~ pred c·em a B·em ~yhrozo. 
valí L-ovi oznámenim u četníku pro trestny ,cm ~odle § 129 tr;. zaJk., ted~ 

. zločin smilstva proti přirozenostI, a oduvodnuje tento svuJ skutkovy 
pl o ..' 1 k "d' Jředpoklad po zákonu (§ 270 CIS. 5 tr. r. '. pOll aze~, ?a vypove .. uve· 
~lených dvou svědků jakožto. ~ral~.eny sv~ho pozna.nt; Tento p~ed~o. 
klad soudu musí proto zmatecnt sŤlznost pn dovolavanl se hmotneprav· 
niho důvodu zmatečnosti 'podle čís; 9 ~) § 281 t;;,r.. vz!!t ~a podklad 
svého uvažování. Pravda Je, že nalezacl soud nezllstu]e, ze c. a B. ony 
vyhrůžky obžalovaných sdělili L-ovi; po~ládá naopak pro )~os~uzem V.I~~ 
obžalovaných za úplně lhostejno, zda C'. a. B. L.O~l sdelI!1 CI nesd,;ldl 
. 'ich vyhrůžky, po případě, zda mu udalI vsechno CI jen neco naznacllI; 
jej b' I' I' h >Ok . I oc!Je názoru soudu stačí, že o za oval1l p~ones 1 vy ruz y s umys ern, 
by 'byly sděleny ohroženému. Při svědčiti lze stížno.sti, že, ·kdyby L·ovi 
nebyly vůbec sděleny nějaké vlh~ůžky obžalo~an~ch, nebyla by, !ato 
okolnost zcela bez významu, nybrz mohla by clmÍl pochybnou zpuso· 
bilost vyhrůžek, vzbuditi v ohroženém důvodné obavy. Spo~ívá v po~· 
statě věci, by se vyhrůžka, to jest opov.ěď .. zla, dostal~.ohro.zenemu. vu~ 
bec nějak k vědomÍ. Jest nezbytnou ,~alezltosÍl vyhruzky, ze o~r.oze~y 
uskutečněni zla mu opovězeného muze qčekavaŤl, pokud se tyce, ze 
počítá s nebezpečím, že pachatel pohrů~ku uvede také ve. skutek P.řes 
to je .odsuzující výrok po právu. Zjišťuje~ ro!sudek n~,i1ném mlst:. ~ 
zmateční stížnost zjištění to nenapadá, - ze .c. I ,B .. vynd~h L-o~1 pran~ 
obou obžalovaných a že mu také ~šeob:cn3. ~de:llI, ,- z~ obz.alovam 
žádají odpověd' do 12 hodin jinak ze naJn uctm neJake oznamem. Podle 

. toho dostala se k sluchu L·o~i přece jen pohrůžka, i když snad ne zcela 
v doslovu, jak byla učiněna, a nelze j~ upříti ,způs.obnost záksnem poža. 
dovanou vzhledem k tomu že oba obzalovam bylI v rozhodne dobe roz· 
číleni, diktovali IhlltU >k splnění kladených požadav~ů (do 12 hodin v p~. 
ledne téhož' dne), a že ohro-žený L., jak. sál:: tvrdl a jak I ro.zs.ude~ .ljl· 
šťuje požadavkům obžalovaných vyhovel tez pod vlIvem one pohruzky. 
V dů~ledku toho co uvedeno, pozbývá zmateční stížnost obžalovaných 
půdy i potud, p~kud uplatňuje, že n~ní, dán~ sku~k~vá P?vaha ZIOČ~nll 
podle§ 98 bl tr. zák ani po ~ublekÍlvm st;ance,)€zto pry podle, o~za. 
'1úvacího,spisu obžalovaný P. rekl M.?vI vyslo':,nc a !~nto se take. ~e~t~ 
ným slovem zavázal, že _L.ov~ mc ner~k~,e, a ze tote; ~plnl!. Zj'lst~let 
nalézací ·s.Dud. na základe celeho chovam a vystupovaul obzalovanych, 
iak bylo vylíčeno svědky č.el.n a ~.el';, vj~lovně, Ž': oba o?žalov:ni 
chtěli ježto přímo v L-em nejednalI, nybrz .len prostredmctvlln onech 
svědků, by mu vyhrůžky sdělili ~ by L. p~c1 těmi,to vyhrůž~ami, uved.e~ 
jsa iimi ve strach a nepokoJ, J,ejlch .. p~z~davkul11 ;:yhovel. .Zmatecn~ 
stížnost se nedrží tohoto skutkoveho zpstem (§ 288 CIS. 3 tr. r. lanem 
tedy po této stránce provedena po zákonu.; Pokud pos~éze o?žal~vaný 
.P. podotýká, že jednal pouze z neodolatelneho donucem, ponevadz po· 
roe! manželky byl velmi těžký, takže bylo vůbec vyloučeno, by g;e stě· 
hoval, dlužno na to odvětiti, že v tomto přednesu nelze spatřovati zákon· 
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né dolíčení důvodu zmatečnosti podle čís. 9 b) § 281 tr. ř., jejž má stíž
nost patrně na m)'sli; neobsahujeť rozsudek vůbec výrok o' přiznání nebo 
nepřiznání některého z důvodů trestnost činu vylučujících nebo rušících 
ba ~e?~sahuje ani takových zjištění, která by opodstatňovala uplatňo~ 
vany,duvod'zmatečnosti,naopak shledává jen velké rozčíleníobžalo
vaného, k čemuž také přihlížel při výměře trestu jako k okolnosti po
lehčující. Poněvadž nebylo před nalézaCÍm soudem ani tvrzeno ani ne
vyšlO' na jevo, že P. byl v situaci znamenající nezbytí ve smyslu § 2 
g) tr. zák., není v té příčině rozsudek ani neúplným (§ 281 čís. 5 tr. ř.). 
Zmateční stížnost, pokud jde o zločin podle § 98 b) tr. zák. je protO' 
bezdůvodná. 

K zmateční stížnosti obžalovaného Aloisa M-e do odsuzujícího vý
roku pro přestupek podle § 487 tr. zák.: Stížnost uplatňuje především, 
že žalující strana neučini'I'a návrh na potrestání, následkem čehož nutno 
míti za to, že od obžaloby ustoupila; je prý proto odsuzující rozsudek 
protizákonný a zmatečný (čís. 9 b) § 281 tr. ř.). Než tvrzení stížnosti 
má proti sobě obsah p'rotokolu o hlavním přelíčeni, podle něhož zá
stupce soukromého obžalob ce Huberta Ch-a Dr. šalomoun H. výslovně 
navrhl odsouzení a potrestání obžalovaného Aloisa M-e pro přestupek 
pod~e § 487 tr. zák. a odsouzení k náhradě útrat zastupování soukro
mému obžalobci. Protokol o hlavním přelíčení' ie úředním dokladem o 
všech prohlášeních a návrzich stran a o rozhodnutích o nich učiněných, 
tvoří podle § 271 tr. ř. plný důkaz o tom, co se za hlavního přelíčeni 
událo, a nelze -proto- míti zřen-í k opačnému ·tvrzení stěžovatelovu, zvláště 
když nebylo za opravu protokolu žádáno. Stížnost namítá dále, že. i kdy
by návrh na potrestání byl učiněn včas, nestala se urážka na místě ve
řejném; v takovém případě stačí prý pouze důkaz pravděpodobnosti, 
který byl podán, poněvadž celá řada svědků výslovně potvrdila z'očin 
smilstva proti přirozenosti. Stížnost neobstoií. Nalézací soud zjišťuje, 
že obžalovaný obviňoval Huberta Ch-a ze smilstva proti přirozenosti na 
lesním úřadě velkostatku B-hn v přítomnosti Dr. S-a, lesmistra Č-a a 
důchodního B-a. Tím zjišťuie, že se urážka stala veř~jně. Soud to také 
výs,Jovně zdůrazňuje a to právem. Neboť za veřejně pr6nesený ve smyslu 
§ 489 tr. zák. dlužno považovati výrok tehdy, byl-li učiněn na ta:ko'vém 
místě a za takových okolností, že mohl býti postřehnut třetími osobami. 
V této postřehnutelnosti jinými osobami spnčívá právě charakteristická 
známka veřejnosti. V tomto smyslu ie zákonný znak veřejnosti úplně 
opodstatněn skutkovými zjištěními. Závadný výrok byl pronesen v lesním 
úřadě, tudíž v místnosti obecně a kdykoli přístupné, takže tu byla 
možnost, by byl zaslechnut druhými osobami bed' v místnosti dlícími 
nebo do ní vstoupivšími, a nemůže býti O' veřeínosti výroku tím méně 
pochybnosti, an byl skutečně také slyšen třemi osobami. V obžalobu 
dané obvinění stalO' se proto veřejně a rozsudek vyslovuje dále, aniž to 
zmateční stížnost napadá, že obžalovaný nebyl k veřejnému pronesení 
urážlivého výroku nucen zvláštními okolnostmi. Stalo se proto obvinění 
podle § 487 tr. zák. jedním ze způs.obů v § 490 tr. zák. uvedených, 
v kterém to případě je beztrestnost podmíněna důkazem pravdy a ni·koli 
jen pravděpodobnosti. 
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Ustanoveni § 352 úr: ř. vztah~je S:. - 'poku~ i~e.~ o~novu zastave
néh.o ození - výhradne k trestmmu í1zem, v nemz lIZ pred zastav.ova
dm usnesením d.ošl.o li: některému úk.onu soudu p.odle § 38 tr. ř. Byl.o-li 
t<estní řízení soudem zastaveno dříve, než.byl. učiněn neh .oh.sílk~ z~
hájen S.oudní úk.on onoho druhu, neh.o usnesl-II se soud na zakladě vy
sledků pátrání bezpečnos!ních úřadů k prohlášení obžalobce, že ne
shledává přlčiny k stíhání (§ 90 tr. ř.), v (nesprávné) f.onuě zastav.o
vacího usnesení I1IlI tom, že se řízení nezavádí, může býti v řízení pokra
čován.o pokud se týče zavedeno bez podmínek a náležitostí .obnovy. 

Správn.ost právoplathého obnovovacího usnesení nelze v oblloveném 
řízení zn.ova přezkoumávati. . 

Příčinná souvislost mezi jednáním pachatelovým a škodným (trest-
11ým:) výsledkem není podle § 134 tr. zák. rušena tím, že výslede1<i nastal 
jen spolupůsobenlrn vedlejších počin náhod.ou se přih.odivšich, byly-li 
tytJo přivoděny činem samým. 

Zaviněnlí (§ 335 (I'. zák.), byl-Ii nabitý revolver nechán ležeti v bytě 
na stole. 

Padělání dělnické průkazky na slevu jízdnéh.o na dráze. O paděláni 
ve smyslu § 199 d) tr. zák. .jde jen tehdy, předsevzal-Ii pachatel své
mocnou změnu veřejnými úřady potvrzeného .obsahu listiny (průkazkiy). 
Nespadá sem (nýbrž p.o případě pod ustanovení §§ 197, 461 tr. záikl.), 
vylákal-li nesprávnými údaji úřední p.otvrzeni, ani, padělal-li tolik.o zá
písy zaměstnavatelovy. 

(Rozh. ze dne 21. února 1928, Zm I 742/27.) 

Ne iv y š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost o,bžalovaného do rozsudku zemského trestního soudu 
v Praze ze dne 18. řnjna 1927, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným 
přečinem podle § 335 tr. záik. S':~lčasně us~esl ~e n~ivy~ší s?~d jako soud 
zrušovací že se podle § 362 CIS. 1 tr. r. .nanZUle mlmoradna obnova 
trestního 'řízení ve prospěch obžalovaného, pokud byl týmž rozsudkem 
uznán vinným zločinem podvodu ve smyslu 'l'l 197 a 199 d) tr. zák.; 
zrušil rozsúdek ve výroku o vině ohledně tohoto zločinu jakož i ve vý
roku o trestu a výrOCÍch souvislÝch a věc vrátil prvnímu s,oudu, by' ji 
v rozsahu zru.šení znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Zmateční stížnost napadá rozsudek prvé stolice jen ve výroku o pře
činu § 335 tr. .zák. a namítá: 1. podle § 281 čis. 9 písm. b) tr. ř., že 
st,hání obžalovaného pro přečin ten jest vyloučeno zásadou ne bis in 
idem; obžaloba pro přečin § 335 tr. zák. byla podána na výhradném 
podkladě skutečností a průvodů, jež byly známy již v době, kdy bylo 
trestní řízení zastaveno usnesením okresního soudu v Brandýse n.JL. 
ze dne 15. března 1927, Č. j. Tv 65127; dodatečně se objevivší půtahy 
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úmyslného usmrcení Marie H-ové, pro které byl.:: usnesením radní .. ko
mory zemského tres.tního soudu v Praze ze dne 16. dubna 1927 č. j. 
Tk XX 1854/27 povolena obnova trestního řízení, prokázaly se obno
veným Hzením bezpodstatnými, takže bylo trestní řízení v pravdě ob
noveno bez záJkonitých předpokladů. 2. podle § 281 čís. 9 p:j!sm. a) tr. ř., 
že se pro skutkovou podstatu přečinu § 335 tr. zák. nedostává ani bez
prostřední příčinné souvislosti mezi souzeným skutkem a smrtí Marie 
H-ové, ani normální předvídatelnosti neopatrného jednání, jímž usmrce
ná sama svou smrt přivodila. Námitky neobstojhPředpis § 352 tr. ř., 
ustanovující podmínky obno'vy trestního řízení, které bvlo skončeno bez 
rozsudku již před hlavním přelíčením, předpokládá, že bylo trestní říc 

zen] vedeno proti určité osobě, jež pak ovšem -zastavením řízení proti 
ní provedeného, odmítnutím obžaloby na ni podané neb upuštěním ob
žalobce od jejího stíhání nabývá nároku, by bez podmínek § 352 znova 
stíhána nebyla. Kdy šlo o trestní řízení proti určité osobě, dlužno po
suzovati podle'§ 363 čís. 1 tr. ř., podle něhož může soud, podle všec ' 

obecných ustanovení přísJiušný i bez podmínek a náležitostí, obnovy 
zavésti trestní řízení nebo pokračovati v něm, bylo-Ii přípravné vyhle
dávání zastaveno dříve, než bylo s určitou osobou jednáno jako s ob
viněným, Tato poslední věta zákona hledí zřejmě k ustanovení § 38 tr. 
ř., kde jest vysloveno, že osoba z trestného činu podezřelá může býti po
kládána za obviněného teprve od té chvíle, kdy byla na ni podána ob
žaloba neb učiněn návrh, by bylo proti ní zavedeno přípravné vyšetřo
vání a že to, cO' trestní řád nařizuje o obviněném, platí i ..... o tom, že 
kdožisa z trestného činu podezřelý, byl ..... rozuměj trestním sou
dem, jeHkož předpis § 38 jest částí úpravy soudního trestního řízení -
vyslechnut nebo k výslechu obeslán anebo vzat do zajišťovací nebo do 
řádné vazby. Ustanovení § 352 vztahuje se tudíž - pokud ide o ob
novu zastaveného řízení výhradně k trestnímu řízení, v němž iiž před 
zastavovacím usnesenim došlo k některému z řečených úkon II soudu, 
čemuž nasvědčuje i třetí odstavec § 57, jenž souvis( s předpisy o ob
nově řizení (srovn. druhý ods!.) a mluví o činu trestném, pro který bylo 
vedeno soudní vyhledávání nebo přípravné vyšetřování. Bylo-li (soud
ní) trestní řízení (soudem) zastaveno dříve, než byl učiněn neb obsílkou 
zaháien soudní úkon onoho druhu, neb usnesl-li se dokonce trestní soud 
ihned pouze na základě výsledků pátrání bezpečnostních úřadú na ná
vrh. přesněji ik prohlášení obžalob ce, že neshledává příčiny k stíhání, -
byť v nesprávné formě zastavovacího usnesení ~ na tom, že se (soud
ní) trestní řízení vůbec nezavádí, může býti v (soudním) trestním ří
zení pokračováno, pokud se týče řízení to zavedeno bez podmínek a ná
ležitostí obnovy, aniž by tomu bránily předpisy § 352 tr. ř. a proje
vená v něm zásada ne bis in idem.rV této trestní věci učinil obžalobce 
prohlášení podle § 90 tr. ř. a usnesl se okresní soud k připravnému vy
hledávání podle § 89 tl'. ř.přlslušný na »zastavení řízení podle § 90 tr. 
ř,« v době, kdy tu nebylo nic než zpráva četnictva o výsledcích šetření 
jím konaného. Do doby té nebyl předsevzat vůbec žádný úkon soudního 
vyhledáván!. Zejména nebyl do té doby stěžovatel soudem ani vyslech
nut, ani k výslechu obeslán. K jeho soudnímu výslechu o usmrcení 
Marie H-ové a tím k trestnímu řízení proti němu ve smyslu § 352 tr. ř. 
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došlo naopak teprve 8. dubna 1927 II zemského trestního soudu v Praze, 
do jehož vazby byl 7. dubna 1927 pražs,kým policejním ředitelstvim bez 
soudního vyzvání dodán. Nešlo tudíž· o případ, jejž má na zřeteli § 352 
tl'. ř. Nebylo vúbec zapotřebí obnovy (soudního) trestního řizeni, jež 
naopak mohlo býti zahájeno, nikoliv opět zahájeno, beze všech podml
n(,k a náležitosti, tudíž obzvláště aniž tu byly nové skutečnosti nebo 
nové prúvody ve smyslE; § 352 tr. ř. Nebylo-Ii však obnovy řizení k sti
háni obžalovaného vůbec třeba, nebylo by jeho stíhání vyloučeno ani, 
kdyby soudního povolení obnovy tu nebylo, kdyby dotyčné usnesení 
radní komory neobstálo proti námitkám a výtkám stížnosti, takže ne
třeba stižnosti připomenouti,··že předmětem trestního řízeni a i obnovy 
jest určitý Sikutek, nikoliv ta která jeho právní kvalifikace a že zrušovací 
soud od 'názoru, projeveného v nálezu ji citovaném (čís. 664 videňské 
sbírky) dávno upustil a řídí se stále názorem. že správnost právoplate 

něho obnovovacího usnesení nelze v obnoveném řízení znova přezkou
mávati (srovn. rozh. čis. 891, 4019 vídeňské sbírky, rozh. číslo 1870, 
1999 a i 1747 sb. n. s. a literaturu v rozh. alis. 18701 uvedenou). 

Příčinná souvislost mezi jednáním pachatelovým a škodným (trest
ním) výsledkem není podle všeobecné, i pro obor deliktů z nedbalosti 
platné zásadv !l 134 tr. zák. zrušena tím, že výsledek nastal j~n spoJu
pftsobením přičin vedlejších náhodou se přihodivšich, byly-Ii tyto při
voděny činem samým, Proto neláleží na tom, že smrt Marie H-ové ne
nastala bezpro&tředně ú souzerrého skutku,· totiž jedině a přimo z toho, 
že obžalovaný nechal na stole ležeti nabitý revolver, poněvadž jest 
zřejmé; že by' k neopatrnému naJkládání s revolverem H-ovou a tím k její 
smrti nebylo došlo, kdyby revolver nebyl ležel na stole, nebo kdyby ne
by] Mval nabitý. Požadavkem normálni předvídatelnosti nebezpečí 
žádá stížnost pro obor § 335 tr. zák., že pachatel může způsobilost svého 
iednání (opomenutí), přivodittnebci zvětšiti nebezpeČÍ rázu tam ozna
čéného, poznati již podle přirozených komukoliv snadno poznatelných 
následků jednání (opomenutí). Než vedle této povahy samotného skutku 
uvádějí se v záko'ně iako pramen, z něhož lze poznati možnost nebez
pečí, zejména i zvláštní poměry pachatele. Nepříčí se proto správnému 
výkladu zákona, uvádí-Ii nalézací soud mezi hledisky, s nichž uvažuje o' 
předvídatelnosti možnosti nebezpečí také zvláštní okolnosti, za nichž 
obžalovaný jedn;rl', maje tím patrně na zřeteli okolnosti z normy 
(z pravidla) vybočující, avšak Ý souzeném případě dané, že se skutek 
stal v domě rodičů obžalovaného, jenž nemohl nevěděti, zda mohou do 
mís~osti, v níž nechal revolver na stole ležeti. vstoupiti i jiné osoby, a 
za prítomnosti jeho sestry, o níž nemohl obžalovaný nevěděti, že se jí 
nedostávaií zkušenosti v zacházení se střelnými zbraněmi' a o nebez
pečnosti neopatrného nakládání s nimi. Dospěl-Ii pak nalézací soud 
s těchto hledisek vyhovuiících správnému použití zákona k závěru, že 
obžalovaný mohl předvídati, že někdo - a to podle předchozí věty ni
koliv jen jeho sestra - může vzíti revolver do ruky a neopa'rným za
cházením s ním přivoditi si poranění nebo smrt, jest to v podstatě závěr 
skutkový, projev volnéhO' přesvědčení soudu, jejž by stižnost sice mohla 
napadati dokazováním jeho formální vadnosti, kterou však ani netvrdí, 
jejž všaJk nevyvrátí a neodstraní pouhým tvrzením opaku, totiž. že do do-



- Čís. 3096-
160 

tyčné místností nikdo mimo sestru přijíti nemohl a že obžalovaný znal 
séstru jako osobu rozšafnou, o níž mohl předpokládati, že se bude vy
stříhati zacházení s revolverem. Stížností posléze zdůrazňovaný pokus 
obžalovaného, přiměti sestru vykřikem k odložení uchopené zbraně a 
odníti F revolver, byl toliko úsilím, aby nebezpečí již nastavší nevy
vrcholilo ve skutečnou škodu, a nesprošťuje - zůstavší marným - ob
žalovaného zodpovědnosti za výsledek, 'který vznikl z nebezpečí ;eho 
neopatrností přivoděného. Námitky stížnosti ukázaly se bezpodstatnými 
a bylo ji proto zavrhnouti. 

Při poradě o zmateční ,tížnosti vznikly však nejvyššímu soudu jako 
s,oudu zrušovacímu závažné pochybnosti o správnosti skutečností polo
žených za základ rozsudlku, pokud jím byl obžalovaný uznán! vinným 
zločinem podvodu ve smyslu §§ 197 a 199 d) tr. zák. Skutkovou pod
štatu toholo zločinu spatřuie v tom, že obžalovaný měl od zimy 
1925/26 dělnickou průkazku na slevu jízdného na dráhu, vystavenou 
firmou C. v P., a že v srpnu 1926, 'když již nebyl u této firmy zaměstnán 
a chtčl dojížděti za svou milou do B., ačkoliv bydlel v P. a neměl tedy 
nároku na slevu iizdného do B., zfalšoval tuto dělnickou průkazku, tedy 
lis:inu veřeinou tím způsobem, že původní starší datum přepsal na »20. 
srpna 19;26«, jí nělkolikrát k cestě do B. použil a tak uvedl železniční 
erár v omyl a způsobil mu škodu. Dělnická průkazka na slevu iízdnéh0 
poztlstává. jak z formuláře předloženého svědkem Miroslavem Š-em vy
svítá. z několika čás.tí. a bylo by lze spatřovati padělání veřejné listin) 
podle ti 199 d) tr. zák. toliko. "kdyby byl obžalovaný předsevzal své
mocnou změnu veřejnými dady potvrzeného obsahu této průkazky, tu
díž obsahu na straně 2 a 3 průikazky se nalézajícího. Nemohlo by tu 
však ;iž iíti o podvod kvalifikovaný podle !i 199 d) tr. zák., nýbrž mohlo 
by lstivé jednání obžalovaného ~ předpokládajíc, že jím mohla vzeHti 
státním drahám škoda na majetku a že i tato škoda byla obžalovaným 
zamýšlena - spadati pouze pod skutko'vou podstatu přestupku pot 
vodu podle § 197 a 461 tr. zák., ·kdyby byl obžalovaný snad nOl',ze ne
správnými - lstivými - údaji vylákal některé ze řečených úředních 
potvrzení na příslušném úřadě, aneb kdyby byl padělal toli'kozápisy ze
městnavatele. obsažené na str9.ně 4 až 6 průkazky, kteréžto zápisy ne
lze pokládati »za verejnou listinu« ve smyslu zákona. K tOmu se ještě 
připomíná, že o významu obsahu na první straně průkazky nelze se 
s hlediska § 199 d) tr. zák. v nynějším období řízení vůbec vyjádřiti 
pro nedostatek v tomto směru potřebných ziištění a šetřenÍ. Při svém 
závěru, že se činost obžalovaného vztahovala na průkazl(u jakožto ve
řejnou listinu, již padělal, přepsav pťtvodní starší datum na 20. srpna 
1926, mohl míti nalézaCÍ soud, iak lze z mzsudečných důvodú seznati, 
na mysli jedině údaje obžalovaného. Obžalovaný seznal totiž, že měl 
vystaven od zimy 1925-1926 dělnický lístek od firmy c., že tedy ne
mohl lístek po,třebovati, a že si vzal v srpnu 1926 lístek od firmy C. 
dříve vystavený na nádraží v B. s platností na jeden měsic, a že pře
měnil pravé " datum 20. ledna neb 20. února na 20 srpna; k tomu dodal. 
ještě při hlavním přelíčení, že ovšem datum přepsal, avšák že tak ne
učinil s úmyslem poškoditi železniční erár, nýbrž proto, by ušetři! bě
hání s potvrzováním. liž podle obsahu této výpovědi vznikají závažné 
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pochybnosti o tolll, zda-li obžalovaný vťtbec předsevzal v částech na 
stranách 2 a 3 průkazky pravdě neodpovídající změny, a to po tom, 
když byly tyto části úřady tam uvedenými potvrzeny a takto jim byla 
vlástnost veřejných listin propůjčena. Vždyť nelze vyloučiti, že se ona 
změna, kterou obžalovaný předsevzal podle svého doznání, vztahovala 
k zápisltl11 na straně 4 a 5 průkazky. Právě v této příčině nelze pouštěti 
se zřetele další důležité výsledky trestního řízení: Podle oznámeni vy
slovuje se podezření, že se obžalovaný přihlásil, použiv k tomu odcize
ného razítka firmy C., k pojištění na jeden den od 10. do 11. srpna 1926 
za účelem, by od pojišťovny obdržel potvrzení na legitimaci na dráhu; 
tato okolnost mohla by poukazovati k tomu, že obžalovaný p.ouze tímto 
lstivým jednáním vylákal vystavení průkazky (§ 461 tr. zák.), na niž 
práva neměl, že však nepadělal do.datečně veřejným úřadem potvrzený 
pravý obs.ah průkazky. V témže směru nese se i obsah přípisu ředitel
ství státních drah, a udává posléze vrchní oficíal státních drah Miroslav 
Š. v B., že byla obžalovanému vystavena průkaz,ka dne 15. srpna 1926 
(tedy patrně asi nová, jak by bylo lze usuzDvati i ze záznamníku), a že 
svědek zpozoroval, že v rubrice pro po'tvrzení zaměstnavatele, které 
nutno' každý měsíc Dpakovati, bylo dvouřádkové razítko firmy C. a 
stejně na straně 5 a 6 razítko, kde byl potvrzen nepřetržitý provoz a, že 
práce začíná v pondělí ráno brzo; Jak z výpovědi svědka vysvítá, byly 
mu tedy podezřelými zřejmě toliko zápisy objevující se na stmně 4-6 -
tedy zápisy pod pojem veřejné listiny nespadající. Veškeré tyto okDlnosti 
vzbuzují závažné pochybnosti o správnostis'kutkového podkladu, na 
něl'nžse zakládá rozhodnutí soudu prvé stolice v příčině zločinu podle 
§§ 197 a 199 d) tr. zák. Nejvyšší soud jako soud zrušovaCÍ používaje 
práva § 362 tr. ř. zrušil proto výrok, jímž byl obžalDvaný uznán vinným 
tímtO' zločinem, v důsledcích toho i výrDky s tímto souvisící a odkázal 
věc do prvé stDlice, by ji v tomto rozsahu znovu projednala a roz
hodla. 

čls.3097. 

Krevní otcovství není náležitostí skutkOvé podstaty přestupku § 501 
tr. zák.; přestupek podle prvého odstavce § 501 tr. zák. se promlčuje 

. v šesti měsících, podle druhého odstavce § 501 tr. zák. v jednom roce. 

(Rozh. ze dne 23. února 1928, Zm I 593/27.) 

N e i vy š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl po ústním líčení 
zmatečni stižnDsti státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu 
v české Lípě ze dne 13. července 1927, pokud jím byli obžalovaní spro
štěni z obžaloby pro zločin podle § 131 tr. zák., zrušil napadený roz
sudek ve výroku, sprošťujícím oba obžalované z obžaloby pro zločin 
podle § 131 tr. zák. a ohledně obžalovanéhO' Josefa štěpána R-a i ve 
výroku o trestu a ve výrodch s tím souvisejících jako zmatečný, věc 
vrátil soudu prvé stolice, by li v rozsahu zrušení znova projednal a roz
·soudil, přihlížeje při výměře trestu u Josefa štěpána R-a k nezrušeným 

Trestnf -rozhodRIlU K. 11 
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odsuzujícím výroklll11 pro zločin zprznění podle § 128 tr. zák. a zloči,,, 
svedení ke smilstvu podle § 132/111. tr. zák. 

D ů vod y: 

Zmatečl;i stižnosti státního zastupitelství, napadající rozsudek 
s hle,dlska ClS. 9 aL § 281 tr. ř. ve výroku, sprošťujicim obžalované 
z. ob~aloby pro, zl?clTI podle § 131 tr. zmk., nelze upříti oprávnění. Na
le~acl sDud zjlsťuJe, že Anna R-ová ml. není vlastni dcerou obžalova
ne,ho Josefa štěpána, R-a _a že p:oto ~lezi nimi není příbuzenského po
meru v, § ~31 tr. zak. ]J;edpoklada~eho. Odpovídá proto zákonu roz
sudkovy vymk, pokud jlm byh obzalovaní spraštěni z obžaloby pro 
:19č~n podl~ § 131 tr. zák. Nehoví však zákonu, pokud jím byli spro
stem z obzaloby vůbec, Zjistilť naJézací soud že Anna R-ová ml. 
sniž obžalovaný souložil, je dcerou jeho manželky Anny R-ové si. Tín~ 
zjlstJI současně pácháni smilstva mezi dítětem a manželem jeho matky 
tu,!fž Skut~ové předpoklady přestupku podle§ 501 tr. zák. Podotýká-Ii 
o?zalov,any .K v odvodu na zmateční stížnost státního zastupitelství že 
za,~onny 'poJem otcovství není totožným s pojmem krevního otcov'ství 
a ~_~ r:,em proto dána skutková podstata přestupku § 501 tr. zák., pře
h~Z1, ze kr;vní otcovství není náležitostí skutkové podstaty řečenéhO' 
pres~upku,!,e ?y za tohoto př.edjJ?,~ladu šlo naopak o zločin podle § 131 
!l._ zak. Nez pres to nelze neJvysslmu soudu ve věcí ihned rozhodnouti 
Jezto v rozsudku schází potřebné zjištění pro rozřešení otázky, zda ne~ 
n~stalo u obou obžalovaných nebalespo.ň u jednoho z nich ohledně 
prestup~u podle § 501 tr. zák. promlčení. Obžalovací spis zní ohledně 
Josefa stěpána, R-a n3' zlo~in !prznění a svedení ke smilstvu podle §§ 
128 a 132 tLzak., spachane pred 16. leďnem 1925 a na oba obžalované· 
pro zločin zprznění krve podle § 131 tr. zák., spáchaný po. 1. lednu 1925. 
R~z~ud~~ ~jišťuje, že. obžalovaní spolu po 16. lednu 1925 vícekráte sou-
10Zlh, ZJlstuJe tedy sIce počátek souloží, ne však dobu do niž soulože 
trval'Y.,Pro }jištční _této kO,nečné dobyscházi ve spise~h veškerý pod- I 
klad. az na .udaJ obzalovane Anny R-ové, která uvádí, že soulože trvaly 
do_ hstopadu 1926. Trestní OZnámení došlo na státni zastupitelství 7. 
k~:!~a 1~27; u A,nny _R-ové byla by uplynula v případě, že by bylo 
zj1st?no, ze souloze prestaly dnem 31. října 1926, doba promlčecí, ježto 
od te doby ~o doby, kdy byla na ni vydána obsílika, pokud se týče byla . 
vyslýchaná Jako obviněná, prošlo šest. měsíců, což jest podle § 532 tr. 
zák. pr~:nl~ec~, do?a, při ,přestupku jJodle prvního odstavce § 501 tr. zák., 
ktery pr~ ll! prlChaZI v uvahu. Totéz by platilo i ohledně Josefa štěpána 
R-a, zatceneho ?ne 5. května 1927, předpokládajíc, že nebyl svůdcem 
ve smyslu druheho odstavce § 501 tr. zák., v kterémžto směru rovněž 
scház; v rozsudku zjištění - neboť.pak by přicházela v úvahu nikoliv 
pm~lčecí ~oba _š~sti ~lě,sí~,Ů" nýbrž jed:noho roku a promlčení by nena
stalo. V ,p~lpade s.estrmeslcll!ho promlcenl musel by sou:d' prvé ,stolice 
zkour,natr tez, zda JSou tu u obou obžalovaných podmínky § 531 tr. zák. 
dr~hy_ odstavec, zejména zda se ne_dopustil Josef štěpán R. přestupku 
kr~~eze (SpIS okresníhO' s.oudu v Ceské Lípě T 960/26) a přestupku 
urazky na ctJ (SpIS okresního soudUl v Děčině T Vl 160/26) v čase u
stanoveném k promlčení (§ 531 druhý odstavec, písm .. ~) tL zák.). 
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čís. 3098. 

podle § 56 tr. ř. jest pravidlem,že se má trestní řízení prO' více čin~ 
témuž obviněnému za vinu kladených vésti současnll! u téhož soudu; 
ani tisková novela sb. z. a n. čís. 124/24 se v podstatě neodchyluje od' 
I'ohoto pravídla, pokud jde o činy v § 1 a 6 tisk!. tl!ov. (§ 6 prov. nařj.); 
oddělené provedení sbíhajících se trestních věcí (§ 57 tr. ř.) jest pře
necháno volnému uvážení soudu; možné újmě obžalovaného nepoužitlm 
zásady §§ 34, 35, 267 tr. ř. pořadem § 265 tr. ř. lze čeliti pořadem § 410 
~~ . 

Obžaloba pro trestný čin podle § 1 tisk. tl!ov. obsahuje (§ 262 tr. ř.) 
v sobě vždy též obžalobu pro zanedbání povinné péče. Trestný čin jest 
jak v případě § 1 tak § 6 tisk. nOlV. týž; vždy jde o uveřejněni článku 
trestného obsahu tiskem; rozdll je jeti v tom, že se v onom případě stalo 
uveřejnění dolosně, v tÚ'mto toliko kulposně. 

Zodpovědný redaktor nesprošťuje se zodpovědnosti pouhou skuC 

tečnostij, že funkci redaktora dočasně nevykonával, jsa ma dovolené(§ 
6 tisk. nov.). 

(Rozh, ze dne 23. února 1928, Zm 11 250/27.) 

N e j v y Š š í s o II d jako soud zrušovaci zavrhl po ús,tním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského jako tiskového 
soudu v Moravské Ostravě ze dne 19. února 1927, jímž byl stěžovatel 
uznán vinným přestupkem podle § 6 zákona z 30. května 1924, čís. 124 
sb. z. a ri .. , mimo jiné .z těchto 

důvodů: 

. Zmatečni stižnost obžalovaného úplatňuje proti rozsudku,jímž byl 
o,bžalovaný, na něji byla vzne5ena obžaloba pro přečin ,urážky.nacti 
f1skem podle §§ 487, 488, 491 tr. zák., odsouzen pro přestupek za
~edbání pÚ'vinné péče, zmatky § 281 čís. 4, 5, 9 a), 9 c) tr. ř. Stížnost 
Jest ve vsech směrech bezpodstatná. Zmatek§ 281 čís. 4 Ir. ř. odvo~uie 
stížnost z usnesení soudu, jímž nebylo ,<yhověno návrhu obhajoby Ďa 
spojení této trestní věci s věcí Tl VlIl 169/26 krajskéhO' .soudu v Mo
ravské Ostravě, v níž bylo hlavní přelíčení na týž den nařízeno. Zma
teční stížnost spatřuje v tom porušení zásady hospodárnosti trestnÍl]o 
řízení a zkrácení obžalovaného v jeho právech, poněvadž 'pro chybJcí 
pravoplatnostmzsudku v týž den dříve vyneseného není tu ani možnosti 
by bylo použito předpisu § 265 tr. ř. Pmto!kO'I o hlavním přeličénÍ ne~ 
uvádí důvody, jež vedly nalézací soud k jeho zamítacím·u· usnesení" 
v ro'zsudku oduvodňuje soud svůj po's:tuptím, že v druhé věci šlo jen ~ 
přestupek § 6 tisk. novely, jejž projednávati jest pouze senátu, nikoli 
soudu kmetskému, a o trestný čin stihaný veřejným obžalobcem . k<;ležto 
předmětné řízení bylo soukromÚ'žalobní, takže soud neshledal ~Ioučeni 
ani účelným ani nutným, Podle § 56 tL ř. jest sice pravidlem (»má se 
zpravidla«), že se má trestní řízení pro více činů témuž obžalovanému 
za vinu kladených vésti současně u téhož soudu, a ani tisková novela 

ll' 
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sb. z. a n. čís. 124/24 se od tohoto pravidla, polkud jde o činy v § 1 a 5 
zák., v podstatě (§ 5 prov. nař.) neodchyluje. Avšak z pravidla toho 
připouští trestní řád - § 57 - výjimky, pokud se to jeví účelným k za
bránění průtahů nebo stížení řízení. Tím jest přenecháno oddělené pro~ 
vedení sbíhajících se trestních věcí volnému uvážení soudu shledá~li 
je ve směrech výše uvedených účelným. Jelikož i v souzené~ případě 
odůvodňuje nalézací soud svůj postup účelností, nemůže o porušení zá
kona nebo zásady trestního řízení, jak je předpokládá § 281 čís. 4 tr. ř. 
:a tudíž o zmatku tom důvodně býti řeči. Možné újmě obžalovaného ne
použitím zásady §§ 34, 35, 267 tr. zák. pořadem § 265 tr. ř., an první 
rozsudek nenabyl před vynesením pozdějšího rozsudku moci práva, lze 
podle ustálené praxe zrušovaciho soudu_ čeliti pořadem § 410 tr. ř. 

S hlediska § 281 čís. 9 c) tr. ř. vytýká zmateční stížnost soudu pře
kročení obžaloby odsouzením pro přestupek podle § 6 tisk. novely, ana 
obžaloba zněla na přečin urážky na cti tiskem a nebyla ani při hlavním 
přelíčení na přestupek zanedbání povinné péče redaktorské rozšířena' 

, ' nazor, rozsudku, že v každém návrhu na potrestání podle § 1 tislk. no-
vely Jest obsažen i návrh na potrestání podle §6 tisk. nov., jest prý 
mylným pro různost podstaty obou deliktů. Jak vídno, nejde tu o hmot
něprávní zmatek § 281 čís. 9 c) tr. ř., jenž by předpokládal v materielně 
nesprávném posuzování trestného činu spočívající nesprávnost výroku 
v tom směru, zda řízení vyžaduje obžaloby veřejné či soukromé, zda je 
osoba jalko obžalobce vystoupivší k tomu oprávněna, nýbrž o formální 
zmatek domnělého překročení obžaloby proti předpisům §§ 262, 267 
tr. ř., .iichž se ostatně stížnost sama též výslovně dovolává. Ani tu nelze 
dáti stížnosti za pravdu. Nehledíc Ik omu, že obžalobce iiž v návrhu na 
zavedení přípravného řízení výslovně poukazo-val na případné zaviněn! 
ve směru zanedbání povinné péče redaktorské, že ve spisu obžalovacím 
sice výslovně odůvodňuje, proč činí návrh na odsouzení obviněného pro 
přečin urážky na cti tiskem, ač se obviněný nechtěl hlásHi k původcov
ství článku, v podání, jímž předložil spis obžalovací, však si výslovně 
vyhradil návrh na potrestání pro přestupek zanedbání povinné péče, I 
sl\l'ší plně přisvěděiti stanovi'sku rozsudku, zmateční stížností ovšem napa
denému, že obžaloba pro trestný čin podle !l 1 tisk. nov. obsahuie (j§ 262 
tr. ř.) v sohě vždy též obžalobu pro- zanedbání povinné péče, Obžaloba 
má zásadně(§ 262, 267 tr. ř.) za předmět trestný čin, jehož právní 
kvalifikace obžalobcem soud' nevíže. Jde-li o týž trestný čin, pak vy
nese o něm soud' ro-zsudek podle 'svého právního přesvědčení, byť i jei 
obžaloba po právní stránce jinak označovala a ani za hlavního přelíčení 
nebyla změněna. Trestný činiest však iak v případě !l 1 tak i v případě 
II 6 tisk. nov. týž. Vždy jde o uveřejnění článku trestného obsahu tiskem, 
rozdíl spočívá jen v tom, že se v onom případě stalo uveřejnění dolosně, 
v to~to toliko kulposně. Sám zákon dává tomu nepochybně výraz, vy
slovuJe v § 6 tislk. nov. - obdobně v čl. III. nov. z 15. října 1868, čís. 
142 jí, z, - zcela kategoricky, že redaktor zodpovídá za přestupek, když 
obsah periodického tiskopisu tvoří s'kutkovou podstatu zločinu nebo 
přečinu podle § 1, trestný čin spáchaný obsahem tiskopisu nemMe mu 
však býti přičítán podle ustanovení trestních zákonu, zanedbal-Ii po" 
'ornosrt, při jejíž povinném použití nebyla by zpráva pojata do tiskopisu 
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(v témže smyslu rozh. sb. n. s. Č. 1719 a j.). Že s'kutečné uverepleni 
článku trestného obsahu, a nikoli pouhé zanedbání povinné péče, jest 
předmětem jak trestného činu spáchaného tiskem, tak i přestupku za
nedbání povinné péče, vyplývá zřejmě z toho, že ni-Koll toto samo o 
sobě, nýbrž jen tehda stihá se podle § 6 jako přestupek, když mělo za 
následek, že článek trestného obsahu byl v tiskopisu uveřejněn. Proto 
postupoval na!ézací soud po zálkonu (§ 262 tr. ř.), když bez ohledu na 
to, zcla bylo případné odsouzení pro přestupek podle § 6 tisk. nov. ob
žalobcem ať již původně, ať již rozšlřením obžaloby při hlavním pře
ličení výslovně navrženo, čili nic, rozhodlo obžalobě ve směru § 6 nov. 
a jest i výtka překročeni obžaloby zřejmě bezdůvodná. 

Z důvodu § 281 čís,. 9 a) tr. ř. shledává stížnost rozsudek právně 
pochybeným, protože uznal obžalovaného vinným přestupkem zanedbání 
povinné péče redaktorské podle § 6 tisk. nov., ač sám zjišťuje, že ob
žalovaný v den vyjití článku byl na dovolené, tudíž - podle názoru 
stížnosti - nebyl tehdy zodpovědným redaktorem. Rozsudek označuje 
okolnost, že obžalovaný byl v době uveřejnění článlkLl jako redaktor na 
dovolené, za bezvýznamnou, an sám doznává, že za něho jiný redaktor 
jako zodpovědný u úřadu ohlášen nebyl a obžalovaný byl též za to tre
stán, že dále i po čas své dovolené do redakce docházel, tedy skutečně 
lunkci zodpovědného redaktora i po čas své dovolené vykonával. I tu 
jest v právu mzsudek, nikoli zmateční stížnost. Z §§ 10, 11 tisk. zák. 
vyplývá zřejmě, že jako zodpovědný redaktor proti úřadu přichází v ú
vahu jen osoba, která, jsouc účastna v redigování periodického tiskopisu, 
byla úřaduiako zodpovědný redakto-r řádně ohlášena a iím výslovně nebo 
mlčky (§ 10 posl. ods!. tisk. zák.) schválena. Jen ta,kový zodpovědný 
redaktor ručí úřadu za obsah tiskopisu, ať již s hlediska přímého pacha
telství obsahem tiskopisu založeného- trestného činu, ať s hlediska za
nedMnt povinné péče. To vede však též nutně k závěru, že takovýto 
řádně zřízený, na 1i~ltě také podle § 9 tisk. zák vyznačený zodpovědný 
redaktor nesprošťuje se zodpovědnosti pouhou skutečností, že funkci 
redaktora, tu pro nastoupení dovolené, dočasně nevykonával. I na něm 
jest, jak vyplývá z trestní sankce prvého odst. § II tisk zák., b)1se 
bezpečné o to postaral, by byla nastalá změna a osoba jeho zástupce 
řádně a včas (§ 10, třetí odst. tisk. zák.) ,ulřadu oznámena, a ien tehd;;. 
když se takové oznámení stalo a úřad změnu výslovně nebo mlčky (§ !fl 
posl. odst. tisk. zák.) vzal na vědomí, přestává jeho zodpovědnost red
aktorská za trestný obslah tiskopisu. Nestalo-Ii se toto zákonem přede
psané oz~ámení i jen dočasné změny v o-sobě zodpovědného redaktora, 
ztlstává dosavadDÍ redaktor za obsah tiskopisu i nadále trestně zodpo
vědným. Zeiména dopouští se zanedbání povinné péče, když, nekonaie 
své redakční povinnosti, takto opomenul zabrániti, by se člán~k trest
ného obsahu do tiskopisu nedostal (v témže smyslu rozhodnutí nejvyš
šího soudu Zm I 75127, Zrn 1426/27, Zm I 600/27). Případné po-trestání 
podle § 11 tisk. zák. shladí sice (§ 528 tr. zák.) jeho provinění porušením 
tiskového pořádku podle §§ 1-0, 11 tisk. zák., ne všaktrestn-ý čin spá
chaný zanedbáním dosud povinné péče podle § 6 tisk. nov. Proto- nelze 
spatřovati ani rozpor v tom, když nalézací soud, zjistiv, že se obžalo
vaný o včasné oznámení změny v osobě. zodpovědného redaktora násled-
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kem nastoupení dovolenÉ.' nepostarai, ač v dobl' uveřejnění článku, jsa 
na. dovolené, ve skutečnosti svou funkci jako zodpovědný redaktor ze
Jmena vzhledem k obsahu pozastavenéhó článku zplna nevykonával, 
přece označil ho za zodpovědného redaktora a shledal právě v tom, že své 
redaktorské povinnosti zplna nevykonával, zanedbání povinné péče ve 
smyslu § 6 tisk. nov. I výtka s hlediska zmatku § 281 čís. 9) a) tr. ř. jest 
neoprávněna. 

čís. 3099. 

Pouhé t!euposlechnutí příkazu strany, názor odlišný od názoru stra
ny (konlliků s ni) může sice býti nečestným se stanoviska strany, ne
musí však býti nečestným podle pravidel obecné prospěšn()sti. Morálka 
zákona nemusí se krýti s morálkou strany; směrnice vydané politiCkou 
stranou pro chování se jejích příslušníků nemohou proto býfli měřítkem 
pro posouzení čestnosti těchto jednotlivců, t1ýbrž rozhodují i tu o cti jed
notlivce všeobecné společenské názory oněch kruhů, v nichž žije; ani 
přestoupení k iiné s(mně nebo působení v je.iím zájmu nemusí býti ne
čestným, kotvi-Ii ve vntitřním vážném přesvědčení, nikoli v záměrech 
záludných (pokud se nezrači v obojetném jednání ku dvěma různým 
stranám). 

(Rozh. ze dne 25. února 1928, Zm I 786/27.) 

Ne j v y Š š í s o II d jako soud zrušovací po ústním líčení zmateč, ... t 
stížnost soukromého obžalob ce do rozsudku krajského jakokmetského 
sondu v Chebu ze dne 27. října 1927, jímž byl obžaliovaný spraštěn ze 
soukromé obžaloby pro přečín proti bezpečností cti podle §§ 488, 491 
tr..zák. po případě pro přestupeik podle § 6 zák. ze dne 30. května 1924, 
čís. 124 sb. z. a il., částečně zavrhl, částečně ji vyhověl, zrušil sprošťú
jící výrok v této části jako zmatečný a včc vrátíl prvnímu soudu, by ji 
v senátě tříčlenném v rozsahu zru~E'ní znovu projednal a rozhodl, mimo 

jiné z těchto 

důvodů: 

Stížnosti nelze z valné části upříti oprávnění, pokud ve vývodech 
dovolávajících se číselně dllvodů zmatečnosti čís. 5 a 9 b) & 281 tr. ř. 
vytýká rozsudktiformální i věcnou zmatečnost co do výwku, že se obža
lovanému podařil důkaz pravdy ohledně všech soukromou obžalobou 
pozasfavených výtek. Právem uvádí stížnost, že by mzsudek byl s for" 
málního hlediska bezvadným toliko tehda, kdyby si byl napřed uvědo
mil význam jednotlivých výroku, jak jsou v obžalovaclm spise uvedeny, 
a kdyby byl pak uvedl ohledně toho kterélio bodu spisu obžalovacího 
přesně ,a zřetelně zjištěné dknlnosti, z -nichž má za prokázáno, že se' o 
soukroméol obžalobci v článku říká pravda. TěmitO' vývody vystihuje 
stížnost základní vadnost rozsudku, spočívající v tom,že si v četných 
hodech vůbec náležitě nevšiml dO'slovu a nezjistfl smysl jednotlivých 
7ažalovaných výroků, O takové vadnosti nelze ovšem mluviti ohledně 
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prvé obžalobou pozaSiavené
v 

věty, ,zně),ící v ten sl1:):s1" že »komunisti-
cká strana platí muže za to, ze, vy~a:,aJ1ce se za soclalm demokr~ty, ko~ 
nají propagační práci pro komulllslIckou stranu<~, neboť tuto vetu n:a 
soud zcela zjevně na mysli, polkud 'ku konCi prvlllho odstavce rozsudec
ných důvodú uvádí, že nejde o křivé.vi~ěl~í, pokud se ~oukrvomél11u .ob
žalobci vytýká, že dostal od komui11sŤicke strany pemze,. ze pOdlllka! 
cestu clo Ruska jako sociální demokrat a že pko takový take '~on~l rus~a 
shromáždění lidu jsa placen za to komulllshckou s!ranou, a ze hm ZP:i
sobem konal 'propagační práci pro tuto stranu, ze cestoval a cestuje 
v jejích službách a ~ j~jím ž~,lďu)e též,patrno z úvah předesIa~ý~h do
tyčné čásli rozslldecnych duvodu, proc kmetsky soud nepoklada toto 
vinění za křivé, neboť zjišťuje na podkladě obsahu pozvánky' k shro
máždění ze dne 17. prosince 1925, že tu šlo o shromáždění výlučně kOe 

munistíckou stranou pořádané, a že soukromý obžalobce, jenž byl refee 

rentem je uveden na pozvánce: výslovně jako sociálně demokratický 
příSlllŠ;,ík a dále zjišťuje i rozsudek na základě otištěného psaní komu
nistické strany ze dne 8. prosince 1925, že .si .soulkromt ~b~alobce dal 
za tyto přednáš1ky zaplatiti stranou komul1lshckou. Z]lstelll ta nebere 
stížnost v odpor a nelze tedy tomut?, výro~u ~ytknou~i :,a~nost ve sm~ru 
formálním; pokud stížnO'st ve smeru pravl1lm namita, ze pouhé pre
stoupení zákazu strany --.;- čimžmá p,atrně na my~li l!íslušný obr,at v po
sledním odstavci důvodu rozsudečnych - nem .Ieste cmem necestnym, 
lze jí plně přisvědčiti. Pouhé neupos}ec~~utí 'příka.'~ strany, ,názor od
lišný od názoru strany a konflikt s nt muze SIce byli nečestnym se sta
noviska strany, nemusí však býti nečestným podle pravidel obecné čest
nosti. Morálka zákona nemusí se krýti s morálkou strany a směrnice, 
vydané politickou stranoll pro chování se jejích příslušníků .nemohou 
proto býti měřítkem pro posouzení čestnosti těchto jednotlivců, nýbrž 
rozhodnjí i tu o cti jednoHivce všeobecné sp0'lečenské názory oněch 
kruhů, v nichž žije. Jednání proti zákazu strany samo o' sobě nemusi 
proto býti nečestným, ba může i přestoupení k jíné straně nebo půsohení 
v -jejím zájmu, pokud kotví ve vnitřním, vážném přesvědčeni a nikoE 
v záměrech Záludných, a pokud se obzvláště nezrači v 0'boíetném jednáni 
k dvěma různým stranám, býti se stanoviska cti nezávadným. Avšak, 
jakmile přistoupí okolnosti, které nalétací soud ziistil a z nichž jde na
jevo. že obžalob ce učinil mnohem více, než že jednal tolik0' proti zákazu 
strany, že dostával za přednášky ohlášené komunistickou stranou za 
zdurazňO'vánÍ příslu.šnosti ke straně sociálně demokratické peníze od 
od strany komunistické a cestoval v jejích službách za žO'ld, aniž ze 
strany socíálně demokratické vystoupil, nejde o pouhý 'konflikt se stra
nou, nýbrž 0' chování záludné proti straně. Nelze proto ani říci, že 
je rozsudek přes onen obrat, který stížnost ostatně necituje v celém do'
slovu a nezkoumá ve spojitosti s předchozími úvahami rozsudku, ma
lerielně vadným. 

čís. 3100. 

Tisková novela (na rozdll od trestního řádU) nerozez\lIáiVápřesn\!, 
mezi rozsudkem odsuzujícím a sprošťujícím, spatřujíc pi'edpokladpro 
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opravný prostředek (i zma('ečni stížnost) jen v tom, že nékteré z osob 
v zákoně blíže uvedených vzešla z výroku soudu )}újma«. 
" . Spr?šťujícim rozsudkem ve smyslu §§ 281 odst. prvý, 259 čís. 3 tr. 
r. Jest Jen takový rozsudek, jímž byl obžalovaný sproštěn úp~ně a bez 
výhrady, tak že jeho zájem menl dotčen ani vedlejšími výroky rozsudku; 
v případě § 13 (2) (,sk. nov. nejde o sprošťující rozsudek v onom 
smyslu. ' 
. Byli-li původce a zodpovědný redaktor sproštěni vzh,ledem k § 4 

Ílsk. nov. z obžaloby pro přečin proti bezpečnosti cH (přestupekJ zane
dbál1lí povinné péče), zároveň však bylo podle § 13 (1) tisk. nov. vy
sloveno, že pravdivost závadné zprávy nebyla prokázána, a podle § 13 
(2) tisk. nov. uloženo zodpovědnému redaktorovi a vydavateli, by uve
řejnili bezplatně a bez poznámky rozsudkový výrok a nahradili útra(~, 
jest přiznati právo zmateční stížnosti jak obžalovar!ému redaktorovi 
(vydavateli), tak i púvodci. 

Urážka na cU ve smyslu § 488 tr. zák., byl-li výbor nemocenské po
kladny viněn ze stranického, stanovám se příčího jednání spočívajlcího 
v~ vědomém a soustavném poškozovátli onemocněvších dělníků odpírá
mm podpor, na které mají nárok; legitimace k žalobě jednotlivých členů 
tohoto výboru. 

Důkaz pravdy musí se nésti k obsahu urážlivého projevu. 

(Rozh, ze dne 25. února 1928, Zm II 259/27.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl v neveřejném zase
dání zmateční stížnost obžalovaných dO' rozsudku krajského jakožto 
kmetského soudu v MOL Ostravě ze dne 2. dubna 1927, jímž byli obža
lovaní sproštěni z dllvodu § 4 tiskové novely podle § 259 čís. 3 tL L 
z obžaloby pro přečín proti bezpečnosti cti ve smyslu § 488 a 490 tr. 
zák. pokud se týče pro přestupek zanedbání povinné péče podle § 6 tisk. 
novely, a zároveň ve smyslu § 13 tisk. nov. bylO' vysloveno, že pravdi
vost zprávy nebyla prokázána, a učinčno další opatření ve smyslu § 13 
tiskové novely. • 

D ů vod y: 

Napadeným rozsudkem kmetského soudu byli původce závadného 
článku a zodpovědný redaktor períodic'kého tiskopisu, v němž byl tento 
č.lánek uveřejněn, sproštěni podle § 259 čís. 3 tr. ř. a vzhledem k § 4 
Í1s'k. novely z obžaloby pro přečin proti bezpečnosti cti, p'okud se týče 
pro přestupek zanedbání povinné péče a zároveň bylo v rozsudko'vém 
výroku pode § 13 ,(1) tisk. novely vysloveno, že pravdivost závadné 
zprávy nebyla prokázána, a dále bylo podle § 13 (2) novely uloženo 
zodpnvědnému redaktoru a vydavateli periodického tiskopisu, hy uve
řejnili bezplatně a bez poznámky rozsudkový výrok způsobem v §16 
tisk. no,vely uvedeným a nahradili útraty trestního řízení, zejména i 
útraty právního zastoupení sOUikromých obžalobců. Proti rozsudku po
dali původce článku jakož í zodpovědný redaktor zmateční stížnost, opí
rajíce svůj návrh, by došlo k rozsudku úplně sprošťujícímu, o věcné ná
milky, že scházi soukromým obžalO'bcům aktivní legitimace k obža- • 
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lobě; že obsah poza staveného článku vůbec nenaplňuje skutkovou pod
statu přečinu proti bezpečnosti cti a že se jim podařilo dokázati, že ob
sah zprávy je pravdivým. Před rozborem těchto námitek bude především 
třeba řešiti zásadní otázky formálního rázu, a) zdav souzeném případě 
podléhá rozsudkový výrok co do věci samé opravnému prostředku ob
žalovaného vůbec, b) pak-li anO', kterým opravným prostředkem může 
býti napadán, a c) komu z obžalovaných dotyčný opravný prostředek 
přísluší. K a) Výrok soudu týkající se obsahu pozastaveného člán'ku, 
totiž výrok, že se obžalovaní ovšem podle § 259 čís. 3 tr, ř. a s ohledem 
na § 4 tisk. novely sprošťují, při čemž se však zároveň, vyslovuje, že 
pravdivost zprávy nebyla prokázána, tvoří předpoklad pro další opa
tření, jak jsou uvedena v druhém odstavci § 13 tískové novely. Není-li 
tu výroku o vině ve smyslu předpisu: prvého odstavce § 13 tisk novel)', 
není možno, by do'šlo k dalším opatřením podle druhého ndstavce § 13 
tísk novely a důsled:kem toho nutno dále říci: je-li onel1 původní výrok 
vratkým buďto následkem mylného výkladu zákona nebo pro jiné vady, 
jež jej činí zmatečným, následuje z toho i neudržitelnoM výroku podle 
druhého dostavce § 13 tiskové novely, k němuž alespo'ň při správném 
posouzení za takovýchto okolností dojíti nesmělo. Z toho je zjevný dů
ležitý význam onoho výroku základního, na němž závisí i přípustnost 
opatření podle druhého odst. § 13 tiskové novely, a je na snadě, že za 
takového obsahu rozsudku jest způsobilým prostředkem, by byly odvrá
ceny závazky, jak j'sou llNedeny v druhém odstavci § 13 novely, odstra
nění onoho původniho výroku a jediné toto'. Již z této povahy věci vy
svítá, že obžalovanému musí býti poskytnuta možnost, napadati oprav
ným prostředkem ony předpoklady, onen právní výrok, jeho,ž obsahem 
byl zjednán základ pro uložení závažných pO'vinností, jak je stanovi § 
13 v druhém odstavci novely. Jiný záiklad byl by přímo nemožným a ne
myslitelným. Vždyť by ,jinak-mohla judikatura zabřednouti do libovůle 
v neprospěch obžalovaného, kdyby mu bylo zabráněno, účinně napadati 
rozsudek, který, ponechávaje zcela stranou důležité základní otázky 
aktivní legitimace soukromých obžalobců, způsobilosti zprávy, býti 
urážkou ve smyslu XII. hlavy trestního, zákona vůbec, důkazu pravdi
vosti, otázky promlčení a pod., zabýval se prostě otázlkou podřadnou, 
tO'tiž důkazem pravděpodobnosti podle § 4 tisk. nov., a, řeše ji kladně, 
diktoval pak způsobem suverením a neodpnrovatelným závazky v dru
hém odstavci ~ 13 cit. novely blíže naznačené, Takový postup příčil by 
se netoNko právn,1mu citu, nýbrž i duchu trestníhO' řádu. jehož zásady 
byly v podstatě převzaty í tiskovou novelou a, podle nichž zákon vždv 
výslovně uvádí, v kterých případech chce dalš.í opravný prostředek vy
loučiti. Vysvítá ostatně i ze samé tiskové novely s logickou nutností,že 
nemělo jí takové právO' býti odňato obžalovanému; nebof příznává-li 
novela obžalovanémUi odvolání z rozhodnutí o uveřejnění rozsudku a 
z jeho rozsahu 'a, neomezuje-li ani jeho právo napadati výrok o útratách 
stížností podle § 392 tr. ř., bylo by nedůsledným, stavěti se na stano
visko, že zákon ono dále sahající a důležitější právo, jehož použitím 
může býti čeleno výrokům podle § 13 (2) tisk. nov. již v samých zá
kladech, obžalovanému odnímá, ačkoliv na druhé straně mu poskytuje 
možnost opravného prostředku ve směru užším, podružnějším, totiž co 
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do rozsahu uveřejnění, jakož i co do výše útrat, jichž náhrada mu byla 
uložena. 

Nutno tedy na první otázku, zda obžalovanému přísluší opravný pro
středek proti výroku shora naznačenému, odpověděti kladně a sluší nyní 
zkoumati b) kterým opravným prostředkem lze mu tento výrok na
padati: Že takovými vhodnými prostředky nejsou odvo.lání ve smyslu § 
14 (3) tisk. nov., ani stížnost podle § 392 tr. ř., o nichž se právě stala 
zmínka, je na snadě; Úkolem odvolací stolice při rozhodování o těchto 
opravných prostředcích jest, by zkoumala, zda dotyčné opatření co do 
rozsahu nařízeného uveřejnění odpovídá zákonu, zda náhrada útrat byla 
uložena v přiměřené výši a pod.; bude jejím úkolem uvažovati i o tom, 
zdali tu je vůbec rozsudkový výrdk podle § 13,(1) tisk,. no,v., jenž jest 
nutným předpokladem opatření v druhém odstavci tohoto § uvedených; 
leč zdali jest tento výrok též správný a zákonný, vymyká se z jejího 
rozboru •. Vždy zůstává při jejím rozhodnutí o řečených opravných pro
středcích závazným a rozhodným obsah základního výroku rozsudko
vého co do viny, a není jí dovoleno odchýliti se od tohoto výroku, jímž 
byla zásadně rozřešena otázka o vině. Ani stížnost ať již podle § 15 tr. 
ř. nebo podle obdoby § 494 tr. ř. nebyla by tu na místě. Nehledíc k úva
hám formálním (chybění pokud se týče krávkost lhuty, nepřípustnost 
odpovědi odpurcovy) svědčí proti přípustnosti tohoto opravného pro
středku zejména úvaha, že kromě vý.iimečného předpisu § 28 (4) tiskové 
novely nespadá do obo'ru pusobnosti sborového soudu druhé stolice, by 
Tozsu,dky sborových soudů ve výroku o vině přezkoumával, potvrdil, 
pozměnil, nebo dokonce zrušil a do prvé stolice k novému projednání 
vrátil; vše to je trestním řádem vyhraženo jedině soudu zrušovacímu. 
že se tu nelze dovolávati ani obdoby opravných prostředků, jak byly 
upraveny některými novými zakony ,(§ 59 autorského práva ze dne 24. 
listopadu 1926, čís. 218 sb. z. a n., odvolání podle § 40 zákona ze dne 
15. září 1927, čís. 111 sb. z. a n. o nekalé soutěži), nebo obecnéhO' od
volání podle § 283 tr. ř., ie na snadě. Prvé jsou zvláštní předpisy, platné 
toliko pro obor těchto zákonu, odvolání (§ 283 tr. ř.) jest omezeno na 
určité' vývody v určitých mezích. To i ono týká se podstatně odlišných 
opatření, než jsou opatření v § 13 (2) tiskové novely upravená. Zbývá 
tudíž jako poslední a iediný - ostatně formálněiakož i věcně na sou
zený případ úplně přiléhaiící - opravný prostředek zmateční stížnosti 
a sluší toliko zkoUmati, zda přípustnosti tohoto opravnéh.Q prostředku 
v souzeném' p'řípac!ě, kde se obžalovaní podle ro'zsudku spmšťují podle 
I:; 259 Č,"S'. 3 tr. ř., nebrání doslov prvého' oďstavce § 281 tr. ř., podle ně
ho,ž zmateční sfížnost z ro'zsudku osvobozujícího může býti podána 
pouze v neprospěch obžalovaného. Leč tu sluší především zdůrazniti, že 
o sprošťující mzsudek, jak jej právě uvedené ustanovení má na mysli, 
v případě § 13 (2) tisk. novely vůbec nejde; sprošťujícím rozsudkem 
podle § 281 odst. prvního tr. ř. je, jak plyne ze souvislosti s §§ 259, 260 
tr. ř., pouze takový rozsudek, jímž byl obžalovaný úplně a bez výhrady 
sproštěn tak, že jeho právní zájem není dotčen ani vedlejšími výroky 
rozsudku. V souzeném případě jest však již ve výroku rozsudku uve
deno, že se obžalovaní sice ,sprošťují podle § 259 čís. 3 tr. ř. z obžaloby, 
avšak jen vzhledem k § 4 tisk. nov. a, že se proto současně vyslovuje, 
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že »oravdivost zpráv}' nebyla prokitzána.« Tímto dodatkem se onen 
»sprošfující« výrok podstatně omezuje, n€vylučujíc, že jest tu přece 
jakési zavinění obžalovaného. Zároveň vyvozují se i dúsledky z tohoto 
výroku vypl'ývající; ukládať se v rozsudkovém výroku obžalovanému -
zodpovědnému redaktoru - povinnost uveřejniti bezplatně a bez po
známky rozsudkový výrok, zřejmě tedy závazek poskytnouti soukromé
mu obžalobci ve veřejném tisku zadostiučinění za to) že o něm byla uve
řejněna urážlivá zpráva, jejíž pravdivost nebyla prokázána. Kromě toho 
činí se v rozsudkovém výroku další s hmotného hledis'ka zajisté nanej
výše citelné opatření, že se ukládá zodpovědnému redaktoru povinnost, 
by nahradil útraty, zvláště též útraty právního zastoupení soukromého 
obžalobce. Proto sluší odmítnouti stanovisko, že tu jde o osvobozující 
rozsudek, jak jej má na mysli odstavec první § 281 tr. ř.; naopak, takový 
rozsudek přibližuje se svou povahou do jisté míry rozsudku odsuzují
címu, čemuž dává výraz důvodová zpráva ústavně-právníhO' v)Tboru se
nátu, uvádějíc k § 13 tislkové novely, že »jistý stupeň viny obžalovaného 
přece jen zůstává, i když ze zvláštních důvodů zákonodárce jej netresce«. 
Kdežto trestní řád, upravuje instituci zmateční stížnosti v prvém od
stavci § 281 tr. ř., má na mysli tolilkb dvě možnosti, totiž buď rozsudek 
ryze osvobozující, nebo rozsudek odsuzující se všemi náležitostmi § 260 
tr. ř., zavádí tisková novela, jak výše naznačeno, jakousi střední insti
tuci mezi těmito dvěma extremy. Ok.olnost ta vedla nutně k tomu, že se 
tisková novela i jinak odchylila od zásad, stanovených v trestním řádě 
pro' opravný prostředek zmateční stížnosti. Tak nařizuje v § 15, že roz
sudek musí' býti doručen osobám, jež maií z rozsudku nějakou povin
no,s!. účelem' tohO'to předpisu jest patrně, by í osobám těm bylo umož
něno brániti se proti dotyčnému výroku příslušnými opravnými pro
středky a důsledkem toho předpisuje též § 23 tiskové novely, že vyda
vateli a vlastníku periodického tiskopisu, tudíž právě osobám, ;;mž po
dle § 13.a 21 tiskové. novely může býti taková po'vinnost ulo·žena -
přísluší tytéž opravné prostředky ja1ko obžalovanému. Tisková novela, 
pO'l.kytujíc takto i osobám zcela mimo okruh § 282 tr. ř. stojícím dale
kosáhlé opravné prostředky, především í zmateční stížnost, opouští tím 
půdu, na níž spočívá předpis o přípustnosti zmateční stížnosti podle § 
281 odst. prvního. tr. ř.; nero·zeznává již, jak činí trestní řád, přesně 
mezi osvobozujícím a odwzuiícím rozsudkem, spatřujíc předpoklad pro 
podávání opravného pros!řed,ku, i zmateční stížnosti, jen v tom, zda ně
které z osob vzákoně blíže uvedených vzešla z výroku soudu »úima«. 
Posuzuie-Ii se věc s tohoto, ·směrem z,]kona, iakož i ieho zvláštními 
předpisy rasně napovězeného stanoviska, padá i poslední. pochybnost, 
jež by mohla brániti použití zmateční stížnosti v souzeném případě, tu
díž pochybnost vyvozovaná z doslovu prvního odstavce § 281 tr. ř., je
hož zásady ovšem přicházejí jinak i na dále plnou měrou k platnosti 
v případech ryze do oboru tres,tního řádu spadajících, jež však nebyly 
převzaty tiskovou novelou, upravivší podávání· opravných prostredků 
vubec, tudíž i zmateční stížnosti se stanoviska . podstatně ·odchylného, 
tudíž se stanoviska »újmy« té které osobě vzniklé. Že.v souzeném pří
padě taková »újma« tu jest, o tom nemUže býti obzvláště vzhledem k po
vinnostem podle druhého, odstavce § 13 tisk. no'V. uloženým' pochyb-
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nosti; jediným vhodným procesuálním prostředkem, jímž tato újma 
může býtí odstraněna, jest, jak shora dovozeno, zmateční stížnost. 

Sluší se tudíž obírati jen ještě poslední otázkou, c) komu přísluší 
právo podati tento' opravný prostředek. Že právo to přísluší obžalo
vanému zodpovědnému redaktoru, o tom nemůže býti pochybnosti; 
vždyť jemu vznikla n,apadeným rozsudkem v prvé řadě značná újma, 
pokud mu kromě povinnosti, uveřejníti bezplatně a bez poznámky ro,·· 
sudlkový výrok, uložena byla náhrada útrat. Než ani původci nelze upřU 
toto právo. Sluši uvážiti, že v konkretním případě múže dojíti k uve
řejnění rozsudkového výroku, jímž bylo i ohledně něho vysloveno, že 
pravdivost zprávy nebyla prokázána. Konečný výsledek trestního řízení 
jest tudíž v souzeném případě ten, že vynesen byl ovšem s jístým ome
zením výrok sprošťující, že se však zároveň případným uveřejněním roz
slldkového výroku ve veřejném tisku poskytuje soukromému obžalobci 
přímé zadostiučinění., Takový výrok múže se podle okolností případu 
velmi citelně dotýkati cti a vážnosti původce samého a znamená jistě 
pro něho »újmu morální«, čímž zároveň je v duchu tiskové novely pod
míněno již právo podati opravný prostředek. Ostatně bylo by nanejvýš 
povážlivé upříti původci právo, bránili se příslušnými opravnými pro
středky proti tomuto rozsudku i proto, že nelze vyloučiti jistý hmotný 
zájem původce na odstranění takovéhoto výroKu, jenž může tvořiti důl'e
žitý podklad pro případné postihové nároky zodpovědného redaktora, 
jemuž byla uložena náhrada útrat. Sluší tedy shrnouti výše uvedené 
úvahy v konečný závěr, že zmateční stížnost, pokud byla podána v tom
to případě zodpovědným redaktorem a původcem, je přípu'stna a při
stoupiti k jejímu věcnému vyřízení. 

Tu však zmateční 'stížnosti obžalovaných, dovolávající se číselně 
důvodů zmatečnosti čís. 5, 9' a), b) § 281 tr. ř. nelze přiznati úspěch. 
Stížnost snaží se především. podrobujíc samostatnému rozboru obsah 
pozastavené části článku dO.kázati, že článek vůbec nevykazuie objek
tivní znaky skutkové podstaty přečinu proti bezpečnosti cti podle § 488 
tr. zák. Než tu nutno zdůrazniti, že zjištění smyslu a dosahu článku, jak 
byl míněn pisatelem, spadá v obor skutkově zjišťovací činnosti kmet
sikého soudu; po stránce té přihlíží soud k celé souvislosti, v níž byla 
ona stať uveřejněna, a vyvozuje iednak z nadpisu článku, jednajícího o 
poměrech v podniku místní pouliční dráhy v M. O., "neustaneme v tisku 
poukazovati na zlořády«, jednak z ieho doslovu, pokud se v :úvodu mluví 
o '''odčinění vědomě na páchaných křivd na bezbranném, poctivém 
českém dělníku a zřízenci«, posléze z okolnosti, že se v souvislosti s ji
nými »zlořády« uvádí jako další případ ten, jenž je uveden v pozastavené 
stati, že účelem článku bylo, viniti výbor nemocenské pokladny ze zlo
řádu, že dostávali podpory pouze dobře placení úředníci nebo slečny, 
kdežto dělnikům, majícím stejný nárok, se tyto pódpory odpírají. Na 
celkovém podkladě všech těchto zjištění dospívá soud k závěru, že bvl 
pozastavenou statí viněn výbor přímo ze stranického, stanovámsc pří
čícího jednání, spočívajícího ve vědomém a soustavném poškozování 
onemocněvších dělníků odpíráním podpor, na které mají nárok, a pod-' 
řaďuje tento podle volného uvažování zjištěný obsah článku skutkové 
podstatě § 488 tr. z,ák. Snaží-li se stížnost tento výrok zvrátiti hmotně-
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právní námitkou podle § 281 čís. 9 tr. ř. jako právně mylný, hylo na ní, 
by přesně dbala všech shora uvedených skutkových zjištěni soudu a 
jedině na tomto podkladě v jeho celistvosti nastoupila důkaz, že takto 
zjištěný děj byl mylně podřaděn § 488 tr. zák. Takovým způsobem si 
však stížnost nepočíná, Ježto pomíjí veškerá skutková zJištění naléza
dhosoudu v příčině doslovu nadpisu a souvislosti dalšího nepozasta
veného obsahu článku, vytrhuje prostě závadnou stať a samostatným 
výkladem jednotlivých jejích vět se snaží dáti článku jiný smysl. Při 
takovémto libovolném výkladu je ovšem pochopitelno, že stížnost do
chází k zcela jinému smyslu pozastavené stati, dovozujíc, že v ní vlastně 
není obsaženo nic jiného, než sdělení, že bývalý člen uemocenského vý
boru Ž. tlumočil své stanovis:ko a žádal ve výboru, by i dělníkům, nejen 
dobře placeným pántlm a slečnám, byly vyplaceny podpory, a že Ž. 
žádal nápravu, že však není nikde uvedeno, že stěžovatelé obviňují vý
bor z nečestného ,jednání. Že však podle rozsudku právě v tom, že se 
ony Ž-em vznesené stížnosti článku uvádějí jako důkaz dalŠích zlořádů 
panujících u místní dráhy atd., spočívá obviňování z nečestného jednání, 
stižnost pomíjí a proto nelze hmotněprávní důvod zmatečnosti čís. 9 a) 
281 tr. ř. pokládati za provedený. 

Ani s hlediska čís. 5 § 281 tr. ř. není rozsudek stížen zmateč.ností, 
pokud mluví o »protěžovaných slečnách«, jimž byly podpory povoleny, 
ačkoli slovo »protěžované« v článku vůbec nepřichází; vždyť slovo »pro
těžované«, objevující se v třetím odstavci rozsudečných důvodů, není 
již reprodukcí obsahu článku, nýbrž, jalk z celé souvislosti dotyčných 
důvódů vychází, závěrem, vyznačujícím povahu obvinění. Stížnost není 
dále po zákonu provedena, pokud napadá výrok, jímž nalézací soud 
uznal legitimaci soukromých obžalobců k podání obžaloby. Tu stížnost 
především dovozuje, že článkem vůbec nebyl napaden výbor nemocen
ské p~kladny, poněvadž se v ~lánku toliko uvádí, »žádost Ž-ova« před
n~~ena ve vyboru nemocenské pdkladny; po té stránce platí, co již bylo 
vyse uvedeno, že rozhoduiícím pro výklad článku je tu způsob a sou
vi~~ost, v které právě- tato »žádost Ž-ova« byla tam uvedena. A pokud 
ShZNost dále odpírá soukromým obžalobcům legitimaci k podání obža
loby vzhledem k tomu, že nebyli soukromí obžalobcové v článku vůbec 
jmenováni a že pozastavený projev neobsahuje poukazu na žaluiící oso
by, an článek nijak na obžalobce nedopadá, sluší zdůrazniti, že soud, 
zlkoumav souvislost článku, dospěl k závěru zcela opačnému, že se totiž 
pisatel dotýká velmi citelně cti členů řečeného výboru, že je přímo viní 
z nečestných skutků, ana tomto podkladě projevuje pak právní názor, 
ž~ přísluší. právo obžalobní každému z těchto takto obviněných členů 
vyboru, sboru to úzkého z osmi osob sestávajícího, jenž je přesně ozna
čen.Že je právní názor na tomto podkladě projevený mylným stížnost 
sama nedoličuje, snaží se naopak toliko po stránce skutkove ~amostat
ným výlkladem obsahu článku dokázati, že článkem nebyli míněni jed
~otliví členové výboru, a dospěti tak k závěru stěžovatelům příznivému. 
Ze by dotyčný opačný závěr kmetského soudu byl nemožný, nelogický 
neb vůbec stížen některou jinou z formálních vad čís. 5 § 281 tr. ř., stíž
nost nedoličuje. Dotyčné její vývody jsou tedy pou'ze nedovoleným bro
jením proti volnému přesvědčení soudu, nikoli řádným doličováním dů-



- Čís. 3101 -
J74 

vodů zmatečnosti čís. 5 a 9 a) § 281 tr. ř. Stížnost domáhá se posléze, 
opírajíc se o důvod zmatečnosti čís. 9 b) § 281 tr. f., osvobození ob
žalovaných, ježto se prý jim podařil důkaz pravdy podmiňující beztrest
nost. V článku se prý sděluje, že Ž. nechtěl dále klidně přihlížetI 'k ne
správnostem, že ve výboru žádal, by byly léčebné výlohy vypláceny ne
jen dobře placeným pánům a slečnám, nýbrž, i bí,dně plaseným_ děln!
kům a že také poukázal na praxí v nemocenskem vyboru. VIce nez zpra
va že se Ž. tak zachoval není prý v článku obsaženo; správnost všeho 
toho byla však svědkem l»em prokázána a, pro!O měl býti vynes~n r~~
sudek sprošťující. Základní chyb~. těc~to vyvodu_ ~POČlva v tom, ze S!IZ
nost nevychází ze s'kutkového deJe, Jak byl z]lsten soudem kmetskym, 
že totiž obsahem článku není toliko konstatování fakta, že Ž. pr_onesl ve 
výboru různé stížnosti atd., ;,ýb,rž že"sdělením t~~?to postuBu Z-ova ve 
spojitosti s poukazem na ruzne zloradJ: ?bJevu]lcl se n mlstl1lch ~rah 
měl býti výbor nemocenské pokladny. vmen ze ,st~an;ckosÍ! proh del,nI: 
kům příčící se stanovám. Proto musIl by se neslI dukaz pravdy prave 
k to;nu, že členové výboru skutečně stranicky proti stanovám v~domč 
a soustavně poškozovali dělníky, níkoli pouze k nerozhodné shltecno~Í!, 
že Ž. ve výboru různé stížnosti předne~l. 'právě v.pr.vu~edenem sme:u 

byl však, důkaz pravdy p;ováděn a n~lezacl _so:,d ~J1s,~I, ze se t,;'n.to du,
kaz obžalovaným nepodanl; Je tedy zJevno, ze I tu_ st!znos; dolIcuJe s~ou 
hmotněprávní námitku na podkladě zcela pochybenem.' JI s~movolne a 
odchylně od rozsudkem zjištěného stavu věci sestroJeneu;: Vyrok s?udu, 
že se důkaz pravdy v příčině výtky stra11lckosÍl nepodanl, napada pak 
stížnost toliko tvrzením, že prý skutečně bylo prokázá,no, ž,e _se udělují 
podpory dobře placeným úředníkům a slečnám a poukazal-lI Z. k tomu,. 
by ik dělníkům bylo přihlíženo, byl prý i tu důk,a~ pr~.:'dy pr_o,ved,en. 
Tímto povšechným,. nejasným přednesem nedohcuJe sÍlznost zadn,e~o 
z dilvodú zmatečností v § 281 tr. ř. uvedených, neboť nenaznacuJe 
přesně a zřetelně body zmatečn~,sti a _s~utečnosti, kte~é by ,zmatečno_~t 
onoho tak obšírně a případně oduvod~eneho r_~z,sudkoveho vyroku v P!l~ 
čině nezdaření se důkazu pravdy mely zalozltl. BylO' proto zmatecm 
stížnost obžalovaných ve smyslu § 1 čís. 2 a § 4, čís, 1 a 2_ .:;ov, ~ tr.. 
řádu již v zasedání neveřejném z části j,ako neduvodnou, vetsun dIlem 
jako po zákonu neprovedenou zavrhnoul!. 

čis.3101. 

VyřízerH zmatečni sffižnosti proti spr,?šťujic!mu, rozsudlm odpa~, 
byl-li obžalovaný zvolen za poslance a rJríslusna snemovna nevybovela 
žádosti za jeho vydání (§ 24 úst. list.). 

(Rozh, ze dne 1. března 1928, Zm I 546/27.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací u~esl se ,v trestní v~~i so~
kromého obžalob ce Karla P-e proti osmi obzalovanym pro urazku , na 
cti, spáchanou tiskem takto: Vyřízení zmateční stížnosl! soukromeho 
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obžaiobce do rozsudku krajského jako kmetského soudu v Plzni ze dne 
20. června 1925, pokud jím byí JakUb D. sproštěn z obžaloby pro pře
čin proti bezpečnosti cti podle § 491 a 493 tr. zák., odpadá. 

D ů vod y: 

Proti rozsudku krajského jako kmetského soudu v Plzni ze dne 20. 
června 1925, pokud .Jím byli obžalovaní sproštěni z obžal'oby pro přečin 
protI bezpecnosÍl cÍl podle §§ 491 a 493 tr. zák., podal soukromý ob
žalobce zl~atečl:í stižno~t. Při r~ku ~ařízeném u Nejvyššího soudu jako 
soudu zrusovaclh? k JeJlmu prOjednaní se ukázalo, že spoluobžalo'vaný 
Jakub D. byl zatun zvolen za poslance Národního shromážděnÍ, Hledíc 
k ~stanovenf § 24 ústavl;! listiny, če~koslov~nské republiky, podle ně
hoz Je k JakemukolI trestmmu stJham clena Narodního shromáždění třeb" 
~ouhlasu,", přísl~Šllé sněmovny" jenž vykázá,? nebyl, usnesli se Nejvyšší 
pko zrusovacl soud dne 12. dubna 1926, ze se trestní řizení proti J a
kubu D-oví z jednání o zmateční stížnosti Karla P-e vylučuje i byl 
sboro-vý soud prvé stolice poukázán, by ohledně Jakuba D-e' zařídil 
další podle zákona. Krajský sou:di v Plzni obrátil se na předsednictvo 
poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Českosloven
s.ké se žádostí o vydání poslance Jakuba D-e k trestnímu stihání pro 
u~edený přečin, poslaneck,á sněmovna se však podle přípisu svého 
predsedmctva ze dne 14,_~ervenee 1927 usnesla žádosti té nevyhověti. 
V~hledem k tom~ a k dals:ml! ustano~ení § 24, ústavní listiny, že je sti
ham poslance vzdy vylol!ceno, odeprela-h Snemovna k němu souhlas 
nemůže býti v trestním řízení proti Jakubu D-ovi o soukromé obžalobě 
Karla P-a pokračováno a odpadá tudíž také vyřízení zmateční stížnosti 
Karla P-e proti výše uvedenému rozsudku soudem zrušovacím pokud 
jde o obžalovaného Jakuba D."e. ' 

čís. 3102. 

Skutková podstata zločinu podvOdu ucházeni se o lki'ivé svědectví 
(§ 199 a) tr. zák.) vyžaduje, by se pachatel ucházelo svědectví knvé 
totiž ,o ,to, by svědek udal jako ,rravd!vé okolnostij, o kterých z vlastníh~ 
se~nanl m;Vl, !lebo by okolnostt" kt~re ,z v~stniho seznání zná a o nichž 
~aVYPovld~Ťt, ~1~~I; p~ SU?lek~lvtll strance pak vědomi pachatelovo, 
ze to, co poale leho zadosh ma svědek potvrditi není v souhlase se sub-
jektivními postřehy svědkovými. ' 

(Rozh. ze dne 1. března 1928, Zm I 715/27.) 

~ ~ j v y š_š í. s ~ u d ,iako, so~d ~rušovací vyhověl v neveřejném za
se dam, zm~tecl1l slIznoslI obzalo~ane!lO proti rozsudku krajského jakož:0 nalezaclho soudu v HradCI Kralove ze dne 6. října 1927 jímž byl stě
zova:el Uzn~~l vinným ~ločinem podv~du podle §§ 197 a' 199 písm, a) 
tr. zak., zrusll_ nap~deny r.ozsudek a vec vrahl soudu první stolice, by ji 
znovu ohledne obzalovaneho prOjednal a nový rozsudek vydal. 
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Důvody: 

Zmateční stížnost právem vytýká důvodem zmatečnosti podle § 281 
ós. 9 a) tr. ř. rozsudku prvé stolice, že se z jeho skutkových zjištění 
nedá dovodíti ani objektivní aní subjektivní skutková podstata zločinu 
podvodu ucházením se o křivé svědectví. Po stránce objektivní jest ke 
skutkové podstatě onoho zločinu třeba přesného zjištění, že se pachatel 
ucházelo svědectví křivé, totiž o to, by svědek udal jako pravdivé okol
nosti, o nichž z vlastního seznání neví, nebo by okolnosti, jež z vlast
ního seznání zná a o nichž má vypovídati, zamlčel; po subjektivní strán
ce zjíštění, že si byl pachatel vědom, že to, w podle jeho žádosti má 
svědek potvrditi, není v souhlasu se subjektivnimi postřehy svědkovými. 
Rozsudek nalézacího soudu v prvém směru zjišťuje pouze, že obžalovaný 
svědkovi Václavovi M-ovi říkal, že mu dává 50 Kč, by mu svědectvím 
u soudu neškodil, že byli vždy za dobře; svědka josefa L-a že vyzýval, 
by šel v jeho prospěch svědčiti k soudu, což však svědek odmítl tím, 
že u ničeho nebyl, a že obžalovaný ho na to vybízel k tomu, by pohnul 
svého 'kamaráda josefa š-a, by nesvědčil v jeho neprospčch a by mu 
(obžalovanému) neškodil, což L. š-ovi také vyřídil; posléze že svědka 
Františka P-a žádal, by mu neškodil, by mluvil před soudem v jeho pro
spěch. Obraty, jichž obžalovaný podle těchto, zjištění použil, mohou 
ovšem býti dostatečným prostředkem k ucházení se o křivé svědectví, 
opodstatní-li se zjištěním bližších okolností, že neměly a nemohly mítí 
jiného významu než pohnouti svědka .1< tomu, by vypovídalo určitých 
okolnostech nebo je zamlčoval proti pravdě, poněvadž není podle jejich 
doslovu vyloučen ani ten smysl, že má jimi býti svědek pohnut jen 'k to
mu, by vypovídáním proti pravdě straně neškodil a v její neprospěch 
proti pravdě nesvědčil. jestliže tedy nalézací soud bez uvedení tako
vých bližších okolností o podstatě sporu, o skutečnostech, o nichž svěd
kové byli vedení a o nichž vypovídali, zejména však bez zjištění, že 
podle návodu obžalovaného měli vypovídati pro-ti pravdě něco odchyl
ného, usuzuje zřejmě jen ze samých použitých s.lovobžalovaného, že se 
u svědků ucházel o křivé svědectví, namítá právem zmateční stížnost 
důvodem zmatečnosti podle § 281 čís. 9 a) tr. ř., že objektivní znak 
ucházení se o křivé svědectví není takto naplněn. Jen na zá'kladě těchto 
zjištění lze pak usuzovati i na subjektivní stránku činu, kterou ovšem 
napadený rozsudek správně vytyčuje v konečné její funkci, totiž v ú
myslu obžalovaného, dosáhnouti u svědků, by protí pravd'" u soudu 
vypovídali jako svědci jinak, než je jim skutečně známo; pro jeho odů
vodnění nelze však ueznati za postačitelný pouhý poukaz nalézacího 
soudu na úpornost vedení sporu. Vědomí obžalovaného o tom, že svěd
kové mají podle jeho žádosti proti pravdě u soudu vypovídati, třeba pro 
naplnění tohoto úmyslu zjistití určitě a 'bezpečně v první řadě; i nedo
statek tohoto zjištění subjektivní stránky činu napadá tedy zmateční 
stížnost právem. Podle toho, co uvedeno, nelze nejvyššímu soudu roz~ 
hodnouti ihned ve věci samé, ježto je třeba nového hlavního přelíčení 
u soudu nalézacího za účelem shora uvedených nutných zjištění; bylo 
tedy třeba ihned v neveřejném sezení za souhlasu generálního prokurci-
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tara rozsudek k zmatečni stížnosti obžalovaného vady uvedenÉ: 
«'kající, podle § :) novely k trestnímu řádu zrušiti. ' vy-

čís. 3103. 

, Odporu obža~o~aného, .?ro~i !ozsudku v jeho nepřítomnosti vynese
nemu Jest vyhoveh, prokaze-h, ze se ke hlavnÚllu přelíčel1!Í nemohl do
staviti pro neodvratnou překážku mimo něho ležící najmě pro nemoc' 
(§ 427 tr. ř.). ' 

(Rozh. ze dne 1. brezna 1928, Zm I 771/27.) 

N :' j v y š.š i S? u d jako. soud z.rušovací vyhověl v neveřejném za
sedal1l zmatecl1l sÍlznosÍl obzalovaneho proti rozsudku zemského trest
níhosoudu.:, Praze ze dne 7. února 1921, jímž byla stěžovatelka uznána 
Vll1nou zloc1l1y podvodu podle §§ 1 ~1, 200, 203 tr. zák. a zpronevěry 
podle .§ ,183 !r. z~k, Z,ruSI: na~ade~y rozsudek v odsuzující části jako 
zmate cny a vec vrahl temuz nalezaclmu soudu, by o ní v rozsahu zrušení 
znovu jednal a rozhodl. 

Důvody: 

, <?bhájce obžalovaného předloží! soudu prvé stolice po vyvoláni věci 
lekarské vysvědčení o'kresního lékaře Dr. Karla R-a ze dne 5. února 
1927, podle něhož jest obžalovaná stižena chudokrevností a srdeční 
vadou a musí_se pro tuto dobu vyvarovatí každého rozčílení, by se jeií 
nemoc • .nezh.0rst1.~, poněvadž zhoršením choroby by mohlo vzniknouti ne
b,ezp~cI ]~]Imu. ZIVOt~., a v němž Dr. R. 'potvrzuje, že se nalézá v jeho 
Ieč~~I>Za.:ov"n obha]ce navrjJI, by z toho důvodu bylo líčení odročeno 
zv!aste .1ezto ]e nutno, by obžalovaná byla přítomna hlavnímu, přelíčení. 
Navrhu tomu ,soud Qevyhově1 s odůvodněním, že se nejedná o takovou 
chorobu, ktera by zabraňovala obžalované dostaviti se k soudu a usnesl 
~e;by s; hčenf konal? v její nepřítomnosti. Zároveň soud nařídil by ob
zalovana byla ohledana soudním lékařem Dr. P-em. Před vy~esením 
ľozsudk~ ~ostavII se Dr. P. a sdělíl, že se nemohl do bytu obžalované 
~ostah, )ezto bLt byl uzavřen, a že není pravděpodobno, že by byla ob
zal?v.ana taktezce churava, by nemohla vstáti a se ozvati a že bodle 
udal1l. domovl1lc~ vychází z domu. Poté soud vynesl rozsudek. StíŽnost 
upl~tnu]e, pr.~toze ne,?ylo .. vyhověno shOra uvedenému návrhu, zmatek 
pOal\§2.8

0
1 CI'3'. 4 tr. r. Shz~ost)~st v právu. ~odle § 225 tr, ř. jest one

n~.oc,r:en: duvodem, pro ktery muze obzalovany žádati odročení hlavního 
prehcem;, ~od:e §. 275 t;'. ř. smí býti pokračováno v hlavním přelíčení, 
onemocm-ll pn l1em obzal'ovaný tou měrou, že při ně-ln nemůže zůstati 
pouze .se svolením o?žalova?élto a § 427 tr.ř. ustanovuje, že musí býti 
vyhov~no odpor~. obzal5lVaneho I:roti rozsudku v jeho nepřítomnosti vy
n:se~:mll, ~rokaz,e-h, z~ ~e k uemu nemohl dostaviti pro neodvratnou 
prekazku mImo neho lezícI, za kterollž překážku zajisté dlužno novažo
vah .nemo~ (Loff\er b. R. 432 a rozh, víd. n. s. 1085), Uváží-I! se že 
pro zenu dosv:d zachovalou jest zajisté líčení věcí rcJzčilující a okol~ost, 
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že okresní lékař potvrdil, že rozčílení by mohlo mítí pro obžalovanou, 
'kterou léčí tou dobou, v zápětí zhoršení její choroby a tím nebezpečí 
pro její život, neměl zajisté nalézací soud před skutečně provedeným 
lékařským ohledáním obžalované líčení předsevzítí. Dlužno síce připu
stití, že v lékařském vysvědčení Dr. R-a není výslovně uvedeno, že se 
obžalovaná pro chorobu nemůže lle líčení dostaviti, avšak přes to' před
ložené lékařské vysvědčení odůvodňovalo odročení líčení, neboť podle 
tohoto vysvědčení mohlo rozčílení nemoc obžalované zhoršiti a i ne
bezpečí života přivoditi, a nemohlo býti proto požadováno od obžalo
vané, by se takovému nebezpečí vysazovala. Soud měl v Jičení po
kračovati teprve, kdyby byl lékařským ohledáním obžalované zjistil, 
že pro ni toho nebezpečí není, zvláště, 'když ve vysvědčení jest uvedeno, 
že toto nebezpečí jest pouze »pro tuto dobu«, a neměl se spokojíti s do
měnkou Dr. P-e, který 'obžalovanou neohledal. Ježto obžalovaná pod
vodný úmysl popírala a tvrdila poměr soukromoprávní, nelze s určitostí 
za to míti, že by její přítomnost její poměr k poškozeným nebyla blí'>p 
osvětlíla a bylo proto právo její obhajoby uvedeným usnesením soudu 
zkráceno (§ 281 posl. odst. tr. ř.). I bylo proto zmateční stížnosti vy
hověti a, ježto se nelze obejíti bez nového hlavního přelíčení, slušelo 
podle § 5 zákona ze dne 31. prosince 1877, čís. 3 ř. zák. pro rok 1878 
za souhlasu generální prokuratury uznati právem tak, jak se stalo. 

čís. 3104. 

Ani s hlediSka § 99 tr. zák. nezáleží na pwtiprávnosti '1wostředku, 
jehož bylo pachatelem použito, nýbrž jedině na protiprávnosti účelu 
jím sledovaného. Zákon chrání v § 99 tr. zák. prám statek duševnlha 
klidu, bez rozdilu, zda pachatel je opIrávněn způsobiti opovězené jím 
zlo či nikoliv; nezáleží proto na tom, zda osaba, jíž se hrozí oznámením 
trestného činlU, čin ten skutlečně spáchala čili nic. 

Ke skutkové podstlatě zločinu podle § 99 tr. zál<:. se nevyžaduje, 
by pohrůžka důvodnou obavu skutečně vzbudila, stačí, byla-li k tomu 
objektivně způsobilou. Pojmovým znakem skutkové podstaty není pa
chate�ův vnitřní opravdový úmysl ohroženému ono zlo, jímž mu hrozí, 
také akuúečně způsobiti, stačí již vnější projev odhodlání, zlo to ve 
skutek uvésti; nesejde na tom, zda je pachatel také ve svém nitru. 
opravdově odhodlán tak učiniti. 

Předpis § 222 tr. ř. platí i v příčině plrůvodních návrhů při hlavním 
přeUčení. 

, Neobsahoval-li rozsudek zrušený k zmatečnl stížnosti podarué jen ve 
prospěch obžalovaného výroku, že jest podmíněné odsouzení závislé 
na podmínce zadostiučinění podle § 4 zák. o podru. odsouzení, stal se 
uložením tohoto zadostiučinění v novém rozsudku 1!rest v něm uložený 
přísnějším (§ 290 odst. druhý tr. ř.), jeho vyslovenlm byl porušen před
pis třetího odst. § 293 tr. ř. a o~ods1iatněn zmatek čís. 11 § 281 
tr. ř, 

(Rozh. ze dne 2. března 1928, Zm I 528/27.) 
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Ne i v V š š í s o u cl jako soud zrušovaCÍ vyhověl po ústním líčení 
zmateóií s'tížnosti obžalovaného do rozsudku zemského trestního soudu 
v Praze ze dne 17. června 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným zlo
činem veřejného násili nebezpečným vyhrožováním podle § 99 tr. zák., 
potud, že zrušil výrok nalézacího soudu, jímž bylo obžalovanému podle 
§ 4 zákona o podmíněném odsouzení ze dne 1'7. října 1919, čís. 562 sb. 
z. a n. uloženo, by do šesti měsíců od právní moci rozsudku požádal 
Jaroslava K-u uzavřeným dopisem o prominutí vyhrůžky; jinak zma
teční stížnost zamítl. 

Důvody: 

Dovolávajíc se ČÍ'selně důvodů zmatku čís. 4 a 9 a) § 281 tr. ř. snaži 
se zmateční stížnost ve vývodech, jimiž provádí posléz uvedený důvod 
zmatečnosti hmotněprávní, dovoditi především, že význam a účel do
pisu zaslaného obžalovaným odbornému učiteli Jaroslavu K-ovi, spO'číval 
v tO~', by na schůzce obžalovaného byla objasněna dostatečná známka 
z počtů na propouštěcím vysvědčení neteře obžalovaného, Ludmily š-ové, 
která prý se obžalovanému jevila nápadnou a záhadnou a jejíž opravu 
pokládal obžalov<lný za mO'žnou. Jde tu o skutečnost, které aTci pfíslllšel 
a také soudem za řízení byl přikládán význam rozhodný zejména pro 
řešení otázky subjektivního zavinění obžalovaného vzhledem k tomu, 
že obžalovanému, stihanému pro zločin veřejnéhO' násilí vydíráním podle 
§ 98 b) tr. z,rk., přikládán byl veřejnou obžalobou úmysl, vynutíti na 
odborném učiteli K-ovi vyhrůžkou ublížením na svobodě a na cti právě 
změn II oné známky ve známku lepší. Tato skutečnost však pozbyla roz
hodněho významu, jakmile nalézací soud neshledal onen úmysl obžalo
vaného prokázaným podle rozsudkových důvodů proto, že nelze tvrditi, 
že by obžalovaný nebyl mohl býti subjektivně přesvědčen, že se ve 
známce,z počtů stala chyba, že by se tedy snad mohla požadovati jeií 
změna, a jakmile bjdo v rozsudku vysloveno, že pro tento nedostatek 
určitého vědomí obžalovaného, že nemá na požadování opravy známky 
pniva, jakožto nedostatku podstatné náležitosti skutkové podstaty zlo
činil podle § 98 b) tr. zák. nelze v jeho dopise tento zločin spatřovati. 
Je sice pravda, že ani s hlediska skutkové podstaty zločinu veřejného 
násilí nebezpečným vyhrožováním ve smyslu § 99 tr. zák., jíž byl čin 
obžalovaného rozslldkem po'dřaděn, nezáleží na protiprávnosti prostřed
ku, jehož bylo pachatelem použito, nýbrž jedině na protiprávnosti účelu 
jím sledovaného; v rozsudkových důvodech praví se však v tom ohledu 
správně, že pOužití předpísu § 99 tr. zák. na čin oMalovaného není vy
loučeno ani tím, že pachatel vyvoláním strachu (a nepokoje) hledí do
síci vydobytí (prosazení) svého domnělého práva. Obžalovanému se 
tamtéž přiznává i právo, učiniti na K-u trestní oznámení, zárove,ň_ však se 
zdťtrazňuje neméně případně, že obžalovaný podal toto trestní oznámení 
teprve později, když již obdržel pro svůj dopis obsíl'ku k soudu jako ob
viněný. Nelzeť důvodně tvrditi, že se rozsudek ať v tom ať v onom ze 
směrů tu naznačených zakládá na porušenÍi zákona nebo na jeho ne
správném použití. Zákon chrání v § 99 tr. zák. právní statek duševního 
klidu bez rozdílu, zda je pachatel oprávněn způsobiti opovězené jím zlo 
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či nikoliv. Nezáleží proto ani s hlediska !l 99 tr. zák. na tom zda osoba 
jíž se hrozí oznámením trestného činu, či~ ten skutečně spáchala čili nic: 
P:,dle § ~6 tr; ř. má ovšem 'každý právo, by oznámil vrchnosti k jeho 
ve~omos!1 dosly trestný čin, stihaný z povinnosti úřední, a by takto při
spel. k vyko~u spravedlnosti. Než nikdo není oprávněn, by opověcli ta
koveh? oz~amení zneužil k jinému účelu, zejména k účelu stihanému 
trestnlm zakonem, a ·by způsobil třebas i skutečnému vinníkovi z dů
vodů: Lež nemají s výkonem spravedlnosti nic společného, mu'ka a útra
py, )e~ ~u nevzcházejí neb alespoň vzejíti nemusí, bylo-Ii použito práva 
oznamltr ve smyslu § 86 tr. ř. trestný čin výhradně 'k účelu k němuž 
směřllje toto zákonné ustanoveni. Zmateční stížnost namítá ~ice že se 
obžalovanému jednalo o· to, by věc byla urovnána cestou smírn~u než 
tímt? svým tvrzením ocitá se v rozporu se skutkovým zjištěním ro~sud
kovym, podle něhož bylo úmyslem obžalovaného vyvolati v K-ovi strach 
a nepo~oj, a pro něž jsou v rozsudku uvedeny důvody, vyhovující 
s l",-vm~o hle~iska shora nastíněného nejen zákonu, nýbrž zároveň též 
ve.~ne pnpadne a přesvěd.čivé. Ve svých vývodech vychází zmateční 
shznost dále z předpokladu, že se učítel K. dopustil proti Ludmile š-ové 
jednání, které je v samotném dopise označeno jako ne slýchané a přímo 
darebácké a které zmateční stížnost nazývá nejen hrubým pokleskem 
nýbrž ve spojení s úvahou v ní bezprostředně následující dokonce čine~ 
trestným. Toto chování se řečeného spočívalo podle jeho vylíčení v do
pise tom, že učitel K. nechával Ludmilu Š-ovou denně od 3 do 6 hodin 
več,:r po škole, že ji místo vyučování líbal a jí tak, když nemohl dojíti 
ukOjení své žádosti, dal na propouštěcím vysvědčení z počtů známku 
dostatečnou, ač měla ostatni známky výborné a chvalitebné. Než s hle
diska hořejších právních úvah nezáleželo vůbec na tom zda se onen 
~čitel choval ke své žačce slI<utečně způsobem, vylíčeným ~ dopise, nebo 
Jmak nemravným. 

Z těchto úvah je však zároveň zjevno, že je zmateční stížnost v ne
právu též, polkud další jí uplatňovaný důvod zmatku čís. 4 !l 281 tr. ř. 
spatřuje v tom, že byl nalézaCÍm soudem zamítnut při hlavní'm přelíčení 
návrh obhájce obžalovaného na svědecký výslech 'Václava S-a, bratra 
Ludmily Š-ové o tom, že ho, Marie K-ová poslala pro svoji řeč·enou 
neteř do školy s tím, že nesmí zůstati po škole sama s učiteiem K-ou. 
Nehledíc k tomu, že průvodní návrh zněl podle· záznamu v jednacím pro
tokole, podle § 271 tr. ř. v tom směru výhradně směrodatného, v ten 
rozum, by V ácIav Š. byl vyslechnut o tom, proč ho K-ová poslala pro 
Ludmilu š-ovou, byla-li též ve škole sama a proč K-Dvá zakazovala by 
její neteř nezůstávala s učitelem K-ou sama, a že návrh takto upra~ený 
již po str;,nce vnější sotva vyhovuje předpi!su § 222 tr. ř., závaznému i 
v příčině průvodních návrhťr, činěných při hlavním přelíčení, zamitl na
lézací soud návrh t,en i z věcných důvodů právem jalkn nemzhodný, ne
boť okolnoslr, o nichž byl navržen svědecký výslech řečeného, jsou 
s hledis'ka hořejšich právních úvah vesměs bezpodstatnými. Na odů
vodněnou svého dalšího tvrzení, že obsah dopisn nebyl způsobilým 11-

vé~ti K-u ve strach a nepokoj, uvádí zmateční stížnost jednak, že bylo 
'I leho moci, by věc byla vyřízena cestou smírnou a způsobem, uspoko
jujícím ohě strany, jednak že K. uváděl z počátku sám, že obsah dopisu 
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činil naň dojem, .ze ho obžalovaný chce svésti ke zneužiti úřední moct. 
\! prvém smeľU má zmateční stížnost na zřeteli patrně onu větu dopisu 
v níž obžalocraný žádal K-u, by se dne 1. srpna 1925 dostavil do jisté 
vil?, kde mu b'lde \}svědčeni vráceno a dána za přičinou jeho opravy 
(prepIs,u) 7den111 Ihuta. N~}uto, okolnost :ea~uJ.e však. ve svých důvo
dech JIZ rOZSUdek llvahou J Jiz opet am porusem zakona ani jeho nespráv
né použiti důvodně vytýkati nelze, že totiž ani na tom nesejde že zlo 
jimž bylo vyhrožováno, nemělo nastati bezprostředně, nýbrž aŽ, ned.o
staví-li se K. ke schůzce. K. sám pak uvedl sice při hlavnim přelíčení 
opětně, že mu dopis obžalovaného připadal, že ho týž žádá, by zneužil 
úřední moci, udal však při pozdějším přelíčení zároveň, že dopis ten 
působil naň strašným dojmem a že se z toho »mohl zbláznil«. Než ne
hledíc k tomu nevyžaduje se ke skutkové podstatě zločinu podle § 99 
tr. zák., by pohrůžka. důyodn,ou obavu skuteč~ě vzbudila, nýbrž stačí, 
byla-l~ k t:,mu oblekhvne zpusobr1~~; tuto zpusobilos! vyhrůžky, pro
nesene obzalovanym v dopIse, zJ1sťuJe rozsudek zpusobem, věcně i . 
právně bezvadným. Nejinak je tomu v příčině rozsud'kového zjištění, 
podle něhož obžalovaný vyhrožoval K-ovi v úmyslu, by ho uvedl ve 
strach a nepokoj. Právně bezpodstatnou jest zejména: námitka zma
teční stížnosti, že by obžalovaný tn, čím K-ovi vyhrožoval, nebyl učinil, 
neboť pojmovým znakem skutkové podstaty zločinu podle § 99 tr. zák. 
není pachatelův vnitřní opravdový úmysl ohroženému ono zlo, jímž mu 
hrozí, také skutečně způsobiti, stačí naopa:k již vnějšD projev odhod
lánI zlo to ve skutek uvésti, tak, že nesejde na tom, zda je pachatel ta!ké 
ve svém nitru opravdově odhodlán tak učiniti. Bylo proto zmateční stíž
nost v těchto směrech zamítnouti iako neodůvodněnou. 

Výflkla zmatečnosti podle čís. Ú § 281 tr. ř. je odůvodněna neboť 
zmateční s,(fžnost proti zrušenému rozsudku ze dne 15. dubna 1926 byla 
podána jen ve prospěch obžalovaného (§ 290 odst. druhý tr. ř.) a ne
s~í prc;to zrušovací soud uvaliti na obžalovaného trest přísnější; toto 
zakonne "ustanovení jest podle § 293 odst. třetí tr. ř. směrodatné i pro 
rozsudek, který se Vynese na základě nového hlavního přelíčení. Zruc 

šenf rozsudek neobsahoval výroku, jímž bylo podmíněné odsouzení uči
něno závislým na podmínce j<ťkéhokoliv zadostiučinění po rozumu § 4 
z~ko~a c; P?~míně,ném .odsouzení,. kterážto podmínka není obligatorní, 
nybrz ma byh ulozena Jen »zpravldla«, což. se však ve zrušeném roz
sudku nestalo. Výrok o podmíněném odsouzení souvisí úzce s trestem 
ustanovet;ým na ten který trestný čin zákonem samým a jest podle § 7 
odst. 3 zak. o podm. ods. podroben týmž opravným prostředkům jako 
výrok o trestu. Uložením zadostiučinění v novém rozsudku stává se trest 
v něm vy.slov~~ý !r:,~tem přísnějším •. po !ozumu § 290 odst. druhý tr. ř. 
Vyslovemm prrsneJslho trestu porusll vs<ťk nalézací soud ustanoveni § 
2?3 odst. třetí tr. ř., čímž je zma.tek podle čís. II § 281 tr. ř. opodstat
nen a bylo proto v tomto bodě zmateční stížnosti vyhověti a uznati, jak 
se stalo. 

čís. 3105. 

Politická strana a případné jeji pObočky (nižší organisační oddíly) 
nejsou spolky ve smyslu zákona spolkového ze dne 15. listopadu 1867, 
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čís. 134 ř. zák.; organisace politických stran l1l~jsou vůbec žádným zá
konem upraveny. 

Otázku aktivní legitimace k soukromé obžalobě jest ůu zkoumati na 
podkladě organisačního řádu strany. 

Výtky proti souboru osob (politické straně) lze stíhati jako urážku 
na cti jednotlivců náležejících tomuto souboru (příslušníků· strany) jen 
pOŮUd, pokud byly mít:lěny jako urážka těchto jednotlivců, a pokud jim 
taik bylo též lze rozuměti; v takových povšechných projevech jest spa
tř.?va~i projev jedno!li."ci ub~ižujíc! t?likoč když projev má. jistý znatelný 
vecny vztah k osobe jednotltvcove, cemuz bude tak zpravlCila jen tehda, 
vztahuje-li se projev na okruh osob početně poměrně úzký, přesně vy
lýčený, kde osobnost jednotlivce neustupuje naprosto do pozadí. 

(Rozh. ze dne 3. března 1928, Zrn 1644/27.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost soukromých obžalobcú proti rozsudku krajského 
soudu v Hradcí Králové ze dne 26. srpna 1927, jímž byli obžalovaní po
dle § 259 čís. 3 tr. ř. sproštčni z obžaloby pro přečin proti bezpečnosti 
cti podle §§ 488, 491 a 493 tr. zák. 

Dllvody: 

Napadeným rozsudkem byli obžalovaní sproštěni ze soukromé ob
žaloby pro přečin proti bezpečnosti cti, a) pokud byla podána krajskou 
organisací československé strany lidové v H., poněvadž činitelé vystou
pivší jako zástupci této organisace, Dr. František R. jako předseda, 
František N. jako tajemník a jednatel a František D. jako »vykázaný 
zmocněnec« této organisace nejsou k jejímu zastupování oprávněni. b) 
pokud právě tito tři činítelé podali soukromou obžalobu i vlastním jmé
nem, z důvodu, že se pozastavený článek na soukromé obžalobce vůbec 
nevztahuje. Zmateční stížnosti dovolávající se číselně důvodú zma
tečnosti čís. 5 a 7 § 281 tr. ř. nelze přisvědčiti, pokud s hlediska posléze 
uvedeného důvodu spatřuje nevyřízení obžaloby v tom, že se rozsudek 
nepodjal řešení otátky, zda obsah článku zahrnuie v sobě skutkovou 
podstatu přečinu proti bezpečnosti cti. Podstatou· důvodu zmatečnosti 
čís. 7 § 281 tr. ř. jest, že nalézací soud skutek, ohledně něhož byla po
dána obžaloba, v rozsudku vůbec pominul; o takové vadě nelze mluviti 
v případě, o nějž tu jde, vždyť kmetský soud si náležítě uvědomil, že 
obžaloba byla podána pro obsah jistých výroků článku. uveřejněného 
v čís. 42 časopisu »K.«, že se těmito výroky cítili dotčeni na své cti 
jednak krajská organisace čsl. strany lidové v H.; jednak i shora iiž uve
dení tři činitelé pro svou osobu, a vyřídil tuto obžalobu v celém jejím 
rozsahu, neuznav na vinu obžalova·hých z úvah snora pod a) a b) na
značených, aniž bylo nutno, by se za tohoto stavu pouštěl ještě do dal
šího zcela zbytečného rozboTu otáz,ky »viny«, t. j. zjištění objektivní a 
subjektivní náležitosti přečinu proti bezpečnosti cti. Ani dalšími svými 
vývody nedoličuje stížnost ani dovolávaného důvodu zmatečnosti čís. 7 
ani čís. 5 § 281 tr. ř., leč tyto vývody poukazují svým obsahem jasně 
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k hmotněprávnim clllvodům čís. 9 a ) a c) § 281 tr. ř. a sluší se ]lml 
věcně zabývati, ježto nezáleží na - třeba pochybném - číselném ozna
tení dllvodů, nýbrž toliko na tom, zda-li byl obsahově jasně a zřetelně 
stížností proveden některý z důvodů zmatečnosti v § 281 tr. ř. uvede
ných. Ani s tohoto hlediska nelze těmto vývodům přiznati Věcného 
oprávněnÍ. Jako soukromá obžalobkyně vystoupila v souzeném pří
padě především krajská organisace čsl. strany lidové v H. a soud vy
nesl sprošťující výrok, poněvadž tato organisace nebyla řádně v trest
ním řízení zastoupena, pokud shora již uvedení tři činitelé za ni sotJkro
mou obžalobu podali. Kmetský soud opírá se při řešení otázky legiti
mace řečených tří činitelů k zastoupení krajské organisace hlavně o ob
sah organisačního řádu čsl. stran lidové a jest proto třeba především si 
uvědomiti, zda je toto stanovisko soudu správné. Není sice třeba v této 
souvislosti pouštěti s,e do obšírnějšího mzboru otázky, zda je krajská 
organisace vllbec korporací zákonně uznanou ve smyslu § 492 tr. zák., 
poněvadž rozsudek výslovně zjišťuje a zmateční stížnost toto zjištění 
nenapadá. že se urážlivé výroky týkaly československé strany lidové 
jako celku a nikoli nějaké skupiny tohoto celku, zejména ne krajské 
organisace této strany v H., takže ona otázJka je rázu podružného; 
dlužno však přece předeslati, že politická strana a případné její po
bočky, nižší organisační oddíly, nejsou spolky ve smyslu zákona spol
kového z 15. listopadu 1867, čís. 134 ř. zák. Nelze tedy o organisačním 
řádu politické strany říci, že se rovná stanovám spolku, v nichž musí 
býti upraveno kromě jiného i zastupování spolku na venek, a jimž se 
dostává příslušným úředním schválenlm již ex lege platnosti a uznání; 
na politickou stranu nelze použíti ani předpisů zákona obchodního, jenž 
v druhé a třetí knize pojednává o rúzných obchodních společnostech a 
upravuje s všeobecnou závazností kromě jiného otázku právního zastu
pování těchto spo-lečností na venék i proti soudu. Sluší dokonce při
pustiti,že organisace politických stran nejsou vůbec zákonem upraveny 
a že tu jde vlastně O' útvar, vzniknuvší za čilého- politického rozvoje po
slJ>dního desítiletí mimo zákon, jehož jsoucnost a význam pro politický 
život popírati nelze. uváží-li se, že dokonce zákonodárce sám pověříl 
politické strany důležitýmí úkony při volbách do zákonodárných a ji
ných veřejných a právních sborů a, že i mimo volební období připadají 
těmto stranám důležité úkoly veřejnoprávní netoliko podle zákona, jako 
na příklad v řízení před volebním soudem ve smyslu zákona ze dne 29. 
únOTa 1920, čís. 125 sb. z. a n., nýbrž že skutečně i v parlamentárním 
životě hrají velevýznačnou úlohu, jež má i důležitý vliv na směr vlády a 
na politiéké dění státu vůbec. Je n'asnadě, že tyto stran')', ohzvláště když 
nabyly většího rozsahu početníhO' a prostOTového', po,třebují ji'Stý jed
nací řád, podle něho-ž se upravuje organis.ace celku strany a jejích míst
ních odbo'ček, vzájemný poměr těchto oddílů, O'bor jejich činnosti a 
obor působno"sti orgánů je uvnitř řídících a na venek zastupujících. 
Utvořila-li si politická strana takový organisační řád, který jest pří
slušníky strany uznán buďto výslovně, nebo mlčky (tím, že se podle 
něho řídí), nelze mu upříti závažný význam stejně jako na příklad spo
lečenské smlouvě podle § 1175 obč. zák. Obdobně .iako při takovéto 
společnosti může býti provozování obchodu podle § 1190 obč. zák. 
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svěřeno jednomu nebo několika společnikům, jež nutno pokládati za 
zmosn~nce: .nebude též překážky, by i činitelé, kteři jsou podle orga
msacmho. r.adu P?hlJcke strany podle shodné vůle jeji členů pověřeni 
zastupovamm cele strany nebo toho kterého jejiho organisačniho člán
ku,. nezastupovalI v trestním řizení s právním účinkem dotyčný svaz. 
PI avem zkoumal tedy nalézací soud otázku aktivní legitimace obžalobců 
na podkladě organisačniho řádu čsl. strany lidové' právem uznal co 
stížnost sama popírati nemůže, že podle tohoto řádu neni ustanov'eno, 
kdo zastupuje jeji krajské organisace na venek, a právem proto odepřel 
činitelkům, vystoupikvšim jako zmocněnci této organisace, aktivni legiti
macI . podáni sou romé obžaloby pro přečin proti bezpečnosti cti jmé
nem teto orgamsace. Marné dovolává se stížnost stanov na důkaz toho 
že jest krajská organisace svým předsedou a jednatelem dostatečně za~ 
stoupena. Lze připustiti, že otázka z"stupování upravena jest pro obor 
organisaci mistních, - pokud podle bodu II C 1. organisačního řádu 
předseda a důvčmik zastupují organisaci přeď úřady atd. Pokud však jde 
o organisace krajské, nejsou v organisačním řádu vůbec a v IV. jeho 
části zvlášť obsaženy předpisy, podle nichž by otázka zastupování kraj
ských organisací byla upravena. Tuto zřejmou mezeru nelze vyplniti 
tím, že si prostě předseda a jednatel osobují právo platného zastupo
vání této organisace před soudem; vždyť by takovým postupem: byla 
otevřena cesta prosté libovtlli, ježto nelze seznati, proč by si stejným 
právem nemohl osobovati zastupovací moc i toliko jeden z těchto čini
telů, nebo libovolný počet jiných činitelů atd., ačkoli přece o osobách 
takto Hbovolně za organisaci vystupujících nelze tvrditi, že jsou či
niteli podle vůle veškerenstva Nenů zastoupením organisace na venek 
řádně pověřenými, jak z obsahu organisačnihO' řádU vychází na jevo. 
Na tomto stanovisku neměni'1o by se nic ani tehdy kdyby se vycházelo 
z předpokladu, že snad s ohledem na protokoly z~ dne 11. ledna 1925 
a 1927 (správně snad 1925) byli pověřeni zastupováním krajské orga
nisace n-a venek vůbec, netoliko při volbách - předseda, důvěrnik a 
jednatd této organisace a kdyby se dále i předpokládalo, že funkce 
předsedy, důvěrníka a jednatele byly soust~eděny v rukou Dr. Fran
tiška R-a a Františk:a N-a, poněvadž předpisy organisačního řádu 
v příčině oboru působnosti 'krajskéhO' výkonného výboru a jeho pre
sidia s jedné a valné hromady krajské organisace s druhé strany jsou 
tak neíasné a neurčité, že skutečně nehe říci, že by udělení plné mocí 
?ylo va'lnou hromadou podle organisačního řádu pro přďpad, o nějž tu 
Jde, správné a platné.' Neobstojí ani poukaz stížnosti, že je krajská 
organisace mimo to zastoupena v trestním Hzení svým »vykázaným 
zmocněncem«. Františkem D-em, vždyť zcela správně zdůrazňúje kmet
ský soud, že byl tento činitel toliko jmenován čsl. stranou IidovO'u 
zmocněncem pro volby do poslanecké sněmO'vny r. 1925 lIL vO'lebního 
kraje, a jest tedy O'bor jeho působnosti vytýčen předpisy volebn'ilho 
řádu do poslanecké sněmovny (zákon Č. sb. z. a n. 123 z roku 1920). 
Pro závěr, že bý si tento činovní'k mohl osobovati právo, zastupovali 
krajskou organisaci ve všech záležitostech bez omezeni věcného a ča
sového, neposkytují ani zákon ani organisační řád opory. Nemístně do
volává se v této spojitosti zmateční stížnost rozhodnuti Nejvyšš,ího 
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soudu ze dne 7. července 1924, Č. sb. n. s. 1693, v němž Ovšem byla 
zásadně a kladně vyřešena otázka, zda je volebni strana 'korporací 
zákonem uznanou podle § 492 tr. zák., kdežto otázka aktivni legitimace 
k zastoupení strany před soudem byla ponechána stranou, ježto v tom
to konkrétJ1lim připadě »Iegitimace zlnocněnců obžalovaným popírána 
nikdy nebyla.« Není tedy zmateční stížnost v příčině prvniho výroku 
v úvodu pod a) naznačeného odůvodněna. 

Nelze jí však přiznati úspěch ani, pokud napadla výrok, jimž byli ob
žalovani sproštěni j z obžaloby, vznesené na ně pro přečin proti bez
pečnosti cti řečenými třemi činiteli vlastnim jménem. Jde tu o řešení 
otázky tímto nejvyššim soudem jakož i bývalým nejvyšším soudem 
videňským opětně řešené, zdali jest při urážce pronesené po-všechné 
proti souboru osob každý k tomuto souboru náležejicí jednotlivec po
volán k podání soukromé obžaloby. Buďtež tu vytknuty stručné úvahy 
zásadníhO' mzhodnutí Nejvyššiho soudu ze dne 31. května 1926, Č. sb. n. 
s. 2396, v němž docházi výrazu směrodatné stanovisko, že výtky, pro
jevené proti souboru osob, lze stíhati jako urážku na cti jednotlivců 
náležejících tomuto souboru jen potud, pokud byly míněny jako urážka 
těchto jednotlivců, a pokud jim tak bylo též lze rozuměti. Právě v po
sledn.ú náležitosti leží těžisko celé věci; neboť pojem cti jest karakteri~ 
sován úsudkem společenských kruhů o osobni hodnotě toho kterého člo
věka k těmto kruhům náležejícího, a podstatou urážky na cti jest ne
oprávněné snížení toholo úsudku způsobem v §§ 487 a násl. tr. zák. na
značeným; je tedy nasnadě, že i pro pojetí projevů shora uvedeného 
povšechného rázu bude rozhodným, jak příslušné kruhy podle svých ná
zorů takovéto projevy posuzuji; a s tohoto hlediska nutno říci, že ·se 
v takovýchto pO'všechných projevech podle stávajících názorů spatřuje 
projev jedno,tlivci ubližující toliko, když projev má jistý znatelný věcný 
vztah k osobě jednotlivcově, čemuž bude tak zpravidla jen tehda, vzta
huje-Ii se projev na okruh owb početně poměrně úzký, přesně vy týče
ný, 'kde osobnost j.ednotlivce neustupuje naprosto do pozadí. S tohoto 
hlediska vyřkl i nejvyšši soud ve svém uvedeném rozhodnutí, že na při
klaď zcela všeobecná označení jako »židé«, »bursiáni« a »profesoři« by 
nebyla způsobilá odůvodniti urážku jednotlivce a také ne jeho legiti
maci k O'bžalobě. Na téže úvaze zbudováno jest též rozhodnutí vídeň
skéhO' nejvyššího sO'll'dUI (uveřejněné v Uiff1erově sbírce pod č. 744), po
dle něhož z pouhé příslušnosti k určitému národnímu kmenu nelze vy
vozovati povšechné právO' k podáni soukromé obžaloby všech příS,]!U1š
nlilků dot'yčného národa, a s tého-ž hlediska nutno posuzovati i případ, o 
nějž tu jde. Tu dlužno dáti nalézacímu soudu za pravdu, pokud uznal, 
že v po.zastaveném projevu nelze spatřovati urážku jednotlivců (sou
kromých obžalobců) proto, že tu není známek, z nichž by se dalo' sou
diti, že zažalované výroky čelí právě proti nim. Že pO'zastavený projev 
takové známky .obsahuje, nemůžestižnost sama tvrditi. Naproti tonnl 
jest jisté, že by vzhledem k velkému poč.etnímu' rD'lsahu čsl. strany li
dové, rozšířené po celé republice, nepředpojatý čtenář při správném 
pojetí na příslušníky této strany vůbec vztahujícího se urážlivého pro
jevu nepokládal jej za útO'k na čest toho kterého jeďnotlivého' přísluš
nika této strany, a že by podle obecně platných společenských názorů 
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takový zcela povšechný útok nikdy nemohl bý·ti ZpllSobil}'m otřásti 
úsudkem lidi o osobní hodnotě jednotlivcově pouze proto, že jest náho
dou též stoupencem napadené strany. I výrok soudu sprošťující obžalo
vané z obžaloby podané oněmi třemi činiteli vlastnim jménem je tedy 
v souladu s předpisy zákona; není stížen vadou mylného výkladu práv
niho, pročež i v tomto směru bylo zmateční stížnost zavrhnouti jako 
nedůvodnou. 

čís. 3106. 

Ochrana republiky (zákon ze dne 19. března 1923, čís. 50 sb. z. a n.). 
Za »podněcování« (§ 15 čís. 3 zákona) jes~ považovati nejen přímé 

výzvy, nýbrž i takové působení na cit a vůli, jímž má býti třeba jen ne
přímo vyvoláno rozhodnutí porušiti zákon v. určitém směru. Stačí vše-o 
obecné podněcování k trestným činům individuelně dosud neurčitým; 
nevyžaduje se vyvolání konkretního, z toho bezprostředně hroZíclh<J 
nebezpečenství, nýbrž stačí jeho - byť i vzdálená - možnost, pokud 
nenl vůbec vyloučena. 

Spadá sem podněcování, by vojáci-dělníci v připadě války proti so~ 
věts,kému Rusku podle příkladu ruských vojínů v roce 1917 jednak zbram 
nepoužili podle příkazu svých představených, jednak by jich použili 
proti nim. 

(Rozh. ze dne 3. března 1928, Zm 1 709/27). 

. N e j V Y š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného proti rozsudku krajského soudu v Lito
měřicích ze dne 18. října 1927, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným 
zločinem podle §15 čís. 3 zákona na ochranu republíky. 

Dllvody: 

Uplatňujíc dúvod zmatečnosti podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. popírá zma
teční stížnost, že zjištěný výrok obžalovaného obsahuje v sobě podně
cování, k němuž prý náleží vybízení, při nejmenším však vznícení vášně 
iiných, by byli svedeni k nějakému jednání, kdežto rozsudek sám praví, 
že závadná věta podle svého doslovu jeví se býti jen zjištěním nebo 
předpovědí. Proti tomut0' názoru stačí poukázati na stálou judikaturu 
o pojmu podněcování, za něž nutno považovati nejen přimé výzvy, nýbrž 
i takové působeni na cit a vůli, jímž má býti třeba jen nepřímo vyvo
láno rozhodnurtí pomšiti zákon v určitém směru. To měl zřejmě na mysli i 
nalézací soud, když uvedl, že se sice zažalovaná věta podle doslovu jeví 
býti zjištěním nebo předpovědí nastávajícího chování v0'jínů dělníků 
v případě války proti 'sovětskému Rusku, avšak z dalších v rozsudku u
vedených ok0'Ino'5tí považoval ji za podněcování k vojenským zločmům, 
zjistiv zejména, že z celé řeči 0'bžalovaného jasně vyplývá, že chování 
ruských vojínů považuje za správné a že považuje za povinnost vojáků 
dělníků vzíti si je za příklad. I když tedy nešlo 0' přím0'u výzvu, nebylo 
překážky, shledati v závadném výroku podněcování, když právě uvede-
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ným zjištěním nalézacího soudu byly jeho způsobilost a účel působiti 
nepřímo na cit a na vůli posluchačstva v určitém smčru nepochybně vy
sloveny. Ježto se nevyžaduje, by výrok této povahy skutečně mčl nějaký 
účinek anebo učinil aspoň dojem na posluchačstvo, jest bez významu i 
další námitka zmateční stížnosti, poukazující na plný klid a pořádek při 
skončení schůze. V souvislosti se ziištěním, že se přiklad rnských voJínů 
vztahuje na použití zbraně, ziistil nalézaci soud dále, že ruští voiáci 
v roce 1917 jednak zbraní nepoužili podle příkazu svých představených, 
jednak jich použili proti nim. Zmateční stížnost brojí nepřípustným způ
sobem proti tomuto zjištění a nevychází z něho ve svých daHích vý
vodech, že skutková podstata zločinu podle § 15 čís. 3 zák. na ochr. 
rep. není naplněna proto, že závadný vSemk jest zcela nejasný a nedá se 
zjistiti, co obžalovaný m;'nil jednáním ruských vojínů v roce 1917, jež 
sama líčí odchylně od zi!štěnÍ rozsudku. Další v souvislosti s tím uve
vedená výtka, že rozsudek jednoduše opomfjí označiti onen vo,jenský 
zločin nebo přečÍ1i, k němuž obžalo"aný podněcoval,iest v právnieĎ, 
pokud ide o formální vadu, že trestný čin, ok němuž obžalovaný podně
coval, neni vyznačen formálním nvedením jeho skutkové p0'dstaty, jak 
jest vytčena ve vojenském trestním zákonu; tato formální vada nečiní 
však rozsudek zmatečným s hlediska § 281 čís. 9 a) tr. ř., jak jest vy
týkáno, poněvadž ze souvislosti roz sudkových důvodů jest zřeimo, že 
bere za ziištěné podněcovánit k tomu, by voiáci dělníci v případě války 
proti sovětskému Rusku podle příkladu rnských vojínů v roce 1917 jed
nak 'zbraní nepoužili podle příkazu svých představených, jednak by jích 
použili proti ním, čímž jest zp'ůsobem věcně zcela postačitelným na
značeno, že ide o podněcování íednak ke zločinu porušení subordinace 
podle § 146 písm. a), c) a násl. voj. tr. zák., jednak o zlo'čin vzpoury 

podle § 167 voj. tr. zák., tedy o voienské zločiny, uvedené ve ll: a lIJ. 
hlavě ll. části vojenského tr. zéJk,., jak je rozsudek všeobecně označuje. 
P0'kud má zmatečnlíi ~tížnost, poukazujíc na zcela prý všeobecný názor 
o chování vojínů v případné válce se sovětským Ruskem, na zřeteli snad 
i to~ že mus(býti podněcováno ke zločinuiiž bliže určitému, není ani tu 
v právu, neboť stačí všeobecné podněcování k trestným činům indivi
duel ně dosud neurčitým, ježto skutková podstata trestných činů podle 
§ 15 6í~. 2 a 3 zákona na ochr. rep. jest právě širší než návod anebo 
nedokonané svádění k určitému trestnému činu. V dalších vývodech o 
důvodu zmatečnosti podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. nevychází zmateční stíž
nost ze skutkového stavu, jak byl závazně zjištěn nalézacím soudem, 
označujíc .imenovitě za beztrestnou pacifistickou propagandu nebo 
pouhý politický pro'jev, o něž však podle zjištěni!, soudu nalézacího ne
šlo, a berouc v pochybnost smysl slov obžalovaného, jak jej rovněž zá
vazně zjistil soud prvé stolice. Takto není ani onen důvod zmatečnosti 
ani který jiný provedéh po zákonu. Ve spofení s posléz uvedenou výtkou 
projevený názor, že připad valky s Ruskem je na tolik mimo dosah vší 
možnosti nebo pravděpodobnosti, že jest chybou shledávati v takovém 
výroku zlo'čin podle § 15 čís. 3 zákona na ochr. rep., sluší vyvrátiti 
věcně poukazem na to, že se k trestnosti podněcování k trestným činům 
nevyžaduje níkterak vyvolání kokretniího, z toho bezprostředně hrozí-



!lr 
~J.i 

ml 

III 
, 

- Čis. 3107 -
188 

cího nebezpečenství, I1)'brž sta(~í jeho byť i vzc1áiená možnost, pokud 
není vúbcc naprosto vyloučena, což však ani zmateční stížnost zřejmě 
netvrdí. 

čís. 3107. 

. Ke s~utkové podstatě zločinu podle §§ 152, 155 b) tr. zák., spácha
neho dvema nebo více spolupachateli, se nevyžaduje by pachatelé jed
nali na základě předchozí úmluvy; v tomto případě' bylo by jejich čin 
kvalifikovati také podle § 155 d), tr. zák. Skutečnost, že nelze doká
zali, který z obžalovaných způsobil poškozenému uškození na těle, ne
vylučuje p()dřaděni činu pod ustanovení §§ 152, 155 b) tr. zák., jedna
li-Ii jako spolupachatelé. 

. '!stanovení druhého odstavce § 157 tr. zák. nepředpokládá společný 
zly umysl pachatelů. Byl-li útok projevem společné vůle jež došla usku
tečnění ve vědomě společném spolupůs.obení více obfulovaných jedna
jících ve stejném úmyslu, je čin jednoho každého z útočníků výsledkem 
společné vůle všech ,útočníků, takže dlužno všechny útočníky jako spo
lupachatelečiniti zodpovědnými za společně obmýšlené způs.obení zla. 

(Rozh. ze dne 6. března 1928, Zm II 425/27.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného proti rozsudku krajského soudu vOlo
mouci ze dne 9. září 1927, po'kud iim byl stěžovatel uznán vinným zlo
činem těžkého ublížení na těle podle §§ 152, 155 a) tr.zák., mimo jiné 
z těchto 

dúvodů: 

NaI:'itá,-li .stížno.s.t s hle~\iska d~vodu .Zl;1atečnosti podle § 281, čís. 
lOtr. r., ze cm stewvateluv zakladal, lezto tu nebylo úmluvy mezi 
obžalovanými, že podniknou společně útok na Z-a a ježto se nedalo 
zjistiti, který z obžalovaných způsobil Z-ovi těžké ublížení o něž tu' šlo 
toliko skutkovou podstatu zločinu podle § 157, odst. druhý tr. zák., ni~ 
kalí však zločin podle §§ 152, 155 b) tr. zák., jímž byl stěžovatel uznán 
vinným, nelze jí přiznati oprávnění. Ke skutkové podstatě zločinu podle 
§§ 152, 155 b) tr. zák., spáchaného dvěma nebo více spolupachateli, se 
nevyžaduje, by pachatelé jednali na základě předchozí úmluvy. Kdyby 
obžalovaní byli jednali na základě takové úmluvy, bylo by jejich čin 
kvalifikovati také podle § 155 d) tr. zák. Skutečnost však, že nelze do
kázati, který z obžalovaných způsobil poškozenému těžké uškoz.ení na 
těle, nevylučuje nikterak podřadění činu obžalovaných pod ustanoven! 
§§ 152, 155 b) tr. záJk., jednali-li obžalovaní jako sp'O'lupachatelé. To 
vysvítá z ustanovení § 155 d) tr. zák., podle něhož podmiňuje před
chozí úmluva pachatelů vyšši trestní sazbu v tomto' ustanovení zákona 
uvedenou. Z toho dlužno usouditi, že v případech obyčejného spolupa
chatelství, t. j. v případech, kde nebylo uvedené předchozí úmluvy, platí 
trestní sazby § 154 tr.zák., pokud se týče §§ 155 a 156tr. zák. výpo-
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mocné ustanovení druhého odstavce § 157 tr. zák., jež je jen výronem 
trestně politických úvah, nezavdává příčiny, by otázka spolupachatel
ství a spoluviny byla u zločinu těžkého poškození na těle posuzována 
jinak než u ostatních deliktů. Ustanovení druhého odstavce § 157 tr. 
zák. nepředpokládá společný zlý úmysl pachatell\. Byl-li útok, jak tomu 
bylo podle skutkových zjištění v souzeném případě - rozsudek zjišťuje, 
že obžalovani jednali vědomě ve společném úmyslu nepřátelském -, 
projevem společné vůle, jež došla uskutečnění ve vědomě společném 
spolupůsobení obou obžalovaných jednajících ve stejném úmysl(t, je čin 
jednohO každého z útočníků výsled'kem společné vůle všech útočníků, 
t2.'kže dlužno všechny útočniky jako spolupachatele činiti zodpovědnými 
za společně obmýšlené způsobení zla. Skutečnost, že není dokáeáno, 
který ze spolupachatelů poškozenému těžké ublížení způsobil, nemůže 
tudíž na zodpovědnosti všech spolupachatelů za toto ublížení nic mě
niti (rozh. čís. 3659 víd. sb.). Ježto obžalovaní byli podle skutkových 
zjištění rozsudku spolupachateli činu, jenž záležel v tom, že obžalovaní 
jednali proti Františku Z-ov i ne sice v úmyslu, by ho usmrtili, avšak 
přece v jiném úmyslu nepřátelském takovým zpúsobem, že z toho vzešlo 
Františku zco,vi těžké ublížení, spojené s·. přerušením zdraví v trvání 
alespo'ň 30 dní, byl čin obžalovaných, tedy také čin stěžovatelův, právem 
podřaděn pod ustanovení §§ 152, 155 b) tr. zá!k. 

čís. 3108. 

Znalecký svědek liší se od jiného svědka jen tím, že vypovídá .o po
střezích skutkových okolností, k jichž postřehnut3 jest třeba zvláštníchi 

odborných vědomostí a zkušeností; i předmětem svědeckých výslechů 
znalecký.ch svědkli jsou výhradně smyslové postřehy O skutečnostech 

. v minulosti se udavších, nikoliv úsudky. . 
Procesní strany nemají nároku na to, by byla jako znalec slyšena 

určitá osoba jimi pojmenovaná, nýbrž volba znalců přísluší soodu (§ 
119 tr. ř.). 

Přezkoumání duševního .stavu obviněného jest zaříditi jen za před
pokladů § 134 tr.ř., t. j. jen tehdy, když vyšly najevo určité objektivní 
skutečnosli,které jsou příznakem duševní poruchy vylučující příčetnost 
obviněného (zbavující h.o trvale nebo přechodně užívání rozumu) a 
vzbuzují pl'oto v průvodním materiálu založené poclWbllosti o přičet~ 
nosti obviněného. 

. Výrok e ztrátě práva v.olebního nemůže odvolání s úspěchem napa
dati, když porotci vyslovili, že se obžalovllJný dopustil činu z pohnutek 
nízkých a nečestných. 

(RDZh. ze dne 6. března 1928, Zm II 36/28.) 

N cj v Y š š í .s o u d jako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost manželů Rudolfa a Marie V-ovýchjménem nezletilého 
obžalovaného Rudolfa V-a proti rozsudku krajského jako porotního sou
du v Mor. Ostravě ze dne 7. prosince 1927, pokud jím byl obžalovaný 



- Čis. 3108 -
í90 

uznán vinným zločinem nedokonané vraždy zjednané a úkladné podle 
§§ 8, 134, 135 čís. 1 a 3 tr. zák., jakož i přestupky podle § 431 tr. zák. 
a podle §§ 2,32,36 zbroj. pat., a zamítl v zasedání neveřejném odvolání, 
jež z uvedeného rozsudku podali manželé Rudolf a Marie V-ovi jménem 
nezletílého obžalovaného Rudolfa V-a co do, výroku, že čin byl spáchán 
z pohnutek nízkých a nečestných a že nastává ztráta práva volebního. 

Důvody: 

Zmateční stížnost vytýká rozsudku prvé stolice zmatečnost jedině 
podle § 344 čís. 5 tr. ř. a precisuje .výtku prvními odstavci v ten smysl, 
že nebyl připuštěn dukaz, který obžalovaní nabízeli tím, že obhájce upo
zornil ihned za hlavního přelíčení na duševní méněcennost »svého kli
enta« a žádal, by byl jeho, duševní stav zjištěn a Ol tom slyšen Dr. K. v T., 
který léčil Jana V-a a proto. mohl podati úsudek i o duševním stavu Ru
dolfa V-a. D:uvodnost výtky neúplnosti řízení, na 'kterou se stížnost 
omezuje, předpokládá, že bylo vytýkané neúplnosti bez úspěchu čeleno 
již při hlavním přelíčení návrhem strany, jíž - pokud. se týče v jejíž 
prospěch (§ 282 druhá věta, § 346 tr. ř.) - je stížnost podána. Obža
lovaným Rudolfem V-em, přesněji jeho obhájcem byl při hlavním přelí
čení učiněn jediný návrh, by byl lékař Dr. K., který léčil Rudolfa V -a, 
slyšen o tom, že. Rudolf V. není normální, že je dědičně zaÍÍ'žen, poně
vadž jeho otec před jeho narozením silně pil. Netřeba zdurazniti, že 
pruvodní věta uplatňovala jen povšechně duševní abnormalitu, nikoliv 
zbavení užívání roZUlmu, takže nepoukazovala k vyviňujícím duvod,um § 
2 písm. a), b) tr. zák., nýbrž jen k po,lehčující okolnosti § 46 písm. a) 
tr. zák., a že po celou dobll pruvodního řízení (včetně výslechu obžalo
vaných) nebylo tvrzeno, že Drem. K-em byl léčen i Rudolf V.; i stíž~ 
nost mluví jen o léčení jím Jana V-a. Průvodné návrh byl i jinak po
chyben. Stížnost uvádí, že Dr. K. měl býti slyšen' jako. svědek a že měl 
podati úsudek o duševním stavu Rudolfa V-a; v návrhu samotném pak 
není zmínky o (určitých) sku~kových okolnostech, jež by byl Dr. K. pv
znal při příležitosti naznačené návrhem. Předmětem svědeCkých výsle
chú však jsou výhradně smyslové postřehy o. skutečnostech v minu
losti se udavšich, nikoliv úsudky. To platí též ohledně svědkú znalec
kých, kteří se liší od jinakých svědku jen tím, že. vypovídají o postře
zích sku"kových nkolností, k jichž postřehnutí jest třeba zvláštních od
borných vědomostí a zkušeností. Podle obsahu' průvodni věty směřoval 
tedy návrh k tomu, by byl Dr. K. slyšen jako znalec, třebaže by byl 
SVllj úsudek opřelo postřehy a poznatky již v minulosti jím uéiněn·é. Ná .. 
roku, by byla jako znalec slyšena určitá osoba jimi pojmenovaná, pro
cesní strany však nemají. Volba zna1cu přísluší naopak soudu (§ 119, tr. 
ř.) a o duševnim stavu mají býti slyšeni vždycky znalci dva (§ 134 té. 
ř.). Nehledíc k tomu jest přezkoumání duševního stavu obviněného za
říditi jen za předpokladu § 134 tr. ř., to jest podle výkladu tohnto usta
novení, :který se v judikatuře zrušovacího soudu ustálil, jen tehdy, když 
vyšly naj evo určité subjektivni skllJtečnosti, které jsou příznakem du
ševní poruchy vylučující příčetnost obviněného (zbavující ho trvale nebo 
přechodně užívání rozumu) a vzbuzují proto v pruvodním materiálu za-
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l.oženě pochybnosti o přičetnosti obviněného (srovnej obzvláště rozh. 
c. 2674 sb. n. s.). Tvrzem Rudol!a V-a - ostatně otcem popřene' _ • 

t • t .. , • , ze 
o ec se cas o OpIJI, a dalsí tvrzení, že se u jeho bratra objevily známky 
poruch nervove soustavy a smyslů, poukazovala nanejvýš k možnosti 
ze Je~t u .Rudolfa V-a !a~ent~! zárodek d~šev~í choroby, čili náchylnost 
k,,,du~evl11mu onel~ocnem; pnznakem dusevm nemOCI však dědičné za
Íl!'elll saI?o o. sobe není. Příznakem stavu § 2 ·písm. a) a b) tr. zák. 
predpo:kla~IanJ:ch,. nes~hopnosti, poznati protiprávnost zamýšleného, 
sku!ku, a ndltI .svo~ vuh podle správného, rozpoznání, nebo příznakem 
zruselll (zkalem ~ vedon:," § 2 písm. c) tr. zák. předpokládaného nejsou 
alll okoln?sÍl, Jez. naznacrl Rudolf V. větami, že se častěji na různé věci 
nepamatuJe, kdyz se ho více lidí na to táže, a že neměl v době č,inu 
zdravé sn;y~ly, protože byl trochu opilý; nejsou jím obzvláště, prolože 
~ypra~ovalll, ~uclO1f,,: V -a o tom,· z jakých pohnut~k se k činu ro'zhodl, 
J"k JeJ.prov.adel a zejména že a"proč při prvé návštěvě příbytku B-ových 
od sveho umyslu upustrl, nezustavuje pochybností o' tom že v době 
provádění čin~ n~?yly jer~o vědomí a soudnost zkaleny ani vůle padlo. 
me.na. Tv:zen~ str~no,str, z,: tu nebylo pohnutky k souzenému jednání 
a ze čehuk (cetnlcky strázmlstr T.) udal, že Rudolf V. mluvil pořád 
dokola, JSo~ v rozporu se ~~znamy a výpověd~ch V-ových a Tových. 
Rudolf V. sam se mkdy nehaJlI poukazem na dusevní nenormálnost nebo 
d?ko,:c,e P?fUchu; .udal o s~ém zd~avi jen, že trpí tuberkulosou plic, jinak 
vsalk ~adne. nemOCI nep:odela!, a ze, v ~?bě ,souzeného skutku byl tro'chu 
napI.ly. ""nI JInak nevysly pruvodl1l'm nzemm najevo poukazy na vady 
ne~o .~?:uchy, Rud?l!a y-a v .obla.sti v~domí, ~oudnosti nebo, vůle; naopak 
uvadeJI skolm zpravy, ze dusevnI uzpusobelll (nadání), t. j. jeho duševní 
sta .. v byl normální. Návrh, jejž uplatňovati je stížnost, podaná ve pro
spech Ru?olfa V -a, oprávněna, nehodil 'Se laik', jak byl učiněn, k tomu, by 
byl podnetem a podkladem provedení dalšího. průvodu, zejména ne zna
leckého př;ez~oumání duševního stavu, protože tu nebyly předpoklady 
pro takovy ukon § 13.4 tr. ř. stanovené. Zamítnutí návrhu nepo'rušilo 
~ád,ný předpis trestního řádu a žádnou zásadu trestního řízení zabezpe
cUJIcmo obhajobu, Proto bylo stížnost jako bezdůvodnou zamítnouti.. 

čís. 3109, 

T~sková no'l~I~ (Z.ákotl ze dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n.). 
Zákon nezmend predpisy XVI. hlavy trestního řádu o vydáni v obža

lovan~st. podle nichž je úl<ionem bezpTostředně po podání obžaloby ná
sledu JICím doručení obžaloby obviněnému. 

Obžalobce není povinen použíti prostředku ku zjištěni původce' ve
řejný .obžalobce není povinen ani ke smírnému jednáni nežádal-Ii 'o ně 
obv~ný; smírné jedn,ání b~z návrbu (obligatorně) jes't předsevz.íti jen 
v pnpadech soukromeho navrhu na stíhání nebo sDUkromé obžalOby 

~oručen~ o~žal?!,y bez předsevz.etí pro~esních, úkonů podle § 8 odst: 
p,,:y ~ ~hy ~~I. CIS. ~24J24 ~b. z. a n. (jmenovaní původce a zavedeni 
smlrneho jednarn) nent zmatlecným. 

(Rozll. ze dne 8. března 1928, Zm Jl 31;28.) 

"I :i 
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Ne j V Y š š í S O ud jako soucl zrušovaCÍ uznal po ústním líčení o 
zmateční stížností generáln!íí prokuratury na záštitu zákona právem: 
Rozhodnutím moravsko-slezského vrchního zemského soucl\! v Brně ze 
dne 16. září 1927, jímž bylo zrušeno' usnesení zemského trestnlího soudu 
v Brně ze dne 17. července 1927, nařídivšího doručení obžaloby obvi
něnému a jímž b'ylo zemslkému trestnímu soudu v Brně uloženo, by 
zavedl řízeni podle § 8 zák. čís. 124/1924 sb. z. a n., byl porušen zákon 
v ustanoveních §§ 208 čís. 2, 211 až 213 tr. ř., pokud se týče § 8 zák. 
čís. 124/1924 sb. z. a n. 

. Dťtvody: 

Státn,! zastupitelstvo v Brně podalo.u ze'mského soudu pro věci trest
ní v Brně dne 13. července 1927 na ob-viněného, zodpovědného red
wktora, časopisu »L.« obžalobu pro přečin podle § 487, 491 Ir. zák. a čl. 
y. zák. ze dne 17. prosince 1862, čís. 8 ř. zák. z roku 1863. V přípise, 
zalobu doprovázejícím navrhlo státní zastupitelství, by byl zodpovědný 
redaJktOT ve smyslu' § 8 zákona ze dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a 
n. vyzván, by pojmenoval původce. Obžaloba byla obviněnému podle 
usnesení ze dne 17. července 1927 doručena 21. července 1927 a dne 
30. červenec 1927 podány byly proti obžalobě námitky poště k dopravě 
dne 28. července 1927 odevzdané, v nichž vytýkáno, že napřed mělo, 
býti provedeno smírné jednání podle druhého odst. § 8 uv. zákona, by 
obžaloba nenabyla právní mod; vejitím obžaloby v právní moc bylo 
by prý znemožněno řízení ve smyslu § 10 uv. zákona. Konečný návrh 
námitek zněl, by za účelem odstranění této formální vady byla obžaloba 
pro zatím zamítnuta, po případě by bylo zrušeno její doručení. Morav
sko~slezsiký vrchní zemský soud usnesením ze dne 16. září 1927 nalezl 
takto,: »Vzhledem k odporu obviněného zrušuje se z moci dozorčí podle 
§ 15 tr. ř. usnesení zemského' trestního soudu v Brně ze dne 17. čer
vence 1927, jímž bylo nařízeno' doručení obžaloby obviněnému a ukládá 
se zemskému soudu, by o obžalobě a o návrhu státního zastupitelství, 
by byl zodpovědný redaktor vyzván k pojmenování původce, zavedl 
řízení podle § 8 zák. čís. 124/1924 sb. z. a n. V důvodech toho,to usne
sení se praví, že se doručení obžalovacího spisu stalo p'roti zákonu a 
že jest tu formální vada: řízení, která bráni pravoplatnO'sti obžaloby. 
Navrhlcli veřejný obžalobce, by byl zodpovědný redaktor vyzván, by 
pojmenoval původce, měj soud podle § 8 prvního odstavce nov. zákona 
oznámiti obviněnému, že jest proti němu zahájeno řízení pro přečin 
urážky na cti, a vyzvati ho, by do stanovené lhůty poimenoval původce. 
Zemský trestní soud v Brně prý usnesením nařizujícím bezodkladné 
doručení obžaloby porušil předpis zákona, znemožnil prý tím jak na
vržené pojmenování pťtvodce, tak i smírné jednání, jež mŮže obviněný 
ještě navrhnouti. jest prý tedy jak usnesení, nařizující doručení obža
loby, tak i předčasné doručení obžaloby obviněnému zmatečným, ná
sledkem čehož bylo podle § 15tr. ř. z moci dozorčí zrušiti zmatečný 
po'stup zemského trestního soudu v Brně. 

Tímto rozhodnutim vrchního zemského soudu byl porušen zákon. 
Ustanovení zákona čís. 124/1924 sb. z. a n. nezměnilo nijak předpisy 
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trestního řádu hlavy XVI., jež upravují postup při vydání obviněného 
v obžalovanost a podle nich jest úkonem bezprostředně po podáni ob
žaloby následujícím doručení obžaloby obviněnému. Z § 8 uv. zák. nelze 
dovoditi, že zákon takové změny předpisů trestního řádu zamýšlel, 
neboť mluví jen všeobecně a návrhu veřejného obžalobce o žádostí 
za stihání a v závorce o soukromém návrhu, obžalobě, a ust~novuje pak 
dále, jak si ~á soud počínati, ž~dá-li obžal?bce, by byl zodpovědný 
redaktor vyzvan, by pOjmenoval puvodce a obzalobce není nikde žádným 
ustanovením zákona zavazován 'k tomu, by použil nějakého prostředku 
ku zjištěn~ pů':,,:dce, a veř:jnj o~ž~lob~e není a~i ke smírnému jednání, 
pakl: o. ne neza?al ~bv!neny, v~z~n zako,nem, jenž ustanovuj e obliga
to;ne pr~dsevzetJ sl!'l;n~ho jednanl bez ~avrh~ jen v případech soukro
meho navrhu na stJham nebo sOllkrome obzaloby. Naopak obviněný 
může ?ejen žádati 0, zave~ení smírnéh? j;dnání, nýbrž může zcela podle 
vlastmho r.ozhodEutJ POUZlt!; dobrod1l11 zakona, jez je s jmenováním pů
vodce spojeno. Ze zakon ČIS. 124;1924 sb. z. a n. nijak nemínil zasa
hovati do předpisů hl. XVI. tr. ř. a je měníti, plyne' jasně z druhého 
odstavce § 12 zákona, kde se praví, že při vzájemných uráž'kách může 
ten, proti němuž bylo zakročena, podatí vzájemnou žádost za stihání 
vzájemný soukromý návrh neb obžalobu do čtrnácti dnů po dOfučeni 
obžaloby, 'byla-Ii tato podána bez přípravného řízení. jakmile zákon 
předpokládá, že lze podati obžalobu bez přípravného řízení, 11astupují 
důsledně předpisy trestního řádu a musí býti obžaloba ihned doručena. 
Vrchní zemský soud, vysloviv, že obžaloba nesměla býti doručena,' po
rušil zákon v ustanovení druhého odstavce § 208 tr. ř" to tím spíše, ježto 
poslední odstavec § 10 uv. z,rl<. přikazuje, že jest soud povinenčelítí 
prlltahům trestního řízení. Jasně mluví také výnos ministerstva spra
vedlnosti z 15. července 1925 č. 26355/25, týkající se výkladu jednotli
výc~ ustanove.~í tisk~vé ~?vely,. uváděj;e k .§ 8 tohoto zákona: »Byla-Ii 
podan~ bez pnpr~vn:ho nzem fo~meln~ obzal?ba, obdrží ji podle usta
no,:em ~ 208 tr. r.. p.redseda radm komory. Predseda radní komory do
ruČl obzalobu obvll1enému a vyčká její právní moci. jakmile obžaloba 
nab"l1de právní moci, sdělí spis předsedovi senátu, který provede řízení 
ve smyslu § 8, 9 a 10 zákona. Z §8 zák. nelze vyvozovati, že tyto úkony 
jest.pře~sevzíti před právoplatnosti obžaloby. Bylo by zcela nevhodné, 
~y nzel~l podle §§ 8 a 9 bylo prováděno v době, kdy není jisto, zda ob~ 
zaloba jest vhodným podkladem pro trestní řízení a, zda vůbec dojde 
k úkonům podle 8, 9, a 10 zák.« Skutečně příčil by se postup, jak jej má 
na mysh rozhodnuÍl vrchního zemského soudu, zásadám účelného a 
ekonomického provádění trestniho řízení v tiS!kových věcech; vždyť bv 

bylo opravdu nevhodným v případech, ,kde byla podána obžaloba bei 
přípravného řízení, a kde by mohla býti ihned na počátku řízení konečně 
řešena otázka, zdali jest tato obžaloba vůbec způsobilým podkladem 
pro provádění, trestnJlho řízení,. oddalovati tuto otáziku až do ukončení 
úkonů jiných - §§ 8 až 10 tisk. novely -, jichž platnost vlwstně jest 
podmíněna primérním předpokladem opžaloby zákonu hovící, a jejichž 
provádění před řešením této předurčující otázky by mohlo znamenati 
zcela zbytečné zatížení soudupratl a stran nákJlady. Dále nelze přehlížeti 
že by mohly býti takovýmto zpŮSobem i po stránce věcné ohrožovány: 

Trestni rozhodnuti X. 
~~~1kOV1 lili 

~~ ~ P'eA 
~-# ... ~\ %. 
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11;-li zmař.eny cíl~, je~v zákon pojmenováním původce a smírn~lm jepná-. 
~.lm ~leduJ~ . .Je-I!, tohz obžalov!,cí spís podán přímo bez přípravného 
nzell!, a ';1~-lt ob~alovaný za to, že jest tento spis stižen vadou, jejímž 
uplatnova~ll'2 (namlvkaml) by mohl čeliti s úspěchem obžalobě vůbec, 
Je nasn~de, ze nebude. lze, dokud tyto pochybnosti obžalovaného nejsou 
ods!raneny rozhodnuhm vrchního zemského soudu, počítati u' obžalo
vaneho, s valnou ochotou vyhověti vyzvání, by pojmenoval původce, 
a. steJne bude lze za takových neřešených poměrů předpovídati nezřidka 
J1Ž I;ře~e!'1 smírnému iedn~ní ,výsledek, záporný, dokud se obžalovanému, 
počltaJ,ICllTI': s kladnym usp,echem namitek proti obžalovacímu spisu, 
odm,ma ~ozno~t, onen,prostred,ek upl,atňovati .. Z,toho, co uve?eno, ply
ne, ze zakon predpok1adal podam obzaloby a Jej! bezodkladne doručení 
b~z, ohledu na mo,žné neb~ žá~ané jmenování původce nebo smírné jed
n~m. Nebyl? tedy doručeni obzaloby, jak praví rozhodnutí mOL-sL vrch
mho zemskeho soudu ze dne 16. září 1927 - porušením zákona a nebylo 
doručením tím obviněnému znemožněno ani jmenování původce ani za
vedení smírného jednání, ježto použití obou procesních úkonů záviselo 
jedině na vůli obviněného, a nemUže tudíž doručení obžaloby bez před
sevzetí obou těchto úkonů býti pokládáno za zmatečné. Generální pro
kuralu.rou vznesená zmateční stížnost na záštitu zákona, pokud čelí proti 
věcnému obsahu napadeného rozhodnutí, jest odůvodněna, a bylo proto 
podle §§ 33 a 292 tL ř. uznati právem, že rozhodnutím vrchního zem
ského soudu byl porušen zákon v ustanoveních § 208 odst. druhý, 211 
až 213 tL ř, pokud se týče § 8 tisk. nov. Rozhodnuv t"kto ve věci samé 
nepokládal Neivyšší soud za nezbytno, zabývati se formální otázkou 
rovněž generální pwkuraturou nadhozenou, zda postupem vrchního 
zemského soudu, pokuď vyřídil opravný spis obžalova'1ého, pOl/žívaje 
svého dowrčího práva poďle § 15 tL ř., byl porušen zákon v ustanovení 
§15tLř. 

čis.3110. 

Tisková novela (zákon ze dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n.). 
Aby ten, kdo urážlivou zprávu sepsal, mohl býti pokládán za pů

vodce ve smyslu § 1 (3) čís. 1 ~na, jesf, třeba, by bylo jeho cilem, 
by zpráva byla uveřejněna tiskem; ,J<ide této podmínky tfi!ni, nelze pi
satele (informátora, objednatele) zprávy považovati za původce, nýbrž 
jedině toho, kdo jeji uveřejněni nařídil. 

(Rozh. ze dne 9. března 1928, Zm I 12/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústním MčenÍ 
zmateční stížnost obžalovaného proti rozsudku krajského jako kmetské-. 
ho soud'u v Chebu ze dne 1. prosince 1927, jímž byl stěžovatel uznán 
vinným přečinem proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. zák. a § 1 zákona 
ze dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n, 

Důvody: 

Zmateční stf;inost obžalovaného dovolává se důvodů zmatečnosti 
podle čís, 5 a 9 - patrně 9 a) - § 281 tL ř.; nejasnost rozsudku a ne-
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správné podřadění zjištěného skutku pod zákon spatřu;e v tom, že rOz
sudek nezjišťuje, že obžalovaný dal podnět k uveřejněni závadného 
článku v čas'opisu »Der deutsche F.«, a zejména jakým způsobem tak 
učiniL Obžalovaný prý prohlá'sil při hlavním přelíčení, že sice sepsal zá
vadný článek za účelem jeho uveřejnění v periodickém tiskopisu »Der 
deutsche F.«, že si však nemůže již vzpomenouti, zdali jej odevzdal 
redaktorovi k uveřejnění, po pt'padě jakým způsobem se článek dostal 
do redaktorových rukou. Neni prý tu tedy doznáni obžalovaného v tom 
směru, že způsobil nebo mohl zpúsobiti uveřejnění článku, a ani jina
kého důkazu prý o tom není. Stížnost zastává právní názor, že sepsání 
urážlivé zprávy není 'samo o sobě ještě trestné, a to ani tehdy, když pi
satel měl při sepsání úmysl, by zpráva byla uveřejněna tiskem, nýbrž 
že.k úplné skutkové podstatě přečinu urážky ,na cti tiskem náleží, by ten, 
kdo článek sepsal, dal také přímo nebo nepřímo podnět.'k: jeho uveřej
nění tiskem, neboť prý jest jasno, že delikt jest 'spáchán nikoli pouhým 
sepsánim zprávy, nýbrž po výtce rozšiřováním zprávy V tiskopisu. 
S právním názorem stížnosti nelze souhlasiti, neboť nemá opory v usta
novení § 1 odst. (3) zákona 6iis, 124/24 sb. z. a n., jež obsahuje vyme
zení pojmu původce, V tomto případě jde o činnost, již má na zřeteli 
ustanovení § 1 ods!. (3) tiskové novely pod číslem 1., totiž sepsání 
urážlivé zprávy, by byla uveřejněna tiskem. Dále sahající činnosti pisa
telovy zákon nevyžaduje k jeho zodpovědnosti jakožto původce. Podle 
doslovu z"kona i podle zpráv výborů ústavně právních poslanecké sně
movny a senátu (tisk 4569 a 1884) musÍ býti c!lem pů~odcovýr;', by 
urážlivá zpráva byla uveřejněna ttskem, a, kde teto podmmky nem, ne
lze ovšem pisatele (informátora, objednatele) zprávy považovati za pů
vodce, nýbrž jedině toho, kdo její uveřejněni nařídil. NalézacÍ soud však 
zjistil v rozsudku bezvadně a stížnost tnto zjištěni ani nenapadá, že ob
žalovaný sepsal závadný článek právě k tomu cíli, by byl uveřejněn v ča
sopi",,! »Der deutsche F.«. O přerušenll vztahu mezi sepsáilím a uveřei
něním zprávy mohlo by se mluviti jen tehdy, 'kdyby nylo zjištěno, že 
k jejímu uveřejněni došlo proti vyslovené vůli pisatelově. Než obžalo
vaflý podle spisů nic takového vůnec netvrdil a netvrdí to aní zmateční 
stížnost; naopak podil'e pmtollmlu ° hlavním přelíčení doznal obžalova
ný, že sepsal oba články za účelem jejich uveřej"ěnlí v periodickém 
tiskopisu »Der deutsche F.« a dodal k tomu pouze, že si nemůže dnes 
již vzpomenouti, zdali je odevzdal redaktoru Šimonu S-ovi sám osobně, 
či jak se dostaly do jeho rukou. Jestliže tedy nalézací soud uznal, že ob
žalovaný jest jako původce podle § 1 tiskové novely trestně zodpověd
ným za případn'ý trestný obsah závadného článku, srovnává se jehO' vý
mk se zjištěným stavem věci a se zákonem, nelze mu vytýkati ani ne
jasnost ani nesprávné použití zákona, a zmateční s,tižnos! bylo proto 
jako bezdůvodnou zamf.tnonti. 

čis. 3111. 

Podminěné odsouzení (zákon ze dne 17. října 1919, čís. 562 sb. z. 
a n.). 
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Byl-Ii !<dů ůdsouzen pro činy, spáchané v důbě zkušební pů dřívěj
šÚ11 půdmíněném ůdsouzení prů činy, vyluČUjící půdle § 2 zákůna nové 
pOdmíněné odsůuzení, je tůto vyloučeno, třebas hyl obžalovaný v novém 
rozsudku ůdsůuzen též pro čin spáchaný před prvním rozsudkem' usta
noveni v čtvrté věty § 6 čís. 4 zákona nelze tu půužíti; předpokláctáť že 
by} ?~zalovaný ods ,ouzen znovu výhradně jen pro číny, spáchané před 
dnve]slm odsouzennn. 

(Ro'zh. ze dne 7. března 1928, Zm II 497/27.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaai vyhověl po ú'stním líčení 
zmateční stížnQsti státního zastupitelství do rozsudku zemskéhO' soudu 
v Opavě ze dne 11. listopadu 1927, pokud jím bylo vyslQveno, že trest 
!ěžk.ého žaláře dvou měsíců, zostřeného jedním postem měsíčně, ulo
zeny obžalovanému tíimto rozsudkem pro zlo,čin krádeže podle §§ 171, 
173, 174 II cl, 176 II cl, tr. zák., jest poďmíněný a že zůstává podmí
něným i trest vězení tří dnů, zQstřeného jedním postem, uložený mu roz
sudkem okresního soudu v Opavě ze dne 18. února 1927 pro přestupek 
krádeže podle § 460 tr. zák. a pro přestupek podle § 36 zbroj. pat., zru
šil rozsudek nalézacího soudu, pokud jím bylo vysloveno, že odsouzení 
podle tohoto rozsuelk:u jest P'Odmiílněné a že zůstává podmíněným trest, 
uložený 'Obžal'Ovanému rozsudkem okresního soudu v Opavě ze dne 18. 
února 1927, a uznal, že odsouzení, vyslovené napadeným rozsudkem jest 
nepodmíněné a že o tom, zda zůstane podmíněným trest, uložený obža
lovanému rozsudkem okresního soudu v Opavě ze dne 18. února 1927, 
či zda má býti nařízen výkon tohoto trestu, rozhodne okresní soud 
v Opavě. 

D ů vod y: 

Veřejný Qbžalobce vytýká napadenému výroku rozsudku, že soud 
jím překročil trestní moc (čís. II § 281 tr. ř.), porušiv zákon v ustano
veních §§ 2 a 6 čís. 4 z8Jkona o podmíněném odsouzení. Zmateční stíž
nost jest odůvodněna. Obžalovaný byl při vynesení napadeného rozsud
ku již dříve podmíněně rozsudkem okresního soudu v Opavě ze dne 18. 
února 1927 potvrzeným rozsudkem zemskéhů soudu jako souelu odvů
lacího v Opavě odsQuzen pro čin spáchaný z pohnutky nízké a nečestné. 
Bylo tueliž podle § 2 zák. O' poelm. ods. opětné podmíněné odsouzeni 
vyloučeno. Nynější odsouzení nastalo pro skutky, spáchané po dřívějším 
podmíněném odsom:ení v době zkušební. Že nastalo odsouzení nyní též 
pro krádež, spáchanou před prvním rozsudkem, nemění na věci ničeho 
a nemůže odůvodniti použití Nvrté věty § 6 čís. 4 zák. o pod. ods., jíž 
lze použíti jen tehdy, byl-Ii vinnik odsouzen znovU výhradně jen pro 
činy, spáchané před dřívějším odsouzením. Bylo by protismyslné, kdyby 
v takovém případě mohlo býti vysloveno opětné podmíněné odsouzení, 
jež by bylo vyloučeno, kdyby tu nebylo jednoho trestného činu z doby 
dřívější. Odůvodněné zmateční stížnost! bylo proto vyhověti a rozhod
nouti jwk se stalo. 
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jsou-Ii tu předpoklady pro kůnáni hlavního přelíčení v nepřítQmnosti 
obžalovaného, není vynesení rozsudku na závadu, že za přelíčení vyšly 
na jevo nové okolnosti, k nimž důsavadní výsledky tresůního řízení ne
poukazovaly, nemá-Ii soud pochybností o bezpečném objasnění věci i 
v nepřítomnůsti obžalovaného (jeho opětným slyšenim). 

Maření exekuce (zákon ze dne 25. května 1883, čís. 78 ř. zák.). 
§ 1 zákona nerozeznává, zda se dlužník zbavil majetkůvého před

mětu za úplatu či bez úplaty a nepředpokládá, by činem nastlalo zmen
šení dlužníkova jmění; stačí, vzešla-Ii z činu taková přeměna v jeho 
jmění která způsobuje věřiteli obtíže, 'Obzvláště pirůtahy ve vydobytí po
hledá~ky; nezáleží na tom, že věřitel má možnost dosíci uspokojení ji
nými prostředky exekučulmi, ani na tom, že se kupní cena dlužníkem za 
věc stržená rovnala její skutečné hůdnotě nebo ji převyšovala. 

(Rozh. ze dne 12. března 1928, Zm I 401/27.) 

N e j v yš š í s o u d jak:o soud zrušovací zavr~1 ~o ústním líčení. zma: 
teční stížnost obžalovaného prolI rozsudku kra]skeho soudu v LIberCI 
ze dne 27. dubna 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným přečinem ma
ření exekuce podle § 1 zákona ze dne 25. května 1883, čís. 78 ř. zák. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnost dovolává se číselně důvodů čís. 4 a 9 a) § 281 tr. 
ř. Zmatek čís. 9 a) není dolíčen po zákonu. Stížnost nedokazuje bez
trestnost skutku v napadeném rozsudku zjištěného, nýbrž skutku, který 
si sama .svémocně sestrojuje, př,edpokládajíc ve vývodech po stránce ob
jektívní skutečnost rozsudkem nezjištěnou, že se úplata,.k níž se dcera 
stěžovatelova zavázala, rovnala hodnotě věcí jí stěžovatelem prnela
ných, a po stránce subjektivní opak skutečnosti rozslldkem zjištěné, že 
stězovatel prodal dceři obchod v úmyslu, zmařiti exekuci mu hrozící. Při 
tomto samovolném doplňování a měnění rozsudečného děje nedbá stíž
nost ani povšechných mezí zrušovacího řízení a uplatňuje skutkové okol
nosti a průvody, které při hlavním přelíčení upIatňQvány nebyly a k nimž 
při naprostém zákazu novot v tomto Období trestního řízení vubec ne
lze přihlížeti. Obzvláště dlužno i důvodnost výtek neúplnosti řízení pře
zk'Oumati výhradně na podkladě záznamů, podle nichž navrhl obhájce, 
I. by byly. výpovědi, které učinili svědci (A. a O.) při hlavním přelíčení 
v nepřítomno'sti stěžovatele, sděleny stěžovateli, po případě, by bylo 
nich slyšen, 2. by byl znalci přezkoušen inventář přejímací ceny a by 
bylo zjištěno, zda přejímaci ceny odpQvídají skutečným cenám zboží, 
že sice není tu. veškeré zboží, avšaJk: že jsou tu protihodr1Qty zboží tomu 
odpovídající, 3. by byl slyšen lékař Dr. P. jako svědek a dva soudní 
znalci lékaři o tělesném stavll stěžovatelově, zejména o tom, že není 
schopen vésti dále obchod samostatně a že od zánu do prosince 1926 bylo 
každou chvíli očekávati jeho úmrtí, 4. by bylo' hlavní přelíčení odro
čeno do té doby, až dojde vyřízení stěžovatelovy. žádosti za milost. Ná~ 
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vrhy byly nalézacím soudem právem zamítnuty. Stěžovatel se k hlavn!
n~u. přeliče::! nedos~aviL Že tu byl)" zákonné předpoklady projednání 
vecI,v ~epfltOl;1l10st: o!:žal.ovanéh~, stížnost nep,opirá :- obhájce ani při' 
zaha]el11 hlavnlho prehcel11 nepoprel, naopak vyslovne souhlasil s tím, 
by se Jednalo v nepřítomnosti obžalúvaného. Za ta:kového stavu věcí 
n~ní skončení hlavního přelíčení a vynesení rozsudku na závadu ani, že 
pn ?Iavním přelíčení vyšly - na příklad výslechem svědků - na jevo 
nove okolnostI, k I11mž dosavadní výsledky trestního řízení nepoukazo
valy, Jestiť podle § 427 tr. ř. zaříditi přítomnost obžalovaného v tako
vých _případec~ jen, má~li n~lézací ;oud za to, že se nelze nadíti, že by 
se vec v nepntomnostI obzalovaneho naprosto uspokojivě objasnila. 
Takových pochybností o bezpečném objasnění věci i v nepřítomnosti 
pokud se týče bez opětného sliyšení stěžovatele nebylo. Nehledíc k tomu' 
ž,:, svědek A. dosvědčil do,tyčnou rozmluvu se stěžovatelem již v řízeni 
pnp:a~nél?, neměl s~ud nejmenší příčiny pochybovati o pravdivosti vý
povedl svedka A-a, ze oznámil v prvé polovici měsíce září stěžovateli, 
ze bude v,:dena exekuce na jeho sklad papíru a na jeho obchod papírem 
(A.) a svedka O-a, že s exekucí sečká, až přijde stěžovatelova žádost 
09, p!,es'ldenta ~emského finančního ředitelství. Poskytnouti stěžovateli 
pnlezlt0'st, by se vyjádřil i 0' těcht0' údajích svědiklŮ, byl0' tím méně za
potřebí, že tu nebylo opačných poukazů v ostatním průvodním materiálu 
a že obhájce netvrdil, ba aní nenaznačil nesprávnost těchto údajů. 

Tvrzením, že § 1 zákona o maření exekuce předpokládá, že vzdáním 
se maJelk:ových předmětů nastalo zmenšení majetku dlužníkova, je stíž
nost v rozporu se stálou jud'ikaturou zrušovacího soudu, jenž obzvláště 
v rozhodnutí Č. 2095 sb. n. s'. s poukazem na materialie zákona a za dal
šího odůvodnění vyslovil, že § 1 zákona nerozeznává zda se dlužník 
zbavil majelkovéh0' předmětu za úpl:atu či bez úplaty,' a že se nepřed
pokládá, by činem nastalo zmenšení dlužník0'va jmění, nýbrž stačí, vze
šla-li z činu taková přeměna v jeho jmění, která způs0'buje věřiteli ob
tíže, ?bzvlášt~ pr~!ahy v~ vydobytí_pohledávky, Újma, proti které 
chram ] ednotlllvé ventele z"kon o marel1l exekuce, nemusí - na rozdíl 
od škody pojmem podvodu předpokládané - pozůstávati v takovém 
porušení práva dotčeného věřitele na úplné uspokojení ze jmění dlužní
kova, že úplného uspokojení nemůže d0'síci ani vyčerpáním všech mož
ných prostředků exe,kučních, Stačí, že se věřitel připravuie úplně nebo 
č~'~,!ečně o možnost, dosíci uspokojení určitou exekucí, kterou již za
hajll nebo kterou by byl zahájil:, :kdyby nebylo trestného činu dlužní
kova, a že se tím věřitel nutí k jinému způsobu exekuce, kterým docílí 
usp0'kojení své pohledáviky jen v menší míře nebo s větším průtahem 
nebo s většími náklady, než kdyby nebyla ona exekuce dlužníkem (na 
př; zbavením se oněch částí majetku, jež' byly nebo byly by iejím před
metem) zmařena. Proto nebyl stěžovatel zodpovědnosti podle úkona 
(I maření exekuce prost ani kdyby 'bylo - provedením průvodu pod čís. 
2 navrhovaného - zjištěno, že se kupní cena, za kterou orodal dceři 
svůj sklad papíru a obch0'd papírem, rovnala skutečné ceně'tohoto jeho 
majetku, a - Jak stižnost 0'všem bez opory v roz sudkových zjištěních, 
k tomu dále podotýká -byla vyšší než částka, kterou bylo lze docíliti 
exekučním prodejem uvedeného zboží a obchodu. Rozhodným jest jen, 
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že stěžovatel znemožnil závadným prodejem určitému věřiteli, dosíci 
uspokojení své pohledávky opovězenou mu exe'kuci na sklad papiru a 
na obchod papírem, že po tomto prodeji byl vhodným předmětem exe
kuce -- na místě zboží a obchodu v ceně více než 204.000 Kč -jen 
zbytek kupní ceny převzetím jiných dluhů stěžo'vatelových kupitelk:ou 
nehražený, pohledávka stěžovatelova pouhých 36.224 Kč 41 h, a že vě
řitel mohl exekucí na tuto pohledávku dosíci uspokojení jen v menší 
míře, s větším průtahem a s většími náklady, protože - jak rozsudek 
právem zdllfazňuje - stěžovatel kupní smlouvou určil, že pohledávka 
ta jest splatná v měsíčních lhůtách po 300 Kč a vzdal se výpovědi po
hledávky pro případ, že lhMy budou řádně placeny. Újma, která tím vě
řiteli nastala, nebyla by ani zdaleka vyvážena skutečností stížnosti 
upl:at-ň'ovanou, avšak v rozsudku nezjištěnou, že kupitelka byla podle 
smlouvy povinna zúročiti zbytek 'kupní ceny, nehledíc ani k tomu, že stě
žovatel učinil, povoliv zaplacení kupní ceny ve lhůtách, uspokojení vě
řitele závislým na tom, jak se v budoucnosti vytváří majetkové poměry 
kupitelčiny. V rozsudku není ani skutk0'vých zjištění, o které by se mohla 
opříti další námitka stížn0'sti, že by stěžovatel nebyl směl připustiti za
bavení skladu zboží ve prospěch jednotlivého věřitele, aniž by se za
choval trestným způsobem vzhledem na ostatní své věřitel~. Ostatně by 
na skutečnostech toho druhu nezáleželo, můžeť kterýkoliv věřitel vésti 
exekuci na jmění dlužníkovo bez ohledu na to, zda zbyde dostatečná 
úhrada i pro ostatní věřitele, a jádro protiprávnosti souzeného skutku 
spočívá v tom, že pov0'lením měsíčních spl1átek byla zkrácenému věři
teH znemožněna okamžitá exekuce na onu část kupní ceny, která zbyla 
stěžovateli po zajištění všech ostatních věřitelů stěžovatelových pře
vzetím jejich pohledávek kupiteln<Jou. Prodej obchodu dceři nebyl jedi
ným způsobem, jímž mohl stěž0'vatel upraviti své majetkové poměry tak, 
by bylo současně vyhověno ohledu na jeho chorobný stav a na péči o 
další živobytí rodiny, Mohl prostě p0'věřiti dceru samostatným vedením 
0'bchodu. Avšak, Lkdyž byl prodej naprosto nutným, nebylo pro ony 
účely nikterak zapotřebí shora uvedené úmluvy o způsobu, jakými má 
dcera zaplatiti zbytek kupní ceny. Proto bylo pro závěr o zlém úmyslu 
stěž0'vatelově, k němuž poukazuje uvedená úmlHva ve spojení s před
chozím opo,vězením exe1kHce na prodaný obchod se strany svědka A-a, 
bez jakéhokoliv významu, jaký byl zdravotní stav stěžovatele obzvláště 
v době mezi onou opovědí a závadným prodejem, pOlkud se týče okolnost 
v návrhu čís. 3 uplatňovaná, jakož i údaie svědka A-a a O-a, zda zpo
zorovali na něm zh0'ršení jeho choroby či\lí nic. Návrh shora pod čís. 4 
uvedený byl - nehledíc k jeho bezvýznamnosti nalézacím soudem prá
vem vytčené - bezpředmětný, vždyť·bylo beztoho iiž výpovědí svědka 
A-a ziištěno, že žádost, již podal stěžovatel k presidentu zemského fi
nančního ředítelství, byla tímto úřadem 17, listopadu 1926 s konečnou 
platností zamítnuta, a v,e spisech není poukazů k tomu, že stěžovatel 
podal i iinou žádost 0' prominutí dluhH cestou milosti. Z toho, co uve
deno, plyne, že průvodní návrhy obhájCOVy byly soudem prvé stolice 
právem zamítnuty, aniž by tím byly porušeny zvláštní předpisy nebo 
povšechné zásady trestního řízení, zeíl11éna zásada, že dlužno zjistiti 
i okolnosti, které mohou býti ve prospěch obžalovanéh0' nebo brániti 
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závěrl~n mu nepříznivým.y , Stížnost je tudíž, pokud vytýká rozsudku 
:mate~no~t podle § :81. CiS. 4 tr. ř., zřejmě bezdůvodna. Dále uplat
~ovany duvod zmatecnosti čÍs. 9 písm. a) neprovádí po zákonu a dlužno 
Ji v tomto směru pokládati za neprovedenou. Bylo proto zmateční stíž
nost zavrhnouti. 

čís. 3113. 

~orušení př~?pisu § 151 čís~ 3 tr. ř. výslechem slabomyslné osoby 
~:\~matkem crS. 4 § 344 tr. r., doznal-li obžalovaný čin (§ 127 tr. 

Pojem »b~zvěd?mí« je v v §, 127 tr. zák. postaven na roveň pojmu 
»bezbrannostl«; mrmomanzelská soulož s osobou žertskJou ktlerá jest 
v tom neb onom stavu, jest podrobena témuž zákonnému tr~stu. 

(Rozh. ze dne 12. března 1928, Zrn II 2/28.) 

N ~ i,v y.~ š í s o ~ d jak? soud. zrušovací zamítl po ústním líčení 
zmate.cm sliznost ?~lZalovaneh? proh rozsudku pomtního soudu v 010-
m.ouci.ze dne 27. flJna 1927, Jimz hyl stěžovatel uznán vinným zločinem 
nasilneho smil'stva podle § 127 tr. zák. 

Důvody: 

Zn:ateční v~tížnosti dlužno přisvědčiti, pokud, dovolávajíc se důvodu 
zmatecnosli c;s. 4 § 344 tr. ř., namítá, že Eliška Z-ová neměla býtí 
vzhle~elTI. k predp~su;§ 151 č!s. 3 tr. ř. vůbec slyšena jwko svědkyně. 
~yla! JIz, v čeyl1ichm oznamení a jemu připojeném lékařském 
\ ysvedcem jalkoz i. svy~ ot~em, svědkem Martinem Z-em, o~načena jako 
o~oba slabomysDna, duse~ne zcela zaostalá, naprosto nechápavá, dušev~ 
ne naprosto degenerovana a take podle posudku soudních znalců lékařů 
jimiž byla vyšetřována za přípravného řízení, jéle o osobu duševně za~ 
ostalou, s,labomyslnou:. Ke hlavnimu přelíčení dostavHa se podle zá
znamu v Jedn,ac~m protokole, JSouc slabomyslná, v průvodu svého otce 
a Jeho pon:oci ucm.'l~ tak'é 'podle dal!šího záznamu !Údaje ve smyslu § 166 
(~48)" tr. r.; ,ve ,veci ,same pak vypovídala jako v řízení přípravném a 
pflpo)'la Wke n~kter~ ~od~tky" n.ejsouc, však, jak se v protokole dále 
UV::di,~ch,~pl1a s?uv~sle vypovedJ. Take v protokole o jejím výslechu 
v ,n~e111 pp~r~ynem je ? n! poznamenáno, že souvislých odpověClí ne
dava: sllo~:teJsich pOjmu vubec nechápe, že veškeré dotazy zodpovídá 
velm! oblizně a musí na vše býti' tázána .nbkolikráte· že hledí strnule 
a ~ez zájmu kzemi, že není s to vyjádřiti své myšlenky ve .větách a činí 
d?'Jem dívky d?ševrtě omezené. Všechny tyto zjevy mohly a měly powt-
11I~U soudu dat! b,ezpečně poznati,. že Eliška Z-ová je osobou pro svůj 
dus:,vnu sta,v n,ez.pusobrlou vypov~děti vprav~u, takž: podle § 151 čís. 3 
tr .. r. neSilll byh pod zmatecnosÍ1 sl'ysena Jako svedkyně. Než přes to 
nelze zmateční stížnosti' přiznati úspěch. Neboť' podle předposledního 
o~stavce § ~44. tr. ř.nemohou důvody zmatečnosti, uvedené tam pod 
ČiS. 3-6. byli uplatňovány ve prospěch obžalovaného, je-li nepochybně 
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zjevno, že porušení formy nemohlo na rozhodnutí působiti způsobem 
obžalovanému nepřízniví'm. V souzeném případě nedoznal obžalovaný 
porušením předpisu § 151 čís. 3 tr. ř. žádné újmy; vždyť sám skutky, 
klladené mu za vinu, doznal jak četnictvu tak při svých soudních vý
sleších; přiznal, že souložil s Eliškou Z-ov ou počínaje podzimem roku 
1925 opětně, podle svého údaje u hlavního přelíčení asi 27 kráte. Z po
čátku sice tvrdil, že ji za slabomysllnou nepovažuje, při hlavním přelíčení 
však prohlásil výslovně, že věděl, že je slabomyslná a že mu bylo také 
známo, že se »to« s twkovou osobou., požívající zvláštní ochrany zákona, 
děl'aH nesmí. Obžalovaný doznal tedy, že si byl vědom významu a do
sahu, ba trestnosti svého jednání. Neodpovídá tudíž skutečnosti tvrzení 
stížnosti, že se výrok porotců a rozsudek zakládaly buď vůbec nebo 
hlavně na svědecké výpovědi Elišky Z-ové, že tedy v souzeném případě 
nebylo lze použíti ustanovení předpos.ledního odstavce § 344 tr. ř. 

V zásadě je stížnost v právu také, pokud, rozlišujíc při provádění 
důvodů zmatečnosti čís. 6 a 7. § 344 tr. ř. mezi zákonnýmí pojmy (§ 
127 tr. zák.) »bezbrannosti« jako napmsté (fysické) nezpůsobilosti 
klásti odpor, a »bezvědomí« j"'kožto naprosté nezpůsobil'osti ke vnímání 
zevních příběhů, dovozuje, že v souzeném případě, v němž přicházela 
v úvahu mimomanželská soulož s osobou, která byla bez přičinění pa
chatelova bez sebe (v bezvědomí), - neměla býti na obžalovaného 
vznesena obžaloba pw souložení s Eliš'kou Z-ovou jako s osobou bez
brannou. Věcně však dlužno námitku s.tížnosti označiti jako bezpodstat
nou. Zjev posléze zmíněný dochází vysvětlení v důvodech obžalovacího 
s'pisu, v nichž se uvádí, že lékaři (znalci) prohlásili řečenou: za osobu 
slabomyslnou a duševně bezbrannou. Také soudní znalci lékaři, slyšeni 
pří hlavním přelíčení, uvedli ve svém po·sudku, že je Eliška Z-ová du
ševně bezbrannou ve smyslu § 127 tr. zák., když byli bezprostředně před 
tím prohlásili, že je duševně značně slabomyslná, byť ne úplně blbá, 
v zápětí pak se podrobněji vys\lovili v ten rozum, že tu jde o těžkou sla
bomyslnost, že řeč,ená nezná mravních a právních představ, že žije 
životem animálním a ze byla při činech na ní páchaných zbavena roz
umu-a vůle. Že by tyto zjevy, zjištěné soudním.i znalci, naplňovaly zá
konného pojmu bezvědomí, stížnost nepopírá, naopak výslovně to tvrdí. 
Pojem ten je však v § 127 tr. zák. postav.en v každém ohledu úplině na 
roveň tamtéž se vyskytujícímu pojmu bezbrannosti, zejména je mimo
manželská soulož s osobou ženskou, která jest v tom neb onom stavu, 
podrobeno témuž zákonnému trestu tak, že stěžovatel .nebyl tím, když 
porotní soud dal porotcům hlavní otázku ve smyslu obžaloby, postaven 
v žádném smčru hůře než, kdyby byla porotcům dána otázka na stav 
bezvědomí nebo dokonce alternativně na bezbrannost nebo bezvědomí, 
což zmateční stížnost oznaouje výslovně jako postup prý nejsprávnější 
(předposlední odstavec § 344 tr. ř.). Formulováním hlavní otázky ve 
smyslu obžaloby bylo úpl1ně vyhověno předpisu § 318 tr. ř. a .ve zma
teční stížnosti není vÍ1bec uvedeno, tím méně pak dolíčeno, který z před
pisů §§ 318-323 tr. ř. byl postupem porotního soudu hlavní 
otázkou porušen. že za vylíčeného stavu věci muže býti tím méně 
důvodně vytýkáno porušení. předpisu § 267 tr. ř., je na bíleJnÍ. Také 
důvody zmatečnosti čís. 6 a 7. § 344 tr. r, uplatňuje tudíž stížnost 
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zřejmě nep.rávem. Tím však padá též důvod zmatečnosti podle čís. 
8 § 344 tr. ř., nehledíc ani k tomu, že právní poučení, nebyvši podle 

. záporného v tom směru protokolu o hlavním přelíčení protokolováno, 
nepřipouští ani možnosti přezkoumání zrušovacím soudem. 

čís. 3114. 

Př zkoumání otázky, zda jisté proti úředníku pronesené obvinění 
tvoří skutkovou podstatu zločinu utrhání na cti podle § 209 tr. zák. 
m1;lsí, být!. vzh!edem ~. rozmani,tosti m<:Žoých služebnich pokleská 
statmho uredntka bedltve zkoumano, zdalt obžalovaný svým projevem 
skutečně dotčeného vinil ze zločinu, t. j. zdali uvedl ve spůjitosti s jeho 
oso~ou vym~šlené skutečnostii, zakládající skutkovou podstatu nějakéhO 
zločtnu netoliko po objektivní, nýbrž i po subjektivní stránce. 

Ke skutkové podstatě zločinu podle § 101 lir. zák. nestačí, že úřed
ní~ zneužil moci sobě svěřené na škodu státI!, nýbrž se vyhledává kro
me toho, by tak učinil též v úmyslu, by stát poškodil. 

(Rozh. ze dne 14. března 1928, Zm II 78/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jaiko soud zrušovací vyhověl v neveřeiném za
sedání zmateční stížnosti obžalovaného proti 'rozsudku zemského 
trestního soudu v Brně ze dne 2, ledna 1928, jímž byl stěžovatel uznán 
vinným zločinem utrhání na cti podle § 209 tr. zálk-, zrušil napadený 
rozsude~: v celém rozsahu jako zmatečný a věc vrátil soudu prvé stolice, 
by ii znovu projednal a rozhodli. 

D tl vod y: 

l'!apadeným rozsudkem byl obžalovaný uznán vinným zločinem 
utrhal1l na ch podle § 209 tr. zák., spáchaným tím, že v anonymním 
podání ze dne 9. dubna 1926 křivě vinil revidenta důchodkové kontroly 
Josefa B-a a vrchního berního správce Karla T-a ze zlo'činu zneužití 
úřední moci a ze z!ločinu braní darů ve věcech úředních, Jde tu o vinění 
státních úředníků z poklesků sjeiich úředn" činností souvisejícich a 
nutno si uvědomiti, že t<lkové úředni poklesky mohou býti rázu dosti 
různého, Nejhrubším zaviněním tu bude jednání, jež zahrnuje v sobě 
skutkové znaky zlO'činu. tudíž v souzeném případě s hlediS:ka II lOl tr. 
zák.. jednání pozůstávající v tom, že úředník zneužil moci sobě svěřené 
v úmyslu, by zpl!sobi! státu nebo někomu iinému škodu. a ·s hlediska 
§ 104 (případ druhý) tr. zák.. činno·st zračíci se v tom že se úřední'k 
dal při obstarávání svých úředních prací svésti darem ke' stranictvi tudíž 
při.iaU nebo si dal slíb"ili dar v souvislosti se svou úřední činností.' nikoli 
tedy snad teprve pO' jejím výkonu. Tyto slkutky, obzvláště co se týče 
přijetí darů, mohou pak přecházeti za jistých okolností v podstaty pře
činu nebo přestupků podle zákona ze dne 3. července 1924, čís. 178 sb, 
z. a n. o úplatkářství. Kromě toho je posléze možno, že nepři
stoJné jednání úředníka vůbec nenaplň["'je skutkovou podstatu činu po .. 

-- C1S . .j 1 14 ---

203 

dle trestního zákona stihatelnéhn, nýbrž že tvoří toliko, porušení kár
ni·ch předpisů pro ten který obor úřednictva pJlatných. Již z této roz
manitosti možných služebních poklesků státního úředníka vysvítá, že 
soudem musí v případě, kde jde o řešení otázky, zdali jisté proti úřed
níku pronesené obvinění tvoří skutkovou podstatu zločinu utrhání na cti 
ve smyslu § 209 tr. zák., bedlivě býti zkoumáno, zdali obžalovaný svým 
projevem skutečně dotčeného úředníka vinil ze zločinu, t. j. zdali uvedl 
ve spojitosti s jeho osobou vymýšlené skutečnosti zakládající skutkovou 
podstatu zločinu netoliko po objektivní, nýbrž i po subjelktivní stránce. 
Vycházejíc zjevně z těchto předpookladú vytýká stížno'st obžalovaného 
právem s hledi·ska dllvodu zmatečnosti čís. 5 § 281. tr. ř. rozsudku vad
nost, pokud již po obiektivní stránce nezjišťuie a neodúvodňuje způso
bem zákonu hovícím, že jest v pozastaveném dopisu obsaženo vinění ze 
zločinu podte § 101 a 104 tL zák V příčině tohoto zločinu omezuje se 
rozsudek na ziištěnÍ, že Jsou oba úředníci »jasně« obvin~ni, že v úřadech, 
jimž jsou zavázáni, zneužívají moci sobě svěřené, B. v dohodě s ~-em 
tím, že reviduje mlýny ve SVllj prospěch, tedy ne na pmspěch stálu, 
nýbrž k .ieho škodě, na kterémžto prospěchu má T. účastenství. Právem 
namítá stížnost, že ke slk'utkové podstatě zločinu § 101 tr. zák. nestačí, 
že úředník zneužil moci s'obě svěřené na škodu státu, nýbrž že se vy
hledává kromě toho, že tak učinil též v úmyslu, aby stát poškodil; vždyť 
nelze vyloučiti možnost poškození státu i bez takového úmyslu, což by 
pak spadalo toliko pod pojem kárného> poklesku, a nebylo by již viněním 
ze zločinu, jaJk je má na mysli § 209 tr. zák. Zdali však byl v pozasta
veném dopísu viněn B, z úmysllného zneužití moci úřední na úkor státu 
a T. z vědomého účastenství na tomtO' zlO'činu, rozsudek neodůvodnil. 

Ještě choulostivějším je výrok soudu, pokud ve slovech »že T, po
máhá lidem při vypisO'vání danÍ« pat.rné spatřuje jeho ;rinění ze zločinu 
§ 10 1 h. zák jak by bylo aspoň souditi podl:e poznámky roz sudkových 
důvodú, že »totiž dává lidem rady ke škodě státu«. Zjištění smysllu a 
dosahu závadného projevu spadá v obor skutkově zjišťovací činnosti 
nalézacího soudu; bylo proto jeho povinností, by se přesně a zře
telne vyiádřil jakož i odůvodnil, jaJký smysl pfičítá viněni »že pomáhá 
lidem při vyp-isování daní«; již nno .slovo »vypisování« vyžadovalro ná
ležitéhO' vysvětlení;iaké zneužití úřední mo"CÍ pak má tu soud na mysli. 
nelze seznati z poznámky, »že dává lidem rady ke škodě státu«, vždyť 
takové radv lze dávati i mimo úřední činnost a bez zneužití moci svěřené 
a obzvláště i bez .úmysllu poš!k-oditi stát. Celá věc je dosud tak mlhavá, 
že vůbec v rozsudku vyčísti nelze, jaký úsudek si nalézací soud o smyslu 
a dosahu pozastaveného projevu utvořil. To platí i ohledně dalšího zlo
činu podlle § 104 tr. zák.. z něhož prý byli řečení úředníci !křivě viněni. 
Pouhá, nad to nedostatečná citace doslovu zákona nemůže nahraditi § 
270 čís. 5 tr. ř. stanovený požadavek, by nalézací soud byť i stručně, 
avšak určitě odůvodnil, zdali a proč spatřuje v onom udání křivé vinění 
ze zločinu § 104 tr. zák, s ohledem na všechny pro tento zločin po ob
jektivní iakož i po subjektivrí stránce v úvahu přicházející zákonné ná
ležitosti. Napadený rozsudek vykazuje tudíž již co se týče objektivní 
strániky zločinu § 209 tr. zák. tak hrubé vady formální, že jej nelze 
v platnosti udržeti. Uvažovati o námi.tkách ve směru objektivním nemělo 
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by za tohoto stavu věci smyslu; neboť nelze zkoumati, zdali nalézací 
soud správně řešíl otázku subjelktivní, zdali totiž obžal'ovaný vědomě 
křivě vinil dotyčné úředníky ze zločinu, když ani objektivně není zjiště
no, zdalI Jest takové vinění v pozastaveném udání obsaženO'. Bylo proto 
~mateční sUžnosti vyhověti a podle § 5 novel1y k trestnímu řádu uznati, 
Jak shora uvedeno. Při novém hlavnim přeJiíčení bude na soudě naléza
cím, by uvažoval předem o pachatelství vůbec; pak zda jest naplněna 
objelktivní stránka tak, jak toto rozhodnutí uvádí, a po stránce swbjek
tivní, jak uvádí rozhodnutí ze dne 19. července 1927, č. j. Zm II 184/27 
a by též každý z těchto výroků způsobem § 270 čís. 5 tr. ř. předepsaným 
řádně odůvodnil. 

čís. 3115. 

Vběhlo-li řídiči automobilu do cesty dítě, jest povinen ihned brzdíti 
a rychlost zmírniti tak, by mohl býti připraven na všechny možnosti lil 
předešel úrazu; neučinil-li tak, nýbrž strhl auto na stranu, zodpovídá (§§ 
335,337 tr. zák.) za následky smyku tím způsobeného; subjektivní 
stlránka. . 

(Rozh. ze dne 16. března 1928, Zm II 38/28.) 

Ne j vy Š š í s o u d jalko soud zrušovaCÍ vyhověl po ústn,m líčení 
zmateční stížnosti Mátního zastupitelství protí rozsudku zemského trest~ 
ního soudu v Brně ze dne 5. prosince 1927, jímž byl obžalovaný podle 
§ 259 Čí's. 3 tr. ř. sproštěn z obžaloby pro přeč,in proti bezpečnosti života: 
podle §§ 335, 337 tr. zák., zrušil napadený rozsudek jako zmatečný a věc 
vrátil soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Dtlvody: 

Zmateční stížnost dovolává se dtlvodů zmatečnosti čis. 5, 9 a) a 9 b) 
§ 281 tr. ř. Důvoď čís. 5 uplatňuje v jediném směru, namítajíc, že pro 
rozsudkový závěr, podle něhož se nejednalo o takovou místní situaci, 
která by byla podle druhého, odstavce § 46 .. min. nař. ze dne 29. dubna 
1910, čís. 81 ř. zák. vyžadovala zmírnění rychlosti auta na 6 km za 
hodinu, nejsou uvedeny důvody, čerpané z průvodnáho řízení, a že roz
sudelk buduje závěr ten na pouhé soudcově osobní znalosti místa,na
byté cestou čistě soukromoll. Než s touto námHkou zmateční stížnosti 
netřeba se zabývati. Těžiště řešení otáziky trestného závinění obžayo
vaného spočívá, jak ostatně i stížnost sama správně uznává, v pos,ou-: 
zení způsobu, jak se obžalovaný zachoval, poč,lnaje okamžikem, kdy mu 
hoch Karel J. vběhl poprvé do cesty. Rozsudek zjišťuje, že tento pěti
letý hoch vběhl obžalovanému do cesty neočekávaně napIíč přes jízdní 
dráhu nejprve z prava do leva, že obžalovaný na to reagovaJ tím, že· 
vyhnul hochovi do prava, že všalk hoch vběhl přeď auto znOVa zpět s levé 
strany na pravou a to z tak bezprostřední blízkosti a ta1< neočekávaně, 
že pro obžalovaného nebylo podle názorll soudu jiné volby, než bud' 
chlapce přejeti nebo strhnouti auto náhle do prava. Zmateční stížnost 
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uplatňuje právem, že překážku, spoNvající v objevení se hocha před 
autem, nesluší děl:iti ve dvě období, jak činí rozsudek, a dovozuje, že, 
jakmile obžal'ovaný poprvé spatřil na vzdálenost 3-4 kroků, podle 
tvrzení obžalovaného, asi 6 ol podle výpovědí svědků -- před autem 
pětiletého chlapce, tedy dítě, které samo není schopno chrániti se před 
hrozícím nebezpečím a o němž obžalovaný nemohl předvídati, jak se 
před autem zachová, zda se mu zejména včas a řádně vyhne, bylo jeho 
povinností, vyplývající z předpisu § 45. min. nařízení, by rychlost auta 
přiměřeně zm'irnil, po případě auto vůbec zastavil. K těmto, zásadně 
správným úvahám zmateční stížnosti dlužno dodati, že řídič automobilu, 
jenž nemá před sebou dráhu úplně volnou, má býti povždy připraven 
i na náhlé objevení se překážky, a je zejména i v případech tohoto druhu 
jeho povinností, zmírniti již předem zavčas rychlost jízdy tak, by byl 
přípraven na všechny možnosti. (Rozhodnutí o's. 1532, 2368, 2664, 
2667, 2948 sb. n. s.). V souzeném pnfpadě ukládala tuto povinnost obža
lovanému, Ikterý jel ulicí velkého města (brněnskou ulicí Kounicovou), 
okolinost, zjištěná a opětně přípomíná rozsudkem, že ulice je na osud
ném místě zúžena; zjev pak, že v trestním řízení byl" o pi1uběhu vy
slechnuta ř"da osob j<Jko očitých svědků a že podle rozsudkového zjištění 
byly autem obžalovaného kromě usmrcené Růženy R-ové zasaženy a 
zraněny další tři osoby, nasvědčuje tomu, že na osudném místě byl 
v osudné době dosti značný počet lidí. Rozsude1< dospiivá arci k závěru, 
že obžalovaný, spllniv podle znaleckého posudku povinnost zkušeného 
řídiče auta již tím, že se hochovi vyhnul, auto zastavovati nemusil. Leč, 
i kdyby se mělo za to, že situace při prvém vběhnutí hocha do cesty 
nebyla ještě talk nebezpečná, že nutila přímo k okamžitému zastavení 
auta, nutila jistě k oněm opatřením, iimiž si stěžovatel mohl a mě'! za
bezpečiti ovládání vozu a možnost okamžitého zastavení pro pfípad, že 
se situace dalším vývinem událostí, zvláště ukvapeným jednáním dítěte 
stane skutečně nebezpečnoU!, tedy k brzdění a k takovému zmírnění rych
losti, by byl pánem rychi'osti a připraven na všechny ·možnosti a j.fzdu 
po případě okamžitě zastavil. (Srov. zejména rozhodnutí čís. 2948 sb. 
n. s. r Kdyby se byl obžalovaný tak zachoval a hned, když mu hoch po
prvé vběhl do cesty, aspoň zmírnil přiměřeně rychlost jízdy, byl10 by se 
mu přes to, že mu hoch vběhl podruhé přeď auto z bezprostřední blíz
kos,ti a neočekávaně, podařilo vyváznouti z kritické situace takto vznik
nuvší jiným zp>1sobem, než který volil podle rozsudku (náhlým .strhnutím 
auta do prava), který je v rozsudkových důvodech označen nikoli nc
pťipadně jakožto jakýsi skok do nejistoty a který měl podle rozsudiko~ 
vého zjištění v zápětí smyk auta, zbavivší obžalovaného vlády nad stro
jem, že by totiž byl mohli za zmírněné rychlosti auto tím snáze zavčas 
vůbec zas'taviti. Nelze tedy pochybovati o tom, že je dána příčinná sou
vislost mezi opomenutím . obžalovaného, který se nezachoval tak, jak 
vylíčeno, a mezi. úrazem nastavším tím. že obžal:ovaný náhlým strhnutím 
auta po druhém vběhnutí hochově do cesty vjel na chodník mezi lidi 
tam se nalézající. Za tohoto stavu věci, obzvláště pak vzhledem k tomu, 
že obžalovaný měl možnost 2lmírniti aspoň přiměřeně rychlost jízdy 
ihned, když mu' hoch poprvé vběhl do cesty, ježto; je zjištěno, že měl 
v tOmto oll<amži:ku možnost auto i zastaviti, je nemístnou poznámka na-

. I 
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iézacího soudu, že za dané situace by bylo »pouhou frázÍ« žádati na ob
žalovaném, by ve smyslu § 45 min. nař. zůstal pánem své rychl'osti. 
KdybJ: ~byl obžal~vaný použil oné možnosti, nebyl by přišel nazmar ži
vot Ruzeny R-ove, a nebylo by došlo ani k ostanim vice méně vážným 
následkům úrazu. 

Skut!ková podstata přečinu podle § 335 tr. zák. v objektivním směru 
je tedy dána. Další otázka nadhozená stížností vývody k čís. 9 b) § 281 
tr. ř., zda je tu omluvný důvod podle § 2 g) tr. zák., jejž nalézací soud 
spatřuje v tom, že obžalovaný, když mu hoch vběhl po druhé před auto, 
nemél jiné volby, než bud' chlapce přejeti nebo strhnouti auto náhle do 
prava, stává se pIi vyloženém stanoviskU! bezp'řec.mětnou; neboť vše, 
co nastalo po prvém vběhnutí chlapcově do cesty, tedy i smyk auta 
atd. bylo jen nutným dů,s'ledkem první a základní příčiny, totiž té, že 
obžalovaný nezachoval povinné dbalosti a opatrnosti a ihned při prvním 
objevení se chlapcově v jízdní dráze. S tohoto hlediska jest také neroz
hodno, zda obžalovaný dával před tím výstražná znameni, zvláště 'když 
ani obžaloba neklade obžalovanému za vinu opomenutí v tomto směru. 
Ve shora vytčených směrech bylo odůvodněné zmateční stížnosti vy
ho'věti a rozsudek jako zmatečný podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. zrušiti. Roz
.hodnouti ve věci nebylo zrušovacímu soudu lze pro nedostatek zjištění 
v subjektivním směru. NalézaCÍ soud řešil otázku, zda lze u obžalovaného 
mluviti o objektivním závinění ve smyslu § 335 tr. zák. nesprávně. Tím 
jest pochyben i jeho závěr, že jest vyj'oučeno jeho subjektivní zavinění. 
Při stanovisku v objektivním směru, jak bylo shora naznačeno, dlužno 
nyní otázku, zda obžalovaný mohl poznati nebezpečnost svého opome
nutí, řešiti s toho hlediska, že opomenutí spočívá v tom, ze obžalovaný 
ihned, když mu hoch vběhl poprvé před auto, nezmírnil přiměřeně rych
los,t jízdy, obzv·l'áště když podle zjištění mohl auto zastaviti. Nezbylo 
tudíž než odkázati věc podle § 288 čís. 3 tr. ř. !k novému projednání a 
rozhodnuti na soud prvé stolice, jemuž bude při tom míti na zřeteli, že 
rozsudkový výrok, jímž byla vyloučena kvalifikace trestného činu, kla
deného za vinu obžalovanému, ja~ko přečinu podle § 337 tr. zák., nabyl 
právní inoci, nebyv zmateční stížností napaden, talk že na dále přichází 
v úvahu pouze skutková podstata přečinu ve smyslu § 335 tr. zák. 

čís. 3116. 

Urám~ na cti nelze se dopustiti in abstrac~o, nýbrž jen v poměru 
k určité osobě nebo k jinému zákonem za způsobný uznanému podmětu; 
i na přípa~ § 487 tr. zák. jest rozšli!iti předpoklad §§ 488, 491! .tt. zák, 
že urážkou může bý(li dotčena čest osoby (předmět ve smyslu § 492 tr. 
zák.) pfimo jmenované (zejména), nebo osoby 'Označené jen )}zname
ními lIla ni diopadajícimi«. 

Byly-Ii v projevu spadajícím pod hledisl<io §§ 487-491 tr. zák. za 
'Osoby, o nichž má projev platiti, označen~ (nejmen'Ované) os'Oby, 'Odliš
né výběrem z ostatních tím, že uvedena jejich příslušnost k omezenému 
okruhu lysických osob (fu~cionlářů svazu čs. studentstva) a k určité 
politické straně, jest tím dána objektivní skutk'Ová podstata urážky na 
cti v poměru ku každé z osob a vzešla aktivní legitimace žalobní každé 
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z osob, jež náležely k onomu okruhu a v něm zase byly případně odli
šeny od jiných svým příslušetlst:Vím k oné politické straně. 

V subjektivním směru se vyžaduje vědomí obžalovaného, že obsah pro
jevu může ohroziti čestl kteréhOkoliv příslušníka jím vymezeného okruhu 
lysických osob. Není třeba, by pachatel znal osobu, na niž rovněž do
padají a vztahována býti mohou znamení obsažená v projevu za účelem 
označení jeho předmětu; i osoba pachateli svou exis~encí nebo jménem 
neznámá může býti uražena a také urážku této osoby nutno pachateU 
přičítati po s(lránce sUbjektivtllÍ, patří-Ii jen k omezenému okruhu 'Osob, 
jehož se pachatel chtěl závadným článkem (projevem) dotknouti. 

Př!i urážce souboru osob se nevyžaduje v příčině příslušnosti obža., 
lobců k tomuto souboru pachatelova vina z nedbalosUi, nýbrž pachatel 
ručí .za obsah svého projevu bez ohledu na to, zda ví či neví (ať zaviněně 
čili nic) O' oné příslušnosti. 

(Rozh. ze dne 17. března 1928, Zm I 56/27.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl 00 ústním ličení 
zmateční s'tížnosti soukromých obžalobců proti rozsudku krajského jako 
kmetského soudu v Hoře Kutné ze dne 6. prosince 1926, jímž byl obžalo
vaný podle § 259 čís. 3 tr. ř. sproštěn z obžaloby pro přeČin proti bez
pečnosti cti podl,e § 487 tr. zák., zrušil napadený rozsudek v celém roz
sahu jako zmatečný a věc vrátil soudu první stolice, by ji znova pro
jedna) a rozsoudil. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnost soukromých obžalobců je s hledis,ka právního odů_ 
vodněna. Zjistiv v předchozích, odstavcích rozhodovacích důvodú to
lilwo doslov závadného článku, uvažuje rozsudek ihned o důkazu pravdy 
a o t. zv. důkazu prayděpodobnosti, a teprve po příznivém obžal!ov~
nému vyřešení této otázky uvažuje o subjektivní vině obžalovaného a 
připďjuje posléze odstavec, 'lcterý jest sice zevně částí s'ubjektivních ú
vah, avšalw věcně rozborem otáJzky, kdo byl objektivně urážlivou zprá
vou na své cti dotčen. Úvahy rozsudku berou se takto poradím pochy_ 
beným. Nelzeť o pravdivosti neb alespoň důvodném předpokladu prav
divosti určitého tvrzení uvažovati bez předchozího zjištění, ku které 
osobě se tvrzení vztahovalo, a rovněž nelze rozebrati poměr vědomí 
obžalovaného ku právně závažnému obsahu (včetně osobního směru) 
uráiJivé zp[,ávy bez předchozího zjištění, jaký byl obsah a osobní směr 
zprávy objektivně. Východiskem úvah O subje!k,tivní vině, důkazu pravdy 
a důkazu pravděpodobnosti musí býti nikoliv přímo a bezprostředně 
doslov urážlivé zprávy, nýbrž výsledek úvah, jaký měl smysl, směr a 
dosah, přesněji význam myšlének zprávou projevených pro právní sta
tek cti sou1kromých obŽ"alobců, neboli, zda byly z trestnéhO' činu ve zprá
vě naznačeného viněny osoby, které se podáním obž"lloby domáhaií 
ochrany proti zprávě. Správnost oněch úvah závisi tedy na správn·o,sti 
výsledku úvah těchto. Prokáže-li se, že soud prvé stolice dospěl k zá
věru, že se soukromýmobžal:obcům nedostává oprávnění Ik obžalobě, 
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že závadnou zprávou obviňováni nebyli, s hledisek právně mylných 
anebo při správném výkladě zákona neúp'liných, padají - jelikož závěr 
-ten, ač uveden teprve na kO'Dei rozsudkiu, nemohl neúčinkovati na směr 
a mzsah předeslaných úvah o subjektivní vině, jakož i důkazu pravdy 
~okud se týče pravděpodobnosti - i výroky, k němuž vedly soud tyto 
i\lvahy., Bylo tedy na soudě Ikmetském, by především zjistil smys,l poza
stavene zprávy a z něho stanovil, co bylo ve zprávě řečeno v těch smě
rech, jež se správného právního hlediska mají význam pro otázku ža
,lobního oprávnění soukromých žalobců. V té příčině rozsudek nehod
notí, že závadný článe[~ mlu", povšechně »0 funkcionářích (Ústředního 
svazu čsl. studentstva), vesměs sociáln'Í'ch demokratech,« a předpokládá, 
že o soukromých obžalob cích není v článku zmínky a nejsou v něm u
vegeny okolnosti zřejmě je označuFcí, ačkoliv reproduk\)je správně,. 
avsak nevyvraci tvrzení obžalobců, že i oni byli funkcionáři svazu čsl. 
studentstva a že jsou sociálruimi demokraty, a ačkoliv sám podotýká, že 
byli policejnímu úřadu oznámeni jalko předseda onoho svazu pokud se 
týče jeho zahraničního odboru soukromí obžalobci M. a H. Rozsudek 
předpokládá dále, že podle stavu věcí ~ a tím míní zřejmě, co zjistil () 
pachale'l!ch malversací a nesprávností pranýřovaných ve článku, a o 
projevech ve veřejné schůzi učiněných - mohl se článek vztahovatí jen 
na funkcionáře vytýkaných činů skutečně se dopustivší, ačkoliv není 
rozsudkem zjištěno a nemohlo jím býti zjištěno, že byl v článku uve~ 
den i tento »stav věci«, přesněji skutečnosti, poukazující ,ki pachatelství 
jen určitých funkcionářů svazu, od obžalobců různých. Z toho je tudíž 
zřejmo, že závěr nalézacího soudu, že závadným článkem soukromí ob
žaJ:obci obviněni nebyli a že se jim oprávnění k obžalobě nedostává, 
spočívá na nesprávném použití záko'na. r jinaik se však v pojetí této 
otázlky soudem kmetským projevuje právní omyl, an rozsudek dovozuje, 
že ve článku byli obviněni pouze oni funkcionáři Svazu, kteři se skuteč
ně dopouštěli malversací najmě machinací peněžních a byli zároveň 
všeobecně považováni za sociální demokraty; těmi že byly čtyry osnby 
v rozsudku jmenované, nill<oliv však soukromí obžalOlbci, O nichž v člán" 
ku není zmínky, a nejsou uvedeny žádné okolnosti, které by je zřejmě 
označovaly za obvin-ě:né. Neboť mážll<y na cti nelze se dopustiti in ab
'stracto, nýbrž jen v poměru k určíté osobě nebo k jinému zákonem za 
způsobilý uznanému předmětu. Byť výslovně nestálo v § 487 tr. zál<., 
jenž označuje za možný předmět urážky prostě »ji'ného«, dlužno i na 
případy spadající pod pojem tétO' stati zákona rozšířiti předpoklad vy
s!lovený v § 488 a 491 tr. zfťk., podle něhož urážkou mŮže býti dotčena 
čest osoby (předmět ve smyslu § 492 tr. zák.) přímo pojmenované 
(»zejména«), nebo olsoby označené jen »"nameními na ni připadající
mi«. To plyne nejen z toho, že § 492 tr. zák. ve svém oboru shrnuje 
v jedno trestné činy uvedené v §§ 487 - 491 tr. zák., nýbrž obzvláště 
z té úvahy, že § 487 tr. zák., jenž svým doslovem znamená spojovací 
článeik mezi § 209 tr. zák. a ustanoveními o urážkách na cti, upravuje 
v podstatě zvláštní případy, jež by jinak s hlediska zákona (»i jinak«) 
alespoň mohly býti postiženy širší normou § 488 tr. zák. Tím jést dána 
cesta i k řešení otá1Jkiy táik: zv. aktivní legitimalce blobni, jéŽ příslušf 
h.ledíc i k § 495 odst. prvý tr. zák, vedle osob pO'jmenovaných každéc 
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mLi, na nějž dopadají znamení) t. j. na koho dopadá označení, jímž byl 
vymezen v projevu .(zprávě ve smyslu čtvrtého odsl. § 1 zálk. čís. 124/ 
1924) předmět, o němž byl projev učíněn, a na nějž tudíž také mohl býti 
obsah projevu jinými důvodně vztahován s účinkem ohrožení jeho cti a 
vážnosti v očích spoluobčanů. Jestliže tedy byly v projevu spadajícím 
pod hledisko ~§ 487 - 491 tr. zák. za osoby, o nichž má projev platiti, 
O'značeny (nejmenované) osoby, odlišené výběrem z ostatních tím že 
uvedena jejich příslušnost k omezenému okruhu' fysických osob' (tu 
funlkcionářů Svazu čsl. studentstva) a k určité poEtické straně, jest tím 
dána objektivní skutková podstata urážky na cti v poměru ku každé 
z osob a vzešla aktivní legitimace žalobní 'Každ:é z osob, jež náležely 
k Qnomu okruhu a v něm zase byly případně odlišeny od jiných svým 
příslušenstvím k uvedené politické straně. Z toho plyne, že měl-li snad, 
Jak předpo!kládá kmetský soud, obžalovaný při svém projevu na mysli 
určité osoby, na něž dopadají určující znamení jím uvedená, není tím 
bez dalšího pro,st zodpověd·nosti v poměru Ik osobám da!l!iím, na něž 
rovnčž ona znamení dopadají, neboť neoznačil osoby) jež mínil, tako
vými znameními, jež by dopadala výhradně na ně a na jiného by vzta
hO'vána býti nemohla. 

Ovšem má tato dosud jen po O'bjektivní stránce probíraná otázka 
také svůj subjektivní rub. Vyžaduje se v té příčině k přičítatelnosti viny 
vědomí obžalovaného, že obsah projevlt může ohroziti čest kteréhoko
liv příslušníka jím vymezeného O'kruhu fysických osob. Zjišťovací výrok 
kmets~'ého soudu, podTe něhož si obžalovaný nebyl vědom, že se do
týká cti soukromých obžalO'bců, na tuto otázku nedopadá; spočíváf na 
mylném pojetí objektivní stránky otázky a odůvodňován jest zejména 
předpokladem, že obžalovaný ~ou:kromé obžalobce ani nezná. Než, jaTkž 
plyne již z toho, co pověděno, není třeba, by pachatel znal osobu, na 
~IŽ mvněž dopadají a vztahována býti mohou znamení obsažená v pro
Jevu za účelem označení jeho předmetu; i osoba pachatelii svou existencí 
neb'tl jménem neznámá může býti uražena (srovnej rozh. cb. tr. čís. 1929) 
a t,:~é urážku této os?by nutnO' pachateli př!čítati po stránce subjektivní, 
ratn-lI jen ,k Qmezenemu okruhu olsob, .lehoz se chtěl pachatel závadným 
článkem nebo projevem dotknouti. Zdůrazniti nútnO', že rozsudek je na 
omyslu, vyslovuje, "že závadný pasus je v článku tom významu podřad
ného«, neboť pasus ten má " hlediska obžaloby význam velmi závažný, 
poněvadž slova »fun'kdonáři, vesměs sociálnÍ' demokraté« dávají ostat
nímu bezosobnímu vylíčení děle směr na určitý okruh osob, označený 
poukazem načél'né postavení pachatelů zpronevěr a -jiných nesprávnosti 
v poškozeném jimi Svazu a na poEtické příslušenství všech těchto osob. 
Uráží-li pachatel celý oo'{'rUh osob. čin i tak vždy na své nebezpečí a ne
může se vymlQuvati na to, že měl na mysli toliko určité os'oby a že ne
věděl!l, kolik osob a kdO' vše patří do souboru osob jím uraženého. Urážka 
Dsob těch byla by jen tehdy vyloučena, kdyby z obsahu článlku samého, 
a z okolno,stí vysvítalo, že obžalovaný chtěl ze všeobecné výtky, jež se 
vztahovcla podle výše uvedeného' na všechny sociáFně demokratické 
lunkc'onáře ústředního svazu českoslovenslkiého studentstva, osoby ty 
vyř>ati, a že zamýšlel uraziti loHko určité osoby. Nehledíc k tomu, platí 
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tu ~ravidlo, že dollls při urážkách na cti je vědomí o urážejícím rázu 
projevu nebo počmu, a tedy jest dán již tím, je-Ii si Ipachatel vědom 
toho: ž~ použitým výrazem uráží celý soubor osob, v souzeném případě 
soclalne demokratJcké funkcionáře Ústředního svazu československého 
~tu~ent~tv~. Pro přičítání protiprávního výsledku poškození neb ohro
zem pravnlho statku bezpečnosti cti, který nastal z křivého obvínění ve 
~á,ž~os.ti, urč~tého jednotlivce u spoluobčanů, nelze požadovati, by byro 
jeste Zjlsť~~a"o', zdali si byl pachatel vědom toho, že může tu býti i jiná 
osoba, nezh na kterou snad pomýšlel, rovněž podle znamení v projevu 
u~edenýc~l, a jež mohla býti pokládána spoluobčany za předmět uráž1i
veho projevu, a zdah pachatel zanedbal šetřiti příměřené opatrnosti 
v tom směru~ ~akový požadavek vedl by k tomu, že by obecen.stvo ne
by!? ~o~tatec~,e ~hráněno. proti .stále se množícím, v očích spo,luobčanů 
Snl~Uj~Cl~ urazk.am na ctI. Opravněna je zmateční stíZnos! talké, .pokud 
vytyka, ze ,v otazce b~ztrestnosti obžalovaného podle § 4 zwkona ze 
dne 30. kvetna 1924, črs. 124 sb. a n. zůstala nevyřešena subjektivní 
složlkla podstaty zakládající beztrestnost; rozsudek sice vyslovuje a odů
vodňuje, že a proč se obžalovanému zdařilo dokázati okolnosti, pro 
ktere tvrzení zprávy mohlo býti důvodně pokliádáno za pravdivé a »že 
to bylo v zájmu veřejném, by se na to poukázalo«, že se ve Svazu čsl. 
studentstva staly defraudace a finanční nesprávností, avš~k nevyslo
vuje se o tom, zda předpokládá na straně obžalovaného zřejmý úmysl 
chránití především zájem veřejný. Jak již podotčeno, jde tu o z"konem 
~~žadovanou nM-ežítost beztrestností ve smyslu § 4 uvedeného zákona; 
1 je rozsudek v tomto směru pro SVOU právní neúplnost zmatečný podle 
§ 281 čís. 9 b) tr. ř. A posléze třeba se zřetelem na vývody rozsudku a 
zmateční stížnosti uvésti toto: Subjektivní stránka skutkové podstaty 
přečinu proti bezpečnosti cti podle § 487 tr. zák. vyčerpává se vědomím, 
že obvinění je způsobilé snížiti jinou osobu v úctě a vážnosti spoluob
čanů, a úmyslem pronésti obvinění přes. toto' vědomí; úmysl přívodíti 
řečený účínek se nevyžaduje. Tak učí nauka a mzhoduje stá:l,á iudika
tura. Proto jest právně nesprávné, odůvodňuje-Ii rozsudek vyslovený 
v něm skutkov}' závěr kmetského soudu. že si obžalovaný nebyl ani toho 
vědom, že by se dotýkal cti soukromých obžalobců, slklutkovým předpo
klade~, že obžalovaný jednal bezellstně, že byl dalek úmyslu, aby 50U
krome obžalob ce obviňoval ze zlo·činu pokud se týče z nečestných činů, 
poněvadž jích aní nezná, a že se jeho obvinění vztahovalo a vztahovati 
mohlo ien na ty činitele Svazu, kteří se provinili. Neboť těmito důvodv 
nepí odpověděnO' na . .otázku, zda si byl obžalovaný vědom, že se dotýká 
clt osob zprávou obviňovaných ve smyslu naznačeném. Otázka ta nutně 
vyžaduje řešení, iakmile je kladně rozhodnuto o otázce, zda zpráva ob
s:ahuje objektivně s!kutko-vou podstatu některého z deliktů proti bez
pečnosti cti, jíž se v souzeném případě ro·zsudek rovněž vlastně ani ne
z~bývá. Ve všech těchto směrech jest třeba skutkových zjištění vede
nych správným pojetím právním. Poněvadž provésti zjištění ta vyhra
ženo jest §§ 258 a 288 čís. 3 tr. ř. soudu prvé stoll'ice, bylo zmateční 
stížnosti vyhověti a uznati jak uvedeno, aniž třeba zabývati se i ostat
nímí vývody zmateční stížnosti. 
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ľ I když byl prvním rozsudkem uložen trest podmínečně, musí soud, 
vymášeje za použiti § 265 tr. ř. druhý rozsudek, zkoumati, zda tu jsou 
podmínky pro odklad obOu trestů (§ 6 čís. 4 zák. o podm. odsouzení). 

Předpis § 265 tr. ř. jest předpisem nutícími předpokládá právo
platnost předchozího rozsudkU; jeho porušením, ať tím, že soud ne, 
právem ho ploužil, neb opomenul ho použíti, vykročil při vyměřování 
trestu ze své trestní pravomoci; nápravy takové vady lze se domáhati 
zmateční stížt1lOStí (§ 281 čís. 11 tr. ř.), nikoliv odvoláním. 

(Rozh. ze dne 17. března 1928, Zrn 1 46/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zavrhl v neveřejném za
sedání zmateční stížno·st obžalovaného proti rozsudku krajského soudu 
v Mladé Boleslavi ze dne 6. prosince 1927, jímž byl stěžovatel uznán 
vinným zločinem podvodu podle § 197, 199 a) tr. zák. a podmíněně 
odsouzen do žaláře na dva měs!rce, doplněného dvěma posty, nevyhověl 
odvo,lání státního zastupitelství z výro!ku o výši trestu, vyhověl však 
odvolání státního zastupitelsví z výroku,' jímž byl obžalovanému po
volen podmíněný odklad trestu, a příslušný výrok změnil v ten smysl, 
že trest hkládá nepodmínečně. V otázkách, o něž tU! jde, uveďl v 

dlrvodech: 

Státn!í zastupítelství se odvol'alo z výrolku o výši trestu a o pod
míněném odkladu výkonu trestu., Dolíčuje, že bylo neprávem použito 
předpisu § 265 tr. ř., a navrtuie, by trest byl vysloven nezávisle na 
ustanovení tohoto předpisu v míře, odpovídaiící provínění obžalo·vaného. 
a by bylo vysloveno, že pro případ právoplatnosti prvého trestu mají 
býti oba tresty vyko'nány. Nalézací soud uvedl v napadeném rozsudku, 
že-obžalovaný byl rozsudkem zemského trestnrho soudu v Praze z 25. 
října 1927 podmíněně odsouzen pro zločin podvodu do těžkého žaláře 
na osm měsíců a že tento rozsudek nenabyl moci práva. Uznal, že bylo 
mu vzhledem na ustanovení § 265 tr. ř. povoliti podmíněný odklad 
trestu. Tento výrok znamená zřeimě, že mu musel býti povolen podmí
něný odklad trestu proto, že byl ul'ožen doplňkovy trest za použití § 
265 tr. ř. To je nesprávný názor, neboť, í když byl prvním rozslldlkem 
uložen trest podmíněně a když druhým byl uložen za použití § 265 tr. ř., 
mus~ soud, vynáše!e druhý mzsudek, zkooUmati, zda tu jsou podmínky 
pro odklad obou trestů. (§ 6 čís. 4 zákona o podmíněném odsouzení). 
Soud použil v souzeném případě předpisu § 265 tr. ř. s'k'utečně neprávem. 
Zákon sice výslovně nepraví, že ho lze použíti jenom tehdy. když byl 
obžv,lovnný dříve uznán právoplatně vinným iin)rm trestným činem y 
spáchaným před vynesením rozsudku, avšaik nauka i prakse poslední do
bv uznává, že je tomu tak. (Lohsing,Strafprozessrecht. II vydání, str. 
486; Herrnritt, Právník str. 169 z roku 1925 a rozhodnutí sb. n. s. čís. 
2140). Tento předpis neponechává soudu na vůli. by ho podle svého 
uvážení pOl"lži1' nebo nepoužil, nýbrž nařizuje mu, hv ho použil. jsou-Ii 
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hl zá~onné podl~,ínky. Je !edy předpísem nutícím. Poruší-Ii jej soud, ať 
t\l~: z~ ho nepraVe?, pouz.IJe neb opomene ho použíti, vykroči při vy
merel1l t.restu ze sve Irestm pravomoci a rozsudek jest zmatečným podle 
§ 28} ČIS. 11 tr. .ř .. (srov. Sb. n. s. Č. 2310'). Nápravy taJkťlvé' vady lze 
se vsak domahaÍl Jenom zmateční stížností. To se v souzeném případě 
nes!alo. Státní zastupitelství se dotýká otávky, zda bylo předpisu § 265 
tr. r. ~rávem použito, v od~o'lání jenom v odůvodnění svého návrhu, by 
byl obzalovanemu trest ulozen bez ohledu na tento předpis a podmíněný 
Oď~l'adodepře~; Natoto ?dvolání nelze závadný výrok změniti. Nelze jej 
zmemÍl am z ured-m mocI podle § 290 tr. ř., protože bylo zákona použito 
nesp!~vně, avšak ~:'prospěch obžalovaného.)ežto ?y mu byl jinak patrně 
vymeren trest vyss!. Proto nebylo vyhoveno navrhu státního zastu
pitelství, by byl trest uložen nezávisle na ustanovení § 265 tr. ř. Uvážejí
li se pak přitěžující a polehčujíCÍ okolnosti, uvedené v napadeném roz
sudku, Je nutno uznati, že doplňkový trest, vyměřený prvním soudem za 
použití § 55 tr. zák., je přiměřeným vině obžalovaného. Odvolání v tom
to sm~r~ je neodůvodněné. Odvolání státního zastupitelství z výroku. O 
podmmenem odkladu výkonu trestu doličuje, že skutečno's.ti, za kterých 
obžalovaný spáchal čin, pro který byl v této věci lIznán vinným neodů
vodňují povolení podmíněného odkladu v~k:onu trestu. O této otázce není 
vša,", třeba uvažovati, protože trest byl uložen, byť i mylně, jak vylo
~eno, avšak přece způsobem nenapravitelným, za pou1žití § 265'1r. ř. a 
Je nutno považovati jej pouze' za doplněk trestu, uloženého předchozím 
mzsudkem. Ten byl podle rozsudku zemského trestního soudu v Praze 
z 25. října 1927 osm měsíců těžkého žaláře, byl však zvýšen rozsudkem 
nejvyššího, soudu ze dne 24. února 1928 na jeden rok těžkého žaláře. 
S doclaVkovým trestem, uloženým v této věci, přesahuje jeden rok. Proto 
je podmíněný odkl"d podle § 1 zálkona o podmíněném odsouzení vy
loučen, a bylo odvolání státního zastupitelství v tomto bodě vyhověno 
a uznáno, že se trest ukládá nepodmíněně. 

čís, 3118. 

Ochrana republiky (zákon ze dne 19, března 1923, čís. 50 sb. z. a fl,). 
. Pro plojem »podněco"ánj« (§ 15 čís. 3 zákona) stačí po případě i 
pouhé, třebas zakryté doporučování oprávněnosti nebo výhodnosti 
trestného činu, pokud jen směřuje k tomu, by vyvolalo li posluchačů 
rozhodnutí k jeho spáchání. 

Pokud sem spadá ličení události v číně se sběhnuvšich v souvislosti 
s možností války u nás a nepřímé nabádání posluchačů, by v tom pří
padě (budou-li povoláni do zbraně) odepřeli poslušnost svým před
staveným. 

(Rozh. zedne 17. března 1928, Zm II 478/27.) 

Ne j v y Š š í s o u cl; jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zma:eční stížnost obžalovaného proti rozsudk1u ikrajského soudu v 010-

mouci ze dne 4. října 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem 
podle § 15 čís. 3. zák. na ochr. rep., mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Zmateční stížnost dovolává se důvodů zmatečnosti podle čís. 5, 9 a) 
a 10 § 281 tr. ř. Podle čís. 9 a) a !O -správně jen 9 a) § 281 tr. ř. 
namítá stěžovatel, že zjištěné jeho výroky jsou trestně nerozhodné a ne
zakládají zejména skutkovou podstatu zločinu podle § 15 čís. 3 zák. na 
ochr. rep. Mylný jest prý názor prvního soudu (a neopodstatněný jeho 
závěr), že obžalovaný svými slovy: »A nás možná také poženou do vál
ky, avšak naše dUše míti nebudou« - v souvislosti s předcházející řeči 
o událostech v číně a možností' války u nás - podněcoval přítomné 
osoby k zločinu vzpoury, poněvadž prý ani slovem nenabádal posluchače, 
by v případě války svých představených neuposlechli, nýbrž prý jen u
pozornil, že vítězs,tví ve válce jest možné jen tenlk!ráte, odpovídá-li záj
mům celého národa a vychází-li z vůle veškerého obyvatelstva ve státě; 
že nepomohou ani nejlepší zbraně a nejschopnější vůdcové, nejsou-Ii vo
jáci nadšeni myšlénkou, pro kterou se válka vede, proniknuti přesvěd
čením, že bojují za věc spravedlivou, a oddáni tělem í duší svým před
staveným; připomínal-li neúspěchy čínských protírevolučnich generálů, 
konstatoval tím pouze, že vojíni, 'kteří nebojují s nadšením, nemohou 
mítí úspěch, i když konají SVOIll povinnust a poslouchají představených. 
V žádném případě nepodněcoval ke vzpouře, odůvodnění rozsudku v tom 
směru jest prý velmi nedostatečné. Než zmateční stížnost, polk'ud správ
nč provádí hmotněprávní zmatelk, přehlíží, že pojmu podněcování odpo
víďá nejen přímá výzva a nabádání, nýbrž i nepřímé působení na cit a 
vůli posluchačů, jímž má býti v nich vyvoláno rozhodnutí porušiti zákon 
v určítém směru, že podle okolnosťí' stačí í pouhé, třebas zakryté dopo
ručování oprávněno'sti nebo výhodnosti trestného činu, pokud jen smě
řuje k tomu, by vyvolalo u posluchačů rozhodnutí k jeho spáchání. V sou
ze@ém případě zjistil soud formálně bezvadně, příhlížeje k doslovu věty 
»a nás možná poženou také do války, avšak naše duše míti nebudou« a 
k jeií souvislosti s předcházející řeČí obžalovaného, v níž uváděl udá
losti v č,'ně v souvislosti 's možností války u nás, že smyslem jeho řeči 
bylo, nabádati nepřímo posluchače 'k tomu, by, 'kdyby byli povoláni 
jako vojáci do zbraně, odepřeli svým představeným '. poslušnost. Ze 
zjíštění soudu plyne, že obžalo,vaný nepřímo doporučoval svým poslu
chačům, by páchali vojen1ský zločin vzpoury, líče jej jako cin 'oprávněný 
a pro ně výhodný ve. snaze, vyvolati v ních mzhodnutí, by jej páchali 
v případě, že by byli povoláni do zbraně. Toto jednání obžalovaného', 
způsobilé zvrátiti posluchače v mravních a právních názorech o dovo
lenosti trestného činu, po případě utvrditi je v názorech sOOlhlasných 
s řečnúkovými~ odpovídá pojmu podněcování, a poněvadž jest bezvadně 
zjištěno, že obžalovaný úmyslně podněcoval k hromadnému vzepření se 
(odporu) proti rozkazu představených, tedy 'k vojenskému zločinu podle 
I'i 159 voj. tr. zák., vyhovuje odsuzující výrok pro zločin podle § 15 čís. 
3. zák. na ochr. rep. zjištěnému stavu věci i zákonu. 
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čls.3119. 

. Pro skutkovou podstatu přečinu podle § 23 zák. na ochranu známek 
(zakon ze dne 6. ledna 1890, čls. 19 ř. zák.) rozhoduje, zda výrobek 
nebo zbožl známku mají, nikoli, zda jl míti mohou. 

Pod ustanovení § 354 tr. zák. spadá i pTodej aspirinu a pyramidonu 
v drogerii. 

Podvod prodejem nepravého aspirinu a pyramidonu. 
Za škodu na majetku ve smyslu § 197 tr. zák. nelze pokládati ušlý 

výdělek. Okolnost, že zboží je paděláno, nestačí pro skutkovou podstatu 
podvodu, l1Iýbrž se vyžaduje vědomí pachatelovo o méněcennosti padě
laného zboží. 

Pokuta uložená obžalovanému místo náhrady škody má povahu od
škodněni, njko!iv trestu ve smyslu § 240 a) tr. zák.; její vydobytí .ie po
dle § 373 tr. ř. ponecháno Jloškozenému. 

(Rozh. ze dne 19. března 1928, Zm I 302/27.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako. soud zrušovací po ústním líčení zmateční 
stížnosti obžalovaných do rozsudku krajského soudu v Plzni ze dne 28. 
února 1927, jímž byli stěžovatelé uznáni vinnými zločinem dokonaného 
podvodu podle §§ 197, 200 tr. zák., přečinem podle §§ 23 a 24 zák. ze dne 
6. ledna 1890, čís. 19 ř. zák. a přestupkem podle § 354 tr. úl<. a mimo to 
Viktor B. zločinem nedokonaného podvodu podle §§ 8, 197, 200 tr. zák. 
a Josef c. zločinem spoluviny na podvodu dokonaném a nedokonaném 
podle §§ 5,8, 197, 200 tr. zák., zavrhl, pOlkud čelily proti výrokům, jimiž 
byli stěžovatelé uznáni vinnými přečinem podle §§ 23 a 24 zakona ze 
dne 6. ledna 1890, čís. 19 ř. zák. a přestupikem podle § 354 tr. zák. Zma
tečním stížnostem obžalovaných, pokud čelily proti odsouzeni pro zlo
čin z části dokonaného z části nedokonaného podvodu a spoluviny na 
něm vyhověl, zrušil napadený rozsudek ve výroku, jímž byli obžalovaní 
uznáni vinnými zločinem dokonaného podvodu podle §§ 197, 200; tr. 
zák., zločinem nedokonaného pOdvodu podle §§ 8, 197, 200 tr. zák. a 
zlnčinem spoluviny na dokonaném a neddl<nnaném podvodu. podle §§ 5, 
8, 197, 200 tr. zák., a ve výro!ku o' trestu oběma obžalovaným uloženého 
a ve výrocích s tím souvisejících jako. zmatečný a zároveň sprosti! podle 
§ 259 čís. 3 tr. ř. oba obžalované z obžalobyc pro zlo·čin dokonaného 
podvodu podle §§ 197, 200 tr. zák., nedokonaného podvodu podle §§ 8, 
197,200 tr. zák. a zločin spoluviny na dokonaném a nedokonaném pod
vodu podle §§ 5, 8, 197, 2'00 tr. z,rk., spáchané na firmě I. O. Farben
industrie A. O. v L. a F.; ohledně ostatníéh podvodů však věc vrátil sou
du prvé stolice, by ji v rozsahu zrušení znova projednal a rozhodl, při
hlížeje při tom ku právoplatnému výrolk!u o. vině ohledně přečinu podle 
§§ 23, 24 zákona ze dne 6. ledna 1890, čís. 19 ř. záll<. a přestupku podle 
§ 354 tr. zák. při obou obžalovaných. Zároveň podle § 290 tr. ř.zruši1 
výrok nalézacího soudu, jímž byli obžalo'Vaní odsouzeni pro případ ne
dobytnosti peněžité pnkuty 500 Kč u každého, dohromady 1.000 Kč, 
ulo·žené obžalovaným na místě náhrady škody, do. vězenffi k'aždý na 14 
dnů. 

Důvody: 

Zmateční stížnost obžalovaného Josefa C-a, ač žádá zrušení celého 
rozsudku, nenapadá vl.bec odsuzující výrok ohledně přečinů podle § 
23 a 24 záikona o ochraně známek a přestupku podle § 354 tr. záik. Zma
teční stížnost obžalovaného Viktora B-a napadá však i tyto výroky. 
Skutknvou podstatu přečinů podle § 23 a 24 zákona na ochranu známek 
popirá jednak bezvýznamným poukazem na důvody, jimiž napadá výrok 
o· vině ohledně zločinu podvodu, jednak poukazem na to, že aspirin a 
pyramidon jsou tajným léčivem, nejsou proto zák!onem chráněny a ne
mohnu míti ochrannou známku podle zákona ze dne 6. ledna 1890, čís. 
19 ř. zák. ol1lnm poukazem neni zmateční stížnost provedena po zákonu, 
poněvadž 'Skutkové podstaty zločinu podvodu a uvedených přečinů jsou 
různé. K druhé výtce se podo.týlká, že uvedený zákon v § 1 připouští 
k ochraně známkou, - to jest znamením sloužícím k rozpoznání od ji
ných stejnorodých výrobků a zboží - výrobík!y a zboží určené k obcho
du bez zřetele k tomu, zda snad výrobky nebo zboží samy požívají zá
konné ochrany ncb obmezenlfi ohledně jejich výroby a pod. Pro skutko
vou podstatu přečinu podle § 23 záknna mzhoduje jen, zda výwbek 
nebo zboží znám'ku mají, což o preparátech obžalovanými prodávaných 
ani zmateční stížnost proti zjištění nalézaciho soudu nepopírá. Pon-ěvadž 
je tedy bezvýznamno. zda známku míti mohou, jest námitka zmateční 
stížnosti ,(§ 281 čils. 9 a) Ir. ř.) bezdůvodná. 

Ohledně přestupku podle § 354 tr. zák. tvrdí zmateční stížnost ob
žalovaného Vilktora B-a, že jako vyučený drogista má právo prodávali 
aspirín a pyramidon a nepotřebuje zvláštního. po'volení. Napadený rO'z
sud"k! považuie aspirin a pyramidon za vnitřn'í léčiva, jak viděti z vý
roku i ze zjištění, že obžalnvaní ll'emají oprávněmí' léčiva prodávati. To., 
že aspirin a pyramidon jsou léčiva, nenapadá ani zmateční stížnost ob
žalov'lného Viktora B-a a nelze proto seznatli, z čeho chce dO'voditi, že 
obžalovaný byl oprávněn k jich prodeji, když netvrďí, že jde o che
mické preparáty, jichž se nepoužívá výlučně k účelům léčivým. nýbrž 
jichž sei jinak technicky potřebuje, ani že by šlo o věci, které podle 
zvláštního nařízení mohou býti na prodej chovány také v jiných obcho
dech než v lékárnách. Jen v těchto př.ípad'ech iest totiž podle §§ 3 a 4 
nařízeni ministerstva vnitra a obchodu čís. 152/1883 ř. zá:k. připuštěna 
výjimka ze zásady výhradného prodeie léčiv a chemických preparátlJ, 
jichž se potřebuje výlučně k účelům léčivým, v lékárnách. Ani v § 3 na
řízení ministerstva vnitra a obchodu ze dne 17. června 1886, čís. 97 ř. 
zák. nebyla učiněna výjimka ve smyslu § 4 dříve uvedeného nanzení 
ohledně předmětlJ, o něž tu jde, a ani vládní naií~ení ze ďne 19. úno'ra 
1926, čís. 26 sb. z.a n. o obchodl! s léčivými specialitami v l@kárnách 
nezměnilo ničeho na rozhraničení oprávnění lékáren a drogistů podle 
oněch naŤfzení. Není proto odťtvndněna ani uvedená námitka zmateční 
stížno,sti obžalovaného Viktora B-a, popíraj~cí důvodem podle § 281 čís. 
9 a) tr. ř. oprávněnost odsuzujícího výroku ohledně přestupku podle § 
354 tr. zák. I bylo proto zmateční stížnosti obžalovaných v uvedených 
směrech zavrhnouti jednallC j~kb zřejmě bezdůvodné, jednak jako nepro
vedené. 
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Ohledně zločinu z části dokonaného z části nedokonanéhO' podvodu 
po!kud s·e týče spoluviny na něm popírá s,e ve zmateční stížnosti obža~ 
lovanéh~ Viktora B-a ~Ilvod:em zmatečnosti podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. 
skutkova podstata zlocmu podvodu pro nedo'statek úmyslu poškoditi 
ve zmateční' stižnosti obžalovaného josefa C-a se důvodem zmatečnosti 
podle ffi 281 čís. 5 tr. ř. vytýká neúplnost skutkových zjištěoí právě v tom
to smeru potřebných (potlk'az na výsledky důkazů svědky Karlem N-em, 
Miloslavem F-em, Ladislavem N-ým a Emilem j-em ohledně možnosti 
p'~šlkoze~í). Těmto výtkám nelze oduznati oprávnění. Především třeba 
pz na zakl~dě dosavadní,:h skutkových zjištění rozsudkových vysloviti, 
ze skut,kov~, P?dstata zlocmu podvodu nemůže býti dána s toho hle
dIska,. ze tez. hrma,I. G. Farbemndustrie A. C. v L. a ve F. měla utrpěti 
na sven: majetku, skodu 200 Kč převyšující, !když nalézací soud spatřil 
tuto majetkbvou skotlu V tom, že oné firmě ušel výdělek. škodu na ma
letku ~elze ~š~k spatřovati v ušlém výdělku, poněvadž již existujíd ma
tetek r~čene frr ,my nebyl nijak dotč~n ani ner;t;pěl zmenšeni ceny tím, 
z~ k nem~ ~epnstoupll zisk z prodeje preparatu, které obžalovani p1o
~a~ah z jlneho p:~m~ne~ jeďn.áním obžalo,:,aných? jak je rozsudek zjiš
tUJe, nemohla tudlZ by tl rečena firma na svem maJeťku poškozéna a bylo 
pro nedostatek' řečené náležitasti skutkové podstaty zločinu podvodu, 
pokud Jde o podvod spáchaný na firmě 1. G. Farbenindustrie, napadený 
rozsudek zrušiti a obžalované v tomto směru ihned podle § 259 čís. j 
tr: !- z ,obžaloby sPfO's~ti: Ohledně kupitelů falešně označených prepa
ratu, Jez rozsudek povazuJe za další poško'zené, vidí nalézací soud' jejich 
skoďu v tom, že koupili méněcenné zboží. Rozsudek sám však připoúštf, 
že kupní cena obžalovanými požadovaná byla rovněž pod cenou Ikterá 
jest obvykle žádána za prvé produkty. Přes to rozsudek neZjiŠťuje vzá
je~ný po~ěr skutečné hodnoty prodávaných preparátů a cen, za něž 
obzalovanl preparáty prodávali, je k prodeji nabízeli. O úmyslu obža
lovaných, poškoditi zjištěným lstivým předstíráním a uvedením v omyl 
o,pravosti a původu preparátů jejich kupitele na majetku mohlo by se 
vsak mluvltr Jen tehdy, dokáže-li se obžalovaným, že prodávali nebo 
nabízeli zboží za cenu, o níž si byli vědomi, že neodpovídá hodnotě pme 
dávaného neb nabízeného zboží. Že jejich odběratelé prodávali zboží za 
cenu pravého zboží, nevylučujeskulkovou podstatu podvodu, poněvadž 
tím byla jen škoda již vzniklá nahrazena. Proto musí býti nodnota pro
dávaného zbnží za účelem srovnání s' požado'vanými cenami zjištěna liž 
objektivně, než se přistoupi k úsudkům o úmyslu obžalovaných na po
škození kupitelů,jejiž zjištění při zločinu poďvodu jest nezbytně nutné. 
Při tom bude též zjistiti, zda si byli obžalovaní vědomi méněcennosti 
zboží, ježto věelomí, že zbQží jest paděláno, nestačí o 'sobě pro skutko
vou podstatu podvodu. Teprve pak bude lze usuzovati o úmyslu obža
lovaných způsobiti škoďu a to pfevyšující 200 Kč, cožiest rozhodné pro 
zločinnou kvalifUl<aci. I v tQm směru uspokojuje se nalézací soud zjiště
ními velmi kusými a nesprávnými, bera pouze u niíkterých kupiteIů'iako 
š,k'Odu prostě celou cenu, za kterou všechno zboží nakoúpi1i, ač přece 
mělo UJrčitou hodnotu. Poněvadž tedy nejsou zjištěny skutečnosti ke 
správnému upotřebení zákona v uvedených směrech potřebné. bylo zma
tečni stížnosti vyhověti, aniž bylo třeba Qbírati se jejími dalšími vývo-

dy, a zrušiti rozsudek, pokud jde o podvod spáchaný oběma obžalova
nými prod'ejem a nabízením rku prodeji falešného aspirinu a pyramidonu 
na kupujících těchto preparátů, při čemž bude nalézacímu soudu při
hlížeti i k tomu, že o uvedení v omyl může býti řeči jen u těch kupiteW, 
kteří preparáty koupili v domnění, že jde o pravé výrobky firmy I. G. 
Farbenindustrie. Rozsudek neuvádí též důvodů pro výrok ve výroku ob
sažený, že i nezjištěni] zákazníci kupitelů aspirinu a pyram'idonu měli na 
svém majetku utrpěti škodu. V tomto směru bude nalézacímu soudu při 
novém rozhoelování bedlivě wvažovati o tom, pOikud se obžalovaným 
může přičítati úmysl směřující ku případnému po,škození těchto zákaz
níků tím, že jim snad kupitelé sami prodávali ony výrobky, za ceny ne
přiměřené skutečné hodnotě preparátů. Ohledně zločinu podvodu bylo 
proto zmatečnim stílžnostem z uvedených důvodů vyhověti a uznati prá
vem, jak se stalo. 

Podle § ~90 tr. ř. bylo postupovat,'i ohledně výroku, že· na místo 
peněžité pokuty po 500 Kč dohromady 1.000 Kč obžalovaným uložené 
nastoupi, nebude-lj zaplacena, vězení 14 dnů. Tato pokuta má povahu 
odškodnění za škodu činem způsobenou, jejíž vydobytí jest podle § 373 
tr. ř. ponecháno poš1kozené, není to tedy peněžitý trest ve smyslu § 240 
a) Ir. zák., za který by bylo vyměřiti náhradní trest vězení. 

Čís 3120. 

Podle § 486 čís. 1 tr. zák. se trestá, kdo přivodí neschopnost platiti 
svou nedbalostí, zejména tím, že lehkomystně nebo nepřiměřeně užívá 
úvěru, kdežto § 486 čís. 2 tr. zál<:. tresce pošl«Jzován/ věřitelů z nedba
los([ pO' nasta1é neschopnosti p[atiti a vědomí o ni, zejména jejich poško
zování novými dluhy. Lehkomyslné nebo neúměrné užívání úvěru (dě
lání nových dluhů). pokud se stane pO' té, když nastala již neschopnost 
platiti, nespadá pod čís. 1, nýbrž pod čís. 2 § 486 tr. zak., předpoklá
daj~c ovšem též vědomi o neschQpnosti platitii. 

Ke skutkové podstatě přečinu ploďte § 486 čls. 2 tr. zák. se vyžaduje 
mimo jinéneschopnQst platiti; tento pojem není totožným s pojmem pře. 
dlužení; předlužení je tu, převyšují-Ii pasíva jmění aktivní, kdežtO' ne
schopnost k piRceni předpokládá, že dlužník není s to, by veškeré své vě
řitele uspokojil zúpilna ve lhůtě přiměřené zásadám poctivého provozo
vání tQho kterého podniku; zkušenost však učí, že před!užený dlužník 
bývá zpravidla též neschO'pným platiti, takže vědomí o předlužení může 
býti pO' případě zároveň vědomím O' neschopnosti platiti. 

Jak delikt podle čís. 2 tak i podle čis. 1 § 486 tf. zák. předpOkládá 
způsobení škody; tento jes~ dOkonán, jakmile dlužnlík vice věřitelů při
vodil z nedbalosti svou neschopnost platiN, onen pak, jakmile dlužník 
jsa si vědom své platební neschopnosti předsevzal neb QPomenul před
sevzíti některý z úkonů v § 486 čís:. 2 tr. zák. vypočtených a tím poško
dil z nedbalosti své věřitele nebo jejich část. Dodatečným zahájením vy_ 
rovnávadho řízení neodčinú se nastavší trestnost ani, když věři(lelé na 

I 
I 

II 
li 

II 
II 

II 
I 



- 016 . .jILU -
218 

vyrovnání pi'istoupili, když vyrovnání bylo příslušným soudem potvrzeno 
a když dlužník uloženým mu závazkům dostál. 

(Rozh. ze dne 19. března 1928, Zrn I 640/27.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížností státního zastupitelství proti rozsudku krajského soudu 
v Mladé Boleslavi ze dne 14. září 1927, jímž byla obžalovaná podle § 
259 čis. 3 tr. ř. sproštěna z obžaloby pro přečin úpadku z nedbalostí po
dle § 486 čís. 1 a 2 tr. zák., zrušil napadený rozslldek a věc vrátil soudu 
prvé stolice, by o ní znovu jednal a rozhodl. . 

Důvody:. 

_ Zmateční ~tí!nost napadá rozsudek soudu prvé stolice, jímž byla ob
zal ovana sprostena z obžaloby pro přečin podle § 486 čís. 1 a 2 tr. zák., 
důvody zmatečnosti podle § 281, čís. 5 a 9 a) tr. ř. Pokud jde o přečin 
podle § 486, čís. 1 tr. zák. vytýká zmateční sÍ'Ížnost rozsudku, dovolá
vajíc se důvodu zmatečnosti podle § 281 čís. 5 tr. ř., neúplnost, již shle
dává v tom, že nalézací soud nepříhlížel, zkoumaje otál!ku, zda obžalo
vaná užívala lehkomyslně a nepřiměčeně úvěru, ke svědecké výpovědi 
Antonína P-a. Tento potvrdil, že se obžalovaná k němu do'znala, že měla 
'k 1. lednu 1926 na skladě zboží v ceně 25 . .0.0.0 Kč a že byla tehdy dlužna 
za zboží již asi 112.0.0.0 Kč a že vyšetfil, že nakoupila v roce 1926 oelkem 
zboží za 275.376 Kč. Ohledně významu této výpovědi nutno si uvědo
miti, že se podle § 486 čís. 1 tr. zá;k. trestá, kdo přivodf neschopnost 
platiti svou nedbalostí, zejména tím, že lehkomyslně nebo nepřiměřeně 
užívá úvěru, kdežto § 486 čís. 2 tr. záJW. tresce poškozov:ání věřitelů 
z nedbalosti po nastalé neschopnosti platiti a vědomí o ní, zejména je
jich poškozování novými dluhy. Lehkomyslné nebo neúměrné užívání 
úvěm (dělání nových dluhů) pokud se stane po té, když nastala již ne
schopnost platiti, nespadá tudíž pod čís. 1 § 486 tr. zák., nýbrž pod čís. 
2 § 486 tr. zák., předpokládajíc ovšem též vědomí o neschopnosti pla
titi. Dojde-li nalézací soud k přesvědčení, že obžalovaná veděla o své 
neschopnosti platiti již začátkem ro!ku 1926, nebude lze jí dluhy z roku 
1926 klásti za vinu s hledislka čís. 1 §486 tr. zák. a neměla by výpověď 
svědka o tom, kolik zboží obžalovaná koupila na ,úvěr v roce 1926, vý
znamu pro skutkovou podstatu čís. 1 § 486 tr. zák. Avš"k i v tomto 
případě byla by důležitou jeho výpověď, že obžalovaná měla začátkem 
raku 1 926 zboži jen za 25 . .0.0.0 Kč, pasiv však za 112 . .0,0,0 Kč. Nebof tato 
výpověď by poukazovala Ik tomu, že obžalovaná již tehdy byla. předlu
žena 87 . .0,010 Kč. Nalézací soud pokládá za ospravedlněnou část schodku" 
43.5,00 Kč. Byl tu tedy ještě neospravedlněný schodek 43.5.0.0 Kč a mu
silo by býti nalézacím soudem uvažováno, zda tento schodek nevznikl 
nedbalostí obžalované, zejména lehkomyslným nebo neúměrným užívá
ním úvěru. Dojde-li však nalézací soud k přesvědčení, že se obžalovaná 
stala neschopnou platiti teprve koncem roku 1926, pak ovšem jest též 
pro skutkovou podstatu čís. 1 § 486 tr. zák. důležitou výpověď svědka 

t 

219 

P-a o rozsahu nákupů obžalované v roce 1926, p01kud se ovšem staly 
na úvěr. Neboť pak bude nutno při zkoumání otázky, zda užívala dhža
lovaná v tomto roce lehkomyslně úvěru, přihlížeti k tomu, jaké výše do
sáhl úvěr, jehož v tomto roce užívala, a jaké byly stav a finanční síla 
obchodu obžalované v tomto roce. Pominuv skutečnosti svědkem po
tvrzené mlčením, je rozsudek stižen vadou mu vytýlkanou. 

Co se dále týče přečinu podle § 486, čís. ,2 tr. zálk., také tu vytýká 
stížnost rozsudku neúplnost po rozumu § 281 čís. 5 tr. ř., již shledává 
v tom, že rozsudek přehlédl< i tu výpověď svědka P-a, že se mu obžalo
vaná doznala, že měla začátkem roku 1926 zbo·Ží za 25.000 Kč a pasiv 
112.00.0 Kč, a nevzal v úvahu doznání obžalované, jež jest obsaženo 
v protolkolu 0' jejím zodpovědném výslechu, kM výslovně udala: »Já 
jsem se cítila předluženou již od počátku svéhO' obchodování; neboť 
jsem začínala v září 1920 s nepatrným kapitálem. V listopadu 1925 isem 
onemocněla a byla jsem nemocna do února 1926. V době té obchod vů
bec nešel, byla jsem tehdy předlužena, talklže jsem měla nejlépe ohlásiti 
vyrovnání nebo úpadek. Neučinila jsem tak proto, poněvadž jsem se bála 
soudu, a myslela jsem si, že to přece nějak zaplatím.« Z protok0'lu o 
hlavn.Ím přelíčení jc parno, že obžalovaná opakovala při hlavním pře
líčení toto doznání; neboť podle protokolw o hlavním přelíčení vypoví
dala obžalovaná při hlavním přelíčení nejprve tak, jako při zodpovědném 
výslechu a prohlásila teprve po těchto svých údajích, v nichž bylo ob
saženo, též ono doznání, že poznala až ke konci roku 1926, že je skutečně 
předlužena. Ke skutklové podstatě přečinu podle § 486, čís. 2 tr. zák. se 
vyžaduie, jak již řečeno. mimo jiné vědomí pachatelovo, že je neschopen 
platiti. Pojem neschopnosti platiti není tOltožnýfu 's pojmem předlužení; 
neboť předlužení je tu, převyšují-li pasiva jmění aiktiv, kdežto neschop
nost k placení předpokládá, ž~ dlužník není s to, by veškeré své věři
tele uspokojil zúplna ve lhůtě přiměřené zásadám poctivého provozování 
toho kterého podniku. (Rozh. čís. 2469 sb. n. s. a j.). Avšak zk'ušenost 
učí, že předlužený dlužnílkl bývá zpravidla též neschopným platiti. Ač
kol<v tedy svědek P. výslovně nepotvrdil, že se mll obža'lovaná doznala, 
že byla k 1. lednu 1926 neschopna platiti, nýbrž pouze _udal, že při
pustila, že měla k 1. lednu 1926 na skladě zboží v ceně 25 . .0.0.0 Kč a že 
dlužila tenkráte za zbo·Ží již asi 112.010.0 Kč, a ačkoliv obžalovaná ve 
svém doznání o· své neschopnosti platiti výslovně se nezmínila, nýbrž 
mluvila pouze o svém předlužení, polmd se týče o tom, kdy byla předlu
žena, dlužno přece skutečnost, že svědek P. potvrdil toto mimosoudní 
doznání obžalo,,"ané, jakož i skutečnost, že obžalovaná doznala před 
soudem wvedei1é olknlno'sti, pokládati za rozhodné pro řešení otázky, kdy 
obžalovaná poznala, že je neschopna platiti, to proto, že předlužení mivá 
zpravidla v zápětí neschopnost platiti, takže vědomí o předlužení může 
býti po případě zároveň vědomím a neschopnosti platiti. Rozsudek měl 
tudíž pří zkoumání' o,tázky, kdy obžalovaná poznala, že je neschopna 
platiti, přihlížeti také ke svědecké výpovědi Pcově a lm řečenému do
znání obžalované před soudem. Ježto tak neučinil, nýbrž pominul uve
denou výpověď svědka P-a a řečené doznání obžalované před soudem 
mlčením, trpí i v tomto směru vadou neúplnosti mu vytýkanou. 



220 

Z rozhodovacích důvodů vysvítá, že rozsudek sprošťuje obžalovanou 
z obžaloby pro přečin podle § 486 tr. zák. vůbec, tedy zřejmě z ohža
loby pro přečin podle § 486, čís. 1 a 2 tr. zák., také proto, že se ke 
skutkové podstatě přečínu podle § 486 tr. zák. vyhledává, by tu byla 
nějoJká škoďa, že všalk tu prý škody není, ana obžalovaná nabídla ve vy
rovnacím řízení věřitelům 55% kvolu jeiích pohledávek, splatnou do 8 
dnů od roku vyrovnávacího, že věřitelé na toto vYfGvnání přistoupili, 
že vyrovnání to bylo vyroynacím soudem potvrzeno, a že obžalovaná za
platila pak věřitelům podle vyrovnání 55% kvotu jejich pohledávek, tak
že jim není podle § 55, správně § 53 vyrovnávacího řízení již nic dlužna. 
Tu napadá stížnost rozsudek právem důvodem zmatečnosti podle §281, 
čís. 9 a) tr. ř. Rozsudek má pravdu, tvrdě, že přečin podle § 486, čís. 
2 tr. zák. předpokládá způsobení škody; neboť ke skutkové podstatě to
hoto přečinu se vyhledává, by pachatel poškodil z nedbalosti způsobem 
v tomto ustanovení zákona uvedeným své věřitele nebo jejich části. Také 
přečin podle § 486, čís. 1 tr. zák., jehož zákonná definice se nezmiňuje 
o způsobení škody, je ve skutečnosti mvněž deliktem, jeho'ž podstata 
záleží ve způsobení škody; neboť přivodění neschopnosti platiti, IWterá 
jest znakem slkutkú'vé podstaty tohoto přečinu, znamená zpravidla po
škození věřitelů (Loffler str. 524). Rozsudek je VŠ1>k na omylu, pos'llzuje 
tuto otázku nikoli podle stavu v době, kdy se obžalovaný dopusťil činu 
mu za vinu kladených, nýbrž podle stavu, ik,terý nastal teprve později tím, 
že došlo k vyrovnání soudem potvrzenému, p.okud se týče k splnění jeho 
podmínek se strany obžalované. Přečin podle § 486 čís. 1 tr .. zák je 
dokonán, jakmile dlužník několika věřitelů přivodil z nedbalosti svou. ne
schopnost platiti, a přečin podle § 486 čís. 2 tr. záJk·. je dokončen, Jak
mile dlužník, jsa si vědom své platební neschopností, předsevzal nebo 
opomenul předsevzíti některý z úkonů v § 486 čís. 2 tr. zák. vypo,čtených 
a tím poškodil z nedbalo,s!'i své věřitele nebo, jich část. Dodatečným za
hájením vyrovnávacího řízení neodčiní se nastavší trestnost ani, když věři
telé na vyrovnání přistoupili, když vyrovnání bylo příslušným soudem 
potvrzeno a když dlužník závazkům mu uloženým dostál. (RO'Zh. Č. 1660 
sb. n. s.). By]o tuďíž, aniž bylO' třeba obírati se d"lšími výt1kami stížností 
mzsudlk\J s hl.ediska důvoďu zmatečnosti podle § 281 čís. 5 tr. f. čině
nými, oduvoclněné zmateční stížnosti vyhověti, napa.dený rozsudek zm
šiti a věc vrátiti soudu prvé stolice, by o ní znov" Jednal a rozhodl (§ 
288, odst. dmhý čís. 1 a 3 tr. ř.). 

čís. 3121. 

Vyšetřovací vazbu nelze započítati clo trestu smrti (§ 55 a) tr. zák.). 

(Rozh. ze dne 22. května 1928, Zm I 280;27.) 

Ne j v y Š š í soud jako soud zrušovací vrátil spisy nalé!.acímu soudu 
s přípomenutím, že vyšetřovací vazbu do trestu smrŤ! zapocltaŤ!, nelze -:
viz i doslov § 55 a) tr. zák., týkajícího se toliko trestu na svobode a trestu 
peněžitých. 
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čís. 3122. 

Subjektivní skutková podstata podle § 335 tr. zák. předpokládá, že 
pachatel může posířici (předvídati) možnost nebezpečerJství (ohrožení 
právních s(latků v zákoně uvedených); nevyžaduje se však, že pachatel 
in concreto předvídal nebo mohl předvídati následky jednání nebo opo
menuti, t. j. konkretní poškození nebo možnost pošl<iození Ol1ěch statků. 
Za osudné následky svého jednání je pachatel odpovědným, i když si jich 
skutečně neuvědomil, 

(Rozh. ze dne 22. března 1928, Zm ] 487/27.) 

Ne j v y Š š í s o u d joJko soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajslkého soudu v České 
Lípě ze dne 10. května 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným přestup
kem proti bezpečnosti života podle § 335 tr. zák., mimo jiné z těchto 

dúvodú: 

Důvod zmatečnosti čís. 9 a) § 281 tr. ř. nedoUčuje zmateční stížnost 
z valné části po zákonu, opouštějí,c zakladnu rozsudkových zjištění, jež 
při dovolávání s,e hmotněprávního duvodu zmatečnosti čís. 9 a) § 281 
tr. ř, jsou závazná jak pro zrušovací soud, tak i pm zmateční stížnost. 
Tak neodpovídá zjištěním rozsl/dlkovým, že obžalovaný dvéře jen zavřel, 
by učinil konec rozhovoru (di:slkmsu). Zjišťujeť nalézací soud, že obža
lovaný mčl s Julianou B-ovou hádku, že, jak sám doznal, byl velmi 
rozčilen a že přirazil prudce dvéře, v nichž právě stála Juliana B-ová 3 

chtěla je rovněž zavříti. Pokud stížnost buduje své právní úvahy pouze 
na předpqkladu, že dvéře byly obžalovaným zavřeny, nelze k ní přihlížeti 
(§§ 258,288 čís, 3 tr. ř.). Při svědčiti lze stížnosti. že z té pouhé skuteč
nosti, že poškození bylo výsledkem jednání obžalovaného, nemusilo by 
se jt'ště nezbytně usmovati na to, že obžalovaný přivodil poškození za
viněně. Leč, vezmou-Ii se za podkhd zjištění rozsudku, nelze vytýkati 
rozsudlku právní omyl. Sťížnost si neuvědomuje, že ustanovení § 335 tr. 
zák. činí zodpovědnost závislou pouze na tom, zda mohl jednajicí po
stříd, že jeho jednání neb opomenutí - a takovým může býti každé (je
de Handlung oder Unterlas'sung ... ) - je způsobilé přivoditi nebo zvět
šiti nebezpeči pro cizí tělo nebo živol. Nalézací soud zjišťuje a pouka
zem na saniu povahu jednání po zákonu oduvodňuje (~ 270 čís. 5 tr. 
ř.), že obžalováný mohl nahlédnouti nebezpečnost svého jednání; tím 
je skutkO'vá podstata § 335 tr. zák. zák. dána a lze o i'pusobilosti jed
nání tím méně pochybo'vati, kdyžtě mělo v zápětí skutečné pošlkození. 
Aby obžalovaný předvídal konlk'retní následky svého jednání, zejména 
to, že by mohlo nastati poškmení ruky Juliany B-ové, zákon nežádá. 
Neboť z jeho slov: » ... můž·e (to je pachatel). nahlédnouti, že jeho j,ed
nání neb opomenutí je zpusobilým přivoditi nebo zvětšiti nebezpečí pro 
život ... «, vyplývá jasně, že se v subjektivním ohledu předpokládá, že 
pachatel »může postříei«, čili předvídati možnost nebezpečenství, to jest 
ohrožení právních slatkl! v zákoně uvedených. Zákon všaJk nevyžad'uje, 
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by pachatel in concreto předvídal nebo mohl ,předví,dati násle~ky svého 
jednání neb opomenutí, to jest konkretní P?Slk1ozent ,;ebo, mo~n?~t po
Škození oněch právních statků. Za osudné nasled~y ,sveho )edn~nt Je pa
chatel zodpovědným i tenkráte, když si jich skutecne neuvedomll. 

čís. 3123. 

Prohlášení obfulovaného, že trest přijímá, jest vzdáním se oprav-
ných prostředků a nelze je pozděj odvolati. , 

Rozdíl mezi sku~kovými podstatami zpronevery a podvodu. 
Jde o souběh zpronevěry s přestupkem podle § 320. f). tr. ~" 

mkoli o zločin podvodu podle § 199 d) tr. zák., ponecha!,h Sl kdo, cast 
vybraných příspěvků a dodatečně padělal stvrzenky ~s~ovnllto úřadu 
šekového (které jsou veřejnou Iis(inou i v části vYl?lnen~ str.an~) na 
vyšší částky, by vzbudil dojem, že všechny vybrane pemze rádne od-
vedl. 

(Rozh. ze dne 22. března 1928, Zm I 96/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d j<>ko soud, zrušovací zavrhl v ne~eř~jném zase
dání zmateční stížnost obžalo·vaneho do rozsudku k:aJs~eh? soudu 
v Písku ze dne 19. ledna 1928, jímž byl stěžovatel uznan vm~ym ned,?
konaným zločinem podvodu podle §§ 8, 197 a 199 d) tr. zak", :ruSl! 
však ou žitím § 290 tr. ř. podle § 281 čís. 10 a § ~88 Čí,S., 3 !~. r,y,koz 
i podre § 5 nO'vely k tr; ř. nap~dený ;ozsudellO a v~c vratIl pnlslusnemu 
okresnímu soudu k novemu pro']ednam a rozhodnub. 

Dúvorly: 

Podle zápisu protokO'lll o hlavním p!eIíčení I:rohl~sil obžalo~a~ý po 
v nesení rozsudku, že se vzdává opravnych J;ost.~edJku a nastupuJ~ lhne~ 
tr~st. Přes to ohlásil svým o.bhájcem zmatecnt stJznos,t a provedl JI, ,kdy~ 
mu byl k jehO' žádosti doručen opis rozsudku .. V:yzvan byv, k vy~vetle':l 
této nesrovnalo'sti podal krajský soud zprávu, ze podle, zazna~ť zat
sovatele, které zá;oveň předlo,žil, obžalovaný po ~yne?ent !OZSU ' :u s ~
tečně prohlási'l že trest přiiímá. O tomto prohla~ent ?luzno arcl,,:a , o 
míti že se jím' obžalovaný vzdal opravných prostredl~u; neboť ~r1Jet!1~ 
trestu dal určitě a jasně na jevo, že uznává r~zsudek, J,ak ,~o do '::~J ~a, 
i co do trestu za správný a platný a že se JIm .. n,ecIÍ! sÍ!~e~ v za n~m 

, . Takové určité a jasné prohl;\šení, rovna]1cI se vzdanr oprav,nych 
~;oe:t~edků, nelze pozděfi již odvolati a nemohla J~.ho rlatn?st a ~~V%r 
nost b 'ti pozměněna tím, že obžalovaný pozdeJI opravne 'pros re y 

hl' l byť' ve IhMe k jich ohlášení podle zákona stanovene (sb. n. s; 
~.;;~i). ~ni obžalovaný ani jeho obhájce n~t~rdí, že. sho~a uvete~y 

, m protokolu o hlavním přelíčení neodpovlda skutecnosÍ!, ,a ne yD 
~:~~ažádáno za jeho opravu. Protolkol je úředním dokladem o vs~~h P:~'
hlášeních tvo,ří podle § 271 tr. ř. plný důkaz o tom, co se :a, avn~ ? 

, , , .. ď o J' eho správnosÍ! hm me:1e 
přelíčení událo a lze v souzenem pnpa e 
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pochybovati, ana jest osvědčena záznamy zapisovatelovými a potvrzena 
zprávou krajského soudu. Bylo proto zmateční stížnost po rozumu § 4 
čís. 1 novely ku tr. ř. zavrhnoutí v rieveřejné poradě, když tak neučinil 
podle § 1 čís. 1 téže novely již soud prvé stolice. 

- I 

Leč 'při zkoumání spisů přesvědčil se zrušO'vací soud, že bylo po
užito nesprávně trestního zákona v neprospěch obžalovaného a že je tu 
důvod k postupu ve smyslu § 290 tr. ř. Zrušovací soud neshledává, že 
formelně neho věcně vadně byla vyřešena otázka, pO'kud jde O' pacha
telství obžalovaného. Na zjištěném skutk'ovém základě nutno však uznati, 
že věc nebyla posouzena právně bezvadně. Obžalovaný doznal a je zji
štěnO', že jako poklad'ní1ki místní skupiny čs. svazu zemědělských a les
ních dělníků v P. vybíral v letech 1923 a 1924 od jednotlivých členů ve 
L. měsíční přispěvky a zasíla'! je svazu, používaje při zasílání peněz slo
ženek šekového úřadu v Praze. Dále béře nalézací soud za prokázáno, 
že při zásilkách ze dne 22. srpna 1923 a 26. dubna 1924 poslal svazu 
toliko 10 Kč, polk1ud se týče 100 Kč 25 h, kdežto vybrané zbývající část
ky 100 Kč, pokud se týče 40 Kč sí ponechal; že však, by vzbudil dojem, 
že vybrané peníze poště řádně odvedl, padělal dodatečně dotyčné dvě 
stvrzenky poštovního šekového úřadu tak, že na stvrzence ze dne 22. 
srpna 1923 předělal číslici vkladu' 10 na 110 Kč a na stvrzence ze dne 
2Q. dubna 1924 číslici vkladu 100 Kč 25 h na 140 Kč 25 h. Rozhoduiící 
pro rozdíl mezi oběma skutkovými podstatami je okolnost, kterou částí 
činnosti obžalovaného byla způsobena šlk'oda. Neboť, je-Ii hlavní čín
ností, jíž byl přímo přivoděn trestný výsledek, spočívající v dosažení 
moci pachatelovy nad předmětem, Ii němuž se jeho úmysl nesl. jednání 
šálivé, zakládá tato činnost skultkovou podstatu podvodu. Nebylo~1i však 
vůbec zapotřebí lstivého jednání ik ,dosažení tohoto trestného cíle, byl-Ii 
předmět již v držbě pachatelově, ježtO' mu bvl svěřen, dopouští se bez
právným přívlastněním si onoho předmětu ;pronevěry., Tímto aktem 
svém od (přivlastněním si nebo zadržením za sebou) je~zpronevěra již 
doikooána. Případným klamným čínům, onu činnost doprovázejícím lze 
příčítati pouze význam podružný, nesoucí se k zastlření primérní 'čin
~osti, zadržení nebo přivlastnění si svěřeného předmětu; na právní Ikva
hfikaci původníčinnO"sti, jíž je skutková podstata zpronevěry již naplně
na, se však tím nic nemění. V souzeném případě měl obžalO'vaný vy
brané a v jeho mocí (držbě) jsoucí příspěvky zaslati svazu, tedy nalo
žiti s nimi k tomu úi\elu, ik jakému hyly určeny; příspěvky ty byly mu 
proto' svěřeny, jak to O'statně sám nalézací soud zdůrazňuje (»chtěje 
vzbuditi dojem, že svěřené peníze řádně poště odvedl«). Tím, že všechny 
mu předané příspěvky neodevzdal, nýbrž č,"stku 140 Kč! si ponechal, 
dopustil se obžalovaný zpronevěry a byla tato dokonána již zadržením 
si část!kiy té a svémocnou díspos,icí nad ní. Paděláním stvrzenek chtěl 
obžalovaný podle přesvědčení' nalézacího soudu vzbuditi u pokladníka 
~kupiny v L., jemuž stvrzenky odevzdával do uschování, pouze dojem, 
ze svěřené peníze řádně poště odvedl. Padělání číslic na stvrzenkách 
byla proto jen čínem dodatečným, pdmérní činnosti svémocného při
vlastnění si peněz následujícím a sloužícím pouze k tomu, by zpronevěra 
nebyla prozrazena, Je proto dána skutková podstata zpronevěry a to se' 
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zřetelem na částku 140 Kč, nedosahující peníze potřebného ku ziočin-u 
podle § 183 tr. zák., pouze přestupku podle § 461 tr. zák. 

Leč aní závadné padělání stvrzenek, nelze považovati za úplně bez
trestné. Neboť stvrzenka poštovního úřadu šekového, podpisem úřední
ka a razítkem po'štovního úřadu opatřená, je veřejnou listinou i v části 
vyplněné stranou (sb. 11. s. č. 2373). Poněvadž však podle rozsudko
vého zjištění obžalovaný paděláním stvrzenek zamýšlel pouze vzbuditi 
dojem, že svěřené peníze řádně poště odvedl, tudíž nejednal v poš:kozo
vacím úmyslu v § 197 tr. zák. předpokládaném, zakládá jeho jednání ob
jektivně toliko sll<u:tkovou podstatu přestupku podle § 320 písm. f) tr. 
zák. V obžalobu dané jednání obžalovaného tvoří proto je~ skutkovou 
podstatu přestupku zpronevěry podle § 461 tr. zák. v souběhu s přestup
kem podle § 320 písm. f) tr. zák. Odsouzením pro zločin podvodu podle 
§§ 8, 197 a 199 d) tr. zák. stala se proto obžalovanému křivda, takže 
bylo postupovati podle § 290 tr. ř. Než zrušovacímu soudu nelze rozhod-·· 
nouti ihned ve věci samé, poněvadž dlužno řešiti ještě otázku subjelk:tiv
ního zavínční jak ve směru přestupku podle § 461 tr. zák. tak i podle § 
320 f) tr. zák. Nei'souť v rozsudku zejména obsažena zji,štění, jež by 
opodstatňovala subjektivní zavinění podle § 461 tr. zák., totiž vědomí 
obžalovaného o hmotné bezprávnosti zadržení nebo přivlastnění si svě
řených peněz. Ježto se tudíž nehe obeiíti bez nového hlavního přelí
čení, bylo po rozumu § 5 novely ku tr. ř. za souhlasu generálního pro
kuratora ihned v neveřejné poradě rozsudek zrušiti a věc vrátiti k no
vému projednání na příslušný nyní olkresní soud. 

čís. 3124. 

V pouhém ohlášení zmateční stížnosti není ješ(lě obsažena žádost 
za 'Opis rozsudku; tato žádost musí býti výslovně projevena. žádos.tí o 
ustanovení obhájce chudých se neprodlužuje zákOlll1á lhůta k provedeni 
zmatečflí stížnosti (§ 6 tr. ř.). 

(Rozh. ze dne 22. března 1928, Zm 1 153/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl v neveřejném za
sedání zmateční stížnost obžalovaného. do rozsudku zemského trestního 
soudu v Praze ze dne 20. ledna 1928, jímž byl stěžovatel uznán vinným 
zločinem podvodu podle §§ 197 a 200 tr. zák. 

Důvody: 

Obžalovaný nežádal při ohlášení zmateční stížnosti dne 21. ledna 
1928 o doručení opisu rozsudku. V pouhém ohlášení zmateční stížnosti 
není ještě obsažena žádost za opis rozsud·ku; tato žádost musí býti vý~ 
slovně projevena. Osmidenní lhůta k provedení zmateční stížnosti běží 
podle § 285 tr. ř. jen tehdy ocl doručení opisu' rozsudku, když zaň stěžo
vatel žádal před ohlášením nebo při ohlášení zmateční stížnosti, kdežto 
jinalki běží tato lhůta již ode dne ohlášení. Podle" 285 tr. ř. končila tudíi 
lhůta kprovedení zmateční stížnosti 30. ledna 1928 (29, ledna byla ne~ 
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děle), takže její provedení dne 2i. února 1928 stalo se opozděně. žá
dostí O ustanovení obhájce chudých k vypracování zmateční stížností 
nebyla zákonná lhllta prodloužena (§ 6 tr. ř.). Při ohlášení zmateční 
stížnosti nebyl žádný z důvodů zmatečnosti v § 281 tr, ř. vypočtených 
ani výslovně ani zřejmým poukazem uveden. Bylo proto včas ohlášenou, 
avšak opozděně provedenou zmateční stížnost zavrhnouti podle § 4 čís. 
1.. novely ku tr, ř, již v zasedání neveřejném, když taJk po rozumu § 1 
čís. 2 téže novely neučinil již soud prvé 'Stolice. 

čís. 31215. 

Okolnost, že senát, který se usneslo podmíněném odsouzení (§ 7 
odst. druhý zákona o podmíněném odsouzeni) byl z části jinak obsarz;en, 
než senát, I<ruerý vynesl rozsudek, nezakládá zmatek (čís. 1 § 281 tr. t.). 

Je věcí v9!tlého uváženi soudu, zda jest ještě konati nebo doplniti 
. šetřeni dříve, než. se rozhodne o podminěném odsouzeni. 

(Rozh. ze dne 22. března 1928, Zm II 433/27.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl v neveřejném zase
dání zmateční stížnost obžalovaného do usnesení krajs:kého soudu v Olo
mouci ze dne 4. července 1927, jímž bylo rozhodnuto o podmíněném 
odkladu výkonu trestu uloženého mzsudkem tého'ž soudu ze clne 22. 
března 1926, 

Důvody: 

Usnesení krajského soudu v Olomouci ze dne 4. července 1927, jímž 
bylo rozhodnuto podle § 7 (2) zákona ze dne 17. října 1919, čís. 562 sb. 
z. a n, O' podmíněném odsouzení Marie K-ové, Jana H-a a Aloisa H-a, 
napadá Jan H. zmateční stížností z důvodů zmatku čís. l' a 5 § 281 tr. ř. 
Důvodu zmatku čís, 1 § 281 tr. ř. dovolává se zmateční stížnost bezdů
vodně, neboť nedovozuje, že nastala některá z podmín~kI pro uplatňo
vání tohoto zmatku tam stano'vených, nýbrž namítá toliko, že senát, . 
který se usneslo podmíněném odsouzení, byl z části jinak obsazen, než 
senát, který vynesl rozsudek. Tato okolnost nezakládá však zmatek podle 
čís. 1 II 281 tr. ř. aní jiný zmatek. Zmateční stížno,st přehlíží tu ustano
vení § 6 nařízení vlády republiky čes'kioslovenské z 11. listopadu 1919, 
čís, 598 sb. z. a n., podle něhož veřejné sedění podle § 7 zákona o pod
míněném odsouzení provede 'soucl podle možnosti ve stejném složení, jak 
se byl usnesl na rozsudku. Toto ustanoveni je v souhlase s trestním řá
dem, který také v případě § 349 tr. ř. vyžaduje totéž obsazení senátu jen 
podle možnosti. Dovolávaným zmatkem podle čís. 5 § 281 tr. ř. nena
padá zmateční stížnost· žádný ze s'klutkových předpokladů právníhO' zá
věru nalézacího soudu, jejž by bylo lze napadnouti důvodem zmatku čís; 
11 § 281 tr ř., nýbrž vytýká usnesení vadu vnitřního ro'zporu, jež prý 
spočívá v tom, že. si nalézací soud vyhradil vyneseným rozsudkem roz
hodnutí O podmíněném odsouzení jen prý proto, že zpráva o pověsti stě
žovatele nebyla po ruce, čímž dal prý na jevo, že jsou u stěžova:tele dů-

Trestnl rozhodnut( x. 15 
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vody pro odepření podmíněného odsouzení m' r ' 
pak stěžovateli podmínčné odsouzení ',a- I,pove,st dobrou, - a že 
žovatelově jest příznívá Vadu 't' 'hodeprel, ac zprava o pověsti stě-

, Vnl rnl o rozporu lze vyl' k t" , 
v rozsudku (usnesení podle § 7 'k, ',' " y a I Jen, Jsou-Ii 
časně zjištěny skutečnosti je' z~ ona

b 
o podmrnenern .odsouzení) sOu

něvadž se navzá',em v luč' .. z ve ': ~e e ?emohou logIcky obstáti, po
vnitřního odporJ neupratň~l~ )~s~:r~Jmy' ,z; zrnat~čn} stí~nos! tackoVého 
zda jest ještě konati nebo doplniti Š~~ř~~,n~"o uvaz~nI nalezaclho soudu, 
míněne'm od' 1 nve, nez se rozhodne o pod-

''SouzenI. V tomto př'p ďl" , 
potřebí ku doplnění šetření vyžá~a~ e ,~:na n~lezacl sou,d, ,ze jest za-
než rozhodne o jeho podmíněném odsJ~~z e ,zpr,avu o povestr Jana H-a, 
lézacím soudem, že není příčin J H enl. Tlrn ?e,by)o vysloveno na-
Příť 'I' db" Y anu -OVl podmmene odsouzení ode-

l, ma- I o rou povest a že j nt' " 
o tom, vyhradil haléZací soud de tVpr~ o, J~n za u,cele~, opatření zprávy 
smyslu § 7 zákona o odm o o cene, ro;< odnutr, vereJnemu sedění ve 
mání celé otázky tomKto ',' ?S;, - ny~r~ vyhradil nalézací soud zkou
rozsudku výslovn v d vereJnemu sedem, vyhradil si, jak je ve výroku 
vyžádání z ráv o e ~::s ~no, »rozho~noutr o podmíněném odsouzení po 
nost jako fřejmě ~eodú~}danně~~u AI~~~~h~~a,~ Bylo proto :~ateční, stíž
z 31. prosince 1877 čís. 3 ř, zák z roku 18~81 pOhdled§ 1. CIS. ~ ,za,kona 
radě, ' ' , I ne pn nevereJne po-

čís. 3126. 

Přestup z jedné PQlitické str d druh ' 
činem nečestlným nebo r.lemravný~Y zelmbna ékJ~ o sobě neni ještě 
rozvaze a z vážn' ch d· od. ' , ,yz se stal po náležité 
proto PQuhé fa~m Př:Sfupi !::i~Ch ;~ ~itřnún přesvědčeni; není 

so e cmem na cti důtklivým. 

(Rozh. ze dne 23. března 1928, Zrn I 660/27.) 

,N e j vy Š š í s o u d jako soud v , , 
zmateční stížnost soukromého obv 1 z~usQ~acl zamltl po ~st~ím líčení 
v Mladé Boleslavi ze' dne 23 ,v~a o ce ,;0' vrozslldlku kraJskeho soudu 
podle § 259/3 tr. ř, z obžaiot

an 
lr927,)I'I!lZbyl ,obžalovaný~proštěn 

smyslu § 487 488 491 4'93 t y.p o ~rečl~, prMI 'bezpečnostI cti Ve 
, , , r. zruk, , mImo Jmé z těchto 

důvodů: 

POIkud stížnost namít' hl d' k • 
§ 281 tr r' va, ~ ,e}s a duvodu zmatečnosti čís, 9 a) 

. ., ze pozastavenyml vyrazy Vt' b" ' 
z vlastnost! QPovržlivých a ze "1' a Ve a'21~', y, stežovatell, viněn 
v '. , smys.om o-povrzhveho a že kvalifikace 

!echt? vyrazu J"ko přípustné kritiky je právně m Iná sl v," ,"" 
ze vyrok soudu o »kritice" nes 'b'f ]' y,' USl II odvetrtr, 
tržen, nýbrž že musí V' ka v d;nl Y I Z :e, e souvl~lo,str duvodů vy
zmatečnosti býti db' pn, ~ em provádenl hmotneprávního důvodu 
celku a 'edině na ' ano vse,c s~uúkovýc,~ zjiš,těni rozsudečných jako 
A tu je ~ souzené!0I~i7pf~ěd~l:dt~ I,z~ d?~tcVoVaÍl,právní omyl fO'zsudtklu!" 
byl několik let stoupencem str~nyOV~epZ~~I~kn?, 'kz~ s?uk~omý obžalobce 

, 1 ans, e, ze casto II svědka 
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poslance D-ého intervenoval ve svých osobních věcech, a, když žádal 
nemožnosti a byl odmítnut, působil proti repllbli:kánské straně, načež 
byl pro tuto rozJk!ladnou činnost ze, strany vyloučen; že, jsa ještě čle
nem strany repwblikáns1ké, jednal ke škQdě a ostudě strany a jen ve 
prospěch strany komunistické; že před svým vyloučením ještě pobu
řoval malé rolník)' proti větším a bojoval proti berním úřadům a 
vládě; že soukromý obžalobce ve schůzi republikánské strany nadával' 
komunistům, patrně za tím účelem, by u členů republikánské strany 
vyzvěděl různé věci a donesl je Iknmunistické straně; že komunistům 
donášel, neboť psal dO' jejich časopisu a stále se s nimi stykal po 
straně; bylo dále skutkově zjištěno počínání si 'sQukromého obžalobce 
.při obstarání místnosti pro schůzi v hostinci D-ově a zjištěn dále průběh 
této schůze, jakož i počínání si ~oukromého obžalobce na nL Všechna 
tato zjištění, jímž ve směru formálním, pokud byla po této stránce vůbec 
napadena, stížnost nemohla ,s úspěchem nějakou vadnost vytknouti, Ivon 
skutkový podlklail pro konečný závěr soudu kmetského, že výr3Jzy v po
zastaveném článku v souvislQsti s referátem o činnosti soukromého ob
žalobce a o průběhu oné schůze po-užité jsoll byť i nepříjemnou, přece 
přiléhavou kritikou osoby obžalobcovy. Ta(o skutková zjištění 
jsou směrodatná a závazná i pro řízení zrušovací a není přirozeně mož
no zrušQvadmu soudu zkoumati důvodnost rQzsudkového výroku na 
jiném skutkovém podkladě, než na onom, jak je ve své celistvosti z roz
sudku seznatelný. Tvrdí-Ii tedy stížnost prostě, že jednotlivé pozwsta
vené výrazy jsou obviněním ze smýšlení opovržlivého neb z takovýchto 
vlastností, nedbá však při tom vlastně celkového skutkového materiálu, 
na němž se opačný výrok! soudu zakládá, nedoličuje dovolávanéhO' 
hmQtněprávního důvodu zmatečnosti po zákonu, K těmtO' vývodům' sluší 
s ohledem na právní stanovisko, hájené zástupcem stěžovatelovým 
při veřejném roku, ještě připomenollti, že i Nejvyšší soud sdíl:í názor 
a stojí na stanovislku, že přestup z jedné politické strany do druhé sám 
o sobě není ještě činem nečestným nebo nemravným; zejména, když 
se. stal po náležité rozvaze a z vážných důvodů, kotvících ve vnitf'ním 
přesvědčeni, a že není následkem toho pouhé f~ktum přestupu samo 
o sobě činem na cti důtklivým; leč fO.zsudkem zjištěné činy stěžQvate
lovy prokazují, že v jeho. případě nejde o takQvý, mravně nezávadný 
rozchod se stranou, nýbrž naopak motivy jeho odchQdu ze strany a způ
sob jehO' chování se k straně v této době, jalk byly mzsudkem zjištěny 

·a shora zdůrazněny, vyvol,aly plným právem kritiku, o níž byla shQra 
řeč, Bylo proto zmateční Istížnost za;mítnouti. 

čis. 3127. 

Ke sklltkQvé podstatě zločinu podle § 105 tr. zák. se vyžaduje po 
subjektivní stránlce úmysl pachatelův svésti úředníka v připadě rozho
dováni veřejných záležit()§tí ke stranickosti nebo k porušeni úřední po
vinnosti. 

(Rozh, ze dne 23. března 1928, Zm II 472/27,) 
15~ 
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N e j v y Š š í s O u d jako soud zrtJšovací vyhověl v nevere]nem za
sedání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku zemského trestního 
soudu v Brně ze dne 2. Hstopadu 1927, jímž byl obžalovaný uznán 
vinným zločinem svádění ke zneužití moci úřední podle § 105 tr. zák., 
zrušil napadený rozsudE!k j"ko zmatečný a věc vrátil zemskému trest
nímu soudu v Brně, by ji znova projednal a o ni rozhodl. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnost dovolává se důvodu zmatečnolsti podle § 281 čís. 
4 a 9 aj tr. ř. S hl:ed'iska zmatku podle číSI. 4 § 281 tr. ř. vytýká, že 
byly zamítnuty důkazy, nabídnuté obhájcem u hlavního přelíčení, jimiž' 
chtěl prokázati, že obžalovaný koupil a musel platiti, tudíž i nabízel' 
a dodal zboží prvotřídní. Podle protokolu 0' hlavním přelíčení jde o 
dŮlklazy výslechem svědků Viktora V-a a N. Sch-a a účty! ve spisech 
založenými o tom, že obžalovaný objednal tašky prima a tyto mu také 
jako prima byly účtovány. Nal:ézací soud zamítl tyto důkazy. jako zby
tečné s tím, že jejich příznivý výsledek nemohl by nic změniti na pře
svědčení soudu. Toto odůvodnění jest v rozsudku blíže rozvedeno 
v ten smysl, že nalézací soud považuje nové důkazy v posledni chví·li 
před koncem hlavního přelíčení rychle nabídnuté za zcela bezvýznam
né, neboť vzhledem k důkazům předtím uvedeným (zkoušky na české 
technice v Brně J není prý zácruky, že by tyto nové, nahonem v pO'slední 
chvíli nabízené důkazy mohly vyvrátíti skutečnosti j}řesně i Medně 
bezpečným způsobem nezvratně prokázané: že dO'dané tašky byly 
skutečně méně cenné. Provedeni byl tedy podle tohoto zjištění důkaz 
o objektivní kvalitě dodaných taš(ik. Avšak nabízený důkaz se týkal 
jakosti tašek, jaké obžalovaný objednal a jaké mu: byly účtovány, za 
jaké je tedy se svého subjektivního hlediska oprávnČ'1ě mohl a směl 
považovati. O této ~kutečnosti však nelze říci, že byla pro posouzení 
věci bezvÝ'znamnou. Ke skutkové podstatě zločinu podle § 105 tr. zálk. 
se vyžadiuje po subjektivní stránce úmysl pachatelův svéstií úřední'ka 
v případě rozhodování veřejných záležitostí ke stranickosti nebo k po
rušení Iwřední povinnosti. Rozsudek! naléz~clho soudu v tomto 'směru 
praví pouze, že soud l1"byl přesvědčení Ol tom, že obžalovaný hleděl 
majora stlavební slu~by H-a svésti darem ku' stranictví a Ik poru:šení 
úřední povinnosti při rozhodování, neboť měl ve své působnosti určitý 
vliv na dodávky, nebo - jak se v dalším odstavci určitěji pmví -,' 
»na vyplnění dodávky«, o čemž pfimzeně věděl obžalo'vaný jako do
davatel a proto se obrátil s nabídkou úp'latku na něho; z toho vyvo
zuje nalézací soud jeho úmysl nakloniti si vlivnéh0' důstojníka. Tímto 
příliš všeobecným a širokým rčením není však úmysl v § 105 tr. zák. 
předokládaný dostatečni§ vy,značen; obžaloba pO'l]kazovail'a Irři oďů
vodnění této náležitosti skutk0'vé podstaty zažalovaného zločinu zcela 
určitě nejen k tomu, že obžalovaný doclal později llo,ytinll, nevyhovující 
podmínkám, podle posudku výzkumného ústavu české techniky v Brně 
.rsotva průměrné jakosti«, nýbrž i jako účel nabízeného daru výslovně 
vytýkala, že se obžalovaný snažil zíslk,ati si tohoto úředníka pro sebe, 
by jeho práci i dodaný materiál blahovolněji posuzoval, tudíž by byl 

- \...l~. JJ40 .~ 
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. k' po případě by neodmítl ani materiál neodpovídající 
k němu stramc ym, J • I' o b 

'k' a tudíž svoje úřední povinností nevykonava tlm ZI;USO em. 
pod';1JD. ,am, • b í řísahy a svého úřadu povmen. Toto Jest sku
jak Jest dP:oc!le ~I~z~sf 1e které by se dalo podle stavu věci usu,'Zovati 
tečně Je ma

b
? 10: II 'ho ke zločinu podle § !05tr. zák. vyžadovaný, 

a úmysl o za ovane . k' . t' . podle n • I' kd by se věc posuzovala po subJe tJvm s rance Jen • ' 
ponevac z: • y • alovan' nabídnutí daru doprovázel, a podle toho, ze 
výro1ku: ]Im~ ~bz t 10 YOří tom když obžalovaný dostal práci zadánu, 
se nabldnutI lar~ '5 a ž~ šlo obžal'Ovanému jen o tO', nabídnouti ma-

bylo by vy ouceno, '., b I ř na ne, ',' h dodatečně proto, ze s mm y a uzav e 
JOrov! H-O~I lros:e;okrývačských prací, po případě, že měl přI tom 
smluva ~ o .a~c 'ávk budoucí (§§ 1, 4 zák ze 3. července 1924, 
n~ zřetelI, mozne dod p'rl posouzeni úmyslu obžal:ovaného nestačí tedy 
ČI~ .. 178 .sb. z .. a/o ~~alit byilv dodané tašky, kterouž otázkou se roz
řesltr otaz~u, Ja e cl ~ dině zabýval. Jest třeba zjistiti, zda na do
s~dek na.le~a~lh~í ~k~ual~ienutno obžalovanému přičítati zavině.ní, nebol' 
?avce tas~ k °r r že méněcenné tašky by.ly na stavbu dO'da~y P?dle 
Jenom z te o o,no's 1'1 b' se usuzovati na jeho úmysl, pohnoutr majora 
jeho rozh0'dnkut\ mO!"\~osB a porušení úředních povinností při převzetí 
H-a d~rem .~ rantc, . 'Iu a ráce. Jestliže se obžalovaný s~ažil svýn; 
clodaneho hor~lh? matena ,Pb' loby protidůkaz o uvedene rozhodne 
návrhem provestI pwtI t:,~enI ~h z~ by zamítnutím důkazního návrhu 
oko!nosti, byl? právo Je č~os~i aJ,~le § 281 čís. 4 tr. f. jest uplatně~n 
zkraceno, a duvod zmate ,~ § 5 zákona ze dne 31. prosince 187" 
p? práv~. Blkl0' Pajroto ~a I~~~m~~~vodněné zmateční stížnosti vyhověno 
ČIS 3 r za . n 10 , ' . 'k e stalo 
hn~d v ~eveřeiné poradě a uznáno pravem, J'" ' s . 

čls. 3128. 

, . § 183 tr 'k) - třebas věděl, že na účtě, s nímž 

bYI~~~fs~ťz~!tá~o zboži;. í: ~yzna~ena v~hr~~a J:!v~ý~~a~:1~~:~~ 
- ~oho millěni, že výhrada Je nepta.Í;'Iaad' .pon~~Ovy· omyl (v přičině 
oBěma stranami předem, jde po prtp e O' 
předp,isů práva civilniho). 

(Rozh. ze dne 24. března 1928, Zm I 35/28.) 

N' , ., s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
'zmate~~íVs~í~ns~,~ti obžalovaného do rozsudku krajskéh~ soudu. v Ctr•u-
dími ze dne 3. prosince 1927, jímž byl stě~ovatel uzna.n vmnYd\zoť-, 

• , odle § 183 tr. zák., zrusll napadeny rozsu e p ~ 
~~~~t:[:r:~e~[ :ráti! soudu prvé stolice, by ji znova projednal a o Ol 

rozhodl. 

Důvody: 

.. • ne'de v řípadě stěžovatelově o žádný tre'stný čin, 
nýb~O~O~d~ěr zc~vilděpráv~, uplat~uj~ zmat~ční, stížglos!.ie~nt) ~ů~~~ 
zmatečnosti číselně podle al!s. 10., vecne a spravne po e CIS. . 

I 
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tr. ř. Napadený rozsudek zjišťuje, že stěžovatel objednal u firmy B. 
různé nářadi, že firma žádala zaplacení předem a že, když obžalovaný 
tak neučinil, poslala mu sice zboží, avšak z opatrnosti si vyhradila vlast
nické právo až do úplného zaplacení. RoZ)sudek vyslovuje dále, že, ježto 
obžalovaný proti výhradě nic nenamítal, výhradu tu uznal a schváhl. Po 
subj(jlctivni stránce pravi se v rozsudku, že, věděl"li obžalovaný o smlu
vené výhradě práva vlastnického a přes to svěřené mu nářadí proclal,. 
aniž je firmě zapl'atil, inusil si býti vědom, že jedná protiprávně, ježto 
disponuje vlastnicky se svěřenou věcí. Naproti tomu uplatňuje zmatečni 
'stfžnost v podstatě a vývody její mají oporu v obhajobě obžalovaného, 
obsažené zejména v jeho pocláni, že obžalovaný není trestně zodpověd
ným, jelikož se nepovažoval výhradou práva vlastnického za vázána 
z toho důvodu, že byla firmou stanovena jednostranně bez předchozího 
souhlasu obžalovaného. Touto námitkou uplatňuie zmateční stížnost 
omyl obžalovaného ve příčině ustanovení práva civilního a nelze jí upříti 
oprávnění. Neboť, byl-li obžalovaný - i když vědělo tom, že na účtě, 
s nímž současně bylo zasláno zboží, je vyznačena výhrada práva vlast
ni-ckého, - toho mínění, že tilková výhrada je neplatná, poněvadž musí 
býti umluvena oběma stranami předem, pojímal snad věc nesprávně 
s hlediska norem práva civilního; můžeť opomenuté pozastavení fakturní 
doložky o výhradě práva vlastnického po případě stačiti, by se zboží 
stalo zbožím komi'sionářslkým, lze-H ve spojení s jinými počiny příjemce 
faktury v mlčení spatřovati konkludentní čin, poukazující na souhlas 
s onou doložkou (čl. 360 a násl. ohch. zák. - srovn. sb. n. s. čís. 
2764). šlo b," proto u obža:l'Ovaného po případě o omyl v příčině před
pisů práva civilního, jenž tilké 0'11110uvá, .ježto jej podle zákona (§§ 2 e) 
a 3 tr. zák.) a ustálené judikatury dlužno na rove,ň, klásti omylu skut
k,ovému. Nalézal~li se tudíž obžalovaný ,skutečně v takovém omylu, ne
bylo by lze ho uznati vinným pro nedostatek subjektivní viny a byl by 
právně pochybeným předpoklad nalézacího soudu, že si hyl obžalovaný 
vědom protiprávnosti svého jednání. Jelikož se však nalézací soud ne
'Obíral onou obhajobou obžalovaného, omyl obžalovaného řádně ani ne
zjistil ani nevyloučil, bylo, ježto nelze pro nedostate1i<J skutkových zjiště
ní po této stránce rozhodnouti ihned ve věci samé, zmateční stížno,stí 
vyhověti a uznati, jak se stalo. . 

Cís. 3129. 

Skutk'Ová podstata zl'Očinu podle § 101 tr. zák. předpoldádá v sub
jektivnÚll směru úmysl, by někomu byla způsobena šk'Oda; tento znak 
jest pojati do hlavni 'Otázky (§ 318 tr. ř.). Ned'Ostatek zjištěni poškozo
vacíh'O úmyslu nemůže býti bezpečně nahražen zjištěným přivlastněnÚll 
si (d'Opisů pošt'Ovním poslem). 

(Rozh. ze dnc 24. března 1928, Zm II 29/28.) 

N e j v y Š š í s o u d ja1kú soud zrušovaCÍ vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti obžalnvaného do rozsudku porotního soudu v 010'
muci ze dne 3. listopadu 1927, polmd jím byl stěžovatel uznán vinným 
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lo"jnpm zneužiti moci úředni podle § 101 tr. zák., zrušil napadený vý
:ok' p~rotcú, 1. (hlavni) a ll. (do~~teč,n~) otá:ky se týkaj~cí,. a ~dsu-

'ící část rozsudku na něm spoclva]ICI ve vy roku o vme, jakoz- I o 
~~~stu a souvisejících s tím vý;ocíc? a věc c:dkázal ~ tomto objemu do 
Jříštího zasedání soudu por?tnlho pn sbo>fOvem soude v OlOmOUCI k no
~émU přel:íčení a rozhodnutI. 

. D ů vod y: 

Po skončeném průvodním říze~í byla porot,cům dána .hlav~í ot,á.ika, 
da 'e obžalovaný vinen, že v S. Fko postOV11l posel postov~Iho ur.ad~ 

~ š.,j tedy jalko úřednílk: státní, v úřadě, jemuž byl z!lvázán, přIvlast11l1, :SI 
dne 8. června 1927 tři dopisy adresovane na Josefu s-ovoy pokud s'e tyce 
Terezii T -ovou a Bedřicha Sch-a a b,ud' dne 6., nebo 7. c~r:,na 1927 do~ 
pis z Ameriky na nez!1áméh.~ a?resata zasl~y,. o~SahUjl~I 1 kanadsky 
dolar', zneuŽIl'. moci jemu svere?e., Po:r.otcl p:lsvedcIlI ~ teto ,otazce de
síti hlasy a zodpověděli kladne !I.mtez pOll;erem hlasu ~ ota~ku doda
tečnou zda obžalovaný -spáchal cm uvedeny v 1. (hlav11l) otazce z. po
hnutek' níz1x'ých a nečestných. Na~~deným ~~zsudkem byl pak obz,,;lo. 
vaný uznán vinným zločinem zneUl III mOCI ured,nI P?dle § 101 tr. z~~., 
jehož se dopustil jednáfllÍlI11 uvedeným v hlavnr o,tazce pokud .se tJ.:ce 
v odpovědi porotců na ni. Obhájce ,obžalovaného p;ávem vytkl pf! zruso: 
vacím roku tomuto rozsudku pravlll vadnost. Nebo! ke skutkove podsta~e 
tohoto zločinu vyžaduje se ti>ké znak subjektivní, • totiž ú,mys!, bJ: ne
komu byl'a škoda způsobena. Tento zn<iWnebyl '!sak pr~1I predpIsu § 
318 tr. ř. do 1. otázky ani pojat, porOtCI se tedy nevyslOVIlI ° tom,. zda 
předpokládají na straně obžalovaného ta1kiový úmys~. a ne~y~lovuJe ~e 
o oné náležitosti skutkové podstaty a11l rozsudek, pnmykajlCI, se k ~y
rokUj pomtců. Nelze zeJména shledati, že řečený nedostate~ ;yslovn~h~ 
zjištění úmyslu poškowvacího je. napraven tím, ~e odpov.ed porotcu I 
rozsud~W předpokládajf přivlastněni! sí čtJ:ř ~OPISU, z I:I:hz)ede~ obsa
hoval kanadský dolar. Neboť výrolW ten tycka ~~ v pn::e ,rade sl.ozky ob
jektivního děje a není poj;nově vy~oučen? P!wlastnen,' Sl, J:Z bfne
byro zamýšleno jako prostredek poskoz:'11l nekoh~ ]In.~ho .• Pn nej;.nen
ším není tu zárHky, že porotcove, uznavse s::cm odpovcdl, ::e ~1 ~bzal?
vaný dopi,sy pokud se týče jejich obsah pnvlastml, zamysl,elI bm. za
roveň vysloviti, že obžalovaný )ednal z~usobe~ znamenajl,Clm obLe'K: 
tivně zneužití moci úřední, by ne'komu ZPUSObII skodu. S,klltťJi<J, na nemz 
se rozho·dnutí zakládá, byl tedy nesprávným výkladem zákona podřaděn 
trestnímu zákonu, který se k němu nevztahuje. Důsledkem toho bylo 
vyhověti oprávněné zmateční s!ížnosti, s j;jím,iž ostatn,ími vývody l1e~ 
třeba se zabývati, výrok porotcu k 1. hla;r11l otazce a 9us!edkem tO?? I 
výrok> k ll. dodatkové otázce)~ko ~ prvlIlm ~'ý:okem tesne souvlsel',cI a 
proto též rozsudek v OdSllZUjIClm vymku zrusIII a u,znalI podle § 350 tr. 
ř., jak se stalo. 

čís. 3130. 

Není sice předpisu, který by :zavazo~al povoz~, ?y se !?Qhy,,?valy ~ 
silnici pouze a výhradně po leve strane, zach'Ovava se vsak vseobecne 
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pravidlo, že se jezdí po silnicích po straně levě. Toto pravidlo netlÍ však 
abs~l?~; předjíž~ěti se má na pravo. 

, RldlC automobilu (§ 337 tr. zák.) musí věnovati pOzornost máze 
pred sebou a nelze od něho požadovati, by se za jízdy obracel. 

(Rozh. ze dne 29. března 1928, Zrn I 760/27.) 

N ~ j.v ~,š š í s o u'd. j~ko soud zrušovací uznal po ústním líčení o 
zmatecm slIzno,slI generalm prokuratury na záští tu zákona právem: Roz
sU~kem dk:resmho soud~ v ISarlíně ze dne 14. prosínfe 1926, jímž b I 
obzal~v.any uznan vI~nym prestupkem pad!'e § 431 tf. zák., jaik'Ož í pK
tvrzu]Icl.m rozhodnut~m zemského trestníhO' soudu v Praze jako soudu 
o~volaclho ze dne 4. unora 1927, byl porušen zákon v ustanovení, § 431 tr. 
~a~., oba rozsudky se zruŠUiJí a věc se přikazuje akresnímu saudu v Kar
Ime k navému projednání a wzhodnutí. 

o ů vod y: 

,Rozsudkem okresního sou'du v Karlíně ze dne 14. prosince 1926 byl 
obzalo~aný uznán vinr:ým přestupkem p,~d!e § 431 tr. zák., jehož se do
pustII Ílm,.!e dne 21. cervna 1926 v N. ndll automobil tak neopatrně že 
zavmlI, sraz'ku s mot;,r. ko]em, na němž jel František H., při Čemž bylo 
FranŤ'lsku H-ovl na tele .lehce uškozeno. Odsuzující výrok odůvodnil soud 
ta~to: Na zákl~dě výpovědi sv?dků zjistil soud, že František H. předjížděl 
sVYn; mo!o,~ovym, ko,lem (ik~e;e bylo,opa!řeno ~řívěsným vozíkem) auto
~ob~1 obzalovaneho po prave strane, pn čemz zachytil svým kolem za 
prednl o':hranný rám a,~tomobilu, čímž se stalo, že motocykl by!1 rozbit 
a I-!. s ~eho spadl. Srazka nastala aSI 2 !metry od pravého příkopu ve 
~meru J~zdy ob?? vozidel, načež byl motocykl vlečen automobilem O'b
z~l~v~neho napnč k levému okraji silnice, jak o 'tom SVědčila rýha na 
S~l1lCI vyrY,tá .zad:ker;' rozbítého motocyklu. Frantíšek H., chtěje podle 
predplSU P!edletJ~ daval automobilu znamení, jak několik svědků po-· 
tvrdIlo, avsak obzalovaný, který jel po pravé straně silnice, ne0'dbočil 
na lev?'l1 stranu sI!mc~, kudy měl podle předpisu jeti, a tak se stalo, že 
Fran~sek H., ktery mel p~ pravé straně silnice k vyhnutí prostor sotva 
2 m slroky a byl automobIlem ještě tištěn k pravému přikopu zachytil 
k~!em za nára~ní~ a!It~mobilu a byl jím, stržen a pallo vlečen k levému 
pnk?pu:' Za~mem ~patrul~ s.ou.d v tam, z,e obžalovaný protí všem pra
vldlum Jel pn prave strane sllmce a krome toho že nevyhnu I do leva ani 
tehdy, ,když m,u H. ze zaďu d.ával znamení· trubkou, že chce předjeti. 
~emsky trestm soud v Praze Piko soud odvolací rozsudkem ze dne 4. 
lun0':a 1.9~7 potvrdil, r~~sudekl prvého s?uidu z důvodu rozsudku prvé 
s,tah~e, Jez ,se srovnava]l se SPISy a se z",konem a nebyly při odvolacím 
hčen~ vyvraceny. Rozsud~y ,temi .b~1 'por~šen zá~on v ustanoveni § 431 
tr; zak. Roz~udek shledava zavmem obzalovaneho v tom, že jel' proti 
vset;' pra~ld:"um po pravé straně silnice, a vyjadřuje názor, že to již o 
sobe zak!ada skutkovou podstatu přestupku podle § 431 tr. zálk:, í kdyby 
k ?ehode nedošlo. S to~!? větou ~ jeFm povšechném doslovu, jak jest 
vyrčen, nelze souhlasIli ]IZ proto, ze prestupek pdle § 431 tr. zák. před-
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pokládá konkretní nebezpečj; než o.tuto otáz~u, tu nejde, a n:;třeba 
se jí proto zabývati. Nelze vs<úk shledavali zavmenl pouze v tom, ze ob
žalovaný jel po pravé straně silnice. Není ovšem předpisu, který by za
vazoval povozy, by se poh~boV3'ly po ~ilnici P?uze a ,,~h:adně 'po,Ie~é 
straně dlužno vša'kpřipustrtr, ze se vseobecne zachovava pravldl'o, ze 
se jez:1í na silnicích po straně. levé. ,Tot? pr.~vi;lIo však není absolut?i, 
naopak silniční řád"sám předpiSUJe, ze pr~dJI~det.I, s~ ma na I?:avo, sam 
tedy silniční řád pnkazuje po~ozu, kter~ predJlzdl, ~y pouzll k ton;u 
pravé strany silnice. V souzenem pl1Ipade potvrdrl svede,k josef R.,ze 
obžalovaný se svým autem předejel jeho vůz. (koňsktpotah), a .zajel 
zase na levou stranu. Stalo-h se tak v rozhodnem okamzlku, v nemz do
šlo ke srážce s motocykl'em, nelze tvrditi, že obžalovaný se svým autem 
jel po pravé straně silnice proti pravidlu, nýbrž naop",k, obžalovaný se 
svým autem se ocitl na pravé straně silnice řídě se předpisem, jenž velí 
před'jížděti na p~avo. Tuto. ~M~žítou okolno.st necháv~ :ozs~dek nepo
všimnutou ač ma rozhoduJ1C1 vyznam pro otazku zavmenJ obzalovane!lO, 
zvláště kďyž rozsudek zavinění spatřuje již v okolnosti, že obžalovaný 
jel po pravé straně silnice. ' ,. 

o.ruhýbod zavinění spatřuje ;ozsud,;k v tom, že. se obzalo'v~ny ne
vyhnul do leva, když motocy!khsta daval znamem trubkou, ze -chce 
předjeti. I v této příčině jest důležitou shora uvedená výpověď josefa 
Ree, jenž potvrzuje, že obžalovaný, předej ev ho, zajel z~s,e ,na levou 
stranu silnice. Neméně důležitým jest to, co shledat nadstrazmk Frantr
šek P. dos,tavivší se ihned po nehodě na míst0' samé; rozsudek síce 
zjiŠťl.lj~ v ohledu slkutkovém, že motocykl (který se zachytil za přední 
ochranný rám auta) byl autem vlečen napříč si'lnice. z . pnv<ú na l;vo 
a t0' taJk že zůstal-a od zadní vidhce motocyklu na sIlntCI vyryta ryha 
začínají~í asi 2 m od pravého kraje sil:,i~e, a táhnou.cí s~ až, asi 1 až 
liz m od levého o~raje ~ilmce; !o.to:z]Iste~: pouka,zuje z;e]lne lk, tomu, 
že auto

e 
obžalovaneho melo v okamzlku srazky smer z ,Pl ava do leva a 

že se táké pohybovalo z pravé slrany silnice ke stra~ě levé. Rozsudek 
opomenul hoďnotiti tuto okolnost jedna!k' o sobě, Jednak ve vztahu 
k 'Výpovědí josefa R-e, ač jest ve.Imi důležitá pro posouzení, zda ob" 
žal0'vaný použil pra."é strany sil~ic~, j,en I?~tud, p'ok~d .t~h? bylo za
potřebí, by, vyhOVUJe předpiSU sIlnrcmho' rad~ pn pred]I~del1l 'p0,vozu 
R-ava zajel na pravou stranu srlmce. Ostalne bylo povmnostr soudu 
zjistiti, zdali situace byla taková, by obža~ovaný mus,il v~hýbat!, jinými 
slovy dělati místo pro motocyklIstu, Jenz ho hodla predeJetr. Podle 
zjištění rozsudku bylo po pravé straně auta obžalovaného místa téměř 
dva metry, pro'stor dojista postačitelný, by motocyk! mohl bez závad~ 
předtejeti. Obžalovaný mohl poznat: podle, zn.amel1l trubky ~ sna~ 1 

podle rachotu vlastního motocyklu, ze za mm lede motocykl, Jest vsak 
otázka, zda mohl nebo musil věděti, že za ním jede motocylld s pří~ 
věsným vozíkem, jenž přirozeně potřebuje více místa než motocykl 
bez přívěsného vozíku. Řídič automobilu musí věnovati pozornost dráze 
před sebou a nelze od něho požadovati, by se za j!ízdy obracel, což 
by ostatně při zavřeném autu neprospělo, a neví proto, co se děje za 
jeho zády není-li ovšem jeho vozidlo opatřeno zrcátkem" v němž se 
obráží to, 'co se děje za autem. Že však v souzeném případě bylo s do-



- Cl" jl jl ~ 
234 

st~t,ek n~Ísta i píO p~edejetí mot?C} ':du s přívěsným vozíkem, k tomu 
p~~kazu]e .oko],nost, ze motocyklista projel až 'ku předním kolům auta 
o. za]ovaneho; byloť podle zjištěni rozsudku zachyceno ochranný~ 
ramem aut~ za~ní koIo motocyklu. Z jaké příčiny k zachycení došlo 
rozsudek pre.sne, nez]1stIl, ač to měl učiniti, 'když poškozený mO'to~ 
c!(kh~ta tvrdil, ze, když předjížděl, obžalovaný pojednou zahnul auto 
vice o prava, kd~zto podle výpovědi Emilie Ř-ové a Otakara Ř-a byl to 
rotocykhstac)enz v okamžiku předjíždění zahnul svým motocyklem do 
eva, tedy pnmo do ]1zdní dráhy auta. Zda se to stalo taJloči onak 
rozsude~, J;ez(išťuje, ač ~řece. ok?l~ost ta má pro posouzení zaviněn'í 
rozhodu]lcl vyzna~~: Dluzno len ]estě podotknouti, že bylo věcí mo
tocykl}sty, by ~vazIl, zda prostor, který mll ponechávalo auto obža
lo::aneho po sve pravé straněč byl dos!atečným, by mohl hladce projeti, 
a ze, nebyl-ll pr?stol dostatecny a vldel-h - což při povinné bedlivosti 
musIl pozoro~~h -, že obžalovaný na jeho znamení trubkou nereaguje 
t,:k, !,~~, SI pral, a .Jak mu byl~ pro předjetí potřebným, nesměl auto 
pred]1zdetI, ~em.el-h hm ohrozlŤl nejen sebe, nýbrž i auto obžalovaného 
a osoby v nem Jedoucí. Učinil-li taik přece pak úraz ke kterému došlo 
nebyl ~působ~n tím, že obžalovaný jel p~ pravé straně silnice nýbrŽ 
neobezret~osh a ne~patrnost"í vlastni. Řešení případu rozsudke~, prvé
ho s~udu lest tedy zavadné Jak v otázce zavinění tak í v otázce příčinné 
souvIslostI, pročež bylo zmateční stížnosti podle § 33 tr. ř. vyhověti a 
podle §§ 292 a 479 tr. ř. uznati právem, jak se stalo. 

čís. 3131. 

.. Odvolací s??d není ?prá~ě,? zrušiti rozsudek z důvodu § 478 čís. 
C1S. 3 (§. 2~1 Cl~. ~ ~. r.), ze zaloba nebyla vyřízena úplně nebylo-li 
tu odvolant opravneneho obžalobce. ' 

(Rozh. ze dne 29. března 1928, Zm I 809/27.) 

N e j v y Š š í s o u cl jako, soud zrušovací uznal po ústním líčení 
o zmateční stíž.no~ti generální pro:kuratury na záštitu zákona právem: 
R:lZsudkem kr.~J&~eho soudu jako soudu odvolacího v Chebu ze dne 9. 
brezna 1927, Jlmz byl rozsudek ok-resního soudu v Tachově ze dne 13 
ledna 1?27 z dú~odu ~matečnosti P?dle ~ 475 odst. třetí pokud se týč~ 
§,281 CI~. 7 tr. r. Zlusen, byl porusen zakon v ustanovení § 477 prvé 
vetl. t;; r.;. rozsudek ten se z;ušuje, . .". ?ůsledkem toho se zrušuje celé 
dalsl nzenl rozsudku tomu nasledu]lcl I s rozsudkem ,}kresního soudu 
v Tachově ze dne 25. října 1927, a věc se vrací ;krajskému soudu jaJko 
soudu odvo!aclmu v Chebu, by o odvolání do rozsudkll okresního 
soudu v Tachově ze dne 13. 'ledna 1927 znovu po záikonu jednal. 

D ů vod y: 

Marie F-ová podala dne 12. pros,ince 1926 u okresního sondu 
v Tachově .obžalobu pro urážku na cti spáchanou Emanuelem K~em 
Jednak dopIsem ze dne 31. října 1926, jednak korespondenčním lístkem 
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podaným na poštu v T. dne 4. listopadu 1926, dále tím, že obžalovaný 
tehdy. i napotom veškeré v uvedeném dopise obsažené uráž!ky jakož i 
dalši jiné obvinění z trestných činů, z nečestných jednání a z opovržli
vých vlastností sdělil své manželce, s~ým ~tyře,? zletilý!:; dět:m, svému 
bratrovi, svqmu s)Cnovcl a Jeho druzcef ze temto pnouznym obsah 
onoho dopisU přečetl a svému bratrovi i opis dopisu toho odevzdali. 
Rozsudkem okresního soudu v Tachově ze dne 13. ledna 1927 byl 
Emanuel K. uznán vinným přestupkem podle § 487 tr. zák., jehož se 
dopustil tím, že na otevřeném il<orespondenčním lístku ze cine 4. listo
padu 1926 obviňoval Marii F-ovou lživě ze zločinu krádeže, aniž obvi
ňování to šlo taJk daleko, by nabylo vlastnosti, které tu podle § 209 tr. 
zák. býti mu'sí, by se ,stalo zločinem utrhání na cti. O ~statních v sou~ 
kromé obžalobě uvedených trestných činech neobsahUje rozsudeilo aUl 
v části dispositivní ani v dllvodech nejmenší zmínky. Proti rozsudku 
ohlásil odvolání pouze obžalovaný v čas, a když jeho právnímu zá
stupci _ aniž o to podle § 467 tr. ř .. žádal - byrr; doruč~n? vyh?to: 
vení rozsudku, podal dne 3 L ledna 1927' provedem odvolam, v nemz 
uplatňoval důvody zmatečnosti podle § ~81 čis. 9 a). (§ 468 č. 3 t~. ř.). 
Kraiský jaJko odvolaci soud v Chebu ZruSI'\ rozhodnutun ze dne 9. brezna 
1927 rozsudek ve smyslu § 475 odst. třetí tr. ř. jako zmatečný ve 
smyslu § 281 čís. 7 tr. ř., jelikož obžaloba nebyla"úplně vyřízena"v t?m 
směru že ohleclně urážek v dopisu ze dne 31. nJna 1926 ohsazenych 
v roz~udku není ani slovem zmínky, a O';uesnímu soudu ulnžil, by ve 
věci znovu jednal. Novým rozsudkem okresního. soud~ v, T~cho,"ě ze 
dne' 25. října 1927 byl Emanuel K. uznan vmnym opdne p:e.stu~kem 
podle § 487 tr. zák., spáchaným obsahel~ korespon~lenčl1lho 1~~lIlou 
ze 4. listopadu 1926. Od obžaloby ohledne dopISU ze dne 31. rlJna 
1926 byli podle § 259 čís. 3 tr. ř. os;v~bozen. Proti to~utd roz:udku: 
ohlásil)" a proved!.y obě strany odvobm, soukroma obz,:lobkyne, t,"~e 
z výroku, jímž byl K. od podané obžaloby osvobozen. O techto odvola
nÍch nebylo dosud rozhodnuto. R03hodnutím 'k:rajského -"oudu: jako soud~ 
odvolacího v Chebu ze dne 9. brezna 1927 byl porusen zakon, nebol 
naf'adati rozsudek proto, že obžaloba nebyla .ú~'I,n~ vyřízena, měla právo 
pouze soukromá obžalobkyně, ta však odvoI;tl1l vubec llepoda~a.a ne?yl 
tedy, odvolací soucl oprávněn rozsudek, kdyz tu, n~bylo odv?la11l opr,:v
něného obžallObce z důvodu § 475 odstavec treh(§ 281 CIS. 7 tr. r.) 
zrušiti.. Následke~ toho jest ovšem i celé projednání věci, jež zmateč
nému rozhodnutí odvolaéího soudu .ze dne 9. března 1927 následovalo, 
tedy i druhý rozsudek dl<resního soudu v Tachově ze dne 25. října 1927 
zmatečné. BylO! proto zmateční stížnosti lodle ~ 3~ tr. ř: na záštitu 
zákona vyhověti a podle §§ 292 a 479 tr. r. uznah pravem, ]alk se stalo. 

čís. 3132. 

Zločinem podle § 87 tr. zák. jest úmyslné (ze zlomyslnosti předse
vzaté) přeslO1,lpení nonny, která zakazuje přivodění nebezpečl pro život, 
zdraví nebo bezpečnost těla lidí; zlý úmysl pachatelův musí směřovati 
lm přívodění tohOto nebezpečí, zlý úmysl, ohroziti, zn~ená tolik co 
věděti, že se předsevzatým činem nebezpeči přívádí. 

(Rozh. ze dne 29. března 1928, Zm I 810}27.) 
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Ne j,: y š~} s O' u d jako soud zrušovaCÍ uznal po ústním líčení 
o zmatecnJ stlzno~h generální prokuratury na záštitu zákona právem: 
Rozsu.dkem Jz'raJ~eho soudu v české Lípě ze dne 13. července 1927 po
kud Jlm ~yl o?zalovaný uznání vinným zločinem podle § 87 tr. ~ák., 
by~ P?ruse.n zakon v ustar;tovení § 87 tr. zák., tento výrok _ pone
chavaJ:~ vyrok ohledně přečinu podle § 14 čís. 4 zákDna z 19. března 
1923, C1S .. 50. sb. z; a n. nedot~nutým ~. a v ,důsledku tDho i výro'k o 
trestu a vyroky s hm souvlseJICI se ZruSUJI a vec odkazuje se krajskému 
soudu v Ceské Lípě k novému projednání a rozhodnutí. 

Důvody: 

Rozsudke,~n krajského soudu v české Lípě ze dne 13. července 
1927 byl, .?bzaIDv~ný uznán vin~ým, zločinem veřejného násilí podle 
§, 8~ tr. za!~., Jehoz se dopustrl tr:~, ze dne 17. října 1926 v O. čin~m 
predS~vz~tým ;ze.,zlomyslnostr zpusobil nebezpečí v § 85 b) tr. zák. 
naznacene a .rreclI1em rušeni obecného' míru podle § 14 čís. 4 zákona 
z~, dne,J9:bre~na !92~, čís. 50. sb. z. a n., jehož se dopustil tím, že při 
!ez.e pnl.ezItostr vereJne popuzoval k násilnostem proti jednotl'ivcům pro 
}eJ~ch narodnost. Rozslldek v otázce víny, nebyv napad.nut vešel v moc 
prava. Vý;olkem, jímž ,byl ~bžalovanÝi uznán vinný:m zl~činem podle 
§ .. ~~ ~r. z<lk., ?yl porusen z<lkon v ustanffi'ení § 87 tť, zák. Rozsudek 
zJIstule ve smer;-t skutko~ém toli~o,. že obžalovaný dne 17. října 1926 
~ ho.stmcl O-ove. v O. pred četn)"mI hosty, vyzval němedké hosty, by 
ceske hosty,. kle;-e ,:a::,:,al kluky, vy~odilí, že tato. výzva byla úspěšně 
provedena !Im, ze o CeSI byh s,kuteene vyhozenI a Jeden z nich, štěpán 
š., byl .:,t1~cen; Du~ody ,rozsU'dku kromě toho, co právě uvedenO', ne
obsah"l~ nIC VIce, tUnI vsak, co uvedeno, jest dána nejvýše objektivní 
skutk?."a podstata zlO'člI1u pndle § 87 tr. zák., to všwk: k: O'dsouzenÍ 
nestacl: Zlc;čm podle. § 87 tr. zák. jest úmyslné (ze zlO'myslnO'sti pi'ed
~evzate) pr.estoupem normy, která zakazuje přívodění nebezpečí pro 
~IVO't,. zdravI.?eb-: b.ezpečnost těla lidí; zlý úmysl pachatelův musí smě
rovalI ,ku pnvo'denI tO'hO'to nebezpečenství, zlý úmysl, ohroziti zna
n;ená tolik co ~ědě!í, že se předs~vzatým čínem nebezpečí přivádí. Pn 
tetO' suble~lIvm strance neobsahUje rozsudek nic, dŮVQdy rozsudku se 
v tom smeru vůbec a naprostO' odmlčují ~ nelze pmto posouditi, zda 
rozsudek vychází ze správnéhO' výildadu ustanovení § 87 tr. zák. Bylo 
proto zmateční stíž~ostí generální pro.kuratury podle § 33 tr. ř. vyhověti 
a podle § 292 tr. r. uznatr právem, lak se ~talo. Pm případ že bude 
Qbža!nvaný ~o, nO'vém pr?je.dnání vě,;i z ?bžaloby pro zločin podle § 87 
tr. zak. sp.wsten, upozornule se nallezacI soud na amnestii, vyhlášenO'u 
rozhodnutlm presIdenta repubhky ze dne 2. června 1927. 

čís. 3133. 

.Od~.olacím~ ~du ve. vě~~. plřestuplrových jest ve smyslu § 470 
tr. r. pn odvnlant cn dO' vmy teslÍl samostatně ntáZku viny a neobmeziti 
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se pouze na přezkoumání průvodnlhO' materiálu v prvuI stnlici na jevo 
vyšiého; odvolaci snud nesmj pominnuti I!nvé skutečnosti v ~vnláni 
uvedené i když nastaly teprve pn vynesent rozsudku prvé stnhce. 

prohlášeni svědka, že se vzdává' svědectvi, mUže býti v témž fizen! 
zase ndvnláOO; svědek, který se v přestupkovém řízeni v prvé stolici 
vzdal svědectví, může se v odvnlacím řízení tnhntn práva vzdáti a svě
dectvl vydati. 

(RO'zh. ze dne 29. března 1928, Zrn I 811/27.) 

N e j vy Š š í S O' u d jakO' SQud zrušovací uznal po ústním Iičení 
o zmateční stížnosti generálnf prQkuratury na záštitu zákona právem: 
Rozsudkem ,k>raj,ského soudu v Mostě jakO' soudu odvQlacíhQ ze dne 19. 
října 1927, pokud j,j,m bylo vyslQveno, že svědek, který se v řízení před 
první stolící vzdal svědectví, nemůže býtí v O'dvnlacím řízení připuštěn 
k vydání svědectví, byl porušen zákon v ustanoveních §§ 152, 467 a 470 
tr. ř. 

Důvody: 

Před olk>resním soudem v Kadani žaloval Josef S. Huberta Sch-a pro 
přestllpek urážky na cti. Dne 3. srpna 1927 sdělíla tQtiž sQukromému 
obžalobci JO'sefy, S-ovi Marie Sch-ová, že Hubert Sch. kolem 16. června 
1927 ve V. k svému synu Václavu Sch., od něhož obžalobce hospodář
ství do pachtu převzal, pmhlásH, by sí dal pozor, by (obžaIQbce) mu 
neprovedl nějaké darebáctví, že má v úmyslu .prodati dobytek a na pod~ 
zim zmízeti. Při hlavním líčení dne 6. září 1927 PQpřel obžalovaný Hu
bert Sch., že závadná slova pronesl a prohlásil, že pouze napomenul 
O'tcovsky syna k opatrnosti. Václay.Sch. se vzdal ve smvslu § 152 tr. ř. 
svědectví. Marie Sch-ová, manžel,ka svědka Václava Sch-a a snacha 
obžalO'vahého jako s,vědkyně prohlásila, že jí sdělil její muž Václav Sch., 
že hO' otec (QbžaIO'vaný) varoval těmito slovy: »er solle aufpassen, dass 
S. Ill'eine Lumpereí macht und verkaufts Víeh und geht durch und wír 
stehen da und haben n.]chts.« To prý se stalo v polovici června 1927. 
Karel L. jako svědek též pO'tvrdí!, že mu totéž prohlásil Václav Sch. 
v jehO' kanceláři. Hubert Sch. byl na to rozsudkem ze dne 20. zánl 1927 
osvQbozen. Obažlobce ohlásí! včas odvolání prQti výrO'ku o vině a též je 
provecll. V odvol,ání ,1Ivádí též žalobce, že mu Václav Sch. dopisem ze 
dne 22. září 1927 sdělil, že chce proti svému O'tQí vypovídati a žádá 
proto za opětný výslech Václava Sch-a, který se dříve svědectví vzdal, 
jako svědka. Krajský jaJko odvolací soucl v Mostě odvolání zamítl roz
sudkem ze clne 19. října 1927. V důvQdech se uvádí, že nellze v O'dvola
cím řízení vyslýchati znQ'lU svědka, který se již dříve vzdal svědectví, 
neboť lze pře~koumávati rozslldek prvé stolke tolik:o v rámci uplatňo
vaných zmateoních důvodů § 468 tr. ř. TO'to odůvodnění pEčí se záknnu. 
OdvQlacímu SQudu ve věcech přestupkových jest ve smyslu § 470. tf. ř. 
pří odvO'lání co do viny řešíti samos,tatně O'tá~klu viny a neobmezítí se 
PQuze na přezkoumání průvodního materíMu v první stolicí na jevo vy
šlého.OdvO'lací soud nesmí pomínouti nové skutečnO'sti v odvolání uve-
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~ené, i .když ~astaly tepr~e po vynesení rozsudku prvé stolice. Prohlá
sen~ svedka'Q";e se vzdava "svědectví, může býti v témž řízení zas,e od,... 
vol~n?, a muze,se tedy svedek, který se v přestupkovém Iiz-ení v první 
st~h~1 v~dal svedectví, v odvolacím řízení tohoto práva vzdáti a vydati 
svedectvI (Loh~rng 1920 st;. 687). V souzeném případě se skutečně 
odvol~tel dov?laval ~yslov~eho prohlášení svědkova, že se zamýšlí své
~o prava vzdalI a sv:dect~1 vydati. Rozsudlkem odvol'aciho soudu, pokud 
Jln; bylo. vyslo~:no, zé svedek, klterý se v řízení před první stolicí vzdal 
sv:,dectvI, nemuz,:. v o:dvola~ím řízení b~ti připuštěn k vydání svědectvl 
a ze se v tomto nzem Jedna pouze o prezkoumání prvního 'fOzsudku 
v rá~ci uplatňovanýc~ důvodů neplatnosti podle § 468 tr. ř., pomšen 
byl. zakon v ustanovem §§ 152, 467 a 470 tr. ř., to tím více, ano odvo
lam nebylo vz?es;,no p:o neplla~nost, nýb~ž pouze z výroku o vině. Bylo 
prot~ }mate~l1'l sltznostl, p~dane generalm prokuratuwu podle § 33 tr. ř. 
?a zaslttu zakona, vyhovetr a podle §§ 292 a 479 tr. ř. uznati právem 
Jak se stalo. ' 

čís. 3134. 

, Ohlásil-li ůbviněný pmti mzsudku prO' zmeškání odvolání v němž 
uvedl, že O'bdržel předvO'lání k Učení tak pozdě že se nemůhl k ~ěmu dů
staviti, uplatnil tím též ůdpor ve smyslu § 478 tr. ř.· byl-Ii tlentů odpor 
PO'~án včas, bylO' tomu tak i O'hledně onO'hů odWůlání' (§ 478 odst. druhý 
tr. r.). , . 

, (Rozh. ze dne 29. března 1928, Zrn I 154/28.) 

Ne i,v y.~ š í s o u d ia~n soud zrušovací uznal pn ústním líčení o 
zmateč~1 stlznos:1 generalm prokur~t~ry 11~ záštitu zákona právem: U
snes:~I:n ,?kreslllhn sou~u.v Rokytmcl n. JIZ. ze dne 4. ledna 1928, jež, 
nevyndl:'Sl odp?r .nbvm.ene~o proti ro,,:sudku vynesenému v jehO' nepří
tom.nostr, odvolam odmltllo Jako opO'zdené, byl pO'fUšen zákon v ustano
vem § 478 tr; ř;, usnesení to se zWlšuje a okresnímu soudu v Rokytnici 
n. JIZ. se uklada, by o odporu, pOIl<ud s-e týče o odvolání obviněnéhO' po 
zákonu iednaI. 

Důvody: 

U okresního soudu v Rokytnici n. ,liz. bylo zavedeno proti obvině
nému trestní řízení pro přestupek podle §§ 43,0 a 431 tr. zák. Ke hlavní
mu přelíče~1í ~sanovenél':~ na 20 .. pmsince 1927 se ohviněný nedostavil 
a byl protr nelmu V nepntomno,stl vynesen rozslU!dek odsuzující který 
byl ob;riněnému doručen dne 27. prosince 1927. V podání, došlém 
okres~m.'u sou?u. dne ~. led.na 1928, ktelé obviněný sám sepsal, ohlašuje 
odvolam a uvadl v nem vyslovně, že předvolání k hlavnímu přellíčení 
obdržel tak pozdě, že se nemohl k přelíčení dostaviti. Oklresní soucl 
v ROlk!ytnici vyřídil podání to usnesením ze dne 4. ledna 1928 v ten rD'z
~m,. že se ?~Iášené odv?~ání nebéře na vědomí, poněvadž lhůta k ohlá
sem odvolam uplynulla jlZ dne 3D. prosince 1927 a tudíž rozsudek vešel 
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V moc práva. Tímto usnesením byl porušen zákon, neboť z obsahu po
dání obviněného jest zřejmo, že S.e obviněný cítil· stiženým tÍ'rTť, že mu 
bylo předvolání ,ke hlavnímu přelíčení doručeno tak pozdi" že se nemohl 
ku přeličení dostaviti. Tím uplatň,oval obviněný odpor proti rozsudku 
v jeho nepřítomnosti vynesenému ve smyslu § 478 tr. ř. a byl proto 
okresní soud povinen postupovatI podle ustanovení tohoto § 478 tr. ř., 
poněvadž odpor a náslledkem toho i odvolání (§ 478 odst. druhý tr. ř. 
a pDZn. R 3 ve vydání trestního řádu Kallab-Herrnritt) byly podány 
v zákonné lhůtě. Bylo proto zmateční stížnosti, podané generální pro
kuraturou podle § 33 tr. ř. na záštitu zákona vyhověti a podle- § 292 tr. 
ř. uznati právem, jak se stalo. 

čís. 3135. 

Započtením vyšetřovací vazby podle § 55 a) Ir. zák. a nastoupením 
a výkO'nem trestu nepromění se vazba vyšet~ovací ve vatZbu trestní. 

Minís(lerstvo spravedlnosti nemůže v administrativním řízení podle 
zákona ze dne 21. březt1a 1918, čís. 109 ř. zák. rozhodnůuti O' tom, zda 
odsouzenému příS1tlŠí i náhrada za utrpenou vazbu vyšetřO'vací (§ 3 zák. 
ze dne 18. srpna 1918, čís. 318 ř. zák.); O' této rozhodne soud, v případě 
sprůšťujldho výrO'ku ihned z moci' a povinnůsti 'úřední zvláštním usne
sením, bez O'hledu na tO', zda žádůst byla podána, zda byla spojena se 
žádůstí o náhradu za bezprávné odsouzení, nebO' zda bylo žádániO pouze 
O' tuilo náhradU. 

(Rozh. ze dne 30. března 1928, Zrn 1203/28.) 

N e j v y Š š i s o u d jakD soud zru·šovaCÍ uznal po ústním Hčeni o 
zmatečnís,tížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem, U
snesením vrchního zemského soudu v Praze ze dne 27. ledna 1928, jímž 
bylo usn'esení zemského trestního soudu v Praze ze dne 5. ledna 1928, 
vydané v trestní věci proti Anně H-ové pro zločin krádeže, zrušeno a 
zellls1klému trestnímu soud'u uloženO', by předložil spisy přímo minister
stvu sp~avedllnosti . k rozhodnutí, byl porušen zá'k:on v ustanovení § 55 
a) tr. zak. a § 3 z"kona ze dne 18. srpna 1918, Čí,s. 318 ř. z., pc>kud se 
týče i zákona ze dne 21. března 1918, čís. 109 ř. zák., usnesení to se zru~ 
šuje a vrchnímu soudu zemskému v Praze se ukládá, by o stížnosti 
Ann H-o'vé do uvedeného usnesení zemského trestního soudu v Praze 
znovu po zákonu rO'zhodL . 

. D ův o d y: 

__ Anna H-ová byla právoplatným rozsudkem zemského trestního soudu 
~. Praze ze dne 27. července 1927 odsouzena pro zločin Ikrádeže podle 
§§ 171, 173, 1.74 - II c) a 176 - II a) r. z3!k:. clo, těžkého žaláře na ,šest 
mě,síců, měsíčně jedním pO'stem zostřeného, do kteréhož trestu byla za
poctena vyšetřovací vazba (správně zajišťovad a vyšetřovací vazba) od 
1. června 1927 do 27. července 1927; trest nastoupen podle zprávy věz- . 
mee dne 29. července 1927. Zatím, co si H-ová odpykávala trest, vyšlo na 
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jevo. že krádež, pro kteroll byla odsouzena, spáchal Rudolf B. Byla po
volen~ obnova trestního řízení a Anna H-ová byla rozsudkem zemského 
hestmho sou~u v Praze ze dne 25. srpna 1927 z obžaloby pro krádež 
podle § 259 .CIS. 3 tr. ř. sproštěna. Mínisterstvo spravedlnosti poukazem 
ze dne 26.llstDpadu 1927 uložilo zemskému trestnímu soudu v Praze 
by vydal usnesení o vyšetřovací vazbě, trvavší od 1. června do 27. čer~ 
vence 1927 podle § 3 zákona ze dne 18. srpna 1918, čís. 318 ř. zák. 
Zemský trestní soud v Praze usnesením ze dne 5. ledna 1928 uznal že 
~~ně H-ové podle uvedeného záJkona nevzešel nárok by mohla od státu 
zadati náhradu škody za utrpěnou zajišťovací a vyšetřovací vazbu v níž 
H-ová byla od 1. června 1927 do 29. července 1927. Do toho us~esení 
pod~la Anna H-?vá včas stížnost; vrchní zems!k:ý soud v Praze ke stíž
nos II. te usnesenrm ze dne 27. ledna 1928 zrušil usnesení to a poukázal 
prvOl soud, by předložil spis přímD ministerstvu spravedlnosti. Odů
vodnění zní: jde o případ upravený zákonem ze dne 21. března 1918 
čís. 109 ř. z~k. o ~áhradu. škody osobám. neprávem odsouzeným, a p~ 
dle tohoto zakona Jak O naroku tak o výšI náhrady rozhoduje minister
stv;, s~'ravedlnosti v řízení administrativním; vyšetřovací vazba se za
pocteOlm dov trestu podle § 55 a) tr. zá'"'. a nastoupením a vykonáním 
trestu promemlia ve vazbu trestní. Rozhodnutím vrchního zemského 
soudu byl porušen zákon. Právně mylný jest především názor vrchního 
soudu, že se započtením vazby vyšetřovací podle § 55 a) tr. zák. a na
stoupením a výkonem trestu promění vazba vyšetřovací ve vazbu trest
n~ Trestní vazba se počíná nastoupením trestu právoplatně přisouze
neho, započtením vytrpěné vazby vyšetřovací se doba rozsudkem urče
ného trestu sice zkracuje o dobu v rozsudku vyřčenou, po kterou trvala 
vazba vyšetřovací, avšak ráz vyšetřovací vazby, jež jest od trestní vazby 
v podstatě odlišná - zejména při trestech žaláře a těžkého žaláře _ 
zůvs.tává nezměněn, a ne!ze počátek trestní vazby posunouti nazpět k oka
~vZ1ku, '~dy byl,a na vysetřovance uvalena vazba vyšetřovací nebo za
]1sťovacl, to bez ohledll na to, zda se trestní vazba časově připojuj.e bez
prostř~dně na vazbu vyšetřovad, či zda mezi koncem vazby vyšetřovací 
a počatkem vazby trestní jest kratší nebo delší časová mezera. 

Tento právně mylný výklad ustanovení § 55 a) tr. zák. vedl vrchní 
soud k další nesprávnosti jeho rozhodnutí, spočívající v tom, že vrchní 
soud má za to, že tu nejde o náhradu za utrpěnou vazbu vyšetřovaiCÍ 
pO'd:le zákona ze dne 18. srpna 1918, čís. 318 ř. záJk., nýbrž o náhradu 
škody osobě neprávem odsouzené podle zákona z 21. března 1918, čís. 
! 09 ř. zák. V tomto případě byl,,: - jak ze stížno'sti Anny H-ové najevo 
Jde - Annou H-ovo'll podána mmisterstvu spravedlnosti žádost o uzná
ní nároku na náhradu š1k:ody za bezprávné odsouzení podle § 3 zákona 
čís. 109/1918. Ministerstvo spravedlnosti jest podle tohoto zákona po
voláno rozhodnouti v řízení administrativním o škodě, jež osobě bez
právně odsouzené vznikla bezprávným odsouzením, tedy výrokem od
suzujícím a výkonem tohoto odsuzujícího výroku, tedy výkonem trestu 
bezprávným rozsudkem vyřčeného. Ministerstvo spravedlnosti nemůže 
VŠ<lk v řízení administrativním rozhodnouti o tom zda odsouzenému 
přísluší i náhrada za utrpěnou v předběžném řízen{ vazbu vyšetřO'vací, 
poněvadž zákonem čís. 318jl918 jest rozhodování o tétO' otázce svě-
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řeno soudům ve zvláštním řízení zákonem Hm předepsaném a soud, vy
dal-li sprošťující rozsudek, rozhodne podle § 3 zá;kona čís. 318/1918 
o náhradě ihned z moci a povinnosti úřední zvláštním u.snesením, bez 
ohledu na to, zda žádost o náhradu škody za utrpěnou vyšetřovací 
vazbu byla podána či nikoliv, tudíž i bez ohledu na to, zda byla žádost 
O tuto náhradu spojena se žádostí o náhradu za bezprávné odsouzeni 
podle zákona čís. 109/1918 nebo posléze, zda byl'O žádáno pouze o tuto 
náhradu. Vždy dlužno tyto náhrady od sebe odlišovati a zavésti o každé 
z nich onO' řízení, jež pro ten neb onen druh náhrady oběma zákony čis. 
109 z roku 1918 a čís. 318/1918 jest zvláště upraveno. Rozumi se samo 
sebou, že obojí totO' řízení může běžeti současně vedle sebe a řízení pro 
jednu z obou náhrad nevylučuje řízení pro náhradu druhou. Pochybil 
}Jroto vrchl1:U soud, maje za to, že řízením administrativním podle zákona 
čís. 109,1918 jest vyloučeno řízení podle zákona čís. 318/1918 a do
mnívaje se patrně - výslovně to sice v jeho rozhodnutí řečeno není, 
avšak z odůvodnění rozhodnutí to plyne, že ministerstvu spravedlnosti 
náleží v řízení administrativním podle zákona čís. 1O~/1918 rozhod
nouti i o náhradě za vazbu vyšetřovací, kterýžto nárok se nez<lkládá na 
tomto právě uvedeném zákonu, nýbrž na zákonu čís. 31811918. Poně
vadž s,tÍžnost Anny H-ové do usnesení zemského trestního soudu v Pra
ze ze dne 5. ledna 1928 vedle uplatněného !o~máll1ího důvodu, který 
jest totožným s nesprávným stanoviskem rozhodnutí vrchního zemského 
soudu, uplatňovala také věcnou nesprávnost onoho usnesení, měl vrch
ní soud za správného' postupu a správného výkladu záckona mzhod
nouti o věcné části stížnosti. Bylo proto vyhověti zmateční stížnosti ge
nerální prokuratury, podané ve smyslu § 33 tr. ř., a podle § 292 tr. ř. 
.ľiznati, jak uvedeno. 

, Cís. 3136. 

Pojem »průvodního prostředku« není v lIrestnlm řádě vůbec vyme
zen; spadá sem vše, co je podle logických zásad s to založiti důkaz, 
zjednati pravdu; není překážky, by soud nepoužil jako průvodního pro
středku a zdroje svého přesvědčeRi i zodpovídání se obžalovaného, a to 
nejen pokud doznává skutečnosti, zatěžující ho samotného, nýbrž také, 
pokud usvědčuje svou výpovědí jiné (spoluobžalované). 

S hlediska § 187 tr. zák. nelze z celkové jednotlné krádeže vytrhovati 
některé skutky, O'hledně nichž byla škoda nanražeoo, nýbrž jest třeba, 
by byla škoda plně nahražena, a to samotným pachatelem. 

(Rozh. ze dne 30. března 1928, Zm II 486,27.) 

Ne j v y ~ š í s o u d j"ko soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obža~ované do rozsudku krajského soudu v Olomouci 
ze dne 24. srpna 1927, pokud jím byla stěžovatelka uznána vinnou zlo
činem krádeže podle §§ 171, 173,174 - 11 a), 176 - II a) tr. zák., mimo 
jiné z těchto . , 

Tlt.lstnl rozhodnuU X. 16 
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důvodů: 

Zmateční stížnost dovolává se číselně dúvodů zmatečnosti čís 4 ... 
9 ,a), a 9 b) § 281 ,tl'. ř" z nichž vŠ,alk clů~od z.matku čís, 4 a 9 a) ~epr~~ 
vadL S. hl~dlska Č1S, ~,~ 281 tl'. 1'. namlta Jednak, že skutková zjištěni 
rc~zS~(~rKO:~ JSou neurclta, Jednak, že nejsou zbudována na důkazech o 
mchz Je ,rec v hestním řádě, ~)'bri na po;,h)'ch dohadech a na výpovědi 
spoluobzalovane Ma~:e H-ove, kterou pry soud neprávem shledal věro
hod,nou~ Z,matečl1l st,::nostr n~:ze přiznati oprávněni. Je sice pravda, že 
k presvedcem o tom, z~se stezovatellka dopustila ve společnos.ti s Marií 
H-0v,0'l~ J3~0 SPo!u~lo?e)kou obou krádeži, dospěl, soud hlavně na zá
klad~ udaJu, usvedcujlcl Jl spoluobžalované H-ové, Zmateční stížnost 
l1ep,r3'~~n: vsak upírá ZO~'P'?ví(!ál1ií· s,e j~~noho z několika obžalovaných, 
z~tezuJlclho svou vypov:edl }aroven, tez os.t!'tní obžalované; povahu 
dukazu ve sn!ysl~,trest111ho radu, JeJl stano'vlsko nejen že nemá v před
pIsech trestl1lho radu opory, naopak je z četných jeho ustanovení zjev
no" že není překá,žky proti tomu, by soud nebudovali své přesvědčení o 
vme Jednoho z nekohka spoluobžalovaných i na zodpovídání se jiného 
~ n~ch, POdl~ př,ed~~su prvého odstavce § 258 tL ř, smí soud při vyná
Sel1l ,rozsudlku,pnhiJzeÍl, (Jen) ktO~1U, c,o, se sběhlo v hlavním přelíčení, 
a m~ tent? predpls pmchod zeJmena tez potud, pokud jde o rozsudek 
jako'zlo vysledek čmnostJ soudu, nesoucí se k tomu, by byl'a řešena 
ot~zka, zda Jes! tu kt~roU' slkutečnost pokládati za prokázánu (druhý 
oost § 258, tL L): O t~to 5',tazce rozhGd~je soad nikoli podle zákonných 
p~avldel ,pruV?~nJch, nybr~ len P?dle sveh?, vo'lného přewčdčení, získa
neh? SVe?Omltym. zkoumanlm vsech pruvodnkh prostředků, Pojem 
~)prUVOd~lho pros".tredk~« není. Vv trestním

D 

řádě vůbec vymezen, tím méně 
JSou v nem vYP?cteny Jednotlrve ony pruvodní prostředky, které mohou 
v~ s~ys!u druheho odstavce § 258 lL ř, býti základem soudcovského 
pres~edcel1J, o té které skutečnosti. Může tudíž sloužiti soudu jako prů
vodm prostrede,k vše, CO' je podle logiclkých zásad s to založiti důkaz, 
zJednah p~avdlL S tohoto hledIska není překážiky ani. proti tomu, by 
Jak? prostredku 'průvod~ího a ~droje svého přes,vědčení nepoužil soud 
take ZOd~?Vld~Ol se obzal?vaneho, a to nejen, pokud doznává skuteč
~O~Íl"z~tezul'cl, ho samolneho, nýbrž také, pokud svojí výpovědí usvěd
cOJ'; Jme, zeJme~a osoby spoluobžalované, Povinností, vypl'ývající proň 
z p~edplsu dTllhe~o odstavce § 258 tL ř, jest pouze, by pečlivě a s.vědo
m,lte ,zkoumal verohodnost a průvodní moc zodpovídání ~e obžalova
neho I V Jeho vOltřní spojitosti s jinými průvodnimi prostředky, Shle
dá-li, že zodpovídání se obžalDvaného je nejen -s,amn sebou věrohodné 
cýbd že je podporují také jiné výsledlky hlavního přeličení, ne]z,e ni; 
namltaÍl protI tomu, zbuduje-li také na něm své přesvědčení a závěr že 
tu kterou skutečnost dlužno pokládati za prokázanu, ' 

Dovolávajíc se důvodů zmatečnosti čís, g. a) a 9 b) § 281 tL L zma
t~ční stížnost namítá, že pokud jde o krádež dámských tašek a 'toil'et
nlho mýdla, nastala též u stěžovatelky beztrestnost pro účinnou lítost 
ve smyslu § 187 tL zák tím, že obžalovaná H-ová podle rOZS'lldiklOVého 
zjištění zanechala ony věci v obchodě dříve, než z něho odešla stěžo
vatelka a než se o krádeži jeji,ch dověděla firma, tudíž také dříve, ne.ž. 
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\"l'C byia hlášena út~d,L1. A,ni ~éto. l~árnitce nelze, ~řiznati í)prá~nění. Podle 
. <; 187 tL zák, přestava kradez by tl trestnou, koyz pachatel sam za ostat
~ici1 tam uvedenvch předpokladů napraví všechnu škodu z jeho skutku 
prve, než o jeho' pr:}Vině~í zVÍ

v

,souc1 nebo ji,ná vrchnost. V. ,s.ouz~n,",~m 
připadl' nebyla splnena predevslm ona podmJl1ka bezlrestnostJ pro ucm
nou lítost, by byl'a zavčaso napra~e~a ~šechna škoda z,e, S'k~tku~ Nebyl~ 
tetiž nahražena škoda zpusobena Imlle A. a syn ÍJm, ze Jl obzalovane 
odcizily podle rozsudkové,ho zjištění při té~e přílr:žitoS!i, kdy spáchaly 
na ní krádež dámskych tasek a tOlletl1lho mydla, zaroven take kus stuhy 
v ceně 90 Kč, Zmateční stížnost ani netvrdí, že i stuha byla dobrovO'llně, 
z účinné lítosti vrácena, je však na omylu, vytrhuje-li z celkové jednotné 
krádeže II firmy A. dva skutky a dovozuje-li, že u stěžovatelky nastala 
beztrestnost pro účinnou lítost vrácením t~šek a,!oiletního mýdla, B;z
trestnosti podle § 181. tL zale byla by d?sahla stezo~at;lka Jen tenkrat;, 
kdyby byla škoda u IJrmy A. pine nahrazena, Nehledlc K tomu, nesplmla 
stěžovatelka ani ,dalšího předpokladu § 187 tL zák., neboť nebyla to 
ona která zanechala lvkradené věci v obchodě, nýbrž obžalovaná Mane 
H-~vá a stížnost sama netvrdí, že stěžovatelka nějakým způsobem při
spěla k tomu, by byla na~raze~a, škoda jí j:ko spolupachatelko~ způso
bená, O bezhestnosti z duvodu UČJl1ne htOSll podle § 187 tL zak. nelze 
proto u stěžovatelky mluviti. 

čís. 3137. 

. Předpis nařizedÍ min. sprav, ze dne 7. dubna 1860, čís. 89 ř, zák. o 
přípustlnosti trestu toliko jednoho nebo někol:jka zostřeni podle § 19 až 
24 tr. zák. (dopustila-Ii se osoba odsouzená k doživolnlmu žaláři za 
trváni svého trestu nového zločinu, na nějž není stanoven trest smrti) 
platí i když jde o náhradní trest (doživotl1ocho žaláře) za trest smrti. 

(Rozh, ze dne 30, bfezna 1928, Zm II 76/28,) 

N e j v y Š š l s o u d jako soud zrušovacl,uznal po ústnÍJ~1 líčení ,o 
Zl1~ateční stížnosti generální prolkuratury na zastJtu zakona pravem: Vy
rokem rozsudku krajského soudu v Novém Jičíně ze dne 26, hstopadu 
1927, jímž byl obžalovaný podle poslední věty § 218 tL ~aK, ~zhled~:n 
k !ll 35 tl'. zák, a za použití § 54 tL zák, odSOUZen nepodmlllečne do tez
kého žaláře na dobu tří měsíců, zostřeného postem '1mžctých čtrnáct dní 
byl porušen zákon v ustanovení na~ízel1í ministersvtv~ sp~.a~e(H~osti ~e 
dne 7, dubna 1860, čís, 89 ř. zák Vyrok ten se zrusuJe, pn Cemz se vy
rok o vině obžalovaného ponechává nedotčeným, a obžalovaný se od
suzuje k dalšímu zostření odpykávaného trestu třemi posty a trojím u
zavřením o samotě v temnici. 

Dllvody, 

Rozsudkem -krajského soudu v NovéJm, Ji~íně z~ dne 26, list,:padll 
1927 byl obžalovaný, t Č, v trestnici na Mnove, uznan vll1nyn; zloclJ1~m 
nedokonaného nadržování zločinu ve smyslu §§ 8, 217 tl'. zak a pre
stupkem zlomysl'ného poškození cizího majetku podle § 468 tL, zák, a 
odsouzen podle poslední větYi § 218 tl'. zák. vzhledem k § 35 lL zak a za 

J6' 
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použiti § 54 tr. zák. nepodmíněně do těžkého žaláře na dobu tří měsícú, 
z~střené]lO ~o~tem ,každých čtrnáct dní. Stalo se tak přes to, že, jak se 
vyslovne uvadl v rozsudkových důvodech, odpykává si trest doživotního 
těžkého žaláře a že nový trestný čin, spáchaný obžalovaným podle roz
slld:ku v nocI na den 24. června 1927, spadá v dobu, kdy si obžalovaný 
odpykával trest doživotního těž·kého žaláře stanovený podle rozhodnutí 
presidenta I;epubliky ze dne 25. května 1927 jako náhradní trest za trest 
~mrti, který mu byl uložen rozsudkem krajského soudu v Novém Jičíně 
]ak,o .~oudu porotního ze dne 27. října 1926 pro zl'očiny podle §§ 134, 
130 C1S. 4,8,171,173,174 - II a) a 8,197,199 a) tr. zák. a pro pře
stup1kly podle §§ 461 (197),464 tr. zák. a §§ 12, 32, 36 zbrojního pa
tentu. Nařízení ministerstva spravedlnosti ze dne 7. dubna 1860, .Čís. 89 
ř. zák. však ustanovuje, že, spáchal-li zločinec, odsouzený k doživotní
mu žaláři za trvání trestu nový zločin, jenž není ohrožen trestem smrti, 
má sice věc býti příslušným soudem vyšetřena a rozsudkem býti uznáno 
o vině obžalovaného, po případě i o náhradě, kterou má poskytnouti, 
avšak jako trest může býti vysloveno toliko jedno nebo ně'k:oHk ze zostře
ni trestu pode §§ 19 až 24 tr. zák. na kratší nebO' delší dobu podle okol
ností nově spáchaného zločinu. Toto nařízení, uveřejněné v říšském zá
koníku a dosud nezru.šené, dlužnol považovati za ustanovení zákonné 
jímž jsou soudy vázány, neboť, pocházejíc z doby absolutismu, byl~ 
vydáno se schválením CÍsařovým. Poněvadž zločin podle §§ 8, 217 tr. 
zák., jímž byl obžalovaný nově vinným uznán, byl spáchán za trvání 
trestu doživotního těžkého žaláře a trestem smrti ohro·žen není, neměl 
býti novým rozhudkem obžalovaný odsouzen k dalšímu dočasnému tre
stu na svobodě, nýbrž bylo na místě vysloviti v něm pouze trest podle 
řečeného nařízení. Na tom nemohDu vzhledem k závaznosti tohoto na
řízení pro soudy nic změniti ani rozsudlkové úvahy, podle nichž není prý 
vylol/čeno, že obžalovaný následkem amnestie neb obnovy trestního ří
zeni v příčině vraždy a případného osvobození mťrže odpykati trest mUi 
přisouzený. Tím, že nalézací soud uložil obža'l'ovanému dočasný trest 
na svobodě na místě výhradně přípustnéhO' pouhého zostření trestu, 
překročil při výměře trestu zřejmě svou trestní mO'c a porušil takto zá
roveň předpis onoho ministerskéhO' nařízení, majícího moc zákona. Kdy
by dočasný trest na svobodě, uložený rozsudkem krajského soudu 
v Novém Jičíně ze dne 26. listopadu 1927, byl ponechán v platnDsti, 
mohlo by se, kdyby byl obžalovaný z doživotníhO' těžkého žaláře pro
puštěn po opětném snad omilostnění státi, že by d:ošlo k jeho výkonu, 
což by se však příčilo předpisu onDho ministerslkého nařízenÍ. Vzhledem 
k tomu jest míti za to, že zmateční stížnost generální prokuratury na 
záštitu zákona jest ve prospěch obžalovaného. Bylo proto vyhověti zma
teční stížnosti generální prokuratury podané ve smyslu § 33 tr. ř. a po
dle § 292 tr. ř. uznati, jak se stalo. 

čís. 3138. 
/ 

Maření exekuce (zákon ze dne 25. května 1883, čís, 78 ř. zák.). 
Exekuce hrozí každému, kdo ví, že má v určité době platiti, avšak 

platiti nechce nebo je si věd'om toho, že mu platiti nebude mOžno. 
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Trestnost odstranění majetkové~o ~ředmětu dluž,:Í!wm n.ení iako~to 
maření exekuce vyloučena ani, pouzi!-h p~~~ate1 "t~e~k1! zClzene~lO Jun 
ředntětlu k uspokojení některého sveho ventele, uctnll-h tak v umyslu 

imařiti uspokojení jiného věřitele. , . . •. . , • 
Předmětem maření exekuce ~ohou. by~1 pouze ~akove ~ec.', mov.lte I 

nemovité nebo majetkové pi'~dm:,t~ vcet~e p~~led~v~k a Jtnyc!t prav. a 
h ků na něž lze podle přtslusl1iých predplsu vest[ exekUCI takl ze 

~hr~ně věcí nebo předmě~ů, tím )cterým př~pisem z exekuce vylouče-
n ',ch nelze se dopustiti am trestneho zmarem. exekuce., ., • 

} ~eznická živnost je živnlvstiřemeslnou a Jako takova moznym pred
mětem exekuce vnucenou správou nebo propachtováním • pouze tehdy, 

rovozuje-Ii ji exekut s vice než 4 pomocníky (~ 341 ex. r.). .. •. 
p. I když splatnost pohledávky . měla •• nas!ah t~prye po prodejI yccI 
(domku) může býti tento prodej po pnpade maremm exekuce zpuso-
bem pro;ed"nIÍ a použití ceny. 

(Rozh. ze cine 31. března 1928, Zm I 356/27.) 

Ne j v y Š š í s o II d jako soud zrušovací zavrhl~o ústním Učení zma
teční stížnost obžalovaného do mzsudku zemskeho trest1l1h~ sOl~dn 
v Praze ze dne 13. dubna 1927, jímž byl stěžovatel u~nan vmny,,!. p'fe
činem maření exekuce podle § I záJkona ze d:ne. 25. kvet~a 1883; CIS. 78 
ř.zák., pokud napadá rozsudkový výro1k', Jlmz byl o?z!lovany uznan 
vinným že jednání zakládající skutkDvOU podstatu precmu ~odle ~ 1 
záikona'ze dne 25. května 1883, čís. 78 ř. zák. před-senal prod~Jem sveho 
domku č'. p. lOv H. Naproti tomu jí vyho'věl, pokud ,čelila p;oÍ1 roz~udk?~ 
vému výroku, jímž byl obžalovaný uznán vmnym, z~)e~na111 ~a~ladnJ1c~ 
skutkDVOU podstatu téhož přečinu předsevzal odhlas:'1l!m sve. rezm-cke 
živnosti, zrušil tento výrok, jakož.i ·výrok o trestu a vyroky s ~Im, SOUVI

sející a Něc odkázal 'na so:ud prvé stolice) by ]1 V rozsahu zrusem znova 
projedneJ a rozhodl. 

Důvody: 

Zmateční stížnost dovolává se dltvodú zmatečnosti čís. 5 a) 9 (pa
trně 9 a) § 281 tr. ř. S hl'ediska důvodu zmatku čís. 5 vytý~á ~ozsudkui, 
že rozsudek nehodnotí dopis obecního úřadu v H., podle neho-z byl do
mek, prodaný obžalovaným, na spadnutí, že bylo tř~ba.jej ?praviti a .ž~ 
cena 6.000 Kč, za níž jej obžalovaný prodal, Je pnmerena. Zmateclll 
stížnost má při tom patrně na zřeteli zprávu četnické stanice v P., při 
hlavním přelíčení pod'l'e záznamu jednacího. prot~lkol~ .p~ečte:lOu, ve; 
které se uvádí že stavení Č. p. lOv H. Je JIZ stare, drevene a ze hrozl 
každou chvilk~ sesutím, že se oprava na něm neprovádí, nýbrž stavení 
to bude rozbouráno. Nalézací soud odůvodnil mimo jiné úmysl obžalo
vaného, by prodejem řečeného dom1ku bylo' zmařeno u?p~kojení .jeho 
věřitele Václava S-a Hm, že pTod'al domek pocl cenou. Namltku obzalo
vamého že domek prodati musil, odmítají. však rO,zsudkové dů:,:odt ~ 
zjišťuje se v nich právě na základě dat Oll!; četlllclke zp!avy ? p':lblIz,!1~ 
ceně domku a příslušných k němu pozemku a podle svedecke vypovedl 
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~ral1tišlk~ B-~', že ~'kutečll~ cena domku byla v každém případě větší než 
. O~O Kc, ~ ze obzalovany mohl jej prodatí mnohem dráže než za tento 

p~n~z. Nem p;ot~ zmatek ten odůvodněn. Po stránce hmotněprávní na
m!ta z.mateč~1 stIžnost především, že obžalovaný prodal domek dávno 
p:ed !Im, nez, mu h;ozIla exekuce, ,že bylo mezi ním a S-em ujednáno, 
ze obzalovany, zplatI S-OVl J;ho, obzalovaným prý ostatně nikdy neuzná
vanou pohledav~u teprve, az proda domek, a že teprve tento prodej za
vdal S-.oVI podnet k tOl;1U, by na obžalovaném požadoval zaplacení své 
P?hledavky, ,kte!a, do te doby nebyla ještě ani splatnou. Námitce nelze 
pnz?atI opravnem. P<:~le rozsUdko;,ého zjištění prodal obžalovaný ře
ce~y domeik d~e 26, zan 1925, kdyz byl p'řed tím dne 24. září 1925 ob
drzel dop;s pravního zástupce S-ova Dr. K-e, jímž byl vyzván, by dluh 

. IO.~OO Kc S-OVl neprodleně, z,aBlatil,. by nemusilo dojíti k jeho vymá
ham, Tato rozsudlkova zJlstem mají ve výsledcích průvodního řízení 
pl~ou ?POTU a Jestbezpodstatnou výtka zmateční stížnosti, že soud pře
hle~l, z~ onen dopl~ byl obžalovanému zaslán teprve po prodeji domku. 
NalezacI soud dospel ~,přesvědó,n~ že obžalovaný v době sepsání kupní 
sl~louvy ze .cJ.ne 2? zar; 1925 vedel o S-ově upomínce, a že obžalova
nem~ b~lo, JIZ znamo, ze mu se strany S-ovy hrozí exekuce, Exekuce 
hroZI kazdeil,?u, kdo ví, že má v určité době platiti, avš.1k platiti nechce 
~ebo Je ,Sl vedom toho, že p'latiti nebude s to. Rozsudek' zjišťuje, že ob
zalovany musIl z, obsahu dOpISU'. seznati (vědeti), že S. chce, by mu 
byla Jeh? pOhledavka, za~lacen~ Ihned a že, nezaplatí-Ii neprodleně, do
Jdek Je]l~u ,vymáham,,Pn ,čemz mU~11 také předvídati, že toto vymáhání 
bua~ ~ro'V~deno exeku~1. Namltka obzalovaneho, že pohledávku S-ovu ne
uznava ~ ze ,P nepokladal za právně existující, označují rozsudkové dů
vody pravem Jako nerozhodnou již vzhledem ke skutečnosti že obžalo
vanÝ,slíbi~ S-ovi zapl~c:ní, až prodá domek. Nadto dospěl n~lézací soud 
na zak!'ade obsahu SpISU o sporu Václava S-a proti obžalovanému o za
placem 10;909 Kč. k přesvědčení, že se obžalovaný pustil do tohoto spo
ru lehkovazne a Jen proto, by zakryl pravou svoji tvářnost při prodeji 
d?mku :' dodal ,si, zd~á~í, že o právní jsoucnosti S-ovy pohledávky nevě
de!. Zjev, opravnu]lcI k tomuto přesvědčení shledal' nalézací soud i 
v. tÚ'1~, že obžalovaný. nepodal o'dvolání z roz~udku, jímž byl uznán po
vlllnym zaplatrtr S-OVl 10.000 Kč s přís!. Význam nemá posléze ani da'iši 
okol~,ost, ;důra~ňova!~~ }n;a~eční stížností, rozsudkem ~ostatně při nej
menSlm vyslovne nez]lstena, ze prý S. po dobUJ 5 let na obžalovaném za
pla~~ní své pohledá:cky nežádaL O tom, že mu se. strany S-ovy hrozí 
exekuce, nemohl obzalovany bylI v pochybnostech, Jakmile ho S. podle 
rozs~d~ového zjištění o~fm, dopisem P?žádal o neprodlené zaplacení 
,poh!eda;::ky a mu ,n~zn~cII" ze zaplacem bude na něm vymáháno exe
kucI. StJznost namlta dal,e, ze podle ujednání mezi obžabvaným a S-em . 
mohla! splatnost pohledavky nastati teprve, když obžalovaný domek 
pr~dal, že tedy prodej domku sám O sobě nemuže býti trestným, Jest 
ovsem pravda, že rozsud,ek sám zjisťuje, že splatnost pohledávky měla 
nastat; teprve P? prodey domku a rozsudek oznaóUJje také prodej sám 
~ sobe b~zvadnym. Avsak rozsudek vychází ze správného stanovis1ka, ' 
ze se cely,prodeJ domku stal mařením exeku,ce způsobem provedení, 
JakmIle obzalovaný domek neprodal v úmyslu, by pohledávku zaplatil, 
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n<cbrž pocl cenou v úmyslu nekalém, a zpúsobem, jafkt použil kupní ceny . 
'v' onom směru vzal nalézací soud zřetel k okolnosti, že obžalovaný dal 
trhovou smlollvu sepsati bezprostředně (za pouhé dva dny) po té, kdy 
obdržel dopis právního zástupce S-ova a že prodal domek svým rodičům 
pod jeho skutečnou cenou. V tomto smčru zjišťuje rozsudek, že z 5.446 
Kč, zaplacených obžalovanému jeho otcem jako trhová cena, zapravil 
obžalovaní' dluh 3.000 Kč u Karla V-a, kdežto ostatních peněz použil 
pro sebe,. S-ovi však na, jeho.y~hl,edáv~u n,edal nic. Ve SP?jel7í se sku
tečnostmi, rozsudkem dale zJlstenyml, ze pn vl'l<o'Uu mobrlarnI exekuce, 
povolené S-ovi proti oMalovanému, nemohlo dne 13. března 1926 nic 
b}rti zabaveno, poněvadž se II exekuta nic nenašlo, a že -obža1ovaný 
vykonal dne 4, května 1926 vyjevovací přísahu, že nic nemá,: oprav
ňovala shora uvedená rozsudková zjištění nalézací soud k závěru, že 
obžalovaný jednal, prodávaje domek, v úmyslu zmařiti zcela uspolkojení 
svého věřitele S-a. Bezpodstatnou jest též námitka, že, kdyby byl obža
lovaný zaplatili i trhové ceny S-ovi, hyl by zase V. mohl tvrditi, že 
obžal'ovaný prodal domek, by zmařil uspo'kojení jeho pohledávky, a že 
by z tohoto hlediska musil pro maření exekuce býti stíhán každý dlu'ž
nfk, na něhož byla vedena bezvýsledná exekuce a jenž před ~ím platil 
ze svého majetlku jiným věřitelům. Trestnost odstraněni. majetkového 
předmětu dlužníkem není jakožto maření exekuce vytoučena aní tehdy, 
jestliže pachatel použil výtěžku zcizeného jím' před!mětu k uspokojení 
některého svého věřitele, je-Ii zároveň zjištěno, že tak učinil v úmyslu, 
zmařiti uspokojení jiného věřitele, TentO' úmysl obžalovaného zjišťuje 
však rozsudek způsobem v Ikaždém ohledu bezvadným. Ze všech těchto 
úvah je zjevno, že mzsudkovým výrokem, o n'ěmž posud byla zde řeč, 
nejen nebyl zákon porušen ani ho nebylo použito nesprávně, a že tedy 
zmateční stížnost neprávemshledává jej zmatečným podle čís. 9 § 281 
tr. f., nýbrž že stížnost je v neprávu též, pokud dotyčné její vývody při
cházejíporůznlll v úvahu jakol věcné uplatňování ďůvodu zmatku čís. 
5 § 281 tr. ř., zejména jako výtky neúplnO'sti rozsudku (nedostatku 
jebo odůvodnění). V tomto bodě b)'lllo tudíž zamítnouti zmateční stíž
nost jako bezdůvodnou .. 

V právu je naproti t(jmu zmateční stížnost, pokud se zřetelem na 
důvody rozsudku dovozuje, že ohlášení a vzdání se řezniaké živnosti 
obžalovaným nezakládá objektivní skutkovou podstatu řečeného pře
činu vzhledem Ik tomu, že živnost, které se obžalovaný vzdal jejím od
hlášením u politické správy, neodpovídá pojmu »majetkového před
mětu« ve smysllu § 1 zákona o zmaření exekuce. Předmětem maření 
exekuce mohou býti pouze takové věci, movité i nemovité nebo ma
jetkové před'n1ěty včelně pohledávek a jiných práv a nároků, na něž 
lze podle příslušných předpisů vésti exekuci tak, že ohledně věcí nebo 
předmětů, tím kterým předpisem z exekuce vylotlčených, nelze se do
pustiti ani trestného zmaření exekuce. (Rozh. Č. 2854, 3942, 4330 víd, 
sb., Č. 1658; 1661, 2005 a 2902 a j. v. sb. n. s.). Živnost řeznická, 
o niž ide v souzeném případě, je živností řemeslnou (§ 1 čís. 48 živnO'st. 
řádu v doslovu podle zákona ze dne 5. února 1907, čís. 26 ř. zák.). 
Podle § 341 ex. ř. nemá exekuce Vlll.!cenOlu správou nebo pwpachto
váním podle prvé věty téhož § při řemeslných živnostech místa, vyko-
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fl~v~~li se živno~t Jejím majitelem samotn)'1TI nebo s neJvyse čtyřmi 
dellllKY p01110yCnyl~11. Ve, zI11ateční sHžnosti se tvrdí, že obžalovan '. 
pr~vozoval ~·ezmcko~. ž~~nost úplně sám bez pomocníků. K tom ut;' 
jejlml~ tvr<~em. Sice p;lhl;zell nelze, poněvadž není opřeno o výsledky 
tJ estl1lho nzem, za nehoz am sám obžalovaný se uveden)rm způsobem _ 
nez~dpoví~a!. Než v tom, že ani rozsudek neobsahuje v teml směru sbf
kovych zjlstel?l, d!UŽ110 spatřovati doklad pro to, že nalézací soud po
souchl jed~anl obzalovaného po této stránce způsobem právně mylným, 
z~klaclapclm jeho zmatečnost podle čís. 9 a) § 281 tr. ř. Rozs'lldkové 
duvody .~epone~hávají sice nepovšimnutou obhajobu obžalo,vanéhO, 
podle< .~IZ jeho zlvnost ~ama o sobě nepředstavuje majetkový předmět, 
na neF by!o by ~ze <yesh exekuci, odmítají ji všalk pouhým právně 
nl.cotnym rcel;l111, ze zlvnost obžalovaného představuje ve smyslu § 1 
zako~a ?< ma~em e:cekuce »v. každém případě« majetkový předmět, 
kt,:r:>; I.nuz.e byh bran v exekucI. Onen nedostatek přesných positivních 
zpstem, tykajlclch se rozsahu živnosti obžalovanéhO' snaží se rozsud
kové <dův?dy n.,:hr~diti ú~ahou,; že se ~ejedná jen ~, formUl nabývání 
plOstredku k vyzlve, nybrz O' »centrum zivnostenské výdělečné činnosti 
kde jsou !aké movité předměty a vznikají a existují pohleďávky, které 
mohou byh zabaveny«" a že zejména v živnosti obžalovaného, jenž 
pr~~o<zo~al. take obchodj s dobytkem, jehož živnost nebyla prý tudíž 
»pnh~ ~z'k'a a malá«, mohlo se vyskytnouti něco, co by se dalo ve 
prospeceh vymáhajícíhO' věřitele zpeněžiti. Veškeré tyto úvahy nemoha'! 
nic změniti na tOI?' že ~eznic~á živnost obžalova~éhú jako taková byl~ 
by vzhledem k vyslov~emu predplsu § 341 ex. r. moznym předmětem 
exe'kuc~< ,:nuce~ouspra:,ou nebo propachtováním pouze tehdy, kdyby 
bylo zjlsteno:, ze ]I obzalovaný provozoval s více než 4 pomocníky. 
V t<o~to smeru. od"ův~dněné zmateční stížnosti bylo tudiž vyhověti a 
zruslh napadeny EI .vyro~ rozsudikový. jako zmatečný podle čís. 9 a) 
§ 281 tr; .f., a zrU'slh v. dusle,dku toho I výrok o trestu a výroky s nim 
souvI~ejlcl. RozhodnoutI ve .vecl samé nebylo zrušovacímu soudu možno, 
jehkoz v roz~uldku .. <a~1 v jé.h~ rozhodovacích důvodech nejsou pod!'e 
s~ora uv~d~ne?o zjlsteny prave ony skutečnosti, jež by bylo při správ
n~m pOUZltI zakona nálezUl za základ položiti. Nelze tudíž než odkázati 
vec< podle§ 288 čís. 3 tr. ř. na soud prvé stolice, by ji v rozsahu 
zrusem znova projednal a rozhodl:. 

čís. 3139, 

Za »škodu« ve smyslu § 85 a) tr. zák. po objektivní stránce jest 
považ~vl!tl nejen všechny škodlivé změny z čim (krátké spojeni 
elektrlckeho proudu) na elektrickém vedení a na zař/zeni bezpro
středně vzniklé, nýbrž popřípadě i náklady, vynaložené k uvedení 
v~eni do stavu upotřebitelného, v němž bylo před změnou pflvoděnou 
zasahem pachatelovým. 

v V su~jekt!~i~ ~mě~ se vyž~duje úmysl způsobiti zničením nebo 
p~skozemm CIZI vecl majetkovou skodu, která má povstati bezprostřed
m: ~zh!edem k věci, proti níž směřuje útok pachateluv; pachatel musí SIi. 
byh vědom toho, že svým úmyslným jednáním onu škodu zpusobuje; 
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nevyžaduje se však zvláštní timysl pachatelův, směřující ku přivoděni 
škody 200 Kč převyšující, jakmile škoda skutečně tento peníz převýšila. 

Svémocné vypůjčeni si věci (drátu) k spácháni jiného činlu (§ 85 
a) tr. zál<i. krátkým spojenim) není krádeži (furtum usus). 

(Rozh. ze dne 2. dubna 1928, Zm I 505/27.) 

N e j v y Š š i s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním ličeni 
zmateční stižnost pěti obžalovaných do rozsudku krajského soudu 
v Chebu ze dne 7. června 1927, pokud jím byli stěžovatelé Ulznáni vin
nými zločinem zlomyslného poškození cizího majetkLl podle § 85 písm. 
a) tr. zák. Naproti tO'mu vyhově'l! zmateční stiížnostiobžalovaných 
Emila H-a a Aloisa U-a, pokud čelila proti výroku, jimž byli tito stě
žovatelé uznini vinnými přestupkem krádeže podle § 460 tr. zák., zrušil 
napadený rozsudek v tomto výroku o vině jakož i ve výrOlku o trestu 
a ve výrocích s . tím souvisejících jako zmatečný a věc vrátil soudu 
prvé stolíce, by ji v rozsahu zrušení znova projednal a rozhodl, mimo 
jiné z těchto 

důvodů: 

L Všichni obžalovaní podali zmateční stížnost, opřenou o důvody 
pO'dle §§ 281 čís. 5, 9 a). 10 tr. ř. do odsuzující části rozsudku pro 
zloč}n veřejného násilí podle § 85 písm. a) tr. záW., obžalovaní Emil 
H. a Alois U. též do odsuzujícího výroku pro přestupek krádeže, opře
nou o důvody zmatečnosti pO'd'l:e § 281 čís. 5, 9 a) tr. ř. Důvod zlma
tečnosti podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. jest proveden při zločínu podle § 85 
písm. a) tr. zák. v tom směm, že není zjištěn zlý úmysl obžalovaných 
poškoditi elektrické zařízení, poněvadž prý jest pouze zjištěno, že se 
úmysl obžalovaných nesli k tomu;' by český ples rušili. Jest pravda, že 
se 'ke skotkové podstatě řečeného zločinu po subjektivní stránce vyža
ďuje úmysl způ'sobiti zničením nebo poškozetlím ciZÍ' věci majeVkovou 
škoou, jež má povstati bezprostředně vzhledem k věci, proti níž směřuje
útok pachatelův. Pachatel musí si býti vědom, že svým úmyslným jed
náním onu škodu způsobuje .. V souzeném případě sluší tedy zkoumati, 
zda jest v rozsudku první stO'llice dostatečně zjištěno, že si obžalovaní, 
zamýšlejíce přerušiti proud a tím pokaziti českou zábavu, ·což jest 
jako pohnutka jejich činu v rozscudkunepochybně zjištěno', uvědomili, 
že svým jednáním způsobí též fík:odU' na samém elelldrickém vedení a 
zařízení, jež bylo předmětem jejich bezprostředního útoku. Tu sluši 
předem vytknouti, že rozsudek nalézacího soudu jen tuto škodu, kterou 
zjišťuje 372 Kč, bere za podklad obiektivní stnlcnky trestného činu, ne
přihlížeje k d'"lším jeho š1kodným násleclki'!m. Z toho logicky vyplývá, 
že se jen k této škodě vztahl/jí vývody nalézacfho soudu, že »obžalovaní, 
isouce~ až na R-u vesměs zámečnickými pomlocníky, D. učněm Ui fi·rmy 
B., zabývající se též správkami elektrických motoTi'!, jsou do jisté míry 
ve věCi obeznalí, kteroužto vlastno,st též vhodným postupem ke krátké
mu spojení vedoucím nepochvbně proltázali, nehledíc ani Ik tomu, že· 
sám učen D. prohlási'l', že dobře ví, co je to »cin Kurzer«. Tato zjištění 
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n.aléz~cího S?U?lI jsou be::€ ,vší pochybnosti uvedena na odúvodnění~ že 
Sl obzalovam; )sou:~ ve, ~e':.l obeznalí, po případě vědouce, co to je »ein 
K;lr:er« musili uVe,l10ITIltl, ze z jejich činu nutně musí povstati skuteč
na skoda na elektnckém vedení a zařízení. Jejich úmyslem právě byro, 
aby proud byl vypnut, by el:ektrické zařízení bylo uvedeno mímo Cin
nos!: což nutně má za následeik, že musí býti v činnost zase uvedeno 
a pnr~~eně nemůže se obejíti bez výloh a nákladů. úmysl obžalovaných 
ke zlocmu podle § 85 a) tr. zák. jest on,m zjištěnim nalézaciho soudu 
dost~~ečně od~vodněn a, v~tka zmateční stížnosti jest bezdůvodna. 

JIZ, v Sů'llvls'l:o~Í1 s temlto vývody zmateční stížnost dotýká se též 
tc:ho, z.e ne~ylo un;yslem, obžalovaných přivoditi š'kodu přes 200 Kč, 
pz. v t~to vysl nepnpustne popírá, a na obojím tamto základě uplat
nUle du;:od zmatecnosÍl podle § 281 čís. 10 tr. ř., žádajíc pouhou kva
hhka?cmu !-a prestupek podle § 468 tr. zák. Podle doslovu § 85 a) 
tl. zvak. ~evyzadu]e se však zvláštní úmysl pachatelův, směřující ku pri
v~de?!. skody 200 Kč převyšující, jakmile škoda s'kutečně tento peníz 
prevrIla, neboť ~. tomto (prvnfm) případě již tato š'koda objektivně 
kvalIfIkuje na zlocm skutek, spáchaný ve shora vytčeném všeobecném 
~myslu poškozovacím. Pokud se výtky zmateč'ní stížnosti dotýkají toho, 
ze .bezprostfední Š'kod'ou tu rozhodnoU' jest pome náklad na vyměněné 
P?jlst~y a že nel,ze za škoďu považovati náklady reparace š'kody, zvláště 
to, jez byla způsobena teprve zasáhnlltím třetí osoby, jso'll i tyto ná
mItky zmateční stížnosti bezdůvodny. Po objektivní stránce dlužno za 
škodu ve snlyslu § 85 a) tr. zák. považovati nejen všechny škodlivé 
změny vzníklé z činu obžalovaných na elektrickém vedení a zařízení 
bezprostředně, nýbrž i náklady, vynaložené 'k tomu, by vedení bylo uve
deno do stavu upotřebitelného, v němž bylo pred změnou přivoděnou 
pachatelovým zásahem, pokud jen nebyly způsobeny tyto náklady 
p:oti~rávní:r:,úmyslným ,iednáních ~ře~ích ?s.ob, které jedině mohlo by 
prerusltl pnclllno'll SOUVIS],OSt mezI jednamll1 pachatelovýma jeho 
škodlivými následky. V souzeném případě jsou tedy škodou i ony ná
klady, jež byly skutečně vynaloženy na opravu další, v rozsudku zii
štěné poruchy, jež vznikla teprve pokusem správce provozu, v místním 
transformátoru zapnouti nový proud. Pro výtky zmateční smnosti, že 
jsou tyto ná'k.Jady zaviněné, neni ve skutkových ziištěních rozsudku 
vůbec podkladu a neTze k nim proto přihlížeti. Ježto škoda pak formálně 
bezvadně zjištěná převyšuje 200 Kč, jest skutková podstata zločinu podle 
§ 85 a) tr. zák. dána i s tohoto hlediska a výtky zmateční stížnosti po
dle § 281 písm. 9 a) a lOtr. ř., pokud jsou provedeny po zálkonu, jsou 
bezdůvodné. Bezdůvodnou zmateční stížnost obžalovaných, pokud čelí 
proti odsuzujícímu výroku pro zločin veřejného násilí podle § 85 písm. 
a) Ir. záJw., bylo pmto zavrhnouti. 

II. Naproti tomu nelze upříti oprávnění zmateční stížnosti obžalo
vaných Emila H-a a Aloisa U-a, pokud napadá výrok, jimž byH tito 
stěžovatelé uznáni vinnými též přestupkem krád·eže měděného drátu. 
Rozsudek se tu především dopouští nejasnosti, stížností právem vytknuc 
té, pokud, opíraje se při zjištění skutkové podstaty 'krádeže o výpověď 
svědka klbina H-a, vychází z předpokladu, že svědek je zámečnickým 
mistrem, zaměstnaným u firmy B. Správné znění této firmy není »B.«, 
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l1)'])rž »B. a H.« a 11.esouh~~sí též se ~pi~y) ,~e Albin l!. je vzá~lečni,cký~1 
mistrem zaměstnanym II fIrmy B., nybrz tyz udal tohko, ze Je »zamec
nickÝI11 'mistrem«, a ježto v témže 'svém protokolu činí různé údaje o 
céné cirátu jako zás,tupce továrny (viz slovo »wir«) nelze vyloučiti, že 
albín H. není mistrem II firmy zaměstnaným, nýbrž sám spolumajitelem 
íirmy. Této s'ku~ečnosti. nelze v vš~k upml v~znam pro obj<;ktivní po~ 
souzeni vlily obzalovanych, vzdyt EmIl H. je bratrem Albllla H-a, " 
;1okuc: týž skutečně je spolumaji:tel.em .fir~y, ~"ellí vYt~O'r,čen~ mO'~no~t, 
že si obžalovaný EmU H., po subjektrvl1l strance anI neuvedomrl, ze 
jde o věci cizí, a že je odcizil »bez při,vole~í o~rá;něnéh~'«,v c?Ž by mO~llo 
miti cllrležitý význam i pro posouzel1l subjektr~l1Iho ZaVIl1~11I ~poluob~a
lovaného Aloisa U-a. Významným v tomto smeru Je zajlste I udal obza
lovaného EmÍ'la H-a, jenž udává, že vzal drát »z domova« .. Soud dále 
ne"zjišťui e , zďa si ob,ž~lo;vaní ~~ž byli vvědo:n:i tOh,o, že odci~ll~v věc cen
nou což se mělo staÍl tnn spIse, ponevadz Alblll H. - tu,dlZ patrně 
spolumajitel firmy sám - prohlásil, že, se !irma necítí po~~ozenovu a že 
pokládá dráty za bezcenné. Právem zduraznuje poslez; strZlloSt, ze roz~ 
sudek neobsahuje zjištění, zda obžalovaní ]edl~alI v u~yslu, ode]lnout: 
drát trvale oprávněnému za tím účel,em,. by. s 11Ir;' nakladalI v t"k: jak sml 
činiti vlastník podle svého práva vlastl1lckeho, Cl zda ]lm slo len o to, 
by si svémocně vypůjčili dTátk,u spáchání činu pod l. u~edeného, c~ž 
bypak mohlo poukazovati 'k pmvbému »lurtum usus«, kt;,re vse. jako k~a~ 
dež podle § 460 tL zák. vůbecnetresce. Bylo proto opravne~e zmatec,llI 
stížnosti obžalovaných Emila H-a a AIO'Isa U-a v tomto smelU vyhovetI 
a uznati právem, jak se stalo. . 

čls. 3140. 

Keskuťkové podstatě zločinu'podle § 99 tr •. zák. se nevyhledává (na 
rozdíl ód § 81 tr. zák.) nebe~čné vyhrožováni, nýbrž stačl pohrůžka 
jednlm ze zel uvedených v § 98 b) tr. zák" ~edY i pohrůžka ubl/žením 
na..rele. 

Otázka, zda pohrů~ podle § 98 b) tr. zák. jest způsobilá vzbuditi 
důvodné obavy, jest quaestio mixta. 

(Rozh. ze dne 2. dubna 1928, Zm I 762;27.) 

. Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalované do rozsudku krajského soudu v Tábore ze 
dne 25. října .1927, jímž byla stěžovatelka uznána vinnou zl?činem ve
řejného násilí nebezpečným vyhrožováním podl.e § 99' tr. zaJk,. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnost, uplatňující důvod zmatečnosti čís. 10 - správně 
čís. 9 a) § 281 tr. ř., jest jednak neodůvodněna, jednak Ilení provedena 
po zákonu, nevycházejíc z celého zjištěného stavu věci, jakž je povinna 
při správném provedení hmotněprávníhO' Z'mat~ll. V onom směru sluší 
uvésti, že se ke skutkové podstatě zločinu podle § 99 tr. zák. nevyhle-

I 
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dá\~~ (na }·?zdí~ od, § 81 tf. zák.) nebezpečné vyhrožování, n)Tbrž že 
sta~lpohru:;~a jedlll!:' z~ zej uv~dených v § 98 b) tr. zák., tedy mimo 
JIne I pohruzka ubhzenun na tele, Ta'kovou pohrůžku !1alézaci soud 
~~ souzenem přIpadě zjišťuje, vzav za prokázáno, že obžalovaná slova 
ze, B. S-o~ou zabije, že ji roztrhá na čtyry kL\sy nebo že ji roztrhn; 
arzku - jl hrozila ublížením na těle. I když jest pravda že pohrúžka 
zlý":. nakládáním zakládá skutkovou podsta,tu přestupku § 496 tr. zák., 
n~pnchazl tu tento méně trestný čin v ú'lahu již proto, že rozsudek 
zjlsť~je.' že obžalova~á hroz.i1a ubl!~ením ~a těle, nikoHv pouhým zlým 
l1akl,:~amm. V druhemsmeru uvazIl zrLlsovaeí soud, že otázka, zda 
pohruzka podle, § 98 b) k zák; jest způsobilá vzbuditi jůvodné obavy, 
za.~rnuje v sobe prvky pravní 1 skutkové (quaestio mixta). Vytýká-Ii 
sÍ1~nost rozsudku zmatečnost podle čís. 9 a) § 281 tr. ř. při řešení této 
ot~zky, byla púvinna při správném provedení uplatněného hmotně
pravlllho zmatku doUčiti buď, že nalézaci soud neřeší tuto otázku vLlbec 
l1~bo že při jejin2 řešení vychází z nesprávného výkladu nebo použiti 
z<lk'OI;a. To~o v~ak zmateční stížnost nečiní, nýbrž, hodnotíc samo
statne je~ nek!ere ze ;~utečností v rozsudku z],ištěných a pro tuto otázku 
rozhodnych ,(ze pohruzka byla pronesena v hadce, že obžalovaná dosud 
lllk,omu n~ublíži:a) a,přibirajíc .iiné,~terých rozsudek nezjišťuje, Žé 
?bzalovana nemela pn pronesenI pohružek tre.stného úmyslu, že S-ová 
J1ch ani dobře neslyšela, dospívá <Je přesvědčeni, že pohrůžkv nebyly zpu
sobrlé vzbuditi v ohrožené důvodné obavy, čímž ovšem neprovádí uplat
něného hmotněprávního zmatku po zákonu. Stížnost přehlíži, že roz
su?'~kl zjiš~uje sk~tečno-sti a. uvádí, úva~y, .z, niehž plyne ,závěr, že po
h:uzka. o?zalov~nebyla objekhyne zpusoblla vzbudIti duvodné obavy 
pres to, ze v duvodech lormalmho vymku V tomto směw neobsahuje. 
První soud zjistil jednak, že obžalovaná hrozila vážným zlem - těž
kým ublížením na těle, jednaJlo, že S-ová měla z pohrůžek obžalované 
strach pr?t?, že je obžalovaná velice zlostná, žije s ní v nevůli, hádky 
me~~. mlm1 jso,u.pa dennfm, pořádku a v rozčill,ení by jí mohla snadno 
ubhZlh, I kdyz jl nepoklada za schopnu, by jl zabila. Rozsudek zjistil do
konce, že pohrůzka obžalované měla na S-ovou účinek, že vzbudila v ní 
důvodnou obavu, že jí obžalovaná ublíží, a usulzuje na tuto okollJwst i 
na úmysl obžalované uvésti Scovou ve straeh a nepokoj také z obsahu 
zpr~vJ:" ?becníh~ úřadu: . v níž se ob~alo,::aná líčí jako osoba: povahy 
vznethve, zlostne a msÍ1ve. Z toho vysvlta, ze rozsudek uvádí skutečnosti 
a úvahy, z nichž při objektivním posuzování vzhledem ke korikrétním 
okolnostem, zvláště s hlediska napadené bylo lze očelk,ávali uskuteč
nění pohrůžky, že pohrůžka obžalované byla objektivně způsobilá vzbu
d~ti důvodné obavy, takž,e nelze mu vytýkati, že trpf v této příčině práv
mm omylem. Bylo proto zavrhnouti zmateční stížnos1 z části ja!loo ne
odůvodněnou, z částí jako' po zákonu neprovedenou. . 

, 
čís. 3141. 

Ochrana republiky (zákon ze dne 19. března 1923, čís. 50 sb. z. 
a n.). 
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!;Iy,by10 lze vtr?k p~~ažov~ti ~a hanob~nj republiky (§ 14 čís. 5 zák.), 
stacI, ze se dotýka vereJnopravnlch pomem v republice a jejích ústlav
ních a správních ínstitucí; spadají sem i hanlivé výroky o vládě a o je
jím poměru k sociálním, zákony upraveným vztahům mezi jednotlivými 
vrstvamí obyvatelstva republiky, jakož i výrok o orgánech vlády že 
mají v programu 'krádež. ' 

Ráz »surovosti" výroku může se jeviti v pOUžíváni ostré formy s pře
hnaným obsahem, ráz »štvavos1Ji« pak v tom, že se z takového přehnané
ho, volenou fannou na cit silně působivého líčení poměrů může u poslu
chačů vzbuditi nepřátelské smýšlení. 

(Rozh. ze dne 2. dubna 1928, Zm II 481/27.) 

. N.e j vy Š š í s o u d jalk,o soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zma
teční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Moravské 
Ostravě ze dne 27. září 1927, poknd jím byl stěžovatel uznán vinným 
přečinem podle § 14 čís. 5 zákona na ochranu republiky a přestupkem 
podle § 312 tr. zá'~. 

Důvody: 

Zmateční stížnost, opírajíc se o důvody zmatečnosti podle § 281 čís, 
5 a 9 a) tr. ř., napadá pouze odsuzující výrok pro přečin podle § 14 čís. 
5 zákona na ochranu repubMky a pro přestupek podle § 312 tf. záJk>. Co 
do přečinu podle § 14 čís, 5 zák. na ochr. rep, vytýká s hlediska § 281 
~ís,'. 5 tr. ř. vnitřní odpor rozsudkUi, pokud nejprvé zjišťuje celý obsah 
r~cl ob~al?vaného, a .pak s.e zabývá jen jednotlivými větami, jež shleďává 
z~v~dnym1, a zmrnuje se 1 o odporu s obsahem spisů o souclních výpo
v:d:ch; v~ sm.ěru posléz uvecleném však nijak neuvádí, s loterou výpo
V~~I a v:~c"m Jest :~zs~de~ v odporu. A~i o vnitřním. odporu nelze mlu
V1Í1, ponevadz, zj1sfuje-!:1 rozsudel~ v Jeclnom odstavci celkový obsah 
řeči obžalovaného a na jiném místě právnímu rozboru poclrobuje právě 
je?, ty )ejí č~sti, které P?,važuje z.a závadné, n:jde tu ° vnitřní odpor, 
jejZ ma na zreteh § 281 os. 5 tr. r. S hled1ska duvodu zmatečnosti podle 
§ 281 čís. 9 a) tr. ř.snažíse zmateční stížnost dovoditi, že výrok o 
»stříleni z pušek vládní moci a demokratioké republiky'< jest jen kritikou 
pos!upu ikap,ita1is~L:, nikoli hanobením !'epub1iky, že výrok ten není způ
sob11ym snlZlÍl vaznost repnhhlky a, ze nebyl pronesen způsobeml su
rovým ani štvavým. Touto námitkou poUrá právní názo,r nalézaeího 
soudu, že šlo Q způsob surový a štvavý; prostým popřením části skut
kové 'podstaty není však dů:,od zmatečnosti podle § 281 čis. 9 a) tr. ř. 
po zakonu proveden. Pro uplnost se však podotýká, že ráz surovosti 
mají závadné výroky proto, že se používá ostre formy s přehnaným ob
sa?en; (jakoby dělnické .hn~tí bylo potíráno vraždou a střílením z pu.še'k 
vladm mOC1 a demokraÍlcke repubhl!<Jy, a jakoby se' vládní moc stavěla 
proti dělnictvul na ochranu cizáckých uhlobaronů), ráz štvavosti pak 
proto, žez takového přehnaného a i volenou formou na cit silně půSů'
bivého líčení poměru muže býti u posluchačstva vzbuzeno nepřátelské 
smýšlení. Aby výrok byl považován za hanobeni republiky, stačí, že se 
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dotýká veřejnoprávních poměrel v republice a jejich ústavnich a správ
ních zařízení, takže jsou jím v souzeném případě i hanlivé výroky o vládě 
a.o ,iejfm poměru k sociálnim, zákony upraveným vztahům mezi jedno
tlrvyml vrstvami obyvatelstva republik,y. Námitka zmatečni stížnosti, ic 
nebyla hanobena republika, jest bezdůvodná. Další námitka proti způ
sobilosti výroku snižiti vážnost republiky jest provedena jednak rovněž 
s toho h:l,ediska, že se prvý výrok týkal jen kapitalistů, v čemž stačí od
kázati zmateční stížnost na vývody právě uvedené, - jednak se proti 
zjištěním rozsudku vkládá do výroků těch i nový skutkový podklad o 
bezpečnostních zařízeních v továrnách, o výšce mezd, o událostech 
v Orlové v roce 1925, který nebyl při ních vůbec pronesen a z něhož si 
zmateční s.tížnost sama sestrojuje, co prý obžalovaný chtěl výroky těmi 
vyjádřiti. Touto čéstí vývodů není zm<lteční stížnost prováděna pO' zá
konu (§§ 288 čís. 3 a 258 tr. ř.). Pokud zmateční stížnost vytýká nal<,
z2CÍmu soudu, že se tímto smyslem vý,fo!kú v rozsudku nezabýva.l, cnž 
by spadalo pod důvod zmatečnosti podle § 281 čís. 5 tr. ř: jalko ne
úplnost, nelze na základě nových, teprve ve zmateční stížnosti přeclne
sených okolnosti neúplnost rozsudku dovozovati. část výtek zmateční 
stížnosti, dotýkající se výroku o »programu na krádež«, jest odůvodňo
vána obdobně jako výtky předešlé (vnitřní rozpor, prosté popření su
rového a štvavého způsobu), takže stačí odkázati stfžnost k jejich vy
vrácení na uvedené již důvody. D"le vidí stížnost neúplnost rozsudku 
v tom, že se měl nalézad soud zabývati celým zjištěným výrolk,em a 
tím, zda mínisterský předseda skutečně prohlásil, že komunisté mají 
v programu krádež. Tato výtka, jež by částečně spadala spíše pod ne
úplnost řízení, pm niž však neni zákonného podkladu v nutném k tomu 
návrhu, není ani jinak opodstatněna; jest nerO'zhodnÚ' pro právní po
souzeni výroku obžalovaného o orgánech vlády »že mají v programu 
krádež«, protože vyvlastňují ve prospěch jednotlivce, zda a jak kdo 
soudil O' programu komunistů, poněvadž jakýkŮ'liv cizí úsudek o pro" 
gramu politické strany neoprávňuje obhájce toho,to programu ok paušálr 
nímu hanobení republiky, jhnž se jevÍ označení veřejnoprávnf, řádně u~ 
zákoněné instituce vyvlastiňováni za »krádež«. Proč by výrok' oMalo
vaného lY yyvlastňování nebyl způsobilým snížiti vážnost republrky neb 
ohroziti obecný mir v republice, zmateční stížnost důvodem zmatku' po
dle § 281 čís. 9 a) tr. ř. v tomto směru uplatňovaným nijak blíže nedo~ 
ličuje. I úmysl obžalovaného hanobiti republiku, v rozsudku nalézacího 
soudu zjištěný, zmateční stížnost pro,stě popírá, takže neni v těchto bo~ 
dech provedena po zákonu. Výrok obžalovanéhO' o tom, že se nutno po
zastaviti nad tím, že vládní komisař na schůzi při dělnické- ,písni p'ráce 
zůstal s despektem seděti, což jest urážkou a hanbou, shl,edal nalézaci 
soud urážlivým, aniž by to bliže rozváděl; zmatečnf, stížnost vytýká roz
sudku neúplnost, poněvadž soud nezjistil, - správněji řečeno neoznačil 
-, v čem shIcdal urážku. Zřejmě a právem považoval, však nalézací 
soud za urážlivý celý onen vfrok, takže nalézaCÍ soud nepotřeboval 
blíže nic označovati a odůvodňovati. Zmateční stížnost zdůrazňuje vý~ 
Z\lam dělnické písně práce, tvrdí, že byli všichni jednáním vládníhO' ko-. 
misaře uraženi, a "dovozuje) že bylo povinností vládního komisaře .ne
zavdávati na schůzi příčinu k výstupům a zbytečně nedrážditi přítomné. 

-- éís. 3142 
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Opírá-li o ty~o v rozsudku nezjištěné okolnosti své tvrzení) že obža]o
vaný chtěl jen policejního koncipistu L-a upozorniti, by dbal citů účast
níků schůze, neprovádí takto důvod zmatečnosti podle § 281 čís. 9 a) tr. 
ř.po zákonu. Důvod ten není prov,eden ani v pouhém popření, že výrok 
obžalovaného nemůže vůbec zakládati skutkovol\ podstatu trestného 
Cll1l!. I v příčině přestupku podle § 312 tr. záJk. bylo proto zmateční 
stížnost zavrhnouti jednak jako bezdůvodnou, jedna:k jako po zákonu 
nt provedenou. 

čís. 3142. 

Paběrkování na cizím poli (na Moravě) neopodstatňuje, byť i šlo o 
odcizení polních plodin v ceně přes 50 Kč, nutně skutkO'vou podstatu 
kráde~e, nýbrž jde o polllí pych, leč by si majitlel pozemku sám vyhradil 
zužitkování polních plodin na pozemku po sklizni úrody zbylých a pa
chateli byla tato ókolnost známa. 

(Rozh. ze dne 3. dubna 1928, Zm II 468/27.) 

Ne j vy Š š í s o u cl jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném za
sedání zmateční stížnosti obžalované do rozsudku zemského trestního 
soudu v Brně ze dne 10. října 1927, jímž byla stěžovatelka uznána vin

'. nou zločinem krádeže podle §§ 171,174 II a), 175 II a), 176 II a) tr. 
zák., zrušil napadený rozsudek jako. zmatečný a věc vrátil zemskému 
trestnímu soudu y Brně, by ji znova projednal a o ní rozhodl. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnost uplatňuje,číselně' důvody zmatečnosti podle § 
281, .ČíS"',4 a 5 a 9 a) tr. ř. Dovolávajíc Se důvodu zmatečnosti podle 
čís . .9 a).§ ~81 tr. ř .. namítá, že rozsudek odsuzující obžalovanou pro 
zločm ·kradeze podle §§ 171, 174 II a), 175 II a) a 176 II a) tr. zák. je 
právně pochybený proto, že v jednání obžalované, jež záleželo v tom že 
sbírala na cizím poli po sklizni úrody bez povolení majitele pozem.ku' -
po'kud se týče jeho zástupce - zbylé tam pO'lní plodiny (cibuli) lze 
spatřovati toliko polní pych, jejž trestá příslušný úřad správní, I{ikoli 
však trestný čin náležející před so"d. Názoru, že paběrkování na cizím 
poli bez svolení majitele pozemku jest vždy jen polním pychem, nelze 
př!svědčiti. Naprotí tomu sluší souhlasiti s tím, že paběrkováni na cizím 
poli neodpodstatňuje, byť i šlo o odcizení polních plodin v ceně přes 50' 
Kč, nutne skutkovou podstatu krádeže ve smy\;l" obecného· trestního, 
zákona, nýbrž že může tvořiti po případě i jen polní pych, jejž trestati je 
povolán příslušný úřad správnÍ. Vyhradil-li si majitel pozemlkíu sám 
zl1~itkováni polnich plodin na pozemku po s!kHzni úro'dy zbylých, spadá 
ovse'n; pabérkování osobou, jíž j.e tato okolnost známa a jež nemá po
vole~1 .n:aJlte~e poze~lku k pab,ěrkování, pod hledisko krádeže, nejde-li 
o sblram a pnv],astnem SI mnozství zcela nepatrného. Není-litu však 
těchto okolností, nel~e kvalífilk:ovati paběť1<ování na cizím poh na Mo
ravě jako krádež podle obecného. trestního z"kona ani tenkráte dělo-li , 
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$; be~e sv?IenÍ l~ajitele ~ozel11ku a ve větším rozsahu, nýbrž sluší spa
trova!1 v nem toliko polm pych podle moravského zemského zákona ' 
dne 1,3, ledn~ 1874, čís", 12 z, zák, z ruku 1875, jenž v § 11 ustanOVUij~~ 
»Pabenko~anl v zahrad,ach, ovocných sadech, vinohradech nebo na ro
hch a lukach le, za nocm ,doby bezpodmínečně zapovězeno, jinak však 
Je Jen ~ ~ovole~lm dotyčneho maJitele pozemku dovoleno,« Vyšetřování 
a trestam polmho pychu náleží však podle moravského zemského zá
kona ze d~~ 22, dl!bna 1894, čís, 51 z, zák" obecnímu představenému 
obce.' v JOJIZ obv?d~ byl polní pyr;h, spáchán, V souz,eném případě spo
kOJUje, se r~zsud;ek, jenz, Jak vychazl na Jevo z druhého odstavce rozho-. 
d~~~CI~h dyvod~, béře ~a zjištěno, že čin by] spáchán po s,k,lizni cibule 
zJlstemm, ze ob~alo~ana, nasbírala a 'přisvojila si na poli patřícím velko~ 
st~tku v L. ve vice utoclch 130' kg Cibule v úhrnné ceně 104 Kč ač ne
mela k tomu }'Ú'volení správy velkostatku, Naproti tomu nezabývál se 
rozsu,d~k, Jenz, - ,mimochodem řečeno' - v rozhodovaCÍch důvodech 
neuvadl sklltecnostr opodstatňujících kvalifikaci zločinu krádež,e podle 
§§ 174 I~ a) a 176.'1 a)tr. zák. shora naznačenými olkblnostmi, jež jsou 
ro;;ho?ne pro k~alrhkacI nedovoleného paběrkování na cizím poli jako 
kradeze na rozdrl od pouhéhO' polního pychu, zda vyhradil si majitel po
::emiku z,užit~ování cib~~e po sk,lizni zbylé a zda byla tato okolnost ob
zalova?e znama (VIZ tez mzh, Č, 549 sb, n,s,,), Poněvadž jest l'O'zsudek 
z pO'sl~z u~edeného důvodu stižen zmatkem podle § 281 čÍs, 9 a) tr. ř, 
a ponevadz :;elze, pro ,nedostatllID potřebných skutkových zjištění vy
hno,~tI. se nanzem noveho hlavního Učení, takže zrušovaCÍ soud nemůže 
ve, v~el ,~amé, rozhodnouti, ,bylo za souhlasu generální prokuratury zma
teem stlznosÍl podle § 5 zakona ze dne 31. prosi'Hee 1877 čís, 3 ř, záJk, 
:, roku ,1878: již při neveřejné poradě vyhocvěti, napadený' rozsudek, zru
sltJ,a vec V'~atIÍl sou~u ~rvé stoHce k opětnému projednání a rozhodnutí, 
amz bylo (reba obrratr se formálními důvody zmatečnosti stížností 
11 platň ovan ými, 

čís. 3143. 

. ,Byla-li urážka na cti spáchána spO'jitostí dvO'U neperiO'dických tisko
P'su (připojením seznamu lékařů, k vyhlášce nemocetl5ké pokladny a 
r?zesl~ním jich členům tétO' PO'kladny) není ten, kdo jakO' původce jednoho 
Ťtskoptsu (seznamu) zai'ldil spojení a rozeslání jich, pouhým rOrlŠiřo
vatlelem, jem by se mQhl dovolávati sproštění zodpQvědnosti ve smyslu 
§ 1 (2) tísk. nov., uýbrž zodPQvídá za pře čin prQti bezpečnosti cti. 
Nezál~~í na tO'~\ ž,e j: tu i jiný nestíhaný, původce' druhého tiskopisu 
(yy~~asky), staet, ~e J~e\1l z UI~h mohl. býtI. před s<lud postaven; ne
zaleZl aUl na tom, ze aUl ten aru onen bskO'plS sám O' SO'bě neobsahuje 
urážku na cti, stačí, že se urážka pOdává ze spojitůsti obou tiskopisů 
z nichž v jednom je na druhý ůdkázánO'. ' 

(Rozh, ze dne 4, dubna 1928, Zm I 319/27,) 

Ne j v y Š š í s o u d jaka soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním ličení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského iako kmctského 
soudu v Hradci Králové ze dne 18, února 1927, pokud jím byl obžalo~ 

- Čis, 3143 -
257 

van', byv obžalován 'pro přečin p,roti bezpečnosti cti po~le §~ 488 a 491 
tr. ~ák.: uznán vinnym tolrlkio prestu~ke:,: protr bezpec~ostr c~ pOd:e 

§ 
491 tr. z<ÍJk, , vyhověl však zn1ateč111 strznostr soukroo:ych ob;alobcu, 
."1 adený rozsudek v celém rozsahu a uznal obzalovaneho V111-

Zl,USI ~ap a ]'aře, 1926 dal v H, rozšiřovati a veřejně vyvěšovati vy-
n v111 LC n , h " d 'k' " • P híášku »Nemocens'k'é pokladny sowkromyc ure nr ': a znzencu v r~-

" bsahovala tato slova: »Vzhledem k tomu, ze tento postup ne~ 
ze«, .leh z o,e'sv,,' domity' ch léklařů ohrožuje Vlýhody samostatného úřed:-kteryc I,' ,,,,," h 

, k'h, PO]"I'stění a vyčerpává peníze pOJIstencI pro SVOJI oc ranu v ne-
mc e o , d' ' d 'd' h • , t"dane' rozhodli ]'8me se zara IÍl o nove vy anyc seznamu 
mOCI s ra , , I'f'k ' t" " 

I ' I't lny' ch lékařů dobré odborne kva I I' ovane, P,oc lve aj sve-vo ne vo I e ' " , h hl' 
d 't' le'ka'r" a žádáme po]'ištěnce, by pO' dobu sporu Jlnyc nevy c-oml e cd'" t' I'k 'o 

I' I' 'e za' roveň s touto vyhláškou al rO'zslrova I seznam e aru 
cava!«az ," I"k d]" d 'h' 
t,"t' ď H 1',eJ'ž sám pořídil a na ne]z se, vyh as a o VO' av,,:, a o ne oz 
IS enY' v " .' db 'h l'k" H 'I " sowl<romy' ch obžalobcu vesmes o ornyc e aru v " 

nepop Jmen .' "] k 'b' I b t' , _, taktO', neuváděje určitých sl~lItku, V111~ ,~ou ro:me "o za~' ,ce, lm, ze 
neuvedl jejich jména v seznao:u" zname?!ml ,na ?e pnpadaJlclml z, o~o
vržlivých vlastností a opovržhveho smyslem, ,čim se dopusÍlI preč111u 
proti bezpečnosti cti podle §§ 491 a 493 tr. zák, 

D ů vod y: 

I. Zmateční stížnost obžalovaného dovolává se čísel,:ě důvodů z,ma
tečnO'sti podle čís, 5 a 9 a) po pmpadě ?) ~ ~81 tr: r. Pod hledisko 
prvého z těchto důvoclů zmatečnosti spada namltka, ze r~zsud.ek pr~to 
dochází ll< výkladu vyhlášky N~mo:en~~é ~okladny a k dalslm dus~eclkum 
v neprospěch obžalovaného, ze pnhhzel Jen k odstav,cl, na ,~tery k!:,de 
důraz soukromá obžalO'ba, a k doslovu seznamu ob~~lovany~ por!ze
nehO', avšak přehlédl souvislost onoho odstavce v'yhlasky s, j:Jlf~ pred
chO'Zím O'dstavcem, Vytýká se tedy rozsudku neupln~~~, ~ez vytka ta 
je Ileodůvodněna, pO'něvadž jednak' rozs,udek neprehhzl" ze se ve vy
hlášce Nemoeenské pO'kladny mluví nejprve o sJor~ m~~1 !'le~oce~skO'~: 
pokladnou aléka~skými organisacemi a o tom, ze nekten lekan pozaduJl 
nepřiměně vySO'ké honoráře, i,ednak n~lze se~natr, J,ak, by' bylo mohlo 
posouzení případu dopadnoutr pro O'bzalovanehO' pruzl11veJl, k~~by byl 
rozsudek vskutku pO'drobněji uvedl obsah prvého odstavce vyhlasky Ne~ 
mocenské pokladny i v těch obrate~h, l~iž je op~dstatň?"áno o:?ačen~ 
některých (tam nejmenovaných) lekaru za n~s~edomlte" Rovnez ne111 
rozsudek stížen neúplností proto, že se neza?y,;'a posledmm .odstavcem 
vyhlášky Nemocenské pO'kladny, kde se pravl, ze ~emocenska pO'klad~~ 
jest ochotna s každým poctivým lékařem ujednatr smlouvu a dO'~lmtl 
nově vydané seznamy dalšimi lékaři. Neboť tento ?dstav,ec ~e,::a~ I~
gické správnosti závěm jímž dochází soud kmetsky k presvedcem, ze 
členové Nemo,censké p~kladny, jimž byli soukromí obž~lobci známi, 
dostavše vyhlášku NemO'eenské pokladny, ,l<de se pravr: »Vzhleden: 
k tomu, že tento postup některých nesvědom~tých l~kařů: ' , ',' roz,ho~l.' 
jsme se zařaditi do nově vJ"daných seznamu vol ne vohtelnych lekaru 
dobré, odborně IkvalifikO'vané, poctivé a svědomité . lékaře a žádáme po-
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jgtě~;e, bJ:: P!O dobu sF?ru jiných nevyhledávali« a seznam se jmény 
~ekaru, ,v l1emz SOukronl1 zalobcové uvedeni nebyli (ač až do sporu léčili 
cleny teto pokladny) - musili míti dojem, že soukromí obžalobci ne~ 
byh d? seznamu,;;ojati ~roto, pOI1~vadž jsou ':,esvědomiií v požadování 
VJ::so,kych ~onora~u a ~eJS,?U dO,bryml, odborne kvalifikovanými, pocti
vyml ,a .svedomltynl1 lekan. Nesloť o to, CQ si Nemocenská pokladna 
vyh~azuje dál; učiniti, nýbrž o to, jaký smysl Se seznatelně ba nutně 
P'?daval. pro cleny Nemocenské pokla~ny ze spojitosti obou tiskopisů 
]IZ ta~, jak znely.. Smysl !~n ]e zavaz.~e,pro soud zrušovací (§ 288 čís. 
3, tr. r.) a tudlz I pro stezovatele z]lsten soudem nalézacím, iemuž je 
~asadou, § 258 .tr. r. vyhrazeno, by: .vyšetřil a zjistil smysl a dosah za
zal~~ane,ho projevu. A pr~Ť! dotyčnemu výkladu smyslu obou tiskopisů 
v oelch c~e:1U po~kladny s~íznost jen brojí svými dalšími výklady, jež nc
m,ohou; byŤ! u:nanJ:: z~ zakon~ h,O~íClU provád~ní žádného, ze zákonných 
du~od,u zmatecno~Ť! vubec, neJmene pak .uplatnovaných duvodů hmotně
pravnlch. T.a plaŤ! také o vývodech, jímiž stížnost obžalovaného popiri 
sk~tk?vy predpoklad rozsudku, že obžalovaný vyh'lášku zaslanou mu 
z. Ustre~l1I nemocenské pokladny četl a že musil si býti, to jest, že jistě 
SI ,~yL vedo~~ toho, že, sestavi~, a připojiv dotyčný seznam lékařů k vy
hlasce a zandlv rozesl aŤ! vyhlasku se seznamem členů Nemocenské po
klad~y dotýká se cti těch lékařů, kteří v seznamu nejsou uvedeni a 
zejmcna ,':,tI soukror;nýc~ obžalobců, rkteři dříve členy nemocenské po
kl,adny lecllr a, k:ter~, obzalovaný vědomě a úmyslně vynechal. Dotyčné 
vyvody zmateC?I, sŤlznosŤI nClen nevyžadují, nýbrž ani nedovoluií, by 
se JImI bylo oblrano, p.oněvadž }nam:!'.~jí vybočení z mezí daných stíž
nostI z~s~dou. § 288 Čts. 3 tr. r., pnclce se skutkovým zjištěním roz
sud~lI, Je: neJsou po ~!ránce fo;má~nf ani ~apad:na. Jen tolik budiž po
dO,t;:eno, ze pokud shznost zduraznuJe, ze obzalovaný, rozesílaje vy
hlasku se seznamem, v}'ikonával příkaz svého zaměstnavatele nemůž' 
dojí!i ú~pěchu an! s hlediska právního ani po stránce formální, poně~ 
vadz, st,ezovatel sam nIkdy netvrdil, že byl při tom ve stavu, iaký před_ 
p~klada § ,2 g) tr. z~k., takže jeho trestní zodpovědnost za vlastní činy 
v~bec nel1l pochybna. Pokud se obžalovaný při zrušovacim roku odvo
laval n~ předpisy § 5 zákona ze dne JO. května 1924, čís. 124 sb. z. a 
~., stačl poukázati ~ tomu, že obžalovaný nebyl osobou, na níž pomý" 
~Ieno v ~eto statl zak~na, pokud se ;ýče v jeho § 24, nehledic k tom'u, 
ze se sve strany neUČll1Il, ceho tuzakon vyžaduje k dosažení beztrest
n~stl. Zmateční stížnost obžalovaného bylo tudíž zamítnouti jako bez
duvodnou. pokud se týče po zákonu neprovedenou. 
, . ll. ?důvo,dněna jest naproti tomu zmateční stížnos! soukromých Ob
zalobc~, ovse!n l1I'koh podle § 281 čís. 9 a), nýbrž podle čÍs. 10 téže 
staŤ! zakona. Zalováno bylo na obžalovaného pro přečin urážky na cti 
podle §§ 48,8~ 491 !r. zá~., trestný podle § 493 tr. zák., protože byl spá
chan ~ mzslrovanych dllech Ť!skových rozšiřováním vyhlášky Nemo
censke po~ladny a SeZ!Jamll I,ékařů, pořízeného obžalovaným. Kmetský 
soud spatruJe sIce v prrpojel1l seznamu k vyhlášce a v rozeslání jich 
~ku!kovou P?dstatu urážky na cti ve smyslu§ 491 tr. zák., kvalifikúje 
JI, vsak za prestupek; má za to, 'že, poněvadž žádný z obou tiskopisu 
sam o sobe neobsahuje nic trestného,žádné urážky, nebyla urážka na 
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. páchána obsahem tiskopisu, nýbrž toliko a teprve připojením se
CH s .,', k V},lllášce a rozesláni ol jich; nedopu'stil prý se tedy obžalovaný 
znam, 'h" 'k ť k 
trestného činu podle zákona trestn~? ve ľg~len}, sel~~ o;em o 18) u 
( míněna jest asi novela ze dn~, 30. ' vc;na ,CIS.. S. z. a n: ' ~ 

I . 'ello c'inu shledalI urazku spachanou tIskopIsem podle dl une 
ne ze \ 1 § 1 d'h 'k K t vět § 493 tr. zák. a tudíž přečinu P?dle . uve e~e o za ona: me-

k Y cl J' est 'u na scesti - nehledlc am k tomu, ze by se sveho sta-
s y sou " d t' 'b' 'I hl' . k nesměl pa zákonu ve věci rozho nOli 1, ny rz me se pro. a-
novls a . '. , vo I ' , d k 'mtl (§ 'r epřísklšným a odstoupItI \Tec pns usnemu sou u o resnJ 
~~I n deného zákona a § 6 vládniho nařízeni ze dne 16. června 1924; 
vo ur~5 sb. z. a n. Podle vlastnriho pojetí věci rozsudkem byh soukroml 
~~Žalobci na své cti dotčeni tím, že členo":,é Ner:'0cel:sk~yoklad}i, d?~ 
stavše řečenou vyhlášku a s,;znam ,doporucova~ych leka,'u, ,muslh.n.lIŤ1 

d · 'se soukromy' m ohzalobcul11 znamel1ll11l na ne pnpada]lcInll 
oJem, ze , . ']" "1' J k t k 

rřičítají opúvržlivé vlastnosŤ! a opovrz IV de. skr:')Ys em'
b 
t b ~ezna~: a

y vvhláška byly tiskopisy (ovšem n;peno IC e, ne o ~. y ponzen 
trskařským lisem (druhý odstavec cl.}l. uv?z. pat. k ob .. zak. t~. a § 4 
zákona o tisku ze 17. prosince 1862, C,lrS. 6 r. z,ak., na r?rk 1863)2 to ~~
žalovaný ostatně sám doznal při svem zodpovednem vxslechu. Ze n.r~z
ka byla spáchána teprve připojení~ sezn~mu !k vyhlasce, a, rozeslaml11 
jich, jest správné, a proto' také obzalovany za 11I w~povld:" ve,smy~lu 
I:i§ 7 (také 10) a 239 tr. zák. jakožto o:soba s~olupusoblvsl pn roZSI
fování trestného tiskopisu. Tatozodpovednost Jest o~stavc:m (1) § 1 
zákona ie dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n. vyslo~nc z~chova~a 
a platí tedy i předpisy tohoto zákona jakož I § 493 tr. zak., p'redpo~Iac 
dajírc ovšem, že se urážka na cti stala obsahem tIskopISU. Te",to p'red~ 
poklad však nemůže býti úspěšně popírán poukazem na to, z,:, zad~y 
z obou tiskopisů sám o sobe neobsahUje ve svem, doslovu uraz~y ,)a 
cti. Neboť, nehledíc k tomu, že správnost tohoto pred~oklad,~ ~el1l\ P?
kud jdeo vyhlášku samu, o sobe ni~terak nepoc?ybna, ,St~CI upllle, ze 
se urážka podávit - jak rozsudek sam v!astne predpsklada, -;- ze Sp?
jito,s!i obou tiskopisů, z nichž v jed;l1om Jest. na dfU;~y ,odkazano, ta~ze 
pr'ávě obsahem (negativním) druheho z mch nabyva obsah ,'prveho 
směru a zahrocení proti urrčitému okruhu fysických o&ob, na ne~, takto 
dopadá to, co se o některých lékařích nepěkného p:aví ve vyhlasc,e" a 
uzavirá se tak kruh objektivních náležitostí skutkove podstaty urazKy 
na cti. Zvěděli-li teďy členové Nemocenské pokladny o soukromých 
obžalobdch to co jim bylo k necti, nutným (podle s.amého rozsudku) 
závěrem z obs~hu tištěné vyhlášky ve spojeni! s tím, cO' vysvítá z obsa
hu přiloženého k ni tištěného', se~namu, neměl ikmet~ký so~d po~?ybo
vatic tom že urážka byla spachana obsahem trskoprsu a ze tudlz spa
dala pod h'ledisko § 493 tr. zák. a jako taková v kvalifi~aci p:řeči~u 'pod 
zákon ze dne 30. května 1924 čís. 124 sb. z. a n, Ve sve SpOjltostr pred
stavovaly oba tiskopisy »tisk~pis trestný«, jalk se vyjadřuje § 7 tr. zák. 
a svým spolupůsobením při jebo ro,:šiřování provinil se ohžalo~aný 
přečinem spáchaným obsahem tohoto tIskopISU (§§ 7, 239, 493 tr., zak). 
Jest ovšem pTavda, že široký okruh osob, Jež lze podle ~ 7 tr. zak. stI
hati pro trestný skutek spáchaný obsahem tISkOPISU, dosel v,(2) odst. 
§ 1 zákona ze dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n. pro- pnpad tam 
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předpokládaný súženi na původce a zodpovědného reda:ktora, na jehož 
misto nastupuje při tiskopisech neperiodických podle § 24 téhož zá
kona nakladatel (vydatel) a, není-ii znám, zodpovědný správce tiskár
ny. Této stati zákona dovolává se však obžalovaný ve svém odvodu na 
zmateční stížnost soukromých obžalobců neprávem, neboť ono usta
novení zachovává zodpovědnost původco'vu a zbavu'je - nehledic 
k ostatním podmínkám - osaby jina;k podle § 7 tr. zák. trestné jen pro 
ten případ zodpovědnosti, že nejsou původci. Obžalovaný by-I vša'k, jak 
doznává a rozsudkem zjištěno, původcem jednoho z tiskopisů, jenž 
svým obsahem ve spojeni s druhým zakládal skutkovou podstatu trest
ného skutku, sestaviv seznam lékařů za tím účelem, by byl uveřejněn 
tiskem a dav jej vytisknouti. Byl ostatně též »ihned stihán a postaven 
před tuzemský soud«. že byl tu i jiný, nestíhaný původce druhého z obou 
tiskopisů, nemůže nic měniti na zodpovědnosti obžalovaného, neboť § 
1 odst. (2) uvedeného zákona pomýšlí i na ten případ, že alespo'ň jeden 
z původců mohl býti ihned stihán a postaven před soud. I když dlužno 
připustiti, že za zvláštn!kh o'kolností toho-to případu nebylo by správné 
čitati trestnost jednání obžalovaného jakožto pisatele jím pořizeného 
seznamu. lékařú od doby stanovené v první větě § 10 tr. zák., t. j. ode 
dne, kdy dal seznam do tisku, a že spíše platiti tu musi druhá věta to
hoto paragrafu, takže jeho zavinění povstalo teprve spojením oboU! tis
kopisů a zařízením jejich rozes:mánÍ, nemění to přece nic na tom, že ob
žalovaný byl spolupůvodcem závadných tiskopisů v jejich spojitosti a 
že tedy nemůže býti pokládán za pouhého ro-zšiřo-vatele a s tohoto hle
diska dovolávati se ustanovení § 1 odst. (2) uvedené novely s tím účin
kem, že by byl zodpovědnosti prost. Bylo pro-to důvodné zma
teční stížnosti soukro-mých obžalobců vyho'věti, napadený rozsudek 
v celém rozsahu zrušiti a uznati podle § 288 čís. 3 tr. ř. ve věci samé 
právem, jak uvedeno, an rozsudek obsahuje dostatečná zjištění po strán
ce objeMivní i subjektivní, by mo-h'lo býti ihned rozhodnuto. 

čís. 3144. 

Skuťlrová podstata přečinu podle § 486 čís. 2 tf. zák. jest naplněna 
tirn, že dlužník několika věřitelů, poznav svou nezpůsobilost p,latm, ne
navrhne včas, bez průtahu, který by mohl poškoditi věřitele, vyrovnací 
řízení (vyhlášení úpadku), nebo předsevezme takové úkony, dotýkající 
se jeho jmění (plali dluhy nebo čim nové), jimiž poškodí věřitele - bud' 
že se zmenši kvota, již by se bylo dostalo věřitelům, kteří tu byli již; 
v době nastalé insolvence, nebo že se novým věřitelům nedostane úplné
ného zaptacení. 

V subjektivním směru se předpokládá pouze vědomi pachatelovo o 
nezpůsobilosti k placení, nikoliv také vědumi, že jedná nedbale a že 
svou nedbalosti poškozuje věřitele. 

(Rozh. ze dne 4. dubna 1928, Zm" 487/27.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovac,Íi zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozs,udku krajského soudu v Jihlavě 
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v" 1927 )okud jím byl stěžovatel uz?án ~JI1!lýI11 vpřečinem 
ze dne 13. r'Jna _' I II c. 486 č's 2 tr zák. mImO Jlne z techto 
úpad,ku z nedbal oslI poc c ~ , . . , 

dúvodú: 

'." II latňu'e dúvody zmatečnosti podle ČÍS. 5 a 9 a) 
Zmateč!l! slIzngst b6á'ce bbžalovaného při zrušov,acím líčení ,upJa!

§ 281 ÍI; r. Poku" o tJ odle čis. 5 § 281 tr. ř. téz v tom s~eru, z~ 
ňoval duvod zmatecnos ly 'ištěnÍ nalézacího soudu, že obzalovany 
prý jest v rozpom ~e spIsy .zJdluh v době kdy si byl již věd'om toho, 
platil staré dluhy a c;ntl.1 no~elo Iz/k této námitce hleděti, poněvadž jest 
že jest nes~ho'pen plaÍh~ ~e !ebyla v písemní zmateční, stižnosti ,~plat-
rázu fonl!al~e pravn d', Nehledíc k tomU! nebylo by lze namttce 
, . t;:jkze lest opoz enou. " t' ' o novana, . ,', . , ' . 'elikož se J'í toliko nepnp-us nym zpus -

,. . t' an l vecne opravnel11, 1 ,o b f r pnznal '- ','d'" na'Ie'zacI'ho soudu nabyteml! zpuso em o-b" ť presve cem ' " tO' bem rOJ! pro I,. t d odporovatelným. Písemní zmatecnI s IZ-
málně bezvadnym ,a e

f 
Y 1;le . e'skeré vady naznačené v § 281 čís. 

t'k' ve smeru orrna mm v , d }''' . 
nost vy y a '1' 1 e'asnost a vnitřní rozpor, vůbec ne o Icule. 
5 tr. ř. Včem by za eze Y, n J, hledává v tom že se prý nalézací soud 
Neúpl,nost a~e,do~tatek d~~O~uS~i obžalovanéh~, jejímž následkem byl~ 
nezabýval zJlstova.l1ll'2,~,e , a ,o .' " nezl'istil že si byl vědom sve 

d",. 'kozem ventelu ze zeJmena , . "'t I" 
poz e]sl ~~s , . í ~ze'de nebo může vzejíti poškozenI' -:en e u. 
nedbalosÍl I toh?" ze z ~ hl") uplatňujíc již tu ve skutečno sÍl hmot
N~ž ~m~teční Stlzn?st pre IZ~81 tr. ř. _ že skutková pods!ata, p'řeč!~~ 
nepravlll zmatek ČIS. 9. a). § I'''' tím že dlužník nekohlka ven
podle § 486 čís .. 2 tr. zak; ]e~\~:r ;1~~tZnena~rhne včas, bez průtahu, 
telů po'znav svou nezp-uSO I ' , ." .eni nebo vyhlášení úpad
kte;ý by m,ohl pOŠkodi~ ~ěři!eI~k~~;o~n~~k~j~cí 'se jeho jmění (na př. 
ku nebo predseve~n;e a .ove. u, 'škodí věřitele _ bud' že se zmen
pia. tí dluhy nebo- čIm nove

d
) , ]tlmliZ P,~.telu'm 'kteří tu byli J'iž v době na-

, . k'· ta J'íž by se bylo ·os ao ven ,.. . '1 su]e vo , ,.. věřitelům nedostane uplne 10 za-
,talé i~soIve!,~e, ne~o:.z.e hsep~~:l~e týče opomenutích dlužníkových; 
placen!.. ~ t~c,.to de §n;~~c fr. zák., poškozU!jÍcích věřitele jako ce!ek. I 
:lVedenyc. \ ~IS. ,. '." rávě nedbalost ve smyslu ustanovem '.a
jednothve -; ~Ich, 'P~CI~: tevědomá naplňuje skutkovou podstatu pre
~?na, ,kte!a, I kdybY' s1t. ekt-ivnílm p"~dpoikládá pouze vědomí pachat~le 
emu, Jepz ".e s~eru ,l,.,. "ak žádá zmateční stížnost - tal{e 

o ,~ezPf~ebj~O:~~ ~!~~~~;I~~~~~o;-n~clbalostí poškozuje .věřite:edIV~dyf 
V~á~~l1 ~ tom že si stěžovatel neuvědomil své9G- rostoucll:o p~e . ~ze,nJ: 
p, ,! l' d .' insolvence v dobo, kdy zakazana Je nam 

~r~i~ ~. ;~ks~z~Zá voep~~~~~~ ~P?čÍvá n~d~~ta~~o d:ě~\~~{} ťs~~~~O~~iZ:' 
obezřetnosÍl, Jez mu 2z8ak150n bUkladSa)v ~~lsudJk zjišťuje, že firma Tomáš 
č. 1675, 2520, 1939, s '. n. .' '. bIt", tel _ nemohla 

lB' e'ímž veřejnvm společll1lkem Y s ezo~a . 
N. a spo .. v - '1' J,I. ku 192-5 tím méně v měsících cervencI a srpnu 
již v prvlll po O'1ICI ro ' ,. . 'k' d 'Ié 
'925 a v· době následující zaplatiti včas a upl ni'. , ~sec y sve d ospe 
, oněvadž 'iž od počátku roku 1925 a zvlaste od srpna o, plO~ 
~i~~'l't. ~. byla žalována a upomínána o zap:lacení do~p~I.~~t ~1~~UteA~~ 
buď vúbec nemohla zaplatiti nebo- zaplatIla Jen z male ca, ' 
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stav byl Z,l1á1!' ob,ž,aloval1ém~, kte!}, ve,ctl obchodní stránku podníku, 
SO~;J zJ,stJl, ze stc~ovatel, ackoh vedel, ze jest neschopným platítí ne
zazadal o ,z~veclem vyrovnac1ho řízení nejpozději v červenci a s'rpnu 
1925, kdy J1Z o své, inso}venci, zc~!~ nepochybně věděl, nýbrž. dělal nové 
dIu,hy a pIattl s,t~,re"a hm s,ve ventele poškodil. Rozsude,k zjišfuie, ,e 
obzalovany v, z~n: r:J,nu a hstopa~u, 1925 zaplatil staré dluhy v 17 pří
padech (z,n~cn~l~l caS!ka1l11), ~vad1 pak ještě jíné případy a zjišťuje, 
ze za z~ac,~e cast'ky c~mI ,nove dluhY' tím, že přijal objednané zbon 
v se~m1 pnpadech v mes11c1ch hstopadu a prosínci 1925 tedv dlouho 
po vedo,most~ o, insolve~c!. "Poněvadž podle dalších zjiÚění ~'OZsudku 
C111110 predluzem fll~y 1 JeJ1ho veřejného společníka ke dni 16. pro
S111ce 1925 podle zpr",vy vyrovnávacího komisaře 6,792.478 Kč 43 h při 
akttvech 9,630.660 Kc 31 h a celkovém zadlužení 16,423.138 Kč 74 h 
a podl~ obsahu vy;ovnáni se dostal~ věJit~lům pOll!Ze 50% kvoty jejich 
p~?ledav~k, ~sou,ct,1 p;vn1 so;,d spravne, ,ze obzalovaný poškodíl staré 
ventele .tml, ze ne,k!erym z ?,ch po ~."bYÍ1 vědo111osti o insolvenci vy
plat~1 JeJ1c~ po~leda,:ky a hm z111ens11 vyrovnávací kvotu pro druhé, 
nove,pak, tU11, ze se J1m nedostalo úplného zaplacení. Těmito zjištěními 
JC,st uplnc ?~ůvodněn odsuzujíci výrok pro přečin podle § 486 čís. 2 Ir. 
zak., vychaz1-h se z uvedeného výkladu skutkové podstaty přečinu. 

čís. 3145. 

Ke ,!,k~t~~vé P?dstat~ přestupku opilství podle § 523 tr. zák. stačí, 
vy~~uue-h ~.111 spachal1y v 11ilIhodilém opilství na venek veškeré znaky 
urc1teho zloctnu. 

(Plenární usnesení ze dne 12. dubna 1928, č. pres. 186/27.) 

Praxe nejvyššího soudu neni jednotna v otázce, zda stačí ke s:kutkavé 
podsta~ě přeslu~ku .op!lství, vykazuje-Ii čín spáchaný v nahodilém opil
stvl veskere ?bJe~ttvl11 zna~f :určitéh?: zločinu, či zda jest potřebí,by 
~yka~oval v,es'kere znaky u"c1teho zloc111u Jak po stránce objektivní, tak 
1 sublekttvl11. Roz~~d~,,!í Kr II 368/,23 čÍs, sb. 1586, týikající se § 85 b) 
tL zak., a neuvereJnene mzhodnult Zm II 273/25, týkající Se zločinu 
podle § 81 tr. zák., stoj,ír přesně a jasně na stanovisku, že k přestupku 
pO,dle ~ 52~ tr.. zá,k. stačí, vy,k~ZU!ie-1i ,čin spáchaný v nahodiiém' opilství 
veskere o?JektJ~n1 znaky Ufc1teho z~locmu. Rozhodnutí Kr II 835/21 čís, 
~? 879, tykaJ1C1 se zlocmu podle § 81 tr. zálk., rozhodnutí Zm I 364/26 
C1S. sb. 2589, týkajílcí se krádeže a Zm II 186/26, čís. 5129 sb, mín. 
sprav., týka[icí se zločinu podle §§ 83 a 85 b) tr. zák., stojí však,. hlavně 
po~,led1:' dve, na stanovisku, že jest nlltné, má-Ii býti skutek vykonaný 
v, uplnem a nahod11émopilství P?trestán jwko přestupek podle § 523 tr. 
zak;; by v tomto stavu vyl<onany čm vykazoval. veškeré pojmové znaky 
zloc111u, by tudíž pachatel měl i zločinnou vůli, t j. vůlJi,: nesoucí se 

.. ~ u~k,,~ečnění ~~tyčné skutk~vé pO,dstaty, tuto vůli I11U vš~k nelze jako 
',zly« umysl pnc1'ÍatJ proto, ze Sl cmu toho nebyl vědom, poněvadž se 
m~ pr? opl1~tvi .ned?stáva~o ,zpúsobilosti rozpoznati čin ten jako bez
pravny a zand1Í1 sve )ecllla1l1 poclle správného rozpoznání. Předpokh-
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I' 1'0 odsouzení pro přcsLlpe:;{ podie § 523 H. zák. jest též ztšt,ění 
(cml Pt lov)' vitle náležející k subjektivní skutkové podstatě clotyenc~10 
pnc 1a e , ." 1 t' ' " I" . kd b 
I " , Není IJotřeb{ z)"išťovatI Ved0l11l: pac 1a ele, ze pase z GeIn,- y Y 

z OC11ll . , I" R I cl t' Z I 688/ b 1 ona vědomí přicházel by v uvahu z Gem. oz .10 nu 1 m 
~"~ n~~bsahuje žádn'é zásady, nýbrž bylo jednáno o,otázce té jen při po~ 
radě o použítí § 290 tr. ř., jehož však nebylo pOUZ1tO. R o z h o ~ ~ ': tl 

, I " k é hon e J' v y Š š i h o s o u d u - pokucl byla uvereJnena 
v J( e n s . k' b' kt' , t ' k " I ; sbírce -stála poncjvke na stanoV15 .ll, ze Sll Je 1V111 s ran a 
v Ufec n. .., ' t" I tl' hl '. t pku podle S 523 tr. zák. jest vyeerpana 1m, ze paC1a e , ae mo 
ples u o " '1 "t' 1'1' t , I . lat· l11oz'nost opilostí přeee se pnprav1 pOZ1 1m llovm ve s M, pec VlC 1 , . " ., h J t" 37?
v němž si nebyl vědom svého Jed!1al:~. ,Tak ~~]mena ľO~ oe nu t. ~~J 
Jak 248 526 a 3434 I. a ll., zabyvaJlc1 se tez pathologlckou op110st1., 
~ozhod~uti ta spatřuji v tom, ž,e se obžal?van~ op,l" kulpu. Rozhoclnuh 
3644 (O, R. 12) týkající ,se zlocm~ kra;Je,ze spachwneho v ~p1Istv: s PD
necháním si věci opcízene po vystrtlzltve1l1 ~ §,201, c) t,r. zak. v);zaduJe, 
b čin v opilosti spáchaný vykazoval ze~ne v."sker~ znamk'{ zlo?n~" ---
3~OI (6. R 47), týkající se v optlostt, sp:achaneh?, OdC1~el1~ kravy 
v domnčlém, omylu, 38 00, pojednávajíc1 tez o rO,zd11~ ,mez1 p~estupky 
dle § 269 a) tr. zák. a § 523 tr. zák, a, ~ 35 ,5, tY'~aJ1c!se zloc111': dle 
§ 81 tr. zák., spáchaného V opilosti, StOJ11 Jasne a Jl;esne ~~ stanov1sku: 
Že ke skutkové podstatě přestupku dle § 523 tL zak. ~tac1, vyka~~J~-lt 
čin spáchaný v nahodilém opil~!vi veškeré, ~bJe~ttv~l z~aky. Ufc}t~l:_o 
zločinu, Rozhoc1nuti Č. 3307 stoJ! na stanov1s,k:u, ze uplne, op~lstv~ Fot 
poruchou (StOrung) vědomí, nikoliv. vůle, ,kt~ra ~e opll~t::,m uplne ne
ruší, spokojuje se však pouze s obJekttvlllm1,znamk,a1111 C}llu. Roz,hod~ 
nutí Č. 4010, týkajnci se zločinu dle § 63 tr. zak;, s~,a~haneho v op110st~ 
se zřetelem na válečnou medalii, a č. 440 9, tykaJ1C1 se ZlOČ111U dle § 
122 a) tr .. zák., spáchanéh,o v opilosíi,~estojí jíž ~plně n~ stanov1sku, 
že ke skutkové podstatě prestupku, dle § 523 tL z~k. stačl, ::)T~azuJe-h 
čin spáchaný v nahodilém opílství veškeré obJekttvl11 znaky urc1teho zlo
čínu. V mzhodnutí čís. 4 O lOse totiž praví, že mohnll býtt pod usta
novtW.l § 523 tr. zák. s hlediska § 63 tr. zák. podřaděny j.en !ak?v~ vÝ,
roky, v kterých porušení úcty k 'císaři doc~ází výr~zu" obJekttvne Jasné, 
Jde-Ii všaJk o výroky, které by porušovaly uclu. k C1san Jen, kdY?Y,bylo 
prokazatelno, že pachatel je obmýšlel se. ,:řetel~m na osobu C1sarovu, 
tedy že takové výroky nemohou opodstat1l1lt skutkovou podstatu § 523 
tr. zák., poněvadž by z~í,:ěná subjektivní, známkal O'~P?rov}la stavu 
úplné opilosti. RozhodnU!h,c,. 44,0,9 Jde,,?ale, a proh:~su!e: ze § 2 ~) 
tr. zák. nevylučuje úmyslne Jednam nepncetneho: slller~llr~L k :,:s~u.tec
nění pojmových znaků trestního činu. Vyloučena Jest pry Jen pnč1tatel
nost pro nedostatek mo,žnosti určiti vůli, nebo pro nedostatek rozvahy 
(Einsicht) k přičítatelnosti potřebné. Dlužno prý rozeznávati mezi ú: 
myslem zlým, protiprávním, a úmyslem v obyčeJném s~ova ~myslu; nel11 
prý právně mylným, nerozumí-I} se. slo~em ,,~~yslne« z~y u,mys,1 dle 
§ 1 lL zák., avšak vědomf o zpusobt1ostt ro;tham, vzb,ud1tt vereJne po: 
horšení, prý se nesnáší se stavem úplné opllostt. ~ techto wzhod~utt, 
týkajících se pou'ze verbálních deliktů, neod,chylt~Je serozhodnult Č. 
4 O 1 O od zásady, že ke skutkové podstatě prestupku ~Ie ~ 523 tr. z; 
stači, vykazuje-Ii čín spáchaný v nahodilém op11stv1veskere obJekttvn1 
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znaky určitého zločinu, naproti tornu vyslovuje se v rozhodnutí čÍs 
44.0 9, byť ne zc.el.a přes~ě, názor, že dlužno přihlížeti i k subjektivni~ 
strance ČlUU, ktery jen z duvodu § 2 c) tr. zák. neni trestán jako zločin 

V »0 e st .e .r r e i ~ h i s c ~ e R e. c h t s s e. rec h u' n gin Str a f~ 
s.a ch e n;, ob~ra se Lo.ff!er otaz.kOll .umyslu P;I přestupku dle § 523 tr. 
zak. a dmwzuje ve svych poznamkach nespravnost rozhodnuti Č. 3644 
po~. Č. 12 a rozhod~utU č'. 3701 pod Č. 47 s poukazem na to, že kdyby 
~tacIlo, aby -ČIn spachany v nahodilém opilství vykazoval veškeré ob
jektivní ~~ak~ určitého. zloči~u, nevyviňoval by pachatele při krádeži 
omyl v pnčme okolnosti, zda jde o věc cizí. Pod čís. 1 77 a 479 Čl. P 
ob~rá se Loff!er neuveřejněnými rozhodnutími nejvyššího soudu víde!í~ 
skeho Kr J 281/10, Kr IV 1451/13 a Kr II 226/13 a vytýká jim jednak 
kompr?lTIlsnost _ s oběma uvedenými hlediS'ky, jednak směšování stránky 
objektJvní. se ~ubi:'ktivní. Pod ~ís .• 4 3,3 6. R. uvádí Loff!er neuveřejněné 
rozhodnutJ nejvysslho soudu vldenskeho Kr I 51/13, týkající se zločinu 
d.le § ~5 b) tr: zálI<., spáchaného v opilosti, jež se po'stavilo na stano
vIsko, :;e ~I~, jSoucP podkladem odsouzení pro přestupek dle § 523 tr. 
z., musI,bytJ proveden s vědomím a vůlí, ježto by jinak nebyla naplněna 
skutkova podstata zločinu, který jest předpokladem o.dsouzení pro pře
stupek dle § 523 tr. zák Úplné opilství prý obsahuje zakalení nebo 00-

:uchu ~ědo.mí a vůle, avšak neruší jich úp'lně. Delikt dle § 523 tr. iák. 
Jest.Pll, obdc:bný, s přestupkem dle § 269 a) tr. zák, kde se nedospělei 
nepn~lt~ ,zlocI'~ny umysl pro ne~l'vinutou nebo zakalenou schopnost 
poznav~m a vul~ (wegen unentwI~kelten oder getrlibten Erkenntsnis
un~. Wlllenvermo,gen~). RozhodnutI to, s nímž Loff1er dle poznámek 
k C.IS. 433 O. R. uplne souhlasí, opírá se v podstatě o L6ff1erův článek 
»Dle Behandlung der in der Trunkenheit begangenen Delikte nach 6ster
relchlschem Rechte« v č. 47, »Al1gemeine 6sterreichische Gerichtzeitul1" 
z r. 19006«, kde se dovozuje, že přestupek dle § 523 tr. zák. stanoví trest 
za kulposní opilství, že vš"k zločin v tomto stavu spáchaný musí vy
kazovati též subjektivn, sku~kovou podstatu toho kterého zločinu. To 
prý nevylučuje o.kolnost, že· podle § 2 tr. zák. čítá se opilství k důvodLlm 
zIt ~my~1 ,vylučujícím! n,eboť § 2. tr. záJk. směšuje důvody, které 'ly
~UCUjl zly umysl, protlpravnost a trestnost, s důvody, jež vylučují pří
c~tnost, vždyť i šílenec a dítě mohou prý zločin obmýšleti. Proti tomuto 
LoffIerem v ~vedeném článku a v poznámkách v Čl. R. zastávanému sta
novlsku obratIl se profesor Sto os z V článku »Unmilndige uud Vollbe
rauschte« v V. svazku č,asopisu »Osterr~ichische Rechtssprechnung in 
Strafsachen« str. 58 :- n,asl., k:Je dOVOZUje, že objektivníl známkou opi
lostI lest - s vyloucemm actlO 'hbera m Causa _ úmy;sllné nebo .kul
pos;,í ?pit~ se, a, o?jektivní,stav úplné opilosti, že k trestno.sti jest však 
pot:~bl ~pa~han! čm~, kter'y by s.e pachateli mimo tento stav přičítal jako 
zl~cm,. ze uplna opIlost lest težké pomatení smyslů, kde si pachatel 
~veh? Jednání. není vědom, že tudíž § 523 tr. zák. úplně vylučuje zlo
cmnl:' umysl, ze pach.atel v tako'lém stavu nemůže se jako příčetný mz
myshtr ,a r?zhodn<;uh (b,edenken und ,beschliessen), a že, kdyby opilý :nel us'~u~ecmtr objektrvm a wbjektrvm podstatu, musil by si býti svého 
je~nám vedom a, ner;'ohl by býti nepříčetným. Důsledkem toho vyžaduje 
pry § 523 tr. zak. Ja'ko podmínku trestnosti opilosti pouze čin pokud 
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ť'če jednáni vykazující objektivní, t. j. vnějši známky zločinu (str. 
~~.273)'. V té~že článku dokazuj,; pak Stoosz úplnou rozdílnost pře-
tupků podle §§ 269 a) a 523 tr. zak. . 

s Pokud se týče ostanÍ literatury, jest uvéstI toto. K a r I S t o o s s 
v »Lehrbuch des osterreíchischen Straffrechtes« z r. 1913, ~tr. 47 4 v~
žaduje pouze zevní stránku zlého činu. K o,m m, e n tar zum o s t e l' ď e 1-

e hi se h e u Str a f l' ech t z r. 1927, vydavany Dr.~ltmannem,Jakobem, 
Hop!erem, Losingem .• a Magrem .. praví ~a .. str. 44., ,ze op-i1o.st ~e t:'e.s~~ 
'ako přestupek, jesthze se opily dopustr Cinu, kter~ se s~bJektrvne )eJ! b ',ti zločinem. Ka I a b »Nástin před~áše~. o trestn!m pravu hm?tn,:m,~ 
u~ádí na str. 36, že spáchán, trest'neho cmu (zlocmu) jest objektIv.nI 
podmínkou trestnosti a že nez~leží. na ~O~',. ~da. pachatel ve stavu opIl
ství si byl vědom trestnosti sV,;h? jednam Cll! ;'IC. ~ a m a s c h »Grund~ 
riss 'des Strafrechtes« 4. vydanr, str. 26, vyzaduje k trestnostJ podle 
§ 523 tr. z. »zločinný výsledek«, což nasvědčuje tomu, z.e se ~po~oiuje 
pouze zevními znaky zločinu. Her b s t »Handbuch des osterrelchlschen 
Strafrechtes« z r. 1876 str. 255, uvádí, že se tre;;ce op!l,stvi, v,něr;'ž byl 
spáchán čin, 'který by jinak tvořil zločin. Zda hmto CInem ma bytr na
plněna též subiektivní stránka zločinu, o tom se Herbs! nevyslov~Je. 
Jan k a »Das 'osterreichische, Strafrech!«, z r. 1~9?, st;., 89, spa!ruJe 
V činu, spáchaném v nahodi1em op;lstvl,.kulpo~nl j~dnan~ a pr.avI, ze 
rakouský trestní zákon jde dál,e a ze .tresce opllstvl, kdyz.v nem byl 
spáchán čin, jenž by jinak zakladal zloclU. Dr. Edu a l' dLI S z t »VOl
le'slmgen liber die al1gemeinen Lehren de,s matene!len S.trafrec~te~«, s.tr. 
121 prohlašuje přestupelk dle § 523 tr. zak. za delikt sUl genens, kterym 
se t~está opilství a který v)"žaduje jen čin, který by o sobě byl zločinem 
v užším slova smyslu. Že hy měl míti tento či'n i subjekt~vní známkť 
zločinu nepravíl. Fin g e r »Das Strafrecht« z r. 1912, str. 313, uvadl, 
že styllsace § 236. a § 523. tr: zák. přip~ušt~ r~zný ~ýklad (ist nicht 
eindeulig), že spáchání zločinu jest sublekhvnrm predpokladem .po
trestání pro opilost, že dlužno zjistiti, zda se pachatel dopustrl CI!,U; 
k.terý by se mu krom opilstVÍ přičítal j~ko zloči~. Tím se. sou~dc~ uk~~cta 
nerozluštitelná úloha, ježto k objektivní slkutkove podstate urclte~o ,cmu 
patří též moment vůle; obiektivní sik!Utková podstata nevyčerpava se 
v zevnkh událostech. P r ú š á k »Rakouské právo. trestní, část vše
obecná« str. 75, vyžaduje vůli zločinnou, kterou však vzhledem k § 2. 
c) tr. zák. nelze pachateli přičítati jako zlý úmysl. Miř i č k a: Trestní 
právo hmo.tné« - litografované přednášky, všeobecná část, .~!r. ~32 •. -
žádá ke skutkové podstatě § 523 tr. zak., by tu byly VI pncme cmu 
v opilosti spáchanéhO! i subjektivní skutkové zn"'ky zločin~, z~jména 
úmysl, jinak prý by by,1 trestným i ten, kdo omylem v opllostr vz~1 
místo vlastní věc; cizí věc v ceně větší než 200 Kč, a žádá dále, by OpI
lost byla zaviněná. T h e o d o r Rit t I e r »Grundriss des osterrechi
schen Strafrechtesvo.n Lammasch« na str. 87-88 sdílí stanovisko Lňff
lerovo, avšak podle předmluvy str. VI. Ritt1er výslovně ~vádí, že ona 
stať není dilem Lammaschovým, nýbrž že jest jeho - Rlttlerovým -
doplňkem. . _ ' 

Náš trestní zákon ze dne 27. května 1852 jest podle mrozovaclho 
patentu pouze ponekud pozměněným a doplněným trestním zákonem 
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ze une 3. záři 1803 a dlužno proto při výkladu § 2 'cl a § 523 tr. zák. 
příhlédnouti též ke stylisaci tohoto zákona a ke komentátorům Jennul
lovi a Kudlerovi, kteří stáli u jeho kolébky. § 2. c) tr. zák. z r. 1803 má 
stejné znění iako § 2. c) tr. zák z r. 1852 až na to. že tam neisou ci
továny §§ 236 a 523 tr. zák. § 3. téhož zák:ona Ol 'těžkých policein.lch 
přestupcích má stejné znění jako § 236. nyní platného trestního zákona. 
§ 267. zákona z r. 1803 o' těžkých policejních přestupcích zní rovněž 
stejně jako § 523 našeM trestního zákona, až na to, že se tam necituje 
§ 236 tr. zák. Jen n u I I »Das osterreichi"che Kriminalrecht« na str. 139. 
praví: >>V druhém případě - t. j. kde pachatel svou opilost zavinil ~ 
nemůže sice podle svého obsahu (dem Inha1te nach) zločinný čin býti při
čítán jako zločin, poněvadž si za tohoto stavu pachatel svého činu nebyl 
vědom a před tím jeho úmysl k tomu nesměřoval; avšak přece zasluhuje 
lehkomyslná opilost sama, když vede k takovým čini'tm, potrestání podle 
§ 267. II. díl tr. zák. K u dle r »ErkHirung des I. Abschnittes des Straf
gesetzes liber schweré Polizeilibertretunge'n« 6. vydání z r. 1850 zabývá 
se touto otázkou -na str. 45 a násl. a praví na str. 46, že se při'čítá pa
chateli, jedná-Ii v úplné a nahodilé opilostí, ne čin obiektivně zločinný, 
nýbrž opilost. Za úplné opilství prohlašuie stav, kde je pOl1'žití sil roz
umových a smyslových zrušeno (aufgehoben).Na str. 460 požaduie tím 
větší trest za opilství, čím horšÍ násleclky mělo libovolné (wiIIklif'liche) 
jednání pro jiné. Jak plyne z toho" co uvedeno, jest literatur<ť svO'rna 
v tom, že § 523 tr. zák. tresce opilství přivozené bud' úmyslně - ovšein 
bez ohledu na čin v něm spáchaný - nebo kulposně, n i 'ke o I i v š a 'kl 
čin v o p i I s tví s P ách a n ý, který by se pachateli krom opilství 
přičítal za zločin. Též judikatura - až na rozhodnutíl nejvyššího soudlJ 
v Brně Zm I 364/26 a Zm II 136/26 - stojí na stanovisku, které ostatně 
odpovídá i marginálním rubrikám §§ 523 a 524 tr. zák. »trest za opil
stVÍ« a »trest za zastaralé opi\ství«. 

K rozluštění otázky dané plenárnímu senátu, jest nutno předeslati, 
že podle § 1. tr. zák. za úmyslný dlužno považovati čin, při němž pa
chatel výsledek si představil, jej na mysli měl, a jej chtěl, t. j. proň 
se rozhodl. Mimo tento přímý úmysl uvádí § 1. tr. zák. ještě další slo
žitější formy lúmyslu, totiž když pachatel úmyslně předsevezme nebo 
opomene něco, z čeho to, co povstalo, obyčejně povstává neb alespoň 
snadno povstati může. Z"kon pak označuje takový úmysl za zlý, jestliže 
to, co pachatel chtěl, ač si výsledek toho představoval nebo před
staviti mohl, b)'110 zlem spojeným se zločinem, t. j. činem zákonem Zi!
povězeným. Aniž jc třeba blíže se zabývati teoretickým výkladem § 1. 
tr. zák. a hlavně povahoUl úmyslu přímého a nepřímého a eventuálního, 
pojmy v teoTii dosti spornými, - přece lze dospěti podle toho, co uve
deno, k tomu: 1. že ,§ 1. tr. zák. vyslovujeja:sně sllovyj »woraus ďas 
Uebel, welches dadurch entstanden ist, gemeiniglich erfolgt oder doch 
leicht erfolgen kann« zásadu výsledečnosti jednání, která pak se táhne 
celým trestním zákonem, činíc trest za vinu i kulpu závislým na veli
kGsti a tíži výsledku činu nebo opomenutí, 2. že při pojmu úmyslu zákón 
zdi'trazňuje jednak pojem představy nebo její možnosti (»das Ueb,ol 
... geradezu bedachtet - das Uebel ... gemein,],jgIich erfo'lgt oder doch 
leicht erfolgen kann«), jednak i pojem vitle (beschlossen). Jest tudíž 
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.. "sl o'mem psychologicky složitějším. V,§ 2. tr. zák: jsou uv.ecl:,!,x 
zly. tll;'; v .fudující zlý úmysl a dlužna přlpUSl1l1, ze sty,hsace Jeho nem pnlis 
dm Oj") Y boť se v něm uváděií okolnosti vinu pro poruchu mysli nebo 
vhoL nOU ne . , I ' .. . (§ 2 )' 'Ir ) 

, . ' porus'ení vědomí pachatelova vy ucuFc.1 '. a-c Ir. Zd"'. docasne· . k·' I o- " . veú s dťivody jinými (§ 2 d-g tr. zak.), pro, tere se z ocm nepr:, 
z~r,o ,b v 'Iučuie. Z této stylisace nelze vsak dovo~ovatl obdobnost 
ČI~td ne k

O Y dle § 269. a) tr. zák. a podle § 523 tr. zak., neboť ze st, 
prostup uj Psolovll §§ 2 d) 237 269 a) tr. zak. jasně ply~ne,že se tresce 
Í1sace a (O ". • ' k dl § 269 ) čin a že se tudíž vyžadJje k potre~tal~1 pro prestup~ po e. . ~ 

'k plne'11'1 nel'en obl'ektivní nybrz I subJektlvnl skut'kove stran.'y 
tr za . na ' I h "h' E' t;ho kterého zločinu (stralbare m1l1dlungen).,:,,~ c e~acl1 I !.er. Igen-
schaft Verbrechen waren), a že ČIl1 ten nepnclta -se Jako zlocm Jen pro 
nedospělost pachatelovu. . . ., o- \ 

k ·., vedel10 § 523. tresce op-ilstvl, I11kah vsak zlocll1 v nom 
Ja liZ u , , ,. 'dO-tO • 

. I '. V cha'zl'-II' se z těchto hledise'kI, dluzno pnsve CI I nazoTU. spac1any. y , 'k t" k . ,. ie ke skutikové podstatě přestupku podle § 523 y. za . s aCI, ~~ .azule-d 
o- • h . v 11aho·dilém opilstvi na venek veskery znaky urclteho zlo, 
CIl1 spac any ., ,. h t' dl ď 
o- N' bude p'r'lstoupeno k bližšumu oduvodnel11 to o O nazaru, uzno 
CJll u. ez ,. d' cl' . h .,. 

b · t' t; co llva' děJ'í J'eho odlJurCl na o uvo nenou sve o mmem, se o tra 11m, .:: I"" . 'h 'j 
, .. b' ti naplněna též subjektivní podstata z ,!C1l1U, !S~USI o .pre1-
z~~~~~m y ro' potrestání podle § 52~: tr. zák. l;bffler vy:ty:ka, ze zasa~a~ 
·~e pro opfIství má býti potrestán JIZ ten, lel1Z. v~ko!.':a cm, .vykaZllJl~1 

ouhé ob'ektivní známky zločinu, mohla .by vesh,yn .~t!ohem pr?~a
~ění k doI!i krutým důsledlk,t'tm, a pOll~azUJe (ro~nez Mmcka .a Prusak) 

. • to z'e za krádež by se musilo povazovah Jednal1l, kde pa-ze]mena na , , ,. "1 b . , c'zí 
cha tel v domnění, že jde o. jeho vlastní vec, pnsvoJll" s: v~c 1 . 

V t'ká tudíž, že by byl trestán ten, kdo Jednalc v omy~u ~ecn,em, ne
dlp~uští se trestného činu. Omyl jest nedostatek. spravne. predstavy 
(Bedenken) totiž nesouhlas představy se skutečnostI. Omy:l Jest ': ~od
statě chybn~m úsudkem, a: předpokládá tudíiŽ .. možnost c,nnGst! us:-,
dečné; tam, kde tato je vyloučena, nelze ml~ylŤI o ~mylu. upl~.c o~ll~ 
stvL vyllučuje nebo zmenšuje ve značné mlr~, lak I Loffler 'pnP?U~;I, 
úsudečnou činnost. Zákon v §2. c) pak jJrav." ze pac?atel, le?1Uz Cd1 
nemá býti přičítán pro opilství, musL se oClt,ah v t<ťkovem upln;m opIl
ství v němž si není1 svého činu vědom. Dusle:dkem toho neHl m?.z~vo 
mll1'~iti u opilého o omylu v pravém slo.v~ sn;ysly; I~'oh~o ~y se neJ~yse 
mluviti o t0111, že o-n!yl byl opilostí zavmen, ze cIovek! lenz by se treba 
jinak nebyl býval mýlil, zmýlil se následk~m opIiosh,. ale I t~hdy Jest 
jasno, že zapříčinil čin v opilGsti sp~chany. Po.slwze~y neuvaz~Je, zd~ 
mu bylo zpi'tsobeno zlo, - které zevne se levt ?yh zll?cmem,. - umyslne 
či neúmyslně,neb jwk:ý byl úmysl pachateluov. Posko,zeny. Í<\'.alihkule 
čin podle zevních proň hmatatelných následku a pocltu]e leJ pko .za
konem zapovězen~ zásah do. své právní sJéry. P~d~e tOh?, co postIhlo 
poškozeného, tedy dle výsledku dlužno .posuzovah. cm.a Je!1O tre~tn.ost; 
Opilý zpi'tsobil zlo a jest proto pro opIlost trestny. .C:plne opIly, le!1Z 
si není vědom svého jednání, nemi'tže se,. pk plyne pz z P?:'.ahy !eho, 
duševního stavu a z pojmu úplné opilosh, omylem v.ubec ,ha]lh, v::dyt 
si nemohl býti svého jedni1l11, vědom a omyl pře~poklada vedoml. Loffer 
uvádí pro své mínění ještě jiné případy: opIly zakopne, upadne za-
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máč,kne dítě nebo ro~bije drahocennou věc. Než tu stačí poukázati na 
to, ze,zakop'n~!1 apa,d neJsou pro~t~edk!" které by již zevně se jevily, 
pko ciny, jimlz se pnvoZllJe zabIlI cloveka nebo poškození věci. Za
kopnutí a pád nejsou nikterak výrazem nějaké vůle i u člověka střFzli
véh?" nýbrž jsou to[, sklltečnosti, které i zevně se jevi nahodilými, a 
schazl tedy obJeklIvm podstata, Jennull na str. 139 prohlašuje za úplné 
opilství stav, kde užívání rOzumu a smyslů jest nemo,žným. Podobně 
Kudler na str. 45:' prohlašuje opilství za stav, kde užívání fi}zumul a 
smyslů jest zastaveno »gehemml«. Kdyby se mělo požadovati ke skut
kové podstatě přestup'ku podle § 523 tr. zák" by čin v opilství, spácha
ný, jsoucí předpokladem trestnosti, vykazoval též subjektivní známky 
zločinu, stalo by se používání § 523 tr. zák. téměř nemožným. Máme-Ii 
na zřeteli, co zákon a jeho komentátoři považují za stav úplnéOj3!ilosti, 
tedy by soudce nemohl mkdy dospěti k přesvědčení, že pachatel měl -
hlavně při kvalifikovaném zločinném úmyslu - možnost obsáhnouti 
svými smysly celý skutkový děj. To by vedlo k ve1:kým nesrovnalostem. 
Tak na příklad úplně opilý pachatel hodil by kamenem po šoférovi 
rychle ledoucího automobilu a jeho jednání by mělo v zápětí poranění 
šoféra na ruce, puštění volantu" převrhnutí automobilu a smrt osob 
v automobilu jedoucích. V tomtó' případě b)'lo by sotva J.lložno, vychá
zejíc z pravé pod'staty úplné opilostí; oMalovanému dokázatí vědomí, 
že ohrožuje život lidí, a jeho čin by zůstal pak beztrestný; naproti tomu 
by byl potrestán pro přečin dle § 335 tr. zák. šofér, jenž, sednuv opilý 
k volantu, přivodil pro svou opilll'st těžké poraněnú nějaké osoby. Tyto 
nesrovnalosti by odporovaly přímo duchu i smyslu zákona a byly by jen 
důsledkem mínění, zastávaného Lofflerem, které jest v praxi neprove
ditelným a odporuje doslovu zákona a úmyslu zákonodárcovu. 

K bližšímu odúvodnění názoru, že ke skutkové podstatě přestupku 
dle § 523 tr. zák. stačí, vykazuje-,Ii čin spáchaný v nahodilém opilství 
na venek veškeré znaky určitého zločinu, uvádí se ještě toto: Ač dlužno 
trestní zákon v neprospěch pachatelUv vykládati zpúsobem omezují
dm, pokud možno jen z doslovn zákona, přece lze výklad jednotlivých 
ustanovení považovati za správný jeh tehd)', souhlasí-Ii s úmyslem a 
vlllí, na něž lze souditi ze zákona jakožto celku; smysl jednotlivých !]

stanovení určuje se celkem zákona a postavením (Stellung) jednotlivé
ho ustanovení, které zaujímá v systému (Finger: »Strafrecht« z r. 1912 
t, str. 258). Má tudíž vliv na výklad zákona i hist,O'rický vývin a nazí- . 
rání zákonodárce na ten který trestnr s'",utek. »Grundriss des osterreichi
schen Strafrechtes«, zpracovaný podle Lammasche Rittlerem, praví', že 
novější směr v příčině vý'kladu učí, že soudce při výkladu zákona nemá 
s, pouze tázati, co zákll'nodárce .skutečně chtěl, nýbrž co mohl rozumně 
chtíti. Z toho plyne dúsledek, že zajisté zákonll'dárce neobmýšlel, co by 
bylo v praxi skoro neproveditelným, a co by, jak Finger správně dovo
zuje, soudce stavělo před úlohu těžko řešitelnou a nazírání prostých lidí 
nepochopitelnou. Náš trestnf zákon jest založen na Feuerbachově teorii 
tak zvaného psychologického donuceni (Jennull: Das osterreichische 
Kriminalrecht, str. 4, 8, 13, 19). Předmětem zločinu jest právní řád. Zlo
čin porušuje právním řádem chráněné zájmy lidské společnosti a státu 
a právní statky jednotlivců. Účelem trestního práva jest zabrániti tomu 
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va'lll' Chl áni se tudíž i podle našeho trestního zákona právní 
poruso , . , , I' t' td b' d tl' sféra společnosti, státu, nábozensky~h spo ecno,s I a ., ~e o l~ no' 1-

, h 'I nů této společnosti proli zvull. Jen v nekolrka malo pnpadech 
vlyc, ~ see vY'J'imečně i zájem pachatelúv, na pI. §§ 338, 386 tr. zák 
CHam I' '1 " .. h t I' kt'-
R 

"§ 524 tr. zák. stihá zastara e Opll stVl I v zalmu pac a e u, en 
ovnez I' I' 'b 'k ., racují na střechách a lešenÍ. Byl~ by nemy~ Ite nyn." .ze y z~ on, le~.z 

ghrání v § 524 tr. zák. i zájem opll~u~, n;m11111 chramli co nelvydatnell 
s olečnost proti nebezpečIm ,:,zmkaj1cnTI,)1 z o~llostl. To~u by tak,?ylo, 
k~lyby žádal pro trestnost oplloslI, aby ;111 ,v ~~ spachany;, pko zlo'~1I1 se 
.. 'cí musil naplňovati též sublektlvm nalezltosÍl .zloc1l1u. Že umysl 
1evI , 'd'" d" d J II . 'konodárcllv nebyl takový, tomu nasve 'CU]I uve ene vyvo y ennu 0-
z~ a Kudlerovy které obsahují právní a filosofické názory tvůrcú trest
~ího zákona z ;okn 1803 a 18~2, Náz?r~ tomu nasvědčllje také již uve
d 'ná v našem trestním zákone se .levIcI snaha trestali podle vysled~u, 
č~u.' Tato snaha vychází zřej~ě najevo ~ to~o, ~e ~. 523 t~., ~á~. promlji 
se potrestání pro opilost, byl-Ir v opllosb spac!;an C1l1, !vOf2CI sk,:t~ovou 
podstatu přečinu neb přestu'P~ku, !ed~ zla menslho, k ne,m,:z ro,:nez pko 
ke zločinu často se vyhledává techze sub]eklivl11ch naleZltosli. Kdyby 
byl zákon požadoval subjektivníl ná~~ži:osti zločinu, jsll'ucí~o, ~odklade.l:' 
potrestání pro ll'pilství, nebyl by zapste vypustrl z potrestam, I t~t? pn
pady. Zákon slovy § 236tr. ,z,jk: ~die S??st Ve:brechen sm~« n~lml .na
značiti jen velik.ost zla pochazeji'clho z cmu oplilcova, tedy laksl, ?ble~
tivní měřítko trestnosti. Kudler praví na str. 406 svehO' komentare vy
slovně »ist iiberdies die Vebeltat grasslicher Art, d. i. geeignet eine,n 
bohen Grad des sinnlichen AbscheUles zu erwecken . , .. , dann folgt dl~ 
Gesetzgebung gewissermassen nur d.er strenge ';'hnd~ng for~emden 
Stimme des Pu:blikums, wenn sie dle Trunkenhelt Imt VO'Tzuglrcher 

Strenge bestraft<<-, . , """ "". " 
Jak bylO jíž podotcenll', neldulezlte]" s?,ucasy ~ykl~d,u. tr,estnlch za-

konů jest,slovný .výklad zákona. V tomto pnpade pnchazl v uvahu. slov
ný výklad §§ 2 cl, 236 a 523 tr. zák., jež dlužnll' považ~vatl z~ celek, 
ježto jeden na druhý odkazuje. Všechna tato ustanovem mluv~ o čmu 
(Handlung), tedy o zevní stránce lidského jedná,ní., Slo~ >~Hana,lung« ~ 
»handelt« užívá trestní zákon tam, kde nelze urclte čmem ke skutkove 
podstatě nutné kOl1'kretisovati, kde k témuž cíli vedou různá jednáni, na 
př. při zločinech podle §§ 87, 152 tr. zák. atd., nebll' kde zákon uvádí 
normy povšechné, na př. § 8 tr. zák. Zákon však vždy slov.těch 
(»Handlung« a »handelt«) užívá jen k označení zevnější činnosti, což 
vychází z toho, že k vyznačení subjektivní stránky doplňuje slova ta 
slovy »aus Bosheit« (§ 87 tr. zák.), nebo »in der Absichl« ,(§§ 134, 152 
tr. zák.), neb »Um« (§ 81 tr. zák), neb »absichtlich« (§ 144 tr. zák.), 
nob »derBosgesin.nte« I(§ 8 tr. zák.). Již z toho vy.chází najevo, že §§ 
236 a 523 tr. zák mají na mysli pouze jednáni, která na venelk tvoří 
skutkovou podstatu. zlo'činu a která jsou pociťována jako zlo'čin tím, 
jenž činem tím byl postižen. Avšak hlavní důraz dlužno klásti na slov
ný výklad §2 c) tr. zák. a to na slova »in welcher der Tater sich seiner 
Handlung'nicht bewusst war«, která se vztahují jak na opilství (Be
rauschung), tak i na jiné pomatní smyslů (Sinnenverwirrung). Těmi 
slovy zákon vyjadřuje, že ďuševní funkce, totiž představa (Bedenken) 
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a vúle (beschliessen») jsou bud' úplnč zrušen'y nebo ve značné míře se~ 
slabel;Y .. Z t~ho dlužno usuzovati, že zákon mínil slovy těmi naprosto. 
vylolicltl zly ,umy sl v leho psychologickém smyslu, neboť kdo jest ve 
stavu pom:nutf smyslů, jemuž zákon klade zcela na roveň opilost ne
může býti sr;hopen tak složitého duševního pochodu, jaký se pož~duje 
k sublekhvUl podstatě zločinu. Slova § 236 tr. zák. »Wl1st Verbrechen. 
srnd« dlu.žno vyklád~tijen v souvislosti s § 2 c) tr. zák., na nějž též § 
523 tr. zak. poukazule. § 2 c) tr. zák. však vylučuje zlý úmysl a z po-' 
ukazu naň a ze slov »Handlungen« dlu,žno miti za to, že § 523 tr. zák. 
~Iove;n »sonst,; a poukazem na § 2 c) tr. zák. míní vysloviti a vyslovuje, 
z~ k crnu,.'kitery, lest podklade~l odsouzení pro pú,stupek ~odle § 523 tr; 
zak., stacl oblekÍlvUl skutkova podstata tohoto CIOU, levlclho se zevne' 
jako zločin. 

čís. 3146. 

Tísková novela (zákon ze dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n.). 
P.~le §. 18 tis~. nov. m~t; sou~ za podmínek tam uvedených, od

soudt-II obzalovaneho, upustth od Jeho potrestání' toto arbitremí roz
ho~nutí kmelského soudu lze napadati pouze odvoiáním; za ně jest po
vazovati opravné podání bez ohledu na jelro označení a lormální úpra
vu; není-Ii tu důvodů devolulce podle § 296 tr. ř., jest k vyřízení onoh(} 
opravného prostředku podle § 294 tr. ř. příslu~ným vrchní zemský 
soud. 

(Rozh. ze dne 13. dubna 1928, Zm I 475/27). 

N ; j. vy š š.í . s o u d 'ja,~o SOU? zrllšov~cí usnesl se v nevere]nem 
zased,:U1, p~~tOUpltl opravny prostredek. obzalovaného, označený jako 
zmatecm shznost, proÍ! rozsudku zemskeho trestního soudu v Praze ze 
dne 19. kvě!na 1927, jímž ~yl obžalov.~ný uznán vinným přestupkem 
pod}e, § ? za~. ~e dne 30. kve~~a 1 ?24, CI~. 124 sb. z. a n., jakO'žto ocl
volanr pnslusnemu k leho vynzenl vrchlllmu zemskému soudu v Pra
ze. Zemskému trestnímu soudu v Praze uložil, by spisy předložil vyšší 
stolici k rozhodnutl. 

Dů va d y: 

Obžalovaný opověděl proti rozsudku zmateční stížnost a odvolání. 
Provedl pak námitky proti rozsudku opravným spisem, jejž naclepsal 
»zmatečni stížnost" a v němž se číselně dovolává důvodů zmatečnosti 
podle § 281 čís. 5, 9 b) a 11 tr. ř. V úvodu svého opravnéhO' spisu praví, 
že napadá rozsudek v jeho odsuzující .části a navrhuje, by bylo zma
teční stížnosti vyhověno, napadený rozsudek byl v odsuzující své části 
zrušen a věc byla odkázána na soud prvé stolice k opětnému projednání 
a rozsouzení, in eventum pak by byl ro,zsudek v napadené části změněn 
v ten smysl, že se upouští ve sm1'sl'!! § 18 tisk. nov. od potrestá!]!' obža
lovaného, a že je soukromý obžalobce povinen v tom i onom případě 
nahraditi náklady na trestní řízení, vzešlé po smírčím roku ze dne 23, 
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března 1927 jakož i útraty druhé stolice. Odůvodňuje tento svůi konečný 
návrh a uplatňované důvody zmatečnosti obrací se obžaiova"ný pouze 
proti tomu, že rozsudek má za to, .že se obžalovaný nemůže dovolávati 
§ 18 uvedeného zák. a že nalézad soud neupustil od potrestání obŽ1-
lovaného, nýbrž vyslovil nad ním trest. Obžalovaný dovozuje v oprav
ném spisu, že zadostiučinění, jím nabízené, bylo přiměřené a že tudíž 
měl soud použíti řečené stati zákona a upustiti od potrestání obžalova
ného. V t0111, že talki neučinil, sledává obžalovaný důvody zmatečnosti 
podle čis. 9 b) a 11 § 281 tr. ř. Zmatečnost z důvodu aťs. 5 téhož § 
spatřuje obžalovaný v tom, že rozsudek uvažuje o otázce, zda nabízené. 
zaclostiuč'něni bylo přiměřeným a vyhovovalo požadavkům § 18 uvede
ného zákona, mluví na dvou místech o obžalovaném jako o pisateli 00-

zastaveného člán:ku, čímž prý přichází v rozpor se sebou samým, an ob
žalovaného odsuzuje pouze jakO' zodpovědného redaktora pro přestu
pek zanedbání povinné péče podle § 6 uved. zákona. Z tohO' všeho je 
jasno, že obžalovaný mí,ní napadenou části rozsudku pouze výrok, jímž 
byl pro řečený přestupek potrestán, a že jeho opravný prostředek 
čelí k nápravě pouze v tomto směru a i v otázce náhrady nákladů na 
trestni řízeni. I vytýkaná formální vada týká se odůvodnění rozsudku co 
do splnění náležitosti § 18 uved. zák'. Naproti tomu se opravný prostře
dek obžalovaného vúbec neobírá oH. zkol! objektivnl1 pokud se týče i 
subjektivní jeho viny ve směrech §§ 488, 491 tr. záJk:. a § 6 tisk. nov. 
čís. 124/24sb. z. a n. Podle § 18 této novely mMe soud za pÚ'dmínek 
tal11 uvedených, odsoudí-li obžalovaného, upustiti od jeho potrestánÍ. 
Jak blížedovoděno v rozhodnutích Nejvyššího sowdu ja'ko soudu zrušo
vadho, uveřejněných ve sbirce trestních rozhodnutí pod čís. 2167 a 
2669, lze arbitreruí rozhodnuti kmets!kého soudu o oné otázce na
pad.ati pouze odvoláním. Jako na tento opravný prostředek 
?,luzno pak ruleclěti na opravné, podání obžalovaného bez ohledu na 
Jeho oZnačení a formelní úpravu. Poněvadž tu ne,ní důvodli devoluce ve 
smyslu.'i 296 tl'. ř., ie podle § 294 tr. ř. přislušným K v1'řízení tohoto 
?pravnehÚ' prostředku vrchní zemský soud v Praze. Bylo proto zal!íiditi, 
] 3J~ se stah . 

Čís. 3147. 

Ke skutkové podstatě zločinu ucházeni se .0 křivé svědectví, »které 
~~ ~ýti. vydán;o na. soudě« neni třeb.3, by osoba, u niž se pachatel o 
krwe svedectvI uchazel, byla v ten cas k s'Oud~ jako svědek již obe
slána (volána) neb aspoň navržena, aniž, by se sama (u soudu nebo 
bezpečrnostoího úřadu) k vydání svědectví v cizí věci nabídla aniž by 
věc, v niž mělo. býti svědectví vydáno, byla již u soudu zaháj~na. Stačí 
abstraktní mO'žnost jejího výslechu. 

N~z~lež~.na to~, zda byl trestn~ vliv na svědka ':')'konáván před jeho 
obeslamm CI po nem; 'OIkIolnost ta Je nerozhodoa nle]en pro návod podle 
§ 5 tr. zák., nýbrž i pro skutkovou podstatu zločinu podle § 199 a) tr. 
zák., který je tUl po pi'lpadě, i když ucházen~ se zůstalo bez výsledku. 

(Rozh. ze dne 13. dubna 1928, Zml 111/28.) 
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Ne j vy Š š í S O II d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líč2ní 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského ·soudu v Táboře 
ze dne 3. ledna 1928, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným zločinem 
podvodu podle §§ 197, 199 piÍ'sm. a) tr. zálk., mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Neodůvodněnou jest věcná námitka uplatňovaná proti rozsudku 
podl;; čís. 9 a) § 281 tr. ř. v tom směru, že jednání obžalovaného ne
naplnuje skutko~ou podstatu zločinu podle § 199 a) tr. zák. proto" že 
prynelz~ mluvIlI o uch~zení se o křIvé svědectví, jez mělo býti vydáno 
na, soud;" d?kud ~-ova I~ebyl~ v trestní věci proti Karlu F-ovi jako 
s,:edkyne. am navrzena am volana a se sama k vydání svědectví nena
blzeb ant u soudu, ani u četnictva nebo jiného úřadu. Zmateční sbfž
nost jest na omylu. Ke s,kutkové podstatě zloónu ucházení se o kl'ivé 
svědectví" »které má býti vydáno na soudě« není třeba, jakž plyne již 
ze slov zakona, by osoba, u níž se pachatel o křivé svědectví ucházel, 
byla ,v ten č~,s k soudu j~~?, svědek již obeslána (vollána) neb aspoň 
navrzena, amz, by sama aj ]lZ u soudu nebo bezpečnostního úřadu k vy
dání svědectví' v ciZÍ věCi se nabídla, ba ani, by věc, v níž mělo býti 
~v.~dectví vydáno, byla již u soudu zahájena Stačí abstraktní možnost 
]ejlho výslechu, poněvadž skutková podstata zahrnuje všecky případy, 
v nichž· pachatel má úmysl zkaliti pramen soudcovského přesvědčení 
vě?om.ěi ;,epravdivoUl svědeckou výpovědí, a tento úmysl lze předpo
kladalt vsude taI?, kde ~ době ucházení se o křivé svědeclV!ÍI jest pravdě
podebno neb I jen mozno, že osoba ke křivému svědectví sváděná bl' 
mohla býti jako svědek slyšena. Tomu íunepochybně tak bylo, poně
vadž obžalovaný, .iemuž záleželo na odsouzení KaTla F-y měl možnost 
navrhnouti Marii D-ovou ml. za svědkyni v trestním říz~ní, které. byl; 
za~e,d~no proti Karlu F-ovi pro zločin podle § 125 tr. zák .. v tomtéž 
m~slcl, I<idy M. D-ovou 'ke křivému svědectví. p·řemlouvala to právě 
z Jeho p.od~ět~ ~ k trestnímu ,udánt~ jeh? ~lanželky. Věděl tudíž, že jde 
o trestm vec, jez bude soudne projednavana, a, to věda ucházel se o 
křivé svědectví a vykonával předem trestný vliv na oč~kávané řízení 
jehož Úlkolem jest zjistiti pravdu materielní. Dlužno uvážiti, že trestn'í 
sankce § 199 a) tr. zák. chrání neslranné soudcovské nalézání práva 
a že je jeho úkolem, zabrániti každému pokusu, by ~e pravda zvrhla 
v nepravdu. Kdo je s to přispěti v očekávaném soudním ří,zení ku zjištění 
pravdy svým seznánim, nesmí býti předem připravován k vědomě ne
pravdivé výpovědi, tím méně smí býti nepravdivě naváděn svědek, je
muž o okolnosti, kterou má dosvědčiti, není z vlastnihO' názoru nic zná
mo. ,Kdo se o to pokouší, jest trestným bez ohledu na to, zda byla již 
vydana svědecká obsi1ka neb aspoň něco ve příčině obeslán" bylo zaří
zeno, čili nic, a dopustí se doikonaného zločinu,',·i když jeho ucházení 
se zustalo bez výsledku. Stejně jako by bJ"lo lhostejným při návodu 
podle § 5 tr. zák.,. zcla byl trestny vliv na svědka vykonán před jeho 
obe,sláním či po něm, je,st tato okolnost nerozhodná i pro skutlk:ovou pád
statu dokonaného zločinu podle § 199 a) tr. zák. Okolnosti uplatněné 
v posledním odstavci zmateční stížnosti, jimiž obžalovaný vysvětluje 
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SI11\:sl svého výroku proneseného k D-ové ml. před svědky »Takhle 
paélesát zlatých brát, to bys stavěla«, z něhož nalézací soud usuzuje na 
v0rohodnost seznání svědkyně D-ové) jakož i .na to" že obžalovaný jí 
dal 100 Kč j3!ko odměnu za služb!u; kterou na ní žádal, jsou novoty, 
jež nebyly předmětem jednání při hlavním přeličení a k nimž zrušovací 
soud nesmí přihlížeti (§ 258, 288 čís. 3 tr. ř.). Bezdůvodnou zmatečni 
stížnost bylo proto zavrhnouti. 

čís, 3148. 

Poškozením ve smyslu § 82 tr. zák. (vyšší sazby) rozumí se tělesné 
poškození každého druhu, i když neobsahuje stupně § 411 Í'f. zák.; zá
kon úu poskytuje veřejným orgánům zvýšenlau ochranu jejich tělesné 
neporušenosti, která jest dotčena í takovými poškollením, které není 
spojeno s porušením zdraví nebo s nezpůsobilostí k povolání. 

(Rozh. ze dne 13. dubna 1928, Zm I 174/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním Učení 
zmateční stížnosti státního zastupitelství, do rozsudku krajského soudu 
v Chrudimi ze dne 23. února 1928, pokud jím byla obžalovaná uznána 
vinnou zločinem veřejného násilí podle § 81 tr. zák., avšak s vylouče!1'im 
přitěžující kvaliHkace poranění, pokud se týče tělesného poškození vyšší 
sazby § 82 tr. zák., zrušil napadený rozsudek ve výroku o trestu a SO'U
visejícím s tím výroku, že odpor Františku Ch-oyi činěný nebyl spojen 
s jeho. poraněním, jakož i v dalších souvislých výrocích jako zmatečný 
a věc vrátil. témuž soudu prvé stolice, by ji v rozsahu zrušení znovu 
projednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnosti, doyolávajíd se důvodů' zmatečnosti CIS. 5, pak 9 
a) pokud se týče 10 - správně 11 - § 281 tr. ř. dlužno přiznati opf.áv
uěni s hlediska uplatňovaného formálního zmatÍ<ú čís. 5. St1í1žnos! právem 
vytýká, že napadený rozsudek jest ve výroku o rozhodných skutečno
stech neúplný, ježto nepřihlíží k okolnostem závažným pro zvláš~ní 
trestní sazbu. Nalézací soud vzal za prokázáno, že se obžalovaná zpro
tivila skutečně vykonaným násilím městskému policejn:í,\nu stráZníkovi 
FrantiškU) Ch-ov i tím, že chytila zuby strážníka Ch-a za levou ruku 
mezi palcem a ukazováčkem, takže musel ruku obuš.kem vyprostiti, že 
toto kousnutí Ch-a bolelo, ač neměl klIži prokousnutou. Soud nalézací 
však neuvedl v rozsudku a neuvážil blíže, že svědek František Ch. též 
výslovně potv,rdil, že po stisknu.tí zubů L-ovou měl rudé stopy a místo 
to bo ještě odpoledne bolelo. Kdyby byl soud náležitě příhlížel k. této 
okolnosti svědkem potvrzené, ne ni vyloučeno, že by byl dospěl k jinému 
pJes.vědčení, totiž, že se násilí stalo, ne-li s poraněním, aspo,ňl s po
škozením strážníka Ch-a, a nebyl by vyloučil tuto přitěžující o'kolnost 
rozhodnou pro posouzení trestnosti a trestní sazby vůbec. Poškozenim 
ve smyslu § 82 tr. zák. vyšší sazby rozumí se tělesné poškození každého 
druhu, i když nedosahuie stupně § 411 tr. zák. Zákon vyšší sazbou § 
.82 tr. zák. po,skytuje veřejn}'m orgánltl11 zvýšenou ochranu jejich těles-
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né neporušenosti, která jest porusena i takový'm poškozením. kte(é 
není spojeno s porušením zdraví' nebo nezpůsobilosti k povolání (srov. 
rozh. zruš. soudu víd. čls. 3.514/8 sb. Nov.). Pro dolíčenou neúplnost 
byl rozsudek v částech zmatečností dotčených zrušen jako zmatečný. 
Ve věci samé nelze však zrušovacímu soudu rozhodnouti, jak navrhuje 
zmateční stížnost, poněvadž nalézad soud, _pominuv mlčením onu další 
část seznání svědka Františka Ch-a, nezjistil v rozsudku závažné jím 
potvrzené okolnosti. Nezbylo proto, než vrátiti věc soudu prvé stolice, 
by ji v rozsahu, zrušení znovu projednal a rozhodl. 

čís. 3149. 

Vykonáváni povoláni svědkova počíná lIZ v době, kdy svědek, vy
hovuje soudnímu rozkazu, vydává se na cestu k soudu,' by tam vydal 
svědectví, a záleží i v tiom, že svědek po poučeni a příkazu podle § 241 
p'fvní věty tr. ř. čeká na předvolání k výslechu podle § 247 první věty 
tr. ř. a po výslechu čeká na propuštění podle § 248 odst. třeli tr. ř. 

Skutková podstata' zločinu podle § 153 tr. zák., spáchaného na svěd
kovi pro vykonávání jeho povolání nepředpokládá, že svědectví bylo 
napadeným v době činu jíž vydáno, nýbrž lze se tohoto zločinu dopustiti 
i před vydáním svědectví, i v době, kdy. se svědek na obsílku k soudu 
již dostavil, by vydal před ním svědectví, a zdržuje se u soudu v dů
sledku oněch ustanovení. 

V řízení zrušovacím j$OU novoty nepřípustny (§ 288 čís. 3 tr. ř.). 

(Ro'zh. ze dne 14. dubna 1928, Zrn I 628/27.) 

Ne i vy š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční smnost obžalovaného do rozsudku zemského trestního soudu 
v Praze ze dne 16. září 1927, jímž byl stěžovatel uznán vínným zlo
činem těžkého ublížení na těle podle § 153 tr. zák" mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Zmateční stížnosti do,volávajíci se důvodll zmatečnosti podle § 281, 
čís. 5, 9 a) a 10 tr.ř. nelze přiznati oprávnění. 

S hlediska důvodu zmatečnosti podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. namítá 
zmatečnÍ' stížnost, že lehké ublížení, jež obžalovaný podle rozsudkového 
zjištění svědku B-ovi způsobil, nebylo tomuto svědkovi způsobeno ani 
při výkonu jeho povolání jaků svědka ani pro výk:on tohotO' povoláni. 
Při tom je stížnost zřejmě toho náloru, že za výko'n povolání svědkova 
lze pokládati jedině vydání svědectví a že skutková podstata zločinu 
půdle § 153 tr. zák., spáchaného na svědku pro výkon jeho povolání, 
předpokládá, že čin byl spáchán v době, kdy bylo svědectví napadeným 
již vydáno. I v tomto i v onom směru je stížnost na omylu. Podle § 150 
tr. ř. je zpravidla každý, kdo jest jaků svědek obeslán, povinen obsílce 
vyhůvěti a o tom, CO' mu je vnámů O' předmětu trestního řízení, vydati 
na soudě svědectví. Z tůho,to ustanovení zákona plyne, že povolání 
svědkovo záleží I, v dostavení se k soudu a 2. ve vydání, svědectvi na 
soudě. Podle § 241 první věty vovolají se při počátku hlavního přelíčeni 
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'oheslaní světle i a jsou před~ed?u ~:nátu,v p~kud S; .t}'če .. sou?cem. v~-
, ' by se odebrali do sveIl1Ice ]1111 mcene, kelez lest ]Im cekalt na 

~~~;]~olání k výslechu. Podle § ~4~ odst. třetí. mají svědc} 'po svém vý
~." 'I 'ak dloullO zústati v sedem, dokud nejsou propustem nebo vy-
:-'ICC Hl l" č" k ,', l' r V d 
~váni k odstoupení. V dúsledku toho za lila dVY' onavankl povo andl. s~e -

I .. , dob' kd)' svědek vyhovuJe sou nlmu roz azu, vy ava se 
<ova JIz v t::, J v '(" h'" 417() 'd 't I k soudu bl' tam vydal svedectvl ste]lle roz ,CIS. . VI .. 

l:~ ~el)s)1 a z'a'lez'l' 'i v· tom že svědek po pouče,ní a příkazu podle § 241 
111 s . , ' , dl "247 "t : . věty čeká na předvolání k výslechu po' e" prvl1l ve y a po 
pl Vili' I § 248 d t t' t' t 'V souzeném v',slechu čeká na propuštění pod e .o s. re: r. r. . t I' "s't'u]'e rozsudek že svědku R-ovl bylo obzalovanym lehce na ['npa( e Z]I , • b I' 'k k '. 
tde uškozeno v době, kdy R, dostavlv se; knal o es hald lib' o rfs:"~nu 
. I. P o přestupky v Praze jako svědek, ce a na co· e som nI . u
Sl°tl('l'a: buae zavolá'] Podle toho, nemůže býti pochybnosti o tom, že 
c.ovy, z ' , . , , k' d t tl" 
svědek R vykonával tehda své povol~llI. Skut Dva kPo ~ ~ a, z 0IClI1u po-
dle § 153 tr. zák., spáchaného na svedkovl pro vy on~val1l ]e 10 ,PC:VO-

lání,' však nepředpokládá, že svědectví bylo napadenym y ,dob:, Clil'; 
.. , . yd'noTohoto zločinu lze se dopusl1l1 ne]en po vydam svedectvl 
~~p~de~ýl~. nýbrž i před vydáním svědectví, zejména vš~k i ~ dob~, 
kdy se svědek dostavil na obsílku již k soudu, by vydal pr,ed 111111 s~~
dectví(rozh,čís. 1611 sb. n. s,), a zdržuje se u ~oudu ,v dusle,dku, vyse 
uvet:!ených ustanovení. Na, odúvodnéní ~ý:O~l!, ze obzal.o::any ,u~kodl~ 

:.,;sVědkovi RCovi lehce na tele pro vvkonaval1l ].eho povolan;: uvadl ~oz, 
.sudek pouze, že ob~alovan~ prav!1 k };apadenemu v okamzlku, v nemz 
ho udeřil- pěstí meZI OČI, »ze on Je VS1111 vlI1en«. v 

, Namítá-Ii sťížnost ve vývodech vztahujíících se k důvodu zmatec-
nostipodle §281 číS.9 a) tr. ř., že le;,to vx:roko,bžalovaného nep,o
ukazuje nikterak k tomu, že obžíllovany ubllZll svedku R-OVI na ~el~ 
pro. výl<on jeho povolání, uplatň,uje tím, zřej!htm .. ~oukazem . formal~1 
cli'lvodzmatečnosti poclle § 281 ČIS. 5 tr. r., zaleze]lcl v nedostatl<ll, du~ 
vodů pro Výrok rozsudku, že obžalovaný způsobil svědku R:ovl le~,ke 
poš1wzenína těle pro výkon. povolání svědkova. V tomto smeru dluzt;.0 
přípustiti, že mezi oním výrokem obžalov~ného a ro~hodn.?u skute~
nostr., jež má jím býti odůvoď.něna, není vubec 10~lcke S~O]lt?StJ .. a, ze 
v dllsledku toho nejsou pro výrok rozsudklu tu v uvahu pnchaze]lcl u
vedeny žádné důvody. Tato formální vada rozsudl<u jest vša~ bezvý
znamnou' nebúť skutková pOďstata zločinu podle § 153 tr. zak. ]e tu 
jižproto,'že ie zjištěno, že obžalovaný !1'škodil sv~d~u R-ovi lehce na ~ěl:, 
při vykonávání, jeho p~volání, a to, ].ak ,vlastl1l vyrok rozsudku uva~.', 
»úmyslně,« a znapadeneho rozsu~ku, ]enz n;povazo~al -;a o~olno~: pr!
těžující že čin obžalovanému za V111ll, kladeny byl spachan nejen pn, ny
brž i p;'o vykonávání povolání napadeného jaJko ~věd~a, nen! patr~o, ,~.e 
soud prvé stoHce byl by případ po'suzoval v nekterem smeru mlme]l. 
kdyby tu bylO' šlo pouze o úmyslné .lehké ublížení, zp~so.?ené svědkt: 
R-ovi při vykonávání jeho povolání. Vzhledem k tomu oluzno zmatečll! 
stížnost též v tomto směru označiti jako neodllvodněnou, neboť ne11l 
tu možnosti, by ji bylo přivoděno rozhodnutí pro obža,lovaného j)ři;: 
znivější (§ 281 odst. prvý tr. ř.). K ústnímu přednesu obzalovaneho pn 
ústním líčení zr~šovacím nelze přihlížeti, ježto obsahoval novoty v ří-

18* 
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zení zrušovacím nepřípustné (§ 288 čís. 3 Ir. ř.), které by mohl uplat-
niti toliko obnovol! trestního řízení. . 

čís. 3150. 

Telegrafy zákon ze dne 30. prosince 1923, čís. 9 sb. z. a n. z roku 
1924.).· . 

I když pojmu »přechovávání« (§ 3 zákona) odpovídá již skutkový 
stav záležející v tom, že někdo má u sebe vlastní nebo c i z í zařízení 
radiotelefont1.i, aniž záleží na podnětn, z něhož k tomu došlo ani na 
účelu tohoto skutečného stavu, ani na době, po kterou se tak děje, rte
spadá sem přece každý fyljický vztah jině osoby, nemající koncese 
k takovému zařízení, pokuld se děje v zastoupení, za souhlasu a za do: 
zoru oprávněného majitele koncese a pod., a pokud při tom jest každé 
»obcházení zákot1la« podle 'dkolnoStl případu vyloučeno. 

(Rozh. ze dne 14. dubna 1928, Zm I 181/28.) 

N e j v y Š š í s o ud jako soud zrušovaCÍ vyhověl v neveřejném za
sedání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu 
v české Lípě ze dne 8. února 1928, jímž byl stěžovatel umán vinným 
přečinem podle § 24 zákona ze dne 20. prosince 1923, čís. 9 sb. z. a n. 
z mklll 1924, zrušil napadený rozsudek v celém rozsahu a věc vráti! 
soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Účelem přísných pedpisů zákona o telegrafech jest, jak důvodovou 
zprávou ústavně-právního výboru zdůrazněno, zabezpečiti náležitou 
kontrolu, by různé pochybné živly nemohly zneužíti radioletegrafu. Pro
to bylo iklromě jiného zákonem nařízeno, že k přechovávání radiotele
fonního z~řízení jest zapotřebí zvláštního vrchnostenského povolení, a 
byl proto I pojmu »přechovávání« v § 3 zákona čís. 9/1924 sb. z. a n., 
~y se nemohl zákon v tomto směru snadno obcházeti, dán široký výklad, 
ze přechováváním jest, když osoba fysická nebo právnická má u sebe 
takové zařizení. Tato myšlenka přešla pak i do judikatury, jež se ustá
lila na názoru, že pojmu přechovávání odpovídá již skutkový stavzále
žejíd v tom, že někdo má tl .sebe vlastní nebo c i z í zařízení radio
telefonní, aniž záleží n'a podnětu, z něhož k tomu došlo, nebo na účelu 
tohoto skutečného stavu, ani na době, po kterou se tak děje. Leč přes 
to vše nelze přece z<ÍJIDon vykládati tak úzkoprse, jailcoby snad majiteli 
koncese k přechovávání radiotelefonního zařízení bylo pod trestem za
kázáno, toto zařízení vůbec pouštěti z ruky, a jakoby snad každý fy
sický vztah osoby jiné, nemající koncese, k takovému zařízení" pokud 
se děje v zastoupení, za souhlasu a za dowru oprávněného majitele 
koncese a pod., a po,kl!1d při tom jest každé »obcházeni zákona<, ~údle 
okolnosti přfpadu vyloučeno, již opodstatnil zásah zákonem zakázaný. 
Stačí tu pomýšleti hlavně na případy, kde osoby následkem rodinného 
nebo služebního poměru majiteli koncese blízké přicházejí bezděky do 
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f ,'·ckého vztahu k radiotelefonnímu zařízení, nebo k jeho součástkám, 
~t" . žto stav se ovšem abstraktně múže rovnati pojmu je »míti II sebe«, 
í((~:~šak přece nebude lze za vš~ch o~olnosl! řici, že již naplňuje s~ut
kové zn"ky zákonem zapovězeneho precl;?;ava~l, ~ok~d ob!e~tr~ne w 

. nebezpečí obcházení zákona a obzvlasl subJektrvne schazl vedoml, 
nem " ' ." S t h t hl d' k 'I b't· že pachatel jest osobou přechovava]1cl.. .o o o, e IS a me· ,y I 
zkoumán i souzený případ, a bylo pov!nnostr ,.soudu" by ,se. za~yv.~1 
obzvlášť obsahem spisu Tk 65/27, klery byl]'n hlavmm prehčel11 "JI
'I' a podle něhož si majitel koncese Frantlsek N. nechal sve radlO
~ef~{onní zařízeni obžalovaným jakožto sv~n; šv"IDren;. u něho bydlí~ím 
přivésti z V. do svého bydliště v R. zpět, Jezto t~kllcrnltr ne!"ohl samo 
Pr.ávem vyt)Í'ká zmateční stížnost ro-zsu?ku zmatecnost s hle~lska § 281 
čís. 5 a 9 a) tr. f., pokud tuto s~~te,c~ost pomrnul, nebol ,nelze vy
loučiti, že by došlo k výroku sproslu]1cl,mu, kdyby soud o nr: ?yl u,:~
, al s právniclí hledisek shora vytčenych. Bylo proto' zmatecm strz
zov I k t t' "d t· . k nosti vyhověti a za předpokladů § 5 nove y, res I11mu ra II uzna I, p 
se slalo. 

čis. 3151. 

Domněnka, že »obviněni je křivé a že obžal?~an~ ~ t~tp ;,1« o platí 
jen pro obor § 487 tr. zák. (§ 490 tr. záat.), ktery ,uildadá b"?ffie důkaz~ 

. pravdivosti (bezelstnosti) obvinědi obžalovanému; naprOlti. tomu pn 
zločirtupodle § 209 tr. zák. řídí se otázka d!lli~ního břemen: p,ovše~h: 
nýml pravidly trestního řádu; ony okolnosh ma tu soud vysetrovatr a 
zjišťovati z moci úřední (§ 3 tr. ř.).. ,. . 

Pohrůžka k třetí osobě v nepřítomnost. toho, komu pla!t, Jest Jen 
nebezpečnou pohrůžkou ve smyslu § 99 tr. zák., pronesl-Ii ji pachatel 
v úmyslu, by ji posluchač nepi'ítomnému adresátovi, Vl'!idil a tím h,o ve 
strach a nepOlkoj uvedl, nebo je-Ij si pachatlel aspon vedom totro, ze se 
ol1fožený o vyhrůžce za všech okolnosti dozví. 

(Rozh. ze dne 14. dabna 1928, Zm II 24/28.') 

Ne j v y Š š í s o II d j"k;o soud zrušovaCÍ vyhověl v neve~ejném za
sedání zmateční stržnosti obžalovaného do rozsudku kraJskeho soudu 
v Novém Jičíně ze dne 5. prosince 1927, jímž byil s~ěžovate:.l uznán Vill~ 
ným zločinem utrhání na cti ve smysllu § 209 tr. zak., zrusll napadeny 
rozsudek _ mimo onu část, podle níž byl obžalovaný skutečně spmštěn 
z obžaloby pro zločin utrhání na cti ve smyslu § 20.9 tr. zák., ~p~cha~ý 
křivým viněním ze zločinu podle § 85 a) tr. zak., ~ jako z~atecny a vee 
vrátil soudu prvé stolice, by ji v tomto rozsahu znovu prOjednal a roz
hodl. 

D ú vod y: 

Zmateční stížnosti obžalovaného nelze upříti úspěch, pO'kud, dovo
lávajíc se důvodu zmatečnosti čís. 9 a) § 281 tr. ř., vytýká rozsudku 
mylný výklad zákona CO' do břemene důkazního při z,]'očinu utrhání na cti 
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podle § 209 tr. zák. Podstatný rozdíl mezi tímto zločinem a přestup
kem proti .bezp,~č~osti cti pO,dle § 487 tr; zák. spočív~ v tom, že se pří 
onom ZIO~'}lU ndl otazka du,loazmho bremene povsechnými pravidly 
tr~:tního radu, podle nichž nalézacímu soudu náleží, by věnoval stejnou 
pecI a pozornost okolnostem k usvědčení obžalovaného i k jeho obraně 
pří,hodným a, podle nichž není: zá!konné povinnosti strany, by opatřila 
pruvodní prostředky pro skutečnosti jí tvrzené, cOž znamená pra pří
pad, o nějž tu jde,by soud z úřední moci vyšetřil a zjistil způsobem 
v § 3 tr. ř. předepsaným veškeré složky SHJulk'Ové podstaty 
§ 209 tr. zák., tudí,ž obzvláště složku, že pronesené obvinění 
je křivé, a že si· ?yl obžalovaný jeho křivosti vědom; naproti 
tomu Je pro obor prestupku podle § 487 tr. zák. z tohoto pravidla 
stanove;na . základní' odchýlka, v tom, že zákon předpokládá,že 
»obvmení Je křivé, a že obžalovaný o tom ví« a že ukládá obžalované
mu, by nebyl potrestán, břímě důkazu pravdivosti proneseného obviněni 
n~bo za jistých okolností důkazů bezelstnosti. Opačný názor napade
n<;ho r~zsudku, že tato doměnka platí netoJi,k,o pro přestupek § 487 tr. 
zak., nybrž stejně, ba, jak rozsudek uvádí, ještě více pro zlÚ'čin § 209 
tr. zák. je mylný; rozsudek tu rozšiřuje nepřípustným způsobem výji
mečný, pouze pro přestupky proti bezpečnosti cti platný předpis § 190 
tr. zák. i na zločin utrhání na cti; následkem toho je i pochybený celý 
další postup rozsudku, pokud, vycházeje z onoho mylného právního 
názoru, usuzova,] na objektivní i subjektivní zaviněnJ stěžovatelovo 
z jeho popírání, které - podle rozsudku - nasvědčuje tomu, že stěžo
vatel »nemůže« dokázati objektivní pravdivost svého tvrzení, nebo sub
jektivní přesvědčení o tom. Rozsudek se ovšem zabývá též obsahem 
spisu Tv 276/26 - týkajídho se trestního řízení zahájeného proti Oldři
chu K-ovi následkem obvinění, o nějž tu jde - a zjistil, že ani v tomto 
řízení, ani v nynějším trestním řízení vedeném proti obžalovanému ,?ro 
zločin utrhání na cti nevyšla najevo ani jediná okolnost, která by na
svědčovala tomu, že Oldřich K. skutečně střllel zajíce a, že vyhrožoval 
M-ovi. Leč tato zjištění týkají se toliko objektivní stránky zločinu utrhá
ní na cti, kdežto úvahy o subjektivním zavinění obžalovanéhO' se opí
rají výhradně o shora uvedený mylný právní názor nalézadho soudu. 
Kromě toho nelze ani říci, že by tento v rozsudku projevený mylný ná
zor byl bez veškerého významu pro posÚ'uzení stránky objektiv'ni, vždyť 
?elze vy;loučiti, že by soud', kdyby nestál na mylném stanÚ'visku, že ob
zalovaný musí prokázati i v objektivním směru pravdivost svého udání, 
byl snad dospěl k přesvědčení, že onen ,negativní výsledek trestního ří
~ení Tv 276(26 a nynějšího řízení ovšem nestačí k důkazu pravdivosti, 
~e však nestačí ani k důkazu nepravdivosti onohO' obvinění, wž přece 
Je nezbytným předpokladem odsuzujícího výroku pro zločin podle § 209 
tr. zák. Nelze tu posléze pominouti, že rozsude,k je právně vadným -
nehledíc k tomu., co shora dovozeno - i, ve směru jiném, pokud totíž 
spatřIJje obvinění ze zločinu nebepečného vyhrožovánI (§ 99 tr. zák.) 
v tom, že obžalovaný Josefa M-a varoval, by »si dal pozor před Oldři
chem K-ou, že na něho nadává, protože mu pytlačí, a že mu K. řekl, 
že, uvidí-Ii M-a v poli nebo v ,lese, ho zastřelí a zavleče do houští«; tu 
rozsudek přehlíží, že pohrůžka, pronesená k třetí osohě v nepř.itomnosti 
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t -11) l'onH1 platí, naplňuje pouze tehdy pojem ,.nebezpeČbl1é p'ohrů~kY h~~ (J ':, K . 'Jc ronesl-Ii íi pachatel v umyslu, y]1 p.os uc 
smySlU § ~9 tr. ~a '.t . vyřídí!' a tím ho ve strach a nepokoJ uvedl, 
nepřít~l11n.en!u a ~ e~:l ~:1 oň vědom toho že se ohrožený O' výhrůžce za 
nebo. ]e-1I s, P:,c

d 
a : Ah. tu bvlo lze spatřovati ve sdělení stěžovatele 

všech Ok?ln~s:~ OzVI. dJatu zÍočinu utrhání na cti, pozůstávající v kh
objekt'V';' ;8 u r?U POuebezpečného vyhrožováui, nestačí tudíž zjištění 
vém Vln,em ~: f OCIn~ dělil M-ovi, .»Že Oldřich K. pronesl k něm~ ja
soudu. ze ~ .za ovany s . ztahu'Id« _ vždyť takový projev sam o 
kon~1 P?~n\~k~ ~~c~;a dfi~ě~ným ~dělením _ nýbrž b)do by h~ tře?a i 
sobe, 111uze. J, ' sd'Ii1 obžalovaný že se onen - SCII. vymysleny -
dalš,ho ~]~stel~I'1 z: tak~vé formě neb ~a takových okolností, je~ jsou roz
projev -uv s a . . .' ako nebezpečné vyhrůžky podle zasad sho' a 
llOd;lJ p:-Oh]e~o ťkva~,:~k~~' lze přisvědčiti k dalšímu stížností proj~ve~.é~ 
vytyc~nyc ", Y ,1 b zujíci: výrok divisního soudu v Olomouc', tY'~aj1cI 
mu ~aw'u, z':doovo, o b' lovaným v téže věci vydaného, jest na zavadu 
se knveho sve ectvI, o za .. 'ci o niž tll jde pÚ'něvadž oba tyto 
odsuzujícímu v,ýroku v tre.stnrlev~aždý zvlášť podie svého volného pře
soudy, rozhodu]1 ~cela .~,ezavd~ dů shora uvedených zmateční stíižnosti 
svědčení, bylO' prece. JlZ z ~vo, rozsudek pÚ'kud jím byl obžalovaný 
obž~lované~o vyh~vet" napa enru 209 tl': zák., zrušiti jako zmatečný 
uznan v1l1nym z§IO~1l1em ~e ~~Je~tní?TIU řádu věc vrátiti soudu prvni st?: 
a za. podmmek nove,!, d'" n'u část rozsudku podle tlll 

~~~' s~~tl~;ě r~;:6'~t~nzr~~:~i~v~n;Z p~~l::~r~á;'ív na ~~\;~:lc~~~Zz~;~ým 
viněním ze zločinu podle § 85 a) tr. zak., zno II p J 

čís, 3152, 

Pod pojem »nedbalosti« (§ 431 tr. zák.) .~~d~jí nej~n připady, kde 
si byl pttchatel vědom neopatrnosti svého pOC!na~l, .pokl~dal ,:,s~ za t~ 
• e z těch neb oněch příčirl nedojde k ohrozem telesne neporusenos 
liných jemuž nechtěl, nýbrž i případy, ve kterých si pachat~ neop:b1?oJ

t 

svého' počínání ani neuvědomil, nellváživ mOŽl1ou kausa I sve? Je,
~ál3í (opometlutl) pro škodný vý'sledek bu(\' vubec, nebo ne dost. pec-

·hve. třlck ť" po Zaviněni střelce na hooě, stmel-li do zadu za s e e ou mu a -
ranil náhončího zvěř tlam sbirajiciho. . 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1928, Zm I 4/28.) 

N · • "1 S o u d ]. ako soud zrušovaCÍ uznal po ústním líčení e ] v y S S .. ·t ák . TI . 
Ó zmateční stížnosti generální prokuratury na zastJ u, z ona prave1 ci 
Rozsudkem okresního soudu v Chotěboři ze ~ne 12; ~vetna 1 ?27, poku 
'ím byl obžalovaný podle § 259 čís. 3 tr. r. spros~en z obz~loby pro 
]přestupek podle § 431 tr .. zák. jakož i rozhÚ'dnut,m kra]skeho so~dU 
íako soudu odvolacího v Kutné Hnře ze ~ne 1~. července 1927,. pokud 
Jím byl tento rozsudek potvrzen, byl porusen zakon v ustanovem § 431 
tr. zák. . 

I 
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Důvody: 

Rozsudkem okresniho soudu v Chotěboři ze dne 12. května 1927 
byl obžalovaný podle § 259 čis. 3 tr. ř. sproštěn z obžaloby pro pře
stupek proti bezpečnosti života podle § 431 tr. zák., spáchaný tím, že 
dne 4. listopadu 1926 při honě u N., postupuje s ostatnimi střelci 
v řadě ku předu, vystřelil pojednou po zajíci, proběhnuvšim linii střel cll 
dozadu, při čemž poranil za linii střelců se nalézajic.ího Františka S-u, 
a že se tak dopustil jednáni, o němž již podle přirozených jeho následků, 
které každý snadno poznati může, mohl poznati, že se jim může způso
biti nebo zvětšiti nebezpečenstvi života, zdraví nebo tělesné bezpeč
nosti lidi, při čemž byl František S. pO'raněn. V průvodnim řízení bylo 
v podstatě zjištěnO' toto: Svědek Jan M. phšel na pHkaz hainého M-y 
do domu Františka S-y v P. a řekl tam, že jeden-musí jíti na hon, načež 
otec Frntišek S. řekl, že jeden na hon půjde. To potvrzuje též svědek 
Franmek S.' Otec Františe'k. S. poslal pak svého 131etého syna Fran
tiška S-u, jenž prokazuje, že se dne 4. listopadu 1926 hlásil u hajného 
M-y, jenž honce zároveň s D-em postavil do řady a řekl jim, jak mají 
choditi. Přišli do paseky, kde Františka S-u po'slal jeden hajný pro za
jíce dozadu asi 5--6 kroků, týž šel a zaiíce vzal. V tom okamžiku pro
běhl jiný zajíc linii dozadu. Zatím co Františe;k, S. dobíje.lzajíce, jejž 
sebral, vyšla rána a František S. podtí! bolest v obou nohách a padl 
k zemi. Na to přiběhl k němu hajný D. a obžalovaný W., ienž ho po
střelil a jenž ve vzdálenO'sti asi 10 kroků chO'dil vedle S-y celé dopo
ledne. Ná otázku, co se mu stalo, řekl S., že ho brní nohy, při čemž 
W. odpověděl, že střelil po zajíci, a že nevěděl,že tam někdo je. Podle 
svědectví Eugena J-a měl František S. O'd úderu broků víditelné zna
mení a misto kolem začervenalé; jak se p3'k: později zjistilo, byl Fran
tišek S. zasažen 4 broky, jež vnikly do pravé a levé nGhy až blízko ke 
kostí. Stupeň poraněni nebyl sice rozsudkem zjištěn, podle chorobopísu 
jde pravděpodobně o lehké poraněni na těle. Rozsudkem okresního 
soudu v Chotěboři jest zjištěno, že na pasece bylystromk.y a keře 1 a 
% m i 2 m vysoké, takže jeden druhého ani neviděl, a že na místě byla. 
též vysoká tráva. Dále bylo vzato za zjištěno, že obžalovaný střílel do
zadu, kam zajíc řadou střelců proběhl, a že v blízko'8ti tam se nalé~ 
zající František S. vykřikl a byl poraněn broky, takže souvislost mezI 
touto ranou a poraněním Františka S-y jest prokázána. Twké obžalovaný 
doznal, že střílel po' zající dozadu; nevěděl však, že iest tam někdo 
z náhončích, a že se mu tudíž následkem toho vina přičftati nemúže. 

Soud v rozsudku uvAdí, že, í když jest zjištěno, že skutečně obžalovaný 
střílel dozadu po zajíci, není tím prokázáno, že se tím dopustil jedná~í; 
kterým vydával Františka S-u v nebezpečí, ježto nebylO' S-u pro housh 
a stromy viděti, že náhončí byli pO,llčeni, by postupovali v jedné řadě 
se střelci, by se zabránilo nehodám, když se střílí dopředu nebo dozadu, 
a dokládá. že se tu nejvýš může jednati o nebezpečí abstraktní, nikoliv 
však o nebezpečí konkrétní, že obžalovaný, ač věděl, že se tam někd~ 
nalézá anebo mohl nředpokládati, že někdo tam je ~ tam střHel, cm 
jinak nebylo průvo(lním řízením prokázáno. Rozhodnutím krajského 
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ó H " . ako soudu odvolacího ze dne 15. července 1927 
"0l1du v Kutne Ofe j 
~- , t en v 

bvl rozsudek ten po vrz d.. . byl cibžalovaný podle § 259 čís. 3 tr. ~~ 
'Oněmí rozsudky, pokU Jln:1 

'kon Pod pOj'em nedbalosti spadaJ! 
T n byl porusen za '. h "., z obžaloby spros e , h tl" dom neopatrnosti své O' poclllam. 

" d kde si byl pac a e ve 'd' k h " nejen pnpa y, .. t" h neb oněch příčin nedoJ e ,o roz;1 I 
pokládal však..za to,. ze ,zch ecemuž nechtěl, ,nýbrž i případy, ,":",kteryc,h 
tělesné neporusenosh JlllY 'h' J "na 'ni' anI' neuvědomil, neuvazlV moz-

t t sve o poCl k b 'd" si pachatel neopa mOS ".. b opomenutí pro škodný výslede u 
k rtu svého jednal11 ne " .. t' b" I vaného noU ausa 1 . ečJivě Nemůže proto vyvinova 1 O' za o" ,; 

vůbec nebo ne ?~stl P " neb 10' víděti; právě naopak, ponevadz 
že S-u pro houstl' a st,romy Y k' tra 'va J'ež bránila rozhledu, ne-

k .. Iromy a vyw a , t"l' 
v místech byly, ere, s t"l t' nebo!' by,lo-'li mu známo, že se s n I 

'd du s fl e 1, b' ť b' měl obžalovany, oza 'I t" J dvidati že střelená zvěř musí, y 1 S I: 
dopředu i dozadu, 111use e'r

pr
; měl 'proto jedn3'k: nestříleti v takove 

rána náhončin;i i 'vzadu :~ s:~Net~ jen na místo úplně volné a nikoliv?.? 
blízkosti za lec, Jednak lIne .. d 'd t'l že pŮJ'de někdo pro střelenou zver, 

t ' kde moh p'e VI a , I' .. .. e ná ' křoví a ravy, .... '.. ", cl lim z leče zastře 1I zajlce, a z -
zvláště když Eugen 1;, te~~e pro 'že oraniti. Nesprávně mluví ,rozsu~ek 
hončIho, který pro zver .. puJdf~č:·~ , ti tom nebezpečí konkrétnl (sprav~ 
o abstraktním ncbezpecI, vy.. ,J P b ť e shora ,uvedených okolnosh 
nějiřečeno konkrétní ohrozel;I), ~; °dě lde O' ohrožení konkrétní,. Ob
ide jasně na jevo, že v. souzenem pflPoad ovědnosti aní ta okolnost, že 
ž,a.lovaného nemÍ1Že dale sprosÍlÍl Zl' P 'e,dné řadě se střelci; nehledíc 

.., b·l· č ni by po'stupova I v J t" d . náhoncl Y I pou e, , .. I b" lovane'ho zasažen v bezpros re m .. Sbl vystre em o' za ' I' .. aní k tomu', ze . 'j ........ 'sobě ůsobí ohrožení osob v 11111 
b.l.ízkostí línie střeleu,. coz jl!, Isamo , o , nez,~ámO' jako shora, uvedeno, 
. ' . h ohIO' byÍl obza ovancmu , , '1' to 
]ctOUCIC 1 nem .." Vv' adu za linii a mUSl Sl pro 
že náhonč> musili sbí;atr st,relen~u,hzvero: vz a tím účelem býti za linií. 
u",ědomi,ti, že některy z n~~on~,I\ n~~~~aj~ poučení ineškal z jiného 
Ostatně 'ani kdyby byl na oncl .. "Iovaného omlouvati že k výsledku 
důvodu za lini!, nemotlOt by ~bt:\ch nebo doko'nce ~edbalost poško
přil<pěla. spolu I nedba 00$ ,o'so ,re ~ osvobozu'ícímu výroku následkem 
zcnéhO' samé~o. R~zsudky do~pelYní, § 431 tr. Jzák. a bylo proto po .. dle 
právně mylneho vyk~adu, ustt~no~e em že oněmi fŮ'zsudlky byl porusen 
§!:l 33, 292, 479 tr. r. uzna I pl av , 
zákon v ustanovení § 431 tr. zak. 

čis, 3153. 
.. .. bU" kárnou právomoc předsedy a 

Ustanoveni .§§ 233 az 237 t~, r. o, m~! 1', soudního úkOfiU) a ča-
sborového soudu mis~ně na !edn:~~I1~I~ n~I~~jí 8001 mážlivévýpady 
sově. na dobu, sou~nth? p~oJedn" ust'i str!a nebo jejl zástupce ". pí: 
proh soudu (sOluldcl) ' .. JI~~Zh ~e, tdOP , ahu § 85 záW o soudní orgamsacl 
semném podánl, nlýbrz pnc .. ~I u v vuv ' , 
ze dne 27 ,listopadu 1896, CIS. 217 r, z, . 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1928, Zm I 92/28.) 

, d zrušovaCÍ uznal po ústním Učení 
N e ,i v y š š í s o u d j::ko, sou 'k právem' 

o zmateční stížnosti generalm prokulratury na záštitu za ona . 



282 
- ČlS. 3153 -

Usnesením krajského soudu v Mostě jako souclu odvolacího ze dne 7. 
ledna 1 ~28, jímž byla stížnost Dr. Oskara P-a do usnesení okresního 
soudu v Kadani ze dne 20. listopadu 1927 zamítnuta jako nepřípustná, 
byl porušen zákon v ustanovení §§ 236 a 237 tr. ř.; usnesení to se zru
šuje a věc se vrací krajs·kómu soudu v Mostě s příkazem. by o stížnosti 
Dr. P-a znOVUi rozhodl. 

Dúvocly: 

Rozsudkem okresního soudu v Kadani ze dne 25. září, 1927 byla 
uznána Anna Sch-ová vinnou přestupkem proti bezpečnosti cti podle 
§ 496 tr. zák.; obviněná ohlásila svým obhájcem Dr. P-em, advokátem 
v K., odvolání a provedla je včas podáním ze dne 12. října 1927. Okresní 
soud v Kadani připojil ke zprávě, jíž předložil trestní spisy krajskému 
jako odvolacímu soudu v Mostě, úřední záznam, že údaje druhého od
stavce, jímž odvolatelka provádí odvolací důvod zmatečnosti, isou ne
správné a jsou »těžkým obviněním soudu, i bylo by na místě uložiti Dr. 
P-ovi pořádJkovou pokutu«. Poněvadž odvolání bylo, vzato zpět, vrátil 
krajský soud v Mostě spisy okresnímu soudu v Kadani s tím, že náleží 
tomuto soudu, by potrestal zástupce odvolatelky pořádkovou pokutou 
nebo postoupil spisy veřejnému. obžalobcik návrhu; ve smyslu čl. V. 
zák. ze 17. prosince 1862, čís; 8 ř. zák. z roku 1863. Okresní soud v Ka
dani usnesením ze dne 20. listopadu 1927 uložil Dr. P-bvi pořádkovou 
pokutl! 1000 Kč, která má plynÚ'uti do chudi'i1Ského fondu města Ka
daně, a odůvodnil usnesení to úvahou, že »shora uvedenými údaji od
volacího s!,isiu se porušuje 'povinná úcta k soudu urážlivými výpady, 

. a Dr. P. údaje tyto vlastnoručně opravoval a .odvo,lací spis sám pode
psal (§§ 86 a 220 c. ř. s.)«. Dr. P. podal protí usnesení tomu stížnost, 
kterou krajský v Mostě jako soud rekurs ní správně odvolací rozhodnutím 
ze dne 7. ledna 1928 odmítl jwko nepřípustnou s tímto odůvodněním: 
»Pro potrestání závadných míst odvolacího spisu, jež prvý soudce po
kládá za porušení povinné úcty k soudu, může správně přicházeti v ú
vahu toliko § 236 tr. ř., neboť nelze seznati, proč by při takových po
mšeních pořádku mimo hlavní přelíčen): v písemných podáních měla 
platiti jiná zásada; do usnesení podle § 236 tr. ř. není však podle § 237 
tr. ř. opravného pfO'středku, pročež bylo stížnost jako nepřípustnou za
mítnouti již prvním soudem (§ 447 tr. ř.) «. 

Toto usnesení krajského soudu v Mostě porušu;e zákon, neboť 
nesprávným jest právní názor, že v souzeném případě může platiti toli
ko ustanovení § 236 tr. ř. Ustano'vení §§ 232 až 237 ~r. ř. obmezují 
·kárnou právornoc předsedy a sborového soudu místné na jednad síň, 
pokud se týče na místo soudního úkonu, časově na dobu soudního pro
jednávání. Porušení pořádku nob úcty a vážnosti k soudu, která se při
·hodí mimo soudní síň anebo, mimo soudní projednávání, nespadají pod 
ustanovení řečených §§ tr. ř., nespadají sem tedy ani urážlivé výpady· 
proH soudu, jichž se dopustí strana nebo její zástupce v písemném pÚ'
dání. Nesprávný jest tedy arciť také názor okresního soudu v Kadani. 
jenž se k odŮVOdnění svéhO' usnesení odvo'lává na ustanovení §§ 86 a 
"220 c. ř. S., neboi' ustanovení c. ř. s. nelze užíti v ří:?ení trestním, po-
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, " vu;e toliko řízení v občanských věcech spornýcl;. 
!1cv,:dz c; ;: St ~~~~ ~en;á o kárném stíhání urážlivých výpadů v ~I_ 
Ponevaclz le~ n,1 ra. ní řichází vzhledem k doslovu § 97 zak. 
semných podal11ch us~and~vee 27 PHstopadn 1896, čÍs. 217 ř. zák., podle 
o soudní orgal11;acl zd' tví ~e věcech trestnfch použíti předpisů zá
něhož jest na, vecI s.ou ?I~ m kde předpisy o řízení ve věcech trestních 
kona .~ SOU?nI ?rgamsacI, a í 'v úvahu obsah § 85 tohoto zákona. Po
nema]1 ZVl~St111Ch ~stanovenei e na písemná podání ve věcech trestních. 
něvadž.~ Jak,:,~e, e~? ad n ~oti soudu, pokud se týče soudci použí!i 
obsahu]lcl. urazl~v~ yp 'elt laké odvolání se na ustanovení § 237 tr. r. 
ustan~vem §, 23 ~r:iiI j roto krajský soud v Mostě stížnost do usnc~ 
pra~ne myl~e, a o cl v PKadani jako nepřípustnou neprávem, a plal! 
sem o'kl'e~mho., sou. u , e í § 481 tr. ř. Bylo proto podle §§ 33, 
v souzenem p:npade ~st~~~~; že oním usnesením krajského souelu 
292, 479 tr. r. uzgat l I c'h~ byl porušen zákon v ustanoveních §§ 

. v Mostě jako :~u u ~ ~~' ~Ol se zrušuje, a věc se přikazuje krajskému 
236 a 23M7 tLt.r.'bYus~ ~~ížností Dr. Oskara P-a znova rozhodl. soudu v os e) 

čís. 3154. 

Podmíněné ods<lUZení (zákon ze dne 17. října 1919, čls. 562 sb. z. 

a ~·o)·. od 'ěniosti odsouzení jest uvažovati a rozhodnouti, i když vin: 
'. p mm. , ol. doba prozatímní a vyšetřovact 

níkuvýk:onr::~a ~m~~~' J~er~~á nebo dokonce přeVYŠUj; d?bU 
:f~~~é~~ ~estu, tl~bO že t1rest vůbec nebyl uložen (např. V pnpadech 
§ 265 tr ř§ 18 čís 1 zák. čis. 124/24). v t' 

; .., tu[ . '. vb' ti z pravidla nařízen z důvodu skutecnos I, ~ykQtl tres nemuz~ Yl odldád 'konu trestu vysloven, třebaže 
~~~ =á:l~e:;e~e:~: a dostaly vre k jeho vědomosti fJeprve po 
on~ výroku. 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1928, Zm II 32/28.) 

Ne'v š š, s o u d jako soud zrušovací uznal po ústním lič,ení o 
zmatečJí ItížllO'sti generální pfOlkuratmy n~ záš~tu: ;~k.:\ pra(~~: 
Usneseními zemského trestního soudu v Brne

6 
zeč .nev i 14~2n./~21 byl 

. V III 5486/21 a ze dne 11 srpna 192, . j. r 
č~i~še~ zákon v ustanoveních § 2: § 6 ČÍS. 1 ~ čís. 4 a § 8 zákona O' pod~ 
~íněném odsoúzení ze dne 17. října 1919, ČIS. 562s2'. z. ~1~d.us~esel11 
ta se zrušu'í a zemskému trestnímu soudu v Brne s~ u a a, y
jelikož zkuJební doba v obou případech již uplynula - je,dnal a ~ozhodl 

tom zda se obžalovaný osvědčil. RÚ'zsu~kem okresmho' sou II ~;o 
~ěci t;estní v ·Brně ze dne 9. září 1926, Č. )'. T, IV 692/26; pokud Jim 
bylo vysloveno, že se obžalovanému podml?eny o?:klad vy~ogu tfe~~ 
nepovoluje by,1 porušen zákon v ustanoveni § 6 CIS. 4 (p;e tase II 

věta) záko:na ze dne 17. října 1919, čís. 562 sb.}. a n., .v:~ro ten se 
zrušuje a okresnímu soudu pro trestní věci v Brne se uklada, by zaslal 

IIII 
t' I 
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spisy T IV 692/26 zemském" trestnímu soudl, v Brně, by tento soud 
rozhodlo podmíněném odkladu výkonu trestu, o podmíněnosti odsou
zení rozsudkem tím vysloveného. 

Důvody: 

Obžalovaný byl uznán vinným: 1. rozsudkem zemského trestního 
soudu v Brně ze dne 23. ledna 1922, Č. j. Vr III 5486/21 zločinem zpro
nevěry podle § 183 tr. z,rk. - spáchaným v měsících dubnu a květnu 
1921 - a odsouzen podle § 184 tr. zák. za použití § 54 tr. zák. do ža
láře na jeden týden; do trestu započítána prozatímní a) vyšetřovací 
vazba ode dne 6. května 1921 2)-S hod. odro do 14. května 1921 , 8)-S 
hod. dor., povolen podmíněný odklad výkonu trestu a zkušebni doba 
stanovena na tři léta; 2. rozsudkem zemského trestního soudu v Brně 
ze dne 9. června 1922, č. j. Vr I 1472/21 zlcčinem podvodll podle s§ . 
197, 199 písm. a) tr. zák., - spáchaným dne 21. říjn2/ 1920 a dne 
2. března 1921 - a odsomen podle §§ 202, 34 tr. zák. ve smyslu § 265 
tr. ř. (vzhledem ,k rozsudku pod 1.) s použitím § 54 tr. zák. do těžkého 
žaláře na jeden měsíc a vysloveno, že se výkon trestu podmíněně od
kládá a zkušební doba stanoví na tří léta; 3. rozsudkem okresního 
soudu pro věci trestní v Brně ze dne 9. září, 1926, č. j. T IV 692/26 
přestupkeni podvodu podle § 461 tr. zák. - spáchaným v létě 1921 _ 
a vysloveno, že výrok o trestu odpadá vzhledem ok ustanovení § 265 
tr. ř. (Vr. I 1472/21) a podmíněný odklad trestu nebyl povolen. Tyto tři 
rozsudky vešly bez opravných prostředků v moc práva. Usnesením 
ze dne 30. května 1923, č. j. VrllI 5486;21 nařídíl zemský trestní soud 
v Brně výkon trestu uloženého rozsudkem shora pod čís. 1., prohlašuje 
zárove'l'í, že trest ten jest odpykán započtenou vazbou prozatímní a vy
šetřovací. V důvodech usnesení se praví, že byl obžalovaný po odsouzení 
v rozsudku uvedeném odsouzen pro zlocin podvodu rozsudkem pod Cís. 
2., že odsouzení to je sice podmíněné, avšak nelze vzhledem k: tomu, 
že obžalovaný byl odsouzen pro zločin křivého svědectví vydaného jed
jednak bez přísahy jednak i pod přísahou, míti za to, že obžalovaný 
povede řádný život, to tím méně, že tyto dva zlo-činy spáchal po zralé 
úvaze; první křivou výpověď vydal ..... již v roku 1920, druhou pak 
pod přísahou dne 2. března 1921, tedy po prvém svém odsouzení (pod
míněném) rozsudkem Vr III 5486/21; z toho prý vidno, že obžalovaný 
pořádný život vésti nemfní a po dobrém se polepšiti nechce. Usnesení 
vešlo v moc práva. Dalším usnesením ze dne 11. srpna 1926 č. j. Vr
I 1472/21 nařídil zemský trestní soud v Brně i vykon trestu uloženého 
rozsudkem pod čÍs. 2. »podle § 6 Cís. 4, třetí věty« zákona ze dne 17. 
října 1919, čís. 562 sb. z. a n. z těchto úvah; »Kdyby bylo bývalo 
soudu při rozhodování této trestní, věci známo předchozí odsouzení ob
žalovaného pro zpronevěru - odsouzení rozsudkem ze dne 23. ,ledna 
1922 (shora pod 1.) - by byl! podmíněný odklad výkonu trestu vy
loučen již po samém zákonu (§ 2 (1) uV. zák.); soud má totiž za to, 
že se obžalovaný dopustil onoho zlocinu zpronevěry ze ziškuchtivosti 
t. j. z pohnutky nízké a nečestné, ačkoliv i jinak nebyl by soud použil 
tehdy dobrodíní podmíněného odsouzení pro nedostatek podmínek § 1 
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. . ' ',b I b 'I mohl vzhledem k předchozímu zlocinu 
(1) uV. z~k., nebo! '"?n~ m;jetku dojíti ,k přesvědčellí, že se pro z~
obzalovaneho 'p~0Í1 C'ZlI '. . oměry domácí -< k činu též podnet 
choval~~t, mladl a",rozh;~~~~c~osti 1 bez okamžitého výkonu tr,estu«. 
zavdavs, - polepsl v práva trest však dosud nebyl vykonan. 
1 toto usnesení vešlo,! moc kého trestního soudu v Brně byl porušen 

Oněmi usnesen1l11l zems "' 1 "' 4 a § 8 zákona o p.odmíněném . I' § 2 § 6 CIS. a CIS. 
zákon v u.stanovemc .• "n~ 1919, Čí's. 562 sb. z. a n. a rovněž byl v usta
odsouzem ze dne 17. r~ 6 tohoto zákona porušen zákon rozsudkem 
novení. předposledm vet~ § Ž t st j'ehož v"kon byl podmíněně od-

d •· 3 uvedenym e se re ,J , . d' 
shora po CIS.. . d dat~čně (po uplynutí zkušební doby), nem)e I~ 
ložen, nevykona am? f že se vinník ve stanovené mu zkusebnt 
ným clůsl~d~em skutecneost ~če příslušného výroku soudu. Významn~rn, 
době o~v~dc!l, 'p'o.k~~ s důs1eclkem oné skutečnosti a tohoto výrok~ je3! 
ne-It jeste dulezlt:js!~n . . 'k podmíněně odsouzený ve vkusebl11 
též, že se - osvedel-ll ~e vll1m dsoU"zen (§ 1 odst. čís. 2 zákona o 
době - pokládá za to, z,: n~byl °dloz.e'ny i právní následky, které 

, .' d ení) ze JSoU" o . . . . .' 1 
podnunenem ° souz 'd k ,"e ,s od.souzením (§ 5 odst. CIS. 
trestní zákon anebo rozSU e kSPtO]~j ost,' že byl vinník podmíněně ode 

• . k .) že se anI o s u ecn, . .. .' 
téhoz za ona a . .• . dob osvědčil-Ii se vlllmk, nesml po-
souzen, po up~ynuÍld zk~~eb.m roti ~ěmu zavedl trestní ří.zení (§.9 odst. 
dati zprava nez sou n, . e,ry P'k ze dne 6. června 1924, ClS. 134 
čís. 3 téhož zákona v dos.o~u. z~. ?;: oclkladu výkonu trestu, přesněji o 
sb. Z. a n;). Proto jest? po ,m1l1ell

e 
ozhodllouti, i když vinníku výkon 

podmíněnosti odsouzem uvazovat, a. r. v šetřovací vazby do trestu 
trestu, nehrozí, protože doba pro-zat,mn: a yš~je dobu uloženého trestu 
započítané vyčerpává nebo dokon~e prev říklad v přípa<lech § 265 tr. 
nebo proto'že trest vůbec nebyl ulozen , ~.a P -d' 30 května 1924, 
• .•. d h § 18 odst. čís. 1 zakona ze ne. . • 
r. nebo v pnpa ec .. , " či,s 562/1919 sb. Z. a n. ma na zre
čís. 124 sb. Z. a n. Že I sam zakog" '.. 'ako ředmět jím upra
teli takové případy, .plyne z toho,. ze oznac~je ~ 'brž p odmínené odsou
veny' nikoltv podmll1eny odklad vyko~U ,tres u, Y . p( I' ·t· § 2 odsl. 

, . d 1 dmínenem OdSOllZe11l I Oolv as e 
zení a mluvl take v Q1S OVll o po "" ctě- o vinníku podmíněně 
I Š 7 odst. čís. 1 a 2, § 9 odst. 3), PO! r."'l?) Neb I ted nesprávným 

. odsouzeném (?bivláštč .(§ 1 odst. 2, l4, a jl~~ud rozhodl: podmíněném 
Postup zems'k:eho trestl1lho soudu v rne, p, d' ačkoliv se 

. udkll' pod CIS 1 uve enem, 
odkladu ~ýkonu. tre.stu 'bv rOZ9 1 době tres·tu. I bylo správně rozhod
pl"edchozl započtena vaz a rovna a. .• ... podmíně-
nuto také o podmíněném ?dkladu vykožn~ yesřt~dmft~~"~~~S°ll'dku shora 
nosti odsouzení, pro trestny skut<;k" jeln. y.p ':ku vůbec žádny' trest. O 

d·· 3 • b I rozsudkem Ílm uozen vml1l . . 
pOd c~s .• e:na,C únd~k'IYadu vy' konu trestu (podmíněnostiodsouzem) rozh~-
po mll1en . . '. . h dl) •. samé Ze]111e-.•. ., d ktery' rozhodUje ( roz ,o ve vecl, ,'.... dUje pnrozene sou , . ' ák odmll1enem 
na tudíž v otázce viny. Z tohot~ pra':,ldla st~n~.v~ zči.son4 o§P 6. Byly-Ii 
odsouzení výjimku v ustanovemch pnpo}enyc .•. I' esměs spá
totiž předmětem dvou l)ebo více rozsudku skutky, jez by y dV kter' vy
chány před vynesením prvníhO! rO'zsudku, mzhod~je .sou 'koná/ oba 
náš; druhy' nebo posleclní ro'zsudek, o tom, zda maJ1 by dÍl ~y.. dYloz.en 

t •. da má býÍl po mlnene o 
~r~é p:~~~ě t~!:~~nr;u~~~~ y;~ ypřípC~d~ posledním) rozsudke1l1 ulože- . 

'ili 

III 
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néh? (~ák~n patrně 1~11~k)' předpokládá, že prvním rozsudkem, po Jří
pad~_:,seml pr~.~~hozlml rozsudky byl uložen trest jen pOdmíněně)1 A 
\711aS!~1I pOZde]SI ro~su~;k ~?ud okresní, kdežto podmíněné odsouzení 
~slO\ rl soud sborovy, pnslusl rozhodnouti o odkladu soudu sborovému 

ylo proto ),ov111n?stí okresního sudu v Brně, zdržeti se v rozsudkt; 
s~ora pod CIS. 3 :,yroku o podmíněném odkladu výkonu trestu (pOd111í
~enostl odsouzenr) a zaslati spisy zemskému trestnímu soudu v Brně 
. y tento sborov1 soud, k jehož rozsudku pod čís. 2 shora uvedeném~ 
lozsudek okresnrho soudu v úvahách o trestu správně přihl"' .. 
hodl d dkl'd' . IZI, 10Z
oj, z, ~ se o ,a" a 1 !rest nk:esním soudem u!nžený, přesněji účinnost 
Jeho vJ:'loku o V111e ob~alovaneho. . Neučinil-Ii tak okresní soud a vy- . 
sl,ovll-h - vykročule tlm z me,zl sveho oprávněni - sám, že se podmí
ncny od~lad vykouu trestu obzalovanému nepovoluje, porušil tímto vý
rokem zakan v uvedeném ustanovenÍ. 

Výko;" trestu, jehož podmíněný odklad byl vinníku právoplatně po
vOlen',!nuze. zpraVidla bÝ,tI -. za z,ki[1š~bní doby nebo po jejím uplynutí 
-"narrzen ]Cn pro s~utecno.str, nastavsI po výroku O odkladu trestu (§ 
?_CIS. 2 - § 18 }IV. z.ak.). ,!ykon trestu nemúže - z pravidla - být; na
rILen pro s~ute:nostr, ktere nastaly dříve, než byl odklad výkonu trestu 
vyslo.ven, trebaze byly soudu, když učinil tento výrok, ony skuteČnosti 
neznamy a d?staly s:, k jeho vědomosti teprve po tomto výroku. S při
rozenou a. vseobecne uznanou zásadou nezměnítelnosti právoplatných 
lOz~odnutr nelze - pokud nepropůjčuje sam zákon soudu právo k ta
kovemu post~pu" P?k,:d se týč.e .neukládá mu takový postup - uvésti 
v s,oulad dodat:c~e ,~rezkoumanl. spravno,stí právoplatného rozhodnutí 
byt na poc!klade s1fSlho skuNwveho (pruvodního) materiálu a změnu 
pravoplat~eh~ rozhodnutí pO'~ud se trče jeho zrušení, jeví-li se vzhle
?em .ke .skutecnostem, o mchz dodatecně. sOLld zvěděl, nesprávným. Na
men! vykouu trestu, jehož výkon byl právoplatným výrokem podmíněně 
odlo,zen, .,Je;;t - o stalo~h se za zkušební doby vždy, stalo-li se po· této 
do~e, z ]1neho duvodu, než že se vinník ve zkušební době neosvědčil -
~m~nou, přesněji z~ušením on,oho výrokui týmž soudem, jenž výmk u
clm!. ;'rolo ,bylo. zakona pOuzltO nesprávně, nařídila-li' usnesení shora 
v t~etl~1 a c!v;tem odstavci uvedená - jedno výslovně, ovšem ne
sprav~e, kdyzte ~ rozsudku pod 2. výslovně bylo se dovoláváno usta
novem ~.36~ tL 1., druhé skrytě - výkon trestu z dúvodu, že soud ne
byl by ]!Z puvodne. povolil podmíněný odklad trestu, kcl)"by byl v době 
vyn,esen! toho ktereho z obou rozsudkú .věděl, že vinníkspáchal mimo 
zloem Í1mto rozsudkem souzený ještě další zločín souzený mzsudkem 
dr;lhýní frři vyn~šen!. r?zsudku pod 2. soud to ~ěděl, vždyť použil § 
265 Ir. 1.) .. ArcI! nanzuje usnesení ze cine 30. května 1923, Č. i. Vf. 
5468/21 výkon trestu uloženého rozsudkem ze dne 23. ledna (922 i 
z to'?O d.ůvodu, ž: byl vinník odsouzen jiným rozsudkem pro zločin, 
k~er'y spachal 2. brez~a 1921. Ačkoliv usnesení p.odle toho cituje správ
ne jak dobu. vynesem ro'zsudku, tak 1 dobu spachání dalšího zločinu 
př~dpokl.ádá nesprávně, .že »ted)"« byl vinník odsouzen pro další zloči~ 
spac~an'y po s~em prvem odS?UZellí podmíněném, t. j. po rozsudku, 
Jehoz vykon nanzu]e a má v dusledkutohoto omylu v zřejmém rozporu 

. se zákonem za to, že jest dán případ § 6 čís. 4 zákona čís. 562/1919, 
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že vinník byl odsouzen pro zločin, spáchaný po vynesení rozsudku, o 
'ehož vj',kon ideo Z pravidla v předchozím odstavcí připomenutého sta-
I· § iroví zákon jedinou výjimku. Podle 6 čís. 1 nařídí; soucl výkon trestu, 
objeví-Ií se dodatečně, že odklad neměl býti povolen podle § 2, t. j. -
ponechají-Ii sc ostatní předpoklady tam stanovené stranou - objeví-Ii 
se dodatečně) že vinník byl již dříve odsouzen pro trestný čin. Pro v)r
klad tohoto předpisu dlužno si uvědomiti, že § 56 tr. ř. přikazuje, by 
bylo trestn], řízení pro všechny skutky, které se určité osobě přičítají 
k' vině, provedeno jednotně a vynesen o nich rozsudek jednotný, že 
jest proto, dojde-Ii k různým ~ozsu~kůr;r ohledně .více s~.~tků do určité 
doby spáchaných, podle § 268 tr. 1. pn vyneselll pozdejslho' rozsudku 
přihlíželi k trestu ·uloženému rozsudkem předchozím, a že zákon upra
vuje otázku podmíněného odkladu výkonu trestu pro případy §§ 56, 265 
tr. ř. zyláštními předpisy posledních vět čtvrtého odstavce § 6 zákona 
čís. 562/1919. Postavení vinníka, který spáchal v době před určitým 
rozsudkem několik trestných činú dosud nesouzených, nemá - staly-Ii 
se činy: ty předmětem několika rozsudků, - býti horší, než kdyby byl 
O nich všech vynesen jen rozsudek jeden. Z toho plyne, že podmíněný 
odklad výkoi1U trestu jest podle § 2 vyloučen a .že výkon trestu jest na
řiditi jen, byl-li villník odsouzen pro. trestný čin rázu v § 2 naznačeného 
v. době tam uvedené spáchaný nikoliv jen před rozsudkem, v němž má 
býti poclmí,něný odklad trestu odepřen, pokud se týče jehož výkon se má 
naříditi, nýbrž »již dříve« před spácháním skutku, pro ,k;terý se vinník 
tímto rozsudkem odsuzuje, pokud se týče byl odsouzen. Vyplývá to 
zřejmě z věty: »uplynulo-li dO' dne, kdy spáchal nový trestný čín .... « 
v druhém odstavci § 2 zákona o opdmíněném odso-uzení. Proto byl zá
kon uvedeným usne.seném ze dne 11. srpna 1926, č. j. VI'. 1472,21, které. 
se sice dovolává jen § 6 čís .. 4 třetí věty, avšak má V této části důvodú 
zřejmě na zřeteli § 6 Čí;s. 1, porušjOn i, pokud odvo'znje nep'řípustnost 
podmíněného odkladu trestu uloženého! rozsudkem ze dne 12. června 
1922 pro Činy spáchané 21. října 1920 a 2. března 1921 a nutnost vý
konu tohoto trestu ze skutečností, že vínník byl pro jiný trestný čin od
SOllZ'l;n 23. ledna 1922, tedy sice před oním mzsudkem, nikoliv však před 
skutk'em,pro který byl mu uložen trest, o jehož odklad (výkon) jde. 
Ostatně pochybil rozsudek pO'el 2. proti § 6 čís. 4 zákona o poddmíně
ném ods,omení také. tím, že, ač použil § 265 tr. ř., rozhodlo podmíně
ném odkladu výkonU' trestu jen vzhledem ok vlastnímu' trestu a ne též 
k podmíněnému trestu z předchozího rozsudku. Bylo proto podle §§ 33,. 
292, 479 tr. ř. uznatí právem, jek se stalo. 

čis. 3155. 

.pokud jde o })svěřenÍ« ve smyslu § 183 tr. zák., byla-I! dána určitá 
peněžfitá částka jako "kauce«. 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1928, Zm II 134/28.) 

Ne j vy š š í s o II d ja'ko soud zrušo'vaCÍ vyhověl v neveřejném za
seelání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu 
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v N,,~vém J ičíně- ze
v 

dne 5. března 1928) jímž byl stěžovatel. uznán vinným 
zlocmem zprO'nevery ve smyslu § 183 a 184 tr. zák., zrušil napadený' 
rozsudek v celém rozsahu jako zmatečný, a věc vrátil soudu prvé sto_ 
lice, by ji znovu projednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Zmateční s,tížnosti obžalovaného, dovolávající se číselně důvodů 
zrr,atečnosli Čí,s. 5'a 9 a) § 281 tr. ř., nelze upříti oprávnění. Z části 
OVšem brojí stížnost nepřípustně proti skutkovým zjištěním rozsudku 
pokud se snaží dokázati, že obžalovaný' 4.000 Kč vůbec nežádal a ne~ 
dostal od manželů S-ových jako »kauci«, nýbrž že tu šlo a pouhou zá
pújčku, při které nebyla O' ručení peněz jako kauce řeč. Právem však 
namítá stížnost, že rozsudek neobs.ahuje ohledně subjektivní, stránky,' 
tudíž ohledně vědomí o hmotné protiprávnÚ'sti jednáni obžalovaného. 
vůbec důvodů a že je proto zmatečným. Tu sluší předem z moci úřední 
podle § 290/1 tr. ř. zdůrazniti, že rozsudek vykazuje již po stránce ob
jektivní zásadní vadu hmotněprávní" pokud, vyloučiv, že 4.000 Kč 
žádáno a poskyitnuto jako zápůjčka, a zji'stiv, že tuto hotovost 
manželé S-Qvi obžalovanému k jeho žádosti jako »kauci«, sn"třl1;p 

v tomto poskytnutí »kauce« podle § 183 tr. zák. vyhledávaný ""eLlIJU

klad »svěření«. Pojem »kauce je pojmem právním a ze samotné 
nosti, že hotovost byla dána obžalovanému jako »kauce«, nevysvítá 
ještě, zda hotovost by!a též svěřena způsobem, jak to předpokládá § 
183 tr. záJk.; neboť účelu, ďáti někomu kauci, jistotu, lze vyhověti rŮz
ným způsobem: Jsoucli zastupitelné věci - hotovost, dány přijemci 
s povinností, by právě tytéž věci zase vrátil s,věřitel,i" jde o věci svě
řené; avšak, i když maji býti' takové věci odvedeny toliko, in genere, 
mohollJ býti svěřeny, pokud byly pří'jemci dány do uschováni; i v tomto 
případě zůstává svěřitel vlastníkem kauce, a příjemce dopouští se zpro" 
nevěry, nenahradí-li ihned, pokud se týče nemůže-li nahraditi ihned 
věci, které si vzal, věcmí stejnými; zcela jinak má se věc, když byla mu 
kauce dána úvěrem; tu se stane přijemce jejím vlas(ní'kem a může ji spo
třebovati pro sebe; pro svHitele vzniká toliko obligační, nárok na vrác 
ceni· dotyčných věci;' zpronevěra je v tomto případě vyloučena, ačkoli 
i tu se mluví a jde o »kauci«. Ji'ž z těchto úvah je patrno" že rozsudek 
spočívá na mylném podkladu objektivnim, pokud se omezuje na zjiště
ní, že 4.100.0 Kč bylo dáno »jako kauce« a spatřuje již v tom »svěření<<
BylO' tu naopwk. dále zjístiti, kn které ze shora uvedených možnosti smě
řovala výslovná neb jinak zjevná vůle súčastněných osob a to shodná 
jejich vůle. Po této stránce neobsahuje však rozsudek vůbec zjištění, 
ačkoli jich v tomtO' případě bylo tím spíše zapotřebí, poněvadž šlo 
o kauci poskytnutou v hotovO'sti obchodníku, jenž potřeboval hotových 
peněz a jen se zavázal hotovost 1 % nad záloženský úrok zúrokovati. 
Stejně nelze pouštěti ze zřetele, že listina ze dne 6. listopadu 1926, 
jíž byla kauce zřízena, obsahuje toliko prohlášeni, že Antonín S. peníze 
»složil ja'ko kauci«, neboť tyto okolno'sti mohly by poukazovati k tomu. 
že tu O'všem šlO' o kauci, avšak o kauci takovou, již stěžovatel mohl 
volně pro sebe spotřebo'vati. že za takovýchto okolností, pokud vůbec 

1 
' kt" , bude Zj'ištěn poměr odpovídající svěřenT podle § 183 tr. zák., O)Jc rVTIe .. . •. l"t' . lb' ti obzvláště i po subjekÍlvTI! strance venOVana zv as TI! po-

muse a y . .' dk' ~ b I b- I . . t . e na bíledni' nestačI uvesÍl v rozsu u, ze Sl y o za ovany 
ZOlnoS , J '. 'h . d .. 'b' bit t 'rok vědom hmotné protiprávnosÍl. sve . o Je na'~r, ,;nJ: rz . yo . en o vy .. 

'1 -'t' d,'\vodniti' a co se tyče uvahy o Jwkesl »reser vaÍlo mentalls« 
na czr e o, . '1 k' • t ., I' _ t. • obz' alovaného pokud neprOjeVI svemu zames nancr vu I na 
nd s 1 ane , T 1,1 ,,, . I' • d 

k • chce pŮJ'čku spočívá tento vyro," prave na my. nem pre -
vcne , ze '. I ... hl " .• d" hoto 

okladu shora vytčeném, jakoby ~y Jrz P:-o • asenrm, ze se ,ava. '.: 
p t . k kauce« založen pomer »sverem«. Bylo proto zmatecm 
vos la o », .' '§ 5' I k t • stížn~sti obžalovaného vyhověti a za predpokladu nove y . r. r. 

uznati, jak se stalo. 
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.Ochrana republlk,y, zákon ze dne 19. března 1923, čís, 50 sb. 

z. a ti.)., I tf t'h odsta .. K zákontl'ému pojmu »spolčení se« ve smys Uo e I 0_ vce ~IS. 
2 § 6 ákona st3čí již vzájemná dohoda pachatelu o sobe, bez rOl{hl~, 
zda bY~O ať zároveň s dohodou ať .poz~ěji. z tOho,.k ~emu ~O'hoda sm<:
řQVrua, něco skutečně. vykonáno Cti .nl~?I:l~, spol~enl ~ jes! uskutec: 
tiěi'ío ,(nejen pacháno, nýbrž zároven liZ I d~~onano), jakmile se dve 
~bovíceosob buď výslm'ně sm~~vi neb? j~a~ Sjednotí (dohodne) 
1'Ia~~lečl1éntplánu za účely tamtez nlaZnaceny~l. . • . . 

"/i;.Nejenten kdO ~e (za účely v onom ustanov.en~ .. z~ona nazn~cenyml) 
". lijjio'ispolčl (Obrátí se .rta~ s ~~yslem sm~ltl!lcJ.11 ke .zrad~ k. tom~ cílib;\ flint vešel ve SpOjenli za ucelem spolecne c!nností), ny~rz take 

ted "nimž se někdo spolčuje dopouští se zločlinu vOjenske zrady, 
• jedÍial-liPřitorutaké sám s úmyslem, nesoucint ~ II ~rovedeni zr~d~. 

.. 2;áki)llllezaručujev §27 čís. 2 beztrestnost u~astntl~ ~. spolcem, 
ktetýJ~\.Ičillil.níc vIce než' že llám upustil od po~nlku, onybrz j~!:. t~u, 
kdozltroveiizpi/ísObil, že od podniku bylo upu~teno ~ubec (pnculIl se 
o to by od něho upustili také ostatní účastniCI spolcení). 

• ,;Yojenským tajems(ivlm« je vše, co ~ vztah k voj';"Ské .ob~aně 
republiky a dotýká se jeji. bratlné zdatnosb za války tak uzc:. ze jeho 
vyjeveni cizí mocí může tnto zdatnost sesmbiti .. O~n \JoJem nelze 
omezm'atijen na vojenská tajemství v užším, techmckem slova smyslu! 
nýbrž náležejí sem i takov~ sk~tečn'Os(li, opatření a pi':~měty, ~ere 
přímo tajeny nejsou, po přlpade vzhledem kl povaze vecl am taj~ny 
býti nelmohou, jsou však toho rázu, že je v zájmu obrany republil<y, 
by se o.nich nedoveděla cizi moc. 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1928, Zm II 4/2&) 

N ej vy š š í s o ud jwko sou:d zrušovaci zavrhl po ústnim líčení 
zmateční stížnosti obžalO'vaných do rozsudku zemského soudu v Opavě 
ze dne 31. řfjna 1927, pokud jim byli stěžovatelé uznáni vinnými zlo
činem vojenské zrady podle § 6 čís. 2 zákona na ochranu republrky ze 
dne 19. března 1923, čís. 50 sb. z. a n., mimo jiné z těchto 
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důvodů: 

I. Zmateční stížnost obžalovaného Lva R-e dovolává se důvodů 
zmatečností pod}e čís. 4, 5, 9 a), 9 b) a 10 § 281 tr. ř. 

Nav dvo.u mls.tecv~ vývodů, jímiž zmateční stížnost provádí důvod 
zt;'atecnoslt podle CIS. 9 a) § 281 tr. ř., se praví, že podle do.slovu 
predplsu § 6 čís. 2 odst. třetí zákona na ochranu republiky je trestným 
pou~~ ten, k d o se (za účely tamtéž naznačenými) s jiným spolčí 
ob!ah se na něho s úmyslem, směřujícím ke zradě, :kl tomu cíli by s ní~ 
vesel ve spojení za !Účelem společné čínnosti, nikoli všwk ten 's ní:mž se 
byl onen sp?lčiI. ~ vývodů jako celku je však zjevno, že ani' uvedenými 
ve tam! n~mel byt; ~si ~ylatňovv~n n~~or, v oné své všeobecnosti zřejmě 
ne~pr~vny: zmatecm sltznos,t pnpouslt naopak celkovým smyslem svých 
pra~n!ch ,:vah sama, ž~ se také ten, s nímž se někdo jiný spolčuje, do
P?uslt Z!OC111U vOjenske zrady, ovšem jen tehdyo, jednal-Ii při tom také 
sam s umyslem, nesoucím se 'k! provedení zrady. Zmateční stížnost 
nan:ít~ však dále, že k zákonnému pojmu »spolčení se« náleží twké 
~~ltV~I, posllt~ní. činnost účastníků, sdruživších se podle úmyslu, jimi 
jlZ predem pOJateho, v komplot, jehož diem jest, by, bylo- něco přimo 
nebo nepřímo vyzrazeno cizí moci, a' který spočívá na p'ositivní čin
nosti účastníků spolčení. Zmatečni stížnost je' v neprávu především, 
pok!]d tvrdí, že rozsudek vůbec nezjišťuje: řečený vážný úmysl stěžo
vatelův, a nedoličuje důvod zmatečnosti hmotněprávní podle čís. 9 a) 
§ 281 tr. ř. způsobem, vyhovujícím předpisu § 288 čís. 3 tr. ř., ani který 
z ostatních důvodů zmatku, uvedených v § 281 tr. ř., dovozuje-Ii dále, 
že onen úmysl nebyl stěžo'vateli výsledky průvodniho řízení prokázán 
a že byl naopwk vyvrácen celým jeho- pozďějším chováním, - totiž 
tím, že z toho, k čemu ho obžalnvaný W. vyzval, nejen nic nevykonal, 
nýbrž mu k jeho p'Ozdějšímu dotazu dokonce zřetelně naznačil, že ne
chce s věcí míti nic co činiti. Všeho věcného podkladu nejen v rozsudku, 
nýbrž i ve spisech postrádá její tvrzení, že rozsudek vychází z mylného 
právního názont, že se zločinu vojenské zrady dopoušťí také ten, kdo 
na popud jinéhO' ke sp'Olčení se vejde jen na oko nebo nejsa rozhodnut, 
má-li s nim pracovati«. O stěžovateli ani to ani ono nejen rozsude'k: nic 
podobnéhO' nezjišťuje, nýbrž nevyšlo podle spisů najevo ani za řízení, 
zejména nehájil se taktO' nikdy ani sám stěžovatel. Naproti tomu zjištuje 
rozsudek způsobem, jejž zmateční stížnost s' hlediska důvodu zmatku 
podle čís. 5 § 281 tr. ř. neprávem napadá, že stěžovatel po' svém roz
hovoru s W-em nejen byl smzuměn s jeho vybídnutím, by mu za od
měnu vyšetřil některé věci, O jichž vyzvědění byl W. z Vratislavy po~ 
žádán, nýbrž dále též, že si stěžo~atel napsal zároveň poznámky, týka
jící se okolností, které n:těl vyšetřiti a :klteré mu W. nadíkto,val podle 
dntazníku, jejž byl obdržel 'kl vyšetření odl oddělení vyzvěďné služby. 
Stěžovatelovu obhajobu, že mu nebylo- známo, že' se W. zabývá vy
zvědačstvím, roz sudkové důvody odmítají, ~jišťují naopak na' základě 
zodpov,ídání se ohžalovaného W-a a částečnéhO' doznání samo,lného 
stěžovatele, že stěžovatel věděl,že informace jím sjednané mají býti 
dodány cizí mod. Ve spojení s dalším rozsudkovým zjištěním, podle 
něhož si byl stěžovatel zcela dobře vědom také toho, že okolnos,ti, n<L 
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něž se vztahuji otázky 5-9 oněch jim n~~sanýcbh pOZ11
t
á,m

t 
ek

b 
'(t~ot~zd 

níku u něho později nalezeného), mUSI ~ zapnu t ra.n~.s ~ U Y Idre 

cizí moci utajeny, opravňovaly ony. s ute~n5's 1" ZjlS enbe rObz~uI em~ 
nalézací soud především k rozsudknv1mu zav~:u, .z~ se o. a g ~av ova~1 
dohodli na tom, že také stěžova!e vY§Z1t:. CI~l '?kocl s u ec~os- I, 
opatřeni a předměty rázu naznačeneho ':. 'h cls

d
· t za atnha nt a °vc dra.nu 

. bl'kv Jeť »spolčení se« ve smyslu tret! O' o s avce o o o pre plSU 
repu I . . b b d' . I v I' 
uskutečtÍěno již tím, že se dvě nebo vice ?:ol· tU t,!p ovne v sm, u,:! 
nebo jinak sjednotí na společném ,plan~' ~a ucetYk ~m ez ndakznac;enyn;l. 
podotknouti sluší, že jak uvedenym zavere?" a v ~ .. rozsu.' ovym vy
rokem" vztahujícím se na stěžovavtele, d?'sel v~eJ~lho vyraz,: po~ze 

k 
V' cíl oné dohody mezi obema obzalovanyml, vyzrazem onech 

onecny . v v o ., . ( d t 1 § 6" 2 'kona skutečností, opatření a predmetu CIZ! mocI o s.. CIS.. za " 
na ochr. rep.), jehož předpokladem mělo arc~ cf.0~le(ro~s~~k<;v)ehoC:JI
štění, ve smvslu téže dohody býti jich vyzv,e enl

d
. vy~e Irevm

k 
~ ezo

vatelem (ad"st. 2. téhož §). Z to~o, co ~os~d ;!veeno, Je vsa zlevno, 
v su'dek kro·mě ostatnich slozek subjekltvm skutko've podstaty zloze roz ' , ., '''j'' t k' 
činu vojenské zrady, jímž byl Měžovatedl ~znan. vtnkn'ym, dZJIS uJe t av ~ 
jeho vážný úmysl, nesouCÍ se k pro~e em v~jens e. z~:' y, 2ma e,cm 
stížností neprávem popíraný. Zároven bylo vs~k ,t ymlz. s~utkovym! 
zjištěními a na ně navázanými závěry a úvahami :vazu prav111ho. vy~lo,
veno, že dohoda mezi oběma obžalovanyml s,?erbovala

t 
dke sI:0I;cne: 

vzájemně se doplňující aktivní, positivní činnos:: o' 'Ou,. .evY zejl!'ena : 
stěžo'vate.Ie. Zjišťujeť rozsudek, že W. sděltl stewvateh jlZ za puv~dm 
wimluvy, že míní informace ( sjednan~ stěžo,vatelem) od~ovzd~tr. sv~mu 
příteli V Německu v rozhodovacích duvodech pak se zduraznule Jako 
zjev, nasvědčující 'dohodě ~ ,k:?mI;lotu O~lO~ mimo j!~~,.že ~. upomínal 
později stěžovatele, zda ma Jlz neco vysetreno. Uva~I-I.1 se, ze by vk ~a
ložení zákonného pnjmu »spolčení se« byla sl hledlsk~ nastl11;neho 
právního názoru stačila již vzajemná dohoda obnu abzal?,vanych o 
sobě bez ro,zdílu, zda bylo ať zároveň s' dohodo,tl ať po~deJ1. z t~hoj, 
k čemll dahoda směřovala, něco skutečně vykonano, ČI mkoh, JevI se 
ve'škeré námitky, uplatňované v tom směru zmateční s~'.žnos.t.í, zejména 
i po stránce právní, tím' bezpadstatněj!.ín;~, an rozsuďek zjiš,ťuje, že 
také stěžovatel již za rozmluvy, sk-onelvs! se dohodou meZI\ obema, 
předsevzal č'in, - jemuž zmateční stížnost neprávem upírá povahu 
aktivní, posiHvní činnosti, ~ tím, ž<1 si podle diktátu W-ova napsal 
příslušné poznámky. Tvrzení zmateční stížnosti, podle něhož nebyl ře
čený úmysl stěžovatelův prokázán, které jako ~olič?vání důva9,u zma
tečnosti hmotněprávní nepřichází vzhledem k predplsu § 288 CIS. 3 tr. 
ř. vůbec v úvahu, neobstojí ani jako věcné uplatňO'vání důvodu zmatku 
čís. 5 § 281 tr. ř., zejména snacl jakO' výtka, že nejsou, pro dO'tčené' 
mzsudkové zjištění uvedeny důvody. Jde tu opět jen o nepřípustné (§ 
258 tr. ř.) brojení proti soudcovskému přesvědčení, V rozsudku řádně 
odůvodněnérnu, a nejinak je tomu, pokLId zmateční stižnnst usuzuje na 
nedostatek onoho úmyslu u stěžovatele z tohO', že nebylo zjištěno, že 
stěžovatel opravdu vyzvěděl nějaJké skutečnosti, na něž se vztahují 
otázk)' napsaných jím poznámek. 
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V právním omylu jest však zmateční stížnost. vyslúvu'l'c' , k'k' . , J naZOr ze 
se . Zil, onn~mu pOjn,tu »spolčení se« vyžaduje, by jeho účastník z t~ho 
co Je predn;ete.m ~ cdem spolčení, také s,kutečně něco vykonal a Iis ěi 
tak,k dosaze~1 cIle. »Spolčení se« jaJko jednání zakládající skufko!ou 
jloasta!u zloč~nu podle, § 6 čís, 2 odst. třetí zákona na ochranu re ll
blt~y, Jest ?eJen páchano, nýbrž zároveň již i dokonáno, jakmil/se d~e nebo VIce osob spolu smluvilo, dOhodlo za účely tamtéž naznače_ 
nyn11. Jde Iu,o Jen.~ ?něc~ ,zákonných předpisů, podle nichž měla býti 
tre~tem posÍ!~ena JIZ Jednanl, spočívající v pouhém pokusu, ještě dříve, 
nez ~astal, vysledek čmnostL Kromě doslovu a smyslu uvedeného, zá
konn;,ho pr,edplsu samotného nasvědčuje tomu zejména i ustanovení § 
~7 ČIS, 2 zakona na ochranu republiky, podle něhož není (pro účinnou 
htost) trest~ým mimo jiné i účas,tnik na! spolčení k vojenské zradě 
jesthze se dnve, než bylo podniknuto ještě něco jiného než spolčení ~ 
ne r:?to, že ~po~čení bylo, odhaleno: zachovává některým ze způso'bů, 
tamte~ naznacer;ych. Nema proto vyznamu ani skutečnost, podle vše
obecne~o lvr::enl zmatečni stížnosti za průvodního řízení na jevo vyšlá 
uved~na I,?bzalovaným W-em, že stěžovatel, když mu W. jednou něc~ 
P?:zdej", pr!po,menul, zd~ má již něco pohromadě, odvětil, že mu věc 
p~lpa~a pnh~ nskanl111, a zároveň prohlásil, že s celou věcí nechce 
mc ,mlh cml~. Nc~í tudíž rozsudek zmatečným ani podle čís. 5 § 281 
tr; r. proto,. ze se jeho rozhodovací důvody o těchto údajích obžalova
nych ne,zmlňují. Z týchž právních úvah je však zároveň již z části 
zJoevno, ze Jest.zmateční stížnost v neprávu též, poQ{uct - dovolávajíc se 
duvod,:. zmatecnostJ podle čís, 9 b) § 281 tr. ř. namítá, že stěžovateli 
bylo' prtznatJ beztrestnost pro účínnou lítost ve smyslu § 27 čís 2 zá
kona n~ ochr.anu republiky. Podle tohoto' ustano,vení není účasiník na 
~P?~čen! k vOJ~nské ~radě !res,tným, jestliže dříve, než bylo podniknuto 
!est~ n~co Jl11e,ho nez spolcenI: a ne pr,oto, že spolčení bylo odhaleno" 
bud zpusobIl, z~bylo od,llO'dm:k:u upusteno, neb oznámil spolčení úřaďu, 
Že stezov~t~l ~,clml. o. veCl ozna.menL úřadu, netvrdí ani zmateční stíž
nost, ktera Jedmý zjev, zjednávající stěžo'vateli podle jejího názom bez
trestnost pro d?'n.l11elou účmnou lítost, spatřuje již v tom, že se vzápětí 
zachov,aI v~ ,:ecI z~ela trpně, že k ní ničím nepři,spěl, nýbrž necli.al 
d~tazl1I'k lezeh v za~uvce stolu až do doby;, kdy byl u něho nalezen. 
Za~on ne~amčuJe vsak. v §, 27. Čí,s. 2 beztrestnost účastníka na spol
~em, ktery neuč,mIl ?'IC ~Ice. ne.ž že sám upustí! od podniku, nýbrž 
je,~,lomu, kdo za roven zpusobll, ze od podniku bylo' upuštěno vůbec, 
pnc11111 se o to, by od něho. upustili také ostatní účastníci spolčel1lÍ. 
V tamto případě přichází arci ve směru posléz naznačeném v úvahu 
pou~e obz~l?va~t W., než sku,!ečnost, zjištěná rozsudkem, že totiž ře
ceny Rozd'e]1. stezovaJele upom;n::l, zda m,á již !,ěw vyšetřeno, musila 
ve ~tezova~elI, vzbuld;tJ poz,nám, ze W. sam nejen nemíní od podniku 
UpuStlÍ!, nybrz hodl a v nem naopak pokračovati. Aby si stěžovatel 
Zjednal b~ztrest~ost pro ~č~nn.ou lítost, bylo by tudíž bývalo nutno, by 
se vhodnym .. ~pus,obem pncl1111 o to, bl" od podniku upustil také W:., 
a b~ byl v pnpade, kdyby se tato Jeho snaha nebyla setkala s úspěchem, 
GZ,n:n1I1 ~ spolčení úřadu. Zmateční stížností, která aní netvrdí, že by se 
stezovatel zachoval způsobem právě naznačeným, nelze přiznati opráv-
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nčn;' Dúvody zmatečnosti podle čís. 10 § 281 tr. ř. nedoličuje zmateční 
stížnost způsobem, vyhovujícím zákonu, ana, vytrhujíc z obsahu dotaz
dku, nalezeného u stěžovatele, jedinou 7. otázku, dovozuje, že opatření 
Mauserových patron, jehož se dotýká řečená otázka, spadá jenl pod 
předpis § 2,4 čís. ~. zákon~ n~ ~chranu rep;t1b1iky. Byloť. zmateční stí~
nosti vychazetl pn uplatnova11l onoho duvodtl zmatecnosÍ! hmotne
právní ze skutk.ových zjištění ~?zsudkových jaJ,~o celku, postup jí volený 
je s hledíska preclplsu § 288 CIS. 3 tr. r. nepnpustnym. 

lL Zmateční stížnost obžalovaného Josefa N-a opírá se o' důvody 
zmatečnosti podle čís. 9 a), 9 h) a 10 § 281 tr. ř" jako uplatňování 
důvodu zmatku poclle čís. 9) nepřicházejí však její vývody vůbec v ú
vahu. Největší částí svých vývodů napadá zmatečn~ stížnost rozsudkový 
výrok, VZtahující seo na st~žova~ele, pokud šlo o vyzraze~í skutečností, 
opatření a předmětu, kter~ m~J1 pro: ochra~u repubhlky .. zustah utajeny. 
Zmateční sMnost vyslOVUje nazo.r, ze se predpls § 6 ClS. 2 zakona na 
ochranu republiky vztahuje jen na vo'jenská tajemstvi, tedy nikoli na 
skutečnosti v tuzemsku snadno přístupné, veřejné a obecně známé z do
tazů a polemik V Národním shromáždění a ze zpráv novinářských, o 
jaké prý jde vesměs též v souzeném případě. Zmateční stížnosti nelze 
příznati oprávnění, neboť vykládá uvedený zákonný pojem, poku'd se 
týče pojem vojenského tajemsM příliš úzce a nesprávně. Vojenským 
tajemstvím je vše, co má vztah k voje!1Ské ?br~ně reP:rblik~ a. ~otýk~ 
Se její branné zdatnosti za války taIkl uzee, ze Jeho vYJevent CI Zl mocI 
mů'Že tu,to zdatnost seslabiti. Nenlí tudíž na místě omezovati onen zá
konný pojem právě jen na vojenské tajemství v užším, technickém 
slova smyslu, náležeji sem naopak i takové skutečnosti:, opatření a 
př,dměty, které přímo tajeny nejsou, po případě Vzhledem k povaze 
věci aní tajeny býti nemohou, jsou však toho rázu, že ie v zájmu obrany 
republiky;by se o nich nedovědělJ! cizí moc, (Rozh. čís. 2137 sb. n. s.). 
Z téhož-,právního názoru vychází také rozsudek, v jeho'ž rozhodovacích 
důvodech se výslo'vně praví, že pro ochranu republiky mají zůstati 
ut<Beny též sl<utečnosli v tuzemslkm veřejně přístupné, poněvadž jde 
o informace o branných prostředcích státu v té které době, pro obranu 
republiky je však nutno, by se o nich nedověděla cizí moc. Tento zá
věr a jemu před'cházejíCÍ skutková zjištění fO'zsudková jsou zbudována 
na posudku znalců z oboru vojenství, 0' n.ěmž se tvrdí Ve ,zmateční 
stížnosti zřejmě neprávem, že je v četných boclech v rozporu jednak se 
skutečnostmi, jed'nak i sám se seboul Jiných formálních vad nebo ned'o~ 
statků ve smyslu §§ 126 (125) tr. ř. nevytýká VŠalk posudku ani ZJma
leoní stížnost a po této stránce shledal jej bezvadným i nalézací soud, 
O věcné správnosti a přesvědčíV0'sti znaleckéhO' posudku uvažuje však 
stejně jako ve příč'ině kteréhokoli jiného průvodního prostředku výhrad
ně soud nalézací (§ 258 tr. ř.), výsledek taJkového'Ío' zkoumání je zji
štěním skutkovým, jemuž vzhledem k předpÍsu§ 288 čís. 3 tr. ř. v řízení 
zrušovaCÍm Iielze odporovati, jímž je naopak podle téh0'ž předpisu 
vázán i soud zrušovací. Bylo jíž d'ovoděno,\ že po stránce právní na
padá zmateční stížnost onen bod rozsU'dku neprávem. Ostatní vývody 
zmateční stížností nejsou než podle §§ 258 a 288 čís. 3 tr. ř, nepřípust
ným brojením protí soudco,vskému přesvědčení a na něm zbudovanému 
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závěru. ;ozsudkovému povahy ry,;e skutkové, podle néhož si stěžovatel byl 
od pocatku,. pknlll.e ~e. M. a obzalovany. W. začali vyptávati, dobře vě
dom toho, ze podava mformace pro CIZI stát (Německo) a že jeho in
f?rn;ace budou také vyz~azeny německým kruhům výzvědným. Zjišťuje
Ir vsak rozslldek dale, ze bylo stěžovateli též známo že skutečnosti 
o n~chž pod~val oběma řečeným informace, jsou t~kového rázu, ž~ 
m~y byh v zajmu obtany republiky před cilÍ mod utajeny, je zmatečni 
strznost v neprávu také, pokud, dovolávajic se důvodu zmatečnosti 
podle čís. 10 § 281 tr. ř. namítá, že stěžovatele, který prý jednal 
z por:~e ned~alosh, bylo správně uznati vinným jen přečinem podle 
§.? .CI,'. 4,zwk,?na na ochranu republiky. Opravňovalať rozsudková 
zJIstenl nalezaclsoud k výroku, že také čin obžalovaného N-a zakládá 
objektivní a zejména i subjektivní skuul<ovou podstatu zlo'činu vojenské 
zra.dy podle ~ 6 .~ís. 2 . .odst. prvn! téhož záJkona. Bylo proto zavrhnouti 
obe zmatečl1I sÍlzn,o.sÍl J,ako bezduvodné a v jednotlivostech i jako po 
zakonu pokud se tyce vubec neprovedené. 

čís. 3151. 

Ani předpis § 226 tr. ř. ani ustanovení §§ 12-14 tr. ř. nejsou 
ohroženy zmatečností (čís. 3 § 281 tr. ř.). 

Stížnost podle § 114 tr. f. nemá zpravidla odk1adt1lého účinku. 
.. Ideální soluiběh ztllČinu podle § 132 tr. z.s přestupkem podle § 20 
ClS •• 2. zák. ze dne 11. července 1922, čís. 241 sb. z. a n.; pojem 
»svadl«. 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1928, Zrn I 24/28.) 

Ne j vy Š š i s o u d jako soud zrušovací zavrhl po !Ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Táboře 
ze dne. 29. hstopadu 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem 
svedem ke smIlstvu podle § 132 tr. zák. a přestupkem vyzývání ke 
smIlstvu podle § 20. zákona z 11. července 1922, čís. 241 sb. z. n., 
mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Zmateční stížnost dovolává se dlrvodů zmatečnosti čís. 4, 5, 9 a) 
a 10 § 281 tr. ř. Dlrvod zmatkou čís. 4 § 281 tr. ř. je podle zákona 
uplatňován pouze tehdy, je-li tvrzeno, že postup nalézacího soudu při 
hlavním přelíčení spoóvá v některém ze směrů tamtéž blíže naznače
ných na porušení nebo na nesprávllém použití zákona nebo zásad řízení 
za~ezpe.~ujících trestní .. stihá~í ~eb ob~ajobu ~bžalov,mé~o. Nepřichá~ 
zeJI tudlz JakO' Jeho dohcovam vubec v uvahu vyvody, Jlmlz sezmafečm 
stížnost snaží dovoditi nesprávnost usnesení radnE komory ze dne 26. 
hstopadu 1927, a ze dne 28. listopadu 1927 před hlavním přelíčením. 
Vlaslnun crlem podánf obžalOVaného, o nichž bylo rozhodnutu řečenými 
usneseními, včetně jeho prohlášení, že od'mí,tá celý krajský soud v Tá
boře; bylo dosíci odložení nařízeného již hlavního přelíčení pro nemoc 
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Dbžalovaného. Tento důvod odložení přelíčení odpadl již vzhledem k to
mu, že podle protokolu by'l obžalovaný při hlavním přelíčení osobně 
přítomen. Návrh opětovaný při ~ěm s tar; obměnou, by přelíčení bylo 
odročeno až do doby, kdy druhe usnesel1l vejde v moc prava, tak, by 
obhájce mohl po případě uplatňovati jeho zmatečnost, byl nalézacím 
soudem právem zamítnut již vzhledem k tomu, že ani předpis § 226 
tr. ř., jehož porušení vytýká prvémU' usnesení sUžnost obžalovaného, 
ani ustanovenf §§ 72-74tr. ř. nenáležeji mezi ony předpisy, jichž dbáti 
jest pod zmatečností ve smyslU' § 281 čís. 3 tr. ř. Při tom se podotý1ká, 
že podle § 114 tr. ř. nepříslušel'a obžalovanému stížnost proti prvému 
rozhodnutí a že nemohla ,míti odkladného účinku, který zpravidla ne
přísluší ani stížnostem podle § 114 tr. ř. přípustným .. Ostatně je nepo
chybno, že zamítavé usnesení nemohlo míti škudný výsledek, neboť 
stížnost sama netvrdí" že byl soud při rozhodování proti obžalovanému 
zaujat. Okolnost, .že sborový soud, pokud se týče radní komora jednaly 
po zákonu. podle § 114 ·tr. ř., zajisté nemůže býti považována za za-
ujatost. , 

Duvod zmatečnosti čís.\) a), 10 § 281 tr. ř. neprovádí zmateční 
stížnost způsobem, vyhovl.Ijícím předpisUl § 288 čis. 3 tr. ř., dovozujíc, 
že obžalovaný M-ovou ke smilnému činu nesvedl, nýbrž naopak ona 
jeho, a že tu není proto, skutkové podstaty zločinu podle § 132 tr. zák. 
ZFšťujeť rozsudek, že obžalovaný M-ovou k soul'oži přiměl, a je vůbec 
z rozsudku zcela nepochybně patrno, že nalézací soud vycházel při 
tom ze správného právního náwru, podle něhož »svádí« ve smyslu 
§ 132 tr. zá'lc. ten, kdo přiměje osobu (svěřenou jeho dohledu),! by 

,s n[m spáchala nebo snášela jakýkoli smilný čin, ač k tomu nedala 
podnětu ani výslo'vným vybídnutím ani nemravným chováním nebo 
způsobem života. (Rozh. čís. 2700, podobně též čís. 2135, 2494, 2566, 
2.644, 2966 a j. sb. n. s.,). Skuťkovou podstatu zločinu podle § 132 
tr. zák. zakláda,lo by však jednání obžalovaného, i tehdy, kdyby osoba, 
svěřená jeho dohledu, na níž se činu dbpustil, byla v době činu do
sáhla F;ž věku 16 let. Pouhým odsouzením obžalovaného pro zločin 
podle § 132 tr. zák. nebyla by tudí:ž došla výraz,u další skutečnost, 
zjištěná mzsuelkem, že Marie M-ová nedo,sáhla v době, kdy ji obžalovaný 
ke smilstvu sváděl (a také slkl1tečně svedl), ještě vi'lku 16 let. Není tudíž 
zmateční stížnost v právu ani, pokud spatřuje dalM, domnělý právní 
omyl rozsudku v tom, že jím byl obžalovaný uznán vinným nejen zlo
činem podle § 132 tr. zák, nýbrž i přestupkem ve smyslu § 20 (čís. 2) 
zákona ze dne 11. července 1922, Čí's. 241 sb. z. a n., nehať teprve 
odsuzujícím výrokem ve směru pos,léz naznačeném byla vyčerpána ona 
složka jednáni obžalovaného .,(věk sváděné osoby pod 16 let), která 
je. činí trestným také podle uvedeného zákonného předpisu. 

čís. 3158. 

Promlčecl IMta činí přli přečinu podle ClS. 2 § 486 tr. zák. jeden 
r'Ok a počíná dl1em, kdy pachatel učinil: P'Oslední dluh neb'O poslední 
splátku na ú k o r věřitelů (dnem, kdy způsobil věřitelům nepodáním 
návrhů v § 486 čís. 2 tr. zák. uvedených u r čit 'O u škodu. 
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l'w~čení podl,~ §. 531 tr. zák. nepředpokládá, by byla nahrazena 
celkova vs~?rla, staclnahrada pacha(!elem »podle jeho sil«. 

,V precmu !,odl~ § 486 čís. 2 tr. zák: jest uvažovatí o podmínce 
§ 531 b) tr •. _.za~. Jet! za okolností zcela výjimečných, kde obžalovaný 
m~. po ruc~ Jisty m~Jetek, který mu umožňuje alespoň čÍlstečně škodu 
z cmu vzmklou hraditi. 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1928, Zm ! 230128.) 

N ; j v y Š š í S ~,u cl jako ,soucl zrušovací vyho-vě! v neveřejném za
secl~11l :~,a~ečm stIznostI ?bzalovaného clo rozsudku krajského souclu 
vLlt?mer!clch ze ?ne 22. unOra 1928, pokud jím byl obžalovaný uznán 
vmnym ~rečmem upaclku z nedbalosti podle § 486 čís. 2 tr. zák., zrušil 
nap~denJ: rozstld~k v OclSllzUjici části jako zmatečný a věc vrátil souclu 
prve stohce, hy jl v ro-zsahu' zrušení zno-vu projednal a rozhocll. 

Důvody: 

o Zmateční ~tížn~s~i. nelze upříti oprávnění, pokud, dovolávajíc se 
duvod~ zmatecnostI CIS. 9 b) § 281 tr. t., vytýká rozsudku mylný vý
~Iacl zakona v otá~ce promlčení. Promlčecí lhůta činí při přečinu podlle 
CIS. 2 §. 486 tr. zak. Jeden ,:ok ~ počíná dnem, kcly palcha~~]. učinil 
po~ledl1l d!~h _~ebo posl.edm splat~u na- ú k o r věřitelů, dnem, kdy 
zpu~~bll ver!telum nepodamm navrhu v § 486 čís. 2 tr. zák. uvedených, 
II ': CIt o tl ~ko.du .. Tyto ok~lnosti jsou jedině rozhodné pm počákk 
Ihuty pr?mlcec, a lest. myln~m odchylný názo-r souclu, že přečin podle 
§ 486, čI~ .. 2 tr. zak. Je clelrktem trvalými. Právně, mylný je názo'r, že 
pr,oml'c':'?1 Je ~!Iouočeno,. pO?ěv,:dž obžalovaný škodu úplně nenahradil. 
Predevslm .slus" zduraznr~I" ze vuhec není předpokladem promlčení podle 
§ 531 tr.zalkl., by celkova skoda byla nah,razena, nýbrž vyhledává se to
~Iko - Jak vy~,ví!á ze souvislosti s předpisem§ 229 tr. zák., - by 
~i<oda byla na~razena pachatel'em »podle jeho sil« - viz i rozh. n. s. 
:; 2523. ~ome t,,~o ne~z~ př~hl~dnou!i,. že jde o přečin podle § 486 
CI,S. ~ tr. zak., tudlz o dehkt, Jenz vyvera z platební neschopnosti a u 
~eho-z prot? bude lze pouze za okO'lností zcela výjimečných, kele ob
zalo~~n~ pres uI?ade.kn;á, k vol'né disposici jistý majetek, který mu 
umomuJe alespon častecne škodu z činu vzniklou hraditi, uvažovati 
o l'0d~ínce § 531 písm. b) tl'. zák. - viz rozh. sb. n. s. Č. 2198 a 2523. 
Jel~ko: se .s?u.cI 'podl~, těcht~, l?r~vvních pravidel neřídil, a jeho mylné 
pravn~ n,:zlran~. Jalc .mze bude Jes~e prov~deno, mělO' při řešení otázky 
prom-Icem nepnzmvy vlrv pro obzalo-vaneho, bylol již, z toho dŮVOdu 
~~1ateč~í stížno-sti vyho;věno a za předpokladů § 5 novely K trestnímu 
radu vec vracena prvmmu soudu k novému projednání a rozhodnutí. 

K tomu sluší s ohledem na další obsah ra-z sudku s jedné a n'a dálší 
vývody stížnosti, s druhé strany připomenouti ještě totO': Obžalovaný 
byl podle rozsuc!kového výroku uznán vinným přečinem podle § 486 
čís. 2 tr. zák., poněvadž v letech 1925 až 1927 dělal nové dluhy dluhy 
platil a vyrovnávací řízení včas nenavrhl. Podle rozsudkových duvodu 
zdá se ovšem, pokud lze z nejasného a kusého jejich obsahu vyčísti, že 
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soud poUdádá za rozhodnou dobu, kdy tat? protizákonná činnost do
sáhla svého konce, 19. leden 1926, kterehozto dne podle rozsudku ob
Žalovaný teprve navrhl zahájení vyrovnávacího řizení" ačkoliv již v roce 
1925 byl žalován a exekvován a neschopen platrtr a pleS to vedl obchod 
dále a nové dluhy dělal a dluhy platil. Od 19. ledna 1926 do dne, kdy 
jako první promlčeci dobu přetrhuj.ící úkon zařízen byl zodpovědný 
výslech obviněného, to jest do cine 22. července 1927, uplynula doba 
převyšující jeden rok !- J?usel proto soud zkoumati, zda jsou splněny 
dalši podmínky promlcem, J3k JSou uvedeny- v § 531 pod .. a) -c). tl. 
zák., při čemž jest se J?': říditLco do bodu b) §. 531 tL, zak. pr.avldly 
shora vytčenými. Namlta-h shznost '! teto S.OUVIS!OSY,. ze se zavaz:~y 
proti věřitelům převzatý~!. a ose splatka~1 pm ucmenyml. ~ebylo vu
bec spojeno poškozel11 ventelu al11 JIch castr, nelze tuto- mlk:terak bez
významnou námitkw věcně vyříditi, poněvadž se wzsudek omeZU'Je na 
zjištění, že jest podle doznání obžalovaného pwkázá,:o, ,že ~ov~ dluhy 
činil a dluhy platil, věda, že je ~eschope11' I'latrÍ!, pn. c~mz vs~k ne: 
zjišťuje, které konkrétní nove oluhy ~ s,~latky poklada za zava~ne 
E hlediska § 486 čís. 2 tr. zák. Na nalezapm soud~ bude, by, se . teto 
vady v novém řízeni uvaroval a o'ny, dluh~ ~ s.l'latky presn~. zJ1strl, 
vždyť toto zjištění je předpokladem zakonne nalezltostr § 486 ClS. 2 tr. 
zák. že těmitO' úkony věřitelé nebo jejich část byla p,oškozena. Nutno 
se posléze zmíniti o odstavci rozsudkových důvodů, kde se uvádí, že 
obžalovaný dltlžil »0. V.« v řijnu 1927 aSI }6.000 KČi tato poznamka 
by mohla vzbuditi domněnku, že soud ~p-~truJe .zavmem, sl hl.edls.ka § 
486 čís. 2 tr. zák i v úkonech následujlolch navrhli na zahaJem vy,-: 
rovnávacího řízení ze dne 19. ledna 1926. Leč tomu odporuJel dalsl 
obsah rozsudku, pokucl se v něm zdůrazňuje, že věřit~lé tím, že vobžalo
vaný n.eohlásil dříve než 19. ledna 1 926 ~yro.vnam, brh ,po'skoze~l, 
poněvadž podstata se stále zmen~ov~:'.a; Filcy vymam '~a pn tako-vem 
stavw věci poukaz k onomu dluhu z nJna 1927, nelze vubec seznatI. 

čís. 3159. 

Nepřekročení rychlosti přípustné p'Údle § 46 mifA. nar. CIS. 81/10 
nestači samo o sobě ku vyvinění pachatele, nýbrž mus.í se zachovati 
podle § 45 nař., jsou-li místní, časové nebo jinaké tJ!Oměry takovými', 
že překážl<iy, ať jakéhokoliv druhu, jso~ v cestě nebo se mohou vy
skytn'Úuti. I když sjíždí třeba jen pouhou se(tvačt1lostí s kopce na ne
známé sílilicí, jejíž 'Údbočky a zvláštní poměry nezná, jest povinen (§ 
335 tr. zák.) jeti tak, by mohl zůstati státí každý okamžik; subjektívní 
stránka. 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1928, Zm II 51/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako sODd zrušovací vyhověl po ústním Učení 
zmateční stížno-sti obžalovaného do rozsudku zemského trestního soudu 
v Brně ze dne 3. prosince 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným pře
činem proti bezpečnosti života podle § 335 tr. zák., zrušil napadený 
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n,.zsudek, ve výroku o vině jako zmatečný, dále ve výroku o trestu a 
vyr?c!ch s tím souvisejících a věc vrátil nalézacímu soudu, by ji znova 
projednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Zmateční st~žnost, dovol,ává se dlivodli, zmatečnosti čís. 4, 5, 9 a) 
a b) § 281 tr. r. Nelll v pravu, pokud zas!avá názor, že pro obžalova
neh~ vzhh,dem k tomu., že jel po silnici mimo uzavÍ'ené osady, byla 
hledlC k predplSu prvního odstavce § 46 min. nařízení ze dne 28. dubna 
1910, č!s. 81 ř, zák., beze vši výhrady přípustnou rychlost až do 45 km 
za hO,dlI1u. Je .pravda, .že tento pÍ'edpis, stanově vrchní hranici pří
pustne ,~ych~oslt, zakaZUje výslo\'ně jen jízdu rychlejší (»Mimo uzavÍ'ené 
os~dy Jlzdm rychlost neslI1í býti stupňována přes 45 km za hodinu«). 
~ec '§ t.".n neskýtáop?ry pro z~věr,že nevykročení z této. hranice spro
sťuJe JIZ b~zvyhradne zodpovednostl. JestIť ustanovení .§ 46 jel1l vý
ZI1~~U podradné~o. ~šeobec:nou,stěžejni zásadu vyslovuje předpis § 45 
nanzem, lodle nehoz Jest Jlzdlll rychlost určili tak, by řídič silostroje 
byl za. vsech okolností pánem své rychlosti a jizdu po případě ihned 
z~stavIl. § 46 .nelz~ proto vykládati pouze o sobě, nýbrž vždy jen v oou
v~sloslt s .J1fedpls:m § 45. ~ důsledku toho jakož i s hle
diska ro~nez)en ~se?be.~neho ,Predplsu § 335 tr. zák, nestači podle 
okohlOslt neprekro.cem p.np'uslt:e r~chlosti samo o sobě k vy'viněni pa
ch!'tel,e.)ls.to Je: ze Je-h Jlzdlll draha naprosto vo1ná a nehrozí-Ii ne
mse,ne Jlzde odll11kud překážky, lze použíti i nejvyšší přípustné rychlosti. 
N~m~l! tomu, tak, .JSOU-Ii místní, časové nebo jinaké poměry takové, že 
prek~zky, al Jakehoko'hv dmhu, jsou v cestě nebo se mohou vyskyt
nO~!I, dlužno se zachovati pod'le předpisu § 45. Poměry, nabádající ke 
zvysene powrnostJ, opatrnosti a ostražitosti, tu však byly. Rozsudek 
:jišťuj:, ~e obžalo~aný stát~í silniCi z L. do Č., kudy jel, vůbec neznal, 
ze nevedel o tom, ze pod »cerveným kopcem« odbo'čuje okresní silnice 
do K. a že. napr.oti,tét? ?db~'čce začíni< polní c,esta do L.; dále zjišťuje 
1 ozsudek, • ze ~tatm sdmce Je po obou stranach obroubena ko'š,atými 
stromy a ze nasledkem tohOl lze teprve na vzdálenost 260 kroků seznati ' 
že z pravé strany odbočuje do, státní silnice jiná silnice od K. a teprv~ 
lla vzdálenost asi 100 kroků lze viděti na Jevé straně státní silnice žlu
~avý páS polní ces~y odbočující od chodníku; sám obžalovaný připustil, 
ze na strany nemel rozhledu, poněvadž jsou po' obou stranách velké 
košaté, s!romy;. nadt,o ~F.žděl obžalovaný v rozhodné době skopce, 
pod .mmz Jest rečena knzovatka, a kopec ten je prudký, jak je zdůc 
razneno v místním ohledání, předsevzatém samým nalézacím soudem. 
Za těcht?, jistě zvláštních poměrů a zejména při jízdě s prudkého kopce 
na velmi frekventované silnici, jak sama stížnost udává nelze uznati 
správným stanovisko, že obžalovaný byl oprávněn jeti z~ všech okol
ností rychlostí až do 45 km, dokonce s pmdiklého kopce, naopak dlužno 
~ouhlasiti s nalézacím soudem, že povinností obžalovaného, tř.ebaže 
J:I .Je,u .p,?~hou setrvačnůs,ť!,?ylo, ~by, sjížděje s Ikopce na neznámé 
,,,lmcI, JeJlz odbočky a zvlastm pomery neznal, jel tak by mohl zustati 
státi 'každý o'kamžik. Přes to nejsou okolnosti přípád~ vysvětleny tak, 
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aby se mohlo spolehlivě rozhodnouti ihned ve věci samé. Nalézací 
soud vychází z předpokladu, že prasknutí ručni brzdy bylo jen nás:led
kem nepřiměřené rychlosti jízdy a vyvolané tím nutnosti n·áhlého a 
prudkého zabrzdění. Nap;oti tomu pod!,l~ zna!ci powdek, že obžalovan~ 
dal výstražná zna~enI v~as a dosta~e~ne, a ze am JI.nak nejednal prah 
provoznim předplsum a ze by k nestesÍi, nebylo dosto, kdyby obzalo
vanému' nebyla praskla ruční brzda. Podle toho se zdá, že znalci vy
cházejí z názoru, že v prasknuti brzdy dlužnO' spatřovati pouhou obža
lovaným nezaviněnou a od něho nepfedvídatelnou nešťastnou náhodu. 
Rozsudek se s' posudkem znalcl! v posledním směru blíže neobírá a 
neuvádí proč nepřikládá posudku cenu a vý·znam, nebo z jwkých jiných 
příčin j~j odmítá. Toho bylo zapotřebi, jakž zmateční stížnost uplat
ňuje. Zjišťujeť rozsudek, že obžalovaný, když na vzd'álenost asi 40 
kroků tahlédl hlavy koňů a jich přeclky (povoz naložený jetelem Jel po 
okresní silnici od K a křižoval státní silnici, by pokračO'val v jízdě po 
vozové cestě do L.) zmírnil původní jím do,znanou rychlost 30 až 40 
km na 15 až 20 km, tedy o polovici, a tu že mu praskla ruční brzda a 
nožní brzda že nepostačila k zabrzdění a zastavení stwje. Není jasno, 
zda i tatO' zmírněná ry1chlost (15 až 20 km), za níž podle O'důvodněni 
rozsudku ruční brzda praskla, byla tWkovou,. že svou nepřiměřeností 
způsobila prasknutí brzdy či zda p~i rychl~sti té dlužn~ na 'Ono pra~knu'Íí 
pohlížeti jen jako na náhodu obzalo,vanym nezavrnen?u a n~predvI
danou, takže, kdyby tétO' náhody nebylo, bylo by. se obzalovanemu po
dařilo ještě včas stroj zastaviti a srážce I;řed~jíti. Okolnost ta)e p~? 
posouzení věci rozhodného, významu, dotykaJ1c se podstaty vecl. JIZ 
z této příčiny bylo zmateční stížnosti vyho'věti, rozsudek zru~iti a ,věc 
vrátiti soudu prvé stolice k opětnému projedm'tní a rozhodnulI. Naleza
CÍmu s.oudu bude se však podle toho, jaké stanovisko zaujme pří no
vém mzlíoclllutí, zabývati i otázkou subjektivního zavinění, která v na
padeném rozsudku není vllbec na přetřes vzata, Subjektivní stránka musí 
vš,ak býti rozsudkem výslovně zjištěna a po záJkol1u (§ 270 čís. 5 tr. ř.) 
odu ... odněna, neboť jinak neodpovídá o'dsuzujíci výrolk zákonu; zejména 
bude nutno uvažovati, zda obžalovaný při rychlo'sti 15 až 20 km mohl 
předvídati, že při prudkém zabrzdění brzda může prasknoutí., By.lo 
proto uznati, že jednáni obžalovaného přicháú v úvahu jen jako' přečin 
podle § 335 tr. úk:. vzhledem k tomu, že vyloučení kvalifikace pO'dle 
§ 331 tr. zák, neby;lo veřejným obžalobcem napadenO' a stalo se proto 
právoplatným. Za toho,to stavu věci není zapotřebí obírat, se dalšími 
výtkami stižno'sti. 

čís. 3160. 

šetřeni předpisů o úpravě otázek jest úřední povinností porotního 
soudiW nezávislw na návrzích stran. 

Po (formálně) nezávadně proneseném výrokú porotců nelze již 
dávatli nPvé otázky. 

Kdy jest dáti k hlavni otázce na zločin násilného smilstva dodatko
vou otázku, zda pachatel spáchal čin v omylu; že se mu, znásilňovaná 
žena oddává dobrovolně. 

. (Rozh. ze dne 26. dubna 1928, Zm \1 115í28.) 

I. 
i! 
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Ne j V Y š š í S O II tl jako soud Zíušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného clo rozsudku porotního soudu v Brně 
ze dne 16. únOra 1928, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným zločinem 
násilného smilstva podle § '125 tr. zák. 

Důvody: 

Dovolávajíc se ustanovení § 344 čís. 5 a 6 tr. ř. vytýká zmateční 
stížnost, že nebyla, ač obhájce tak žádal, pomtcům dána k první hlavní 
otázce - jednající o zločinu násilného smilstva - otázka dodalko-vá, 
zda obžalovaný spáchal trestný čin v omylu, že se mu S-ová oddává 
dobrovolně. Vytýkajíc takto porušení jednoho z předpisů o- úpravě otá
zek, jichž šetření je chráněno zvláštním ustanovením § 344 čís. 6 a 
k nimž se proto- nevztal1U'je po'všechné ustanovení § 344 čís. 5 tr. ř., 
uplatňuje stížnost věcně pouze důvod zmatečností podle § 344 čís. 6 tr. 
ř. ]eliko,žš·etření předpisů o úpravě otázek jest úředníi povinností po
rotního soudu nezávislou na návrzích stran, nezáleží na tom, zda byl 
návrh obhájcův na onu. otázku učiněn opozděně, jak předpokládal po
rotní soud, či zavčas, jak dovozuje stížnost, ač sluší k vývodům stíž
nos_ti poďolknouti, že po ,(formálně) nezávadně proneseném výroku po
rotců nelze již dávati nové otázky (smvnej rozh. čís. 2274 sb. n. s.). 
Povinnost soudu d'áti otázku, o niž jde, byla by podle § 319 tr. ř. na
stala, Myby bylo výsledky hlavního přelíčení tvrzeno, že obžalovaný 
jednal v omylu, pro ktetý nebylo lze v činu spatřovati zločin (§ 2 písm. 
e) tr. zák.). Omyl jest zjevem duševního života, který se přiro'zeně sám 
o sobě vymyká z postřehů jiných osob. Mohl by tudíž býti omyl obža
lovaného tvrzen, přesněji napovězen jinými výsledky hlavního přelíčení 
než jeho obhajobou jen, byl-li jimi tvrzen (napovězen) projev obžalo
vaného, že byl v omylu. Poukazů na takový projev ve výsledcích hlav
ního přelíčení, zejména ve výpo-vědi svědkyně Milady S-ové není a stíž
nost jich neuplatňuje. Proto stačí dokázati, že ani obhajobou obžalova
ného nebyl tvrzen aneb i jen napovězen omyl naznačený v navrhované 
otázce. Omylem po rozumu § 2 písm. e) tr. zák. jest nesprávnost (po 
případě i nedostatek) představy pachatelovy o někt.eré skutečnosti, 
,k>terá jest složkou děje naplňujícího objek>tivně skutkovou, podstatu 
trestného činu, takže jest podstatou omylu nesoulad představ pachate
lových se sku'lečncstmi, k nimž se představy vztahují. Omyl je tudíž 
pachatelem tvrzen (napovězen), připouští-li sice, že tu jsou objektivně 
určité skutečnosti, uplatňuje však současně, že o nich nevěděl al)ebo 
měl představu, že tu jsou skutečnosti jiné. V souzeném případě byl by 
omyl obžalovaného, že se mu S-ováoddává dobrovolně, tvrzen (napo
vězen) jen tehdy, kdyby byl obžalovaný doznal, že tu byl objektivně 
odpor S-ové čelící jeho násilí a směřující k tomu, by se nestala bezbran
nou, že však předpokládal, že tu takového odporu není. Než tak se ob
žalovaný při hlavním přelíčení podle záznamů nehájil. Obžalo-vaný ne~ 
tvrdil, že zdolá va], nějaký odpor S-ové maje za to, že odpor jest jen 
zdánlivým, naopaJk udal jen, že vzal S-ovou za ruce, zavedl ji na po
hov'k:u, sedl si vedle ní a provedl;, líbaje ji, docela 'klidně soulož, při 
čemž ona nekřičela a se nebrání1a, že se mu O'ddala beze všech známek 
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odporu a že se proto domníval, že svoluje, že ji, když seděla u stolu, 
několikráte polibil, nač nic neřekla, .... že ji pili<; políbil na krk, od
váděl ji pon1alu na pohovku a položil. ji na ni, a vykonal soulož, aniž by 
se byla bránila, že S-ová měla ruce volné, levou že si držela oči a pra
vou měla volně vedle těla. Těmito údaji byl' tvrzen naprostý nedostatek 
skutečností pO'ukazujících ku projevům vzpírající se vůle S-ové a jen 
z nedostatku těchto skutečností, nikoliv z nesprávné představy, nebo 
z nedostatku jejího byl z nich odvozen námr, že S-ová k souloži svo
luje. Nikoliv nesoulad, nýbrž naprostý soulad předsta,-" obžalovaného 
se skutečnými (ovšem jen udánlivými) událostmi byl obhajobou upla t
ňován. Obhajoba nebyla tvrzením neb i jen napovězením omylu, nýbrž 
jen popíráním jakéhokoliv násilí a zejména popíráním zl'ého úmyslu, 
zlomiti odpO'r S-ové a učiniti ji bezbrannou :k; vůli souloži. V důsledku 
toho n.ebylo tu předpokladu, z něho'ž jest dáti podle § 319 tr. ř. dodat
kovou otázku, takže tím, že nebyl'a elána, nebyl předpis ten porušen. Na
mítá-li obhájce obžalovaného teprve při veřejném roku, že Milada 
S~ová nebyla ani s to, by vyvinula odpor, že tu tedy se strany obžalo
vanéhO' nebylo násilí, neprovádí žád'ného zmatku hmotněprávního po 
zákonu, nýbrž vy,bočuje jen ze skut,kového stavu zjišteného výrokem 
pOlrofců a nelze proto k tomuto přednesu v řízení zrušovacím hl'eděti. 
Zbývající ještě vývody stížnosti - uplatňující, že bylo zprávami v no
vinách o jinakých proviněndich obžalovaného působeno na porotce ve 
směru obžalovanémUl nepříznivém a že byla vzbuzena nepříznivá obža
lovanému nálada i 1.1 členů pomtního soudního dvoru, takže byl prý ob
žalovaný vyslýchán též o obvinění teprve v oněch zprávách projeveném 
a k projednané věci nepřiléhajícím - nepoukazují k žádnému ze zmatků 
v § 344 tr. ř. výlu:čně I.Ivedených, vybočují z rámce zrušovacího řízení a 
není třeba na ně odpověděti, to tím méně, any nemají ve spisech soudu 
prvé stolice žádné opory. 

čís. 3161. 

Ochrana republiky (zákon ze dne 19. března 1923, čís. 50 sb. z. a n.). 
Zločin podle § 10 (1) zálrona, užili-Ii poslanci v poslanecké sně

movně násilí spočívajícího ve Skutečných činech násilných, by předse
da jícímu místopředsedovi poslanecké sněmovny a zákonodárnému sboru 
ve výkonu jejich pravomoci bránili a výkon ten mařili. 

Ideální souběh zločinu podle § 10 (1) zákona s kárným činem podle 
§ 52 jednaclho řádW p~latlecké s~movny. 

S hledíska skutkové podStaty podle § 10 (1) zákona jest lhoStejno, 
zda mohl ústavní činitel přes jednání pachatelovo svou pravomoc vyko
návati čili nic; zločin je dolfonán, jakmile pachatel užil násilí, by bránil 
ústavnímu iliniteli ve výkonu jeho pravomoci nebo výkon ten mařil, tak
že nesejde na tom, zda pachatel dosáhl vůbec toho, co bylo jehO úmy
slem (skutečného zmařeni výkonu pravomoci). 

Násilí v § 10 (I) zákona předpokládané nem1.tSí směřovati přimo 
proti ústavnímu činiteli, jehož pravomoc je timto ustanovením chráněna, 
nýbrž tm'iže býti namířeno i prolil O\'!obě jiné (zpravodaji poslanecké sně
movny), vyžaduje se však, by užiHm násilí byla nepřímo dotčena i vol-
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nost jednání ústavního činilele, jemuž má býti ve výkonu pravomoci 
bráněn~, nebo jehož výkon pravomocí má býti mařen (předsedy nebo 
předsednictva) . 

~)Bránění« ve smyslu § 10 (I) zákona znamená nucení ústavního 
činitele, by nep{)čal konati to, co náleží do jeho pravomoci; násilí musí 
býti vykonáno před započetím výkonu pravomoci. »Maření« ve smyslu 
rehož ustanovení zákona záleží v působení na ústavního činitele, by za
počatý již úkon nebyl dokončen (tu se násilí i úkon časově shodUjí), 
nebo by dokončený úkon neprojevil svůj účinek (tu násilí následuje za 
úkonem). Od »maření« nutno rozeznávati pouhé rušení výl<Jonu, kde 
je úmyslem pachatelovým pouze ztížiti nedokontčený úkon. 

Hle skutkové podstatě zločin~ podle § 10 (I) zákona, spáchaného 
užitím násilí za tím účelem, by bylo bráněno zákonodároomu sboru ve 
výkonu jeho pravomoci nebo by výkon ten byl mařen, se nevyhledává 
útok větišího počtu lidí (vojska nebo shromážděných demonstrantů), 
stačí i tu jednánlí jediného pachatele, záleželo-Ii v užití násilí za tím úče
lem, by bylo zákonodárnému sboru bráněno ve výkonu jeho p,ravomoci . 
nebo by výkon ten byl mařen. Ani tu se nevyžaduje, by násilí bylo u"ito 
přímo proti celému zákonodárnémU! sboru; stačí zejména, bylo-Ii na př. 
užito násili proti některému činiteli zákonodáruého sboru, a to tak, že 
tím' byla nepřímu dotčena také volnost jednání zákonodárného sboru sa
mého. 

Stal-Ii se útok na sl1lěmovního zpravodaje teprve poo ukončení funkce 
zpravodajské v okamžiku, kdy s předsednlickéhoO stolu, kde pQdle jedna
cího řádu již neměl co dělati, dával podle pokynů předsedy sněmovní 
většiny pokyny k hlasování, nejde ani o tťepřímé násilí proti zákonodár
nému sboru nebo činitelům směmovny chráněným podle § 10 (1) zá
kona, nýbrž po pNpadě o urážku poslance ve smyslu § 52 jedno řádlui 
poslanecké sněmovny. 

Poo stránce subjektivní se vyžaduje, by pachatel Užil násilí v úmyslu, 
hy ústavnímu čtiniteli hránH ve výkonu jeho pra,vomocí neboO výkon ten 
mařil. 

Skutečný čin násilný ve smyslu § 39 čís. 1 zákona záleží v Užití ly
sické sily proti osobě nebo. prDti věcem. OSDba může jím býti zasa
žena buď na svém těle nebo na své svobodě; jiné ubližení (na cti) ne
stačí. čin musí hýti sk:utečně násUný (jeho povaha musí býti násilttá). 
To znamená v případě § 10 (1) zákona, že čin musí býti prDstředkem 
k překDnántí DdpDru nebo k vynuceni rozhodnutí DSDb tam uvedených, 
jakého by tyto Dsoby, jednajíce o své újmě, jinak neučinity. Tato. po.vaha 
násilí pDsUzuje se objektivně, s hlediska ahstraktního, nikoliv s hlediska, 
zda Užité násilí v kDnkrétním ipNpadě bylo. způsobilým prostředkem 
k uvedenému účelu. 

DDpustHl-1i se člen Národního. shromážděntí při výkom svého. man
dátu ve sněmovně nebo ve sněmDvních výborech deliktu slovem, jest 
chráněn 'imunitDu podle § 23 ústavní listiny, ježto jde o »výrok« pro.
nesený při výkonu mandátu. Delikt spáchaný skutkem (násilné činy 
proti parlamentu) nepDžívá však imunity, jelikož není projevem, jímž 
člen Národního shromÍlždění vykonává svá ústavnl práva, tL j. »výro.:. 
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kem« ve smyslu § 23 úst. list., nýbrž patří k činům (opomenutím) ve 
smyslu prvého odstavce § 24 úst. ~st" jež mohou býti sOtUidně stíhány, 
byl-li dán souhlas příslušné sněmDvny. 

»Výroky« ve smyslu § 23 úst. list nejsou jen projevy slDvem, nýbrž 
i projevy pís:mné" poOsuň~ ~td.; nesp~dají ~~ vš::,:k všechny od. hla
sování odlišne p'rojevy, zejmena ne proJevy, jez by JInak podle sve po
vahy tvořily soudně trestlné činy. 

Kárné řízení ve smyslu § 52 jednacího řádu poslanecké sněmovny 
neprejudikuje otázce použitelnosti toho. kterého předpisu trestního zá
kDna. 

Pro soud je rozhodným toliko vydávací u~nesení sněmDvny, k tomu 
pDdle § 54 úst. list. povolané, jak bylo sděleno soudU., nikoliv způsob. 
jak k tomuto usnesentí dDŠlo. 

»Zlomyslnými poškDzeními cizího vlastnictví« po rozumu §85 a) tr. 
zÍlk" jsou na rozdíl od poškození z nedhalosti nebo ze svévole všechna 
úmyslná poškDzení cizího vlastnictví. Pachatel jedná ve zlém ůmyslu 
v § 85 a) tr. zák. předpokládaném a sl'ovem »zlom~slně« tamtéž vy já
dřet1lém je-Ii si toho vědom, že poškozuje protiprávně cizí vlastnictví •. 
pohnutka k činu 11 kDnečný účel, jehDž pachatel hodlá docíliti, jsou s hle
diska skutkové podstaty zločinu podle § 85 a) tr. zák. nerozhodny. 

Zločin podle § 87 tr. zák .. nelze spáchati zlomyslným poškozením ci
zího majetw. Zlomyslná poOšl{Oze?í cizího. maje.tku, z !1ich~ může vzejí:! 
nebezpečenlStví pro. život, zdravl neboO bezpecn'Ost těla lidem, spada]1 
pod ustanovení § 85 b) tr. zák., Us~oOve?í §.~7 tr .• .zák. ~~edpDktádá, 
mluvíc o »jiném ze zlomyslnosh p!odt1llknutem cm~« cm odltsný od ZID-. 
myslného pošk'ození majetkttPo rozumu § 85 tr. zák. 

(Rozh. ze dne 28. dubna 1928, Zm I 316/21.) 

N e j y y š š í s o u d jako soua zrušovaCÍ po ústním líčení o zma
téční stížnosti obžalovaných Jana H-e a Bohumila J-a do rozsuclku zem
ského trestního soudu v Praze ze dne 27. ledna 1921, pokUJd jím byli 
stěž,,'vatelé u,znáni vinnými zlo.činem podle § 10 čís. I (alinea 1) zákona 
na ochranu republiky a stížnost se dovolává důvodu zmatečnosti čís. 
9) a) a b) a 10 § 281 tr. ř., jakož i o. zmateční stížnosti státního zastu
pitelství do téhož rozsudku, pokud jím byli podle § 259 čís. 3 tr.ř. spro-
štěni obžalovaní Jan H., Emanuel Š., Karel Kr., Josef K. z obžaloby pro 
zločin podle §IO čís. 1 (a!inea I ) zákona na ochranu republiky, Jan H., 
Emanuel š., Karel Kr. a Bohumil J. pak z obžaloby pro zlo,čin podle § 
85 a)! tr. zák a podle § &7 tr. zák., I. zavrhl zmateční stížnost obžalo
vaných Jana H-e a Bohumila J-a; II. vyhověl zmaleční stížnosti státního 
zastupítelstvf, po~ud směřovala proti razsudkovým výrokům, jimiž byli 
Po.dle § 259 čís. 3 tr. ř. sproštěni: 1. obžalovaný Jan H. z obžaloby pro 
zločin podle § 10 čís. I zákona na ochranu republiky, spáchaný prý' 
tim, že a) hodiv ve schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždě
ni v Praze ze dne 9. června 1926 spisy po předsedovi poslanecké sně
movny Janu M-o,vi a pO'zpravodajích Josefu A-ovi a Dr. Janu Z-ovi a 
b) pokoušeje se ve schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáž
dění v Praze ze dne 12. června 1926 vyrvati zpravodaji Dr. Janu Z-OVl 
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spisy, užil násilí, by bránil zákonodárnému sboru a předsedovi posla
necké sněmovny ve výkonu právomoci a vý'kJon ten mařil. 2. Obžalo
vaný Emanuel Š. z obžaloby pro tentýž zločin, spáchaný prý tím, a) 
že házeje ve schůzi shora pod 1. a) uvedené spisy! po zpravodaji Dr. 
Janu Z-ovi a b) poukoušeje se ve schůzi pod 1. b) uvedené vyrvati 
spisy témuž zpravodaji, užil násilí, by zákonodárnému sboru a před
sedovi poslanecké sněmovny bránil ve výkonu právomoci a výkon ten 
mařil, 3. obžalovaný Karel Kr. z obžaloby pro tentýž zločin, spáchaný 
prý tím, že dne 19. června 1926 ve schůzi poslanecké sněmovny Ná
rodního shromáždění v Praze snaže se zatlačiti místopředsedu posla
necké sněmovny inž. Jana D-a s jeho předsednick.ého místa a snaže se 
zatlačiti pořadatele Františka N-a užil násili, by bránil zákonodárnému 
sbofll a mistopředsedovi ve výkonu právomoci a výkon ten mařil, 4. ob
žalovaný Josef K. z obžaloby pro tentýž zločin, spáchaný prý tím, že 
v posléze uvedené schůzi poslanecké sněmovny trhaje spisy místo
pi"edsedovi poslanecké sněmovny inž. Janu D. z rukou užil násil:í, by 
bránil zákonodárnému sboru a řečenému místopředsedovi poslanecké 
sněmovny ve výkonu právomoci a výkO'n ten mařil, zmšil rozsudek: 
v těchtO' výrocích a V důsledku toho také ve výrocích 8,·trestu obžalova
ných Jana H-a a Emanuela š-a jakož i ve výrocích s tím souvisejících 
a věc vrátil soudu prvé stolice, by o ní v rozsahu zrušení zno,vu jednal 
a ro:zhodl. III. V ostatních směrech zločinu podle § 10 čís. 1 zákona na 
ochranu republiky a ve směru zl6činů podle § 85 a) a 87 tr. zák. zma
teční stížnost státního zastupitelství zavrhl. 

D ů vod y: 

Nejvyšší soud zabýval se především otázkou, zda činy, z nichž jsou 
obžalovaní viněni, jsou podle platných zákonů vůbec soudně stihatelné. 
Obhajoba to popírá. Ostavní listina rozeznává prý v §§ 23 a 24 dvojí 
činy a opomenutí členů Národního shromáždění, jednak činy a opome
nutí, k nimž dojde při výkonu manďátu ve sněmovně, jednak činy a opo
menutí mimo sněmovnu. Pod pojem »výroků" ve smyslu § 23 ústavní 
listiny nespadají prý pouze projevy slovem; historická, logická a ety
mologická interpretace nutí prý naopak li<l vý1kladu, že »výroky« ve 
smyslu § 23 ústavní listiny jsou míněny jakékoliv projevy členů Národ
ního shromážděni ve sněmovně. Z porovnání posléz uvedeného usta
novení zálk:ona s § 16 rak. zák. ze dne 21. prosince 1867, čís. 141 ř. zák. 
prý plyne, že § 23 ústavní listiny je jen volným překladem starého § 16 
onoho rakouského ústavního zákona, a to překladem osoby, která ně_ 
meoký jazyk plně neovládala a v důsledku toho přeložila slovo »Aeusse
nmg« místo slovem »projev« slovem »výrok«. Není prý myslitelno, že 
zákonodárci demokratické republiky chtěli zúžiti imunitu členů Národ
ního shromáždění oproti dřívějšímu stavu. Že názor zmateční stižnosti 
je správný, vypJ;ývá prý též z třetího odst. § 22 ústavní listiny, podle 
něhož byli stěžovatelé povinni vykonati v první schůzi poslane'cké 
sněmovny slib, že budou mandát vykol1ávati podle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí; neboť tento slib byl by prý bez významu., Ikidyby za
stávání mandátu bylo chráněno imunitou pouze pokud jde o hlasová~t 
a o výroky ve sněmovně. Správnosti výkladu zmateční stížnosti na-
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svědčují nrý' i §§ 51 a 52 jednacího řádu poslanecké sněmovny, jež 
výslovně' přikazují urážky poslanců,. těž~é .uráž~~ předsedy a. maření 
jednání takovým způsobem, že se v. ]Cdnanl nemuze pokračovatI: ka~'ne 
moci předsedy pO'kud se týč,: sněmovny a mají tudíž na, my::r neJe~ 
pi"estupky slovem, nýbrž I ~re,st~pky ,skutkem:. Byh-II pry, stezovat~le 
přes to vydání k s?u~nímu ~tIha,m pro Cll?Y; ]lInlZ ?yh ,rozSUQke~1 L1~nan,1 
vinn}'mi, nebyl pry tnn nalezacl soud v~zan. Nalezacl sou,ci mel sr, pr~ 
zejména uvědomiti, že ustanovení § 23 ustav111 IIstmy dluzno vykladatr 
pomocí historioké interpretace a že není proto na místě interpretace, tak 
úzká, jak k ni ve skutečnosti dospěl, vys!oviv ~ rozhodovacích duvo
dech názor že »výro:k;y« ve smyslu § 23 ustavl11 IIstrny JSou podle do
slovu tohoto uSlanovení zákona jen projevy sl,ovní. S těmito vývody 
nelze souhlasiti. Podle § 23 ústavni listiny nemohou býti členové Ná
rodního shromáždění vůbec stíháni pro hlasování ve sněmovně nebo ve 
sněmovnkh výborech a jS.OUi ~ro ,:ýroky učiněné t~m při vý~onu mandátu 
podrobeni jen kárné ~nocr ~v~ snemovny. V souvrslosh s,ta,; r;stano:uJe , 
prv}' odstavcc § 24., ustav~1 lIstiny (druhy o~st~vec n~p;r~h.:rzt tu v,ubec 
v úvahu) že »k jakemuikoh trestmmu nebo karnemu strha111 clena Narod
ního shr~máždění pro jiné činy neb opomenutí je třeba souhlasu pří
sluŠné sněmovny. Odepřela-li sněmovna souhlas, je slíhání navždy vy
loučeno«. Pokud dále jde o ustanovení jednacího řádu poslanecké sně
movny, jichž se stížnost dovolává, stačí poznamenati, že §,51 jedná o 
,dútce, jež mlrže býti sněmovnoll vy:slo,venat I;0slancr, 'kterf uraZil v~ 
schůzi jiného poslance nebo zástupce vlady, a ze ~ 52 ~. pr~em odst",vcr 
ustanovuje: »Byl-Ii předseda poslancem v<J, schuzI pn vykonu sveho 
úřadu těžce uražen nebo bylo-li úejmě odpíráno jeho nařizením, může 
pi"edseda provinilého po'slance vyloučiti na dobu trváni o ~éto ~chů~e;, 
maří-li pos,lanec jednání takovým způsobem, že se nemuze v Jed!,a!,r 
pok:račovati, může ho předseda v,yloučiti z účasti až na dobu 10 schuz\.« 
Jak jižpylo uvedeno, staví § 23 ústavmí, listiny proti sobě »hlasov~ní« 
a »výroky«. Pro své hlasování ve sněmovně neb ve sněmovních vybo
rech nemohou býti členové Národního shromáždění stíháni vůbec, tedy 
ani ne kárnou mocí sněmovnÍ. Pro- »výro:ky«učiněné čl:eny Národního 
shromáždění při výkonu jejich mandátu ve sněmovně nebo ve sně
movních výborech je však přípustno toliko stíhání sněmovními kárnými 
prostředky. Výrazu »hlasovánÍ« a »výroky« chtěla ústavní listina úeimě 
obsáhnouti celou ústavní činnost členů Národního shromáždění, která 
se mt"tže pro'ieviti při výkonu mandátu ve sněmovně nebo ve sn~movních 
výborech. Výraz »výroky« nelze tudíž poiímati t"k úzce, jako by zna
menat jen projev slovem, nýbrž dlužno jej vykládati v ten smysl, že 
znamená j"kYko.Jiv projev, jímž člen Národního shromáždění vykonává 
svá ústavní práva, to tím spi!še, ano nelze míti za to) že ceskoslovensikiá 
'ústavní listina, která po stránce té měla znamenati pokrok proti staré 
rakouské ústavě, chtěla rozsah imunity poslanců omeziti. Toto stano
visko hájí ostatně ta:ké dobrozdání ústavně právního výboru poslanecké 
sněmovny N. S. R. č. pres, 5/27 n. s., sdělené' výnosem ministerstva 
spravedlnosti ze dne 19. ledna 1927, čís. 307/27, jež ovšem nemá moci 
zákona, jež jest však příznačné pro nazírání poslancll samých na posla
,neckou imunitu. (I německý překlad zákona užívá slova »Auesserun-
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gen«). Stížnost má tedy pravdu v tom, že »výroky« ve smyslu § 23' 
ústavní listiny nejsou jen projevy slovem, nýbrž i projevy pisemné, po
suňky atd. Avšak stížnost jest na omylu, miníc, že pod pojem »výroků" 
nesllhatelných jinak než kárně spadají všechny od hlasování odlišné 
projevy členů Národního shromáždění ve sněmovně nebO' ve s'němovních 
výb,orech, zejména tedy ta;ké projevy, jež by jínak podle své povahy 
t':.0f11~ soudně trestné skutky. § 23 ústavní listiny předpokládá výslov
ne »vyrok« stavší se při výkonu mandátu. Dopustil;-li se člen Národního 
shromáždění při výkonu svého mandátu ve sněmovně nebo ve sněm ov
~ích výborech deliktu slovem, jest ovšem chráněn imunitou podle § 23 
ustavní ltstiny, ježto jde o »výrok« při výkonu mandátu. Delikt spá
chaný skutkem nepožívá však imunity podle tohoto ustanovení zákona 
i,elikož, nen,í projevem" jímž člen Národního shromáždění vykonává svá 
usta~n1 prava, 1. J. »vymkem« po rozumu § 23 ústavni listiny. Delikty 
pos.teze ,uvedeného druhu patří k činům (po případě k opomenutím), 
o ,nIchž jed~á ~ 2,4 ústavní listíny ve svém prvém odstavci a jež mohou 
byb soudne sllhany, byl-lt projeven potřebný souhlas příslušné sně
~lOvny ~ N~ tomto stanovisku stojf. v podstatě i řečené již dobré zdání 
ustavnepra1'ního, výboru. Namítá-li obhajoba, že i obstrukce patří k vý
kOllU poslaneckeho mandátu, jest k tomu poznamenati, že I výkon 
mandátu má své meze a že nesmí jíti tak daleko, že se tím maří výkon 
pravomoci předsednictva nebo výkon mandátu jiných poslanců. Kromě 
toho lze, zejména pokud obhajoba namítá, že obstrukce, jíž umi obža
lovaní, patři k tradicím československého' parlamentll a že souzený 
připa~ jest prvním případem trestního stihání pro parlamentní obstrukci,. 
poukaza!t k tomu, že Nejvyšší soud již v jednom takovém připadl' roz
hodl: byť i před účinností zákona na ochranu republiky, což však ne
pada na vahu. Jde o rozhodnutí čís. 1187 sb. n. s. v trestní věci proH 
bývalému poslanci Dr. Aloisu B-ovi, stíhanému také pro zlo.čín veřej
ného násilí násilným jednán,fm proti shromáždění k projednávání veřej
ných záležitostí- vládou svolanému (§ 76 tr. zák.). V tomto rozhodnutí 
Nejv~šší ,soud neshledal opodstatněnou námitku obhajoby, že šlo o 
urclty zpusob a druh parlamentní obstrukce, a vyslo'vil, že zločinu po
dle § 76 tr. zák. může se dopustiti i jednotlivý člen nebo skupina členů 
tohoto shromáždění samého a že i títo moho'u býti podmětem zločinll 
podle § 76 tr. zák. Z toho jest zřejmo, že již toto rozhodnutí bylo na 
stanovisku, že násilné činy proti parlamentu, i když se jích dopustili 
jednotliví poslanci nebo skupiny poslanců ve sněmovně, mohou býti 
přes poslaneClkou imul1itw soudně stihány, tvoří-li skutkovou podstatu 
trestného činu a jsou-li splněny podmínky pro stihání, zejména svolení 
poslanecké sněmovny podle § 24 ústavní IisHny. činy obžalo'vaným za 
vinu kladené záležely v tom, že užili jako poslanci v poslanecké sně
movně násilí spočívajícího ve skutečných činech násilných, by předsedají
címu místopředsedoví poslanecké sněmovny inž. D-ovi a zákonodárnémll 
sboru .ve výlkonu jich pravomoci bránili a výkon ten mařili. Z řečeného 
je zřejmo, že tyto činy, jež zakládají skutik:ovou podstatu zločínů podle 
§ 10, čís. 1 zák. na ochranu republiky spáchaných skutkem, nejsou 
»výroky« ~o rozumu § 23 ústavní listiny a nepožívají tudíž imunity· 
podle posleze uvedeného ustanovení zákona, Ježto pak příslušná posla-. 
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nccká sněmovna dala souhlas k sou.dnímu stíhání stěžovatelů pro tyto 
činy, nebylo závady, by stěž,ovatelé n_ebJTli pro, ně :?udně stíháni., ' 

Poukazujc-li obh~loba dale ~a §: ,,2 jed~a~lho :'~du poslaneske ~~e: 
movny a namítá-li, ze tento predpls ohrozuje urazky poslancu, tez,ke 
urážkj, předsedy a maření jed~áni takovÝn; způso~em, že v je~nání ,se 
nemůže pokračovati, pouze karnym zakrocenlm predsedy, dluzno pre
devším podotknouti, že v případě § 10 čís, 1 (aJ. 1.) zákona na ochr. 
rep. ide o skutkovou podstatu v poměru k § 52 jedno řádu sesílenou, 
ježto'předpokládá násilné maření nebo bráněnÍ. Ovšem je každý zločin 
podle § 10 čís. 1 ,(aJ. 1) zákona na ochr. rep, spáchaný poslancem ve 
sněmovně zároveň také kárným činem podle § 52 jedno ř. Z toho však 
neplyne, že by,Podl,él;al jen ~árné ;noci pře~sedově. J;~kdJ:ž Či?, ,iímž 
poslanec maří jednanr takovym zpusobem, ze se nemuze v ]ednanr po
kračovati, nepojímá v sobě zárove,ň skutkové podstaty § 10 zákona na 
ochr. rep. nebo jiného trestného činu stejného rázu, poněvadž nejde o 
násilné maření, lze proti provinilému poslanci zakročiti pouze kárným 
prostředkem. Jde-li však při takovém maření o jednání násilné, není, 
je-li tu potřebný souhlas poslanecké sněmovny, překážkoy proti soudnímu 
stíhání pro takový čin. Ostatně jest Nejvyšší soud toho názoru, že kárné 
řízení o němž se zmiňuje § 52 jedno řádu, jako každé jiné kárné řízení, 
ncpreJudikuje otázce použlt,elnos~i, toho ~te:ého předpisu ,trest~íh? . ú
kona. Jest zřejmo, že § ~2 jedno radu, ~eJ1nena ~okud strh~ ~are,111 jed
nání vyloučením ze schuze, nechce vycerpaŤ! vsechny pravnr nasledky 
jednání poslancova, nýbrž dává toliko předsedovi v zájm~. neruš:ného 
chodu parlamentního jednání prostředek, by rychle zakrocll a Zjednal 
napravu, a proto nevylučuje, by přes to nebylo, zavedeno ještě trestní 
řízení, jakmile kárný čin spadá též pod trestní zákon a jsou dánv 
všechny ostatní podmínky pro soudní stihánÍ. Pouze obžalovaného K-a 
se týká námitka, že schází zákonný souhlas poslanecké sněmovny ke 
stíhání tohoto obžalovaného pro všechny činy, z nichž ho viní obžaloba, 
poněvad se prý toto svolení u poslance K-a vztahuje toliko na stíhání 
prl! zločin podle § 152 a 155 tr. zák., nikoli též pro zločin podle § 10 
čís. 1 zákona na ochr. rep. To prý plyne z toho, že tento zločin jest u 
obžalovaného K-a uveden toli'k,o ve vydávacím usneseni poslanecké 
sněmovny, jak bylo sděleno trestnímu soudu v Praze, nikoHv však 
v návrhu imunitního výboru, jenž byl podkladem pro hlasování posla
necké sněmovny o vydání a podle něho'ž měli býti poslanci H" J., K., Kr. 
a Š. vydáni »k trestnímu stihaniu podl'a žíadosti trestného súdu pre 
zločiny, rešp. pre prečiny podl'a § 10 a § 15 záJkona na ochranu repu
bliky, pre zločiny podl'a § 85 a § 87 tr. zák., vy ním aj ú c poslance 
K-a, ktorý stihaný je pre zločin podl'a § 152 a 155 tr. záky, ~ který 
měl »pro tento. zločin« býti vydán (str. 2637 těsnopisecké zprávy pasl. 
sněm. N. S. R. č. 1926 II volební období, 2 zasedání). Bylo-li vydá
vacím usnesením poslanecké sněmovny dáno svolení k stihání posl. K-a 
pto zločiny uvedené v žádosti zemského trestního soudu v Praze, tedy 
i pro zločin podle § 10 čís. 1 zákona na ochr. rep., jde prý jen o nedo
patření předs.edy, který nepředložil návrh imunitníhO' výboru v tom 
znění k hlasováni, jak byl usnesen ímunitním výborem, a jest prý věcí 
soudu, by toto nedopatření při stylisaci usnesení bylo odstraněno vý-
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kladem toho,to usnesení podle pravidel platny' ch pro v);klad zákona ," 
Č 'b I "II'" k dl' pn em~ y o pn 1 Izetl os ovu návrhu imunitniho výboru. Než ani s tou-
to naml:ko,: nel·ze souhlasItI. Pro soud je rozhodným toliko vydávací 
us?esenl snem~vny k tom:lt podle § 54 ústavní listiny povolané, jak bylo 
sdeleno zemskelTIl; trestnlmu soudu v Praze. Ostatně nemůže býti po
chybnost; o tom, :~ pasl. K. měl býti i podle návrhu imunitního výboru 
?dan tez pro. zlocm podle § 10 čís. } zákona na ochr. rep. Neboť vý
klad }ohoto na~rhu pOdle,pravldel, jez obhajoba sama doporučuje, vede 
nutne ~ tomu, ze ;.0 dolo~lka tohoto návrhu »vynímajúc pO'sl. K-a, Iktorý 
str hany j:pre zlo~m podla.§ 152 a 155 tr. zák. a ktorého navrhujem pre 
tento ,z!ocm vydat« vztahuje .ien na zločin podle § 85 a) a 87 tr. zák. 
pro nez nebyl poslanec K. strhán, nikoli též na zločiny (přečiny) podi~ 
§ 10 a 15 z<lkona n.a ochranu republiky, poněvadž K. byl stihán také 
pro tyto dehkty a navr_h usnesení doporučuje výslovně vydání poslance 
H,-e, J-a, K-a, Kr-a a S~a k trestnimu stíhání »pod!'a žiadosti trestného 
sud~«. Lze tedy souhlasIl! s nalézacím soudem, že se stalo jen nepřesnou 
dIkCI r,eferenta, ImU1l1tlllho výboru, že v tomto návrhu věc na první 
pol:lecl vypada tak, yko by poslanec K. nebyl navržen k vydání pro 
:Iocm ~odle § ,10 ČIS. I zakona na ochr,. rep. Pokud jde o jednotlivé 
cmy obzalovanym za vmu kladené, jest uvésti toto: 

I. Zmateční stížnost obžalovaných Jana H-e a Bohumila J-a up lat
iioje číselně důvody zmatečnosti podle § 281 čís. 4, 5, 9 a) a b) a 10 
tr. ř. Formální výtky této stížnosti byly již vyřízeny rozhodnutím tohoto 
soudu ze dne 25. únOra 1928, č. j. Zm I 376/27-1. Z námitek hmotně-' 
právních zbývá po hořej'škh vývodech především námitka podle čís. 
9 a) § ,281 tr. ř., že~v ro~sr:dku nejs?u zjištěny subjektivní známky 
skntkove podstaty zlocmu, Jlmz byh obzalovaní H. a J. uznáni vinnými. 
Rozsudek prý se snaží nahraditi zjištění· zlého úmyslu, jehož je podle 
§ 1 tr. zák. třeba ke každému zločinu podle § 10 čís. 1 zák. na ochranu 
re~ubliky, tvrzením, že stěžovatelé mohli jako každý jiný člÚ'věk podle 
s\1'5'h denn!ch zkušenosy VČd,ěti, ~e p~edseda poslanecké sněmovny 
muze s,e stalI neschopnym k nzenl schuze sněmovny, postupuje-li se 
proh nel;ru, způsobem tu v úvahu přicházejícím, a že to musiE jako po
slan~1 ~edetl. Z toho vyvozuje prý rozsudek jakýsi dolus indirectus, 
ktery vSaJk ke skutkové podstatě zločinu podle § 10, čÍs. 1 zák. na 
ochranu republi~y prý nestačí. Uvedenou argumentaci dokazuje prý 
rozsudek vlastne, že tu nebylo zlého úmyslu, nýbrž že tu šlo 'naneivýš 
o hrubou, nedba'lnst, jak ji má na mysli § 335 tr. zák. PO' stránce sub
jektivní vyžaduje se ke skutkové podstatě zločinu podle § 10, čís. 1 
zák. na ochranll republiky, spáchaným způsobem v souzeném případě 
~. úvahu přicházejícím, by pachatel užil násilí v úmyslu, by ustavnímu 
clUltelI -- v tomto případě členu předsednictva poslanecké sněmovny 
- bránil ve výkonu jeho pravomoci neb výkon ten mařil. Rozsudek 
zjišťuje tento přímý zlý úmysl stěžovatelů, jehož je tu třeba. Uvádí 
y ;ozhodovacích důvodech, že obžalovaný H.trhal spisy předsedajícímu 
mz. D-OVl za tím účelem, by mu v řízení hlasování a tím ve výkonu pra
vomoci bránil a výkon ten mařil, dále, že se vMe tohoto obžalovaného 
nesla v okamžiku, kdy zdvihal křeslo a chtěl jím po předsedajícím inž. 
D-ovi hoditi, k tomu, by mu v řízení schůze, tedy ve výkonu jeho pra-' 
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vomoci, bráni! a výkon ten zmařil) a posléze, že se obža:lovan)T J. snažil 
vvklopiti předsedajicího inž. D-a z křesla za tím účelem, by mu v řízení 
s~hůze, tedy ve výkonu jeho pravomoci, bránil a výkon ten mařil. Stíž
liGSt má ovšem pravdu, tvrdic, že ke skutkové podstatě zločinu podle 
§ 10, čís. 1 zák. na ochranu repuhliky nestači nepřímý zlý úmysl ve 
smyslu § 1 tr. zák., avšak její další tvrzení, že rozsudek operuje v sou
zeném případě pouze s nepřímým zlým úmyslem, nemá v rozhodovacích 
dtlvodech opory. Zmiňuje-li se rozsudek v rozhodovacích důvodech o 
tom, že obžalovanému H-ovi musilo býti jako poslanci známo, že se vy
tržením spisů, jichž předseda k řízení schůze pÚ'třebuje, znemožňuje 
předsedovi řízení schůze, dále o tom, že obžalovaný mohli jako každý 
jiný člověk podle' svých denních zkušeností věděti, že by se předseda 
stal k řízení schůze nezpůsobilým, kdyby byl uhozen křeslem a tím byť 
i jen lehce zraněn, a že to jako poslanec muse) věděti, posléze o tom, že 
si byl obžalovanýJ. jako pO'slanec toho vědom, že se shazováním před
sedy s křesla maří výkon pravomoci předsedovy, nevyslovuje tím ni
kterak, že stěžovatelé jednali jen nedbale, nýbrž uvádí tyto okolnosti 
zřejmě jen za tím účelem, by dokázal, že si byli stěžovMelé plně vědomi 
významu a dosahu činů tu v úvahu přicházejících a že je přes to úmy
slně předsevzali. Tvrdí-li stížnos! v této souvislosti, že rozsudek ne
uvádí, na základě čeho zjistil subjektivní skulkovou podstatu zločinu 
stěžovatelům za vinu kladeného, neprovádí uplatněnéhO' důvodu zma
tečnosti podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. po zákonu. Bezdůvodna jest i ná
mitka obhájcem stěžovatelů teprve při zrušovacím mku vznesená, že 
stěžovatelé nejednali v úmyslu zlém, nýbrž v úmyslu taktickém a parla
mentním. Pokud stížnost spatřuje tento úmysl v tom, že obstrukcí ne
měla býti mařena funkce předsednictva ani samo hlasování o kongruové 
předloze, nýbrž měl býti jen vykonán vliv na poslance sněmovní vět
šiny, by ti z nich, kteří nebyli předloze nakloněni, v posledním okamžiku, 
zejména kdyby předseda použil proti obstruujícím poslancům kárné moci 
podle § 52 jedno řádu, hlasovali proti předlO'ze, není provedena po zá
kouu, poněvadž rozsudek zjišťuje jiný úmysl obžalÚ'vaných. Pokud však 
stížnost spatřuje parlamentní úmysl v tom, že obžalovaní chtěli svým 
jednáním jen docíliti, by mařili uzákonění kongruové předlohy, kterou 
považovali za státu &kodlivou, zaměňuje zřejmě mo,tiv s úmyslem. Mo
tiv ovšem není bezvýznamným pro zjištění úmysllll a mohl by v tomtO' 
případě přicházeti v úvahu také SHite! s hledisk<l trestno'sti vylučujícího 
stavu nouze ve smyslu § 2 g) tr. zák., jejž namítá stížnost, dovolávajíc 
se důvodu zmatečnosti podl'e čís. 9 b) 281 tr. řO' AV1šak uplatňování 
zmatku podle .§ 281 čís. 9 b) tr. ř. jest tu formálně pochybeno proto, že 
rozsudek neobsahuje v tomto směm výroku zákonem (§ 281 čís. 9 b) 
tr. ř.) předpokládaného. Má-li "šak býti ve vývodech stížnosti v tomto 
směru spatřována výtka neúplnosti po rozumu § 281 čfs. 5 tr. ř. spočí
vajicí v tom,. že rozsudek nepřihlíží k zodpovídání se stěžovatelů, že 
jednali z neodolatelného donucení, jest ji označiti za bezdůvodnou. Po
,kud jde o údaje zmateční stížnosti o obhajobě stěžovatelů v tomto 
srrěru, dlužno především poznamenati, že pÚ'dlei protok.olu O' hlavním 
líčení stěžovatelé v podstatě jen tvrdili, že se zúčastnili obstrukce, by 
bylo znemO'žněno uzá!klonění řečených předloh. TotO' tvrzení stěžovatelů 
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ncp?ukazovalo nikterak ke stavl!, jejž předpokládá ncodolatelné donu
cem.ve sn:rs1u § 2. g) tI; zák., t. j. k takové kolisi zájmů, nebo ovin
nOStl" za l;lZ jednajlcI 3'1Uze sebe nebo jiného zachrániti z těžkého ~ bez
krostredmho ~ebe~pecenství p'0uze tím, že Se dopustí činu trestním zá-
one~, zapovezeneho. Ostatne rozsudek se o uvedeném tvrzení stěžo

vatelu V rozhodovacích dllvodech zmiňuje. Dále nehájili Se stěžovatelé 
p~dle pwto~olu o hlavriím přelíčení ani v ten smysl, že ve schůzi po
sldnecke sn~movny .. z~ dne,19. června 1926 byla postupem většiny a 
P?stupem pred~eda!lclho mz. ?-a, ,který. prý nešetřil předpisů jednacího 
raau poslanecke snemovny, pnvodena sItuace, jež stěžovatele podle zá
sady »vlm VI repelere h:cel«, platící prý i pro obor práva parlamentního 
?pravňovala k nejprudčíl1~ p~ostředků~, po případě i k činům, které bý 
Jinak ,s~adaly pod trestm zakon, a ze se stěžovatelé za této situace 
skut;,cne ~~zhodh na zaC,~ová~i .iednací~o. řádu poslanecké sněmovny co 
ne!duraznejl trvatr, po' pnpade je vynutItI, t. j. že jednali pouze za po
sle!e uved~ným účelem. Z protoklu o hlavním líčení vychází na jevo, že 
obzalovany H. v to;nto směru pouze tvrdilo, že, vstoupil-Ii na před;ed
~Ickou ltnb,unu, za~mi1o to p.ředsednictvo (mistopředseda inž. D.) tím, 
ze nez<lkr?cl'~o pro!1 zprav09aj1 Dr. N-ovi, který nestál na obvyklém místě 
zpravodajskem, nybrz u predsedy, a že obžalovaný J. v tomto směru 
pou~e uelal, ~e, obžalovaný Kr. š~1 ptedsedu schůze žádati, by nepři
pustr], hlasovanl o kongruovem zakone za oko,lností, které ve sněmovně 
panovaly~ Ani v těcht~ t~rz<:,ních stěž?vatelů nelze spatřovati poukaz 
k tomlt, ze tu byl stav, jeJZ preelpoklada ne odolatelné donucení podle § 
2 g) tr. zák. O řečeném tvrzení obžalovanéhO' H-e se ostatně rozsudek, 
v rozho~ovac}ch dúvodech zmiňuje. V této souvis],osti budiž ostatně po
zna!"ena~o, ze ;ozsu~ek v rozh~dovacích důvodech zjišťuje, že nevyšlo 
na j.ev?, ze ;,ezakonnY'p?stllP pred'sednictva zavdal příčinu k výstupům, 
k I1Imz doslo ve schuzl po,slanecké sněmovny' ze dne 19 června 
1926, . 

~, Dále nal,:ítá, stížnost s hlediska dllvodu zmatečnosti podle § 281 
CIS; 9 a) tr. r., ze. rozsudek nepojímá správně znaky skutkové podstaty 
»~ykon pravom~cl,«' »brániti« a »mařiti«. Pokud jde o čin obžalova
neho J-a, z~~tecm stížnO'st nepopírá, že řízení scMze poslanecké sně
movny ~ale:1 do pravomoci předsedy, pokud se týče místopředsedy po
slan,~cke snemovny (§§ 9 a 10 jednacího řádu poslanecké sněmovny) 
snazl,c se, pouze ~?kázati, že :nístopř~dseda inž. D., jenž schůzi posla~ 
n~cke sn~movny ndll, mohl ~:,es, t?, ze obžalovaný J. postupoval proti 
nemu zpusobem v rozsudku zjlstenym, svou pravomoc vykonávati, stoje. 
Nehledíc k tomu, že mzsudek nezjišťuje, že mistopředseda inž. D. měl 
za tehd~jší situace možnost schůzi alespoň stoje říditi, je s hlediska 
~kutkove 'p?dstaty zločlI1u tu v úvahu přicházejícího lhostejno zda mohl 
uo-tavní člmtel přes jednáni pachatelovo, SVOlt pravomoc vyk~návati čili 
niC,; ne?of u~ede~ý .zlo~in je. dokonán, jakmile pachatel užil' násilí, by 
?raml ~stavnu:nu cll1lteh ve vykonu jeho pravomoci nebo výkon ten ma
~!l, takze neseje!;" na tom, zda pachatel dosáhl vůbec toho, co bylo jeho 
umyslem, !la. ~nklad skutečnehol zmařeni výkonu pravomoci (Milo,ta" 
str., 43) .. Tun jest vyvrácena i námitka obhájce stěžovatelů teprve při 
zrUSOVaCID1 roku vznesená, že násilí musí býti tak intensivní, že cíl, jejž 
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sleduje, totiž, by bylo bráněno ústa~níl11u čit1~te:i ve výkonu jeho ~ra
vomoci nebo by byl tento výkon zmaren, skutecne nastal. Pokud obhajce 
v této souvislosti namítl, že za násilí lze považovati jen jednání, smě
řující přímo proti osobě, jejiž výkon má býti zmařen, ~tačí ~od?tk!,o~ti 
toto: § 10 čís. 1 (a1., 1) záko!'a n~ n~hr. rep. neml?vl o naSIlI u.Z1tem 
proti ústavním činitelum, nybrz o naSIl!, jehoz bylo uZlto, by byl,o ustav
ním činitelllm bráněno ve výkonu JeJICh pravomocI nebo by vykon t~n 
byl zmařen. Násil~ v § ,:0 čí~. 1,;(a1. 1) z,,~ona n~ OCh:. re~. predpokla
dané nemusí tudíz smerovatr prrmo protI ustavmmu Č!llltelr, jehoz pra
vomoc je tímto ustanovením chráněna, nýbrž ,;nůže býti !!<;míře~o ~ proti 
.osobě jiné. Je-Ii tomu ta~, vy~a.d~je se. OVS:';": by ~zltm~ n~sr1l, byla 
nepřímo dotčena i volnost jednam lu,stavmho c!llltele, jemuz ma bytr ve 
v\'konu pravomoci bráněno, nebo jehož výkon pravomoci má btti r;rařen 
(Milota str. 41 a 42). Os,tatně jest výtka stížnosti i bezpředmetna,. ne
bot' rozs!1dek zjišťuje, že násilí, ,je):lOž ~e, dopustrlr. Ja:, .H. a Bohu,mlI: 1:: 
směřovalo přímo proti předsedajlclmu !llZ. D-ovl, jenz jako takovy patn 
nepochybně k osobám chráněným v § 10 čís. 1 (al. 1) zákona na ochr. 
rep. Dále l;~mítá stížnost, že v jednání obžalovaného J-a nelze vúbec 
spatřovati bránění ve výkonu pravomoci místopředsedovy nebo ma
ření tohoto výkonu, nýbrž že tu přichází v nejhorším případě v úvahu 
pouhé »rušení«, o němž 'se zmiňuje dúv:odová zpráva k § 10 zák. na 
ochranu repub!ilky, a že v takovém případě jde pouze o maření (jed
nání), jež podléhá podJe § 52 jednacího řádu poslanecké sněmovny 
kárné moci předsedově. »Bránění« ve smyslu § 10, čís. 1 zák. na ochra
nu republiky znamená nucení ústavního činitele, by nepočal konati to, 
co náleží do jeho pravomoci. Tu musí tedy násilí býti vykonáno před 
započetím výko'nu pravomoci. »Maření« po rozumu tého·ž ustanovení 
zákona vša!kl záleží v působe.nI na ústavního činitele, by započatý již úkon 
nebyl dokončen . (tu se násilí i lÍ'kon čacsově shodují), nebo by dokon
čený úkon neprojevil svůj účinek (tu násilí následuje za úkonem). Od 
»maření« nutno rozeznávati pouhé rušení výkonu, kde je úmyslem pa
dratelovým pouze ztížiti nedokončený úkon (Milota, str. 42). Podle ře
čeného šlo by tu ° pouhé rušení výkonu, kdyby bylo rozsudkem zji'š,tě
no, že obžalovaný j. měl pouze v úmyslu ztížiti výkon pravomoci místo
předsedy inž. D-a záležející v řízení schůze. Takového zjištění však 
rozsudek neobsahuje. Z rozhodovacích důvodll vysvítá naopak, že· roz
sudek, hodnotě čin obžalovaného J-a nikoli jako čin ojedinělý, nýbrž 
jako součást činnosti všech obžalovaných přijetí předloh O'bstruujících, 
bere zřejmě za prokázáno, že bylo úmyslem i obžalovaného J-a působiti 
na místopředsedu inž. D-a, by započatý jím úkon, jenž náležel nesporně 
do jeho pravomoci, nebyl dále prováděn, t. j. by výkon ten byl mařen. 
Že tu nešlo o jednání, jež podléhá podle § 52 jednacího řádu poslanecké 
sněmovny jen kárné moci předsedově, plyne již z toho, co výše bylo 
k doty.čnému předpisu uvedeno. Pokud jde o obžalovaného H-a namítá 
slížnost především, že rozsudek vychází, shledávaje v tom, že tento ob
žalovaný odejmul ve schůzi poslanecké sněmovny místopředsedovi inž. 
D-ovi spisy, bráněni ve výkonu jeho pravomoci a maření tohoto výikonu, 
z nesprávného názoru, že předseda musí míti spisy druhu tu v úvahu 
přicházejícího nezbytně po ruce. Není-li předseda s to, by řídil hlasŮ'-
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váni ,bez, takových spisů, přeruší prý, jak ukázala právl: schúzc posla
n~cke snemovny ze dne 19. čerVna 1926, prostě schůzi a opatří si druhý 
Vl;tISk n~b OP}S; SpiSŮ. Rozsudek zjišťuje, jak ostatně stížnost sama ne
pnmo pnpoustI, ze místopředseda inž. D. nemohl bez spisů, které mu 
byly vytrzeny z ruky obzalovaným H-em, V řízení hlasování po:kračo
v~h, n,e?oť u,vádí ~ rozhodovacích důvodech, že po vytržení spisú mu
slla byh ~c~uze prer::š~n.a až, do opatření opísů uvedených spisů. Do
vedou-II Jme osoby ndlh SChUZI nebo hlasování poslanecké sněmovny 
1 hez takových spisů čili nic, je pro právní posouzení tohoto případu ne
r~zho~ným. Skute,čnosti však, že místopředsedainž. D. mohl po krátké 
presta;,ce ~ sezem, za níž byly opatřeny opisy spisů, v řízení hlasování 
P?kracov~h, ~elze. rovněž .:přikládati významu pro právní posouzení 
vecI; poneva~z se, j,ak bylo jlZ shora poznamenáno, nevyžaduje ku skut
kove ~odstate zl~'Č1nu tu v úvahu přicházejícího, by! byl výkon pravo
mOCI ustavmho člmtele skutečně zmařen, Co se týče další činnosti ob
ž"l?vaného H-e, v níž rozsudek spatřuje rovněž skutkovou podstatu 
zlocmu ~?,d~e § ~O, čís, 1 zák. na ochranu republiky, tvrdí stížnost, že 
n:bylo ~jlst~n,o, ze o.bžalovaný zvedl křeslo a napřáhl je pro.ti místo
pledsedovI mz, D-ovl. Tento bJ'1 prý jediný, který to určitě tvrdil a jeho. 
svědectvím, jež prý bylo potvrzeno z několika desítek svědkri pouze 
je,dním svědkem, jenž mimo to o sobě tvrdil, že byl při schůzi ve znač
fI('m rozčilení, nelze prý vyvrátíti zo.dpovídání se obžalovaného H-e že 
spěchal na pomoc ohroženému poslanci Kr-ovi a zvedl za tím účelem 
křeslo. Těmito vývody neprovádí stížnQst uplatňovaného důvodu zma
tcčno~ti podle § 281, čís. 9 a) tr, ř, po zákonu, nýbrž brojí jen nepří~ 
pustnym ZPll sobem proti hodnotění výsledků průvodního řízení, zejména 
svědeckých výpovědí inž, D-a a AntQnína K-a, nalézacím soudem a 
proti jeho přesvědčení na základě toho nabytému (§§ 258, 288 odst. 
druhý čís. 3 tr. ř.), že obžalovaný H, zvednuv těžké místopředse'dnické 
k~eslQ napřáhl je směrem proti místopředsedovi inž. D-ovi v !Úmyslu, 
kreslo na místopředsedu jnž. D-a hodití. Namítá-Ii dále stížnost v tomto 
s~lěru, že vÝ,hrůžka, jež by mohla býti 'spaťřována v takovém zvednutí 
:k::'esl~" byla len pou;;e tě,žkou urážkou, jakou má na mysli § 52 jedna
clho, r";,du posla~ech ,snem~,v,ny, tedy činem podlélIajícím pouze kárné 
mOCI predsedove, OClta se zrejme v rozporu se skutkovým zjištěním roz
su~ku, jen~ vylučuje vyhrůžku sHžnnstí tvrzenou, maje za prokázáno, že 
obzalovany H. zvednuv křeslo napřáhl je pmti mfstopředsedovi inž. 
~-?vi, c~těje je na ~ěho hoditi a učiniti ho tím neschopným k tomu, by 
ndII s~huzI~ Pokud jde o obžalovaného J-a, zjišťuje rozsudek v rozho
d?VaC1Ch .?~vode~h, ž~ se tento obžalov~ný ,pokoušel ,v řečené schůzi 
pre?SedajIClho mlstopredsedu poslanecke snemovny mz. D-a vyklopiti 
z k,:es1a v úmyslu, by mu bránil ve výkonu jeho pravomoci, v řízení 
:chuze, ,a výkon ten mařil. Při tom shledává rozsudek v prostředkn ob
zalov~nym J-em za tímto účelem použitém zřejmě použití lysické síly 
prOtl 1l1ž. D-OVI, skutečný čin násilný odpovídající podle § 39, ČíS.·l z"k. 
nd ochanu republiky pojmu násilí ve smyslu § 10, čís. 1 zák. na ochranu 
republIky. Jsou tu ,díž zjištěny všechny náležitosti skutkové podstaty zlo
čmu podle § 10, CIS. 1 posléze uv, zákona, Namftá-Ii stížnost s hlediska 
.důvodu zmatečnosti podle § 281, čís, 10 tr. ř" že by v jednání obžalo-
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vélrlé-ho .I-a mohla bS"ti nanejV)iŠ spatřována skutk~vá pod~ta~a převst~p: 

k , 'tisku nebo zločinu vydirání, jde podle uvedeneho o nal111tku zrejme 
" II ,. I t "t" t b V I " dúvodněnoLl. Za tohoto stavu veCi ·by o zma eent s lznos o za ova-

nco k dl' , h t' , 'd' d " h lana H-e a Bohumila J-a, pnu up atnuje mo nepravnr uvo y 
n} c . , h t" k d"l zmatečnosti podle čís. 9 a) a b) a 10 § 281 tr. r., zavr nou I ]a o. lem 
neodúvodněnou, dílem po zákonu neprov~denou; ". 

ll. Zmateční stížnost státního zastupltelstvl napada, pk Je patrno 
z jejích vývodu, předně v některých bodech rozsudikový ,výrok, jímž, byli 
podle §259, čís, 3 tr; ř, obžalov~ní J,an H." ~manuel ,5. a Bohumll)
"stečně a obžalovany Karel Kr. uplne sprostelll z obzaloby pro zlocm 
cco~ dle § 10 čfs, I zák, na ochranu republiky, dále v celém rozsahu rOz
p , , 't' . b' I ' udkový výrok, jíniž byli podle § 259, čís, 3 tr. r. spros enl O' za ovany 
Josel K. z obžaloby pro posléze uvedený zločin a obžalovaní Jan H., 
Emanuel Š" Karel Kr. a Bo.humil J. z obžaloby pro zl06ny podle, §§ 85 
a) a 87 tr. zák. Stížnost, jež uplatňuje číselně důvody ;m~tečnos~ podl~ 
§' 281, čís, 5 a 9 a) tr. ř,; napadá nejprve roz sudkovy vyrok, "ze n~lll 
prokázáno, že došl? m~zI ,poslaneckymI ~I~by stranykomunlslIck;, a 
strany národně socJahslIcke nebo poslanCI tech:o, dvou stran k ;;vlas5-
nímu dohodnutí o provádění obstrukce ve sC,hu~:ch po,slaneck,e sne
movny ze dne 9, června a 19. června 1926, vY,tyka]I~ roz,sudku neu~ln~~~ 
podle § 281, čís. 5 tr. ř., záležející v tom, ze nalezac: soud:, ~epnh~I,Z1 
v tomto směru k doznání obžalovaného Ka~la Kr-a" »ze chteh zma,ntr 
jednání o zákoně celním a zákoně kongruovem techn~cko-mechalllckyml 
prostředky«, a k výpověděm svědk'~ Josel~ š-a, S~~,ms~ava H-a ~ Fra~
liška S-a, z nichž plý vychází na Jevo, ze b;:lo JIZ, predem :;namo; ze 
bude usilováno o znemožnění uzákonění .řečenych predloh, jezlO pry se 
o tom v poslanecké sněmovně mluvilo a poslanci strany lidové, byli vy: 
zváni, by na provokace oposičních ,ro~lancu nereagov,all. yytka nen: 
odůvodněna, Rozsudek se sice neznlmuje v ro.zhodovaclch duvod.ech, an: 
o uvedeném doz:nánÍ' obžalovaného' Kr-a, ani O' tom, co pO,tvrdl~I sved~l 
Jose!Š, a Stanislav H. - svědek František S, v t?mto s?,e.rr: vubec mC 
nepo.!vrdi!, - avšak není proto stížen vad;lU n;upl~oslI, )ezto skut,;č
no st obžalovaným Kr-em d0'znaná a skutecnostl, svedky s-e;" a H-ym 
potvrzené nelze po·kládati za rozho~né. ,NehledI~v k tO,mu, ze, z onec~ 
skutečnosff nelze vůbec dovozovali, ze dosla ke sÍ1znoslI tvrzene dohode 
mezi uvedenými kluby n;bo posbn~.i ,řečených str~n, je vůbec n~:ozho~
ným, zda byla tu tvrzena doho.da CIIr mc, neboť, I kdyby bylo yst0', ze 
došlo k tvrzenému dohodnutí ol provádění obstrukce, nena~v~d~ovalo 
bv to tomu, že obžalovaní jednali při páchání trestných čmu JIm za 
vinu kladených,. tedy při činnosti vybočující z mezí obstrukce, ve spo-
lečném zlém úmyslu. ,., . " .."" 

V následujícím budou probrany ~ejpr.~e .,::ytky, a n~mltky, )lmlz ,s~z: 
nos! broií protí rozsudkovým výrokum, jlmIZ byh obzalovanl sp:ostem 
z obžaloby pro. zločin podle § 10, čís, 1 zák. na ochranu repubhky, 1. 
Obžalovaný Jan H,: A) a) Rozsudek,,ienž,osvob?dil t~hot? obžalo,:a: 
n{ho od obžaloby pro posléz uvedeny zlocm, ~pach~ny pr~ ve ,SChUZI 
poslanecké sněmovny ze dne 9. červ?~ 1 ~26, lim, z;, hOd,IV sPisy 1:;0' 
předsedovi sněmovny Janu M-OVI,. UZll naSil:, by brami zak,onoda,rne
mu sboru, předsedovi a předsedmctvu ve vykonu pravomOCI a vykon 
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ten mařil) a dospěl k sprošťujícÍmu v)Troku v tomto směru, ne
shiedav prokázaným, že obžalovaný házel spisy přímo po předsedovi 
Janu M-ovi a uvádí na odůvodněnou svého výroku, že ani jeden ze 
svědků v rozhodovacích dúvodech uvedených nepotvrdil, že obžalovaný 
bodil přímo směrem proti předsedovi M-ovi. Tu vytýká stížnost s hle
diska důvodu zmatečnosti podle § 281, čís. 5 tr. ř. rozsudku, že jeho 
posléze uvedené tvrzení odporuje tomu, co potvrdili svědci, jichž vý
povědí se rozsudek v rozhodovacích důvodech dovolává, Jan M., Fran
tišek M., Jan M. a štefan O., a že mimo to nepřihlíží k tomu, co potvrdil 
v tomto směru svědek Dr. Martin M. Stížnost má 'pravdu, uváďí-li a), 
že svědek Jan M., jenž předsedal schúzím poslanecké sněmovny ze dne 
9. června 12. června 1926, potvrdí!, že v těchto schůzích bylo házeno 
spi~y ~úz?ým~ po~lanci i, na ~ředsedu a že se pamatuje, že spisy há
zeh ze]mena I obzalovanr H. s., že svědek František M. v přípravném 
vyhledávání udal, že obžalovaný H. mrštil dne 9. června 1926 spisy 
s~lěreC? k předsedovi M-ovi, že ho však nezasáhl, nýbrž zasáhl jimi 
tesnopl~ce Dr. P-a, že svědek Jan M. potvrdí!, že obžalovaný H. hodil 
dne 9. cervna 1926 spIsy směrem k předsedovi M-ovi, že svěelck štefan 
O. udal, že obžalovaný H. hodil dne 9. června 1926 spisy po stole před
sedy M-a a k tomu při hlavním přelíčení dodal, že všichni obžalovaní 
komunistíčt'í pos;Janci, tedy zřejmě také obžalovaný H., házeli posléze 
uvedeného dne spísy na předsedu M-a, že svědek Dr. Martin M. po
tvrdil, že obžalovaný H. házel dne 9. června 1926 spisy také směrem 
k předsedovi M-oví, kterého však netrefil. Tvrdí-Ii tedy rozsudek, že 
žádný ze svědků v rozhodovacích důvodech uvedených nepotvrdí!, že 
obžalovaný H. dne 9. června 1926 hodil spisy směrem ,k předs'edovi 
M-oví c odporuje tento jeho údaj obsahu výpovědí svědkú Jana M-a, 
Frantrska M-a, Jana M-a a Štefana O-e v rozhodovacích důvodech uve
dených, skutečnému obsahu výpovědí těchto svěd:k,ů, takže tu jde 0' roz
por se spisy. Tento rozpor dlužno označití jako závažný, poněvadž se 
vztahuje ke skutečnosti zřejmě rozhodné. OdůvO'dněna ie dále také 
výtka neúplnO'sti shledávané v tom, že rozsudek pomíjí mÍčením shma 
zmíněnou, svědkem Dr. M-ou pří hlavním přeličení potvrzenou sku
tťčnost; neboť se rozsudek nezmiňuje o této skutečnosti, ač jde i tu o 
skutečnost, jež může míti význam pro zjištění, zda obžalovaný H. házel 
spisy přímo proti předsedovi M-ovi, a v důsledku toho pro posouzení, 
zda 'Se tím dopustil zločinu podle § 10, čís. 1 úl<. na ochranu republiky, 
tedy o skutečnost zřejmě rozhodnou. Rozsudek je tudíž v tomto směru 
stižen zmatkem podle § 281, čís. 5 tr. ř. 

A) b) Obžaloba spatřovala násilí, jehož obžalovaný H. užil ve schů
zi poslanecké saěmovny ze dne 9. června 1926, by zákonodárnému 
sboru, jeho předsedovi a předsednictvu bránil ve výkonu pravomoci a 
výkon ten mařil, také v tom, že hodil tenkráte spisy na hlavu zpravo
daji Josefu A-ovi a házel spisy po zpravodaji Dr. Janu Z-ovl. Nalézací 
soud vzal sice za prokázáno, že obžalovaný H. hodil tenkráte někoH
kráte spisy po řečených zpravodajích, sprostil ho vš;rk! v tomto směru 
z obžaloby pro zločin podle § 10 čís. 1 zák, na ochranu republiky z d:ů
vodů v rozsudku uvedených, Z těchto dúvodú je patrno, že nalézaCÍ soua 
dospěl k výroku sprošťujícímu, pokud jde O' obžalobu, že obžalovaný 
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;:.'\ "1' ",r l)ránP předsedovi a předsednictvu poslanecké sněmovny 
ULl naSIl, u. t, I V' v "I 't k Ok \' 
VE; v' konu pravomoci a V),kOI1 "ten J11a~!l, pľot~) ~ve t~ ~ o o ll, o 111 o 1 
ří:O roti předsedovi nebo predsedl1lctvu, nyblz plOtr osobam, ne~oe... P ochrany § 10 čís, 1 zák. na ochranu republrky, a pokud Jde 

zlVajlClm , " 'k d" b' 
o obžalobu, že obžalovan)T užil násilí, by ?rantl za ~no a:;ten}u s Ol,ll 

ve v'kanu jeho pravomoci a výkon ten man,I, Pl:~tQiJ ze, pty zak,on .ma; 

I y- 'sl'11' použitém za posléze uvedenym ucelel11, na myslr mkolr 
m uve o na , .' k d "kl d 
útok iednotlivce nebo několika málo osob, oybrz ~t?' a,:u: na pn ,a 
útok vojskem nebo shr?n;ážděný.mi dem?nstran;y, ,lezto pry ]en tako,"yn; 
't k m může by 'ti braneno celemu zakonodarnemu sboru v' zahaJem 
u oe. d' t" t . h č'nnosti nebo v pokračování v nÍ. V tomto smeru napa a s Iznos 
t~z~uJek právem dŮvodem zmatečnosti podle § 281, čÍs. 9 a) tL ř. P~áv-

. tatkem chráněny' m § 10 čís. 1 zák. na ochranu republrky ]e ovsem 
nim s ' , 'k '1' . pravomoc ústavních činitelú v tomto ustanoveni za 'Ona vys ovnc 
jeu . ' t't uvedených, tedy, pokud jde o posl~neck?u snemovnu, ]en pravomoc e o 
sněmovny, jejího předsedy a ]epho predsednlctva, a pre~s,edmctvem 
poslanecké sněmovny jest podle §.8, odst. pr~y Je~naclho radu posla~ 
necké sněmovny rozuměti toliko predsedu, s mlslOpr~dsedy, 111koh, t:d} 
té' pomocné orgány předsednictva v posleze cltovanem ustanovenI uve
d~,é jako na př. pořadatefe(s opačnýl," názorem stíž,nosti a rozsudhl 
nelze souhlasiti, protože odporuJe J~snemu ustapovenr § 8, ~dst. pl ~~ 
jednacího řádu) nebo zpravodaje. Avsak skutkovapodstat:,zloc1I1,u ?odl~ 
§ 10, čís. 2, alinea 1 zákona na ochra,nu I~ep~blr,ky nepr~dpoklada, b) 
bylo 'použito násilí přímo protí ústav111m ,cI~ltel~m, Jlchz .. pra~.omoc Je 
posléze uvedeným ustanovením záko'~a ~hr~ne,n~: J,a,k bylo JIZ vys~ dov~
děno. Užil-Ii tedy obžalovaný H. nasllr zaleze]1clho ve skutecne?B, na
silném činu po rozumu § 39, čís, 1 zák. na o~hranu r,:publrk)i proh reče
ným zpravodajům, by tím bránil před.sedovl n;bo predsedn:ctvu posla~ 
necké sněmovny ve výkonu pravonfocl nebo v)ikon te~ zmanl, a b)ila-h 
tím dotčena volnost jednání předsedy nebo predsednlctva, dopustrl ,se 
zločinu podle § 10, čÍs,. 1, alinea 1. zák. na ochran.;: republrky. Anr 'prav
ní ná-zor rozsudku že se !ke skutkové pod,s,tatě zlocmu podle § 10, CIS. 1, 
alinea 1. zákona Aa ochranu republiky, spáchaného užitím násilí za tím 
účelem, by bylo bráněno zákonodárnému sboru ve výkonu jeho pravo
moci nebo by výkon ten byl mařen, vyhledává útok většího počtu lídí, 
na příkL útok vojska nebo shromážděných demonstrantů, nemá opory 
v doslovu a smyslu zákona. Ve skutečnosti stačí i tu jednání- jediného 
pachatele, záleželo-Ii v užití násilí za tím0čelem, by ~ylo zákonodárn~!11u 
sboru bráněno ve výkonu jeho pravomocI nebo by vykon ten byl maren. 
Ani tu nevyžaduje se, by násilí bylo užito pHmo proti celému zákono
dárnému sboru; stačí zejména, bylo-Ii na pří kL užito násil'í proti ně
kterému činiteli zkkonodárného sborll tak, že tím byla nepřímo dotčena 
také volnost jednání zákonodárného sboru ,~amého. R~zsu,dek je tU,diž 
v tomto směru stí žen zmatkem podle § 281, CIS. 9 a) tr. r. Pn tom dluzn_o 
poznamenati, že rozsudek nezjistil v tomto směru ,všechny, okolnostr, 
jež jest při 'správném použití hmotného práva polozltr za zaklad roz
hodnutí. Především nejsou v rozsudku zjišt~ny ,skut~čr:os,ti, na nichž 
závisí řešení otázky, zda šlo tu vůbec o skutec~y,c:n na~llny,po rozumu 
§ 39, čís. 1 zákona na ochranu republrky, Skutecny C1l1 nasllny ve smyslu 
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posl?ze" liV. ustanovení zákona záleží v užití fysické síly proti osobě nebo 
prolI vecem. Osoba může jím býti zasažena bud' .na svém těle nebo na 
své s~o~od,ě;. ji~é ublížen} Sna p~íkl. na cti) by nestačilo. čin musí býti 
skuteene nasdn!- Tnn Je receno, ze Jeho povaha musí býti násilná. V pří
padech § tO, CIS. 1, alInea 1. zák. na ochranu republiky to zuamená 
ze čin ~msí býti prostředkem k překonáni odporu nebo k vynucení roz~ 
~10dnutl o~ob tam uvedených, jehož by tyto soby, jednajíce o své újmě, 
JInak neUCll1l!y, Tato povaha násili se však posuzuje objek,tivně (arg. 
sl?v~ »skutecný«) s hlediska abstraktního, nikoli s hlediska, zda užití 
~~sllI bylo v konkretním případě způsobilým prostředkem k uvedenému 
u~e1u (Milota, ~tr: 119, 120). Zjišťuje-Ii rozsudek prostě, že obžalovaný 
hazel, SPIS~ po ;::~ných zpravodajích, aniž uvádí, zda tu šlo o spisy ob
Jemne (s~}j:sy tezsl), nelze posouditi, zda tu šlo o skutečný násilný čin, 
D,ále ne~JIs~uJe rozsudek, zda obžalovaný jednal v úmyslu,. by bránil 
zakonodarnemu sb OTU: předsedovi •. nebo předsednictvu ve výkonu jejich 
pravomocI nebo by vykon ten manl, a zda byla jednán'im nepřímo dot
čen.a valnost jednání posléze uvedených ústavních činitelů. 

b) Obžaloba kladla dále obžalovanému H-ovi za vinu, že se dopustil 
zlač}n.u podle § ~ O, ~ís. 1, alinea 1 zák. na ochranu republiky také Ve 
schuzI poslan,ecke snemovny ze dne 12. června 1926, tím, že pokoušeje 
s~ v~rvaÍl spisy zpravodajovi Dr. Janu Z., užil násilí, by bránil zákono
dar~emu sboru, j:~o předsedavi a předsednictvu ve výkonu pravomoci 
a vykon ten zmanl. Rozsudek sprosti! v tnmto směru obžalovaného 
z obžaloby s odůvodněním, že nebéře vůbec za prokázáno, že se obža
lovaný snažil vyrvati spisy řečenému zpravodaii. Tu napadá stížnost 
roz,sudek dŮ,v0ge,~', zmatečn~'sti pO~ile ,~, 281" čís:. 5. tL T., vytýkajíc mu 
neuplnost zalezeJlcl v tom, ze nepnhllZI k vypovedl svědka Dr. štefana 
P-a. který prý potvrdil se vší určitostí, že obžalovaný H. útočil dne 12, 
če:vna 1 926 ~a zpravodaje Dr. Z-u a chtěl mu vyrvati spisy. Řečený 
~vcdek potvrdil v přípravném vyhledávání, že se pamatuje, že dne 12. 
cervna 1926 poslanci H, a Š. útočili na zpravodaje Dr. Z-u a chtěli mll 
vrrva~1 referát z Tuky, že však neviděl, zda se jim to podařilo. Při hlav
nim prelíčenfudal ,Sice, že se již nep.amatuje, kým byl t~nkrát (12. června 
1926) podl1l~nut uto~ na zpravodaje Dr. Z-u, a že má pouze dojem, že 
to byh H, a s., prohbsil však, že trvá v tomtO' směru na svém původním 
udání (I. j. na výpovědi obsaženÉ' v protokole), kde vypovídal podle 
pravdy, Pod:~ toho ,trval tedy svědek také při hlavním přelíčení na t0111, 
co udal v pnpravnem vyhledávání. Rozsudek nezmiňuje se v rozhodo
vac~ch důvo~ech na místě, kde se obírá otázkou, zda se obžalovaný H, 
snazIl :'}'r-:aÍl spisy zpravodajI Dr. Z-OVl, o shora uvedené, svědkem Dr. 
P-em I při hlavním přel'íčení potvrzené skutečnosti ač tu jde o' sku
tečnost rozhodnou. Tll trpí tedy rozsudek formální v~dou mu vytýkanou. 
Ro~sudek má ovšem z důvodů, o nichž se stala již shora pod a), b) 
z111l11'ka za to, že by tu nepřicházel v úvahu zločin podle § 10, čís. 1, 
~11l1ea 1. zák. na ochranu republik,y ani tenkráte, kdyby bylO' zjištěno, 
ze se obžalovaný H, pokoušel vyrvati spisy zpravodaji Dr. Z-ovi, avšak 
v tomto směru uplatňuje stížnost právem důvod zmatečnosti podle § 281 
čís. 9 a) tL ř. Tu stačí poukázati k tnmu, co bylo shora pod a), b) uve~ 
deno. 
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C) Obžalovanému H-ovi bylo dále obžalobou za vinu kladeno,.že 
sráchal zločin podle § 10, čís. 1. alinea 1 zákona na ochranu republiky 
t;ké ve schůzi poslanecké sněmovny ze dne 19. června 1926 tím, že užil 
rúzným způsobem násilí, by bránil zákOl~odárnému ~bor~,. předsedo~! 
a předsednictvu vev ýkonu pľa~?m051 "a "vyl~on t:;~ man~: Cl~nos,t) ,v. mz 
obžaloba spatřovala v tomto pnpade receny zlocm, tv~nla ydnal1l ];d
notné ježto jednotlivé dílčí akty následovaly bezprostredne po sobe a 
směř~valy k porušení těchže právních statk'Ú, Rozsudek uznává, jakž 
patrno z jeho výroku, obžalovaného H-e vinným zločinem podle § 10, 
čís. 1 zák. na ochranu republiky, spáchaným tím, že dne, 19. červn~ 
1926 v jednací síni poslanec~.é :;n~m?vny, v !'raze v.e schůz.I. ~oslan~cke 
sněmovny Národníhoshromazdel1l uzIl naSIli, by predseda]Iclmu zako
nodárného sboru inž. D-o'vi ve výko,nu pravomod b.rániI a .výkon, t~n 
mařil uvádi však v rozhodovacích duvodech, v mchz ostatne pravI, ze 
vzal ~a pro'kázáno,že obžalovaný užil v tomto případě násilí také za, tim 
účelem, by bránil zákonodárnému sboru ve ~ýkonu pravomOCI, a vyk,on 
ten mařil, že spatřuje skutkovou podsta~u zlocI~u podle.§ 10, ČIS. 1 zak 
na ochranu republiky, jimž. shledal obzalov~neho vmnym, l,;n ve dv~u 
dilčích skutcích činnosti obzalovanemu za vlnu kladene, toÍlz v tnm, ze 
obžalovaný trhal předsedajícímu místop.ře~sedov! poslane5ké. sněrr:ovny 
inž. D-ovi spis)' z rukou a napřáhl p;o.Íl n,;mu kr~slo, chte)e]e nan~o
diti, a vylučuje ostatní dílčí akty Jednam o?zalovanemu z~ vmu )kl~deneho 
z výroku o vině, Zmateční ~tížnost napa.da roz~~dek take v posleze uve.
deném. směru s hledislka duvodu zmatecnostI CIS. 5 a 9 a) § 281 tr. r. 
Zmateční stížnost nelze v tOmto ohledu uznati za odůvodněnou, Důvod 
zmatečnosti podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. mahla by stížnost uplatňovati 
s úspě'chem jen, kdyby tu šlo o realní sou~ěh více zločin~ podle,§ .1?, 
čfs. 1 zák. na ochranu republiky. Tohoto predpokladu tu vsak nem, Jez
to, jak bylo již řečeno, šlo podle ubsahu obžaloby o jedn,?tno:1 činnost, 
jež se skládala z dílčích a-ktů, které následovaly bezprostredne po sobe 
a směřovaly k porušení těchže l'rávních statků. Shledal-li rozsudek 
v tbto činnosti, jež tvořila předmět obžaloby, zlnčin podle § tO, čís. 1 
zák. na ochranu repupliky, nesejde na tom, zda vyloučíl v rozhodovacích 
důvodech z výroku o vině v tomto směru některé dílčí skutky oné jed
notné činnosti Nemůže-li však stížnost v těchto směrech s úspěchem 
uplatňovati dC;vod zmatečnosti podle § 281, čís. 9 a) tr. f., nemůže se 
s úspěchem dovolávati ani formálního důvodu zmatečnosti podle § 281 
čís. 5 tr. f, za tím účelem, by byl rozsudek zrušen a věc byla vrácena 
soudu prvé stolice k novému projednání a případnému rozhodnutí, že 
se obžalovaný H. dopustil dne 19. června 1926 zločinu podle § 10, čís. 
1 zak. na ochranu republiky také dalšími dílčími akty řečené jednotné 
činnosti. 

2. Obžalovaný Emanuel Š.: A) a) Obžaloba kladla tomuto obža
lovanému mimo jiné za vinu, že spáchal zločin podle § 10, čís. 1 zák. 
na ochranu republiky tím, že dne 9, ~~rvna 1926 ve s~hů~i po~l~~ecké 
sněmovny, házeje spisy po zpravoda]lpr. Janu ~-OVI: UZll nas'I.II,,, by 
bráni! zákonodárnému sboru, předsedOVI poslanecke snemovny a ]e]lmu 
předsednictvu ve výkonu pravomoci a výkon ten mařil. Rozsu~ek spro
stil v tnmto směru obžalovaného z obžaloby, jednak proto, ze nevzal 
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ZJ. prokázáno, že obžalovan)' házel spisy po řečeném zpravodaji, jednak 
proto, že v jednání tu v úvahu přicházejícím nelze spatřovati skutkovou 
podstatu zločinu podle § 10, čís. 1, alinea 1. zákona na ochranu repu
bliky již proto, že tvrzený útok byl podniknut proti osobě, nepožívajicí 
Gchrany posléze uv. ustanovení zákona. Zmateční stížnost napadá roz
sudek v tomto směru předevšim dllvodem zmatečnosti podle § 281 čis. 
5 tr. ř., vytýkajíc mu neúplnost, zá1ežejicí v tom, že nepřihlížel při řešení 
otázky, zda obžalovaný Š., házel po řečeném zpravodaji, 'Ir tomu, co 
potvrdili v tomto směru svědci Dr. Robert K., Jan M., Dr. Martin M. a 
Š. O. Rozsudek se zmiňuje v rozhodovacích důvodech o tom, co udal 
v uvedeném směru svědek Dr. Robert K. v přípravném vyhledávání a 
při hlavním přelíčení. Tu nejde tedy o vad'll neúplnosti. Ro·zsudek není 
dále neúplným, nepřihlíží-li v tomto směru ke svědeckým výpověděm 
Jana M-a a Dr. Martina M-y; neboť tito svědci nepotvrdili, že obža
lovaný Š. házel dne 9. června 1926 spisy po zpravodaji Dr. Z-ovl. Na
)lroti tomu jest odůvodnčna výtka neúplnosti, pokud jde o svědectví 
Stěfana O-e,. Tento potvrdil při hlavním přelíčení, že dne 9. června 1926 
házeli všichni obžalovani komunističtí poslanci, tedy zřejmě také ob
žalovaný Š., spisy na zpravodaje Dr. Z-u, a rozsndek pomíjí mlčením 
tuto svědkem O-ou po'tvrzenou skutečnost, již jest považovati za. roz
hodnou. Tu je tudíž rozsudek stižen zmatkem podle § 281, čís. 5 ir. ř. 
Rozsudkový výrok, že by tu nepřicházela v úvahu skutková podstata 
zločinu podle § 10, čís. 1, alinea 1. zák. na ochranu republiky ani ten
háte, kdyby bylo zjištěnO', že obžalovaný házel spisy po zpravodaji, 
napadá sťížnost právem důvodem zmatečnosti podle § 281, čís. 9 a) tr. 
ř. V tomto směru stačí poukázati k tomu, co bylo shora pod 1. a) b) 
uvedeno. A) b) Rozsudelk béře dále za prokázáno, že obžalovaný Š. bu
šil ve schůzi poslanecké sněmo,vny ze dne 9. června 1926 do ministerské 
lavice tak, až vypadla z ni výplň a zbyla z ní jen kostra, neshledává 
však v tomto jednání skutkovou podstatu zlDčinu podle § 10. čís. 1 ali
nea 1. zák. na ochranu republiky a. uvádí na Ddůvodněnou svého vý
roku v tomto směru, že není prokázáno, že obžalovaný jednal uvede
ným způsobem za tím účelem, by bránil záJkonodárnému sboru 
nebo předsedovi nebo přeďsednictvu poslanecké sněmovny ve výkonu 
pravomoci nebo výkon ten mařil. Tu uplatňuje stížnost zřejmým po
ukazem důvod zmatečnosti podle § 281, čís. 5 tr. ř., jejž shledává v ne
úplnDsti rozsudku, záležejicí prý V tom, že rozsudek nepřihlíží k doznání 
spoluobžalovaného Karla Kr-a, »že (patrně komunističtí poslanci) chtěli 
zmařiti jednání o novém zákoně a vnutiti SVOll vůli většině i třeba ná
silím, že chtěli svým jednáním vzbuditi ve voličstvu rozruch, že chtěli 
v masách vyvolati hnutí a docíliti tím vášnivého protestu pracujících, 
že chtěli vburcovati pracující lid, by vytvořil jednotnou frontu, a že 
chtěli tím strhnouti také ostatní socialistické strany, by se spojily proti 
většině v parlamentě a přivodily taktD politickou situaci, která by roz
hodnutí znemožňova1a«, a že dále nepřibliží k tomu, co uvedli svědci Jo
sef Š., Jan M., Alois M. a D.r. Ivan S. Pokud jde o stížností zdůrazňov,"né 
doznání obžalovaného Kr-a, dlužno především poznamenati, že tento ob
žalovaný nedoznal, "že (komunističtí poslanci) chtěli vnutiti svou VLIli 
třeba většině«. Z ostatních údajll obžalovaného Kr-a lze sice dovO'Zo-
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, ti že komunističtí poslanci _zam)'šleli prováděti obstrukci k vůli 211(:

~,~inění uzákonění předloh tu v úvahu ~řicházejí,cí~hJ vavšak l:~lze z nic~ 
ovati že komunističtí l,oslanci byl! odhodlam predsevzlh skutečne USilZ , -

násilné činy za tím účelem, by jimi b~ánil~ zákonodárn~mu sboru, před~_ 
sedovi nebo předsednictvu posl~nr;cke. sncmO'v~y ve, vykon~ pravom?cl 
nebo by výkon ten mařili. Nelze! prehledno~~, ze obzalovanl Kr. yop~el; 
že se dopustil násilí za posléze uvedentm uc~:em. Co se ,tyče,vypoved~ 
sv'dkll Josefa š-a a Jana M-a, neoznacuje shznost skutecnostJ., k mm~ 
ro~sudek měl podle jeího názoru přihlížeti, takže výtka neúplnosh nem 
t. ůbec provedena. Tvrdí-Ii dále stížnost, že z výpovědí svědků Aloisa 
~_~ a Dr. Ivana S-y vysvítá, že se klub komunistických poslanců ",snesl 
obě předlohy (předlohu 00 zemědělslkých clech a předlohu kongruovDu), 
do krajností obstruovati a t!m tejich, vyřízer:í z~ař1h,~dl'0ruje )ejl 
tvrzení skutečnému obsahu vypovedl techto ~vedku; n~bo! hto ,svedcl 
potvrdili, že se klub komunistických p~slancu U'snesl ~ahnoutr pn pro
jednávání celního zákona v ~řípadě pO'treby k te,chmcke O?stru:kcI,az do 
případného vyloučení ze schuze, naproh, tomu ,:,sak ,spukopt:. se pn pro
jednávání předlohy o zákoně kongruovem pohhckyml vykrlky. Z, toho 
však, co bylo podle těchto svěd;eckých výpov.ědí ~sn,eseno Ol zp~sob~ 
postupu :komunistických poslancu pn pWjednavam predlohl O' zakon,e 
celním, lze dovozovati jen to, co plyne podle svrc~u uvedeneho ze. zml~ 
něného doznání obžalovaného Kr-a. Podle toho smel rozsudek pom111ouh 
mlče nim nejen řečené doznání obžalovanéhO' Kr-~, nýbrž i ~o, co uda,1r 
svědci M. a Dr. S. O' usnesení klubu komu111shckých poslancu o postupu 
jeho členů při projednávání osnovy zá~ona o zemědělských clech, po
nĚ'vadž tu šlo o skU'tečnosti nerozhodne. 

B) ObžaloboU' bylo obžalovanému š-ovi také za vinu. kladen,o,. že 
se dopustil zločinu podle § 10, čís. 1 zák. na ochr~nu repubhky tak~ hm, 
že ve schůzi poslanecké sněm?vny'ze dne ,12. ~er,:,na 1926". sn~ze se 
vyrvati spisy z ru:kou zpravodaje Dr. Z-y, uzll naSIl!., by. bra~11 zakono
dárnému sboru, předsedovi a předsednic~,:,u posl~necke sn,emovny ve 
výkorru jejich pravomocí a výrok ten manl. Take tu do:spel. rozs:udek 
k výroku sprošťujícímu jednak protO', že ne~.hledal pro~azanym, ze se 
obžalovaný Š. snažil vyrvati spisy zpravodajI D;; Z~OV1, jednak prot?, 
že se postavil i tu na stanovisko, že útok namlreny pro1~ zpravodajI, 
tedy osobě, nenáležející k ústavním činit~lům v § 10, čís. 1 zák. na ochr. 
republiky uvedeným, nemůže vůbec zakbdah skutkovou podstatu zloč:nu 
podle posléze uv. ustanovení zákona. Stížnost upla!~uje v t~mto ~me.r.u 
právem především důvod zmatečnosti podle § .281, CI~ .. 5 tr. ~., vY,tY~.ajl~ 
rozswdku že nepřihlíží k tomu, že svědek Mart111 M. pn hlav111m prelrcem 
potvrdil, 'že obžalovaný Š. chtěl ve schůzi poslanecké sněmovny ze dne 
12. června 1926 sraziti zpravodaje Dr. Z-u 5, tribuny; neboť rozsudek 
se o této svědkem Dr. M"ou při hlavním přelíčení potvrzené skutečnosh 
nezmiňuje, ač tu ŠID o skutečnost rozho?nou (§ 2?2 tr. ř.). Rozsu~~ový 
výrok, že by tu ostatně. nepřicház~l v,;lVahu zl?cm poodle § 10, ns. 1 
zák. na ochranu. repubhky, napada strznost praven..r duvo~em zmateč
nosti podle § 281, čís. 9 a) tr. ř. V tomto směru s,tací poukaz~tr k to,?u, 
co bylo svrchu uvedeno pod 1, A), b)., C) Stejne Jako u obzalov~~eho 
H-e spatřovala obžaloba i u obžalovaneho Š-a Z10C111 podle § 10, CIS. 1 

: 1'1 : ,II 
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zák. na ochranu republiky i v tom, že obžalovaný Š. užil ve schůzi po
slanecké sněmovny ze dne 19. června 1926 různým způsobem násilí, by 
bránil zákonodárnému sboru a předsedovi a předsednic!vu poslanecké 
sněmovny ve výkonu pravomoci a výkon ten mařil. I tu šlo podle obsahu 
obžaloby a jednotnou činnost obžalovaného. Rozsudek uznává, jakž 
vysvítá z jeho výroku, také obžalovaného š-a vinným zločinem podle 
§ 10, čís. 1 zák. na ochranu republiky, spáchaným tím, že dne 19. června 
1926 v jednací síni poslanecké sněmovny v Praze ve schůzí poslanecké 
sněmovny Národního shromáždění užil násílí, by bránil předsedajícímu 
zákonodárného sboru inž. D-ovi - podle rozsudkových důvodů i zá
konodárnému sboru samotnému - ve výkonu pravomoci a v)'kol1 ten 
mařil, uvádí však v rozhodovacích důvodech, že spatřuje tento zločin 
pouze v tom, že obžalovaný š. vytrhl míst0p'ředsedovi poslanecké sně
movny inž. D-ovi zvonec a zvonil mu jím přímo do obličeje, nikoli tedy 
též v dalších dílčích aktech činnosti obžalovaného, jež tvořila předmět 
ohžaloby pro uvedený zločin. Rozsudek uvádí v tomto směru, že nebere 
za prokázáno, že se obžalovaný š. snažil ve schůzi poslanecké sněmovny 
ze dne 19. června 1926 zatlačiti pořadatele Františka N-a a' dodává 
k tomu, že by tu ostatně nešlo o zločin podle § 10, čfs. 1 (alinea 1) 
záJk. na ochranu republiky, protože pořadatel nenáleží k předsednictvu 
poslanecké sněmovny. Zmateční stížnost napadá i tuto část rozsudku 
důvody zmatečnosti čís. 5 a 9 a) § 281 tr. ř., jest však bezdůvodna, ne
boť tu platí totéž, co bylo uvedeno v obdobných směrech u obžalovaného 
Jana H-e pod 1. C). 

3. Obžalovaný Karel Kr.: A) Rozsudek bere za prokázáno, že obžwlo
vaný Kr. tloukl ve schUzi poslanecké sněmovny ze dne 12. června 1926 
do ministerské lavice, až z ní vyrazil desku, a že za sčítání hlasů urazil 
z ní dlouhou lištu, neshledává však v tomto jednání skutkov?u podstatu 
zločinu podle § 10, Č'ís. 1 (alinea 1) zák. na ochranu republIky, proto'že 
prý obžalovaný Kr. nejednal uvedeným způsobem za tím účelem, by' 
bránil poslanecké sněmovně nebo jejímu předsedovi ve výkonu pravo
moci nebo by výkon ten mařiL .Tu vytýká stížnost s hlediska důvodu 
zmatečnosti podle § 281. čís. 5 tr. ř. rozsudku nellÍ'Plnost, již shledává 
v tom, že rozsudek nepřihlíží k doznání obžalovaného Kr-a, o' němž se 
stala zminka svrchu pod 2, A), bl. Jak bylo však již na pO'sléz zmíněném 
místě uvedeno, nelze z doznání tu v úvahu přicházejícího d'ovozovati, 
že obžalovaný Kr. jednal, když tloukl da ministerské lavice, až z ní vy
padla deska, a když z ní urazil lištu, v tom úmyslu, by skutečným činem 
násilným bránil zákonodárnému sboru nebo předsedovi pO'slanecké sně
movny ve výkonu pravomoci nebo výkon ten mařil. Rozsudek směl tudíž 
stížností zdůrazňované doznání v jeho správném znění pominouti mlče
ním, ježto, doznání to se nevztahovalo ke skutečnosti rozhodné. Podle 
toho netrpt rozsudek v tomto směru formální vadou mu vytýkanou. C' 
Naproti tomu nelze zmateční stížnosti upříti oprávnění, pokud napadá 
v některých směrech výrok rozsudkový, jímž byl obžalovaný Kr. asvo
bozen od obžaloby pro zločin podle § 10, čís. 1 zák. na ochranu repu
bliky, spáchaný prý ve schůzi poslanecké sněmovny ze dne 19. č~rvna 
1926. Rozsudek béře za prokázáno, že obžalovaný Kr. nap'adl v po
sléze zmíněné schůzi zpravodaje Dr. Františka N-a, že byl tudíž útoč-
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nikcm, že ho chtěl donutiti, by upus9l o~ vykoná~áni své I@~,:e a ode
tllal se na své poslanecké místo, a ze vsak to ~Č11111 za t:m ucel~m, by 
místopředseda poslanecké sněmovn~, ~emohl dav~h, prostrve~~lctvl111 !-lL 
N-a většině sněmovny pokyny týkajlcl se hlasv~vam, sproslule h~ vsak 
přes to z obžaloby pr~ zločin, pojle § 10, CIS. 1 ,( alme,: 1) zak. na 
ochranu republiky s oduvodnemm, ze zpravodaj nem am predsedou ,al11 
"stop,ředsedou a nepožívá v důsledku toho ochrany posleze uvedeneho 11.1 , dk. v 

ustanoven'Í, zákona. Posléze uvedený, nv~zor, TOZS~ ; '~I. l,e ~vsem ne-
s lrávný. Skutečnost, že zpravodaj nenaleZl k ustavmm cll11telu~ ~ § 10 
.I. 1 zák. na ochranu republiky uvedeným, je nerozhodnou, jezto se 
C1S. I § v> 1 1· I 'k h ke skutkové podstatě zločinu pod e 10, CIS. a mea . z~ : ~a vOc ra:,.u 
. ublíky nevyhledává, jak již výše dovoděno, by bylo nasIli. UZlt? pn
lep pl.oti ústavním činitelům chráněným uvedeným ustanOVel11111 zakona. 
mo v , d . DNk·· k t . .k budiž však v příčine utoku na zpravo aje r. -a poll. azano 0-
jma, R d k .. vť. d'l v b V I ' po mu, co bude níž_e uvedeno. ozsu~', Z]lS U]~ . . a e, ,zve se 0" :a ovam .: 

I lC1· tedy zřej·mě také obžalo,vany Kr., snazlll v teze schuzI poslanec'Ke 
s aI , . h v d d· k'h ' t sněmovny zatlačiti místopředsedu inž. D-a s je ? pre se ~'C ev o ml:. a, 
bv mu bránili ve výkonu jeho pravomocI. a vykon ten upl!,e zmanh, 
kL'ežto jinde uvádí že není prokázáno, že obžalovaný Kr. ch tel v uvede
l1é' schůzi zatlačiti' předsedajícího in.ž. D-~ s jeho pře~sednického místa. 
Tll vytýká stížnost rozsudku Sv hlediska duvodu zmatecnoslI podle, § 281, 
CIS. 5 tr. ř. právem vadu vl11trmho rozporu; neboť po~le uveden,eho. jde 
tu, polkud jde O' otázku, zďa se obž~lovanJ Kr. snaZ11 zatlaČ!h Imsto
předsedu inž. D-a s jeho předsednwkeho 111ls

o
ta, o tak?vou nesvhodu dv~u 

skutkových zjiMění, že tato podle zákonu logl~k:ho vmyslevl11 vedl~ 
sebe obstáti nemohou. Rozsudek nebéře za prokazano, ze ohzalovany 
Kr. zatlačoval v posléz uvedené schůzi pořad3'tele ~ran5iš~a, N-a,. ~ 
uvádí v tomto směru mimo to, že nemohl dospeh k presvedcel11 o vmc 
obžalovaného ve smyslu § 10, čís, 1 (alinea 1) zák. na ochranu, rep~
bli-ky již. proto, že pořadatel nenáleží k předsednictvu poslanecke sne
movny. Tu vytýká! smnost rozsudku právem neúp~~o~!. p~. rozumu, ~ 
281, č. 5 tr. ř., již spatřuje v tom, že roz,sudek nepnhllZl pr~ zkou!na?, 
otázky, zda zatlačoval obžalovaný Kr. porada tele N-a, ke svedeck~ vy
povědi Dr. Martina M-y, jenž prý při hlavním přelíčení pot~rdll, ze s,; 
obžalovaný Kr. pokoušel zatlačiti pořa?atele N~a;n~b?! P?sleze ~v~dena 
skutečnost byla svědkem dr. M-ou pn h!a~l11m .. prehc':!1l skutecn~ po: 
tvrzena a rozsudek se o ní nezmiňuje, ac jest jl povawvalI za zrejme 
rozhodnou. Avšak rozsudkový V'ýrok, že tu zločin podle ~v 10, čfs . .1 
(alinea 1) zák. na ochranu repubhky nepnch~Z1 ~ uvahu jlZ pr.,:to, .,;e 
pO'řaďatel nenáleží k předsednictvu poslanecke snemovny, napaaa stlZ
nost právem důvodem zmatečnosti podle § 281, čís. 9 a) tr. r. V tomto 
směru poukazuje se k tomu, co bylo sho:a pod 1), A),. b) uvedeno. 
Stížnost vytýká posléze rozsudku se stanO'vlsk~ zmalečnosÍ! po~.le ~,28!: 
čís. 5 tr. ř. neúplnost, již spatřuje ': tom, z'; ;ozsudek n~pnh!1Z1 pn 
zkoumání otázky, zda obžalo,vaný UŽIl ve SC~UZI posl~nec,~e. snemovny 
proti místopředsedovi inž. D-ovi násilí., ke svedeck~ vypovedl Dr. t.::ar-
lina M., který prý mimo jiné potvrdil, že obžalo,:~ny Kr. tlou,kl d? pred
sednického stO'lu, hrozil předsedajícímu a ;znemozno;val ~u. l1vasllne vy~o
návání jeho povinností. Z posléze uvedenych skutecnosh, jez byly sved-
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kem Dr. M-ou při hlavním přelíčeni potvrzeny, je rozhodnou skutečnqSl, 
že obžalovaný Kr. znemožňoval předsedajicímu (mistopředsedovi inž. D
ovil násilně vY'konávání jeho po,vinností. Ježto rozsudek k této svěclkem 
Dr. M-ou při hlavním přelíčení potvrzené skutečnosti nepřihlíží, je stižen 
neúplností mu vytýkanou. Lze ovšem připustiti, že některé z výtek zma
teční stržností pod 3. c) uvedených jsou méně závažny. Bylo-li stížnosti 
přes to i v těchto pochybných bodech vyhověno, stalo se to jen proto, 
že poslední dvě výtky jsou bezpochyby odůvodněny a že všechny pří
pady stavší se dne 19. června 1926 tvůří jeden skutkový celek, z něhož 
v tomto období řízení nelze jednotlIvé dílčí pfLpady odděliH. Výjimka 
se stala jen v případě útoku obžalovaného K-a na zpravodaje Dr. N-a 
a to z důvodu hmotněprávního, neboť tento útok se stal podle zjištění 
rozsudku teprve po ukončení funkce zpravodajské v okamžiku, kdy Dr. 
N. s předsednického stolu, kde podle jednacího řádu již neměl co dMati, 
dával podle pokynů předsedy sněmovní: většině pokyny k hlasování. 
Tato činnost nesloužila předsedovi, nýbrž sněmovní většině, taJkže v ú
toku obžalovaného K-a pmti zpravodajovi Dr. N. za uvedených okol
ností nelze spatřovati ani nepřímé násiU proti zákonodárnému sboru nebO' 
činitelům sněmo'vny chráněným podle § 10 čís. 1 zákona na ochr. rep., 
nýbrž pů případě urážku poslance, jakou má na mysli § 52 jedno řád, 
po·slanecké sněmovny. 

4. Obžalovaný Bohumil J.: Obžaloba kladla tomuto ůbžalovanému, 
jenž se zlúčastni! pouze schůze po-slanecké sněmovny ze dne 19. června 
1926, za vinu, že se dopustil v této schůzi zločinu podle § 10, čís. 1 
(alinea 1) zák. na ochranu republiky t5m, že užil rů,zným způsobem 
násilí, by bránil zákonodárnému sboru, předsedovi a předsednictvu po
slanecké sněmovny ve výkonu pravomoci a výkon ten mařil. I tu šlo po
dle obsahu obžaloby o jednotnow činnost obžalovaného, jež se skládala 
Z více dílčích aktů, které následovaly bezprostředně pO' sobě a směřo~ 
valy k porušení těchže právních statků. Rozsudek uznává podle svého 
výroku obžal0'vaného J-a vinným zločinem podle § 10, čís. 1 zák. na 
ochr. republiky, spáchaným tím, že dne 10. června 1926 v jednací síni 
poslanecké sněmovnY' v Praze ve schůzi poslanecké sněmovny Národ
ního shromáždění užil násilí, by předsedajkímu zákonodárného shoru 
inž. D-ovi ~ podle mzhodovacíích důvodů i zákonodárnému sboru ~ 
ve výkonu pravomoci bránil a výkon ten mařil, uvádí však v rozhodo~ 
vacích důvodech, že spatřuje tentŮ' zločin půuze v tom, že se obžalo
vaný snažil vyklopiti místopředsedu poslanecké sněmovny inž. D-a 
z předsednického křesla, nikoli tedy v ostatních dílčích aktech shor~ 
zmíněného jednŮ'tnéhŮ' jednání obžalovaného. Zmateční stížnost, ktera 
uplatňuje i tu důvody zmatečnosti podle § 281, čís. 5 a 9 a) tr. ř., lze 
v tomto směru odkázati k tomu, co bylo uvedenO' u obžalovaného Jana 
H-e pod II. 1. C. 

5. Obžalovaný Josef K: RŮ'zsudek nevzal za prokázáno, že tento 
ohžalovaný trhal ve schůzi poslanecké sněmovny ze dne 19. června 1926 
místopředsedovi inž. D-ovi spisy z rukou. Tu vytýk!á stížnost rozsudku 
neúplnost pO' mzumu II 281 čís. 5 tr. ř., již spatřuje v tom, že rozsudek 
nepřihlíží ke svědecké výp~vědi Bedřicha B-a, který při hlavním př~
líčení potvrdil, že dne 19. června 1926 viděl, jak obžalovaný K trhal 
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předsedajícímu inž. D-OVI SpISy Z lukou. Svědek B. potvrdil skutečně 
při hlavním přelíčení skutečnost stížností zdůrazňovanou a rozsudek 
pomíjí tuto výpověď ml~ením, ač se !~t? výpověď ~ztahovala ke ,sku~ 
tečnosti zřejmě rozhodne. Nelze VylOUCIÍl moznosÍl, ze by byl nalezacI 
soud dospěl k jinému skurk~vémll Aištění, v tomto směr~. a,,;' důsl~dku 
toho též k jinému rozhodnuÍl ve veCI same, kdyby byl pnhlIzel take ku 
zmíněnému svědectví Bedřicha B-a při hlavním přelíčení, a jest proto 
výtka odůvodněna. Rozsudek pokládá dále za zjištěno, že obžalovaný 
K. zatlačoval v téže schůzi poslanecké sněmovnY' zpravodaje Dr. N-a 
z předsednické tribuny do kouta a držel ho za ruce, by nemohl hlasoval!, 
neshledává však v tomto jednání, skutkovou P?dstat~ .zl?činu'podl; § 
10 čís. 1 (alinea 1) zákona na o'chmnu republIlIoy, zreJme z duvodu, 0' 

ni~hž se stala již opětně z';1ínka. V tomto ~měru napa9á stí~nost m~
sudek důvodem zmatečnosÍl podle § 281, ČIS. 9 a) tr. r., avsak nepra
vem, jak již dovo.děno u obžalovaného Kr:~ pod 3. c) na konci. I tu .~'.' 
stal útok podle zjištění rozsu.dku v oka~zIku" kdy Boslane~ Dr. N. )lz 
nevY'konával funkci zp\avodaJskou. Tvr~l-h d~le shznost, ze se obza~ 
lovaný K dopustil zlOČInU podle §, 10, ~IS. 1 zak. na .och:-anu repuslIky 
již tím, že shodil v posléze uvedene schuzI ~o~l~necke s~emO'v~y mlst~
předsedovi inž. D-ovi spisy se sto'lu, neprovadl lIm uplatnovaneho !1ll1O,
něprávního důvodu zmatečnosti podle § 281, čís. 9 a) tr. J; po, zakonu, 
ježto vychází ze skutkového předpokl:,dul'O'zsudkem nez]1steneho, t. J. 
z předpokladu, že obžalovaný K. shodIl ony spIsy se stolu (§ 2~8, od,st. 
druhý, čís. 3 tr. ř.). Má~li vš~k býti v to:,:, , že stížnost zdů!azňu!e v tet~ 
souvislosti skutečnost ze svedek FranÍlsek M. potvrdIl, ze obzalovany 
K. shodil předsedajícfmu se stolu spisy, spatřována výtka neúplno's,tI, 
záležející v tom, že se rozsudek nezmiňu>je o !éto svědk~~l ,PřI hlavl1l!n 
přelíčení potvrzené skutečnosti, dlužno tuto vytku označlÍ1 jako ne?du
vodněnou' neboť rozsudek má, řka že svěde:k M. potvrdIl, že obzalo-, , I' 
vaný Ktrbal spisy místopředsedovi inž. D-ovi, zřejmě na mys Ionu 
výpověď svědka M-a, o níž se stížnost zmiň~je. , 

'pokud jde o obžalobu vznesenou pro zlocm podle § 85 a) tr. za~. 
na Jana H-e, Emanuela S-o a Karla Kr-a, vzal rozsudek sIce za proka
záno, že obžalovaný H. tloukl ve schůzi poslanecké sněmovny :e dne ~. 
června 1925 do ministerské lavice, až z ní vypac!Ja výplň, a ze zlomIl 
ve schůzi téže sněmovnY' ze dne 12. června 1926 přední část lavice po
slancu strany lidové, že dále obžalovaný. Š. bušil ve sch~zi P?slanecké 
sněmovny ze dne 9. června 1926 do mInIsterské laVIce, az z 111 vypadla 
výplň a zbyla jen kostra, a ~e obžalovaný Kr. tl?ukl v; schůzi pŮ'sl~
llecké sněmovny ze dne 12. cervna 1926 do ml11lsterske laVIce tak" ze 
z ní vyrazil desku, a že z ní urazil mimo to dlouhou lištu, sprosl1l,vsak 
přes to obžalované z obžaloby pro posléze uvedený zločin, proto ze se 
obžalovaní nedopustili těchto pŮ'škození cizLho vlastnictví ze zlomysl
nosti, ježto prý jednali z pohnutky politické a chtěli zabr.ániti uiiiko
n1'ní osnov zákŮ'nů o zemědělských clech a kongrue, nikolI tedy z po
honutky nízké a nečestné, jíž prý je zlomys!nost. Tento výro.k spočívi: 
ovšem na nesprávném pojetí zákonného pOjmu »zlomyslnosÍ1«. "Zlo
myslnými pošikozeními cizího vlastnictví« po rozumu § 85 a) t:-. zák. 
jsou na rozdíl od poškození z nedbalosti nebo ze svévole vsechna 
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úmyslná poškození CizíhO, vlastnictví. Pachatel jedná ve zlém úmys{!t 
v. §,85 a) tr. zák. předr;okláda.;'ém a slovem »zlomyslně« tamtéž vy~ 
Jadrenem, Je-I! SI toho vedom, ze poškozuje protiprávně cizí vlastnictví 
Pohnutka k črnu a konečný účel, jehož pachatel hodlá docíliti, jso~ 
S hledIska skutkové p~dstaty zločinu podle § 85 a) tr. zák. zcela ne
~?zhodny. ~ozs~dek Jest ~ tom.~o směru stížen zn;atkem podle § 281 
CIS. 9 a) tr. r. Avsak zmatecm shznost, ktera napada i tuto část rozsud
ku,. vytyká r~zsudku pouze neúplnost podle § 281, čís. 5 tr. ř., záležející 
pr~ v tom,. ze rozsudek nepřihlíží k výpověděm rÍ!zných svědků kteří 
pry potvrdIlI, že obžalovaní poškodili úmyslně cizí vlastnictví' aniž 
~platmla aspoň zřejr;rým poukazem zároveň i důvod zmatečnosti podle 
CIS. 9 a) § 281 tr. ;. ,Odůvodnění sprošťujicího výroku, podleně'hož 
s?ud nevzal ,subJektrvm skutkovou podstatu zločinu podle § 85 a) tr. 
zak. za prokazanu, Jest sIce vadné, nelze však tuto vadu která se ne
stala v neprospěch obžalovaných (§ 290 tr. ř,) napraviti' ano ji státní 
z~stup:~elství nevytýkalo. Důsledkem toho musí i jeho ~ývody s hle
dl~ka oCI.~. 5 § 281 tr. ř. zllstati bez úspěchu neboť výpovědi řečených 
svedku JSou při nesprávném, avšak nenap~deném názoru nalézacího 
soudu n,erozhodnými, ježto stížnost netvrdila, že svědci nalézacím sou
de~ pry o~om~nutí potvr~ili ?kolnosti, z nichž by plynulo, že obžalo
vanl JednalI v umyslu nalezaclm soudem postrádaném t. j. zlomyslně 
z pohnutky nízké a nečestné. " 

Co se posléze týče obžaloby na Jana H-e, Emanuela Š-a Karla Kr-a 
a ~ohumIl~ J-a pro zločin podle § 87 tr. zák., sprostH n~lézací soud 
o?'zalovane, s od~vodněním, že ani jediný ze svědků nepotvrdil, že roz
bl]emm ~~emovl1lho nabytku byl předsevzat čin, z něhož mohlo vzejiti 
nebezpec.I pro bezpečnost těla jiným osobám, a že dále žádný svědek 
nepotvrdIl, že takove nebezpečí vzešlo z toho, že obžalovaní házeli 
SpISy, ,sněmovními tisky, v jednací síni poslanecké sněmovny. Stížnost 
n"pada rozsudek v tomto směru důvodem zmatečnosti podle § 281 čís 
5 :!,. ř. vytýkajíc m~ ne~plnosti, jež spatřuje v tom, že wzsudek n~při~ 
h:,z~l. a) k tomu, ze sovedek Dr. Robert K. potvrdil, že tím, že obžalo
v~ny !1~ ~lomll.ve schuzI ~osIane~ké sněmovny ze dne 12. června 1926 
pledl1l cast laVIce poslancu lrdove strany, byli poslanci na životě ohro
zel;l, b) k tomu, že svědek Antonín K. udal, že měl ve schůzi poslanecké 
sn~movny ~e dne 19. června 1926 dojem, že místopředseda poslanecké 
sl:en:ov,ny I~Ž: D. odtu~ živý, nevyjd<;, cl k tomu, ~e svědek inž. D. po
h rd!l,. ze v~de~ v tom, ze obzalovany Jan H. zdVIhl v posléze uvedené 
SC~~:I. proti nemu křeslo, chtěje ho jím IIdeřiti, pro sebe velké nebez
pecI Zlvot~, a ~) k tomu, že svědek Jan M. udal, že byl spísem ve schůzi 
poslane~ke s~emovny hozeným zraněn jistý těsnopisec, ježto tiskopisy 
byly objemne, poněvadž byly házejícími sbírány i po jiných lavicích. 
~vedek. ?r. Robe;t ,K. , u~al sice při hlavním přelíčení, že jednáním ob
zalo~aneho H-e, Jez zalezelo v odtržení přední části lavice poslanců li
do~e strany ve schůzi poslanecké sněmovny ze dne 12. června 1926 
bylI poslanci lidové strany ohroženi i na životě neuvedl však konkret~ 
ních oko)nos,tí, které by :oto Jeho tvrzení opod;tatňovaly. Proto nebylo 
lze pokladatr ono tvrzem sveclkovo za rozhodné. Rozsudek směl tudíž 
lPto část výpovědi svědka Dr. K-e pominoutí mlčením. Smnost jest 
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ostatně na omylu, majic za to, žc zločin podle § 87 tr. zák. lze spáchati 
také zlomyslným poškozením ciziho majetku. Zlomyslná poškozeni ci
zího majetku, z nichž může vzejíti nebezpečenství pro život, zdraví nebo 
bezpečnost těla lidem, spadají pod ustanovení § 85 b) tr. zák Ustano
vení § 87 tr. zák. předpokládá, mluví-li o »jiném ze zlomyslnosti pod
niknutém činu«, zřeJmě čin odHš-ný od zlomyslného poškození cizího 
majetku po rozumu § 85 tr. zák. Nezmiňuje-li se rozsudek o tom, že svě
dek Antonín K. udal při hlavním přelíčení, že ve schůzi poslanecké 
sněmovny ze dne 19. Června 1926 myslel, že předseda (místopředseda 
inž. D:) živý nevyjde, nelze ani v tom spatřovati vadu neúplnosti; ne
baf zmíněný úsudek svědkův, jenž se opíral zřejmě o skutečnost týmž 
svědkem potvrzenou, nepoukazoval k tomu, že obžalovaný H. přivodil 
uvedeným způsobem ze zlomyslnosti po rozumu § 87 tr. zák. nebezpe
čenství pro život inž. D-a, nýbrž poukazoval k tomu, že tu šlo podle 
svědkova náLoru o vážný útok na život inž. D-a, tedy ke skutečnosti 
s hlediska skutkové podstaty zločinu podle § 87 tr. zák. nerozhodné. 
Neodůvodněna jest i výtka pod c) uvedená proto. že se rozsudek zmi
nuje o tvrzení svědka inž. D-a, že viděl v tom, že obžalovaný H. ucho
pil křeslo, chtěje ho jím udeřiti velké nebezpečí pro sebe. Posléze nelze 
spatřovati neúplno'st ani v tom, že se rozsudek nezmiňuje o tom, že 
svědek .lan M. potvrdil při hlavním přelíčení skutečnosti 'shora pod d) 
uvedené; neboť tato výpověd' byla nerozhodnou, an tentc! svědek ne
potvrdil, že spisy, jimiž byl stenograf zraněn, byly ho-zeny některým 
z obžalovaných. Zmateční stížnost, směřující; proti rozsuc!k:ovému vý
f?ku, jímž byli obžalovaní H., Š., K. a J. sproštěni z obžaloby pro zlo
ČIn podle § 87 tr. zák., dlužno označiti jako bezdůvodnou. Bylo tudíž 
zmateční stížnosti státního zastupitelství v rozsahu j"k uvedeno v ods!. 
II, výr?ku tohoto rozsudku vyhověti, rozsudek prvé stolice v do,tyčných 
vyrocl ch a v důsledkll toho také ve výrocích O trestech obžalovaných 
H-e a Š"a a ve výrocích s tím smřvisejících zrušiti, aniž bylo třeba obí
rati se i dalšími formálními výtkami stížnosti v těchto směrech vznese
nými. POIkud, rozsudek byl zrušen z důvodu zmatečnosti podle § 281, 
čls.-g a) tr. r., nemohl Neivyšší soud jako soud zrušovací ve věci samé 
rozhodnouti, poněvadž nejsou, jak. bylo již dříve naznačeno v těchto 
směrech v rozsudku a v jeho důvodech zjištěny všechny skute'čnosti jež 
jest položiti při správném použití hmotného práva za základ rozhod
nuti. Bylo proto věc vrátiti soudu prvé stolice, by o ní v rozsahu zrušení 
znovu )e,dnaL a roz~odl (~ 288. ods;. dru~ý čís. ~ a 3 tr. ř·l· Jin"k bylo 
zmateCl1l str-znost Jako dIlem neoduvodnenou, dIlem po' zákonu nepro
vedenou zavrhnouti. 

CIs. 3162. 

K dokonání zločilllU podvodu podle § 199 a) tr, zák. ucházením se o 
křivé svědectví prostřednictvím třetí osoby se sice vyžaduje, by žádost 
o křivé svědectvi svědka skutečně došla, avšak k naplněni pokusu to-· 
hoto zločinu stači jednáni, které moblo véstil ke skutečnému provedeni 
sváděni ku křivému svědectvi, lakmile se v něm zřetelllě projevil trestn{' 
úmysl pachatelův, přes to, že trestného cíle nebylo dosaženo, a bé 

I ! 
I, 
I! 

II 
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ohledu na to, jak dalece se přiblížila jeho činnost k trestnému cíli (mo
ták, v němž se pachatel křivého svědectví d'ožadoval, byl zachycen). 

:§ 199 a) tr. zák. nerozeznává, zda svědectvi, o něž se bylo uchá
zeuo, týče se okolnosti rozhodné či nerozhodné. 

(Rozh. ze dne 28. dubna 1928, Zm 39/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po 'Ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku zemského trestního soudu 
v Praze ze dne 24. ří.jna 1927, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným 
zločinem nedokonaného podvodu podle §§ 8, 197, 199 a) tr. zák. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnost do'volává se pouze důvodu zmatečnosti čís. 9 a) 
§ 281 tr. ř. Namítá že v rozsudku zjištěné jednání obžalo'vaného, totiž, 
že sepsal moták, v němž žádá strýce, by zařídil u dvou určitých osob, 
by na soudě jako svědci vypověděli podle přání obžalovaného nepravdu, 
a že je O'devzdal odcházejícímu vyšCtřovanci za účelem doručení, jest 
pouhé beztrestné přípravné jednání, od dokonání činu vzdálené a do
konce nezpúsobilé, by založilo trestnost, protože se o žádosti obžalo
vaného nedověděl ani adresát, který jako svědek ve sporu ostatně ani 
nevystupoval. Přehlíží,že se sice k dokonání zločinu podvodu podle § 
'199 a) tr. zák. ucházením se o křivé svědectví prostřednictvím třetí 
osoby vyžaduje, by žádO'st o vydání křivého svědectví svědka skutečně 
došla, že V'š,ák k naplnění pokustl tohoto z'ločinu stačí jednání, :které 
mohlo vésti ke skutečnémtl proveclení svádění ku křivému svědectví, 
jakmile se v něm zřetelně pro'jeví trestný úmysl pachatelův, přes to, že 
trestného cíle nebylo dosaženo, bez ohledu na to, jak dalece se přiblí~ 
žila jeho činnost k trestnému cHi. Proto jest shledati trestný pOlkus i 
v odeslání dopisu, dožadujícího se křivého svědectví na osobách, vede
ných za svěelky v trestní věCi proti O'bžalovanému, pro zločin podvO'du, 
spáchaný vyláil<Jáním peněz (částek na W-ovi a M-ové) prostřednictvím 
třetí osoby, i když jí dnpis nedoš~l a ona se O pachatelově žádosti ne~ 
dověděla, pnněvaclž se v tom, co pachatel ke slkutečném~ provedení 
zločinu podnikl, projevuje zřetelně opravdovost a rozhodnost jeho zln
činného úmyslu. Nelze aní důvodně tvrditi, že pokus byl podniknut pro
středkem k dosažení cíle naprosto nezpůsobilým, jenž by ho jedině činil 
beztrestným, uváží-Ii Se, že při menší bdělosti správy vězníce snadtw 
mohl býti zločin dokonán; konkretní nezpůsO'bilnst prostředku však 
trestnost nevylučuje. Po:kud zmateční. stížnost dovO'zuje, že tll není skut
kové podstaty zločinu ve směru subjektivním, ježto prý obžalovaný 
chtěl, by svědci vypovída!1i pravdu a vylíčili O'kolnosti,. které byly podle 
jeho vědomí pravdívé (že smlouva s W-em byla jen k jeho zajištění,že 
nebyla kupní smlouvou, že W. půjčoval' cíbžalovanému peníze ·do hry, 
že ani P. a M-o,vá nic nenamítali protí tomu, by obžalovaný částkou 
získanou za zástavní lístek nehrál na S., není provedena pá zákonu, ježto 
nedbá sku~kového předpokladu rozslldku, kteiý zjíšťuje (přihlížeje k ob
haiobě obžalovaného i k výpovědi svědkú W-a. M-ové, P-y a K-y), že . . 
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"kolnosti, jež měly býti podle přání obžalovaného potvrzeny oněma 
dvěma svědky, neodpovídají pravdě a že to bylo obžalovanému, I"ko. 
do věci úp'lně zasvěcenému, známo. Poukazuje-Ii zmateční stížnost pOc 
sléze k tomu. že otázka použití zápůjaky jest pro trestný ráz činu obža
lovaného (I. j. pro podvod, o němž měli býfi svědci slyšeni), bezV'ý
znamnou nřehH:ží, že pro trestnost ucházení se o křívé svědectví jest 
lhostejno', ~da jsou nepravdivé okolno,sti:, o nic~! m~ s~~dek. podle, pa
chatelova přání vypovl dalI, pro trestm vec, v mz ma bylI svedectvl vy
dáno závažné čili nic, poněvadž § 199 a) tr. zák. nerozeznává, zda 
svěd~ctví o něž se bylo ucházeno, týká se okolnosti rozhodné či neroz
hodné a 'mimn to každá nepravda svědkova před soudem obmezuje vý
kon spravedlnosti a poškozuje stát v jeho právu, by se od svědka do
věděl pravdu takže trestni sankce § 199 a) tr. zák. má v tomto případě 
zřejmě za úČel oprostiti svědeckou výpověd' od jakéhokoliv nedovole
ného vlivu se str"ny třetí osoby. Bylo proto zmateční stí.žnost obžalo
vaného zavrhnouti jako bezdůvodnou, z valné části pak i podle zákona 
neprovedenou. 

čís. 3163. 

Chce-Ii soud předsevzíti zjištění, nelrryjící se s názorem znalée, jest 
povinen podrobiti celý obsah znaleckého posudku (i po stránce tech
nické) pečlivému rozboru a uvésti důvody, které jej 'pohnuly. k tomu, 
že s'e v otázce, jejíž správné řešení předpokládá odborne znalosh (dakty
loskopie), přenesl přes onen posudek. 

(Rozh. ze cine 2. května 1928, Zm I 6/28.) 

N e j V' Y š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl po ústním líčení 
zmatečn(stížnosti státního zastupitelství do rozsudku krajskéhO' soudu 
v Mostě ze dne 14. listopadu 1927, jímž byl obžalovaný podle § 259 
ČíS.~3 tr. ř. sproMěn z obžaloby pro zločin krádeže pO'dle §§ 171, 173, 
174 II c), 179 tr. zák., zrušil napadený. rO'zsudek jako zmatečný a 
věc vrátil soudu prvé stolice, by ji znova projedna'li a roznodl. 

Dtlvody: 

Zmateční stížnost dovolává se důvodů zmatečnosti čís 4 a 5 § 281 
tr. ř. Dlužno jí přiznati oprávnění s hlediska čÍs. 5 § 281 tr. ř., pokud 
vytýká, že soud neuvádí důvodů pro svůj výrok, že se nepřipojil k po~ 
sudku znalce z oboru daktyloskopie a na základě' tohoto pO'sudku ne-; 
nabyl přesvědčení, že otiskna místě činu zjištěný nepochází od jiné 
osoby než od obžalovaného, Rozsudek v tomto směru toliko uvádí, že 
byi v případě; kdyby se soud spokojil s 10 body znaleckým posudkem 
zjištěnými, tento počet mu nestačil, poněvadž »veškeré karakteristické 
značky obrazce I se na obrazci II a naopak nenacházejí; obrazec I. není 
zcela jasný a podle všeobecného dojmu obrazce I se nepodobá podle 
přesvědčeni soudního dvoru útvaru obrazce Ik Je jisto, že podle zá-
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s~dy volného uvažování důkazů není soudu zabráněno, by přec\sevzaf 
ztištění, která se nekryjí s názorem odborníka znalce a, že se tedy zá
very soudu mohou odchýliti od závěrů znaleckého posudku; poněvadž 
však pří tomto průvodním prostředku jde o otázky vyžadující zvláštní 
odborné znalosti, je na snadě, že bude povinností soudu, by v takovém 
případě podrobil celý obsah znaleckého posudku pečlivému rozboru, 
a, nemůže-Ii se k němu' připojili, uvedl též důvody, které soud pohnuly 
k tomu, by se v otázce, jejíž správné řešení předpokládá odborné zna
losti, přenesl přes onen posudek. Takové pádnými úvahami i po stránce> 
technické podložené odúvodnění však rozsudek neobsahuje; soud ani 
nenaznačuje, v čem ony odchylky a nesrovnalosti mezi obrazcem l. a II. 
pozůstávají, nepopisuje bliže, v jakém směru mu ona »nejasnost« 
obrazce I bránila, by se nepřipojil k znaleckému posudku; staví vlastně 
svým povšechným poukazem k »všeobecnému dojmu obrazců prosté 
svůj odchylný laický názor proti opačnému názoru znaleckému, takže 
v úvahách rozsudku ve skutečnosti vůbec nelze spatřovati odůvodnění 
zákonu odpovídající. Tento nedostatek padá tím více na váhu, an zna
lec ve svém posudku uvedl, že vědecké autoiity celého světa dokazují 
v odborné literatuře, že není druhého člověka, který by měl zvláštnosti 
papilárních linií (vznik, zánik, vidlicovité rozdvojení, vsunuté čárky a 
tečky) stejně seskupené, že tyto zvláštnosti nejsou dědičné a zůstávají 
od narození <:ž do úmrtí nezměněné, a na tomto podkladě '$ určitostí 
prohlásil, že stopa prstu zjištěná na láhvi při krádeži v konsuml! v K., 
pochází z prav.ého palce obžalovaného. Byť i nebylo lze přisvědčiti dal
šímu důvodu zmatečnosti uplatňovanému s hlediska čís. 4§ 281 tr. ř., 
jelikož tu schází posledním odstavcem § 281 tr. ř. stanovený předpoklad. 
že si státní zástupce ihned vyhradil zmateční stížnost, bylo přece již 
pro shora uvedené nedostatky podle § 281 čís. 5 tr. ř. zmateční stíž
nosti vyhověti, napadený rozsudek jako zmatečný zrušiti a věc vrátiti 
soudu prvé stolice, by ji znova projednal a rozhodl. 

čís. 3164. 

Pro zkoumání otázky přípustnosti odvolání při trestu vymerenem 
podle § 265 tr. ř. jest považovati tresty dotyčnými rozsudky uložené 
za jednotný celek, jich délku sečísti a podle toho pak, převyšuj;e-H 
$OI1čet trestů nejnižší trestní sazbu stanovenou zákonem pro nejtěžší 
z trestných činů tn v úvahu přicházejicích čili nic, přimati odvolací 
právo podle § 283 tr. ř. nebo je odepříti. Takové sečítání trestů je 
možným a proveditelným toliko, jde-Ii o případ, kde pozdější rozsudek 
obsahuje odsuzující výrok pro skutky spadajicí výhradně vd:obu pme! 
předchozí rozsudek (kde předmětem dotyčných rozsudků byly pouze 
takové skutky, které podle § 56 tr. ř. mohly býti vyřízeny jediným roz
sudkem a jediným trestem). 

(Rozh. ze dne 2. května 1928, Zm I 132/28.) 
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Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ uznal po ústním líčení 
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem: 
Rozhodnutím vrchniho zemského soudu v Praze ze dne 17. ledna 1928, 
jímž bylo odvolání státního zastupítelství v Praze z výroku o trestu 
v rozsudku zemského trestniho soudu v Praze ze dne 14. prosince 1927 
odmítnuto jako nepřípustné, byl porušen zákon v ustanovení § 283 tr. ř. 

Důvody: 

Obžalovaný, jenž byl trestán pro zločin krádeže rozsudky: 1. kraj
ského soudu v Utoměřicích ze dne 4. července 1924 2 měsíci těžkého 
žaláře, 2. krajskéhO soudu v Litoměřicích ze dne 13. září 1924 4 mě
síci těžkého žaláře, 3. krajského soudu v Plzni ze dne 30. března 1925 
7 měsíci těžkého žaláře a 4. krajského soudu v Mladé Boleslavi ze dne 
12. března 1926 13 měsíci těžkého žaláře, byl rozsudkem zemského 
trestního soudu v Praze ze dne 14. prosince 1927 odsouzen pro zloči!l 
krádeže podle §§ 171, 173, 174 II cl, 175 II cl, 176 II a) tr. zák. spá
chaný tím, že v době před 5. listopadem 1927 v M. a jinde v Čechách, 
byv pro krádež již dvakráte trestáQ, odňal pro svůj užitek z držení a bez 
přivalení: správy dvora v L. v roce 1923 hasákový klíč na šroub v ceně 
25 Kč; dále během roku 1927 z držení a bez při volení Bedřicha A-a 
v M. z uzamčené prodejní budky svršky v ceně 480 Kč 50 h; inž. Vla
dislava H-a ve V. s pole od motorového pluhu elektromagnet v ceně 
1.000 Kč; neznámých majitelů svršky nejméně v ceně 22 Kč 90 h a 
další věci V neznámé ceně, nejvýše však '100 :Kč" a byl mu vyměřen 
podle § 178, 180 tr. zák. s použitím § 54 tr. zák. a § 265 tr. ř. trest těž
kého žaláře v trvání 4 měsíců 4 posly zostřeného se započtením vazby 
zajišťovací a vyšetřovací od 4 .. ·Iistopadu do 14. prosince 1927. Proti 
výToku'o výši trestu provedlo státní zastupitelstvi v Praze v čas odvo
lání, domáhajíc se vyloučení § 54 tr. zák.; rozhodnutím vrchního zem
ského soudu v Praze ze dne 17. ledna 1928 bylo však odvolání to od
mítnuto vzhledem ~ tomu, že bylo zjištěno, že obžalovaný krádež hasá
kového klíče na šrouby v ceně 25 Kč ve dvoře v L. spáchal v roce 1923, 
tedy před odsouzením čtyřmi rozsudky shora uvedenými, s tímto odů
vodněním: »Nechť rozsudek ze dne 14. prosince 1927 béře podle § 263 
tr. i. zřetel ke kterémukoliv z uvedených čtyř dřívějších rozsudků, jest 
součet trestů v zákonné trestní sazbě a proto jest odvolání v nepro
spěch obžalovaného podle § 283 tr. ř. odst. prvý nepřípustno«. Vrchní 
zemský soud staví se ve svém rozhodnutí na stanovisko, .že pro zkou
márií otázky přípustnosti odvolání při trestu vyměřeném podle § 265 
tr.ř. jest třeba považovati tresty dotyčnými rozsudky uložené za jed
notný celek, jich délku sečísti a podle toho pak,převyšuje-li součet 
trestů nejnižší trestní sazbu stanovenou zákonem pro nejtěžší z trest
ných činů tu v úvahu přicházejících čili nic, přiznati, pokud se týče 
odepříti odvolací právo podle § 283 tr. ř. Tato zásada kryje se s ná
zorem, zastávaným Nejvyšším soudem v četných jeho rozhodnutích 
jako na přiklad i v rozhodnutí uveřejněném pod čís. 1051 sb. n. s.;. 
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stejně i Lohsing ve svém komentáři k trestními řádu, viz ll. vydáni 
z roku 1920, strana 662. Při tom dlužno si však uvědomiti že takové 
sečít~~. trestů je možným a proveditelným loliko, jde-li o případ, kde 
pozde!sl rozsudek obsahuje odsuzující výrok pro skutky spadající vý
hradne v dobu přeu předchozí rozsudek. Zcela iinak se má věc v pří~ 
padě, o nějž tu jde: Rozsudkem ze dne 14. prosince. 1927 byl obžalo
va~y odsouzen pro celou· řadu krádeží, z nichž toliko jediná byla spá
chana ,v době před dřívějšími odsouzeními, ato ještě taková, že by sama 
o sobe, zakladala pouhý přestupek, kdežto veškeré ostatní krádeže, jež 
spadaJI v dobu po vynesení rozsudků shora pod 1-4 uvedených, tý, 
kaJI se krádeží, naplňujících o sobě již skutkovou podstatu zločinu krá
deže podle §§ 171, 173, 174 II c), 175 II c) a 176 II a) tL zák. je nasnadě, 
že by v případě, kdyby nyní byla souzena toliko krádež klíče na šroub 
v ceně 25 Kč, byl obžalovaný uznán vinným pouze přestupkem krá
deže, a že by pak komputace vrchního zemského soudu, vycházející 
:př/ zkollmání přípllstnosti odvolání veřejného obžalobce ze součtu 
tr~st~ předchozími rozsudky a nynějším rozsudkem uložených, byla na 
mIste. Leč v souzeném případě dlužno uvážiti, že krádeže, spáchané 
po oněch předchozích rozsudcích, jsou samy o sobě již kvalifikovány 
na zločin krádeže, že by na tylo krádeže samotné bez ohledu na krá
dež klíče na šrouu v ceně 25 Kč, odcizeného v roce 1923 -- bylo soudu 
lze ulOžiti trest podle sazby § 178tr. zák., tudíž ve výměře od 6 mě
síců do 5 let; a že by pak státnímu zástupci, kdyby se rozsudkem ulo
žený trest 4 měsíců těžkého žaláře vztahoval pouze na tyto pozdější 
činy, nemohlo býti podle § 283 tr. ř. odepřeno právo napadati výrok 
o trestu odvoláním, poněvadž tento trest nedosahuje nejnižší zákonem 
stanovené sazby 6 měsíců. Přímo absurdním bylo by však, kdyby v pří
padě, kde k oněm na podzim 1927 spáchaným zločinným krádežím při
stupuje ještě další krádež, totiž v roce 1923 spáchaná krádež klíče 
na šrouby, jejíž souběhem by přece byl spíše odůvodněn trest vyšší 
než by odpovidal oněm pozdějším zločinným krádežím samotným, bylo 
. státnímu zastupitelství odpíráno právo podati od,:,olání co do výše 
trestu. ' 

Z této úvahy plyne, že postup vrchního zemského soudu, jemuž byl 
měřítkem při zkoumání přípustnosti odvolání součet trestů dotyčnými 
rozsudky uložených, je právně mylným a neudržitelným. Vrchní zemsk.ý 
soud přehlíží- a v tom jest základní vada jeho rozhodnutí, že takové 
Bečtení trestů, jak bylo předsevzato v souzeném případě za účelem 
zjištění předpokladů § 283tr. ř., je ovšem na místě jen v případech, 
kde byly předmětem dotyčných rozsudků pouze takové skutky, které 
podle § 56 tr. ř. mohly býti vyřízeny jediným rozsudkem a jediným 
trestem. Přibyly-li však ještě jiné skutky, spáchané po onOm předcho
zím rozsudku (tu po oněch předchozích rozsudcích), podmiňujícím pOc 
užití § 265 tr. ř., a jsou-li to skutky rázu tak těžkého, že jsou pro vý-, 
méru trestu rozhodnými, což platí i prosouzený případ, ježto k použití 
trestní sazby § 178 tr. zák. musilo dojíti již následkem zločinné kvali
:fíkace později spáchaných krádeží, kdežto nalézací soud vedl k použiÚ 
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§ 265 tr. ř. toliko zřetel na poměrně nepatrnou krádež z roku 1923, 
nemající na onu trestní sazbu vúbec žádného vlivu, je patrno, že za tak 
různých předpokladů, na nichž je výrok o trestu založen, nemůže býti 
pro otázku přípustnosti odvolání rozhodnou zásada sčítání trestů, jak 
ji bylo vrchním soudem užito, nýbrž že při správném výkladu zákona 
lze tu vycházeti výhradnč a jediné z rozsudku pozdějšího, aniž bylo 
přihlížeti k trestu předchozím rozsudkem uložeuému. Ježto pak oním 
pozdějším rozsudkem ohledně krádeží po předchozích rozsudcích spá
chaných mčl soud vyměřiti trest podle sazby § 178 lL zák., 1. j. nej
méně 6 měsíců těžkého žaláře, ve skutečnosti vyměřil jej však, použiv 
mimořádného zmírňovacího práva § 54 lL zák., pod touto sazbou to
liko 4 měsíci těžkého žaláře, bylo již s tohoto hlediska odvolání stát
niho zástupce podle § 283 tr. ř. uznati přípustným, a příčilo by se jak 
zásadám logického myšlení, tak i pravidlům § 283 tr, ř., upříti právo 
to státnímu zástupci z toho důvodu, že k oněm trestním činům přistoupil 
ještě další trestný skutek, ohledně něhož došlo, poněvadž byl spáchán 
před oněmi předchozími rozsudky, k použití § 265 tr. ř. Ve smyslu 
§ 33 a 292 tr. ř. bylo proto uznati právem, že rozhodnutím vrchního 
zemského soudu v Praze ze dne 17. ledna 1928, jímž bylo odvolání 
státního zastupitelství v Praze do výroku o trestu obsaženého v roz
sudku zemského trestního soudu v Praze ze dne 14. prosince 1927 od
mítnuto jako nepřípustné, byl porušen zákon v ustanovení § 283 tr. ř. 

čís. 3165. 

Tisková novela (zákon ze dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n.). 
»Původcem« (§ 1 (3) zákona) jest, kdo proto, by byla urážlivá 

zpráva' uveřejněna tiskem, nal intormaci v takové. zprávě pOtlŽitou, po
kud zpráva souhlasí s informaci. Zodpovědnost infomtátora podle. ti
Skové novely může přijíti v úvahu pouze tehdy, l«Iyž své uděleni učinil 
za .tím účelem, by bylo uveřejněno tiskem . 

(Rozh. ze dne 3. května 1928, Z111 I 195(28.) 

Ne j v y Š š í s o II d jako· soud zrušovaCÍ zavrhl v neveřejném za~ 
sedání zmateční stížnost soukromého obžalobce do rozsudku krajského 
soudu v Chebu ze dne 16. února 1928, Jímž byl obžalovaný sproštěn 
podle § 259 čís. 3 tL ř, z obžaloby pro přečin podle § 488 a 493 tr. zák. 

D ů vod y: 

Podle třetího odstavce bodu 4 § 1 tiskové novely jest původcem, 
kdo proto, by byla urážlivá zpráva uveřejněna tiskem, dal informaci 
v takové zprávě použitou, pokud zpráva souhlasí s informací. Rozsu
dek výslovně zdůrazňuje, že zodpovědnost informátora podle tiskov~ 
novely může přijíti v úvahu pouze tehdy, když své sdělení učinil za tím 
účelem, by bylo uveřejněno tiskem, Zmateční stížnost soukromého 00-
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žalobce nenamítá včcně ničeho proti tomuto správnému právnímu sta
novisku nalézacího soudu a vytýká svými vývody, dovolávajíc se clu-· 
vodu zmatečnosti čís. 5 § 281 tr. ř., toliko, že soud dospěl způsobem 
formálně vadným k přesvědčení, že obžalovaný neučinil své sdělení za 
účelem jeho uveřejnění tiskem. S tohoto hlediska uplatňuje stížnost 
rozpor se spisy, nejasnost a neúplnost; leč prve uvedených dvou vad 
neprovádí stížnost vůbec, neboť nedokazuje, že rozsudek uvedl nec;} 
jako obsah listin (protokolů svědeckých), nalézajících se při soudníc11 
spisech, co v nich skutečně obsaženo není, ani neoznačuje rozsudkový 
výrok, který neumožňuje nepochybné poznání, co je zjištěno; naproti 
tomu poukazují vývody stížnosti zjevně k tomu, že hodlá rozsudku vy
týkati neúplnost, pokud pominul různé údaje svědků mlčením; leč i po 
této stránce není stížnost, pokud při doličování těchto vad nebrojí 
pouze proti přesvědčení nalézacího soudu, odůvodněna. Podle stížnosti 
nezjišťuje prý především rozsudek řádně, že obžalovanému bylo známo, 
že svědek Rudo'lf K. je spolupracovníkem periodického tiskopisu »M_ 
Z.«; v posledním odstavci roz sudkových důvodů se však uvádí vý
slovně, že »nemůže býti pochybnosti o tom, že obžalovaný věděl, žc· 
svědek K. jest spolupracovníkem těchto novin«; nelze tedy s ohledem 
na toto přesné zjištění tvrditi, že soud tuto skutečnost nezjistil, že se 
toto zjištění stalo teprve na konci rozsudku, nemůže s hlediska čís: 5, 
§ 281 tr. ř. býti vážně vytknuto, vždyť na tom nezáleží, na kterém místč 
důvodů jest ono zjištěni. Následkem toho stává se vratkou i výtka další 
neúplnosti, že soud pominul zjistiti na základě výpovědi svědka K-e 
ve spojitosti s výpovědí svědka Antónína B-a (otce obžalovaného), .. že: 
otec obžalovaného v jeho přítomnosti žádal svědka K-e, by napsal v jIne 
věci, kde byl v »M. Z.« uveřejněn článek otce urážející, protičlánek. 
Nehledíc k tomu, že výpověď otce obžalovaného vůbec nezněla v tom 
smyslu, jak jest uvedeno ve zmateční stížnosti, mÍlže učelem. této lhí:

mitky býti pouze, by bylo dokázáno, že obžalovaný znal svědka K-e' 
jako spolupracovníka řečeného tiskopisu; ježto však, jak shora .d~vo
zeno soud tuto skutečnost beztak bere »bezpochyby« za prokazanu, 
nelz~ spatřovati neúplnost rozsudku v tom, že pomíjí dalši okolnost,. 
z které by případně též bylo lze vyvo~.ovati .tuto s.oud:l;' .b:,ztak z~. pro
kázánu vzatou skutečnost. Všemi dalslml vytkanll smeruJe pak stlZl10st 
proti výroku soudu, že obžalovaný neučinil svá sdělení ~-ovi z,: Um 
účelem, by byla uveřejněna v »M. ,Z.«. T~ pou~azuJe ,sÍlzn~st ~rede
vším k údaji svědka K-e, že se obzalovany k .!1(;mu ,pn ~r:'em,l,ozho.
voru - asi v únoru nebo březnu 1927 -- vypdnl, ze sblra Jeste ma
teriál, a že uvede pak dotyčné vedoucí osoby živnostníků na veřejno~t: 
Stižnost má tu zřejmě na mysli úaaje svědka K-e, č. I. 38;' d~PQ~Stl 
se však při citaci těchto údajů závažné nepřesnosti, že podle spravneha 
obsahu onoho protokolu shora UVede!,á p?zná~lka obž.al?va~€'ho ;:.~č~la 
slovy »že využitkuje toto jednám nekterych z.l~nostl1lku, prel~ pnstlil:~ 
volbami«, načež pak teprve následuje on:, sÍlznosÍl zduraz;rena d~ISl 
věta. V tomto správném doslovu byla vsa~ poznamka obz~lova~eho 
í soudem hodnocena, poněvadž se o 111 zlllJnuJe v rozsudkovych duvo-
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'lleCh, při tom ovšem neuvádí 810\' obžaluvaného, že »uvede vcc na ve
řeil1ost«, leč zjiši'uje další jfOilO poznámku, stavší se, když .ho K .. odkázal 
na redaktora Jindřicha P-a, že »si schová tu věc na pozdějšl dobu«, 
a \' této souvislosti nelze pak rozsudku vytknouti neúplnost ohledné 
l'Ozhodné skutečnosti; neboť stížnosti jde při této námitce o to, doká-
2ati, že se obžalovaný dříve - v únoru nebo v březnu - zabýval my
šlenkou, vystoupiti ve veřejném tisku proti živnostníkům nějakým úto~ 
kem; tento záměr snaží se stižnost vyvoditi i z toho, že se obžalovany 
již v únoru nebo březnu zmínil K-ovi O t0111, že »uvede něco proti ~l1in~ 
na veřejnost«, a na tomto podkladě pak dokazuje, že ono sdelem 
z května 1927 byJo sdělenim učiněným za účelem jeho uveřejněni v tisklI. 

Uváží-li se však, že obzalovaný při oné poznámce z února nebo 
března též řekl, že »si to schová na pozdější dobu a že věc využitkuje 
při příštích volbách«, je na sn-adě, že po~nál~lka v této své spľ~vné 
a celkové souvislosti - a pouze tohoto spravneho obsahu protokolu se 
může zrušovaCÍ soud držeti, - nikterak nepoukazuje k t0111U, že obža
lovaný usilovalo okamžité n~bo c?,nejrychlejší .nebo ncjdřívější u~e: 
řejněni útoku v tisku -- kdyz se jlZ jeho poznamka vubec vyklada 
v tomto pro obžalovaného nejnepříznivějším smyslu, - nýbrž že sce 
hodlal se svými útoky vytasiti »až při příštích volbách«, tudíž až ~n" 
podzim 1927 (viz výpověď svčdka K-e). Pro posouzeni záměru ~bza
lovaného, uveřejniti útok v tisku již v květnu, jest tedy ona poznamka 
v celkovém a správném doslovu bezpodstatnou ,~. nerozhodnou a ~epo
chybil soud, pokud nezabývaje se jí podrobnejI, odbyl)l s!rucnym: 
avšak výstižným poukazem, že tu šlo o věc, kterou ch tel obzal?~any 
teprve při volbách využitkovati a si schoval na pozdější dobu. Tezl,s,ko 
prů závěr soudu, že obžalovaný neučinil své sdělení K-ovi za.:I';' .uc~
lem, by bylo v tisku uveřejněno', spočívá v rozsudkovém zJlstel1l, ze 
obžalo,vaný netoliko nem1uvil o uveřejnění tiskem, nýbrž že se ona roz
mluva s K-em udála nahodile na veřejné ulici a že obžalovaný musel, 
an~bo při nejmenším mohl žádati, by mu byl obsah toho, c~ případ!,," 
mělo přijíti do novin, předem oznámen; a že redaktor P. samo SI pra! 
osobně mluviti s obžalovaným aho k takovému účelu dal pozvah k sobe 
na 10. květen 1927, následkem čehož obžalovaný měl plný důvod za 
to míti, že bez jeho osobniho dostavení se k P-ovi k uveřejně~!, n~
dojde. Vytýká-Ii tu stížnost rozsudku neúplnost, pokud prý p.omlJI, ze 
obžalovaný sám, když mu svědek K. onu poznámku P-a vyndt!, pr~
hlásil ochotu navštíviti P-a, přehlíží, že i tuto skutečnost rozsudek zjI
šťuje, aže v tomto směru vadou neúplnosti stížen není. Dospívá-Ii pak 
soud přes onu jím nikterak nepominutou okolnost k .závěru, že obžalo
vaný, poněvadž ve skutečnosti k P-ovi nešel, měl VLIli netrvaÍl na uve
řejnění, nelze říci, že jest tento závěr nelogickým nebo nemožným a ne
provádí stižnost, pokud dovozuje z oné souvislosti opak, žádného z dů
v()dů zmatečnosti v § 281 tr. ř. uvedených, nýbrž brojí pouze nepří
pustně proti volnému hodnocení průvodů nalézacím soudem (§ 258 
a 288 čís. 3 tr. ř.). Stížnost popírá dále »správnost« závěru soudu, 
že se obžalovaný v únoru nebo v březnu obrátil na svědka K-e pouze 

;11. 
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o radu a ~e ho t~ž odkázal na redaktora P-a, namitajíc, že soudem byl 
p.ommut udaj svedka K-e, že se při rozmluvě v květnu obžalovaného 
tazal, zda s ohledem na dřive navázaný styk může P-ovi něco říci. Na 
toto .sl.oV? klade stížnost zvláštní důraz a dovozuje, že z tohoto slova 
vxsvlta,. ze obsahe~l první rozmluvy nebyl jen dotaz a rada, nýbrž Žé 

]lz po teto r~zmluve byl mezi obžalovaným a P-em »styk«. Jaký »styk« 
to by} a proc by bylo vyloučeno, že se obžalovaný obrátil při prvé roz
mluve na K-e o »radu«, když po ní pak byl navázán prostřednictvím 
K-e s, redakt?rem P-em j~kýSi »styk«, stížnost nedoličuje, poněvadž je 
proste nemozno,. z !~k.ov~h~ ve své povšechnosti nic neznamenajícího 
slova vy~ozovatr. urclte ,zavery; není proto rozsudek vadným, pokud si 
toh~to v~razu dale nevslml. Ani skutečnost, že se svědek K. obžalo
v~neho, tazal, zdali sí je své věci jist, a by si to nechal dáti od M-ého 
plsemne, nemá takového významu, že by se jí byl musel soud pod 
sankcí z,matečnosti zabývati, poněvadž přes tuto skutečnost může závěr 
soud?,. ze ,obžalovaný neučinil své sdělení K-ovi za účelem uveřejněni; 
obs,tatl, jezto. opatrn,:st K~en: zach,ov~ná tu st~jně byla na místě, když 
chtel ono obvlnem sdehtl tretr osobe vubec -- llIkoli k uveřejnění tiskem. 
PokUd s~ stížnost v dalších vývodech snaží na základě jí samostatně 
sesh.olenych skutečností I;ahraditi závěry soudu jinými závěry a v této 
spOptostl polemISUje s nazorem soudu že obžalovaný mohl žádati za 
s~ěle~í ~právy před jejím uveřejnění~, by se o jeri" správnosti mohl 
presvedčltr, a pokud označuje skutečnost, že se nedostavil k P-ovi za 
bezvýznamnou a pouští se do dohadů, proč P. tuto návštěvu žádal' ne
doličuje těmito vývody žádného z důvodů zmatečnosti v § 281 tl'. ř. 'uve
~~ných, obzvlášť nedoličuje číselně dovolávané důvody zmatečnos!i 
CIS. 9 .. a) a b) § 281 tr. ř., k jejichž řádnému prováděni se vyhledává, 
by str~nost vycházela ze skutkový.ch zjištění rozsudkových; jde tu 
vla~tne tolrko o nepřípustné brojení proti volnému přesvědčení nalé
zaclho soudu, a bylo proto zmateční stížnost zavrhnouti ohledně dů
vodu zmatečnosti čís. 5 § 281 tr. ř. jako zřejmě ne důvodnou a jinak 
jako po zákonu vůbec neprovedenou ve smyslu § 1 čís. 2 a § 4 čís. 1 
a 2 novely k trestnímu řádu již v zasedání neveřejném. 

čis. 3166. 

Ochrana, již poskytuje § 68 tr. zák. do pi'isahy vzatému personálu 
ustanovenému k ochraně lesů, není závislou na tom, zda je ~ni per
sonál oděn ve služební šat a opatřen služebním odznakem. . 

Ke skutkové podstatě zločinu podle § 155 a) tr. zák. se vyžadUje 
po stránce subjektivni úmysl pachatelův, přivoditi některý z těŽkých 
následků v § 152 tr. zák. uvedených; tento zlý úmyst1 netřeba zvláště 
zjišťovati jen tenkráte, je-Ii zjištěno, že (byt' i jen lehké) uškození na 
těle bylo způsobeno takloVým nástrojem a takovým způsobem, s trltm 
obyčejně bývá spojeno nebetpeěenstIvi života. 

Ustanoveni § 170 čis. 1 tr. ř. pi'edpokládá, že jde o svědka, který 
je sám usvědčen aneb aspoň v podezření, že spáchal čin nebo se zú-

I 
I 
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častnil činu, o němž je vyslýchán; »činem, o němi je svědek vyslýchán« 
jest rozuměti pouze čin obžalovanému za vinu kladený, nikoliv od něh~ 
odlišný čin svědkův, jenž snad zavdal podnět k činu obžalovaného. 

(Rozh. ze dne 3. května 1928, Zm II 461/27.) 

N c i vy š š í s O.ll ci jako soud zrušovací po ústním líčení o zrna:... 
tečních stížnostech státního zastupitelstvi a šesti obžalovaných do roz-
sudku krajského soudu v Mor. Ostravě ze dne 26. srpna 1927, jímž byli 
obžalovaní uznáni vinnými zločinem veřejného násilí proti Frantíšku. 
B-ovi podle § 81 tr. zák., František Č. mimo to též zločinem těžkého 
poškození na těle podle §§ 152, 155 a), b) tr. zák., naproti tomu však. 
všichni obžal8vaní podle§ 259 čís. 3 tr. ř. byli sproštění z obžalobv 
pro zločin veřejného násilí podle § 81 tr. zák. proti Josefu S-ovi, vyhó
věl a) zmateční stížnosti všech obžalovaných, směřující proti výroku 
rozsudku, jímž byli stěžovatelé uznáni vinnými zločinem podle § 81 
tr. zák., spáchaným na Františku B-ovi a zmateční stížnosti obžalova
ného Františka č-ě mimo to potud, pokud čelila proti výroku rozsudku, 
jímž byl zločin těžkého poškození na těle tomuto obžalované hu za vinu 
kladený kvalifikován též podle § 155 a) tr. zák., b) zmateční stížnosti 
státního zastupitelství; zrušil napadený rozsudek ohledně obžalovaného, 
Františka č-ě ve výroku, jímž byl uznán vinným zločinem podle § 81 
t~. zák., spáchaným na Františku B-ovi, dále ve výroku, jímž byl zloéin 
težkého uškození na těle jemu za vinu kladený kvalifikován též podle 
§ 155 a) tr. zák., jakož i ve výroku, jímž byl tento obžalovaný sproštěn 
z o~žaloby pro zločin podle § 81 tr. zák., spáchaný na Josefu S-ovi a 
v dus ledku toho též ve výroku o jrestu tohoto obžalovaného a ve vý
rocíc~ stím souvisejících, a v příčině všech ostatních obžalovaných 
v c:le~ rozsahu, a věc vrátil soudu prvé stolice, by o ní v rozsahu 
zru'i.enr znova jednal a rozhodl. Zavrhl však zmateční stížnost obžalo
vaného Františka Č-ě, pokud směřovala proti výroku rozsudku, jímž byr 
tento obžalovaný uznán vinným zločinem podle §§ 152 155 b) tl". zák. 
mimo jiné z těchto " 

důvodů: 

Všich~i obžal?vaní n~padají rozsudek soudu prvé stolice, pokud jím 
by:1 uznanr vmnyml zlocmem podle § 81 tr. zák., spáchaným na pří
sezném nadhajném Františku B-ovi, číselně důvody zmatečnosti podle 
§ 281 čís. 3, 5 a 10 tr. ř. a obžalovaný František Č. napadá jej též. 
potud, pokud jím byl uznán vinným zločinem podle § 152, 155 a), b) 
tr. ~ák., a to ysel~ě důvody zmatečnosti podle § 281 čís. 3, 9 b) a 10 
tr. r. Ohledne zlocmu pOdle § 81 tr. zák. provádí stížnost di'lvod zma
tečnosti.podl~.~ ?~l čís. 10 tr. ř. jen z části'po "zákonu, vycházejíc ze 
skutkovych zjlstem rozsudkovych a dovozujlc, ze na tento skutkový 
stav bylo rozsudkem hmotného práva mylně použito. Pokud se od těchto. 



- Čís. 3166 --
336 

i pro zrušovací soud záv-lzných skutkov)rch zjištění odchylu;e nebo do
konce jim pří.~10 odpor~je, nelze k vývodům jejím přihliž~ti (§ 288, 
odsl. druhy CIS. 3 tr. r.). Jakožto řádně provedená mŮže přicházeti 
zmateční stížnost v úvahu pouze potud, pokucl zdůrazňováním skuteč
nosti, že byl přísežný nadhajný František B. oděn ve sweater a neměl 

· služebního odznaku, zřejmě namítá, že nepožíval v tomto stavu vůbec 
ochrany § 68 tr. zák., 'takže zločin podle § 81 tr. zák. nemohl na něm 
býti spáchán. Námitka není odůvodněna; neboť ochrana, již poskytuje 

· § 68 tr. zák. do přísahy vzatému personálu ustanovenému k ochraně 
lesů) není závislou na tom, zda je lesní personál oděn ve služební šat 
a opatřen služebním odznakem (rozh. čís. 1269 víd. úř. sb. aj.). 

Odůvodněna jest stížnost obžalovaného Františka Č-ě, pokud, uplat
ňujíc důvod zmatečnosti podle čís. 10 § 281 tr. ř., napadá výrok roz
sudku, jímž byl zločin těžkého uškození na těle, obžalovanému Fran
tišku. Č-ovi za vinu kladený, kvalifikován také podle § 155 a) tr. zák., 
námitkou, že není zjištěno, že obžalovaný František Č. měl v úmyslu, 
přivoditi svým jednáním nékterý z těžkých následloů v § 152 tr. zák. 
uvedených. Ke skutkové podstatě zločinu podle § 155 a) tr. zák. se 
vyžaduje po stránce subjektivní skutečně takový úmysl. Tento zlý úmysl 
netřeba zvláště zjišťovati jen tenkráte, je-Ii zjištěno, že (byť i jen lehké) 
uškození na těle bylo způsobeno takovým nástrojem a takovým způ
sobem, s nímž obyčejně bývá spojeno nebezpečenství života; neboť ve 
zjištění těchto skutečností shledává ustanovení § 155 a) tr. zák. zjištění 

· uvedeného zlého úmyslu. V souzeném případě zjišťuje rozsudek, že 
obžalovaný František Č. způsobil Františku B-ovi, udeřiv ho sekerou 
do hlavy v úmyslu nepřátelském, lehké ublížení, jež bylo přivoděno 
takov}'m nástrojem, s jehož použitím k útoku proti člověku bývá oby
čejně spojeno nebezpečenství života, nezjišťuje však, že tohoto nástroje 
bylo použito také takovým způsobem, s nímž obyčejně bývá spojeno 
nebezpečenství života, a nezjišťuje ani jinak, že pachatel měl úmysl 
přivoditi některý z těžkých následků v § 152 tr. zák. vytčených. Roz
sudek trpí tudíž V tomto směru zmatkem podle § 281 čís. 10 tr. ř. Po
sléze dlužno se zmíniti ještě o důvodu zmatečnosti podle § 281 čís. 3 
tr. ř., stížností obžalovaného Františka Č-ě uplatňovaném, jenž by mohl 
míti, kdyby byl opodstatněn, význam pro posouzení rozsudkového vý-

· roku, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem podle §§ 152, 155 b) 
tr. zák. Tento zmatek spatřuje stížnost v tom, že svědci František B. 
a Josef S. byli při hlavním přelíčení vzati do přísahy, ač prý vzetí jich 
do přísahy bylo vyloučeno z důvodu v § 170 čís. 1 tr. ř. uvedeného 
proto, že tu bylo podle zodpovídání se obžalovaných podezření, že ře-

c čení svědci podnikli útok na obžalované a dopustili se na nich násilí. 
Stížnost přehlíží, že ustanovení § 170, čis. 1 tr. ř. předpokládá, že jde 

c o svědka, který je sám usvědčen aneb aspoň v podezření, že spáchal 
, čin nebo se zúčastnil činu, o němž je vyslýchán, a že »činem) o němž 
· svědek je vyslýchán«, jest rozuměti pouze čin obžalovanému za vinu 
kladený, nikoli tedy od něho odlišný čin svědkův, jenž snad zavdal 
podnět k činu obžalovaného. Výtka není tudíž odůvodněna. 
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čís. 3167. 

Propadnutí zbraně podle §§ 32 a 36 zbroj. pat. po případě peněžitá 
pokuta podle § 47 jest .obliga~omí vedlejší t:est na?ř~st?pky v t~chto 
f;§ normované; tento nahradnt trest pokuty Jest UIOZ1!t vzdy, kdyz ne
~ůže býti uznáno na onen primemí trest propadnutí (na př. byl by jím 
postižen okradený oprávněný vlastník zbraně). 

(Rozh. ze dne 3. května 1928, Zm II 118/28.) 

N e j v y Š š í . s o u d jako soud zrušovacÍ vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti státního zastupitelství do rozsudku krajského jako 
porotnÍho soudu v Moravské Ostravě ze dne 16. února 1928, pokud jím 
porotoí souc! neuznal u obžalovaného, odsouzeného pro zločiny podle 
§§ 8, 134, 135 čÍs. 4 tr. zák. a podle §§ 171, 173, 174 II.~) tr. zák., 
jakož i pro přestupek podle §§ 32 a 36 zbrOJ. pat., na vedleJs! trest pro· 
padnutí zbraně, po případě pokud záměnou za propadnutí nebylo u~náno 
na peněžitou pokutu ve smyslu § 47 zbrOJ. pat., a rozsudek ve vyrokrl 
o trestu doplnil dalším výrokem, že se obžalovanému podle §§ 32, 36 
a 47 zbroj. pat. vzhledem k předpisům §§ 35 odst. druhý a 240 písm. b) 
tr. zák. ukládá vedle trestu na svobodě peněžitá pokuta ve výši dvou 
set Kč, na jejíž místo v případě její nedobytnosti nastoupí vězení dva
ceti dnů. 

Důvody: 

Obžalovaný byl uznán vinným zločinem nedokonané vraždy podle 
§§ 8, 134, 135 čís. 4 tr. zák., zločinem krádeže automatické pistole 
Stanislavu T-ovi podle §§ 171, 173, 174 II c) tr. zák. a přestupkem 
podle §§ 32, 36 zbrojního patentu, spáchaným nedovoleným nosenÍm 
tétí.' pistole jako zakázané zbraně. Obžalovanému byl podle § 138 tr. 
zák. vyšší sazby za použití§ 338 tr. ř. a se zřetelem ku předpisům §§ 34 
a 35 tr. zák. uložen trest těžkého žaláře na 4 roky se zostřením a do
plněním; propadnutí zbraně ve smyslu § 36 'zbrojního patentu nebylo 
vysloveno, o ní jest v rozsudku rozhodnuto, že se vydá Stanislavu T-ovi 
jako majiteli. Zmateční stížnost právem poukazuje důvodem zmateč" 
nosti podle § 344 čís. 12 tr. ř. na to, že propadnutí zbraně podle §§ 32 
a 36 zbrojního patentu, po případě peněžitá pokuta podle § 47 je3t 
obligatorní vedlejší trest na přestupky v těchto §§ normované. Porušil 
tudíž porotní soud při vyměřování trestu hranice zákonné trestní sazby, 
když - ostatně bez jakéhokoliv odůvodlJěnÍ - neuznav ani na propad
nutí zbraně) zřejmě a správně proto, že její oprávněný vlastník hyl 
zjištěn a zbra.ň mu proto se souhlasem. obžalovaného byla vydána, ne
použil ustanoveni § 47 zbrojního patentu, které pro ty případy, kde na 
propadnutí zbraně z důvodů zvláštního zřetele hodných nebylo naíe
~eno, stanoví náhradní trest peněžitý. Tímto ustanovením jest zabez
pečeno, by újma) kterou má podle ustanovení zákona vinník při pře-

Trestní rozhodnuti x. 2' 
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stup,dch podle §§ 32 a 36 zbrojního patentu oblígatorně utrpěti ve
?leJslm l!:estem, p.;opadnutí zbraně, byla v těch případech, kde ho tato 
uJm~ ,oduvod ... nene stihnouti nemůže, vyvážena přiměřenou újmou na 
p~nezlch, ~akze třeba tento náhradní vedlejší trest obligatorně uložíti 
vzdy, kdyz na primérní vedlejší trest propadnutí zbraně uznáno býti 
n~může. Poněvadž pak případy, kdy se má tak státi, jsou v § 47 zbroj
mho patentu vypočteny jen příkladmo, jest to dáno jen nalézadmu 
s?udu k volnému posouzení, kdy chce na místo obligatorního primér
mho tre~tu pr.opadnutí zbraně použíti tohoto náhradního trestu; jeden 
z TII~h vsak zavazně uložen býti musí. V souzeném případě není možno 
prol! obžalovanému vysloviti propadnuti zbraně, jímž by byl postižen 
její okradený oprávněný vlastník; jest tu tedy okolnost zvláštního zřetele 
hodná ve smyslu § 47 zbrojního patentu, by na místě onoho propadnutí 
zbraně byla obžalovanému uložena přiměřená peněžitá pokuta, již byl 
podle hořejších vývodů porotní soud povinen vysloviti a jejíž pominutí 
Jest ve zmateční stížnosti státního zástupce právem vytýkáno. Bylo 
proto vyhověti zmateční stížnosti a uznati, jak se stalo. 

čís. 3168. 

Reálný souběh přestupků podle §§ 411, 335 tr. zák. 
Aby bylo lze na celý děj pohlížeti jako na jednotily' celek nestačí 

b 
. , • 

y Jen zevní děj poulmzoval na .jednotnost (celý příhěh vzešel z jednoho 
a téhož podnětu, splýval časově a místně v jedno a vzájemná souvislost 
jednotlivých počinii nebyla ani co do času ani co do místa přerušena), 
nýbrž jest nezbytno, by celkové jednání bylo předsevzato v jednom a . 
témž zlém úmyslu; jen jednotnost rozhodnutí a vůle, t. j. jednotnost 
zlého úmyslu jest oním podstatným znakem, který dodává jednotlivým 
trestným počinům ráz nedílného celku. . 

(Rozh. ·ze dne 4. května 1928, Zm I 113/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčeni 
zmateční stížnosti obžalovaného a státního zastupitelství do rozsudku 
kr~jského soudu v Hradci Králové ze dne 9. ledna 1928, pokud jím byl 
obzalovaný, byv obžalován pro zločin těžkého poškození na těle podle 
§§ 152, 155 b) tr. zák. uznán vinným přestupky §§ 335 a 411 tr. zák. 
mimo jíné z těchto ' 

důvodů: 

Zmateční stížnost státního zastupitelství není odůvodněna. Stižnost 
dovolává se 'důvodů zmatečnosti čís. 5 a 10 § 281 tr. ř. a usiluje o ode 
souzení obžalovaného pro zločin podle §§ 152a 155 b) tr. zák. místo 
přestupků podle §§ 411 a 335 tr. zák. Stížnost uplatňuje, že není při .. 
pustno, v obžalobu dané jednání obžalovaného rozkládati na dvě samo
statné části a jednu (údery a tlučení, které u Aloisa F-e zanechaly vidi-
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telné známky a následky) kvalifikovati jako jednání úmyslné, jako pře
stupek podle § 411 tr. zák., druhou pak (zhmoždění hrudníku F-ova) 
jako jednání zaviněné, to jest přestupek podle § 335 tr. zák. Jisto je, že 
podle děje, jak jej vylíčil svědek Alois F. a jak jej bere za prokázaný 
nalézací soud, vzešel celý příběh z jednoho a téhož podnětu a že splý
val časově a místně v jedno, že vzájemná souvislost jednotlivých počinů 
nebyla ani co do času, ani co do místa přerušena, t",kže vše to by oprav
ňovalo, by se na celý děj pohlíželo jako na jednotný celek. Leč nestačí, 
by jen zevní děj poukazoval na jednotnost, nýbrž jest nezbytno, by bylo 
celkové jednání předsevzato v jednom a témž zlém úmyslu. Jen jednot
nost rozhodnutí vůle, t. j. jednotnost zlého úmyslu jest oním podstatným 
znakem, který' dodává jednotlivým trestným počin lim ráz nedílného 
celku. Nalézaci soud nebere však takovou jednotnost subjektivního za·· 
vinění II obžalovaného za prokázánu. Naopak zjišťuje, že zhmoždění 
hrudníku nebylo způsobeno úmyslně a to ani v nepřímém zlém úmyslu. 
Zmateční stÍžno'st uplatňuje sice, že tento předpoklad soudu je podle 
čís. 5 § 281 tr. ř. vadným, poněvadž prý je stížen vnitřním rozporem a 
neúplností, leč neprávem. Nalézací soud zjišťuje, že se obžalovaný na 
svědka F-e vrhl a klekl mu jedním kolenem na prsa. Lze přisvědčiti, že 
ono vrhnutí se je jednáním, poukazujícím k jednání, nesenému úmyslem 
nepřátelským. Leč to ještě nevylučuje, že následující na to zhmoždění 
hrudníku, způsobené kíeknutím na prsa, bylo způsobeno zaviněně. Ne
lze tvrditi, že jde o případ zcela nemožný a nemyslitelný. Jeť možno, že 
obžalovaný údery a tlučením, jichž se dopustil jak před onim vrhnutím 
se na F-e, tak i po něm, chtěl ho sice na těle lehce poškoditi, že mu 
však nechtěl kleknutím na prsa způsobiti ublížení na těle, nýbrž že si, 
jak nalézací soud vyslovuje a po z~konu (§ 270 čís. 5 tr. ř.) odůvodňuje, 
klekl ha F-e proto, by si ho přidržel a nikoliv proto, by tímto tělesným 
pohybem s ním zle nakládal. Ne'ní proto oprávněna výtka, že rozsudek 
zFšťuje'~ současně skutečnosti, které se navzájem vylučují, nemohoucc 
vedle sebe podle pravidel logického myšlení obstáti. Není však opod
st1'1tněna ani výtka neúplnosti. Nalézací soud nepomíjí okolnost, že ob
žalovaný kopl F-e také do prsou. Naopak ji výslovně zjišťuje a předpo
kládá také, že se kopnutí to stalo úmyslně. Stojíť po skutkové stránce 
na stanovisku, že všechny počiny, až na zranění na záhlaví pádem a na 
zhmoždění hrudníku, jsou zlým nakládáním, stavším se úmyslně, - tu
díž také ono kopnuti do prsou. O neúplnosti nemůže býti proto řeči. Nad 
to nedovozuje nalézací soud z kopnutí do prsou žádných důsledků, jsa 
toho přesvědčení, že zhmoždění hrudníku bylo způsobeno jen kleknutím 
na prsa a nikoliv též kopnutím do prsou. Pouhým tvrzením opaku ne
doličuje stížnost po zákonu žádný z dovolávaných důvodů zmatečnosti, 
nýbrž brojí jen nepřípustně proti volnému uvažování průvodů a založe
nému na něm přesvědčeni soudcovskému (§§ 258, 288 čís. 3 tr. ř.). 
Důvod zmatečnosti čís. 5 § 281 tr. ř. není proto opodstatněn v žádném 
z uplatňovaných směrů. Jsou-li však napadená rozsudková zjištění for
málně bezvadná, není podkladu pro dovolávání se hmotněprávního dů
vodu zmatečností čís. 10 § 281 tr. ř., jejž stížnost uplatňuje také jen pro 

22' 
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p~ípad, že ~,:lé jednání, tedy i zhmoždění hrudníku bylo zlým nakládá
mm, v nepratelskem umyslu. Bylo proto zavrhnouti zmateční stížnost 
státního zastupitelství jako bezclůvoLÍnou. 

čís. 3169. 

Ke zločinu žhářství _ se vyžaduje v subjektivním směru pachateliív 
~mysl, by z jeho činu vzešel na cizím majetku p o žár, t. j. oheň vět
silio rozsahu; pro posouzení toho není však rozhodnou ani tak číselná 
výše škody, jako hlavně nebezpečí, jímž pachatelův čin obrožuje cizí 
majete~ zn!čení~_. o~něm; jen kdyby tn nebylo okolností, poukazujících 
na to, ze vedoml I vule pachatele nesly se nutně k tomuto výsledku jeho 
činu, bylo by lze uvažovati o mírnější kvalifikaci činu za zlomyslné po·· 
škození cizího majetku. 

. Kvali~ikace zločinu ~hářstvi podle § 167 písm. g) tr. zák. přichází 
Vv uvahu len tehdy, kdyz tu není žádného z tíže kvalifikovaných připadlí 
predchozlch; eventuální otázka na tuto kvalifikaci je vyloučena, je-Ii vý-' 
sledky řízení napovězen jedině takový skutkový stav, který, zakládaje 
skutkovou podstatu trestuého činu tíže kvalifikovaného (zakládání po
žáru dvakráte, § 167 d) tr. zák.), nemůže za žádných okolnosti býti pod
řaděn pod mírnější ustanoveni § 167 g) tr. zák. 

(Rozh. ze dne 4. května 1928, Zm II 112/28.) 

N ': j.v y.~ š í s o v" d ja~o soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmatecm st1znost obzalovaneho do rozsudku porotního soudu v Morav
ské Ostravě ze dne 20. února 1928, pokud jím byl stěžovatel uznán vin
ným zločinem žhářství podle §§ 166, 167 d) tr. zák. 

Důvody: 

Důvod zmatečnosti podle § 344 čís. 5 tr. ř, pro zamítnutí návrhu na 
výslech svědka Františka D-ého jest uplatněn ve zmateční stížnosti na 
ši;ším základě, než jak byl návrh učiněn při hlavním přelíčení. Kdežto 
dukaz te~. byl podle protokolu o hlavním přelíčení veden o tom, že 
v obou pnpadech obžalovaný svému otci hlásil, že hoří, by jeho pří
tomná (nevlastní) matka Anežka D-á byla postrašena, rozšiřuje zma
teční stižnost obsah důkazu toho i na to, že následkem onoho hiášení 
obžalovaného, o němž tvrdí, že se stalo z lítosti a v pravý čas byl oheň 
uhašen a všeliká škoda byla zamezena, že si obžalovaný šel pro klíč, 
vzal putnu a běžel hasiti. K tomuto rozšířenému obsahu důkazni věty 
nelze přihlížeti, neboť s hlediska důvodu zmatečnosti podle § 344 čís. 5 
tr. ř. jest zkoumati, zda a pokud byla obhajoba zkrácena zamítnutím 
návrhu tak, j~k byl učiněn. Poněvadž však měla býti navrhovaným dů
~azel11 os~edcena pouze pohnutka trestného činu, která ostatně plynula 
I z ostatn;ch výs~edků trestního řízení, jí však úmysl na založení požáru 
nejen ne111 vyloucen, nýbrž naopak doznává v něm opodstatnění, nebyl 
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zamítnutím dLl kazu u okolnosti pro posouzení věci bezv)'znamné porušen 
zákon ve směru § 344 čís. 5 tr. ř. Pro uplatnění tohoto důvodu zmateč
nosti, pokud jde o další obsah důkazu k osvědčení beztrestnosti obža
lovaného podle § 168 tr. zák., nedostává se, jak již uvedeno, zákonné 
podmínky příslušného návrhu a jeho zamítnutí. Dále uplatňuje zmateční 
stížnost, ne sice číselně, avšak svými vývody důvod zmatečnosti podle 
§ 344 čís. 6 tr. ř. ve dvou směrech. Jednak proto, že byl zamítnut návrh, 
by byla dána eventuální otázka na kvalifikaci činu podle § 167 g) tr. zák., 
jednak proto, že z úřední moci nebyla dána otázka na zlomyslné poško
zení cizího majetku. V onom směru byl návrh zamítnut právem. Kvali
fikace zločinu žMřství podle § 167 g) tr. zák. přichází v úvahu jen tehdy, 
když tu není žádného z tíže kvalifikovaných případů předchozích, a je 
prota. otázka na tuto mírnější kvalifikaci vyloučena, je-Ii výsledky řizenÍ 
napovězen jedině takový skutkový stav, který, zakládaje skutkovou pod
statu trestného činu tíže kvaiifikovaného, nemůže býti za žádných okol
ností podřaděn pod mírnější ustanovení § 167 g) tr. zák. Tomu bylo tak 
v souzeném případě, kde vyšlo najevo, že obžalovaný zakládal požár 
dvakráte, což bez ohledu na to, zda se to stalo ve cine či v noci, zda tu 
byla zvláštní nebezpečnost i tehdy, když jeho čin neměl výsledku, jest 
podřaditi vždy jen pod těžší kvalifikaci činu podle § 167 d) tr. zák. Ani 
kdyby byl odděleně posuzován požár ze dne 30. listopadu, že se aspoň 
tento stal ve cine, nemělo by to význan1U pro kvalifikaci činu, pro niž 
bez ohledu na dobu spáchání zústává ve spojení s činem ze dne 1. pro
since rozhodným opakování činu. Otázka podle § 167 g) tr. zák. byla 
tedy právem pominuta. 

Pro otázku na -zlomyslné poškození cizího majetku nebyly tvrzeny 
v řízení skutečnosti, jež by mohly po vyloučení kvalifikace činu za zlo
čin žhářství otázku tu odůvodniti.' Jest sice správné, z čeho vychází zma
teční stržnost, že se ke zločinu žhářstVÍ po subjektivní stránce vyžaduje 
pachatelův úmysl, by z jeho činu vzešel na cizím majetku požár, to jest 
oh>eň většího rozsahu; pro posouzení toho neni však rozhodnou ani tak 
číselná výše škody, jak míní zmateční stížnost, jako hlavně nebezpečí 
jímž pachatelův čin ohrožuje cizí majetek zničením ohněm. Jen tehdy: 
kdyby tu nebylo okolností, poukazujících na to, že se vědomí i vůle pa
chatele nesly nutně k uvedenému výsledku jeho činu, totiž k uvedení ci
zího, majetku ".e ~ě:~ím rozsahu,! nebezpečí zničení ohněm, bylo by lze 
uvazovatI o mlrneJsl kvahltkacI cmu za zlomyslné poškození cizího ma
jetku. Byla-li tu však nepochybně objektivní možnost a nebezpečí vzniku 
takového ohně ve větším rozsahu, neboť oheň byl obžalovaným zaklá
dán v kolně, naplněné slamou a palivovým dřevem, která podle zjištění 
Jest. vzdálena jen 2);2. m .od polodřevěného domku mezi jinými objekty 
tovarny flfmy L., Je-h dale pachatelem osoba, která byla zároveň stí
hána. pro ?e?ezpečné vyhrožování, spáchané proti nevlastní matce, jež 
byd~lla prave v onom sousedním domku a jejíž zastrašení i podle vý
povedl obžalovaného bylo cílem jeho činu nelze shledati žádné oko-I
nosti, z nichž by se dalo souditi, že si obžal~vaný, hoch v době činu vÍCe 
než 15Y2 roku starý, nijak podle výsledků řízení nezatížený, neuvědomil 
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~ožno~t, že vznikne požár (ve vytčeném smyslu) z jeho činu, a že hy 
l:~o .vule, ~a takových okolností, kde je takové nebezpečí lehkého roz
sIrem .po.zaru, ,byla mohla směřovati k pouhému poškození cizího ma
Jetk~ j1nym zpusobem než právě požárem. Pohnutka, z níž jednal, je tlt 
za techto okolností bez významu pro posouzení jeho úmyslu ke zločinu 
žhářství potřebného, stejně í to, jak se potom po učiněné~ poplachu 
chovaL Pro otázku na pouhé zlomyslné poškození cizího majetku ne
bylo tu tedy důvodu a nebyl § 320 tr. ř. ani v tomto směru porušen. Po
kud obhájce v ústních vývodech při ústním líčení zrušovaCÍm tvrdil že 
obžalovaný neměl ani úmyslu způsobiti oheň, jest mu odpověděti: že 
porotcové, odpověděvše kladně k první hlavní otázce, zjistili úmysl za
ložiti požár, tedy i oheň; toto zjištění nepodléhá vůbec přezkoumání 
soudem zrušovacim, a jsou proto příslušné vývody obhájcovy jen ne
přípustným napadáním zjíštěného skutkového stavu. K dalším ústním 
výtkám obhájcovým, že měla hýti dána otázka ve smyslu § 168 tr. zák. 
a že daná první hlavní otázka měla hýtí rozložena ve dvě samostatné 
otázky, by byl každý útok žhářský předmětem zvláštní otázky, nebylo 
lze přihlížetí, poněvadž byly tím uplatněny nové formální důvody zma
tečnosti (čís. 6 § 344 tr. ř.) a tyto, - nehyvše uplatněny včas v pí
semném provedení zmateční stížnosti, -- nemohly býti s úspěchem 
uplatňovány nově při veřejném roku zrušovaCÍm. Zmateční stížnost bylo 
zavrhnouti částečně jako nepřípustnou, částečně jako bezdůvodnou. 

čís. 3170. 

Jest přesně rozeznáviiti mezi vnitřními, mimostátnlmi úkony cirkvi 
a nábOtŽenských společností státem uznaných (jejich činítelů) a mezi 
~.ony přenesenými na ně státem, hlavně při vedeni veřejných matrik a 
prt spolučinnosti při uzavíráni sňatků. V tomto přeneseném oboru působ
nosti jsou cirkevní činitelě vázáni jako nepřimí státní orgánové státními 
předpisy a jsou, pokud jde o tyto úkony, veře,inými úředníky ve smyslu 
§§ 101 a 199 b) tr. zák. 

»Veřejným příkazem« ve smyslu § 101 tr .. zák. Jest i příkaz zákona; 
pojem »záležitostí vládních«. . 

Soud rozhoduje o předběžných otázkách i z oboru práva správního, 
avšak jen polnd, pokud na jich řešeni závisí rozhodnutí o vině obžalo
vaného (§ 5 odst. prvý tr. ř.). 

(Rozh. ze dne 5. května 1928, Zm I 147/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl IlO ústním líčení 
zmateční stížnost státního zastupitelství do rozsudku zemského trest
ního soudu v Praze ze dne 27. prosince 1927, jímž byli obžalovaní 
podle § 259 čís. 3 tr. ř. sproštěni z obžaloby pro zločin podvodu podle 
§ 197, 199 b) tr. zák. 
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D ú vod y: 

Zmateční stížnost státního zastupitelství brojí proti napadenému 
rozsudku z důvodů zmatečnosti podle čís. 5 a 9 a) § 281 tr. ř. Ne:< 
svými vývody k prvému důvodu, jimiž uplatňuje neúplnost, nejasnost 
a vnitřní rozpor výroků nalézacího soudu o rozhodných skutečnostech, 
neprovádí zmatečni stížnost vůbec tento zmatek' neb alespoň ne způ
sobem hovícím zákonu. Tvrdí-li zmateční stížnost, že celá řada »svědků« 
prý udala, že měli za to, že obžalovaní jsou k církevním výkonům 
oprávněni, a vidí-li neúplnost rozsudku v tom, že se nalézací soud v dů
vodech o tom nezmiňuje, neprovádí onen důvod zmatečnosti tak, jak 
toho zákon vyžaduje, neboť neudává, co ten který svědek v tomto směru 
vypověděl a které závažné části jich výpovědí 'byly v rozsudku pomi
nutY: Vytýká-li dále zmateční stížnost s hlediska zmatku neúplnosti, 
že se rozsudek spokojuje konstatováním, že soud nenabyl přesvědčení 
o úmyslu obžalovaných způsobiti státu škodu, a že nebyly zjištěny 
okolnosti, které by úmyslu tomu nasvědčovaly, -- neprovádí ani takto 
uplatňovaný důvod podle čís. 5 § 281 tr. ř. po zákonu, nepoukazujíc 
zřetelně k jednoi1ivým okolnostem, nasvědčujícím lormelní nesprávnosti 
tohoto zjištěni. Ježto jinak zmateční stížnost neprovádí Onen důvor! 
zmatečnosti vúbec, není s to přivoditi změnu ve skutkových zjištěních 
napadeného rozsudku, a proto nutno bezpodmínečně z nich vycházeti 
při posuzování dalš,ho ještě uplatněného důvodu zmatečnosti podle 
čís. 9 a) § 281 tr. ř. S hlediska tohoto zmatku uplatňuje stížnost přede
vším, že jest nesprávným názor nalézacího soudu, že obžalovaní poza
stavenou činnosti prováděli jen úkony církevní, jimiž nebrali na se 
charakter veřejných úředníků, aniž předstírali zvláštní oprávnění ve
řejným úřadem. Při zkoumání oprávněnosti této výtky bylo zrušova
címu sóudu vycházeti z těchto úvah: Podle druhého odstavce § 101 
tr; zák)est veřejným úředníkem, kdo jest mocí veřejného příkazu, da
~M~ pn,,:? nebo nepřím~,. povinen, by ob~~arával záležitosti vlády. Ve
re).nym prrka:em lest I pnkaz zákona a pnkaz uděluje se zákonem ne
pnmo prostredkern osoby lySIcké nebo právní stanoví-li zákon že 
určitý. druh vládních záležitostí jest obstarávati dniteli, jež pověří {me
noval11m nebo zvolením ta 'či' ona osoba fysická, nebo právní činno-stí 
s dotčeným kruhem vládních záležitostí související, při čemž jest arciť 
zpravIdla vyhražena správě státní spoluúčast potud, že zkoumá před 
účinností jmenování nebo zvoleni pro státní obor osobnost dotčeného 
čin}tde a dozírá i pak nad tím, by byly nadále zachovány záruky bez
pecneho a správného obstarávání vládních záležitostí dotyčným čini
tdem. Záležitostmi vládními pak rozumějí se obzvláště jakákoliv opa
tření, která se dotýkají státního celku neb alespoň většího počtu občanů 
a jimiž se jednotlivec právě z důvodu většího dosahu jeho jednání po
drobuje určitým obmezením nebo závazkům. Takového širšího, zájmy 
jednotltvce převyšujícího dosahu jest i uzavírání manželské smlouvy. 
lestiť zdrojem nejen ruzných vzájemných práv a závazků obou man
ženů, nýbrž i různých práv a závazků děti v manželství zplozených, 
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pokud se t}'ČC zrozen)"'ch, jednak soukromoprávních, avšak k celému 
příbuzenstvu otcovu se vztahujících, jednak veřejnoprávních, na př. 
ohledně domovské a státní příslušností (což platí též o manželce), 
ohledně branné povínností a t. d., které se řídí podle otce. Proto spadá 
do oboru vládních záležítostí péče o to, by manželské smlouvy byly 
uzavírány způsobem, zabezpečujícím zjíštění manželského svazku, a 
také péče, by určitými opatřeními (ujednání manželské smlouvy před
cházejícími) bylo zamezeno, by nedošlo k manželské smlouvě při pře
kážkách zákonem stanovených. Úkony k tomu nutnými jsou částečně 
pověřeni duchovní správci církví a náboženských společností zákonem 
uznaných. Zákon ze dne 22. března 1919, čís. 320 sb. z. a n. odkazuje 
druhou větou prvního odstavce § 12 snoubence, přejí-li sí pouze sňatek 
církevní, s vyhláškami a oddavkami na příslušného duchovního správce 
(srovnej i §§ 75,71 obč. zák.). Duchovnímu správci jest § 78 obč. zák. 
pod těžkým trestem zakázáno, konati oddavky dříve, než snoubenci 
předloží nutná potvrzení a odstraní veškeré závady najmě v příčině pří
padných překážek manželství, jsou-li okolnostmí napovězeny. Podle 
§§ 10, 11, 12 (odst. čís. 3) zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. 
z. a 11. jest duchovním správcům zřídili zápisy o uzavřených před nimi 
manželstvích, vésti knihu o sňatcích a vydávati z ní na požádání vysvěd
čení. Knihám o sňatcích a výtahům z nich propůjčuje dvorní dekret 
ze dne 15. ledna 1787, čís. 621 sb. z. s. moc veřejných listin. Jsou tudíž 
uloženy zákony duchovním správcům různé úkony, které slOUŽÍ péči 
o zákonitost madelských smluv a řádnému jejich ověřování (vedení 
matrik), takže obstarávají těmito úkony záležítostí vlády z příkazu da
ného jim zákonem nepřímo jich jmenováním nebo volbou činiteli do
tyčné církve, a dlužno je tudíž, pokud jde o tyto úkony, pokládati za 
veřejné úředníky po rozumu § 101 tr. zák. Dosavadní úvahy neplatí 
ovšem, neobstarává-Ií přípravy a uzavírání manželské smlouvy výhraduě 
duchovní správce. Usnesou-li se snoubenci na súatku občanském, ná-
leží obstarávání všech záležitostí k řádnému uzavření manželské smlou
vy nutných, zejména vyhlášek a přijetí, jakož i osvědčeni slavnostního 
přivolení k manželství a vydávání úředního vysvědčení o sňatku podle 
§§ 3-11 zákona čís. 320/1925 politickému úřadu a účinnost sňatku 
pro právní řád nastává již samotným občanským sňatkem, takže v těchtQ 
případech nejsou církevní vyhlášky a církevní sňatek, (dotyčná čínnost 
duchovního správce) obstaráváním záležitostí vládních, nýbrž jen a vý
lučně obřadem církevním, jak naznačuje i § 12 uv. zákona slovy, že 
jest stranám občansky jíž oddaným, dáno na vůlí, zda chtějí se podro
bití obřadům církevním. Jak již naznačeno, jest státní správě vyhražen 
vlív na ustanovení duchovních správců a setrvání jích v duchovní 
,právě. Podle § II zákona ze dne 20. května 1874, čís. 68 ř. zák. náleŽÍ 
tomu, kdo jest oprávněn k ustanovení duchovního správce, by oznámil 
zemské správě politické osobu v jednotlivém případě vyhlédnutou, a 
osoba ta nesmí býti ustanovena duchovním správcem, sdělí-li onen úřad 
číniteli k ustanovení oprávněnému ve lhůtě tam stanovené své námitky 
a nebylo-lí mínístrem národní osvěty případnému odvolání z námitek 
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vyhověno. Vyskytnou-Ii se později v osobě duchovního správce již usta
noveného určité závady, ml!že vláda žádati -- rozuměj na církevních 
činitelích k tomu oprávněných, - hy byl duchovní správce z výkonu 
úřadu odstraněn; nestane-lí Se tak v přiměřené lhůtě, jest pokládatí 
dotyčný duchovní úřad pro obor státní za uprázdněný a jest na vládě, 
by zařídíla, čeho třeba, by byly ony záležitosti, které příkazují řádnému 
duchovnímu správcí zákony státní, obstarávány jinou osobou jí usta
novenou až do doby, kdy se dotyčný duchovní úřad znova obsadí způ
sobem pro stát platným (§ 12 uv. zákona). Na tato zákonná ustanovení 
poukazují se protívývody obžalovaných, pokud béřou v pochybnost 
právo státních úřaclů odstraníti -- s účinností pro státní obor - du
chovní správce z úřadu duchovní správy. Jelikož byla dotyčná opatření 
učiněna ministerstvem školství a národní osvěty, nebylo proti nim oprav
ného prostředku, leda stížnost na nejvyšší správní soud, jíž však obža
lovaní podle spisů nepodali. Řešení další otázky obžalovanýmí nadho
zené, zda byly tu důvody podle zákona postačitelné ke sporným opa
třením a zda byly státními úřady správnou cestou zjíštěny předpoklady 
volby a účinností volby nástupců obžalovaných ze strany církevních 
činítelů, vymyká se z rámce pravomoci trestních soudů, jimž tu í s hle
díska § 5 tr. 1. přísluší jedíně posouzení, zda byl úkon státní správy 
předsevzat úřadem poclle zákona k úkonům toho druhu povolaným na 
základě zákonných ustanovení k úkonům toho druhu zmocňujících. Roz
hodujeť soud podle § 5, odst. prvý tr. ř. (anal.) ovšem i o předběžných 
otázkách z oboru práva správního, avšak jen potud, pokud na jích ře
šení závisí rozhodnutí o vině obžalov·aného (srovnej rozh. zrušovacího· 
soudu čÍs. 945, 1916,2787 úř. sb. vídeňské a čís. 3016 sb. n, s.). 

Z toho, co shora uvedeno, plyne, že duchovní správce, třebaže byl 
řádným __ způsobem a se svoleníni, přesněji bez námitek státní správy 
církevními činiteli ustanoven a třebaže zústal duchovním správcem pro 
obor církevní í na dále, protože ho z duchovní správy neodstraní 1 cír
ke\"ní činitel, není .již duchovním správcem pro obor státní, jakmile' 
prošla příměřená lhůta po žádosti státní správy o jeho odstranění a ze
jména jakmíle byly státní správou jiné osobě příkázány úkoly uložené 
dotyčné duchovní správě zákony státními. Uvedenými úkony státní 
správy pomíjí pro obor státní (mímocírkevní) povínnost a ovšem i právo 

. dotčeného duchovního správce, obstarávati vládní záležitosti přísluš
nými úkony duchovní správy, byť í nepomínula jeho pravomoc pro obor 
církevní; nepominuly jeho povinnost a právo obstarávati je jako úkony 
církevní s účir1l1ostí výhradně pro život církevní, protože nebyl i cír
kevní hodnosti a církevní duchovní správy zbavencírkevnÍl11í číniteli 
k tomu oprávněnými. Obstarával-li je dotčený duchovní správce přes 
to za okolností, za nichž vyvolával dojem, že nastanou těmi jeho úkony 
duchovní správy nejen účinky podle církevních předpísů, nýbrž i účínky 
státem a právním řádem (zákony a předpisy mimocírkevními) s úkony 
toho 'druhu spojené, pak nebylo by vyloučeno, že se ukrýval, vykoná
vaje uvedená opatření státní správy pod rouškou duchovního správce, 
za činitele státnÍmí zákony k duchovní správě zmocněného a zaváza-
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ného (povinného) a přikládal si nepravdivě charakter veřejného úřed
níka, třebaže si nepřikládal nepravdivě charakter duchovního správce 
.církví ustanoveného (§ 199 b) tr. zák.). Z rámce úkonů výlučně cír
kevních nevybočila by a nebylo by lze závadnou činnost obžalovaných 
posuzovati jako přikládání si veřejného úřadu (předstírání zvláštního 
·oprávnění veřejným úřadem) tehdy, kdyby byly jednotlivé úkony stra
nami zamýšleny, žádány a pojímány, pokud se týče obžalovanými 
předsebrány, toliko jako církevníohřady účinné sice pro obor církve, 
avšak neúčinné pro obor státnÍ. Zda tomu tak v souzeném případě bylo 
-čili nic, slušelo posuzovati podle okolností, za kterých obžalovaní jed
nali, zejména podle toho, zda byla příčinou, z které se na ně strany 
obracely se žádostí o vyhlášky a oddavky, pokud se týče o přijetí do 
církve, výlučně církevní hodnost obžalovaných či okolnost, že církevní 
hodnostáři (duchovní správci) provádějí takové úkony i s účinností pro 
obor mimocírkevní (státní). Chtěly-Ii strany podrobením se církevním 
obřadům učiniti zadost jedině neb alespoň současně i dotčeným před
pisům státních zákonů, čhtěly-Ii podrobením se církevním obřadům při
voditi právní účinky, které s obřady toho druhu spojují zpravidla pro 
·obor státní předpisy státních zákonů, a byl-Ií tento záměr stran obžalo
vaným znám, nebyly úkony obžalovaných podle předpokladu stran a 
podle toho, jak se oMalovaní zachovali, jedině úkony církevnimí, úkonv 
-církevních hodnostářů na rozsah duchovní správy a na obor církve ome
zenými, nýbrž - - při nejmenším současně i ~ upravením záležitostí 
mimocírkevních a podle toho, co shora uvedeno, státních, tudíž vyko
náváním veřejného úřadu, pro kteTý se obžalovaným příkazu veřejného 
na dále nedostávalo a jejž si takto přikládali neprávem. Jest tudíž podle 

"toho, co bylo řečeno, přesně rozeznávati mezi vnitřními, mimostátními 
úkony církví a náboženských společností státem uznaných - pokud se 
týče jejich činitelů, a mezi úkony přenesenými na ně státem, hlavně při 
vedení veřejných matrik a spolučinnosti při uzavírání sňatků. V tomto 
přeneseném oboru působnosti jsou církevní činitelé vázáni jako nepřímí 
státní orgánové státními předpisy a jsou, pokud jde o tyto úkony, ve
řejnými úředníky ve smyslu §§ 101 a 199 b) tr. zák. Právní posouzení 
'napadeného rozsudku nemohlo by proto obstáti, kdyby bylo zjištěno, 
že úkony obžalovanými po 23. únoru 1926 převzaté spadaly do tohoto 
oboru přenesené působnosti, že je obžalovaní vykonávali i se zamýšle
nou platností pro obor státní a s úmyslem poškoditi takto stát v jeho 
výsostních právech. Zmateční stížnost označuje takovými úkony přijí·· 
mání do církve, uzavírání sňatků a vydávání úředních potvrzení o těchto 
úkonech. Než přijímání do církve není vúbec úkonem, na který by si byl 
stát vyhradil nějakou ingerenci. To vysvítá z § 6 zákona ze dne 23. 
·dubna 1925, jenž v prvním a druhém odstavci předpisuje, že vystoupení 
z církve nutno oznámiti okresnímu politickému úřadu a že právní účmky 
vystol/pení nastávají dnem tohoto oznámenÍ. Vyhražuje si tedy stát 
spolupůsobení jen při vystoupení z církve, kdežto v příčině vstupu do 
·církve stanoví toliko v odstavci třetím, že dlužno jej oznámiti předsta
venému nebo duchovnímu správci této církve. Nevyhradil si tedy stát 

r 
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žádného vlivu na přijímáni do církve a jest proto správným označiti ná
zor napadeného rozsudku, že při přijímání do církve - spojeném s či
stě církevním obřadem křtu - jde o vnitřní úkon církevní, nikoliv též 
o úkon státnÍ. Pokud jde o uzavírání sňatků, jsou to ovšem úkony, jež 
mohou sloužiti i důležitým zájmům státním. Avšak nalézací soud tu způ
sobem každou pochybnost vylučujícím a jak uvedeno též pro zrušovací 
soud jedině směrodatným přesně rozlišuje mezi úkony předsevzatými 
jen s platností pro obor čistě církevní a úkony předsevzatými s účinkem 
i pro obor státnÍ. Zjišťuje pak, že se obžalovaní v tomto směru obmezili 
na úkony s platností jen pro obor církevní - viz stať napadeného roz
sudku: »pokud o"bžalovaní prováděli jen úkony církevní - a jiného zji
štěno nebylo - nepřikládali si lstivě. charakter veřejných úředníků .... 
a k provádbí církevních úkonů nebylo třeba nějakého zvláštního zmoc
nění, neb oprávnění uděleného jim správou státu. Ostatně mohlo se jed
nati pouze o předstírání oprávnění k církevním úkonům ..... «. Zma
teč·ní stížnost není posléz'e ani potud v právu, pokud spatřuje ve vydá
vání úředních potvrzení o přijetí do církve a o uzavírání sňatků úkony 
obžalovaných, spadající do oboru jejich působnosti jako úředníků stát
ních. Bylo. již shora uvedeno, že při vedení matrik jde ovš.em o úkony, 
jež hývají předsevzaty zástupci náboženských společností jako úřed
níky státními. Než zmateční stížnosti bylo by len tehdy přisvědčiti, kdyby 
bylu zjištěno, že tu šlo skutečně o takové státní úkony, určené pro po
třebu státu. Rozsudek tu zjišťuje, »že vládní komisař Karel E. dne 23. 
února 1926 přes protest obžalovaných odebral jim archiv a matriky a 
předal je nově zvolenému biskupu Oorazdu P-ovi, že o úkonech, které 
provedli, vedli si (obžalovaní) záznamy pro svoji církevní potřebu. Že 
vedli i ~adále matriky pro obor ~'státní, a že si dali zhotoviti nové ra
zítko ..... zjištěno nebylo«. Nejde tudíž v souzeném případě o matriky 
pro účely státní, a vydávání potvrzenek o předsevzatých ryze církev
níCh úkonech nemůže býti ztotožňováno s vedením státních matrik, jež 
se děje pod dohledem .státních úřadů. Právem proto nalézacf soud do
chází k úsudku, že si obžalovaní nepřikládali charakter veřejných stát
ních úředníků, že nelze při nich mluviti o vyvolání omylu ve směru tom 
u osob, pro něž úkony předsevzali, a že tu není ani objektivní skutkové 
povahy zločinu obžalovaným za vinu kladeného. Kromě toho vylučuje 
však rozsudek výslovně i přesvědčení soudu, o úmyslu obžalovaných 
poškoditi stát v jeho právech. Proti tomuto výroku staví zmateční stíž
nost pouhé nijak blíže neopodstatněné tvrzení, že soud vyloučil tento 
nezbytný předpoklad podvodu jen »následkem nesprávného 'právního 
posouzení věci.« Tato povšechnost a zjevná neurčitost výtky zmateční 
stížnosti vylučuje mo·žnost, by byla správnost rozsudečného výroku do
tyčně oprávněnost výtky jemu činěné zrušovacím soudem zkoumána. 
Netřeba se proto ani obírati zvláště ještě vývody zmateční stížnosti do
kazujícími oproti opačnému zjištění rozsudku vědomí obžalovaných o ne
zákonnosti jich postupu. Zmateční stížnost bylo dílem jako neprovede
nou, dílem jako bezdůvodnou zavrhnou li. 
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Čís. 3171. 

Ke })svádění« ve smyslu § 9 tr. zák. stačí jakýkoliv pokus působení 
na vůli jiné osoby za tím účelem, by tato byla pohnuta ke spáchání urči
tého trestného činu. Zásady o způsobilosti (nezpůsobilosti) prostředků 
použitých k pokusu deliktu nepřicházejí při nedokonaném svádění 
k trestnému činu podle § 9 tr. zák., který je samostatnou všeobecnou 
formou trestného jednání (delic!um sui generis), vůbec v úvahu. Nevy
žaduje se, by byla osoba, na jejíž vůli bylo působeno, na pachateli zá
vislou. Nedokonané sváděni právě předpokládá, že působeni pachate
lovo na cizí vůli zůstalo bez výsledku. 

(Rozh. ze dne 7. května 1928, Zm I 79/;28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v české 
Lípě ze dne 8. listopadu 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným zlo
činem podle §§ 9, 144 tr. zák. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnosti, uplatňující číselně důvody zmatečnosti podle 
§ 281 čis. 9 a) a 10 tr. ř., nelze přiznati oprávnění. Napadený rozsudek 
zjišťuje v rozhodovacích důvodech, že obžalovaný radil T-ové, dozvě
děv se od ní, že jest od něho těhotná, by si dala plod vyhnati doktorem 
(lékařem), že to později zaplatí; že toto působeni obžalovaného, je'; 
vlastní výrok rozsudku označuje jako vyzývání a svádění k vyhná!1l 
vlastního plodu, zůstalo hez účinku, a že T -ová nosí dosud dítě, Jehož 
otcem jest obžalovaný. Je-Ii stižnost toho názoru, že toto rozsudk,en; 
zjištěné působení obžalovaného na těhotnou Annu T -ovou neodpovlda 
pojmu svádění podle § 9 tr. zák., protože v něm nelze spatřovati jednání 
ke skutečnému vyhnání plodu vedoucí, je zřejmě na omylu; neboť k svá
dění ve smyslu § 9 tr. zák. stačí jakýkoli pokus působení na vůli jiné 
osoby za tím účelem, by tato byla pohnuta k spáchání určitého trestného 
činu. Zásady o způsobilosti nebo nezpůsobilosti prostředků k pokusu 
deliktu použitých nepřicházejí pii nedokonaném svádění k trestnému 
činu podle § 9 tr. zák., který je samC'etatnou všeobecnou formou hest: 
něho jednání (delictum sui generis). vůbec v úvahu. Rozsudku, Jenz 
zjišťuje, že obžalovaný radil těhcltné T-ové, by si dala plod ~yhnat); 
a jí slíbil, že to později zaplatí, nelze tudíž důvodně vytýkal! mylne 
právní posouzení věci, shledává-I; 'J tomto jednání obžalo~aného ~v~~ 
dění T -ové k vyhnání vlastního ;'Iodu po rozumu § 9 tr. zak. NezaleZl 
ani na tom že T -Qvá není závislr'u na obžalovaném a že se mohla svo
bodně rozhodnouti, ježto se s hlediska nedokonaného svádění k trest
nému činu podle § 9 tr. zák. nevyhledává, by osoba, na jejíž vůli bylo 
působeno, byla na pachateli závislou; rozhodným je pouze, zda pachatel 
působil na vlili jiné osoby za tím účelem, by ji přiměl k spáchání trest-
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ného činu, a zda toto působení zltstalo bez výsledku. Číselně uplatňo
vaného důvodu zmatečnosti podle § 281, čís. 10 tr. ř. stížnost nepro
vádí neboť nedoznává trestnost čínu obžalovaného, nýbrž domáhá se 
jehO' úplného osvobození ~d obžaloby., Namít~-1i stíž~ost, ve vývod~ch 
vztahujících se k tomuto duvodu zmatecnostl, ze T -ov a l1lceho (za ucc·· 
lem vyhnání vlastního plodu) nepodnikla, takže prý tu nejde ani o po
kus hlavního činu, lze tuto námitku zkoumati toliko s hlediska důvodu 
zmatečnosti podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. Je však zřejmě bezpodstatná, 
neboť nedokonané svádění k trestnému činu podle § 9 tr. zák. právě 
předpokládá, že působení pachatelovo na cizí vMi zůstalo bez výsledku. 

čís. 3172. 
_ - 'C;?:{.:! 

Ideální souběh zločinu podle § 21 čís. 2 zák. na ochr. rep. se zloči-
nem podle § 214 tr. zák." '" 

Na osobě podezřelé ze zlocmu podle § 21 C1S. 2 zak. na ochr. rep. 
a ze zločinu podle § 214 tl'. zák. nelze žádati, by sama zpravila v!Chnost 
o své činnosti v niž může býti spátřována skutková podstata onech zlo
činů, a by tak sama přispěla k tomu, by mohla býti stíhána pro tyto 
zločiny. 

(Rozh. ze dne 7. května 1928, Zm II 23/128.) 

. N e j v y Š š í s o u cl jako soud zrušovad po ústním líčení ~mateči1í 
stížností obža!.ovaného do rozsudku kra]skeho soudu v Uherskem Hra
dišti ze dne 30. listopadu 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným zlo
činem oodle § 214 tr. zák. a zločinem podle § 21 čís. 2 zákona ze dne 19. 
března' 1923 čÍs. 50 sb. z. a n., částečně vyhověl, zrušil napadený roz
sudek ve vý;oku, jímž byl stěžovatel uznán vínným zločinem podle§ 2~4 
tr.zák., jehož se prý dopustil také tím, že pátrající vrchnosh tajil p~
tatly, které mohly vésti k objevení zločinu nebo pachatele, pokud se tyce 
to aspoň stížiti hleděl, jako zmatečný, a stěžovatele v .to~to ~odu z ob
žaloby zprostil. Jinak zmateční stížnost zavrhl, mimo ]lne z techto 

důvodů: 

Zmateční stížnosti, pokud námitkou, že obžalovaný nebyl povinen 
oznámiti četnictvu, že vezl Leciána autem z Uherského Ostrohu do 
Uherského Hradiště, uplatňuje zřejmým poukazem důvod zmatečnosti 
podle § 281 čís. 9 písm. a) tr. ř., jímž je stižen rozsudek ve výroku, od
suzujícím stěžovatele pro zločin podle § 214 tr. zák. spáchaný také tím, 
že pátrající vrchnosti tajil piitahy, které mohly vésti k objevení zločinu 
nebo pachatel-e, pokud se týče 10 aspoň ztížíti hleděl, nelze upříti opráv
nění. Napadený rozsudek spatřuje skutkovou podstatu zločinu podle 
§ 214 tr. zák. jednak v tom, že stěžovatel zavezl zločince Martina Le
ciána autem z Uherského Ostrohu do Uherského Hradiště, a takto h,) 
před pátrající vrchností ukrývat, jednak v tom, že stěžovatel ani v po-
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zdější době (t. j. po tom, co zavezl Leciána autem do Uherského Hra
diště), když byl vyzván četnickým strážmistrem Antonínem B-ou, by 
četnictvo zpravil o případném ucházení se Leciána o dopravu autem ob
žalovaného, nesdělil četnictvu, že vezl Leciána autem do Uherskéh" 
Hradiště, a že takto pátrající vrchnosti tajil půtahy, které mohly vésti 
k objevení zločinu nebo pachatele, pokud se týče to aspoň ztížiti hleděl. 
Než na osobě, jež je podezřelou ze zločinu podle § 21 čís. 2 zákona na 
ochranu republiky a ze zločinu podle § 214 tr. zák., nelze žádati, by 
sama zpravila vrchnost o své činnosti, v níž může býti spatřována skut
ková podstata oněch zločinů, a by takto sama přispěla k tomu, by mo
hla býti stíhána pro tyto zločiny. Bylo proto zmateční stížnosti částečně 
vyhověti, napadený rozsudek ve výroku, jímž byl stěžovatel uznán vin·
ným zločinem podle § 214 tr. zák., jehož se prý dopustil také tím, Ž.: 
pátrající vrchnosti tajil půtahy, které mohly vésti k objevení zločinu 
nebo pachatele, pokud se týče to aspoň ztížiti hleděl, jako zmatečný 
zrušiti, a stěžovatele v tomto bodu z obžaloby podle § 259 čís. 3 tr. ř. 
sprostiti. 

Jinak nelze zmateční stížnosti, uplatňující číselně důvody zmateč
nosti podle § 281 čís. 4 a 10 tr. ř. a mimo to zřejmým poukazem též dů
vod zmatečnosti podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. přiznati oprávnění. Dovo_ 
lávajíc se důvodu zmatečnosti podle § 281 čís. 10 tr. ř. namítá stížnost, 
že rozsudek podřadil činnost obžalovaného neprávem též pod ustano
vení § 214 tr. zák. Názor, že tu šlo o ideální souběh zločinů podle § 21 
čís. 2 zák. na ochranu republiky a podle § 214 tr. zák., je prý mylný. 
Ustanovení § 21 čís. 2 zák. na ochranu republiky je prý k § 214 tr. zák. 
v poměru speciality. Bylo-li prý pachatelem nadržovál1o osobě, která 
spáchala kromě zločinu, jenž nenáleží ke zločinům vojenským, též vo
jenský zločin sběhnutí, dlužno· prý v takovém nadržování spatřovati to
liko zločin podle § 21 čís. 2 zák. na ochranu republiky, nikoli tedy zá- . 
roveň též zločin podle § 214 tr. zák. Námitka není odůvodněna. Účelem 
§ 21 čís. 2 zák. na ochranu republiky jest chrániti vykonávání spravedl
nosti proti jednáním, jejichž cílem jest poskytovati pomoc pachateli vo
jenského zločínu po jeho spáchání, naproti tomu má býti § 214 tr. zák. 
chráněno vykonávání spravedlnosti proti jednáním, jimiž má býti po
skytnuta pomoc pachateli zločinu nenáležejícího ke zločinům vojenským 
po spáchání činu. Podle toho chrání každé z posléze uvedených dvou 
ustanovení zákona jiné odvětví vykonávání spravedlivosti, tedy jiný 
právní statek. Podle skutkových zjištění rozsudku zavezl obžalovaný 
Martina Leciána z Uher. Ostrohu do Uher. Hradiště, ač věděl, že se 
Lecián dopustil nejen zločinu zběhnutí, tedy zločinu vojenského, nýbrž 
též zločinu krádeže, tedy zločinu, jenž nenáleží k voj enským zločinům, 
a že je pro tyto zločiny stfhán, a poskytl tím úmyslně pomoc Leciánovi 
nejen jako zběhovi na jeho útěku, nýbrž i jako pachateli zločinu krádéže, 
chtěje v posléze řečeném směru ztížiti pátrání po Leciánovi. Za tohot~ 
stavu věci nelze rozsudku důvodně vytýkati mylné právní posouzem 
věci, shledal-li v uvedeném jednání obžalovaného zločin podle § 21, 
čís. 2 zák. na ochranu republiky v ideálním souběhu se zločinem podlec 
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§ 214 tr. zák.; ncboť činností obžalovaného byly porušeny dva různé 
práv~í stat~y. Byl? proto zmatebli stížnost v těchto bodech dílem jako 
neoduvodnenou, dllem jako po zakonu neprovedenou zavrhnouti. 

čís. 3173. 

Tisková oprava podle § 19 tisk. zák. může obsahovati nové okol
nosti, jež jsou způsobilé vyvrátiti skutečnosti v opravovaném článku· 
tvrzené, může se však též omeziti na popření tvrzené okolnosti. 

(Rozh. ze dne 10. května 1928, Zm 1 759/27.) 

N e j:: y š ~,í s o u d j~k~ soud zrušovací uznal po ústním líčení 
o zmatecm EÍlznosÍl generalm prokuratury na záštitu zákona právem: 
Rozsudkem okresního soudu pro přestupky v Praze ze dne 31. května 
1927, jímž byl obžalovaný podle § 259 čís. 3 tr. ř. sproštěn z obžaloby 
pro přestupek podle § 21 zákona o tisku, jakož i rozsudkem zemského, 
t;es,tního soudu v Praze jako soudu odvolacího ze dne 12. srpna 1927, 
jlmzbyl uvedený rozsudek potvrzen, byl porušen zákon v ustanoveních. 
§§ 19 a 21 zákona o tisku. . 

Důvody: 

V čísle 17 časopisu »Ř. S.« ze dne ll. května 1927, zvláštní vydání,. 
byly uveřejněny články» Všem našim nepřátelům bolševicko-rea1isticko
so:ia:istickým~ a »0 B. ,-- pravda vítězí.« Oba tyto články se zabývají 
prubehem schuze Dr. Vaclava B-a v B., která byla podle časopiseckých. 
zpráv rozbita fašisty. Ve článcích t~ch se mezi jiným uvádí toto: v článku 
prvém: »Na b-ské schůzi nadával Dr. B. fašistům podle svého způsobu 
kluk,ů, obviňoval je z převratových úmyslů atd. a vyprovokoval poslu
cha.cstvo, většinou nefašistické i tím, že si položil na stůl revolver a 
c~těl fotografovati účastníky schůze. '. Tento »hrdina« pak se sepja
tyma rukama prosll o n1Jlost!« Ve článku druhém: »Vskutku vB. dostali 
bití ~ národně osvobozenští. »legionáři« a nevěrec B., kleče na kolenou,. 
prostI: »Pro Boha, pánové, nechte mne, já už víc nebudu ..... «, dále: 
»DL B ...... vyt~hl z k~psy revolver, položil jej na stůl a vedle něj po-
stav!I,Io~ograhckl' aparat. A jal se mluv!t« a posléze: » ..... pustil se 
clo faslstu. »Vldíte: tahle usmrkaná holota, ti fašističtí kluci, loni o so
kolském sletu chtěli (7) dělati převrat, jak máme doklady.« Dr. Václav 
B., jehož se tato tvrzení dotýkají, zaslal zodpovědnému redaktoru řeče
ného časopisu Otakaru D-ovi opravu podle § 19 zákona o tisku tohoto 
doslovu: »Není pravda, že Dr. B. na b-ské schůzi nadával fašistům po
dle svého způsobu. kluků, že si položil na stůl revolver, a že pak sepja
tym~. rukam~ prosIl o milost. Pravda je, že Dr. B. nadávek neužil, ne
polozll, na stul revolver a neprosil nikoho o milost. Není pravda, že Dr. 
B. klece na kolenou pros!l: »Pro Boha, pánové, nechte mne, já už víc 
nebudu ..... «, že vytáhl z kapsy revolver, položil jej na stůl a že užil 
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slov: »Vidítc, tahle usmrkaná holota, ti fašističtí kluci, loni o sokolském 
sletu chtěli (?) dělati převrat. Pravda jest, že Dr. B. na kolenon neklečel 
a neprosil, že nepronesl výrok" shora řečených a že nevytáhl z kapsy 
revolveru a nepoložil jej na stúl.« Tato oprava byla sice 17. května 1927 
doručena zodpovědnému redaktoru, nebyla však uveřejněna. Dr. Václav 
B. učinil pak dne 26. května 1927 u okresního soudu pro přestupky 
v Praze návrh na potrestání Otakara D-a pro přestupek podle § 21 zák. 
o hsku spáchaný tím, že bezdúvodně odepřel zaslanou mu opravu uve
řejniti. Rozsudkem okresního soudu pro přestupky v Praze ze dne 31. 
května 1927 byl obžalovaný Otakar D. podle § 259 čís. 3 tr. ř. z obža
loby pro přestupek podle § 21 zákona o tisku sproštěn. V důvodech roz
sudku se uvádí, že oprava označuje některé skutečnosti v oněch člán
cích uvedené za nepravdivé, neuvádí všaK ve známost okolnosti prav
divé, omezujic se na pouhé popřeni oněch skutečnosti za nepravdivé 
označených. Avšak pouhé popření skutečností podle § 19 zák. o tisku 
nestači a nutno podle názoru soudu pravdivé okolnosti zvláště zdůraz
niti podle přesného doslovu zákona způsobem věcným. Postrádá tedy 
oprava v tomto případě náležitostí § 19 zák. o tisku a obžalovaný, ode
přev ji uveřejniti, neučinil tak bezdůvodně. Obžalovaný byl podle ná
zoru soudu naopak oprávnčn ji odmítnouti, nebof pro veřejnost svým 
obsahem nemohla míti žádného účinku, když pravdivé okolnosti po 
stránce formální nebyly jí ve známost uvedeny. Rozsudkem zemského 
trestního soudu v Praze ze dne 12. srpna 1927 bylo odvolání soukro
mého obžalobce Dr. Václava B-a zamítnuto a napadený rozsudek prvé 
stolice byl v celém rozsahu potvrzen s poukazem na správné důvody 
prvého soudce, které se srovnávají se spisy a se zákonem, a nebyly 
vyvráceny při odvolacim líčení. 

Oněmi rozsudky byl porušen zákon. Dúvod v rozsudku uplatňovaný, 
že »pouhé popření skutečností nestačí podle § 19 tisk. zák.«, převzat 
patrně z nadpisu (»Einer Berichtigullg, welche ..... die Zll berichti
genden Tatsachen eben nur bestreitet, kommt der Zwaug des § 19 Pr. G. 
nicht zustalten«), jímž jest v úřední sbírce rozhodnutí býv. videňského 
zrušovaCÍho soudu pod číslem 2368 uvedeno rozhodnutí ze dne 26. září 
1899, čís. 13.800. V tomto rozhodnutí se však otázka, zda jest přípustna 
oprava pouze popírajíci, konkrétně vůbec neřeší, věta: »ebensowenig ... 
als sich der Zwag des § 19 Pr. G. fUr eine Erwiderung anrulen lasst, 
~ .. . welehe díe Zll berichtigenden Tatsachen eben nUf bestreitet«, jest 
do doslovu důvodů vsunuta beze všeho vztahu ke konkrétnímu případu, 
o tu otázku v onom případě vúbec nešlo, čehož dukazem jest okolnost, 
že rozhodnutí tuto větu blíZe nerozvádí a neodůvodňuje. Ani tiskový 
zákon v § 19, ani jiný zákon neobsahuje ustanovení, že by se tisková 
oprava nesměla nebo nemohla omeziti na pouhé popření tvrzené okol
nosti, a ani z pojmu »opravy« to nelze vyvoditi. Opravou podle· § 19 
zákona o tisku zajišťuje se osobě, dotčené zprávou periodického tisko
pisu, právo, hájiti se týmiž zbraněmi -- totiž periodickým tiskopisem 
- z téhož místa, ze kterého mluvil jeho odpúrce 'a před týmž obecen
stvem dáti projev vlastnímu odchylnému stanovisku. Podle toho není 
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název »oprava« vlastně přiléhav)rm označením. »Oprava« Ve smyslu 
§ 19 je výkonem práva zákonné obrany, právem dotčené osoby na 
rychlou a úč~nnou. odp,::-ěď. a uplatl~ěnim zásadt »~udiatur ,et, altera 
pars«. Má ovsťm raz za~lzent ,t_ormaln~ho;. nelde ~n.111 o skutecne opra
vení nepravdy pravdou, jde spIse opravo pkehosl odporu - bez ohledu 
na to, kdo má skutečně pravdu - o právo odpověděti na tvrzení tisko
pisu rychle a na témž místi:, by _ obec.ellStvo nebylo na z~kladě zprávy 
tiskopisu svedeno k jednostrannemu usudku. Zjednal! pruchod pravde 
materielní neni účelem tiskové opravy. V tomto smyslu vyznívá i od
borná nauka (srv. na pL Liszt, »Lehrbuch des osterreichischen Pres3-
rechtes« a »Das Reichspressrecht«, Wulfen, »Reichspressgesetz«, Slá
deček, »Tiskové- právo trestní a policejní«, Právník 1906, str. 649 a 
násl., pojednání Dra V. »0 tiskové opravě«). -je-Ii však, jak dolíčeno, 
tisková oprava podle § 19 zákona o tisku právem dotčené osoby, jest 
jeji věcí, jak chce tohoto. svého práva, odpO~ěděti na t~rze.ní tiskopisu, 
v mezích tohoto zákonneho ustanovelll pOUZlt!. Z vyhcenych hledIsek 
není nejmenší závady, proč by se opravujíCÍ nemohl omeziti na pouhé 
popření sdělené skutečnosti, na tvrzení, že tato skutečnost je neprav
divá. »Opravuii« něco nejen tehdy, když proti tvrzenému ději nebo 
proti tvrzeným -skutečnostem staviál jiný děj a jiné skutečnosti, z nichž 
vyplývá nesprávnost pokud. se týče nepra;divost ~vrzen,ého děje ,neb,~ 
tvrzených skutečností, nýbrz I tehdy,. kdy~ prohlasuJI, ze tvrzeny, dej 
nebo tvrzená skutečnost jsou nepravdlvy (ze nejsou pravdlvy). Zacasto 
bude vůbec nemožno proti tvrzené okolnosti za účelem jejího vyvrácení 
postaviti okolnosti jiné, nemá-Ii se opravující vydati nebezpeči výtky, 
že okolnosti jím uváděné nejsou v souvislosti s popíranou skutečností, 
- což. by mělo za následek důvodné odepření uveřejněni opravy, -
neníť mnohdy ani měřítka ani p-xostředku, jak určiti okruh případu a 
události; které by opravující měl tvrditi na místě popírané skutečnosti: 
Příklad osvětlí správnost těchto vývodů: V článku se tvrdí o A-OVl prol! 
pr~vdě, že cosi ukradl. jakým zPll sobem má A. opraviti toto tvrzení, 
než popřením tvrzeni toho} jaké »jiné« skutečnosti nebo okolnosti má 
uvésti, neboli, by se užilo slov v rozsudkových důvodech uvedených, 
jaké »pravdivé okolnosti má zvláště zdůrazniti způsobem věcným«, jimiž 
by měl vyvrátiti nepravdivé tvrzeni, když skutečně na mistě hyl a do
tyčný předmět skutečně - ovšem neznámým třetim - byl ukraden,> 
Anebo: V referátu o tiskové rozepři vložil časopis obžalovanému d:} 
úst úplně smýšlené »odvolánÍ«, jehož obžalovaný nepronesl; jest otázka, 
co má obžalovaný uvésti v tiskové opravě kromě- tvrzení, že přičítaného 
prohlášení neučinil; není přece možno, by v ní uvedl, co vlastně řekl, 
když třebas pronesl dvouhodinou řeč; namítne-Ii se, že mohl by uvésti 
jen část své řeči, nebylo by lze určiti, kterou část měl uvésti, když celá 
řeč vůbec tvr-zeného prohlášení neobsahovala, nehledíc ani k tomu, že 
vždy by zll stalo nevyvráceným, že prohlášení bylo v části řeči, jež 
v opravě uvedena nebyla. V takových případech musí se oprava přiro
zeně omeziti na pouhé popření tvrzené okolnosti. Tvrditi, že takové 
případy nelze podle § 19 tisk. zák. vůbec opraviti, bylo by protismyslné, 
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ne,boť by to .znamenalo vyloučení takových případů z právního pro
stredk~, rychle ochrany C:l, k~erou poskytuje § 19 tisk zák., a bylo by 
proh ucelu tohoto pravmho ustavu. Oprava nemusí se ovšem omezo
vah na pouhé popírání tvrzených skutečností, nýbrž může též obsaho
vati nové okolnosti, jež jsou způsobilé vyvrátiti skutečnosti tvrzené 
v opravov~ném článku. Použije-Ii tedy opravující tohoto způsobu opravy 
a neomezl-h se na pouhé popření skutkov}'ch okolností, jež mají býti 
opraveny, nybrž postaví-Ii proti tvrzením novinářského článku skut
kovou odvetu, tvrdí-Ii proti sděleným okolnostem jiné, s oněmi v bez
pro~tře~ním. vztahu jsoucí okolnosti, nezakládá to důvodu, by sna'j 
uverejne111. te~o op;avy bylo podle § 21 zákona o tisku odepřeno (srov. 
rozhodnuh byv. vldenského zrušovacího soudu, uveřejněné v úř. sbírce 
pod čís. 3521, a Granichstadten »Das Urheberecht, Pressgesetz und das 
objekhve Ve.~f~hre~, erlautert durch gerichtliche Entscheidungen«, str. 
98) .. OpraVUjlC; sml tedy v opravě tvrditi a věcně vylíčiti správný skut
kovy stav, avsak nemusí tak učiniti, stačí, když tvrzené skutečnosti 
pouze popře. Právní názor obou rozsudků, že oprava, která obsahuje' 
ta.kovéto pouhé popření tvrzené skutečnosti, není opravou podle § 19 
zakona o hsku, lest tedy nesprávným, pročež bylo zmateční stížnosti 
generální prokuratury podle § 33 tl. ř. vyhověti a podle §§ 292 a 479 
lL ř. uznati právem, jak se stalo. 

čís. 3174. 

Tisková novela (zákon ze dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a 11.) .. 
Prvním úkolem kmetského soudu jest, by zjistil obsah smysl a dosah 

obžalobou pozastaveného tiskového projevu, při čemž ~ozhOdUje způ
sob, jakým pojímá nepředpojatý čtenář při rozumném výkladu obsah 
projevu a jeho smysl. 

Stihacím úkonem přerušujícím promlčení podle § 531 tr. zák. jest 
ohsiJka ku smírnému jednáni podle § 8 (2), nikoliv výzva k pojme
nováni původce podle § 8 (1) tisk. tlOv. 

(Rozh. ze dne 10. května 1928, Zm 11265/27.) 

Ne j v y Š š i s o u d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném za-~ 
sedání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku zemského trest
ního soudu v Brně ze dne 20. dubna 1927, jímž byl stěžovatel uznán 
vinným přestupkem zanedbání povinné péče ve smyslu § 6 zákona ze 
dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n., zrušil napadený rozsudek 
v celém rozsahu jako zmatečný a věe vrátil soudu prvé stolice by ji 
tříčlenným senátem podle § 28 čís. 2 tiskové novely znovu pr~jednal 
a o ní rozhodl. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnosti obžalovaného, dovolávajíci se čiselně důvodů 
zmat~čn~sti čís. 4, 5, 9 a) a b) § 281 lL ř., nelze upříti oprávnění. 
Prvmm ukolem kmetského soudu při souzení případu proti bezpečnostL 
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cti jest, by zjistil obsah, smysl a dos.ah o~zalobou pozasta~~ného t!sko
vého projevu. Toto zjištění musí se dlt; zpusobem. trestlll,m r~dem prede
psan)rnr nestačí tudíž snad v rozsudh:u proJevlt1 proste nazor, co Jest 
ohsahet;l smyslem a dosahem pozastaveného článku, nýbrž nutno i způ
sobem §' 270 čís. 5 a § 281 Čís.5 lL ~. vy.tč~ný!n uvésti v rozsudku dů
vody, z nichž soud dospěl ku svemu ?res.~~dcen~ o,tomtoobsahu, smyslu 
a dosahu článku. Při této skutkove zJlstovacl c1l1nosh lest Se soudu 
nalézacímu říditi pravidlem, že při zkoumáni obsahu, smyslu a dosahu 
tiskového článku s hlediska dvanácté hlavy trestního zákona rozhod
ným bude způsob, jak pojímá nepř~dpoja,tý čte~ář ~ři rozUl;t.~~m vý
kladu obsah článku a jeho smysL Vsem kmto zasadam se pncl napa
dený rozsudek, jenž vychází z předpokladu, že !~st obsahem článku 
viněn soukromý obžalobee, »že byl za války »Rakusakem« a Jsa »hyper
loyalnim« jaKO profesor svého žáka, ač nemusel, přece udal, ho denun
coval že urážel veličenstvo, a že má na svědomí toho žá~a pro tento 
čin ~ že žalobce ten bývalý Rakušák, je nyni vůdcem faŠIStŮ<<. Vše to 
pokládá soud za ~bsah č~ánku a na t~n:to podk}adě dospívá p~k k svému 
odsuzujícímu výroku. Lee soud neuvadl duvodu, z n~chz dospel ke shora 
uvedenému závěru o »obsahu, smyslu a dosahu« clanku; nelze z roz
sudku vůbec seznati, v kterých větách, nebo výrazech článku vidí obs.a
ženy výtky onoho rázu a významu, jak je ;ná ~a pr~k~zán~, a nelze dale 
ani seznati, jakými úvahami byl veden pn svem z~v~ru, ze je ?bsahem 
a smyslem článku skutečně to, ':? se v ;ozsud,ku uvadl: ~ lest naslt;d.kem 
toho i nekontrolovatelno zda tez vychazel pn zkoumanr obsahu c1anku 
s hlediska shora vytče~ého, totiž s hlediska nepředpojatého čtenáře. 
Jest proto dáti za pravdu zmateční stížnosti obžalovaného, poku~ vy: 
týká ve shora naznačeném směru rozsudku vadu ne~ostatku duvod~ 
podle čís. 5 § 281 tl. ř. Vratkostí :ohoto pri.mernlho predpokladu p~d~ 
eelý rozsudek; bylo jej proto zrusltl ~ ce~e~n. rozsah~ ]Oko, zmateeny 
a věc, ježto scházejí potřebná skutkova ZjIstem" vra:ltt za predpo~ladl1 
§ 5 novely k trestnímu řádu již v zasedám ~e,:ere)nem soudu prve s:o
Iice, ,by ji znovu projednal a rozhodl a to, lehkoz tu Jde tolrko o pre
stupek podle § 6 tiskové novely, před tříčlenným senátem podle § 28 (2) 
tisk. nov. K dalším námitkám zmateční stížnosti nutno s ohledem na 
toto zrušení rozsudku připomenouti pouze toto: O nutnosti důkazu vý
slechem svědka N-ého a obsahem trestních spisů okresního soudu na 
Král. Vi'nohradech nelze se vyjádřiti v nynějším období řízení, kde Vů
bec není zjištěno, jaký jest obsah a smysl článku a zda tento obsah 
naplňuje výtku s hlediska XII. hlavy tr~.stnih~ zákona z~vadn~u; bude 
naopak na soudě nalézacím, by o tom pnpadne rozhodl p~l no.vem hlav
ním přelíčenÍ. Stejně by bylo po případě uvarovah se nalezaclmu SOU?~ 
nedostatku, objevujícího se ve zrušeném rozsudku, pokud vyehaz! 
z předpokladu jakSI samozřejmého, že S?~kr01ný ,obž,alo?ce plntl, SV?': 
povinnost jako učitel, oznámiv ředltelstvl ustavu Clll zakuv, p~dl~haJle, 
školskému kárnému řízení, aniž by blíže uvedl buď konkretm predpls 
nebo vůbec důvod, z něhož tuto povinnost vyvozuje. Pokud s7 týč~ 
stížností nadhozené otázky důkazu pravděpodobnosti podle § 4 hskov<: 
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l1?vely) není vúbec možno se () ní vyjádřiti) dokud není zjištěn primérní 
predpoklad - smysl zprávy. 

. N!proti tomu nutno upozorniti z moci úřední (§ 290 tr. ř.) na jinou 
zava~zno~ ?kol~ost: Trestný čin byl spáchán dne 1. června 1926; ježto 
tu p}lchaZl v uvahu toliko přestupek zanedbání povinné péče a to, ale
spon podle dosavadního stavu věci, trestný podle druhé sazby od
stavce 3 a) § 6 tiskové novely, činí lhůta promlčecí tři měsíce' během 
té_to Ihůt~ nebyl ~roti obvině~ému, jak alespoň podle obsahu spi~ů nutno 
predpokladatJ, predsevzat zadný stihací úkon, přerušující objektivní 
proml~ení podle § 531 tr. zák. Jediné, co soud do 1. září 1926 podnikl, 
bylo, :,e dal di;C 24. srpna 1926 obviněnému doručiti usnesení, jímž byl 
obvmeny vyzvan, by pOjmenoval původceneb pisatele závadného článku 
~ oznámi~ adresu majitele a vydavatele periodického časopisu. Tento 
ukon nem stJhacím úkonem přerušujicím promlčení ve smyslu § 531 
tr. zák., neboť, jako úkony přerušující promlčení jsou v zákoně (§§ 227 
a 531 tLz~k) příkladmo uvedeny, že »byla vydána obsílka na pachatele 
Jako obvmeneho; rozkaz postavovací; zatýkací; že vyneseno bylo usne
sení, že se proti němu má počíti vyšetřování; že byl jako obviněný vy
~Iých~n neb zatčen, anebo honěním nebo listy zatýkacímí stíhán; těmto 
u~onum je veskrze společné, že jsou stihacím aktem soudním proti urči
temu pachateli pro určitý skutek. Těmto úkonům bylo pak na roveň 
postaveno -- specielně pro obor tiskových urážek - obeslání obvině
ného k smírnému jednání podle § 8 tisk. nov., poněvadŽ i toto obeslání 
je stihacím aktem, předsevzatým proti určitému jednotlivci pro určitý 
skutek za tím účelem, by soud zjednal průchod porušenému zákonu proti 
určitému vinníku (rozhodnutí sb. n. s. čís. 2438); neboť staví se tu obvi
něný před volbu, buď by poskytl uraženému zadostiučinění, "nebo že 
bude tato satisfakce zjednána soudem provedením dalšího trestního ří
zeni proti obviněnému. Takový význam nelze však přičítati výzvě bv 
zodpovědný redaktor jmenoval původce; vždyť tento úkon nesmÚuje 
k usvědčení zodpovědného redaktora, nýbrž ku zjištění osoby púvodce, 
Jakožto hlavního vinníka, na jehož stihání má uražený zajisté nejvyšší 
zájem; zodpovědný redaktor vystupuje při tom tedy jaksi v roli přezvědné 
osoby, jež následkem svého postavení v novinářském podniku jest v prvé 
řadě s to, by podala o osobě původce bezpečné vysvětleni; tento vnitřní 
poměr redaktora k podniku jest důvodem, že se výzva ve smyslu § 8 
Ílsk. nov. řídí na něho; neni však účelem této výzvy, by snad byl poměr 
red~ktor.ak pozaslavenému Článku zjištěn; lze připustiti, že pak správné 
a vcasne j~enování původce muže míti pro redaktora jisté výhody (viz 
§ 5 a § 6 CIS. 3 b) hskové novely) a opačně i újmy (§ 7 nov.); leč ani 
z toho nelze vyvozovati způsobilost výzvy, býti stihacím aktem podle 
§ 531 tr. zák., vždyť stanovením těchto následků má býti toliko usnad
něn zákonem zamýšlený cil, zjistiti pravého vinníka, původce. Naproti 
tomu nelze však tvrditi, jakoby snad účelem výzvy podle § 8 tisk. nov. 
bylo, zjednati předpoklady pro mírnější nebo přísnější posouzení viny 
redaktorovy; vždyť tato výzva neni vůbec závislou na tom, že zodpo
vědný redaktor jest pro obsah článku stihán, a mohlo by se případně 
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i ono zjištění původce státi ve formě sv~c\~ckého v/slechu redaktor,ova. 
Bude na soudě nalézacim, by, řídě se ten11to pravidly, zkoumal otazkn 
objektivního promlčení, přihlížeje ovšem i k tomu, zdali tu jsou splněny 
i další v § 531 a )-c) tr. zák. stanovené podmínky. 

Čís. 3175. 

Pod ustanovení § 175 II a) tr. zák. spadá nejen krádež ovoce na 
stromech u veřejn)"ch silnic, v ale.iích, nebo jinak volně stojících, nýbrž 
i v oplocených zahradách v blíz~ostí domů; je-li ?ploceni takové,. že 
jest považovati zahradu za uzamcenou ve smyslu § 174 II c) tr. zak., 
jde o souběh té a oné kvaliiikace. 

(Rozh. ze dne 11. května 1928, Zm I 91/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmatečni stížnosti státního zastupitelství do rozusdku zemského tresi
ního soudu v Praze ze dne 12. ledna 1928, pokud jím byl obžalovaný, 
byv obžalován pro zločin krádeže podle §§ 171, 175 II a) tr. zák., uznán 
vinným toliko přestupkem krádeže podle § 460 tr. zák., zrušil napadený 
rozsudek a uznal obžalovaného vinným zíočinem krádeže podle §§ 17 1

, 

175 11 a) tr. zák., jehož se dopustil tím, že v době před 25. září 1927 
v R. odňal pro svůj užitek z držení a bez přivolení Václava N. z jeho 
ovocné zahrady ovoce na stromech, 60 kg jablek v ceně 120 Kč, tudíž 
cizí věci movité v hodnotě větší 50 Kč. 

D ů vod y: 

NalE'zací soud zjistiv, že obžalovaný ukradl se stromů v oplocené 
zahradě Václava N-ého u jeho hospodářského stavení 60 kg jablek 
v €eně 120 Kč, kvalifikoval jeho čín za přestupek krádeže podle § 460 
tr. zák., vycházeje z názoru, že zákon chtěl ustanovením § 175 11 al 
tl'. zák. poskytnouti zvýšenou ochranu ovoci na stromech pouze tehdy, 
jde-Ii o stromy u veřejných silnic nebo o aleje okolo poli. Veřejný obža
lobce napadá právem tento právní názor důvodem zmatečnosti podle 
§ 281 čís. lOtr. ř.; pro takové obmezení není opory v zákoně, jenž 
stanovením nižší hranice škody rozhodné pro kvalifikaci poskytuje plo
dům stromů stejně zvýšenou ochranu proti krádeži jako plodům l1a poli. 
Právě z toho; že zákon zvláště vytýká plody na stromech vedle plodú 
na polích, rozlišuje je slůvkem »nebo« a že mluví prostě o »plodech 
na stromech« bez ohledu, kde stromy stojí, je patrno, že neobmezuje 
tuto ochranu na plody stromů na poli nebo jinak volně stojících, nýbrž 
že důvodem "zvýšené ochrany je mu právě tak jako u plodLl na polích 
větši míra ohrožení toholo cizího majetku, který, pokud visí na stromě, 
jest pro nemožnost jiného umístění a zabezpečení již tím vydán většímu 
nebezpeči cizího útoku. Zákonem uznaná potřeba této vyšší ochrany, 
mající důvod již v povaze chráněného předmětu samého (srovnej nadpis 
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§ 17
0
5 tL zák.), není podle doslovu zákona ani u zahrae! v blízkosii 

d?mu nIjak obmezena možnosti oplocení těchto zahrad nebo i skuteč
ny~ Jepch o~locením. Je-li tu oplocení a dosahovala-Ii by ochrana oplo
<:eml~l zlskana, takového stupně, že by šlo o věci zamčené, jest zákonem 
samym (nadpIS § 174 lL zák) naznačeno, že tu jest dúvodem zvýšené 
ochran~ pova~a čmu. V. případech krádeže na stromech v oplocených 
z~hrada~h, Jez by bylo považovati za uzamčené, šlo by tedy o souběh 
te I. o~e kv~lifikace. Důvodně tedy zmateční stížnost vytýká, že ne
spravnym vykladem zákona byl čm obžalovaného podřaděn pod usta
novení.§460 tr. zák. místo pod § 175 II a) Ir. zák. Podle tohoto usta
no~enl z,akon,a sluší proto zjištěn~ odcizení 60 kg jablek v ceně 120 Kč 
spa,~hane, ob;alovanym se stromu v zahradě Václava N-ého uznati za 
zlocI,n k,r,adeze, Pokud bylo obhájcem obžalovaného při líčení o zma
tečl1l, stiznoslr namítáno, že nebylo zjištěno, kolik jablek obžalovaný 
z onech 60 kg natrhal a kolik posbíral, sluší poukázati k tomu že obža
lov~ný ~ám doznal, že natrhal v zahradě N-ého asi 60 kg jablek, a že 
nalezacl soud založil své přesvědčení o vině obžalovaného na jeho 
doznání, ,tudíž také na doznání, že oněch 60 kg jablek natrhaL Bylo 
proto od~vodl1ěné zma~ečl1í stížnosti státního zastupitelství vyhověno, 
napadeny rozsudek zrusen a obžalovaný uznán vinným zločinem krá
deže podle §§ 171, 175 II a) tr. zák. 

čís. 3176. 

. Ke skutk>ové podstatě zločinu podle § 129 I a) tr. zák. se nevyža
dUJ:, b: se v~a.~~a.tel ~O~l ,s'1~, ~Ohlavním údem nebo rukou přirozeni 
z~lrete, v stacl JIZ .lednanl zalezellc1 v tom, že se pachatel dotýká svým 
telem .tela zviřete za tím účelem a takovým způsobem který směřuje 
k ukolení nebo podráždění jeho pohlavního chtíče. ' 

(Rozh. ze dne ll. května 1928, Zm II 18/28.) 

N e j ,v Y~ š í so ,u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmate~l1l strznost obzalovaného do rozsudku zemského trestního soudu 
::, Brne ze. dne 1. prosin,ce 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným zlo
cIl1~m smIlstva protI pnrozenostr podle § 129 a) tr. zák., miIl10 jiné 
z techto 

d0vodů: 

V< Zmateční stížnost uplatňuje číselně dúvody zmatečnosti podle § 281 
CIS, 4, 5 a 9 a) tr. ř., leč neprávem, S hlediska důvodu zmatečnosti 
po~le § 281 čís. 9 a) tr. ř. namítá stížnost, že tu není skutkové podstaty 
ZIOClllU yodle § 129 I a) tL zák. Je prý sice pravda, že se ke skutKové 
pod~t~te tohoto zločinu nevyhledává ani spojení pohlavního ústrojí ani 
vmtrm soulOŽe, avšak tento zločin předpokládá prý, že se pachatel 
dot~nul ve, smrln~m. úmyslu svým pohlav~ím údem nebo rukou přirození 
zvrrete, ]ezto pry ]Il1ak nelze se dopustItr smílného skutku na zvířeti, 
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:a tato náležitost skutkové podstaty není prý v souzeném případě zji
'Štěna. Námitka ~tížnosti není odůvodněna. Názor stížnosti, že se vy
žaduje ke skutkové podstatě ziočinu p,odle, § 129 I a) tr. zák.,. by s~ 
pachatel alespoň dotkl. svym pohlavmm udem nebo. ruk~~ pnrozel1l 
zvířete nemá opory am v oDslavu -ant ve smyslu am v ucelu onoho 
ustano~ení zákona, jež mluví prostě o smilstvu se zviřaty. Pod pojem 
takového smilstva spadá ve skutečnosti již jednání záležející v tom, že 
se pachatel dotýká svým tělem těla zvířete za tím účelem a takovým 
způsobem, který směřuje k ukojení nebo podráždění jeho pohlavního 
chtíče (rozhodnuti čís. 3735 víd. sb.). Tato náležitost skutkové pod
staty zločinu podle § 129 La) tL zák. je však v souzeném případě způ
sobem formálně bezvadným zjištěna; neboť rozsudek zjišťuje v rozho
dovadch důvodech, že obžalovaný ukojil ve všech třech případech, o něž 
tu šlo, své pohlavní chtíče tím způsober;', ž,e, d:že kozu k~lem kr~u 
a jsa ohnut nad jejím zadkem, drcal do 111 svym telem pko pn SOUlOZI, 
a dovolává se na odůvodněnou tohoto zjištění svědeckých výpovědí 

V-ové a S-y. 

čís. 3177. 

Tisková novela (zákon ze dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a tL). 
Smysl tiskové zprávy jest vzíti v úvahu tak jak zněl a mohl býti 

o sobě chápán čtenáři listu. 
K beztrestnosti ve smyslu § 4 tisk. nov. nestačí subjektivní bezelstnost 

pachatelova, nýbrž uváděné jim podklady pro tvrzení zprávy musi ob
státi také před činností posuzujicí o15jektivně otázku, zda to, co vyšlO 
na jevo na skutečnostech, odůvodňovalo při svědomitém, nikoliv lehko
vážném zkoumáni, hledícím spolU k povaze zdrojů, z nichž zpráva čer
pána, závěr, vyslovený pak obsahem zprávy. 
. Trestní zodpovědnost zodpovědného redal<tora za zločin nebo přečin 
spitchaný obsahem periodického tiskopisu neni založena již skutečnosti 
jeho zodpovědnébo redaktorstvi, nýbrž tim, že od.evzdal dílo, jež se má 
rozmnožiti, do tisku; s hlediska § 6 tisk. nov. nezálež! na tom, že obža-
10vaný zodpovědný redaktor nebyl původ~em článku; lze ho stihati 
i když je původce znám a může býti stihán a postaven před tuzemský 
soud (§ 1 odst. druhý tisk. nov.). 

Je-li zjištěno, že obžalovaný zodpovědn& redaktor jako takový člá
nek četl a, jsa si vědom urážlivosti jebo obsahu, dal jej do tisku, nejde 
o přestupek § 6 tisk. nov., nýbrž o přečin proti bezpečnosti cti. 

(Rozh. ze dne 12. května 1928, Zm I 345/27.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžaiovaného, vyhověl však zmateční stížnosti sou
kromého obžalobce do rozsudku krajského soudu v Hradci Králové ze 
dne 25. února 1927, pokud jím byl obžalovaný uznán vinným přestup
kem zanedbání povinné péče podle § 6 zákona ze dne 30. května 1924, 

I: 
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.. J?4 b ~IS. - .s . z. a 11. a pokud jím byl obžalovaný, byv obžalován pro pře-
Cin pr,:!! bezpečno~~ti cti podle § 488, 493 tr.· zák. a § 1 zákona ze dne 
30. kve,tn~ 1924, ;ls',~124 sb. z. a n., uznán vinným toliko přestupkem 
zanedbal11 povmne,pece podle § 6 zákona ze dne 30, května 1924, čís. 
124 S? z. a,n., ,zrusIi napadený rozsudek v celém rozsahu a uznal obža
lovaneho vll1ny~ !!skem spáchaným přečinem urážky na cti podle 
§§ 487, 493 tr. zak" Jehož se dopustil tíll1, že jako zodpovědný redaktor 
pe;-I~dlckych časopis li »p,« a »Vpřed« četJ a vytísknouti dal v čís 34 
rocl11ku IX. (XIX.) periodíckého časopisu "P.« a v čísle 34 ročník~ IV 
penodlckého ~asopisu »ypřed« články stejného znění uveřejněné pocÍ 
nadplsel~ »Z U.«, V mchz Je soukromý obžalobce křivě viněn ze zločínu 
zpron:,vcry, amž obviňování jde tak daleko, by nabylo vlastností po
trebnych podle § 209 tr. zák. ke zločinu utrhání na cti. 

D ů vod y: 

1;,Zmateční stížnost obžalovaného uplatňuje dlivody zmatečnosti po
d~e ;IS. 5 a 9 a) a b) § 281 tr. ř. Vytýká rozsudku především, že shle
dava v ?bsahu P?}astaveného článku objektivně křivé vinění ze zločinu 
zplOnevery a t~dlz s~utk?vou p~dstatu přečinu proti bezpečnosti cti po
dle § 487 tr:~zak:, ac obzalovacl SpiS kladl obžalovanému za vinu vy je
vO,vam vymxslenych nebo převrácených skutkli ve smyslu § 488 tr. zák. 
Vytka ta')lz sna~ měl býti uplatňován dlivod zmatečnosti podle čís, 8 
§ 281 tl. r., nebo! JlI1aky rozpor mezi obžalobou a rozsudkem není dů
vodem zmateč~osti; nehledíc k' nepraktickému tu případu čís. 7 téhož 
~aragr~fu,. nem oduvodněna. Neboť totožnost souzeného činu s činem 
zalob111m Jes; nep~chybna ,a nalé::ací, s?ud, uení podle předpisů §§ 262, 
263, 267 tl. r. va~an trestnun podradenllTI zalobcovým. Mohl tedy kmet
sky soud bez zavady posouditi obsah zprávy za přestoupení zákazl! 
§ ~87 tr. zak. bez ohledu na to, které stati zákoua jej podřadil soukromý 
o~zal,:bce, Jakmile, zjišťuje smysl zprávy, dospěl ke skutkovému 'Z;t
veru, ~e Jest zprávo,u viněn (křivě) soukromý obžalobce z určitého činu 
tres,tnehoo. Te,nto, vyklad jest ovšem ve stížnosti napadán výtkami, že 
nem od~vodne~, ze Jest stížen neúpl~ostí, nejasností a rozporem s obra
nou obz~lova~eho I ~ člankem samym. Než bezdůvodně, Výtka nejas.
nosl! n;ll1 dohčena, vytka rozporu rozsudku s článkem samým není jako 
~plsovy rozp?r provedena, jinak pak jest se jí obírati s hlediska ne
uplnosl! prave tak jako výtkou rozporu rozsudku s obranou obžalova
ného. Výtka, že rozsudek nezkoumá vinu obžalovaného ani v ohledu 
subjektivnín; ani ~ ohle~u objektivním, jest nesprávna; řešíf rozsudek 
tu Ionu otazkn vyslovne. Rozsudku ovšem nelze uspořiti výtku že se 
s"výklage;-n ~Iánk~" t. j. zjištěním jeho smy~lll a dosahu, zabývá 'až pří
hs ~trucne. Nlcm;,ue vyk!ad tu Je a Je 1 oduvodňován a to nejen odmít
nllÍ!m obrany obzalovaneho a výkladu jím podávaného jež tudíž nezů
staly nepovšimnuty, nýbrž i pou,kazem na doslov článku ~ na jeho účinky, 
Jak se Jev!ly ze]lnena podle svedeclví Eduarda H-a mezi továrním děl-
111ctvem. Nepřihlíží-Ii soud k obsahu pozdějšího čísla časopisu »Vpřed«,. 
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neni proto rozsudek zmatečnýiJ1, poněvadž obsah jiného, pozdějšího 
čisla časopisu nemŮže míti vliv na zjištění smyslu zprávy předchozi, jelž 
mOžno bráti v úvahu jen tak, jak zněl a mohl býti o sobě chápán čtenáři 
listu. Pokud se stížnost dovoiává ostatuč jen zcelapovšechným pouka
zem některých výsledků hlavního přelíčení na odůvodnění, že kmetský 
soud neprávem předpokládá, že dělnictvo vidělo v přijetí peněz od to
várníka zločin zpronevěry, jest výtka ta nezávažna již proto, že stížnost Sa

ma poukazuje k tomu, že se v dělnictvu mluvilo, jakoby odboroví tajem
níci byli továrníky k0upeni. Nehledíc k tomu, že nejde o to, jaké domněnky 
vyvolávala mezi dělnictvem zpráva šířená o soukromém obžalobci N-em, 
nýbrž že jde o smysl článku, plynulo by z uvedené výtky jen, že rozsu
dek byl by měl podle pojetí stěžovatelova důvod shledávati ve článku 
- pokud jej vykládá také zřetelem k tomu, jak mu rozumělo dělnictvo
obvÍJ;ěni z (oho, že se soukromý obžalobce dal továrníkem koupiti; na 
právní situaci obžalovaného však by Se podřaděním obsahu zprávy pod 
§ 488, platící na takový příp.ad, nic v jeho prospěch nezměnilo. Zmateční 
stížnost v dalších sví'ch vývodech nenapadá skutkový závěr kmetského 
soudu, že se obžalovanému nezdařil důkaz pravdy. Pokud mluví o pod
mínkách beztrestnosti podle § 49Q tr. zák., je to podle doslovu zřejmě 
pouhé přepsání. V pravdě jde stížnosti o beztrestnost podle § 4 zák. ze 
dne 30. května 1924, čís. 124 sb, z. a n, V té příčině pak lze beze všeho 
připustiti, že otázka druhé z podminek použitelnosti této stati zákOn:! 
nebyla rozřešena správně rozsudkem, jenž odpírá přiznati obžalovanému 
hájení veřejuých zájmů proto, že šlo pouze o drahotni výpomoc, tedv 
mimořádný příspěvek dělnictvu jedné továrny, a nikoliv o hájení spo
lečných zájmů jednotlivých tříd a stavl!. společenských nebo o usilováni 
O zlepšení mzdových poměrů. Avšak nesprávuost nespočívá v tom, v čem 
ji vidí zmateční stížnost domáhající se uznání, že usilování o drahotuÍ 
výpomoc továrních dělníků spadalo by pod pojem (ostatně jen příklad
mo uvedeného) usilování o zlepšení mzdoyých poměrů širšího kruhu pří
sl\l.Šníků společenské třídy. Nesprávnost posouzení záleží v tom, že roz
sudek, .pustiv se zřetele své vlastní zjištění, že zprávou viněn jest sou
kromý obžalobce ze zpronevěry svěřených mu peněz, dal se obranou ob
žalovaného svésti k tomu,' by posuzoval otázku veřejného zájmu.s hle
diska, jež nemůže býti ve vnitřním vztahu ku zjištěnému obsahu obvi
nění soukromého obžalobce z určitého trestného činu. Touto otázko\l 
není se však třeba dále zabývati, nehl,díc k tomu, že není rozsudkem 
zjištěna ani subjektivní složka použitelnosti l1vedené stati zákona, proto, 
že podle skutkového závěru rozsudku nebyla splněna prvá podmínka to
hoto paragrafu, Rozsudek nepokládá totiž důkaz obžalovaným ve smy
slú § 4 uv. nov. nabídnutý za zdařený, neboť se mu nepodařilo dokázati 
okolnosti, pro které tvrzení v článku obsažené mohl považovati důvodni' 
za pravdivé. 'Toto skutkové stanovisko kmetského soudu napadá stiž
uost vývody, jež nemohou vésti k úspěchu. Neboť zákon vyžaduje v uve
dené příčině, by byly alespoň dokázány okolnosti, pro které tvrzení 
zprávy mohlo býti důvodně pokládáno za pravdivé. Zaujímá tak stano
visko objektivní, podle něhož nestačí subjektivní bezelstnost obžalova-
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n~ho, nýbrž ~váděné jím podklady pro tvrzení zprávy musí obstáti také 
pred ~mnoslI posu:;ující objektivně otázku, zda to, co vyšlo na jevo na 
skutec~o~tech, ,~duvodňovalo při svědomitém, nikoliv lehkovážném 
z~oumam, hl~dlCl1l1 spolu k povaze zdrojů, z nichž zpráva čerpána, zá
v,;r ;,yslovenŽ pak obsahem zprávy, Na tuto otázku soud kmetský odpo
v,:?el zaporne" Pokud stížnost tvrdí a chce dovoditi opak, brojí jen ne
pn~ustne prolI skutkovému zjištění nalézacího soudu, jež není stiženo 
vytykanou mu neúplností, poněvadž kmetský soud uvádí všechna svě
Dectví, kterých se stěžovatel dovolává, Pokud stížnost tvrdí že obža-
10,va,ný ,měl ve výpovědích svědků K-a, H-a, Z-a, N-a a S-ého' opodstat
nene dnvody pokl~d~ti ob~ah zp,rávy za pravdivý, dlužno ji poukázati 
na to" C~JIZ bylo receno, ze tOtlZ bezelstnost obžalovaného nestačí pro 
O?U nalez:tostbe~trestnostL Ostatně jest i tu kmetský soud v právu, vy
tykaje obzalovane;TIu, za nedbalost proto, že se neinformoval u pramene 
o pr~vdl~OSlI povest;, z nichž čerpal. Neboť již tito svědci nebyli podle 
SpISU svedky to~o" ze soukron~ý ,~bžalobce obdržel od firmy T, a syn 
10,000 Kč pro dellllctvo, ba anI nepkého výroku DL M-e o takové sk u

. tečnosti, nýbrž. jen svědky toho, že N, jim vyprávěl o takovém výroku 
DL M-e, A am O těchto svědcích nevyšlo na jevo a není ani stížností 
uplatňováno, že byli přímými inlormatOry obžalovaného, jenž přece po
dle svého tvrzení uveřejnil článek jemu zaslaný, Jak ukázáno jest zma
teční stížnost obžalov<tného ve všech směrech bezdůvodna' pročež ji 
bylo zavrhnouti, ' 

ll. Naproti tomu je odůvodněna zmateční stížnost soukromého ob
.žal~bce, opír~ná o důvod ,zmat,ečnosti podl~ čís, 9 písm, a) a 10 § 281 
tL L, ~prav?e)en, o dru~y z techto duvodu, Rozsudek shledav v poza.

.stavene zprave obJektIvne skutkovou podstatu přečinu proti bezpečnosti 
:lI podle §§ 487, 493 tL zák, a § 1 zák, čís, 124/24 sb, z, a n" zjistiv, 
~e ,SI ob~a~ovaný musil ~ýti vědom, že se článek, jehož obsah znal, uráž .. 
hve dotyka c,tJ s?ukromeho obžalobce, a zjistiv dále, že obžalovaný dal 
J"ko zodpovedny redaktor pozastavený článek do tisku a uveřejnil jej 
~e ~vou časopl~ech, přece má za to, že »pokud se týče stránky subjek
tJvm«, ~elze obzal0,vanému přičítati přečin podle § 487, 493 tL zák a § 1 
uvede~e nov,ely, Jezto nebylo ~llJak prokázáno, že obžalovaný je původ
cem zavapneho článku ve smyslu § 1 uv, nav" a spatřuje v jednání ob
žalovaného pouze přestupek zanedbáni povinné péče podle § 6 uv, zák, 
Zavmění opodstatňujíci použití právě uvedené stati zákona shledává 
rozsudek v tom, že obžalovaný dal jako zodpovědný redaktor do tisku 
.a uV:,řejnil ve dvou časopisech článek, jehož obsah znal a tedy musil 
SI bylI vědom, že se urážlivě dotýká cti soukromého obžalobce zane
dba; při tom pozornost, při jejímž povinném užití nebyla by ~rážlivá 
zprava pOjata do tisku, Zanedbání to vidí rozsudek v tom že se obža!o.. 
v~ný, opomenul, i?formovati před uveřejněním článku obsahujícího tak 
zavazne obvlllem soukromého obžalob ce o pravdivosti jeho obsahu 
u samého pramene, Toto právní pojetí případu jest mylné, NebOť podle 

§ 6 uv, zák zodpovídá redaktor - tvoří-Ii obsah periodického tiskopisu 
skutkovou podstatu zločinu nebo přečinu uvedeného v § 1 - za přestu-
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pek tehdy, když mu nelze trestný čin spáchaný obsahem tiskopisu přičí
tati podle ustanovení trestních zákonů, zanedbal-li však pozornost, při 
jejímž povinném užití nebyla by zpráva bývala pojata do tiskopisu, Po
dle ustanovení trestních zákonů přičítá se však trestný čin spáchaný ob
sahem tiskopisu in objecto osobám uvedeným v §§ 7 a 10 (239) tL zák, 
mezi nimiž je co do periodických tiskopisů uveden právě též zodpovědný 
redaktor, a toto ustanovení je § 1 zákona ze dne 30, května 1924, čís, 
124 sb, z, a n, zachováno výslovně v platnosti. Že obžalovaný nebyl pu
vodcem pozastaveného článku, je tedy beze všeho významu, když byl 
zodpovědným redaktorem, ba právě z druhého odst § 1 je patrno, že, 
i když je původce znám a může býti stihán a postaven před tuzemsk}' 
soud, lze stihati zodpovědného redaktora, Opačný názor, hájený v od
povědi obžalovaného na zmateční stížnost soukromého obžalobce po
ukazem na úvod a výklad § 1 v důvodové zprávě ústavně právniho vý
boru o tiskové novele, nejen nemá opory v naznačeném dokladu, nýbrž 
naopak se mu příčí; pravíť se ve zprávě ústavněprávního výboru senátu 
národního shromáždění tisk 1884 (stL 4): Zúžení kruhu dosud zodpo
vědných osob obsahuje dále § 1 odsl. druhý, neboť tam se obmezuje 
zodpovědnost na zodpovědného redaktora, je-Ii původce znám, A zpráva 
výboru ústavně-právního poslanecké sněmovny (tisk 4569) praví na 
str. 17, že důvod omezujícího ustanovení druhého odsl. § 1 je spatřo
vati ve skutečnosti, že uražený nemá zájmu na potrestání osob, jejichž 
činnost je přece jen vzdálena oproti činnosti původce, návodce a zod
povědného redaktora, Ustanovení § 1 odst druhý uv, nov. pak naprosto 
nemá toho významu, jejž snad z něho vyvozuje kmetský soud, že by 
zodpovědný redaktor nemohl býti stihán, není-Ii znám a ihned stihatelný 
původce, Ustanovením tím se jen pro případ známosti a stihatelnosti 
původce zužuje široký obor osob 'podle § 7 a 10 trestního zákona stiha
telných,'nic se však nemění ~ při tiskopisech periodických - na prin
cipální trestní zodpovědnosti zodpovědného redaktora, na jehož místo 
při- tiskopisech neperiodických nastupuje podle § 24 nakladatel (vyda
vatel) a není-Ii znám, zodpovědný správce tiskárny, Trestní zodpověd
nost zodpovědného redaktora za zločin nebo přečin spáchaný obsahem 
periodického tiskopisu ovšem není založena o sobě skutečnosti jeho zod
povědného redaktorství, nýbrž - jak patrno z § 10 tL zák - tím, že 
zodpovědný redaktor odevzdal dilo, jež se má rozmnožiti, do tisku, Ne
boť tím učinil zodpovědný red"ktor to, co podle jednotlivých zákazu 
trestního zákona (§§ 487, 488, 489, 491, 492 tL zák) znamená (za 
ostatních náležitostí té které skutkové podstaty) přestoupení trestního 
zákazu a tedy pachatelství deliktu; byl zejména »obviňovatelem« podle 
úvodních slov § 490 tL zák, a »vykonal urážku«, jak se vyjadřuje § 493 
tL zák. Po stránce subjektívní jest pak zodpovědnému redaktorovi takto 
vymezený čin' přičitatelný za delikt ztělesněný obsahem tiskopisu, byl-Ii 
si zodpovědný redaktor vědom urážlivosti zprávy, Podle toho nelze po
dle ustanovení trestních zákonů přiCitati zodpovědnému redaktorovi čin 
spáchaný obsahem tiskopisu za zločin nebo přečin ve smyslu § I uv. 
zák. jen tehcia, když dilo, jež mělo býti rozmnoženo, nedal do tisku, 
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ta~že bylo uveřejněno bez jeho spolupůsobení, nebo sice do tisku je dal, 
avsak UČlllll tak neznaje jeho obsahu, nebo neuvědOllliv si jeho urážli
vého rázu. Stalo-Ii se tak z přičitatelné nedbalosti, ze zanedbání po
zornosti, při jejiž povinném použití nebyla by zpráva bývala pojata do 
časopisu, zodpovídá redaktor za přestupek podle § 6 uv. zák. V sou
zeném případě, kde jest zjištěno, že obžalovaný zodpovědný redaktor 
jako takový článek četl a, jsa si vědom urážlivosti jeho obsahu, dal jej 
do hsku, není tedy místa pro použitelnost § 6, poněvadž nejen lze, avšak 
po zákonu je nutno přičítati mu po objektivní i subjektivní stránce trest
ný čin spáchaný obsahem tiskopisu, a to za přečin podle § 487 a 493 
tr. zák. Podle těchto vývodů jest odsouzení obžalovaného pro přestupek 
§ 6 právně pochybeno. Bylo proto zmateční stížnosti soukromého obža
lobce vyhověti a uznati, jak se stalo. 

čís. 3178. 

Souběh podvodu a předražování podle § 8 lich. zák., bylo-Ii majite
lem domu nesprávně tvrzeno nájemníkům, že náklady na opravy domu 
byly již stanoveny soudem určitým penízem,a předložil-Ii týž soudu 
v nesporném řízení o zvýšení nájemného nesprávný účet nákladů za 
opravu domu. 

Jde-Ii o byt podléhající zákonu na ochranu nájemníků, jsou pro sta
novení činže směrodatny výhradně předpisy onoho zákona, leč by šlo 
o byt ve starém domě poprve k obytným účelům pronajímaný; v tomto 
případě stejně jako při bytech onomu zákonu nepodléhajících rozhoduje 
skutečná cena domu. 

(Rozh. ze dne 12. května 1928, Zm II 27/28.) 

Ne j v y·š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném za
sedání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku zemského trestního 
soudu v Brně ze dne 21. listopadu 1927, jímž byl stěžovatel uznán vin
ným zločinem podvodu ve smyslu §§ 197, 200, 201 a) a 203 tl. zák, 
zrušil napadený rozsudek, pokud se týká stěžovatele, v celém rozsahn 
jako zmatečný a věc vrátil soudu prvé stolice, by ji v rozsahu zrušení 
znovu projednal a rozhodl. 

. D ů vod y: 

Zmateční stížnosti obžalovaného, dovolávající se číselně důvodů 
zmatečnosti čís. 4, 5, 9 a) a 10 § 281 tr. ř., nelze upříti oprávnění. Na
padený rozsudek rozděluje činnost obžalovaného ve dvě skupiny, spa
třuje jeho zavinění v tom, že: L jednak předloživ v listopadu 1923 okres
nímu soudu v Brně ve své právní věci proti »nájemníkům« o zvýše'ní ná
jemného nesprávný účet stavitele Rudolfa N-a, uvedl soud v omyl, jímž 
škodu utrpěti měli stát na svém právu na nerušený výkon spravedlností 
a »nájemníci« škodu na majetku převyšující 2.000 Kč; a že dále II. ocl 
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roku 1923 až do počátku roku 1927 lstivým předstíráním, že náklady na 
opravu vil činily 55.000 Kč, uvedl v omyl ve. výroku P?d ~L jménem uve: 
clené nájemníky, jímž měli tito na svém majetku utrpeh skodu 2.000 Ke 
převyšující. Tuto činnost podřadil soud skutkové podstatě zločinu pod
vodu podle §§ 197, 200, 203 a v bodu 1., i ustanovení § 201 a) tr. zák 
K L S ohledem na různé námitky rázu hmotně-právního sluší předeslah 
toto: Právně myin)f111 je názor zmateční stížnosti, že opis účtu stěžovate
lem v nesporném řízení okresnímu soudu předložený nemůže býti po
važován za průvodní prostředek ani za iistinu" mající průvodní význam. 
Nesporné řízení jest především řízením oficiosním, v němž jest soud po
vinen z moci úře.dní zjišt'ovati skutečnosti rozhodné. pro své usnesení; 
to vysvítá z předpisu § 2 patentu o nesporném řízení, podle něhož soud 
vyšetří veškeré okolnosti" a poměry:, l:teré ,,~ů"sobí ,na soudcovsk~ opa~ 
tření i úřadu; pko prostredek SIOUZICI k z]lstem techto okolnosh uvadl 
se p;k v čís. 5 § 2 uv. pat. kromě výslechu stran, osob věcí znalých a 
znalců výslovně i důkaz listinami. O přípustnosti důkazu listinami v ne
sporném řízení nemůže tudíž býti p~ch~bnosti. Stížnost se o~šem "~ovo: 
lává předpisu § 294 c. ř. s., odeplrajlc dokladu v souzenem pnpade 
předloženému průvodní význam, poněvadž není podepsán vydavatelem; 
nevystihuje však tímto svým přednesenl pravý. význam předpi,su § 294 
c. ř. s., jehož účelem je toliko stanovlÍl podmmky a mlru pruvodnosh 
listin tudíž způsobilosti jejich, podávati úplný důkaz toho, že prohlášení 
v ni~h obsažená pochází od vydatele, dokud opak není prokázán; tím 
však není řečeno, že by pouze listiny odpovídající co do své formy po
žadavku § 294 c. ř. s. mohly býti soudem použity jako prostředky prů
vodní, naopak jest dána soudu úplná volnost, by použil kteréhokoli li
stinného dosvědčení jako pramene svého poznání, zkoumaje jeho ob
sah, význam a průvodnost podle volného uváženÍ. Tu pak zjišťuje roz
sudek; že stěžovatel, obdržev od stavitele Rudolfa N-a správný účet na 
24.470 Kč za stavitelské práce, žádal na něm, by mu podle konceptu 
jím.- stěžovatelem - vyhotoveného upravil nový účet na 32.508 Kč; 
že mu N. skutečně podle tohoto konceptu sestavený účet ovšem bez 
podpisu svého jména zaslal a, že stěžovatel přiložil tento účet, opatřiv 
jej nápisem »opis« a podpisem stavitele Rudolfa N-a s doložkou »m. p.«, 
ku své žádosti ze dne I. října 1 927 o zvýšení nájemného jako doklad 
tvrzení, že stavitelské opravy stály 32.608 Kč. Právem spatřil i nalézacÍ 
soud v této listině listinu ve smyslu § 201 a) tr. zák.; neboť třeba že 
pak byl v nesporném řízení slyšen o v.ýši těchto nákladů znalec, a třeba 
že soudce řekl 'stěžovateli ieště před zahájením tohoto řízení, že příspě· 
vek bude rozvržen na základě posudku znaleckého, nevysvítá přece 
z loho ještě, že byl soudce tímto posudkem vázá~ a, že věc musila býti 
rozhodnuta tak, jak znalec vypovldal; povmnosÍl soudu naopak Jest a 
bylo i v tomto případě podle zásad v § 2 patentu ° nesporném řízení 
vyslovených přihlížeti i ke všem jiným průvodům jemu předvedeným a 
zkoumatijejich význam, a tu nelze pak onomu dokladu, jenž vyvolával, 
zdání, že jest opisem skutečně existujícího správného účtu, tudíž listině 
ve smyslu zákona odepříti způsobilost vyvolati omyl a přivoditi poško-
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zení statkú podle § 197 tr. zák. chráněných. Obšírným dovozováním, že 
stěžovatel jím předloženou listinu za takový průvodní prostředek nepo
kládal, broji stížnost toliko způsobem s hlediska § 258 a 288 čís. 3 tr. ř. 
nedovoleným proti opačnému přesvědčení nalézaciho soudu. Podle na
padeného rozsudku byl obžalovaný uznán vil1'llým, že jeho lstivým jed-
náním utrpětí měl škodu jednak stát ve svém právu na nerušený výkon 
spravedlnosti, a »nájemníci« na svém majetku škodu převyšujicí 
2.000 Kč; abstrahujíc od toho, že takové rozštěpení na různé chráněné 
statky bylo podle obsahu rozsudku zbytečným, kdyžtě závadná činnost 
směřovala k hmotnému poškození nájemniků prostřednictvím nespráv
ného rozhodnutí soudu, nelze upříti stížností oprávnění, pokud právě 
tomuto rozhodnému výroku v příčině škody nájemníkům způsobené -
kvalifikace podle § 200 a 203 tr. zák. - vytýká zmatečnost, poněvadž 
r~zsude~ neuváděje ani osoby, které měly býti poškozeny, neobsahuje 
vubec duvodu pro výrok, že škoda, která z toho činu vzejíti měla, pře
vyšuje 200 neřkuli 2.000 Kč. Podle spisu Nc VIl! 663/23 okresníha 
soudu v Brně okolí týkalo se zjištění přípustnosti zvýšení nájemného 
toliko nájemníků Emila Sch-a, Josefa č-ého a Františka K-a; zdali snad 
těmto nájemníkům mohla a podle úmyslu stěžovatelova měla býti způ
sobena škoda oním lstivým jednáním, předložením nesprávného opiSL! 
účtu o 8.138 Kč proti pravdě zvýšeného, rozsudek nezjišťuje, a stejněc 
ani nezjišťuje, jakou škodu snad tito nájemníci s ohledem ke skuteč
nému dalšímu trvání jejich nájemného poměru počítajíc ode dne I. listo
padu 1923 (viz usnesení Nc VIII 666/23/7) utrpěti měli a mohli. Soucl 
tu směšuje -- jak se lze při nedostatku všech v tomto případě potřeb
ných zjíštění toliko domnívati - asi skutkové podstaty činů pod I. uvc
denýchse skutky pod bodcm II. uvedenými, leč skutky posléze uve
dené, o nichž bude níže ještě podrobněji promluveno, týkají se pod
vodů, spáchaných na určitých nájemnících, jménem v rozsudku uve .. 
dených, na něž se nevztahovalo ono. nesporné řízení Nc VIII 666/;23, 
aní falešný účet, v řízení tom předložený, nýbrž pozůstávala lstivost 
jednání v těchto případech v tom, že stěžovatel, dohoduje se z části 
před zahájením, z části po skončení onoho nesporného řízení s těmito 
nájemníky o nájemném mímo soud, jim ústně předstíral, že podle soud
ních spisů a pod. náklady za opravy činí 55.000 Kč. Je nasnadě, že tu 
nemůže jíti o souvislost s činy pod I. uvedenými, a jelikož podle roz
sudku ani jínak seznati nelze, kterým nájemníkům měla býti způsobena 
škoda a v jaké výši, tak že vůbec není patrno, zdali tu jde o přestupek 
či o zločin podvodu a to buďto podle § 200 neb 203 tr. zák.kvalifiko
vaný, bylo v této první části napadený rozsudek zrušití jako zmatečný. 
K vývodům stížnosti, týkajícím se domnělé bezelstnosti stěžovatele 
v tom směru, že vnitřní hodnota stavitelských prací odpovídala penízi 
jím udanému (scil o 8.132 Kč vyššímu), se připomíná, že pronajímatel 
jest oprávněn přesunovati na nájemníky jen náklady skutečně mu vzešlé. 

K ll. Pokud sc týče druhé části rozsudku - podvod spáchaný 
k újmě určitých nájemníků se škodou 2.000 Kč převyšující, - sluší se 
předem vypořádati s řadou hmotněprávních námitek stížnosti, nesou-
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cích se k tomu) že »činnost obžalovaného vL'tbec nespadá pod obor práva 
trestního, n}rbrž naplňuje nanejvýše pojem bezpráví civilněprávního, 
přihlížejíc k ustanovením zákonů na ochranu nájemníků, podle nichž 
může býti požadováno zp"t, co bylo plněno proti ustanovením zákona 
do 6 měsíců od zrušcní nájemní smlouvy - viz § 20 zákona o ochraně 
nájemníků z roku 1923 a obdobná ustanovení pozdějších zákonů; že 
dále obžalovaný nemusel smluvenou činži rozdělovati na vlast'ní ná
jemné a na příspěvky vedlejší, nýbrž že mohl ujednati činži celkovým 
penízem a to zcela volně; a že pak jeho činnost nenabývá rázu trestně
právního, pokud snaže se dociliti výhodné úplaty za poskytované uží
vání bytu v moderně vybavených vilách, a to čínži v poměru k ceně 
jiných bytů, zejména v nových domech velmi mírnou, rozdělil při uza
vírání nájemních smluv činži na nájemné a příspěvek na opravy, kte
réžto rozdělení mělo prý význam toliko proti berní správě«. Těmto ná
mítkám lze toliko' z části přisvědčíti. Pochybeným je především názor, 
že čínnost obžalovaného vůbec nemůže býti posouzena podle práva 
trestnlho: vždyť zákon z roku 1923 - čís. 85 sb. z. a n. - stanoví 
výslovně v § 28, že se obcházení tohoto zákona a jednání, která jsou 
podle tohoto zákona zapovězena, trestají poiítíckými úřady, a jest toto 
ustanovení myšleno jako doplněk k předpisům všeobecného trestního 
zákona a zákona o válečné lichvě, na jejichž platnosti již podle účelu 
zákona, sloužícího ochraně nájemníků, nic změněno nebylo. Této my
šlence dává se ještě jasnější výraz v pozdějších zákonech ze dne 25. 
dubna 1924, čís. 85 a z 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n., v jejichž 
§ 28 se zdůrazňuje podpůrná příslušnost politických úřadů k potrestání 
dodatkem, »nejde-li o činy přisněji trestné«. Nepochybil tudíž soud, zkou
maje závadnou čínnost s hlediska § 197 tr. zák. a je nasnadě, že ani 
trestní ustanovení o bytové lichvě nebyla dotčena zákony na ochranu 
nájemníků. Pokud se týče narážky stížnosti na domnělou přiměřenost 
nájemného s ohledem na místní poměry a výši nájemného u jiných byW 
v táže obci, bylo by lze této námitce přiznati jistý význam, kdyby šlo 
o pronájem bytů nepodléhajících zákonům o ochraně nájemníků; mě
řítkem při stanovení nájemného u takových bytů je skutečná cena domu 
a mohlo by tu býti vhodnou pomůckou pro zjištění přiměřeností nájem
ného případně i porovnání s činží jiných obytných stavení v dotyčné 
obci. Podstatně jinak má se ovšem věc v případech, kde se pronajímá 
byt podléhající zákonu o ochraně nájemníků; odezírajíc od výjimečných 
případů, kde se pronajímá byt ve starém domě po prvé k účelům obyt
ným, pro kteréžto případy by ovšem mohly přijíti v úvahu též směrnice 
shora uvedené -- viz rozh. sb. n. s. čís. 1910, - jsou v takových pří
padech pro stanovení činže směrodatny výhradně předpisy zákonů 
o ochraně nájemníků. Podle těchto zákonů skládá se celkové nájemné, 
jehož stanovelYí se může díti buďto dohodou stran nebo rozhodnutím 
soudu, jednak z činže v užším slova smyslu, t. j. z činže s vedlejšímí 
poplatky, která byla smluvena 1. srpna 1914 nebo při pozdějším prvním 
pronájmu, zvýšení podle určitých procentních sazeb, odstupňovanýcil 
různě pro nájemníky, mající již byt najatý, a pro nájemníky nové, a vedle 
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toho z různých jiných položek, v zákonech na ochranu nájemníků vý
slovně vypočtených - jako veřejné dávky; pravidelné roční výlohy pro
najímatele; úroková míra z kníhovních pohledáv.ek; opravy a obnovy 
domu a pod. _. jejichž zvýšením (nákladem) podmíněno jest i právo 
pronajimatele na příslušné zvýšení nájemného; víz příslušné zákony na 
ochranu nájemníků z roku 1923-1925, jak byly shora uvedeny. Před
pokládajíc, že se v případech, o něž (u jde, jednalo o byty, podléhající 
zákonům o ochraně nájemníků - rozsudek v tomto směru neobsahuje 
Ovšem žádného zjíštění, leč podle celé obhajoby obžalovaného, jakož 
í podle obsahu spisu Nc VllI 666/123 nebude asi tato otázka sporná -
byly by tedy směrodatny pro dohodu stran o výši nájemného dotyčné 
zákonné předpisy; podle těchto předpisů musel se říditi i obžalovaný 
jako pronajímatel proti osobám, ucházejícím se nově o pronajatý byt 
v jeho vilách, a byl obžalovaný oprávněn, avšak i povinen, své nájemní 
požadavky přizpůsobiti těmto předpisům. Nezachoval-Ii se stěžovatel 
tak, žádal-Ii na uchazečích nájemné v částce ony zákonem vytýčené 
hranice převyšující, nelze v takovém jednání spatřovati toliko bezpráví 
civilněprávní, nýbrž slušÍ, jak již shora naznačeno, zkoumati, zdali ta
kové jednáni naplňuje skutkovou podstatu válečné lichvy podle § 8 
zákona ze dne 25. dubna 1924, čís. 80 sb. z. a n., či skutkovou podstatu 
podvodu, jak to tvrdí obžaloba. Společným znakem obou těchto trest
ných činů jest vznik škody, pokud se týče možnost vzniku škody, zra
čící se v případě onom -- při bytové Echvě - v tom, že byla žádána 
částka zřejmě přemrštěná, a pozůstávající v případě druhém - při 
podvodu - v tom, že byl lstivým jednáním pachatelovým přivodivším 
omyl jiné osoby způsoben škodný účinek; talo náležitost musí býti 
především bezpečně zjištěna a tu vykazuje rozsudek podstatnou vadu, 
pokud zjevně spatřuje škodu stělesněnou v celkových částkácb za 
,)opravy« požadovaných. Bylo již shora zdůrazněno, že pronajímatel jest 
povinen, avšak i oprávněn, veškeré v příslušných zákonech vypočtené 
položky (základní činži, procentní přirážky k ní, jakož i další části za 
různé výdaje, její zvýšení pokud se týče její náklad) počítati si jako 
»nájemné«; z toho vyplývá, že by v případě, kdyby bylo prokázáno, že 
stěžovatel žádal nájemné, odpovídající součtu všech těchto zákonem 
dovolených části (a tuto důležitou skutečnost bylo soudu přesně zjistiti 
ohledně toho kterého nájemníka podle toho kterého, pro dobu spácha
ného činu v úvahu přicházejícího zákona o ochraně nájemníků) - vznik 
skody a následkem toho i trestné jednáni vůbec bylo vyloučeno, tře
baže by obžalovaný nebyl konkretisoval proti stranám podrobně jed
notlivé položky, z nichž se jim žádané nájemné skládalo, a třeba že při 
tom, rozděliv prostě nájemné ve dvě části, totiž »činži a»opravy«, byl 
použil údajů nesprávných o výši těchto oprav. Na tuto podstatnou vadu 
rozsudku stižnost právem poukazuje, zdůrazňujíc, že v 55.000 Kč podle 
spisu Nc VIII 666/23 nebyly zahrnuty jen náklady za stavitelské práce, 
nýbrž i náklady za celou řadu prací jiní'ch. Pfevyšuje-li žádané nájemné 
souhrn těchto položek, pak by tu bylo posuzovati takové jednání s hle
diska trestných podstat shora uvedených a bylo by těžisko pro skut-
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kovou podstatu podvodu hledati v tom, zdali pachatel, neomeziv se 
pouze na požádáni částky zřeJIlle, přel;1rštěn~, použ!1 lstivého předs tí~ 
rání a to takových IstIvych prostredku, ktere vybocIiy z mezI tvrzeJ1J 
obvyklých při uzavírání takovýchto smluv (a jinak se neberou vážně) 
a následkem kterých dotčená osoba, byvši uvedena v omyl, předse
,:zala jednáni poškozující; samoz~ejmým požad~vke~" pro k~alifikad 
takového činu jako podvodu by dale bylo, ze veskere tyto slO2ky I po 
stránce subjektivní byly v úmyslu pachatele zahrnuty. Podle těchto 
směrnic mohlo by býti lstivé předstírání podle § 197 tr. zák. spatřováno 
v nesprávném tvrze~í, že n,ákl~dy za ?pravy d?mu byly, již ~tanoveny 
soudem určitým pemzem; vzdyt tvrze-mm takove, pro na]1mal1l bytu za
jisté velmi důležité kon~ret~! sku.teč~osti ,:,ůže býti .v ~áje:nní~u vy~o
lána mylná představa, ze zadane naj€mne odpovlda uplne predplsum 
zákolia o ochraně nájemníků, poněvadž již soudem bylo zkoumáno a 
stanoveno, takže týž, nepátraje dále po bytech jiných, hovících co do 
nájemného předpisům zákona o ?chr~ně nájemníků, od~o?lá se,~. omylu, 
vyvolaném oním lstivým ~ředsÍ1ral11m, naj~lOuh. d~tycny drazsl byt a, 
platiti nájemné, které poklada omylem za zakonne. S ohledem na tvrzelll 
některých svědků (Viktora N-~ a )osej~ M-a); které by ':'Ohl! po~ka
zovati k tomu, že při smlouvalll najemneho onem Ishvym udaJum vubec 
nepřikládali významu, sluší přirozeně vždy pečlivě uv~žovati o přičinné 
souvislosti potud, zda byl onen pachatelem vyvolar~~ omyl pohn~tkou 
pro uzavření škodlivé nájemní smlouvy. Pokud se tyce pos~eze ,najem
níků, kteří již měli byt naíatý (lsidor S.), slušelo by pak vec pn jmak 
obdobném použití shora uvedených zásad zkoumah ~ toho hledls~a, z~a 
směřoval úmysl pachatelův k tomu, by je konkretrnm Ishv~~ predsÍ1~ 
ráním (rázu jíž naznačeného) přiměl k tomu, by se uvohlI zaplahtI 
částku vyšší, nežli bylo podle platných zákonných předpisů dovoleno a 
podle skutečných poměrů bylo třeba. V těchto mezích sluší zmatečl11 
stížnosti i ohledně II. části odsuzujícího výroku přiznati úspěch, napa
de<rý rozsudek zrušiti jako zmatečný i v této částí a, aniž bylo třeba za
bývati se dalšími výtkami rázu formálního, za předpokladů § 5 nov,ely 
k trestnímu řádu věc vrátiti soudu prvé stoHce,by ji znovu projednal a 
rozhodl. 

čís. 3179. 

Ustanoveni § 281 čís. 2 tr. ř. týká se pome neplatných úkonů pří
pravného řízeni; nespadá sem protokol o zodpovědném výslechu choro
myslného spoluobžalovaného, jenž není pod sankcí zmatečoosti; ~ta
novení § 151 a § 170 tr. ř. nevztahuji se na výslech obviněného. 

(Rozh. ze dne 16. května 1928, Zm I 170/27.) 

N e j v y ~ š í s o u d jako .soud zrušovací zavrhl v neveřejném za
sedání zmateční stížnost obžalovaných do rozsudku krajského soudu 
v Hoře Kutné ze dne 1. prosince 1926, jímž byli stěžovatelé uznáni vin
nými zločinem jednak dokonaného, jednak nedokonaného podvodu po
dle §§ 8, 197, 200, 203 tr. zák., mímo jiné z těchto 

Trestnf rozhodnuti X. 
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důvodů: 

Zmateční stížnost obžalovaného Alfonse A-a spatřuje zmatek podle 
§ 281 čís. 2 tr. ř. v tom, že byl čten přes odpor obžalovaných protokol 
? zodpovědném výslechu spoluobžalovaného Š-a, čímž prý byly poru
seny předpisy §§ 151 čís. 3, 170 čÍs. 1, 2, 5, 6, 7 a 252 tr. ř. Zmatek po
dle § 281 čís. 2 tr. ř. jest dán tehdy, byl-Ii čten přes odpor stěžovatelův 
spís o nějakém po zákonu neplatném výkonu přípravného vyhledávání 
nebo vyšetřování. Z cítace § 151 čís. 3 tr. ř. a z učiněných návrhů dlužno 
za to míti, že stížnost uplatňuje neplatnost vyšetřovacího úkonu v tom 
smyslu, že Š. pro choromyslnost neměl býti vyslýchán. Než stížnost není 
v právu. Š. byl spoluobžalován a měl býti a byl čten jeho zodpovědný 
výslech. Na zodpovědný výslech vztahují se ustanovení §§ 198-205 
tr. r;, kdež mkde není vysloveno, že by byl í zodpovědný výslech osoby 
nepnčetné pod sankcí zmatečnosti. 1 kdyby byl š. jíž v době výslechu 
choromyslným, nebyl by býval jeho výslech neplatným. Dovolává-li se 
stížnost ustanovení §§ 15 I a 170 tr. ř., odvolává se na ustanovení tý
kající se výslechů svědeckých, která se na výslech obviněného nevzta
hují. Ostatně nebyl čten protokol o zodpovědném výslechu Š-a přes 
odpor stěžovatelův, neboť obžalovaní navrhovali pouze, by bylo zá
sadně rozhodnuto, zda má býti čten protokol Ferdinanda š-a, což (stejně 
Jako výhradu zmateční stížnosli po soudním rozhodnutí učiněnou) za 
odpor po rozumu § 281 čís. 2 tr. ř. považovati nelze. Nehledíc k tomu 
byl protokol O zodpovědném výslechu š-ově čten za souhlasu stran. Ná
vrh obhájce D-ova, by onen protokol š-ův čten nebyl, tu na váhu ne
pad;!, neboť byl činěn při hlavním přelíčení dne 25. listopadu 1925 od
bývaném před jinými soudci a pří líčení konaném před soudcí, kteří ve 
věci rozhodli, opaková!n nebyl. Tím, co uvedeno, stává se bezpředmět
ným i dovolávání se předpisu § 252 tr. ř., neboť ustanovení § 281 čís. 2 
tr. ř. týká se pouze neplatných úkonů přípravného řízení. S hlediska 
§ 281 čís. 3 tl'. ř. pak ustanovení § 252 tr. ř. není pod sankcí zmateč
nosti. 

čís. 3180. 

Nepříslušnost samosoudcovu podle § 7 odst. 4 (5) zák. ze dne 22. 
prosínce 1921, čís. 471 sb. z. a n. (§ 261 tr. ř.) jest vysloviti rozsud
kem, proti němuž přísluší opravný prostředek zmateční stížností. z dů
vodu § 281 čís. 6 tl'. ř. a to ve prospěch obžalovaného. 

Veřejnrýobžalobce je návrhem podle § 6 zákona čís. 471/21 vázán 
(8 výjimkou případu § 7 (3) zákona).; k prohlášení nepříslušnosti samo
soudcem může tu dojíti jen, uzná-li, že výše trestu do šesti měsíců není 
vzhledem k povaze činu a po případě též k znehodnocení peněz doSlta-
tečnou pro čin, který je předmětem obžaloby. . 

Výrok o dostatečnosti nebo nedostatečnosti navrhovaného trestu do 
šesti měsíců není důsledkem zjištění, že tu nejsou nebo jsou určité zá
konem přesně stanovené skutečnosti, na nichž výměra trestu delši šesti 
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• . u' za' Vl 'S!' ny' brž J' est vy' sledkem volných úvah a výrazem volného 
meslc. , • zk " • c' soudem • 'd' 'soudu takže se vymyka z pre oumam zrusova 1m . presve cem , tak' ,. .. e 

o té stránce, zda předpoklady opravňují k . ove~u ~veru" ~ nemuz b' t' napadán dokazovánim jeho věcné nespravnostl anI za ucelem, by 
bYl \ho vyvrácením odňat podkla~ výroku o nepříslušnosti samosoudce 
/ d~líčen zmatek § 281 čís. 6 tr. r. 

Pro určení trestní sazby, j~ž má být!, r~zsudkem na pachatele po
"1 J'est rozhodny' m vy'hradne skutek, JlffiZ byl pachatel v tomto roz-

UZl 0, ák 260" 1 t ') dku uznán vinným (§ 32 tl'. z ., § CIS. r. r. • , ' 
Sti I v případech § 265 tr. ř. dlužno použíti na souzený skutek vyhradne 

t t
• sa by která J'e zákonem stanovena na tento skutek; ono ustano

resm z, . t b '. 'h nešerre , 'est dáno ve prospěch pacha ele a za ezpecuje mu, ze o. : 
v~m J, d § 57 tr. ř. nestihnou tresty, jichž součet ho nemohl shh. nouh 
mm zasa y 'ak .. d' 'h d ly ři šetření onoho ustanoveni, neubírá mu vs pnpa ne vy, ~ J1' -
p , § 32 tr zák byť J'cu proto že nebylo nebo nemohlo byh setreno 
nOUCl z .., ' 
předpisu § 57 tr. ř. 

(Rozh. ze dne 18. května 1928, Zm 1 277/28.) 

N · -- í s o u d J' ako soud zrušovací vyhověl v neveřejném za
e J v y s s dk k' h t t 'ho edání zmateční stížnosti obžalovaného do rozSU u zems e o res ni, 

~oudu v Praze ze dne 23. března 1928, jímž se samosoudce podle .~ 7 

čís. 4 zák. ze dne 22. prosince 1921, čís. 471 sb. z. a n. pok~d se ty.':" 
čl. I. zák. ze dne 12. prosince 1923, čís. 259 sb. z. ~ n. proh:~sll nepn
slušným k rozsouzení trestní věci proti Alolsu V-OVl pro. zlocm zprone~ 
věry podle § 183 tr. zák. a přestupek podv?du podle, §§~97" 461 tJ. 
zák:, zrušil napadený rozsudek jako zrna tečny a vec vrahl temuz soudu, 
by ji S"l11osoudcem znova projednal a rozhodl. 

Důvo.dy: 

Podle § 7 odst. čtvrtý zákona ze dne 22. prosince 1921,. čís. 471 sb., 
z. a n. plaií pro věgi projednávané sa~osoudcem ob9,obn,e ,ustanov;n~ 
§ 5 uv. zákona, takže jest se samosoudCI prohlaslÍl nepnslusnym, u~na-h 
trest ztráty svobody do šesti měsíců nedostatečným za č!,n, k!ery Jest 
předmětem obžaloby, takže jest i samosoudCI v tomto pnpade po~tu: 
povati podle § 261 tr. ř. Výrok o. ne'přís:uš~?sti.?tal se t",dy lor':.'aln~ 
správně ve lormě rozsudku, protI nemuz ]'nslusl op~avny • prostre,deK 
zmateční stížnosti z důvodu § 281 čís. 6 tr. r. ve prospech obzalovaneh?, 
jelikož mu ze zachování rozsudku a převed:ní věci na nalézací. sen~: 
lirozí nebezpečí, že mu po případě bude ulozen trest na svobode delsl 
6 měsíců tedy trest větší než mU mŮže býti uložen samosoudcem podle 
§ 7 odst.' prvý uv. zák. P;o otázku, zda se stal vjroksa~o,soudce o jeho 
nepříslušnosti právem čili nic, je bez významu, ze statm zastupce .~avrhl 
při hlavním přelíčení - z důvodů, jejichž nesprávnost bude pozdeJI do-

. kázána _ použití trestní sazby těžkého žaláře od I roku do 5 let a ko
nání hlavního přelíčení před senátem; jestiť obžalobce návrhem ve spise 

2í'" 
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II 



-- Čís. 3180 -
372 

obžalovacím, by byla - rozuměj pro skutky obžalobou stíhané - ulo
žena jako hlavní trest ztráta svobody do šesti měsíců, vázán s jedínou 
vy jímkou zákonem (§ 7 odst. třetí) stanovenou - která však v této 
trestní věcí nenastala, - že dojde při hlavním přeličení k rozšíření 'ob
žaloby, t. j. že obžalobce učiní dodatečně předmětem obžaloby a tím 
i hlavního přelíčení a rozsudku ještě jiný skutek (jiné skutky), než byly 
(Jsou) stíhány spisem obžalovacím. Jedíně v případech takového roz
množení počtu souzených skutků může obžalobce - odvolav návrh 
o~ledně výše trestu - učiniti návrh pro samosoudce závazný, by se 
prevedla věc na senát, kdežto jinak mŮže k prohlášení nepříslušnosti 
samosoudcem dojíti jen, uzná-li samosoudce, že navrhovaná sazba, 
správněji výše trestu do šesti měsíců není s hledisek v § 6 odst. druhý 
naznačených, neboli vzhledem k povaze činu a po případě též k znehod
nocení peněz dostatečnou pro čin, který je předmětem obžaloby. Výrok 
o dostatečnosti nebo nedostatečnosti navrhovaného trestu do šesti mě
síců není -- srovnej vývody zrušovacího soudu pro obdobný případ 
v rozhodnutí čís. 1334 sb. n. s. -- důsledkem zjištění, že tu nejsou nebo 
jsou určité zákonem přesně, stanovené skutečnosti, na nichž výměra 
trestu delší šesti měsíců závisí, nýbrž jest výsledkem volných úvah ~ 
výrazem volného přesvědčení soudu, takže se vymýká z přezkoumání 
zrušovacím soudem po té stránce, zda předpoklady opravňují k tako
vému závěru, a nemŮže býti napadán dokazováním jeho věcné nespráv
nosti ani za účelem, by byl jeho vyvrácením odňat podklad výroku o ne
příslušnosti samosoudce a doličen zmatek § 281 čís. 6 tr. ř. Avšak roz
sudek neopírá závěr o nedostatečnosti trestu do .šesti měsíců poukazem 
na povahu souzeného skutku a na znehodnocení peněz (§ 6 odst. druhý), 
nýbrž úvahami, které nemají s těmito hledisky vůbec nic společného, 
totiž úvahami, že obžalovaný byl po spáchání souzených skutků od
souzen rozsudkem ze dne 1. prosince 1927 pro zpronevěry, že úhrnný 
peníz těchto zpronevěr a zpronevěr nyní souzených činí značně přes 
2.000 Kč, že při této výši zpronevěřených statků či'ní zákonná trestní 
sazba 5 až 10 let (pokud se týče na návrh obžalobcův 1 rok až 5 let), 
že není jisto, zda bude lze použiti práva podle § 54 tr. zák., a že se ne
považuje doplňkový trest šestiměsíčního žaláře za dostatečný při ode 
souzení obžalovaného pro tento čin. Zřejmě řídil se tedy samosoudce 
názorem, že jest v případech § 265 tr. ř. vyměřiti trest za nově souzený 
skutek podle trestní sazby, vypadající na souhrn skutků dříve a nyní 
souzených. Nesprávnost tohoto názoru vytýká stížnost právem, uvádě
jíc, že nelze přisvědčiti k názoru samosoudce, že nestačí trestní sazbo 
do.6 měsíců při stanovení doplňkového trestu za použití § 265 tr. ř. 

Pro určení trestní sazby, které má býti rozsudkem na pachatele po
užito, jest rozhodným výhradně skutek, jímž jest pachatel v tomto roz
sudku uznán vinným. To plyne z ustanovení § 32 tr. zák., že trest nesmi 
býti vyměřen ani ostřeji ani mírněji, než jak zákon předpisuje podle zji
štěné povahy zločinu i pachatele, a nasvědčuje tomu i příkaz § 260 
čís. 1 tr. ř., že jest rozsudkem označiti skutek, jímž se obžalovan}' 
uznává vinným, i všemi skutkovými okolnostmi podmiňujícími určitou 
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sazbu trestní. Ovšem múže dojiti k tomu, že na skutek, na který stanoví 
zákon trest na svobodě mírnějšího způsobu, vypadá část trestu na svo~ 
bodě přísnějšího způsobu, avšak jedině v případech § 34 a § 35 (267) 
tr. zák., t. j. výhradně tehdy, jsou-Ii různé skutk'y téhož p~chatele před
mětem téhož vyšetřování a odsouzení. Tuto vy]lm~~ ze ~asady § 3,2 tr. 

·k. nelze rozšířiti ina případy, ve kterých nemuze mlh ona vYJlmka 
~~ůchOdU, protože nebylo (nemohlo býti) šetřeno příkaz~ ~ 57 tr. ř., 
by všechny skutky pachatelem spáchané byly souzeny ]edlnym r?zsud
kem. Ustanovení § 265 tr. ř., jež má tyto případy n.a :ret,eh, J~st dano v~ 
prospěch pachatele a zabezpečuje mu, ze ho nesetrel1l~ .za~ad'y § 5/ 
tr. ř. nestihnou tresty, jichž součet ho nemohl stlhnouh ~n setrem on~ho 
ustanovení, neubírá mu však případné výhody plynoucl z § 32 tr. zak., 

b t' 'en proto že uvedeného předpisu § 57 tr. ř. nebylo nebo nemohlo 
y J ,. 'k . k ., t t t . d t b 'ť šetřeno. Trest přípustný podle § 34 tr. za . Ja ocas res u ]e no-
Yh

I 
í vzhledem k § 32 tr. zák. přípustným ani jako trest samostatně 

ne onen d'· "t' . k uložený. I v případech § 265 tr..ř: dl~žno tu IZ pOUZI 1 na souzeny s u-

t k . hradně trestní sazby ktera Je zakonemstanovena na tento skutek. 
e vy , . ' _··t· t t 

O Č . názor že ]'est pro skutek dodatečne souzeny vymen 1 res po
pa ny , o • d·' . h 

dle sazby, jíž by bylo použíti na celek skutku nyl1l a nve s;JU~enyc., 
vedl by k důsledku s hlediska § 32 tr. zák. naprosto nemoznemu, ze 
jest soudu uložiti trest žaláře pro přestupek, byl-li pa~ha!el ~dsouzen 

10ČI'n rozsudkem k němuž dlužno podle § 265 tr. r. pnhiIzetl. Tapro z , . . ' •. .t' . 
kový důsledek jest tím nepřij~teln.ějŠlm, ze z~kon nepnpous 1 --:-. srovnej 
§§ 355, 356 tr. ř. _ při trestnych cmech, ]Ichz k~ahf~k~ce za zl?cm ~nebo 
přestupek závisí na výši způsobené nebo zamysle~,e skody, o pres z~sadu 
vyslovenou v § 173 tr. zák. ani obnovy trest111ho nze~I z, du~odu, ::e by 
naplňoval skutkovou podstatu zločinu přestupek, kt;ry ma byh ]este do~ 
datečně souzen, ve spojení s plestupkem souzenym rozsudkem, ktery 
byl vynesen po onom přestupku a k n~muž jest_~:ot? p.odle § 265 tr. ~. 
míti zřetel. Budiž jen ještě podotčeno, ze z ne]111ZS1 vYn:eryyestm sa.zby 
ob.žalobcem navrhované (1 rok do 5 let) zbyl po o.dect~111 trestu,J'r~d
chozím rozsudkem uloženého (6 měsíců) jen ctoplnkovy trest tezke??, 
žaláře šestiměsíčníhcv,'tedy trest, k němuž byl samosoudc~ I ?ez P?UZld 

§ 54 tr. zák. oprávněn, ta~že by i s hlediska jeho ne~pravneho nazoru 
o tom, které trestní sazby jest použíli, nebylo býval? zava;1y p,rotl tom':, 
by sám věc neprojednal a nerozhodl, pokladal-h obzalobcuv Mvrh, zme: 
nivší trestní sazbu, za závazný. Výrok o nepříslušnosti stal se, ]ehkoz 
byl výsledkem nesprávného výkladu .záko~a: neprávem. Proto bylo Je] 
jako zmatečný podle § 281 čís. 6 tr. 1'. zruSltI a uzna:I za ob?OPY ,§ 2~8 
ČÍS. 2 tr. ř. dále, jak shora uvedeno a to podle § 5 zakona ČIS. 3r. zak. 
z roku 1878 ihned při poradě neveřejné. 

čís. 3181. 

Neplatností jest podJ.~ zákona stíže~ pouz,~ nátl~na obviněného. ve, 
lonně jeho přísežného výslechu jako svedkaSs 17,0 CIS. 1 tr.}.); porus:nl 
předpisu § 202 tr. ř. není ohroženo zmatecnosb (§ 281 CIS. 3 tr. r.). 
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Zavinění podle § 335 tr. zák., nechal-Ii kdo podkopávati převislou 
stranu hliniště osobou k tomu zjednanou; nezáleží na tom, zda byla tato 
osoba k práci najata a zda ji konala za odměnu, stači, že konala práci 
v zájmu onoho, že týž, ač o tom věděl, práci nezakázal, nýbrž ji přijal 
a k ní přihl/žel; již tím vzešla pro něho povinnost, by dbal toho, by 
práce byla konána způsobem tělesnou bezpečnost oné osoby neohro
žujícím. 

Nezáleží na tom, že je tu po případě sbíhající se (převážné) zavi
něni jiných osob, které byly povinny toho dbáti, by hliniště bylo v bez
pečném stavu. 

Podle § 335 tr. zák. stačí i nedbalost nevědomá, záležející v tom, 
že obžalovaný sice nepoznal, avšak při po'linné opatrnosti mohl poznati 
nebezpečnost praci. 

(Rozh. ze dne 18. května 1928, Zm II 59/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Uher
ském Hradišti ze dne 10. prosince 1927, jímž byl stěžovatel uznán vin
ným přečinem proti bezpečnosti života podle § 335 tr. zák. 

Důvody: 

Zmateční stížnost dovolává se číselně bodu 4, 5, 9 písm. a), 10 § 281 
tr. ř. Věcně jsou jí uplatňovány toliko zmateční důvody § 281 čís. 4 a 9 
písm. a), protože odvozuje i zmatek čís. 5 jen z opomenutí výslechu 
svědkyně V-ové, tedy z neúplnosti řízení, nikoliv z neúplnosti rozsudku 
nastavší opomenutím některého výsledku hlavního přelíčení v soudním 
výroku a protože uplatňuje po stránce právní naprostou beztrestnost 
souzeného skutku, nikoliv podřadění jeho pod jmé ustanovení trestního 
'Zákona, než kterého naň použil soud nalézací. Než ani s hlediska těchto 
dvou zmatků nelze stížnosti přiznali dllvodnost. Obhájce navrhl při 
hlavním přelíčení, by byla Františka V-ová slyšena jako svědkyně o tom, 
že se U. sám obžalovanému nabidl, že ho doprovodí do B., aniž ho 
obžalovaný k něčemu najal. Než skutečnost, zda U. byl k pracem v hli
niští obžalovaným najat a zda je konal za odměnu čili nic, jest neroz
hodná; stačí, že U. konal práci v hliništi v zájmu obžalovaného až" 
obžalovaný, ač o tom vědel, tuto práci nezakázal,nýbrž ji přijal a k ní 
přihlížel. Neboť již tím vzešla pro obžalovaného povinnost, by dbal 
toho, by práce byla konána způsobem, tělesnou bezpečnost U-ovu ne
ohrožujícím. Kromě toho spadají skutkové okolnosti návrhem uplatňo· 
vané do doby před nastoupením cesty obžalovaného a Uec do B. a ne·, 
byly by - i kdyby byly V -ovou dosvědčeny a soudem vzaty za pro
kázány ~ nikterak vyloučily, že se za cesty do B. anebo v B. stala 
úmluva, kterou béřesoud za prokázánu na základě toho, co sám obža
lovaný, byť to pak při hlavnim přelíčení popřel, udal na četnictvu a jaká 
svědek u soudu. Návrh obžalovaného byl tedy právem zamítnut, aniž 
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tím byla porušena zásada § 3 tr. Ť. a přivoděn zmatek čís. 4 § 281 tr. Ť. 
Pokud se týče toho, že nalézaci s?ud .čerpal své přesvědčení také.z vý
povědí, jež učinil obžalovaný na cet~lctvu a v predchozlm s~ud111m ;1-
zení jako svědek, stačí podotknouÍl, ze oba tyto spisy byly pn hlavl1lm 
přelíčení čteny, zřejmě podle § 252 čís. 2 tr. ř.,. aniž se. obž,,:lo~aní' 
proti tomu ohradil. Dlužno. připu~titi, ž,c, postup, len~ v :eto vect, byl 

hován nelze zcela schvalitl, lezto stezovatel byl zre]l11e prol! pred
zac § 202 tr. Ť. vyslechnut jako svědek. Avšak zmatečnost tento postup 
plSU , kt' . ď ' 
nezakládá; neboť zmatečností podle čís. ~ §, 2~1 tr. r.,. er,a.tu)e I~e 
přichází v úvahu" je.st stíženo, pOUZep?fUs':111 predplsu, j:,hoz ~etntl za
kon výslovně ukl ad a pod neplatnosti, cehoz u § 202 tr. r. nem. Neplat
ností jest podle zákona stížen pouze nátlak ~a obvi!'Čného:,jenž se ~tal 
ve formě jeho přísežného výslechu jako svedka (!:i 170 CIS. 1 tr. r.), 
přísežně VŠak stěžovatel jako svědek slyšen nebyl. 

Další stížností uplatňovaný zmatek § 281 čis. 9 písm. a) tr. ř . .lest 
povahy homtněprávní, takže bylo stížnosti při.i~h? dolíčení vy~hazett 
výhradně a z celku skutečnosÍl v rozsudku zJlstenych. Odchyluje-h .se 
od rozsudečných zjištění, nedohzuj e stížnost ?e.ztr,:stnost .souzeneho 
skutku, nýbrž jiného skutku, ktery SI sama o sve ujme. sestrOJila, ~yb?
čujíc námitkami vybudovanými na takovém pochybene;" podklad; vu
bec z rámce zrušovaCÍho řízeni. Prot,o netře?a odpov;datJ ~a vyvo~Y 
stížnosti, jež odvozují beztrestn~s: obza!ovaneho oze ,svem~cnych, .opac
ných zjištění rozsudku nedbajlclch predpokladu, ze obzalovany U-e 
k práci v hliništi nenajal a o nebezpečí vůbec nevěděl; Ve ~d~raz?ov,á:,i 
příslušných částí toho, čím se obžalovaný ~ři, hlavl1lm ~rehčem haJll, 
nelze shledati ani důvodný poukaz na formalm vaduneuplnosÍl s.oud
ního výroku. Neboť rozhodovacL ~ůvod! př~hlížejí ~ýs~ovně ,i k tem to 
částem obhajoby včetně tvrzem, ze tez obzalovany ~am hhn,u ~opal, 
a řádně se také s nimi vypořádávají, uvádějíce zeJl"ena, proc pnz~al 
sOlld této Gbhajobě menší průvodní moC než dřívějším vÝt:0vě~~m o,bza .. 
lovaného. Nehledíc k tomu, nasvědčovala by okolnost, ze tez obzalo
vaný sám hlínu kopa~; pouze tomu, že nevěděl, že tato p~áce j;st ne: 
bezpečná, kdežto podle § 335 tr. zák. stačí i nedbalost nevedoma, kt:,r: 
záleží v tom, ~e obžaiovaný ,sice nebeZpeČll?st pra~l ,n~po~nal, aVS.~l( 
při povinné opatrnosti poznati 111ohl. Nez an~ s ostatl11ml ;yvody stlZ
nosti nelze souhlasiti. Nezáleží na tom, že obzalovany nemel. am prava, 
ani možnosti odstraniti nebezpečný stav části hliniště, jež nebylo ma
jetkem jeho, nýbrž patří obci O .. B. Rozsudek ne~hl;dává pro;inění O?-. 
žalovaného v tom že opomenul.nápravu nebezpecneho, protoze sesuÍlm 
převislé strany h~ozícího stavu hliniště',nýbrž v tom, že nec~al U-e 
podkopávati převislý massiv hlíny a urcII a. postaVIl ho na mlsto tak 
nebezpečné, kde ho nechal pracovati, ačkohv musil n;b alesp?ň mohl 
p.ředpokládati, že z podkopávání základny ~,asslvu hlmy hrozl nebe~: 
pečí sesutí hlíny a škody s tím spojené, a ~ckohv, J3k r?z~udek rovn:"z 
zjišťuje, nebyl oprávněn sám hlínu Sl kopatI. ~)koln?st, ze je. tu, p,0 pn
padě zavinění i osob, které byly pov!l1ny toho dbatl, by hhl11ste bylo 
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v bepečném stavu, jest nerozhodná, poněvadž sbíhající se zavmem 
těchto osob, byť i bylo snad převážné, nesprošťovalo by obžalovaného 
zodpovědnosti podle § 335 tr. zák. Další námitku, že obžalovaný nemohl 
U-i nic rozkazovati a nemohl mu ani násilím, ani rozkazem zabrániti, 
by se nepostavil na nebezpečné místo, nelze bráti vážně. Zjednal-Ii 
obžalovaný U-e k práci v hliništi, pokud se týče nechal ho pro sebe ve 
své přítomnosti pracovati, měl právo určiti mu způsob a místo práce, 
měl však, protože byl příčinou, že se U. dostal do okolností proň po 
případě nebezpečných, i povinnost, určiti způsob a místo práce tak, by 
byl U. před nebezpečím chráněn, přesněji, by nebyl vydán nebezpečí 
hrozícímu ze stavu stěny hliniště při prácí na určitém místě a určitým 
způsobem. Nebylť obžalovaný pouhým nezúčastněným pozorovatelem, 
jímž by byl člověk, který by šel náhodou kolem, nýbrž původcem toho, 
že U. v hliništi pracoval, a v důsledku toho podle přírozených zásad 
i zodpovědným za to, by se práce jím zjednaná bud' konala bez nebez
pečí pro právní statky § 335 fr. zák. chráněné nebo, nebyla-Ii bez ta
kového nebezpečí možnou, vůbec se nekonala. Budiž připuštěno, že s, 
předpisy min. nařízení čís. 116 ř. zák. z roku 1908 nevztahují na pe
kaře, jímž jest obžalovaný, přesnějí, že nelze na obžalovaném žádati 
jich znalost a odvoditi z nich pro obžalovaného možnost poznání ne
bezpečnosti takového způsobu dobývání hlíny, které se předpisům těm 
příčí. Než na jiném stanovisku nestojí ani rozsudek prvé stolice, který 
z oněch předpisů odvozuje jen objektivní předpoklad nebezpečí a ze
jména míry jeho, avšak zjištění, že stěžovatel musil aneb alespoň mohl 
poznati nebezpečí se skutkem spojené, odvozuje ze samotných údajů 
obžalovaného, z dřívějších prací jeho v hliništi a z přirozených následkll 
závadného způsobu dobývání hlíny pr0 obžalovaného jako rozumnéh,) 
člověka poznatelných, Stížnost ukázala se i v částech, jímiž provádí 
uplatňované důvody zmatečnosti po zákonu, neodůvodněnou a byla 
proto zavržena. 

čís. 3182. 

Hranice mezi pokusem (skutkem vedoucím ke skutečnému vykonání 
zločinu) a jednánÚll připravným leží tam, kde se zlý úmysl pachatele 
stělesňuje a projevuje ve VnějŠÚll jeho počínáni; pojmu pokUSil nelze 
podřaditi vnější lNlčínánl pachatele, z něhož nelze na jeho zlý úmysl 
vůbec (lNl,"šechtJě) usuzovati, aniž by se přihlíželo k tomu, co o svém 
úmyslu sám udává; stačí však, projevuje-Ii se v tom, co se zevně děje, 
zlý úmysl pachatelův, přivoditi výsledek určitého druhu, jehož úmyslné 
způsobení tresce zákon jako zločin, způsobem pro třetí osoby pozna
telným, t. j. takovým, že pozorovatel zevního děje může z něho poznati 
zlý úmysl pa~hatele, byť i nebyl naprosto vyloučen ani jinaký výklad 
děje; tomu jest vyhověno, má-li zevní děj i jen povšechné znaky oné 
skupiny dnů, jimiž se podle zkušenosti přivádí výsledek, který měl 
býti tín), cO pachatel předsevzal, přivoděn. 
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pojem násilného vztažení ruky ve smyslu § 81 tr. zák. jest naplněn 
již taháním se pachatele s vrchnostenskou osobou o předmět, jejž osoba 
ta drží. 

(Rozh, ze dne 18. května 1928, Zm II 136/28,) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnosti obžalovaných do rozsudku zemského trestního soudu 
v Brně ze dne 23. února 1928, pokud jím byli stěžovatelé uznáni vin
nými oba zločinem nedokonané krádeže podle §§ 8, 171, 173, 174 I a), 
174 II a), c), 176 II a), 179, 180 ir. zák., Antonín H. kromě toho též 
zločinem veřejného násilí podle § 81 tr. zák., při čemž byl ponechán 
nedotčeným výrok ohledně přestupku podle § 36 zbroj. pat, mimo jiné 
z těchto 

důvodů: 

Zmateční stížnost ponechává výrok nalézacího soudu o přestupku 
§ 36 zbroj. pat nedotčeným a napadá jen další výroky o zločinech 
nedokonané krádeže a veřejného násilí, uplatiíujíc důvody zmatečnosti 
podle § 281 čís, 5 a čís. 9 písm, a) tr. ř. K právním vývodům, jimiž na
padá stížnost výrok o zločinu nedokonané krádeže, lze přisvědčiti potud, 
že hranice mezi pokusem, přesněji skutkem vedoucím ke skutečnému 
vykonání zločinu a jednáním přlpravn}'m leží tam, kde se zlý úmysl pa
chatele stělesňuje a projevuje ve vnějším jeho počínání (viz § 11 tr. zák. 
a contr.) a že pojmu pokusu nelze podřaditi vnější počínání pachatel", 
z něhož nelze na jeho zlý úmysl vůbec (povšechně) usuzovati, aniž by 
se přihlíželo k tomu, co o svém úmyslu. sám udává, Nesprávným jest 
však další požadavek stížností, by se projevil zlý úmysl ve vnějším po
čínání . pachatelově tak, že to, co, se stalo, nedá se vysvětliti jinak, než 
tímto zlým úmyslem, a by se jednání pachatelovo posuzovalo výhradně 
podle toho, co se stalo objektivně, Podle ustálené judikatury zrušova
cí~o soudu stačí naopak, projevuje-li se v tom, co se zevně děje, zlý 
úmysl pachatelův, přivoditi výsledek určitého druhu, jehož úmyslné 
způsobení tresce zák}ln jako zločin, zpúsobem pro třetí osoby pozna
telným, neboli způsóbemtakovým, že pozorovatel zevního děje můž" 
z něho poznati zlý úmysl pachatele, byť i nebyl naprosto vyloučen ani 
jinaký Výklad děje. Tomu jest již vyhověno, ma-li zevní děj i jen po
všechné znaky oné skupiny činů, jimiž se podle zkušenosti přivádí vý
<ledek, který měl býti tím, co pachatel předsevzal, přivoděn (viz též 
Finger L str, 240), Nabýváť přirozeně uskutečňóvaný zlý úmysl přes
ného a naprosto nepochybného výrazu teprve oním článkem jednání, 
z kterého škodný výsledek bezprostředně nastane a který jest proto již 
dokonáváním zločinu. V souzeném případě byli obžalovaní společně je
ště s třetí osobou přistiženi za doby noční v kůlně v obci, v níž ani nebydlí,. 
ani nepracují a která jest od jejích bydliště hodně vzdálena, v držení 
nejen revolveru, nýbrž i ruční vrtačky a vrtáků na železo a jiného ná
čini, jehož se používá právě k vyloupení pokladen; Z kůlny byla jen 
krátkáce,ta k mistu činu, k budovám, v nichž Se nalézaly pokladny 
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se zl~ačnými hotovostmi. Z toho všeho mohl kterýkoliv pozorovatel _ 
najr;'e jde-h, pk l~ozsudek podotýká, o pachatele v takových věcech 
zk,us.ene a obeznale - poznati zlý úmysl obžalovaných a jejich spo
lecmka, vloupatt se do budovy P-cké obce, kde je pokladna, a ukrásti 
z ní hot,ovosti v pokladnč, uschované. Proto nelze shledati právní omyl 
v tom, z~ soud seznal ve zjištěném jednání obžalovaných čin, vedoucí 
ke skutecnému vykonáni zločinu krádeže, třebaže z jednáni toho ne
bylo také zjevno, na kterém z P-ckých majitelů pokladen bude zamý
šlená krádež spáchána. 

Podle stálé judikatury zrušovacího soudu .- srovnej zejména roz
hodnutí čís. 1839, 2266 sb. n. s. - jest pojem násilného vztažení ruky 
ve smyslu § 81 tr. zák. naplněn již taháním se pachatele s vrchno
stenskou osobou o předmět, jejž osoba ta drží. Proto nelze důvodně 
vytýkati právní omyl rozsudku, spatřuje-li soud násilné zprotivení se 
obžalovaného H-a v tom, že uchopil pušku četníka, tahal se o ni s čet
níkem a nepustil ji, ač byl k tomu vyzván. Arciť nebyla puška přímým 
předmětem služebniho úkonu četníkova. Avšak jest na snadě, že četník 
bez pušky nemohl bezpečně provésti vlastní svůj úkon služební, zatčení 
H-ovo; bezpečněji než pouhým stíhánim mohl útěku H-a čeliti použitím 
střelné zbraně a jen podržením pušky mohl si zajistiti obranu proli 
případným dalším násilnostem, jichž se musel obávati tím spíše, an H. 
volal své společniky, kteří se dali na útěk, ku pomoci a vyzýval je tím 
k ·útoku na četníka. I tahání se o pušku bylo tedy částí odporu H-em 
kladeného a stavělo četníka před volbu, by od· služebního výkonu 
(zatčení H-a) upustil anebo přemohl odpor přiměřeným úsilím vlast
ním. Jednal-li H. při tom, jak rozsudek zjišťuje, v úmyslu, by zmařil 
své zatčení, byl si též vědom, že vyvijí tím činnost způsobilou, by zatčení 
četníkovi stížil. Nebylo proto, jak má stížnost za to, třeba zvláštního 
zjištění tohoto vědomí, bez něhož onen úmysl není myslitelným. Stíž
nost ukázala se ve všech směrech bezdůvodnou i bylo ji proto za
vrhnouti. 

čís. 3183. 

Za místo spáchaného činu (§ 51 tr. ř.) jest pokládati místo, kde 
byla - nehledíc k výsledku - předsevzata činnost pojem trestného 
činu dovršující. 

Urážka na cti obsahem podání (doporučenčzaslaného) byla spá
chána v místě doručení úřadu, naněji bylo podání řízeno, nikoliv v místě 
podání na poštu; nezáleží na tom, ze soud tohoto místa předstiht 

(Rozh. ze dne 19. května \ 928, Nd I 240/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací rozhodl v neveřejném za
sedání v trestní věcí proti Olze M-ové pro přestupek urážky na cti 
v ,záporném sporu mezi okresním soudem v Nové Pace a okresním sou
dem pro přestupky v Brně, takto: Příslušným jest okresní soud pro 
přestupky v Brně. 
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D II vod y: 

V souzeném případě stala se tvrz~ná urážka na cti v podání, kteľ~ 
žalovaná zaslala doporučeně ze Staré Paky generální prokuratuře v Bm'. 
Podle § 5\ tr. ř. přísluši trestní řizení zpravidla tomu soudu, v jehož 
okrsku byl trestný čin spáchán, a za místo spáchaného činu sluší po
kládati místo, kde byla - nehledíc k výsledku -- předsevzata činnost 
pojem trestného činu dovršujíci. Podle toho jevil se příslušným k pro
jednání věci nikoli okresní soud v Nové Pace, v jehož obvodě bylo zá
vadné podání dáno na poštu, nýbrž okresní soud pro přestupky v Brně, 
kde za urážlivé označené jednání dospělo k svému zakončeni tím, že 
obsah podání přišd k vědomosti cizich osob, čímž byl právní statek cti 
zákonem chráněný po případě teprve porušen (sb. n. s. čís. 2971). Pří
slušnost okre,ního soudu pro přestupky v Brně je proto v souzeném 
případě opodstatněna, byť i okresní soud v Nové Pace zahájením trest
ního řízení o trestním oznámení Marie B-é onen soud byl předstihl. 
Důsledkem toho bylo ve smyslu §§ 5\ a 64 tr. ř. rozhodnuto, jak shora 
uvedeno. 

čís. 3184. 

DUkaz pravdy může býti prováděn také okolnostmi a priívodnímt 
prostředky vzešlými teprve po obviněni, jež má býti dokázáno. 

Kmetský soud může použíti jako pramene svého přesvědčeni odsu
zujícího rozsudku pro vytýkaný čin. 

Poukaz na »křesťanskou« výchovu pachatele přestupku podle § 41-1 
tr. zák • .v souvislosti s tvrzením o jeho bezcitném a trestném zachování 
se k ditěti jest po případě haněním ve smyslu prvního případu § 491 
tr. zák., připouštějícím důkaz pravdy. 

Výrazu »lderikál« užívá se i objektivně, bez hanlivé (sesměšňující) 
příQiuti k označeni příslušníků určitého politického přesvědčení. 

Obžalovaný netnůže si stěžovati do sprošťujícího výroku. (§§ 280, 
281 tr. ř.). 

(Rozh. ze dne 19. května \928, Zm II 262/27.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost soukromého obžalobce do rozsudku krajského soudu 
v Olomouci jako soudu kme(ského ze dne 9. března 1927, jímž byli 
obžalovaní uznáni vinnými nřečiny proti bezpečností cti podle §§ 487, 
491, 493 tr. zák., naproti tomu však byli sproštěni podle § 259 čís. 3 
tr. ř. ze soukr-omé obžaloby pro přečin proti bezpečnosti cti ve smyslu 
§ 488 tr. zák.; vyhověl všák zmateční stížnosti obžalovaných, zrušil 
napadený rozsudek ve výroku (j vině obžalovaných, ve výroku o trestu, 
jakož i ve výrocích s tím souvisejících, a věc vrátil v tomto rozsahu 
soudu prvé stolice, by ji znova projednal a o ní rozhodl. 
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D ů vod y: 

I. Zmateční stížnost soukromého obžalobce není především opráv
něna k tomu, by rozsudku vytýkala překročení obžaloby, protože roz
sudek sprostil obžalované z obžaloby také pro nadpis pozastaveného 
článku »Necitelní rodiče«, v němž obžalovaci spis nic trestného nespa
třoval; neboť sproštěním tím nestala se újma soukromému obžalobci, 
jenž - jak dlužno konstatovati proti vývodnímu spisu obžalovaných -
vskutku nadpis článku nepozastavil, pouze jej uváděje k označení 
článku, jehož jednotlivá místa učinil předmětem obžaloby. Zmateční 
stížnost dále napadá rozsudek, pokud v něm kmetský soud uznal, že 
věty ».rodiče se po tři dny nestarali, kde jejich chlapec se nacházÍ«, 
»své vlastní dítě dotluče, až je černé, tři dny se o ně nestará, až toto 
má smrt na jazyku«, »synka svého jim nenapadlo ani hledat«, byly uve
řejněny ve veřejném zájmu, a proto obžalované sprostil. Tyto její vý
vody jsou bezpředmětny, neboť kmetský soud vpravdě shledává, že 
se obžalovaným podařil důkaz pravdy, zjistiv, že skutečně soukromý 
obžalobce dne 13. prosince 1925 svého synka tak zbil, že se chlapec 
ze strachu skryl na půdě, zůstal tam o hladu a za mrazu po tři dny, 
až byl nevlastní matkou nalezen, že soukromý obžalobce o tomto úkrytu 
synově dobře věděl, že však pouze z nenávisti k němu se o něho ne
staral. Po tomto zjištění bylo zbytečno, by se kmetský soud ještě obiral 
otázkou veřejného zájmu, při čemž ostatně přehlédl, že beztrestnost 
podle § 4 zákona z 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n. dána je po sub
jektivní stránce jen, je-Ii tu úmysl hájiti především zájem veřejný. Neboť 
důkaz pravdy, jenž ovšem mt,že býti prováděn také okolnostmi a prů
vodními prostředky vzešlými teprve po obvinění, jež má býti doká
záno, stačí po zákonu již sám o sobě k vyvinění, jak jasně patrno 
z právě uvedené stati zákona, a zmateční' stížnost zabývá se v nazna
čených svých vývodech výrokem zbytečným a tudíž nepodstatným. Roz
sudkovému předpokladu o zdaru důkazu pravdy o podstatě dotyčných 
tvrzení, podle nichž se rodiče hochovi po tři dny o něho nestarali a po 
něm nepátrali, vytýká zmateční stížnost s hlediska důvodu zmatečn~sti 
podle čís. 5 § 281 tr. ř. neúplnost proto, že se kmetský soud neob',ral 
tvrzením soukromého obžalobce, podle něhož se z rozsudku okresmho 
soudu v Uh. Hradišti ze dne 24. února 1926, jenž je jedním ze zdrojú 
přesvědčení kmelského soudu o pravdivosti tvrzení pozastavené zprávy, 
neodvolal jen pro svou nemajetnost, a dále svědectvím manželky sou
kromého obžalobce, jež uvedla, že po útěku hochově jak ona, tak i sou
kromý obžalobce po něm pátrali, a dále naprostou neodůvodněnost vý~ 
roku rozsudkovému,že je prokázáno, že soukromý obžalobce o synové 
úkrytu dobře věděl a jen z nenávisti k němu se o něho nestaral. Tat? 
výtka je jakožto výtka formálni bezdůvodna, poněvadž rozsudek uvádl, 
ze kterých důvodů a úvah dospívá k tomuto přesvědčení; je-li však -
jak se zdá -- míněna jakožto popírání věcné správnosti řečeného skule 
kového předpokladu rozsudku, nemůže dojítr povšimnutí, poněvadž jí 
není takto prováděn žádný ze zákonnýéh důvodů zmatečnosti. Výtka 
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neúplnosti není odůvodnčna, neboť podání soukromého obžalobce, 
v němž bylo ono tvrzení obsaženo, nebylo při hlavním přelíčení čteno 
a nestalo se dotyčné tvrzení části obrany obžalovaného, přednesené 
před soudem kmetským; ostatně je důvod, z jakého se soukromý obh
lobce neodvolal z rozsudku odsoudivšího ho pro přestupek § 414 tr. 
zák., nezávažný; rozsudek ten nabyl právní moci a mohl tudíž soucl 
kmetský tím spíše použiti ho za zdroj svého přesvědčení, že právě 
v oboru § 487 tr. zák. nejspolehlivějším ddkazem pravdy je odsuzující 
rozsudek pro čin vytýkaný. Marie H-ová ovšem tvrdila, že její muž 
(soukromý obžalobce) hledal chlapce prvý den ve S. M., druhý den na 
trhu v U. H., odpoledne na hřbitově a třetího dne zase že ho hledali 
a na večer že se po něm ptal soukromý obžalobce hlásného ve S. M., 
avšak tyto údaje nemluví proti předpokladu kmetského soudu, že sou
kromý 'obžalobce úmyslně nehledal chlapce v jeho ú.trytu na půdě, 
o němž z dřívějších případů dobře věděl. Svědectví H-ové týkalo se 
tedy okolnosti nepodstatné a soud nezatížil svůj rozsudek neúplností 
ve smyslu čís. 5 § 281 tr. ř., jím se neobírav. Jak ukázáno, jest zmateční 
stížnost soukromého obžalobce bezdůvodna, pročež bylo ji zamítnouti. 

II. Zmateční stížnost obžalovaných vytýká rozsudku především 
vnitřní rozpor v jeho osvobozující části, záležející prý v tom, že roz
sudek dochází k výsledku, že se obžalovaným (v tomto směru) podařil 
důkaz pravděpodobnosti, ač z Jeho zjištění prý plyne, že pokládá za 
provedený důkaz pravdy. Výtka je sice potud oprávněna, že kmetský 
soud vskutku, co do tvrzení zprávy, že se rodiče po tři dny nestarali, 
kde je jejich chlapec, že jim ani nenapadlo chlapce hledati, a že sOu
kromý obžalobce své vlastní dítě dotloukl, ~ pokládá za provedený 
důkaz pravdy, takže nebylo ve shodě se zákDnem, když se kmetský 
soud v těchto směrech ještě obíral' subjektivní složkou beztrestnosti ve 
smyslu § 4 zák. z 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n., t. j. otázkou, zda 
byl tu na straně obžalovaných úmysl hájiti především zájem veřejný. 
Avša-k obžalovaní byvše v. tomto směru z obžaloby sproštěni, nemají 
podle základního předpokladu. § 280, 281 tr. ř. právo stěžovati si do 
tohoto výroku a vytýkáh mu vady, jež se nevztahují také na výrok, 
jímž byli z části uz.náni vinriými. Odsuzující část rozsudku týká se jed
nak výroku zprávy: »Otec za ním vylezl na půdu, několikráte chlapce 
kopl a počal ho s půdy sháněti«, v němž rozsudek spatřuje skutkovou 
podstatu ur"ážky na cti spáchané křivým obviňováním z přestupku zléh'J 
nakládání rodičd s dětmi (§ 414 tr. zák.), a tudíž skutkovou podstatu 
§ 487 tr. zák.,' jednak výroků zprávy »taková je tedy ta křesťansk:'r 
výchova organisovaného klerikála«, »kdyby se mu však ztratila sviňa, 
tak by ji jistě hledal a pokOje by lidem nedal, dokud by ji nenašel« a 
:.nechť tedy veřejnost posoudí sama, co takové zbožné ovečky zaslouží 
za takový křesťanský skutek«, ježkmetský soud posoudil jako přečin 
podle §§ 491, 493 tr. zák. Co do věty po~ouzené s hlediska § 487 tr. zák. 
vytýká stížnost rozsudku právem nedostatek odůvodnění předpokladu 
o vině obžalovaných po stránce subjektivnÍ. Neboť rozsudek v té pří
čině pouze praví: "že bylo vědomí na straně obou obžalovaných, že se 
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tímto výrokem útočí na čest soukromého obžalobcc, vysvítá z doznání 
obžalovaných, kteří považují všechna tvrzení (výroky) v závadném 
článku obsažené za pravdivá«. Chce-li touto nejasnou větou rozsudek 
říci, že pro urážku na cti není obžalovaný ještě zodpovědnosti prost, 
ukáže-Ii se, že zpráva byla nepravdiva, třebas ji obžalovaný za pravdi
vou pokládal, měl by ovšem pravdu. Avšak iÍm není vyřízena otázka zá
kladní náležitosti subjektivní stránky každého deliktu proti bezpečnosti 
cti, totiž vědomí, že obsah pronášeného tvrzení jest způsobílým snížití 
čest a vážnost napadeného v očích spoluobčanů. V tomto sm·éru rozsU
dek vskutku neobsahuje po zákonu odůvodněného výroku zjišťovacího 
a nemůže tudíž obstáti. Netřeba se tedy ani obírati vývody zmateční 
stížnosti, jež dále chce dovoditi, že til jsou náležitosti beztrestnosti po
dle § 4 uvedené již tiskové novely. Jen pokud stížnost spatřuje právní 
omyl v tom, že kmetský soud neposoudil řečený výrok zprávy tak jako 
ony výroky stejného v podstatě obsahu, ohledně nichž vynesl výrok 
sprošťující, a že svůj sprošťující důvod nevztáhl i na něj, dlužno jí dáli 
v ten smysl za pravdu, že bylo na soudě kmetském, by uvažovalo tom, 
zda bylo účelem a smyslem článku, by byly vytýkány soukromému ob
žalobci jednotlivé určité činy, či spíše, by mu byl vytýkán celkový ZP\!
sob, jak se choval ke svému synovi, hledíc k následkům pro syna z něho 
vzešlým, to tím spíše, že obě strany kladou ve svých opravných spisech 
váhu na to, že článek měl býti posuzován jako celek a neměl býti roz
trháván v jednotlivé věty. V právu jest dále zmateční stížnost, pokud, 
byť zcela povšechně, vytýká rozsudku nedostatečné odůvodnění pro vý
rok, že věty posouzené rozsudkem s hlediska § 49 I tr. zák. jakožto uvá
dění u veřejný posměch zakládají po stránce objektivní i subjektivní 
skutkovou podstatu urážky na cti, jakož i právní omyl v posouzení pří
padu. Rozsudek praví především, že, použíto-li v tisku uvozovacích zna
mének u slov »ta křesťanská« výchova, je nepochybno, že každý čtenář 
ve výraze takto vytištěném mohl viděti pouze sesmčšňování osoby sou
kromého obžalobce, jmenovitě jeho náboženského přesvědčení jako řím
ského katolíka. Již po formální stráncé nedostává se výroku tomu odů
vodněni, t. j. poukazu na výsledky hlavního přelíčení a úvah spojujících 
je k logicky bezvadnému závěru. Nedostatek ten není odčiněn předpo
kladem, že závěr v rozsudku vyslovený je, Jak Se v něm praví, nepo
chybný; neníťjím již proto, že je možno hleděti na zmínku o křesťanské 
výchově soukromého obžalobce v souvislosti s tvrzením o bezcitném ba 
trestném zachování se jeho k vlastnímu synovi jako na výtku odnášející 
se k povaze, vlastnostem a smýšlení soukromého obžalobce. Této možné 
souvislosti si rozsudek nepovšiml a neodůvodnil, proč ji nepředpokládá, 
což mu stížnost důvodně vytýká. Je to důsledek toho, že serozsudek ne
zabývá dostatečně zjišťováním smyslu článku v souvislosti jeho vět. 
Souvislost ta může býti právně závažna, poněvadž by mohla dodati 
výtce povahu hanění ve smyslu prvního případu § 491 tr. zák., ve kte·
rémžto směru by mohla míti význam skutečnost, že co do výtek týkajf
cích se zachování se soukromého obžalobce k vlastnímu dítěti rozsudek 
pokládá za zdařený důkáz pravdy, neboť druhý odst. § 491 tr. zák. při-
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pouští pro hanění vyviněnÍ důkazem pravdy takový'ch skutečností, z nichž 
je odvozován hanlivý soud o napadeném. Podobně má se věc s větou 
»kdyby se mu však ztratila sviňa, tak by ji jistě hledal a pokoje by li
dem nedal, dokud by ji nenašel" a se zmínkou »0 zbožných ovečkách", 
o kterýchžto výrocích zprávy kmetský soud nad to sice praví, že sledují 
cíl sesměšniti soukromého obžalobce, avšak nikoli, že a proč předpo
kládá, že jsou k tomu objektivně způsobily. Ani výroku, že »obžálovaní 
užili o soukromém obžalobcl výrazu »organisovaný klerikál« v úmyslu 
zaútočiti naň pro jeho politické přesvědčení, dobře jsouce si vědomi, 
že se výrazu "klerikál« užívá pro příslušniky politické strany lidové ve 
smyslu je »urážejícím a sesměšňujícim«, kmetský soud neodůvodnil. N2-
hle,díc k to,?u, ~e předpoklad »urážejícího" smyslu není právnicky při
zpusoben zadne ze skutkovych podstat zákona a že ani předpoklad 
smyslu sesměš~ujícího není rozložen ve své právní prvky, takže nelze 
ani kontrolovalI, zda kmetský soud naplňuje jej správným pojmovým 
obsahem, - nepovšiml si kmetský soud toho, že výrazu »klerikál« býv~ 
užíváno nesporně i zcela objektivně, beze vší příchuti hanlivé natož S2-
směšňující, ·k označení přísiušniků určitého politického přesvědčení (l 

neuvedl, proč předpokládá objektivní způsobilost jeho použití ve zprávě, 
snížíti soukromého obžalobce ve vážnosti a úctě spoluobčanů. Pro tyto 
formální vady, vyžadující, by se kmetský soud znovu věcí obíral a pro
vedl jemu vyhrazená skutková zjištění, bylo jeho rozsudek v odsuzující 
části a v důsledku toho pak i v dalších ve výroku uvedených výrocích 
zrušiti. 

čís. 3185. 

Pouhá jsoucnost služebního poměru mezi zaměstnavatelem a služ
kou nestačí k založení poměru svěření k dohledu a k výchově ve smyslu 
§ 132 tr. zák. 

(Rozh. ze dne 22. kvétna 1928, 2111 II 490/27.) 
/ 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaci vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Olo
mouc! ze dne 14. září 1927, jímž byl slěžova tel uznán vinným zločinem 
pokusu svádění ke smilstvu podle §§ 8, 132-11I. tr. zák., zrušil napadeni' 
rozsudek a věc vrátil nalézacímu soudu, by ji znovu projednal a o 1;[ 
rozhodl. 

D ů v o cl y: 

2~ateční slí~nost důvodem zmatečnosh podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. 
vytyka pravem, ze § 132 tr. zák. zaručuje zvláštní ochranu pohlavní svo.
body osobám, které jsou ve zvláštním, úZCe ohraničeném poměru svě
řenském. Tento záleží v dohledu, výchově nebo vyučování svěřené osoby 
se strany osoby, jež je podmětem trestného činu podle onoho ustanovení 
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zákona. Výrok rozsudku nalézacího soudu uvádí z těchto poměrů svěření 
k dohledu a vychování a z toho, že již tu v této souvislosti vytýká slu
žební poměr Anežky D-ové k obžalovanému a že v důvodech rozsudku 
jest rovněž jen tento poměr uveden jakožto skutečnost, z niž nalézací 
soud zřejmě usuzoval na porněr svěřenský ve smyslu onoho ustanovení, 
sluší souditi, že nalézad soud považoval již pouhou jsoucnost služebního 
poměru mezi obžalovaným jako zaměstnavatelem a Anežkou D-ovolt 
jako služkou za postačující k založeni svěřenského poměru k dohledu a 
k výchově ve smyslu § 132 tr. zák. Nelze sice přisvědčiti zmatečni stíž
nosti v názoru, jakoby tu byl rozhodným výlučně jen zvláštní způsob 
účelu, za nímž osoba ochrany potřebná vstupuje ve vztab k osobě jiné, 
a jakoby se jednalo jen o takové ochrany potřebné jednotlivce, kteří 
jsou výlučně svěřeni dohledu k účelu výslovně určené ochrany anebo 
k účelu vzdělání; stačí tu ovšem mimo případy výslovného svěření i ta
kový poměr, v němž pachatel zločinu podle § 132 tr. zák. měl podle obec
ných pravidel a životních názorů povinnost bdíti nad mravním chováním 
a neporušeností svěřené osoby. Nesprávným je rovněž další názor zma
teční stížnosti, že staré čelední řády byly zrušeny, neboť v úvahu tu 
přicházející čelední řád pro Moravu, vydaný zemským zákonem z 2. 
května 1886, čÍs. 53 z. zák. platí (až na zrušená ustanovení o čelední 
knížce a o některých trestech) dosud, zejména i v ustanovení § 17 lL 
odsl., podle něhož jest službodárce povinen, přidržovati čeledíny ku 
mravnému a slušnému chování jak doma tak i mimo dům a má k tomu 
účelu právo vážně napomínati a důtky udíleti. 
- Tento dosud platný předpis čeledního řádu, zabezpečující službo

dárci v první řadě právo dozorčí kázně, nemůže však při volném slu
žebním poměru sám o sobě zakládati poměr svěření, jak jest vymezen 
v § 132 tr. zák.; s tímto obmezením jest přisvědčiti námitce zmateční 
stížnosti, napadající bezvýhradné dovozování skutkové náležitosti »svě
ření« z pouhé jsoucnosti sÍužebního poměru. Svěření k výchově ,nelze do
vozovati ze služebního poměru o sobě, a dotyčný výrok napadeného roz
sudku, že Anežka D-ová byla obžalovanému svěřena k vychovaní, není 
tedy vůbec opodstatněn. Z uvedeného ustanovení čeledního řádu mohla 
by přicházeti v úvahu jen svěření k dohledu. Tu však zákonodárce, po
loživ jako rovnocenný základ k určení této náležitosti uvedeného těž
kého zločinu vedle »svěření« k dohledu, »svěření k výchově nebo k vy
učovánÍ«, dal zřetelně na jevo, že musí tu jíti sk·utečně o poměr, v němž 
má dohled nad svěřenou osobou nutně buďto podle výslovného pověření 
se strany osoby k tomu oprávněné anebo podle jiných poměrům přimě
řených okolností účel mravně výchovný, zvláště pak též ve věcech po
hlavního života. Jako takové zvláštní okolnosti mohou přijíti v, úvahu 
zejména mladístvý věk služebné osoby, její nevyspělost tělesná neb~ 
duševní, nutnost intensivnějšího dohledu nad ní pro zvláštní Její osobl1l 
poměry (povahu), pro nedostatek.nebo nemožnost jeho výkonu se 
strany rodičů anebo jíných osob, jimž v první řadě náleží pečovatI 
o mravní vývoj dotyčné osoby a pod. Teprve po zjištění takových okol
ností lze správně posouditi, zda je při služebním poměru dán i poměr 
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svěření k dohledu ve smyslu § 132 tr. zák. Usoudil-li však nalézací soud 
na tento poměr z pouhé jsoucnosti služebního poměru mezí obžalova
ným a ,Anežkou D-ovou, právem to vytýká zmateční stížnost jako zma
tek podle § 281 čís. 9 a) tr. ř., na jehož základě, poněvadž nejsou zji-

. štěny skutečnosh, jež by bylo položiti za základ nálezu při správném 
použití zákona, sluší ve smyslu § 288 čís. 3 tr. ř. zmateční stížnosti vy
hověti a za účelem jejích zjištěni vrátiti věc soudu prvé stolice k novému 
projednání a rozhodnutí, aniž bylO třeba obírati se dále uplatňovaným 
dllvodem zmatečnosti podle čís. 4 § 281 tr. ř. 

čís. 3186. 

Bez výslovného (§ 109 odst. prvý) nebo následkem průtahu soukro
mého obžalobcepředpokládaného (§ 112 odst. druhý tr. ř.) návrhu za
stavovacího nemůže býtí trestní řízen! vyšetřujícím soudcem zastaveno. 

Výzva soukromému obžalobcí marně daná, by podal případné své 
námitky dú určité doby, nespojená s pohrůžkou podle druhého orlstavce 
§ 112 tr. ř., jest toliko opatřením podle prvého odst. § 10 tisk. nov., 
s nímž nemobou býti spojeny následky zmeškání. Bylo-li však přes to 
vyšetřuj/dm soudcem zastavovací usneseni vydáno (nedopatřenim a po
rušením zákona), a soukromý obžalobce, byv o něm vyrozuměn, necbal 
je vejití v moc práva, nesmí býtí v trestnim řízení dále pokračováno a 
odsuzující rozsudek vydaný tu na podkladě obžaloby jest zmatečným 
podle § 281 čis. 9 b) tr. ř.; nezálež! na tom, že ono zastavovací usnesení 
nebylQ doručeno obžalovanému; uplatňování onoho zmatku tu nevadí, 
že rozsudek neobsahuje výroku v příčině tohoto trestnost vylučujíclho 
.důvodu. 

Pro stížnost podle § 113 tr. ř. není určena lhůta. 

(Rozh/ze dne 23. května 1928, Zm I 21/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského jako kmetského 
soudu v Hradci. Králové ze dne 9. listopadu 1927, jímž byl stěžovatel 
uznán vinným přečinem proti bezpečnosti cti podle §§ 491, 493 tr. zák. 
.a § I zákona ze dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n., zruiíi1 napadený 
rozsudek jako zmatečný a sprosti! obžalovaného podle § 259 čís. 3 tr. ř. 
ze soukromé obžaloby pro přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 491, 493 
tr. zák. a § J zákona ze dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n., jehož 
prý se dopustil tím, že četl a uveřejníti dal v časopise »N. L.« v čísle 44 
ze dne 29. října 1926 ročník XXXI-XV článek s nadpisem: »Tak zv. 
"schwindelkursy"«, ve kterém, tedy v díle tískovém, so kro mého obža-
lobce vydal veřejnému posměchu. , 

Trestní rozhodnuti X. ~~R~'YIl;J 
"~.~ 

!/ ~~. {rf,(S.] 
J _; \ ~'--&"'~I~ \ 
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D ů vo cl y: 

Zmateční stížnosti obžalovaného nelze upříti úspěchu, pokud dovo
I~vajíc ,se důvodu zmatečnosti čÍs, 9 b) § 281 tL ř, namítá, že odsuzuji
cllnu vyroku bránila okolnost, že trestní vyšetřování bylo usnesením ze 
dne 15, února 1927 zastaveno, následkem čehož bylo další trestní stí
hání vyloučeno. Sluší tu především zdůrazniti, že napadený rozsudek 
ovšem neobsahuje výroku ve příčině tohoto trestnost vylučujícího dll
vodu, poněvadž však tu jde výhradně o posuzování skutečností, jež ne
jsou složkamí skutkového děje, nýbrž složkami trestního řízení, tudíž 
událostmi procesními, které zrušovaCÍ soud může poznati přímo ze spisů r , 
jest mu možno o námitce na základě obsahu spisů rozhodnouti ihned ve 
věci samé. Na I. Č. 13 spisů jest záznam dnem 15, února 1927 datovaný 
»zastaveno podle § 109 tl', ř,«, který je podepsán vyšetřujícím soud
cem, Zákon rozeznává v § 109 tr. ř, dva případy ukončení trestního ří
zení zastavením: Podle § 109 odst prvý Ir, ř. mMe vyšetřující soudce 
trestní řízení zastaviti, když obžalobce žádost za trestní stíhání odvolá, 
nebo navrhne, by bylo přípravné vyšetřování zastaveno, anebo když 
prohlásÍ, že neshledává příčiny k dalšímu soudnímu stíhánÍ, Tomuto 
způsobu, kde vyšetřující soudce může zastaviti trestní stíhání násled
kem výslovného, k tomuto opatření směřujícího návrhu obžalobcova, je 
pak na roveň postaven v odst druhém § 112 Ir, ř, ještě případ, že se 
soukromý obžalobce vyrozumí o uzavření trestního vyšetřování s vý
zvou, by ve 14 dnech podal obžalobu, s poučením, že, kdyby této lhůty 
nedodržel, a obžaloby nepodal, pokud se týče nepodal v téže lhůtě ale
spoň návrhu, by se přípravné vyšetřování doplnilo (§ 112 odst třetí 
Ir, ř,), bude za to pokládáno, že od obžaloby upustil. Bez takového vý
slovného pokud se týče následkem průtahu soukromého obžalob ce před
pokládaného návrhu zastavovacího nemůže býti trestní řízení vyšetřu
jícím soudcem zastaveno, a byly by k zastavení toliko radní komora po
kud se týče soud druhé stolice oprávněny podle § 109 odsl, druhý tr, ř., 
což však v případě, o nějž tu jde, nepřichází v úvahu, poněvadž zasta
vovací usnesení bylo vydáno vyšetřujícím soudcem. Předpokladů, by 
učiní! toto opatření, tu ovšem nebylo, neboť soukromý obžalobce nepo
dal podle obsahu spisů aní výslovného prohlášení ve smyslu prvního 
odstavce § 109 tr, ř" směřujícího k zastavení trestního řízení, ani se mll,. 
jak z usnesení ze dne 20, ledna 1927 ], Č, 13 vysvítá, nedostalo výzvT 
v § 112 odsL druhý tf, ř, blíže naznačené s pohrůžkou následků v tomt0 
předpisu uvedených, Jest tedy nade vší pochybnost jasno, že vyšetřujíd 
soudce nebyl· vůbec oprávněn, zastavíti trestní řizení; toto jeho opatření 
spočívá patrné na mylném předpokladu, že mu bylO dovoleno trestní ří
zení zastaviti již následkem výzvy soukromému obžalobci marně dané,. 
by podal případné své návrhy během 14 dnů, ačkoli tato výzva nebyvši 
ani spojena s pohrůžkou podle druhého odst § 112 tL ř" neměla přece 
významu výzvy v § 112 odst druhý Ir, ř, upravené, nýbrž byla svou po-, 
vahou toliko opatřením podle prvního odstavce § 10 tiskové novely, 
s nímž nemohou býti spojeny následky zmeškánÍ, Leč zastavovací usne--
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_' bvlo vydáno byť i nedopatřením a porušením zákona, a)e n~l.l! 
set:,llk 'll zcla j'so~ s tímto usnesením vyšetřujícího soudce spojeny JIZ 
o az o , . " č '-t" t t t" v ne .' "činky j'ež z něho vyVo.zu]e zmaLe 111 :s 121108, o II ze. -
ony plav111 U, . v' v d "c' y' ok vy 

VI b "t'l v trestním řízení c1ále pokracovano, a ze o SUZUjl I v r --sme o y . V t" , • o 

daný na podkladě. obž~loby P?dane pres v
ono zas avovaCI usnesem je 

zmatečným s hledIska § 281 CIS, 9 b) tL r. 'v . ' p 

T lu vsí si uvědomiti že sepsamm onoho uredi11ho zaznamu, podL us J v ,~ t t' 
'h v so tl'estní řízení zastavuj'e podle § 109 tr. L, ncm ovsem reS nI ne oz v ' • t 'I" , 
v • VtV 'konečně vyřízena že naopak k zastaveni restm 10 nzenr ve 

vec jes e 'v' . v , k t v, v á 
'-, 'kona tudíž k zastavení právne platnemu, Jez 111a s II eene v z -

smyslU za , .. ,V' t d" b I"ť' ,V' eJ{ 
V.j." eškeré zákonem s ním spojene ucmky, II 12 _ o zv as e 1 llcm, ., 

pecl I v
t

" skutek další trestní stíhání, vyjma případ obnovy trestm~o 
ze pl o yz ", tV " 'h dce ze " " vyloučeno nestačí pouhy zaznam vyse rujlCI o sou , 
rtIZelt"" J; nJ' zastav~J'e ny'brž že se i toto usnesení musí státi pravoplat-
ľCS m llze, .,' 
, 't' Ve strana j'Íž přísluší právo, napadatI toto usnesenI opravnym nym Hll, z . , ,. kt t t b ť . ,. 
. tředkem nepodá tohoto prostředku a necha ta o o o, Y 1 nezav-

k~~~é, usne~enÍ vejíti v moc práva. ~a ym;o, účele,m jest v § 11 ~ tL r. 
" o žeo zastavení trestního vysetrovam musI byh vyrozumen ob-

naflzen J • v 'h ,. t ' II nebo" 
žalobce a obviněný. Vyro.zuměnÍ ob~men~~ o ,.n:~.a .u vyznam " . ty 

ať byl vyrozuměn o zastavení trestmho nze!1l Cll! mc, usne,sel11 Jest .na 
všechen zpúsob v jeho prospěch, on nemůže p~oto n~padah je opravny\n 
prostředkem a záleží tedy, by se mohl dovol~vah uc;nku ~noho zasta--

, toliko na tom že i obžalob CI bylo doruceno a, ze obzalobce -:- a 
je~~l;en ~ mu neo'dporovaL A tu vysvítá ze spisů, ~e :yt? podmmky, 
svědčící ve prospěch obžalovaného p.ro plv~tnos,t a prvavlll zavaznost za=, 

. stavovacího usnesení, jsou v souzenem pnpacle splneny, v Soukromy ob 
žalobce nebyl ovšem o zastavovacím usnesení vyrozumen I?ned; byly 
mu napřed k jeho návrhu ze dne 19, čer;,ence ! 927 ~ol!ko spIsy za~lany 
k nahlédnutí, při kteréžto příležitosti ov~e:nm:1 vmo}nost, ~ozn~Íl I ono 
zastavovací usnesení, což však nenahraZUje jeste pre;ny pr.evdpls § 110 
odst. prvý lL ř.; že má býti o tomto usnes,ení vyroz~men, a. tyz pak podal 
nevsímaje si neb neznaje onoho usnesenI, SpIS obzalovacL, A tu byl m~ 
pak dne 22. srpna 1 ~27 zaslán přípis s dotaz~m, zda v trva na obzalo:be 
podané dávno po IMtě v § 112 tL ř, stanove~e ---: coz m!mo:hodem re
čeno není v souhlasu s obsahem spisu, ponevadz tako;,a Ihuta :n~, ne~ 
byla nikdy dána - a současně bylo mu též sděleno, ze ~trestl11 nze;,ll 
bylo usnesenim ze dne 15. února 1927, podl~ § 109 ;L. L z~staveno<, 
Stanovisko soukromého obžalobce v dalších jeho podal11ch, ze o usne
sení ze dne 15., února 1927, že trestní řízení bylo zastav,:no, nebyl v'!
rozuměn jest zřejmě mylné a protispisové, vždyť bylo nem vyrozum,e~ 
právě přípisem ze dne 22. srpna 1927, jenž mu byl, jak z ~bsahu podam 
ze dne 26, srpna 1927 vysvítá, řádně doruč,:~. r,o~mnosÍ1 jeh~ po ob
držení tohoto. vyrozumění bylo bral11tl se pnslusnyr;rl op~avnyml pro
středky (§ 113 a 114 tr. ř,) proti tomuto zjevně n;zakonner:ru zasta~o
vácÍmu usnesení a domáhati se takto způsobem zakonem predepsanym 
jeho odstranění, Této jedině správné cesty však nevolil, nýbrž žá~al to-
liko na sborovém soudě vydání usnesení o tom, zda se leho ob zal oba 
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připouW či nikoliv:,by mohl proti témuž (sci!. usnesení) v případě ne
galIvOlm podah shznost pro porušeni zákona. Leč nezáleželo na tom 
zda, sborový soud připustí jeho obžalobu čili nic, nýbrž záleželo tu je~ 
d111e na, t0111, zda soukromý obžalobce podnikl vhodné kroky, by bylo 
odstraneno ono zastavovací usnesení, o němž byl vyrozuměn přípisem 
.z~ dne. 22. srpna 1927, a jež, stalo-Ii se pravoplatným, znamenalo zánik 
vsecb Jeho shhacích práv. Této jedině účelné cesty však svými podáními 
ne~ohl a ?pom.enul stížností na radní komoru podle § 113 tr. ř., pro niž 
o~sem, Ihuta zakonem stanovena není, která však také nemá odkláda
clho uónku, odpo;?vati o~omu nezákonnému opatřeni vyšetřujicího 
soudce, pok~d se tyce pokUD by se tato stížnost nebyla setkala s úspě
che:", dovolavah s~ rozhodnutí vrchního zemského soudu podle § 114 
tr; r. Pr? P?so~zel1l ,s~utečností, o něž tu jde, je lhostejno, jak si pak 
d~le pocínal o Jeh?, zadostech sborový soud, a že týž konečně usnese-
111m ze ~~e 2~. z~n 1927 nařídi! hlavní přelíčeni, vzav (mylně) za zá
kla_d dalslho nzem soukromou obžalobu, poněvadž _ prý - soukromý 
o~zalobce nebylo zastaveni řizení usnesením ze dne 15. února 1927 
vubec vyrozum~~, a obžalovaný nepodal proti obžalobě jemu doručené 
námItek - coz Jednak neodpovídá spisům, poněvadž soukromý obža
lobce byl dne, 22. srpna 1927 vyrozuměn o zastavovacím usnesení, jed
~ak Je P,ro ?tazku tu v úvahu přicházející bezvýznamným, poněvadž ob
zalovany az doposud o zastavení trestního řízení nevěděl a proto s to
hoto hlediska námitkami obžalobě nemohl odporovati;' všechny tylo 
ukony sborového soudu, spočívající na mylných předpokladech a názo

.rech, nemoho~ nic měn!ti na skutečnosti, že se soukromý obžalobce ve 
skutečn.ostl vube,c nebraml cestou zákonem předepsanou a příslušnými 
op:av~1Yml p;ostredky prolI zastavovacímu usnesení, jemu skutečně do
rucen,emu. Tun nabylo ono zastavovaci usnesení, byť se i zakládalo na 
:'.'yln~m vykbd~ za~~na, právní moci; účinky se zastavením trestního 
nze,m spoJenetrm pnsly plnou měrou k místu; dalšímu jednání o obža
lob,; soukrol~ym obžalobcem podané bránilo ono pravoplatné zastavo
va_cI usnes,enl a právem uplatňuje obžalovaný dovolávaje se důvodu zma
t~~nosh č;s: 9 b) § 281 tr. ř., že nesměl býti vydán rozsudek (ods UZll
IlcI), kdyzte tu byla okolnost, pro niž bylo další stíhání obžalovaného 
vyloučeno. Bylo proto zmatečni stížnosti vyhověti a uznati ve věci samé 
podle § 288 čís. 3 a § 259 čís, 3 tr. ř., jak se stalo. 

čís. 3187. 

• »Zcizením« ve s~y~l~ § 205 a) tr. zák. jest jednáni, jímž se z ma
Je~w'pachatelova urclÍa cást vybavuje, aniž na její místo vstupuje úplata 
steJne hodnoty. 
. Jmě~í je, zmenšením ~tiv zmenšeno jen, neodpovídá-li zmenšení ak

!IV soucasne a rovnocenne zmenšení pasiv. Zákon předpokládá že ob
zaloyan~ je ~I~níkem ':,íce věřitelů a že tito p,řijdou oním zcize'ním (ji~ 
nakým zmensenlm) o vse, nebo aspoň o část toho, nač mají nárok. 

(Rozh. ze dne 23. května 1928, Zm I 81/28.) 
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Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaci vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Mladé 
Boleslavi ze dne ll. ledna 1928, jímž byl stěžovatel uznán vinným zlo
činem podvodného úpadku podle § 205 a) tr. zák., zrušil napaden.ý 
rozsudek a věc vrátil soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnost dovolává se důvodu zmatečnosti čís. 4, 5, 9 aj 
§ 281 tr. ř. Odůvodněna jest zmateční stižnost s hlediska čís, 5 a 9 a) 
§ 281 tr. ř. v těchto směrech: Skutková podstata zločinu, jímž byl obža .. 
lovaný uznán vinným - § 205 a) tr. zák. - předpokládá mimo jiné: 
a) že pachatel zatají, odstraní, zcizí nebo poškodí součást svého jmění 
nebo jinak své jmění zmenší. »lcizenim« rozumí zákon jednání, jímž 
se z majetku pachatelova určitá část vybavuje, aniž na její místo vstu
puje úplata stejné hodnoty (Rozh. čís. 1480, 1658 sb. n. s.). Poněvadž 
rozsudek zjišťuje, že obžalovaný dostal od ku pi tele stánku Josefa H-d 
úplatu 1850 Kč, bylo na něm, by zjistil, zda odpovidá tato úplata hod
notě prodané věci, či zda bylo prodejem stánku skutečně jmění obža
lovaného ztenčeno. Právem vytýká zmatečni stížnost rozsudku, že zji
štění této zákonné známky deliktové v rozsudku chybi ('čis, -'l a) § 2&l 
tr.ř.). Pokud napadený rozsudek s hlediska § 205 a) tr. zák. klad" 
obžalovanému za vinu, že peněz, jež za stánek obdržel, nepoužil na 
částečné uspokojení svého věřitele, pivovaru ve S., nýbrž použil jich 
z části na zaplacení jiných dluhů, přehlíží dále, že pouhé zmenšení aktiv, 
nastavši tím, že bylo všech nebo části aktiv použito k tomu,' by, bylo 
některému z více skutečných věřitelů poskytnuto uspokojení po pří
padě ve' větší míře, než by na něho připadlo při stejnoměrném uspoc 
kojení všech věřitelů, nespadá pod ustanovení § 205 .a) tr. z<\k., jež 
pj'j',dpokládázmenšení jmění. Jmění je však zmenšením aktiv zmenšen,) 
jen, neodpovídá-li }menš'ení aktiv současné a rovnocenné zmenšení 
pasiv (rozh. Čís. 19~7 sb, n. s.); b) že pachatel zcizením, po případě 
jinakým zmenšením svého majetku ve smyslu právě vyloženém, zmařil 
nebo ztenčil uspokojení svých věřitelů nebo jejich části. Zákon před
pokládá, že věřitelé přijdou o vše, neb aspoň o část toho, nač mají nárok, 
kdyby vyčerpali veškeré zákonné prostředky, sloužící k zachování jmění 
dlužníkova (rozh. 1480 sb. n. s,), Aby se tento předpoklad zjisti!, bylo 
by nutno vyšetřiti majetkové poměry obžalovaného, což se nestalo. 
RQzsudek sice praví, že jednáním obžalovaného byl pivovar poškozen 
o 1.850 Kč, totiž b částku, za kterou chtěl stánek převzíti na srážku své 
pohledávky, . avšak i tomuto výroku - který přece není totožným 
s pojmem zmaření nebo ztenčení uspokojení vymáhajícího věřitele -
vytýká zmateční stížnost právem nedostatek důvodů (čis. 5 § 281 tr. ř.). 
Rozsudek přehlíží, že o poškození pivovaru v této výši by bylo lze mlu
viti jen tel1kráte, kdyby byl obžalovaný jiného majetkového předmětu 
neměl, což se nikde netvrdí, pokud se týče kdyby byl za prodaný stánek 
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nedostal plnou hodnotu, což, jak již bylo uvedeno, rozsudek nezjišťuje. 
Rozsudkový výrok, že pivovar chtěl převziti stánek za 1.850 Kč, opřen\> 
o výpověď svědka Jeronýma K-a, trpí rovněž rozporem se spisy, po 
případě nedostatkem důvodů, poněvadž se tento svědek o přejímací 
ceně vůbec nevyslovil. Jest tudíž rozsudek i v tomto směru zmatečným 
a to podle čís. 5 a 9 a) § 281 tr. ř. c) Posléze bylo nutno s hlediska 
§ 205 a) tr. zák. zkoumati a zcela bezpečně zjistiti, zda obžalovaný 
byl dlužníkem více věřitelů (srov. rozh. čís. 2073 sb. n. s.) a zda jednal 
v úmyslu zmařiti nebo ztenčiti uspokojení svých věřitelů nebo jich části. 
Ani v tomto směru neobsahuje rozsudek přesných zjištění, náležitě odů
vodněných a přizpůsobených správnému výkladu zákona. Vytknuté for
mální i věcné nedostatky rozsudku jsou takového rázu, že odůvodňují 
jeho zrušení a vrácení věci soudu prvé stolice, by ji znovu projednal 
a rozhodl. Kdyby soud po svém projednání věcí neshledal skutkové 
podstaty zločinu podle § 205 a) tr. zák., bude jeho povinností uvážiti, 
zda nepřichází v úvahu přečin podle § 485, případně § 486 čís. 2 tr. zák. 
nebo přečin maření exekuce podle § 1 zákona čís. 78/1883 ř. zák. 

čís. 31e8. 

Nalézací soud muze učiniti zdrojem svého přesvědčení o rozhodné 
skutečnosti i jen doznánrí ()bžalovaného, nebo rozsudek při hlavním pře
ličenrí přečtený, jenž byl vynesen v jiné trestní věci a proti jin!ým oso
bám (§ 258 tr. ř.). 

Nadržování k vykonání zločinu může stejně jako pomáhání k vyko
nání zločinu a přispění k bezpečnému vykonání zločinu záležeti v od
vráceni překážek. 

S hlediska trestné pomoci je lhostejno, zda mohl přímý pachatel 
vykonati zločin jím spáchan!ý po případě i bez pomoci mu poskytnuté. 
činnost pomocníka ve smyslu § 5 tr. zák. může vykonání zločinu pří
mého pachatele předcházeti nebo zl!ý skutek přímého pachatele prová
zeti; činnost pomocníkova je trestnou, jakmile se přímý pachatel do
pustil alespoň pokusu onoho zločinu, k .jehož vykonání mu bylo činností 
pomocníkovou úmyslně napomáháno. 

(Rozh. ze dne 24. května 1928, Zm I 142/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním ličeni 
zmateční stížnost obžalované do rozsudku krajského soudu v Chebu ze 
dne 26. ledna 1928, jímž byla stěžovatelka uznána vinnou zločiném 
spoluviny na nedokonaném vyhnání plodu podle §§ 5, 8, 144 tr. zák., 
mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Zmateční stížnosti dovolávajíci se čiselně důvodu zmatečnosti podle 
§ 281, čís. 4, 5, 9 a), bl, c) a 10 tr. ř., nelze přiznati oprávnění. VýtkCl 
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IJ čís. 5 § 281 tr. ř. není odůvodněna. Vada nedostatku důvodů po 
poc e. , , - 'k h d ' k _ Ul11U § 281 čís. 5 tr. ř, předpoklada, ze pro vyro o rOz o ne s u-
10Z o d b - . " . 
tečnosti nejsou uvedeny vůbec žádné d~vo y ne o .ze JSou I;ro_neJ Sice 
f - álně uvedeny důvody, avšak jen duvody takove, mezI mmlz a roz
olm o d - . 'b I . k' hodnou skutečností, jež má býti jimi oduv? nena" nem vu ec ogl':' ': 

_ o·itosti. Tohoto předpokladu tu však nem; nebol rozsudek dovolava 
sp J __ -, dO d - 'h' k ku se, jak stížnost sama pnpoustl, na o uvo neno~ sve ? vyro ~ o s. -
tečnostech zakládajících skutkovou podstat'; zločl~u ?bzalo~v~ne za v:n~ 
kladenéhO nejen zodpovídání se obžalovane, v n_cnll spatruJ~ doznam, 

'brž i rozsudku konšelského soudu, a to hlavne skutečnosŤJ z rozho
~;~vacich důvodi"! tohoto rozsudku se podávajících, a tyto důvody ospra.
, d1ňuJ'í logicky skutková zjištěni rozsudku, jež stížnost má na mysli. 

\ e . . b- I' bNázor stížnosti, že zodpovídání se a doznam o za ovane ,sam~, o 80 e 
a řecený rvzsudek konšelského sou~u. ne1~e P?dle tr~stmho ;adu po
kládati za průvody proti obžalovane, Je zreJme mylny. o. otazee, zd~ 

e'J'akou skutečnost iest považovati za prokázanou, rozhodUje soud, Jenz 
n. t 1 hl . -má při rozsuzování míti zření jen _k tOI11~, :0 se s a ~ v aV~Inl pr~-
líčení, nikoli podle zákonných pravidel, ~y?rZ _podle s~eho o volneho uva,: 
žení, čerpaného ze svědomitého zkoumam vs ech pruvo~~ pr? .a pro,! 
předvedených (§ 258, odst. druhý tr. ř.). :?dle_~oho nem~ze byt} pre~e
vším pochyby o tom, že nalézaci soud_;nuz~ ~elmÍl zd.ro}em _sveho ~re
svědčení o rozhodné skutečnosti po pnpade len doznam ?bz~!ovane~o, 

_ jež je podle své povahy průvodem. Také svrchu u~ede!;y, pn h}avn:J? 
přelíčení za souhlasu stran přečtený rozsu?ek kons:lsk~ho ~oudu, pn: 
'cházel v souzeném případě v úvahu jako pruvO?, k n_emuz smel ~~leza:." 
soud přihlížeti; neboť podle § 258, odst;_pryy y. : .. mohou byt! y!?
vody j spisy, pokud byly v hlavpím přelice?! p;edčdany, a_ tre~~m rad 
neobsahuje předpisu, podle něhož by se na1eza.c! s?ud nesm~l pn zko~
mání otázky, zda jest nějakou sk~tečn_os~_po~la?aÍl z~ pro~az~nou, pn
hlížeti též k rozsudku při h1avmm prehee111 prečtenemu, lenz byl vy-
n"sen v jiné trestní věci a proti jiným o~o?á_m: ., 

Bezdůvodnými jsou i námitky stížnosÍl, Jez Je_st zkoumaÍl s. hl~~lska 
-důvodu zmatečnosiř podle § 281, čís. 9 a) tr. r. VyslovuJe-hstJznost 
právní názor, že v tom, že obžalovaná sdělila KarI,; Seh-ovl za _okol: 
ností rozsudkem zjištěných jméno a adr~su - M-ove, nelz~ sp~t:oval! 
trestnou pomoc již proto, že nadržování po rozumu § 5 tr. zak., lez roz
sudek v uvedené činnosti obžalované shledává, předpokládá nutně od
stranění takové překážky, jež by toho, kdo zamýšlí spáchati určitý z.lo
čin, mohla přIspěti k tomu, by upustil od us~utečn-ění. z!ého úmys~u, Jde 
o názor zřejmě nesprávný; neboť z § 5 tr: zak. vyeha~! ?~ Jevo, ze ~a: 
držování k vykonání zločinu může steJ?e. Jak? pOI1;ah,:'l11 k vyk~nan~ 
zločinu a přispění k bezpečnému vykonam zloell1~_ zale~eÍl v odyrace~! 
překážek, tedy i v odstranění překážek druohusÍlznosy uvede,ne.ho,o ze 
se však může projeviti i jakýmkoli jiným zpusobem. T!m pozbyv a pudy 
i další námitka stížnosti, že nadržování a pomáhání po rozumu § 5 tr. 
zák. přicházejí v úvahu jen tenkrát, bylo-li přímémupachateli t;možněn? 
vykonati obmýšlený zločin takovým způsobem, Jakym by Jej J1nak, t. J. 
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b~z poskytnutí trestné pomoci, mohl jen stěží vykonati; neboť pomoc
mkem podle § 5 tr. zák. je, jak vysvítá z tohoto ustanovení zákona kdo 
jakýmkoliv způsobem přímému pachateli k vykonání zlo'činu úmyslně 
~apomáhá. Ostatně přehlíží stížnost v tomto směru, že rozsudek zjišt'uje, 
ze. ~-ova dala. p!ovésti ony úkony, jimiž měl býtí vyhnán její plod, 
prave M-ovou, jez byla obžalovanou Sch-oví označena jako osoba, která 
by se snad k takovým zákrokům propůjčila. Tvrdí-Ii stížnost v této 
souvislosti, že B-ová, jež se rozhodla dáti si plod vyhnati, mohla snadno 
vypátrati osobu, jež by byla ochotna jí plod vyhnati, neprovádí důvodu 
zmatečnostI podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. po zákonu, ježto se nedrží 
v okruhu skutkových zjištění rozsudku, jak by při správném provádění 
hmotněprávního zmatku činiti měla, nýbrž vychází ze skutkového před
pokladu rozsudkem nezjištěného (§ 288, odst. druhý čís. 3 tr. ř.). 
Ostatně je s hlediska trestné pomoci podle § 5 tr. zák. lhostejno, zda 
mohl přímý pachatel zločin jím spáchaný po připadě i bez pomoci mu 
poskytnuté. vykonati či nikoli. Namitá-Ii posléze stížnost, že skutek, 
jehoz se obzalovaná dopustila, není trestným již proto, že uzavíral v sobě 
jen přípravné jednání k zločinu B-ovou obmýšlenému, jest rovněž na 
omylu. činnost pomocníka ve smyslu § 5 tr. zák. může vykonání zlo
činu přímého pachatele předcházeti nebo zlý skutek přímého pachatele 
provázeti. činnost pomocníkova je trestnou, jakmile se přímý pachatel 
dopustil apespoň pokusu onoho zločinu, k jehož vykonáni mu bylo čin
ností pomocníkovou úmyslně napomáháno. Tento předpoklad trestnosti 
jednání obžalované je v souzeném případě podle skutkových zjištění 
~~zsudku dán. číselně uplatňovaným důvodům zmatečnosti podle § 281 
CIS. 9 b) a c) a 10 tr. ř. nedostává se ve stížnosti vůbec provedeni. 
Bylo tudíž zmateční stížnosti jako dilem neodůvodněnou, dilem po zá
konuneprovedenou zavrhnouti. 

čís. 3189. 

Ochrana republiky (zákon ze dne 19. března 1923, čís. 50 sb. z. a n.). 
Pojem »pobuřování«. I činnost, záležejíci v propagaci pOlitického 

směru strany státem dovolené nebo trpěné, domáhání se uskutečnění 
programu strany cestou evoluce, t. j. přesvědčováním spoluobčaml 
o vhodnosti určitého politickémo programu, jest po případě činnosti 
illegální, spadajici pod ustanovení § 14 čís. 1 zákona. 

(Rozh. ze dne 24. května 1928, Zm I 223/28.) 

N e j vy Š š í s o u cl jako soud zrušovací vyhOVěl po ústnim líčení 
zmateční stížnosti státního zastupitelství do rozsudku zemského trest
ního. soudu v Praze ze dne 23. února 1928, jímž byl obžalovaný podl~ 
§ 259 čís. 3 tr. ř. sproštěn z obžaloby pro přečin rušení obecného míru 
e.odle § 14 čís. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, 
CIS. 50 sb. z .a n., zrušil napadený rozsudek a věc vrátil nalézacímu 
soudu k novému projednání a rozhodnuti. 
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Důvody: 

Nalézací soud vzal, jak je patrno z rozhodovacích důvodů, za proká
záno že se obžalovany na veřejné schůzi v přítomnosti asi 80 osob vy
jádřÚ: »Budeme k tomu pracovat!; bybyl1 nav~zá.n~ styky s.e ,Sovětským 
Svazem a by došlo jednou ku zflzem vlady delmku a roll11ku«, neshle
dal však v tomto výroku, v němž obžaloba spatřovala shora uvedení' 
přečin, trestný čin náležeJÍcí před soud. Zmateční stížnost státního za
stupitelstvi, napadajíci rozsudek číselně důvodem zmatečnostI podle 
§ 281 čis. 9 a) tr. ř., uplatňuje zřejmým poukazem, že rozsudek nepo
suzuje skutkovou· podstatu činu obžalovanému za vinu kladeného se 
správných právních hledisek, ježto nezkoumá ~ o nezji~ťuje, zda j~dnal 
obžalovaný v úmyslu, by ~yvolal u 'posluc~acu nepratelskou nalad~ 
proti demokraticko-repubhkanske lo.nne stat?l, a ~d~ bylo .teho Jednam 
způsobilým vyvolalI v mch tuto naladu. Teto namltce slIznostr nelze 
upříti oprávněni. Pobuřováním po. ro~umu § 14 čfs .. 1 zák. ~a. ~chra~u 
republiky jest jakékoli mtelektualnr pusobem na jme osoby, Jez je zpu·
sobilým a směřuje podle úmyslu pachatelova k tomu, by v nich byla vy
volána nepřátelská nálada proti právním statkům tímto ustanovením 
zákona chráněným, t. j. nálada, jež si přeje zánik právního statku, r,rotl 
němuž se pobuřuje. Na soudě nalézacím tudíž bylo, by z~?umal_ ~ zJ1strl, 
zda jednal obžalovaný v úmyslu, by vyvolal u posluchacu nepratelskou 
náladu proti demokraticko-republikánské lormě státní, a zda byly pro: 
středky· jím použité objektivně způsobilé tento stav vyvolalI. Nalezacl 
soud však tak neučinil, nýbrž posuzoval případ, jak vyplý'vá z rozhodo
vacích důvodů, jichž podstatný obsah byl shora uveden, s jiných práv
nich hledisek. Zdůrazňuje-Ii rozsudek, že obžalovaný 'nevybízel k žád·
nému násilí, stačí poznamenati, Že skutková podstata přečinu obžalo
vanému za vinu kladeného takovou činnost nepředpokládá, a uvádí-Ii 
rozsudek, že propagace politického směru strany státem dovolené nebo 
a1ellpoň trpěné je dovolena, domáhá-li se uskutečnění programu strany 
cestou evoluce, t. j. přesvědčováním spoluobčanů o vhodnosti určitého 
politického programrt, přehliží, že i taková činnost je il1egální a spadá 
pod ustanovení § 14, čís. I zák. na ochranu republiky, jakmile směřuje· 
proti stěžejním principům ústavy v tomto ustanovení zákona uvedenýrt,I, 
t. j. proti samostatnosti, ústavní jednotnosti a demokraticko-republr
kánské lormě státní, a děje se ve formě veřejného pobuřování ve shora 
naznačeném smyslu nebo ve lormě pobuřování před více lidmi nebo ve: 
formě pobuřování vice lidi. Za tohoto stavu věci bylo odůvodněné zma
teční stížnosti vyhověti a rozsudek, jenž je stižen zmatkem podle § 281 
čís. 9 a) tr. ř. zrušiti. Při tom nebylo lze vyjmouti ze zrušení ani onu 
část rozsudku, jež se týká shora uvedeného výroku obžalovaného o na
vázání styků se Sovětským Svazem; neboť nehledíc k tomu, že při zkou
mání otázky, zda se obžalovaný dopustil činu za vinu mu kladeného, 
dlužno přihlížeti k celé řečí obžalovaného, nelze vyloučiti možnost, že 
by při posuzování připadu se shora naznačených správných právních 
hledisek mohl býti i tomuto výroku přikládán jiný význam, než mu byl 
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.přikládán nap"aden~m rozsudkem. Ve ·věci samé nemůže Nejvyšší soud 
Jako soud.:r!1sov,:cI rozhodovati, poněvadž nejsou v rozsudku a jeho dů
Y~dech ~jlsteny v.sechny ~kutečnosti, jež jest při správném použití hmot
neh? prava polozlŤ! za zakl ad rozhodnutí. Proto bylo věc vrátiti soudu 
prve stolIce, by o ni znovu jednal a rozhodl. 

čís. 3190. 

" V mylném 'předpokl~du, že byla zmateční stížnost ohlášena již ob
hajcem (~hudych), nejde po případě o neodvratnou překážku podle 
§ 364 tr. r. 

• ?smidenní lhůta k provedení zmateční stižnosti, opovězené po doru
cent rozsudku pro zmeskání, počíná g,e dnem po jejím opovězení. 

(Rozh. ze dne 24. května 1928, Zm II 37/28.) 

N ~ (vl š š f s o,u d jako soud zrušovací nevyhověl v neveřejném 
z~s~danol zadost! obzalovaneho o navrácení v předešlý stav pro zmeš
kanl Ihuty .~ opově di zmatečni stížnosti do rozsudku krajského soudu 
v .oh. Hr.adlsÍl ze dne 13. prosince 1927, jimž byl obžalovaný uznán vin-
nym zlocl11empodle § 209 tr. zák. . 

Důvody: 

• ~ozsudek pro zmeškání byl obžalovanému doručen se zákonným po
uc.en}m .qne 30. prosl11ce 1927, načež týž podal dne 6. ledna 1928 zma
tec,111. sŤ!znost proŤ! t?n;u~o r?zsudku a ~á~'oveň žádost o navrácení v pře-
9;sly ~tav p~o z~eska111. lh~ty k podam opravného prostředku. V této 
z~dosŤ! uvadl obzalo.vany, ze ho při odročeném hlavním přelíčení dne 
h. lIstopadu 1927 hajll jako O'bhájce chudých Dr. V., že však tento ob
.h~Jce k~ hlavnímu přelíčeni, ustanovenému na den 13. prosince 1927, 
predvolan ne~y:. O.bžal?:,aný, který se. k tomuto hlavnímu přelíčení ne
dos~av!l, nevedel, ~e, ~n. tomto. hlav11lm přelíčení obhájcem zastoupen 
nem, a byl toho 1111n';1I1, ze obhajce ta.m ohlásil proti odsuzujícímu roz
sudku opravne prostredky. Proto kdyz mu byl doručen opis rozsudku 
p~kl.ád~~ za t.o, že má osmidenní lhůtu ku provedení již ohlášené zma~ 
tec11l s51~nosh, a teprve, když se dostavil k svému obhájci, zjistil pravý 
~ta~ vec!. Jest správné, že obhájce chudých Dr. V. ku hlavnímu přelí
:en~ na de~. 13. prosince 1927 předvolán nebyl a tohoto hlavního přeli
<:em se neucastmL Podle § 364 tr. ř. může však býti obžalovanému pOc 
v~leno nav:ácení v předeš,lý s:~v pro p.romeškání lhůty k opově di oprav
neho prostredku jen, kdyz muze. prokazati, že mu neodvratné okolnosti 
bez jeho vmy nebo bez vi!ly jeho zástupce znemožnily lhůtu dodržeti. 
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Jak je z výše uvedených vývodů žádo.sti zře[m?, jedná se.na str~ně ob
žalovaného jen o nespravne posouzenl skutecne SItuace pn hlavmm pře
líčení a po něm, a o nesprávn~ předp.oklady při podání ?pravného p.ro~ 
středku. Tím však není doHcena takova neodvrabtelna a nezavmena 
okolnost již jako podmínku navrácení v předešlý stav stanoví § 364 
tr. ř., po~ěvadž v mylném předpokladu, že byla zmatečl;í s~~žnost ohlá: 
šena již obhájcem (chudých), neJele o neodvratnou prekazku, Jehkoz 
bylo obžalovanému v psuče,;i, které .~lU ?ylo doručeno s?uč~sně s OPI
sem rozsudku, sděleno, ze muze do tn dnu (ode dne dorucel11 OpiSU roz
sudku) ohlásiti zmateční stížnost, takze mohl, kdyby byl po~šení četl 
jen poněkud pozorněji, poznati, že zmatečni stížnost dosud ohlasena ne
byla nebo při nejmenšim pojati v tomto směru pochybnosh, které mohl 
odst~aniti dotazem bud' II soudu neb u obhájce. Nebylo tudíž žádosti 
obžalovaného o navrácení v předešlý stav vyhověno, čímž se stala bez
předmětnou i zřejmě opozděnázmateé?í stiž~ost, kte~á byia podle ~řed~ 
pisu § 364 tr. ř. podána jen pro ten pnpad, ze bude zadosh o navrace11l 
v předešlý stav vyhověno. 

čís. 3191. 

Dědicové soukromého obžalobce, zemi'evšího před konečným ná
whem na potrestání, nejsou oprá~něni pokr~čovati po j~ho s"3rti v ,tres~ .. 
nm řízení; to platí i když jde o zasah dO'prava patentnlho; prevodlte!ne~ 
zděditelné a proto do pozůstalosti náležející jsou jen soukromopravUl 
.nároky z patentu a z jeho porušení, nikoliv nároky na trestní stíhání. 

Právo trestního stíháni jest ryze 'Osobnim právem soukroméhO' ob
žalobce (soukromého účastníka) •• 

(Rozh. ze dne 26. května 1928, Zm I 357/27.) 

• 

N e j v y Š š í s o ,ll: d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost dědiců soukromého obžalobce do rozsudku krajského 
soudu vHradci Králové ze dne 12. dubna 1927, jímž byli obžalovaní po
dle § 259 čís. 3 tr. ř. sproštěni z obžaloby, Otto L a Alfred I. pro přečin 
vědomého porušeni patentových práv podle § 97 zákona ze dne 1 L ledna 
1897, čís. 30 ř. zák. ve spojení se zákonem ze dne 27. května 1919, čís. 
305 sb. z. a n., Karel T. pro spoluvinu na tomto přečinu podle § 5 tr. 
zák. a § 97 zákona ze dne 11. ledna 1897, čis. 30 ř. zák. ve spojení se 
zákonem ze dne 27. května 1919, čís. 305 sb. z. a n. 

D ů v o.d y: 

Rozsudek nalézacího soudu zabývá se sice teprve na konci svých 
důvodů otázkou, zda dědici soukromého obžalobce byli oprávněni po-

III 
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kmčo::ati po jeh? smrti v trestnim řízeni, pokud se týče otázkou další, 
~da ~cl~lh tak vc~s, ,a t~ké zm:teční stížnost i odvody obžalovaných a 
u~tm vy.vody obhaJ~u pn hčem c zmateční stížností postupovaly stej
nym zJ'usob~m. Avsak zrušovací soud pokládal za vhodné a účelné a 
vlastne Jedme logIcké, obírati se těmito otázkami přede všemi ostatními 
neboť:.?ude-li přisvědče~lO názor~, )~jž v. té příčině vyslovil prvý soud: 
bude pz. tll:'. osprave~lneno sprostem obzalovaných a bude zamítnouti 
zma!ecn.l. StIz~ost, anlZ bude třeba, pouštěti se do rozboru ostatních vý
vo~u stIzn~stl. Po stránce formální budiž především připomenuto toto: 
Ob:~l?vany Otto I. poukázal v pisemném odvodu k jakési nesrovnalosti 
zraClCl se v tom, že zmateční stížnost byla podána pozůstalostí inženýrd 
J::ros.lava P-y (zast~upenou dědici), kdežto při posledním hlavním pře
hc.em vystupovah nedlcl osobně, avšak přípouští že na tom nezáleží 
Jezt? výsledek může býti vždy jen týž. Toho náz~ru jest i soud zrušo~ 
va CI; neboť Je skut~čně právně nezávažným, zda zmateční stížnost byla 
P?d~~a pozu~talostI, zastoupenou přihláše;,ými dědici, či přihlášenými 
dedlcl. Jako ~~StUpCI pozůstalosti. Věcně bylo zrušovacím soudem k oněm 
otazkam uv:zen? toto; SOL~d zrušovací schvaluje sproštění, vyslovené 
s?u?em nalezaclm z duvodu procesuálnich, byť i z jiných úvah. Podle 
tretlho. odstav~e. ~ 46 tr. ř. pokládá se za to, že soukromý obžalobce 
UStOUPI: od strhal1l nejen tehdy, když v zákonné lhůtě opomenul podati 
SpIS obzalova:í n.e?o jinaké návrhy, jichž je třeba, by obžaloba zůstala 
v platnostI, ?y?~Z I.teh.dy, když se nedostavil k hlavnímu přelíčení neb 
opomen.ul .~CI~ltr pn nem konečné návrhy. Proč se nedostavil k hlav
I1Imupr~hcel1l, pokud se týče, proč neučinil při něm konečné návrhy 
Je Iho,steJno: Zákon v té ~ř!čině nerozeznává. Důsledky s tím SpOjené: 
domnenka, ze soukromy oozalobce upustil od stíhání, a tudíž zánik ná
roku na potrestání nastávají proto také tehdy, stalo-Ii se tak z toho dú
vodu, že soukromý obžalobce, zemřev, nemohl se dostaviti k hlavnímu 
př:líčení a. učiniti při něm konečný návrh. Že by bylo lze, by žalobní 
pravo a narok na potrestání přešly na dědice soukroméhO obžalobce 
zemřelého před kon,,;čným .návrhem, pro to neposkytuje zákon opory; 
?pak toh? plyn.e z techto uvah: Právo trestně stíhati a trestati je Ye

reJnym vysostnrm právem státu. Stát přenechává toto právo výjimečně 
za u;čl.tých předpokladů ~rčitým osohám v určitých případech, leč tím 
ne~tav: se toto pr~~o pravem soukromým, nýbrž zůstává vždy právem 
ver~E'Y".' a není pnpustn?, by. výjimečné propůjčení tohoto práva bylo 
rozsrrovano n~ .os~by Jlne (nez s~uk:omé obžalobce a podpůrné ~hža
lobce) a na J.lne pnpady. Osoby, Jlmz stat ono právo výjimečně přene
Chal,. moho~ Je ovšem vykonávati jen v mezich a v rámci platného pro
ces?!h~ prava tres~ního, jež v té příčině má kromě předpisu § 46 tr. ř. 
zvlastm ustanovel1l v § 48 tr. ř., kde se soukromému účastníku (§ 47 
tr. ř.) propůjčuje právo, vznésti a provésti v případech tam uvedených 
na místě státního zástupce veřejnou obžalobu. Trestní řád v tomto usta_ 
nov~ní )a.kož i v. dalších předpisech §§ 49 a 50 tr. ř. přesně vymezuje 
o~ravnem, a p~vID,nosti ~oukromého účastníka, stanoví zejména, v ja- . 
kych mezlch a Jakym zpusobem může soukromý účastník na místě stát-
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ního zástupce zakročiti. určuje v případě § 48 čís. 2 tr. ř. lhůtu, v které 
má soukromý účastník prohlásiti, že trvá na dalším stíháni a pod. Již 
z tohoto přesného vymezení práva. povinností podpůrného obžalobc" 
je patrno, že zákonodárce nepomýšlel při tomto výjimečném opatřeni, 
učiněném jen ve prospěch osoby, jež byla trestným činem poškozena, 
na bezvýhradný převod práva stíhacího na soukromé osoby a že ze
jména nechtěl právo přenésti i na právní nástupce soukromého účast
níka. Právo trestního stíhání, propůjčené takto soukromému obžalob ci 
nebo soukromému účastníku, je tudíž právo rázu ryze osobního. Jen to
mu, do jehož právní sféry bylo zasaženo, přísluší, by posoudil, zda chce 
trestně stíhati toho, kdo se dopustil zásahu (pornšení), nestíhá-Ii se 
toto ovšem z moc! úředni, nýbrl: soukromou obžalobou. Nikomu jinému, 
než tomu, komu bylo ublíženo, nelze přiznatí oprávnění, by uvažoval 
o tom a rozhodl se, zda má pachatel za to býti soudně potrestán a takto 
se státi z člověka bezúhonného člověkem soudně trestaným. V té pří
číně nemohou vůle a rozhodnutí toho, jemuž bylo ublíženo, nahrazeny 
býti vůlí a rozhodnutím osob jiných, byť i jeho právních nástupců (dě
diců). Vždyť ten, jemuž bylo ublíženo, může míti důvody velmi závažné, 
- osobní nebo věcné - nikomu jinému známé, jichž podstatnost jen 
on může posouditi, než se rozhodne, zda učiní či neučiní konečný návrh 
na potrestání, třebaže učinil trestní oznámení a podal také již obžalobu. 
Tak na př. v případě § 463 tr. zák., pojednávajícího o trestání krádeži 
a zpronevěr mezi manžely nebo mezi blízkými příbuznými ve společné 
domácnosti, není - ač jde o delikt majetkový - zajisté lhostejné, zda 
má učiníti konečný návrh na potrestání právě hlava rodiny, na jejíž žá
dost jedině lze tyto krádeže a zpronevěry trestati, či snad její právní ná-

. stupce (dědic), který může býlí í osobon úplně cizí, nemající zájmu na 
dobrém jménu rodiny ani osobních nebo rodinných vztahů k pachateli, 
Jež mohou pro hlavu rodiny snad býti pobídkou, by i po učiněném ná
vrhu na trestní stíháni odpustila provinivšímu se členu rodiny krádež 
nebj.> zpronevěru a neučinila konečný návrh na potrestání. Bývalý ví
deňský zrušovaCÍ soud vyslovil sice v rozhodnuti čís. 4084 úř. sbírky 
nejv. s. víd., jehož s~ stížnost dovolává, mezi jiným, že mínění, že se 
trestní fizení nezbytně končí životem soukromého obžalobce, není odů
vodněno zákonem, aniž se dá ospravedlníti logickým výrazem myšlenek 
zákonodárcových, a že nelze to vyvoditi ani ze zásady obžalovací, po
něvadž tato jen žádá, by řízeni nebylo zavedeno bez žádosti oprávně·· 
ného obžalobce a nebylo v něm pokračováno proti jeho vůli (§ 259 
čís. 1 tr. ř.), nikoli však, byobžalobce byl na živu ještě při vynesení 
rozsudku. Nelze prý tedy pochybovati, že jest pokračovati v trestním 
řízení a skončiti je, zemře-Ii soukromý obžalobce po té, když byl učinil 
vše, 'čeho je třeba podle zákona, by pachatel byl potrestán. Avšak proti 
tomu sluší připomenouti, že také konečného návrhu při hlavním přelí
č,;ní je třeba podle zákona, by pachatel byl potrestán, že tedy právní 
nazor, vyslovený oním rozhodnutím, mohl by obstáti jen tehdy, zemře-li 
soukromý obžalobce, učiniv již konečný návrh na potrestáni při hlav
ním přelíčení. Ve smyslu právě vyloženém vyslovuje se z velké části 
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i nauka (Storch I. dil str. 294 pozn. 2, str. 298 pozn. 12, str. 389 a násl. 
dll ll. st~. 334 p~zn. 10, Finger, třeti vydáni svazek I. str. 267, a Pl'; 
ob?r ura~ek na ,ch - dll ll. str. 332, dále Gleispach str. 121 a pro obor 
prava znamkoveho Abel ve svém »System des osterreichischen Marken
rechtes« na str. 305, Klissenbauerův článek v Oerichtszeitung 1902 str. 
54 a 64, Wasenovy články tamže 1876 čís. 86 a 1878 čis. 58). Poněvadž 
v souzeném případě so,ukrom5r obžalobce zemřel dříve, než mohl učiniti 
konečný návrh při hlavním přelíčení, a tím podle toho, Co uvedeno, za
n:kl J;,h.o. nepřevoditel~ý nárok na potrestání, neměli dědici vůbec býti 
pnpustelll v trestlllm hzení, nýbrž prv}' soud měl - nezastavil-Ii ihnect 
řízení - vynésti aspoň sprošťujicí rozsudek z důvodů tu uvedenýCh 
aniž se měl obírati věcí samou. Neprávem dovolává se nalézací soud 
rozhodnutí bývalého vídeňského zrušovacího soudu čís. 1516 Nowa
kovy sbírky. Jednak je ustanovení druhého odstavce § 495 tr. zák. usta
novením výjimečným, platícím jen pro určitou skupinu urážek na cti, je
hož ostatně ani nelze použiti, byla-Ii urážka způsobena zemřelému ještě 
za živa (srov. Finger ll. díl, str. 332, Lohsing, »Der Tod der Prozess
partei in seiner Bedeutung fUr das Strafverfahren«, Juristische Blalter 
1911, str. 281, L6ffler v poznámkách k rozhodnutí ČJ. R. čis. 678, Lam
masch-Rittler »Orudriss des 6sterreichischen Strafrechts str. 256), jež 
však zajisté pro svou výjimečnost nemůže býti rozšiřováno na případ" 
jiných žalob soukromých; jednak neběžela by lhůta § 530 tr. zák. O~l 
smrti zůstavitelovy, nýbrž podle jasného doslovu zákona od doby, kdy 
se osoba, oprávněná k stíháni, dověděla o trestném činu. Nepochybil 
tedy nalézací soud potud, pokud sprostiI obžalované proto, že právo 
stíhaci zaniklo; důvod zmatečnosti podle čís. 9 b) § 281 tr. ř. neni opod
statněn a bylo již z těchto úvah zmateční stížnost zamítnouti. Proti tomu 
nelze důvodně namítati, že patent soukromého obžalobce a práva, ply
noucí z jeho porušení, jsou částí pozůstalosti. Převoditelné, zděditelné 
a proto do pozůstalosti náležející jsou jen soukromoprávní nároky z pa
tentu a jeho porušení, nikoli nároky na trestní stíhání, které, nemajíce 
hodnoty, již by bylo lze vyjádřiti v penězích, nejsou části pozůstalosti, 
neJsou předmětem projednání a odevzdánÍ. Dědici mohli by se ovšem po 
případě domáhati ochrany soukromoprávních nároků z porušení pa
tentu, nabytých posloupností dědickou, pořadem práva soukromého, ne
mohou však pokračovati v trestním 'řízení, jež zahájil zůstavitel pro. 
zásah do chráněného práva, nebo dokonce zahájiti trestní řízeni. Po
u~azováno-li (L6fflerem) k tomu, že je-li právo, jež požívá ochrany, 
prevodltelné, bylo by protismyslné, kdyby za nepřevoditelnou byla po
kládána žaloba, daná k ochraně práva, stačí proti tomu uvésti to éo 
bylo již vytčeno, že dědicům není brána žaloba civilní, daná k och;aně 
práva, nýbrž. že jim nepřísluší soukromá obžaloba trestní. Posléze bylo 
by zaujmouti stanovisko k možné námitce, že také v trestnim řízení může 
s?ukromý obžalobce uplatniti nároky soukromoprávní, avšak tu dlužno 
pnpomenouti, že rozhodnutí o těchto nárocích předpokládá vždy trestnf 
odsouzení, že tedy nárok na potrestání je i tu nárokem hlavním; nárok 
soukromoprávní jen nárokem podřadným, takže, nepřísluší-li dědicům 
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hlavní nárok, nelze jim přiznati ani nárok podřadný. Ježto bylo zmateční 
stížnost, jak dolíčeno, zamítnouti již proto, že bylo přisvěclčeno názoru 
prvého soudu, že smrtí soukromého obžalobce zaniklo právo stíhací, 
netřeba se zabývati dalšími uplatňovanými důvody zmatečnosti podle 
čís. 5 a fl a) § 281 tr. ř., jež se týkají již věcné stránky. 

čís, 3192, 

Padělání (§ 199 d) tr, zák,) pracovní knížky jako dokladu k žádosti 
o povolení živnosti; potvrzením živnostenského společenstva nabylo rázu 
veřejné listiny i potvrzení zaměstnavatelovo o služební době. 

Skutková podstata podvodu (i nedokonaného) předpokládá, že jed
nání pachatelovo bylo způsobilým vyvolati omyl a prostředkem omylu 
poškoditi něčí práva; tuto způsobilost lze pojmově vyloučiti jen tehdy, 
když bylo k ol:1amání použito prostředku in abstracto (absolutně) ne
způsobilého, 

Trestná činnost pachatelova, i když z ní škoda nevznikla, musí býti 
aspoň takového rázu, že z ní škoda vzejíti mohla. Nebylo-Ii naprostO' 
možno, by z jeho činu škoda vzešla, nejde o podvodné jednání zločinné,. 
i když pachatel pGŠkozovací úmysl měl. 

(Rozh. ze dne 29. května 1928, Zm I 258/28,) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení. 
zmateční stižnosti státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu 
V Chebu ze dne 21. března 1928, jímž byl obžalovaný podle § 259 čis. 3 
tr,ř, 'proštěn z obžaloby pro zločin nedokonaného podvodu podle §§ 8, 
197, 199 cl) tr. zák" zrušil napadený rozsudek a věc vrátil soudu nalé-· 
zacimu, by ji znova projednal a o ní rozhodl. 

D ů vod y: 

Zg~ateční stí~no~t státního zastupitelství napadá rozsudek pouze 
s hlediska hmotnepravního důvodu zmatečnosti čis. 9 a) § 281 tr. ř. a 
dlužno jí přiznati oprá'?'1ění. Po skutkové stránce vzal nalézací soud za 
zjištěno, že obžalovaný Jan B. podal dne 19. července 1927 u okresn'í 
p'ol"itic,~é správy v J. žádost o povolení živnosti sedlářské, doloživ ji mimo 
]lne. tez predeps~~ou pracovní knížkou; že referent okresní politické 
spravy zaslal kmzku k obvyklému přezkoumání četnictvem zda není 
překážka 'proti povolení; že četnictvo zjistilo, že na str. 15 je;t padělá~o 
datum vys!upu z pomocmcké služby u sedláře Františka P-a v Ch. 
z roku: 916 ,na r?k 1917, což se ~talo zřejmě za účelem získání plné pře
dep~ane sluzebm doby d~ou roku Jako tovaryš, ježto datem z roku 1916 
b~ jl nebylo byvalo dosazeno. Soud vzal dále za prokázáno že původní 
zaznam na str. 15 vyšel z ruky dcery P-ovy Marie provd. Ch-ové a že' 
B. hyl na ,městském úřaděv Ch, z této služby odhlášen dne 16. prosince 
I ~16, takze r~k ,vystoupení 1917 je padělán, Soud první stolice vzal po
sleze za prokazano, že ono falšování provedl obžalovaný sám a že po_o 
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kusil se ho použíti neklamně v úmyslu, by na okresní politické správě 
v J. vylákal živnostenský list, na nějž neměl ještě nároku. Přes to spro
stil nalézací soud obžalovaného z obžaloby, vyloučiv možnost provedi_ 
t~lnosti zamýšleného oklamání, to jest vyloučiv způsobilost padělku, by 
Jim byl referent okresní politické správy jako rozhodující činitel uveden 
v omyl; soud má za to, že zfalšování bylo provedeno rukou hrubou, ne
umělou a že jest jako ·takové hned na prvni a zběžný pohled laika lehce 
poznatelné. Právem vytýká zmateční stížnost, že názor soudu o nezpů
sobilosti padělku uvésti v omyl, je právně pochybený, nemaje nejmenší 
opory v zákoně .. zejména v jeho předpisech o podvodu a v ustanovení 
§ 8 tr. zák. Podstata podvodu a také podstata nedokonaného podvodu 
předpokládá arci, že jednání pachatelovo bylo způsobilým vyvolati omyl 
a prostředkem omylu poškoditi něčí práva; než tuto způsobilost lze po
lmově vyloučiti jen tehdy, když bylo k oklamáni použito prostředku, 
jímž zamýšleného účele nikdy, za žádných okolností dosaženo býti ne
může, tedy' prostředku v tom směru úplně a nepodmíněně (in abstracto) 
nezpusobJleho (sb. n. s.č. 1427, 1468, 1479 a mno j.). Posuzuje-Ii se 
souzený případ s tohoto právního hlediska, plynoucího ze zákona a judi
katurou trvale a důsledně uznávaného, nemůže býti řeči o nezpůsobilosti 
prostředku obžalova'ným použitého. Nalézací soud žádá vyšší stupeň 
způsobilosti prostředku a tím samozřejmě i vyšši stupeň lstivosti na 
straně pachatelově a vyšši stupeň bdělosti a pozornosti na straně kla
maného. Než toto stanovisko neodpovídá zákonu. Účelem ustanovení 
§ 197 a násl. tr. zák. je nejen ochrana před rafinovaným útokem lsti
vosti, jemuž by jednotlivec těžko mohl čeliti, nýbrž i proti takovému 
lstivém jednání, při němž nebylo k docílení oklamání užitO' nějaké 
zvláštní námahy, dovednosti a umění. Zákon chrání každého a nečiní 
trestnost pachatele závislou na vynaložení určitéhO' stupně pozornosti 
': bedlivosti se strany klamanéhO'. StanoviskO' soudu mělo by vzápětí, 
ze najme úřady a orgány, PO'vinné ku zkO'umání listin, nemohly by 
z největší části uvedeny býti v omyl, ačkoli nelze považovati za ab
sO'lutně vyloučeno, že i ony při menší bdělosti a pozornosti mohly by 
padělání přehlédnouti, nebo mohly by o dotyčné změně, provedené 
v listině, ať z těch či oněch příčin míti za t(j, že nebY)l,a předsevzata 
osobou k tomu nepovolanou. To, ok. čemu nalézací soud poukazuje, ne
dokazuje nijak abstraktní nezpůsobilost použitého prostředku, nýbrž 
toliko jeho konkretní nezpusobilost; jestiť úvahami soudu řeceno 

pouze tolik, že se zřetelem na neumělé provedení padělku stačil v tom
to konkrétním případě k jeho rozpoznání menší stupeň pozorn,?sti, 
dbalosti a opatrnosti než v případech jiných, jinými slovy, že jednání 
obžalovaného jen pro relativní, llezpůsobilost prostředku nevedlo k žá
dou'CÍmu úspěchu. Poukazy nalézacího soudu není tudíž ještě prokázáno, 
že by závadné paděláni již podle své povšechné povahy nemohlo 
nikdy, za žádných okolností uvésti v omyl, že by tedy šlo o prO'středek 
absolutně nezpůsobilý. Nalézací soud vyloučil proto objektivní skut
kovou podstatu zločinu nedokonaného podvodu podle §§ 197 a 199 d) 
tr. zák. jen nesprávným výkladem zákona a zavínil tak zmatečnost po
dle čís. 9 a) § 281 tr. ř. 
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Pokud jde o subjektivní skutkovou podstatu, vzal soud za prokázáno, 
, ,obz'alovany' pokus, il použíti (správně použil) pracovní knížky, 
ze se k . I·t· k' .' 
kterou sám zfalšoval, neklamně v úmY,-lu, bY.,na ? Tesm,po,1 IC e .s?~ave 
v J. vylákal živnostenský list, na něJZ nemel naro~u, CIl1:: je z]lst~no, 
že jednal v úmyslu podvodném, v úmyslu, by,poskodl1 ucel,. jeho:,. se 

t 't . dohled domáhá ,předpisy o délce doby sluzby pomocmcke v zajmu 
s a I1i • d d t ' . t" 
zvelebení živností. Pokud obžalovaný 'je sv:~n y o, Va II na zrna ~cm xS IZ-
nost brojí protí správnosti rozsudkoveho zJlstem ? pach~tel.stv} obzalo-

'ho pokud se ty'če o podvodném umyslu, mUSI Jeho USll! zustatr bez 
vane , v č' t' . 'chu Můžeť účel odvodu ve smyslu § 284 tr. r. spo lva 1 pouze ve 
us pe . , d' , t' t' I t' laze a v pokusu zvrátiti opodstatněnost uvodu zma ecnos 1 up a no,-
~Ianých odpůrcem, tu tedy, důvodu Zll:~tečnosti čís"9 a) ,§ 281 tr. r. 
K vyvrácení námitky uplatnovane rovllez V odvodu, ze ,zfalsoyanou pra
covní' knížku nelze pokládati za veřejnou I!st1l1U ,Prot?, ze '! 11I ~~Io z,fal:
šováno pouze potvrzení za~ěstnavatclovo o sluz,:blll dob~, ~t~CI uvestr, 
že toto vysvědčení, vydane nllstren;, bylo .op~t:eno pe~etJ zlvno~ten
ského společenstva, jež jest podle zakona vylucne P,:v,:lall.o tako~a vY': 
svědčení potvrzovati, a že tímto P?tvrzemm vy~vedcem, pochazep.cl 
jinak od osoby soukromé, naby,lo r~zu I;stm~ v,ere]lle (srv. ,rozh. ns. 
1427 2703 sb. tl. s.). Přes to vsak, ze tylO nalezltostr ve smeru obJek
tivní~ a subjektivním jsOU zjistény, nemůž~ nejvyšší .jak? zruš~v~cí soud 
vynésti hned rozsudek odsuzující podle obzaloby, Jehkoz postrada v :oz
sudku nalézacího soudu zjištěný další znak skutkove podstaty zlocl~u 
podvodu podle §§ 197, 199 píS~lI. di h. zák., že, tu by~a možnost ZPU

sobiti škodu. Trestní činnost obzalovaneho, 1 kdy z z m skoda nevzmkla, 
musí býti aspoň takového rázu, že z ní š~od~ vzejíti ';1ohla. N:byl~-lr 
však naprosto možno, by z činu obžalovaneh? skoda vzes~a, 1 kdy~ ?bza
lovaný úmysl poškozovací n:ěl, nelze ~luvlÍ1 .0 podvodn.em jed~am zlo~ 
činném, škoda mohla nastal! jen tenkrate, kayby byl byva~ obzalovan) 
s připoČtením doby, o kterou zápis v pracovní knížce" falsoval (jeden 
rok), dosáhl doby potřebné k tomu, by mu byl vydan zlvnostensky hs!' 
Ukázalo-li by se VŠ<l!k, že by obžalovaný i s připočtením doby, o kterou 
zápis v pracovní k;vžce falšoval, ku době skutečně odsloužené, ne~y! 
býval dosáhl předepsané doby tovaryšské, anebo kdyby doby skulecne 
započítatelné předepsanou délku prakse samy o sobě dosahovaly i bez 
doby podvodně stvrzené, tu by nemohla z jeho počínání nastati škoda 
a přišel by v úvahu toliko přestupek podle § 320, pís~. f) tr; :ák. Roz
sudek nalézacího soudu o tom neobsahuje potrebnych z]lstem. Bylo 
proto zmateční stížnosti vyhověti a podle § 288 čís. 3 druhá věta tr. ř. 
uznati, jak se stalo. 

čís. 3193. 

Pro po8()uzení zda vyhrůžka jest s to vzbuditi v ohrO'ženém ddvodné 
obavy ve smyslu § 98 b) tr. zák., jsou podle zákona (kromě dilležitosti 
zla, jimž bylo pohrozeno) rozhodnými »O'kolnosti a osobní pov~a« 
ohroženého; výrmem »okolnosti« jsou tu míněny okolnosti (pomery) 
ohroženého. 

Trestu! rozhodnuti X. 26 
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,~ Skutečn?st, že vyhrůžka ublížením na cti nebo na svobodě byla na
mlrena prah o~abě, jež se cití ,nevinnou, nevylučuje podřadění vyhrUžky 
pod ust~lOov,ent § 98 b) tr. zák.; ke skutkové podstatě tohoto zločinu 
se ~evyzadu.1e, by byla v ohroženém skutečně vzbuzena důvodná obava 
staCí, byla-li vyhrůžka objektivně k tomu způsobilou, ' 

(Rozh. ze dne 29. května 1928, 2m II 151/28.) 

N : i,v y,~ š í s o ~u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním ličeni 
zmate:nI slIznost obzaloval1ého do rozsudku zemského trestního soudu 
~. Brne ze dne 2. března 1928, jímž byl stěžovatel uznán vínným zlo
CInem veřejného násíli vydíráním podle § 98 písm. b) tr. zák. 

Důvody: 

, Zmatečnf stížnost napadá rozsudek soudu prvé stolice, jímž byl stě
zo~atel ~zna:, vI~ným zločinem veřejného násili podle § 98 b) tf, zák., 
~pachanym lIm, ze v dopísech ze dne 7. a 19. ledna 1928 v B. vyhro
zo~a~ Jose~u R-ovi ublížením na cti nebo na svobodě, by na něm vynutil 
u.lclte konam, poskytnutí peněz, při čemž pohrůžka byla taková, že S8 

JI moh~la, hl edIc k okolnostem a vážnosti zla, jímž bylo pohrozeno, 
v ohroze.nem vzbudItI d~vodná .obava, číselně. důvody zmatečnosti podle 
§ 281, čls.5 a 9 a>. tr. r. POk~Cl J?e o od:uzll'J:~í výrok ve příčině dopi,u 
ze dne 19. ledna 1928, namlta stlZ110st predevslm, že se rozsudek obme
z~~e,. n,eh:edíc k jeho výroku o důležitosti zla, jímž bylo pohrozeno, na 
zJ1sten~ z; vy?růžka byla, hledíc k okolnostem, způsobilou vzbuditi 
v ohrozenem ~~vodnou obavu, ač prý z § 98 b) tl'. zák. vysvítá, že způ. 
sobIlost vyhruzky ke vzbuzení důvodné obavy v ohroženém jest posu
zovat~ podle »okolností a osobní povahy« ohroženého. Stížnost jež 
upl~tnuJ~ touto ná111itko~ v~cně důvod zmatečnosti podle § 281, čís. '9 a) 
tl'. r., n;a PI avd~, tvrdlc, ze pro posouzení způsobilosti vyhrůžky ke 
~zbuze111 du.~o~ne obavy v ohroženém jsou podle zákona (kromě důle
zltoslI zla, JIm; bylo~ pohrozeno) rozhodnými »okolnosti a osobní po
vaha;, ohrozeneho a.z~ vyrazem ;,okolnosti« v této souvislosti v § 98 b) 
tr. z~k. ~e .~ys~ytuJ1clm JSou ITIIněny okolnosti (poměry) ohroženého, 
a zduraznuJlc; ze rozsudek mluví v tomto směru jen o okolnostech ni
lm!r tedy take o ,osobní povaze o~roženého" a že se nevyslovuje o tom, 
zde ma ~a my~J1 ~kohlOStl oh1'Ozeneho, avšak tato vada rozsudku e 
v souzenem pnpa~e bezvýznamnou; neboť skutková podstata zlOČidu 
pO~le § 98 b) tr. zak. Jest tu již proto, že je zjištěno, že shora uvedená . 
v ~pI~e ze dne 19, ,ledna 1928 obsažená vyhrůžka byla i vzhledel~ 
k ~ulezltostr zl~, jmlZ bylo pohrozeno, tedy s hlediska z něhož 'est ;0 le, ustanove,nI § 9~ b! tr. zák; ~způsobilost vyhrúŽky k~ vzbuzení Jdil_ 
v odne ?ba~y v ,ohrozenem rovnez posuzovati, způsobilou, by vzbudila 

.ohrozeneIn duvodnoll obavu, a z napadeného rozsudku . enž ne o~ 
~1~da z~ okolnost přitě~ujíd, že vyhrůžka byla způsobilou' kJe v;bu!ení 

odne obavy v ohrozenem Jednak vzhledem k okolnostem, jednak 
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vzhledem k dúležitosti zla .. jímž bylo hrozeno) není patrno, že soud prvé 
stolice by byl případ posuzoval v nčk\erém směru mírněji, kdyby byl 
odvozoval způsobilost vyhrůžky k" vzbuzeni důvodné obavy v ohro
ženém jedině z dLrležitosti zla, jímž bylo pohrozeno, takže dlužno zma
teční stížnost v tomto směru pokládati za neodůvodněnou, ježto není 
možnosti, by jí bylo přivoděno rozhodnutí pro stěžovatele příznivější 
(1:1281, prvý odst. tr: ř.l. Tim pozbývají významu také výtky nejasnosti, 
n~úpJnosti a nedostatku důvodů, jimiž stížnost napadá s hlediska dú
vodu zmatečnosti podle § 281, čís. 5 tr. ř. výrok rozsudku, že vy
hrůžka byla vzhledem k okolnostem způsobilou, by vzbudila v ohro
ženém důvodnou obavu. Napadá-li stížnost ve svých dalších výVé" 
dech také výro'k rozsudku, že posléze uvedená vyhrůžka byla vzhle
dem k důležitosti zla, jímž bylo pohrozeno, zpúsobilou vzbuditi v ohro
ženémdůvodnou obavu, důvodem zmatečnosti podle § 281, čís. 5 tl'. ř., 
činí tak neprávem. Jv\á-li především býti v jejím tvrzení, že důležitost 
zla nebyla v rozsudku vúbec oceněna, spatřována výtka nedostatku dů
vodů pro onen výrok, jest ji označiti jako bezdůvodnou, ježto rozsudek 
se opírá v tomto směru podíe rozhodovacích důvodů zřejmě o zjištění, 
že tu šlo o vyhrůžku ubližením na cti a na svobodě. Vytýká-li dále stíž
nost tvrzením, že bylo přehlédnuto, že resolutní počínání si ohroženého 
svědčí proti tomu, že vyhrůžka byla způsobilou vzbuditi v ohroženém 
důvodnou obavu, rozsudku neúf'inost záiežející v tom, že se rozsudek 
nezmiňuje o tom, jak ohrožený na vyhrůžku odpověděl, 1. j. že dal stě
žovatele policií pro vydírání zadržeti, jde rovněž o výtku neodůvodně
nou; neboť rozsudek směl posléz uvedenou, při hlavním přelíčení na 
jevo vyšlou skutečnost pominouti mlčeuím, protože byla nerozhodnou, 
ježto ,se z ní nedalo nikterak dovozu"ati, že pohrůžka nebyla způsobilou, 
by vzbudila v ohroženém důvodnou obavu. 
, Namítá-li posléze stížnost, zřejmě s hlediska důvodu zmatečnosti 
podle § 281, čís. 9 a) tr. ř., že si byl ohrožený očividně toho vědom, že 
nj'nabyl částek, jež byly na něm svélro času stěžovatelem vylákány, ne
poctivě, a že tu tedy nebylo příčiny, by měl obavy z vyhrůžky stěžova-

,telovy, neprovádí)ím uplatňovaného zmatku po zákonu, nedržíc se 
v okruhu skutkových zjištění rozsudku, jak by při správném~provádění 
hmotněprávního zmatku činiti měla, nýbrž vycházejíc ze skutkového 
předpokladu rozsudkem nezjištěného (§ 288, odst. druhý čís. 3 tr. ř.). 
Ostatně sluší poznamenati, že skutečnost, že vyhrůžka ublížením na cti 
nebo na svobodě byla namířena proti osobě, jež se cítí nevinnou, nevy
lučuje podřadění vyhrůžky pod ustanovení § 98 bl tr. zák, a, že se ke 
skutkové podstatě tohoto zločinu nevyžaduje, by byla v ohroženém sku
tečně vzbuzena důvodná obava, nýbrž že stačí, byla-li vyhrúžka objek
tivně způsobilou ke vzbuzení důvodné obavy v ohroženém (rozh.. čís, 
3755 víd, M. sb. a Č. sb. n. s. 302/20, 448/21, 494/>21 a j,). Za tohoto 
stavu věci bylo zmateční stížnost, poknd směřuje proti výroku rozsudku 
odsuzujícímu stěžovatele pro zločin podle § 98 b) tr. zák. spáchaný vy' 
hrožováním v dopise ze dne 19. ledna 1928, zavrhnouti jako dílem ne
odůvodněnou, dílem po zákonu neprovedenou. Stížnosti nelze však ani 
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přiznati úspěch, pokud napadá, dovolávajic se číselně důvodů zmateč" 
nosti čís. 5 a 9 a) § 281 tr. ř. výrok rozsudku, že stěžovatel vyhrožoval 
Josefu R-ovi laké v dopise ze dne 7. ledna 1928 ublížením na cti a na 
svobodě. Tu se stížnost ocitá především v základním omylu, domnívajíc 
se, že nalézací soud chtěl obratem »oba dopisy ze dne 7. a 19. ledna 
1928 dlužno posuzovati jako organický celek«, vyjádřiti, že dopis prvý 
jest vykládati ve spojení's dopisem druhým tak, že obsah prvého dopisu 
lze doplňovati obsahem dopisu druhého. Užitím výrazu »organický ce
lek« neměla býti popřena samostatnost jednotlivých útoků, nýbrž měb 
býti jen zdůrazněno, že šlo o útoky stejného rázu, směřujicí k jednomu 
a k témuž cíli, k vylákání peněz. Prvý útok, jenž měl býti přípravou 
k druhému, čelil k vylákání 40-50 Kč, druhý k vylákání 300 Kč. S to
hoto hlediska mohl pak nalézaci soud právem usouditi, že první dopis 
má tutéž povahu jako druhý, třebaže neobsahuje výrazů tak určitých a 
důrazných jako dopis druhý. V rozsudku jest též zcela přesně a jasně 
zjištěno, v kterých výrazech prvního dopisu spatřuje naplněnu povahu 

. nebezpečného vyhrožování, vždyť se zdůrazňuje, že stěžovatel mluví 
v tomto dopise ustavičně o klidu a rozrušení, že by byl nucen R-u stále 
obtěžovati a, že jest neodbytným. Tím padá jednak formálni námitka 
stížnosti, že jest výrok rozsudku o rozhodných okolnostech nejasným 
a neúplným, pokud se týče že pro tento výrok nejsou v rozsudku uve
deny důvody. Pokud však stížnost napadá tento výrok číselně důvodem 
zmatečnosti podle § 281, čís. 9 a) tr. ř., nelze k jejím vývodům vůbec 
příhlížeti, ježto opouští skutková zjištění rozsudku a vychází ze skutko
vého předpokladu rozsudkem nezjištěného, ba jím vyloučeného, že po
sléze řečený dopis neobsahoval vůbec vyhrožování ublížením na cti nebo 
na svobodě (§ 288, odst. druhý' čís. 3 tr. ř.). 

čis. 3194. 

Skutečnost, že předseda porotního soudu poučil porotce, že mohou 
- dospějí-Ii k přesvědčeni, že obžalovaný pro zločin podle § 127 tr. 

'zák. byl v omylu ve věku děvčete pod 14 let, Si nimž soulož předsevzal
vyjádřiti to záporným zodpověděním hlavní otázky, nestačí, by nahra
dila dodatlfovou otázku podle § 319 tr. ř, na onen omyl. 

(Rozh. ze dne 30. května 1928, Zm II 114/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném za
sedání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku zemského trestního 
jakožto porotního soudu v Brně ze dne 18. února 1928, pokud jím byl 
stěžovatel uznán vinným zločinem násilného smilstva podle § 127 tr. 
zák., .zrušil výrok porotců vztahujíci se k otázkám 1.-4. a odsuzující 
část rozsudku na něm spočívající, 1. j. výrok rozsudku, jimž byl obžalo
vaný uznán vinným zločinem podle § 127 tr. zák., jakož i výrok o trestu 
a výroky s tím související a odkázal věc v tomto rozsahu do příštího za
sedání soudu porotního při zemském trestním soudě v Brně k novému 
přelíčení a rozhodnutí. 
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Duvody: 

Zmateční stížnost nap~dá rozsudek soudu porotního, pokud jím byl 
b'alovaný uznán vinným zločinem násdneho smdstva podle § 1?7 tl. 

~á~., číselně důvody zmatečnosti, podle § 344,. čís. 6 a 10 b) tr. r. P~
I' e uvedenému důvodu zmatecnostl nedostava se ve vyvodech syz

s ezt . vu'bec provedení. číselně uplatř!Ovaný formální zmatek. spatruJ" 
nOS I ," k hl ' tA 

t 'X st v tom že sborovy' soud porot111 nedal porolcum . avmm o dZ-
s Izno, . . k t' k' 1 3 
k' týkajícím se zločinu podle § 127 tr. zak., t. J. o a: am . a ., 
~~e § 319 tr. ř. otázku dodatkovou 'znějící na, skutkov)' omyl yodle 

~ 2 e) tr. zák. záležející v tom, že o~žalovany mel ,v dobe, k~y predse
I soulož s Růženou T -ovóu za to, ze dokonala Jlz 14. rok vek~ sveho. 

~~omto směru m'lze stižnosti upříti oprávnělií. Po~le § 319 tr. r. zava-
. tvrzení že tu byl stav nebo že nastala skutecnost, trestnost vylu: 

~~l~cí nebo 'rušicí, sborový soud p
o

orotl1í, by ~al otázku onomu tvrzenI 
hovící, nejde-li o některý z případu § 317 tr. r. Slovy »bylo-h tvrz,eno« 
v § 319 tr. ř. jsou míněny nejen připad)',. kdJ byly stav. nexbo skutecnost 
řečeného rázu výslovně tvrzeny, nybrz I pnp~dy, ~ I::ch~ byly t~kovy 
stav nebo takové skutečností výsledky hlavmho prehcel11 ,napovez~ny. 
V souzeném případě byl skutkový omyl podle § 2, e) tr. zak., Jeh~z se 
stížnost dovolává a jenž náleží k okolnostem, Jez ma .§ ? 19 tr. r. n~ 
mysli, při hlavním přelíčení po roz~mu toh.oto ~st~!lO~en: zakona, tvr~en ~ 
neboť nehledíc k tomu, že bylo pn hlav111m ~rehce,I11, prečt:n~ c:tl11c~e 
oznámení v němž jest uvedeno že obžalovany tvrdl, ze nevede!, ze Ru
ženě T-o~é není ještě 14 let, Že s: jí p!ed,~rvní souloží tázal, kolik je 
jí let, a že T-ová, když jí při tom rekl, ze Jl!,est a,S! ,~5 ~eb? 16,let, mu 
to potvrdila, hájil se obžalovaný při ,hl

o
avl11m prehcer;1 z;eJrr;e. v t~n 

smysl"že měl v době, kdy se dopustrl cmu, tu ~ uv~hu pnchaz~J!clch na
sledkem údajů T-ové o jejím věku z~ to, ;O.l -o.va dokonala Jlz 1~ rok 
věku svého. Podle protokolu o hlav111m prehcel11 ne.obmezll se totrz ,ob: 
zalovaný na pouhé tvrzení, že nevěděl, že T-ové je teprv,: 13 let, nybrz 
tvrdlI že mu T-ová řeklá před prv111 soulozl Jednou, ze JI Jest 16 let, a 

. podr~hé, že jí jest18 let, a že dověděv se po druhé a zál:oveň posl:dní 
souloži s ní, že T-ové není ještě 14 let, šel jí domlouvatr, ze mu zaprela, 
že jí není ještě 14 let, a že ho klamala, že jí jest 16 let,. ba dO,konce 18 
let. Za tohoto stavu věci byl sborový soud porotl11 povmen datr porot
cům k řečeným hlavním otázkám dodatkovou otázku podle § 3~ 9 tr. ř. 
na tvrzený skutkový omyl obžalovaného. Tato otázka nebyla ~sak po
rotcům dána; návrh obhájce obžalovaného, by byla porotcum dana 
otázka na skutkový omyl obžaiovaného podle § 2 e) tr. zák., byl usne
sením sborového soudu porotniho zamítnut s odůvodněním, že jest po
rotcům doslovem 1. (hlavní) otázky (o 3. hlavní otázce se usnesení vů
bec nezmiňúje) ponecháno na vůli, by záporným zodpověděním. této 
otázky projevili své přesvědčení, že obžalovaný následkem omyl~ o ne
dospělosti T -ové není vinným. Předseda sborového soudu porotl11ho po
učil sice podle protokolu o hlavním přelíčení porotce o tom, že mohou 
žádati, by otázky byly ve smyslu návrllU obhájcova doplněny, a že mo-
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hou, dospějí-li k přesvčdčení, le obžalovanSr jednal v takovém omylu, 
vyjádřiti to záporným zodpověděním 1. (hlavní) otázky (o 3. hlavní 
otázce se předseda podle protokolu o hlavním líčení zase nezmínil), avšak 
z toho nelze dovozovati, že je nepochybně patrno, že nastavší formální 
vada nemohla působiti na rozhodnutí způsobem obžalovanému nepřízni
vým a že v důsledku toho nemůže b}'ti důvod zmatečnosti podle § 344 
čís. 6 tr.. ř. ve prospěch obžalovaného uplatřlOván (§ 344 předposlední 
odstavec tr. ř.). Ustanovení § 319 tr. ř. sleduje zřejmě cíl, by za hlavního 
přelíčení tvrzená okolnost trestnost vylučujicí, jež zavazuje sborový soud 
porotní k dodatkové otázce podle tohoto ustanovení zákona, byla porotci 
zkoumána nejen v souhrnu otázky viny, t. j. při uvažování o hlavní otázce, 
nýbrž i zvláště ještě sama o sobě. Tohoto cíle lze dosáhnouti toliko zod
pověděním příslušné dodatkové otázky. Skutečnost, že předseda sboro
vého soudu porotního dal porotcům ono poučení, není zárukou toho, že 
porotci zkoumali tvrzený důvod trestnost vylučující tak důkladně, jak by 
se bylo stalo, kdyby tu byla zvláštní otázka na tvrzený skutkový omyl a 
kdyby porotci byli v důsledku toho o něm zvláště uvažovali. Stížnost 
uplatňuje tudíž ve prospěch obžalovaného právem zmatek podle § 344, 
čís. 6 tr. ř. Poněvadž stížnost je v tomto směru odůvodnena a nelze se 
vyhnouti nařízení nového hlavního přelíčení, tak že Nejvyšší soud jako 
soud zrušovací nemůže ve věci samé rozhodnouti, bylo jí, aniž bylo třeba 
obírati se důvodem zmatečnosti podle § 344, čís. 5 tr. ř., jí zřejmým po
ukazem uplatňovaným, za souhlasu generální prokuratury podle § 5 zá
kona ze dne 31. prosince 1877, čís. 3 ř. zák. z roku 1878, již při neveřejné 
poradě vyhověti, výrok porotců vztahující se ku shora uvedeným hlavním 
otázkám (otázkám 1. a 3.) jakož i k příslušným otázkám dodatkovým 
týkajícím se podkladu pro rozhodnutí, zda má býti vyslovena ztráta 
práva volebního do obcí (otázkám 2. a 4.), dále odsuzující část roz
sudku na tomto výroku spočívající, t. j. výrok, jímž byl obžalovan.(' 
uznán vinným zločinem podle § 127 tr. zák., výrok o trestu a výroky 
s tím související, zrušití a věc v tomto rozsahu o'dkázati do příštího za
sedání soudu porolního při zemském trestním soudě v Brně (§ 348 
tr. ř.). 

čís. 3195. 

§ 6 zák. ze dne 22. prO!!ince 1921, čís. 471 sb. z. a n. nestanoví no
vou trestní sazbu, jejíž homi hranice činí 6 měslců a l<terá spodni hra· 
nice nemá; v případech § 6 uv. zákona nelze sejíti pod nejnižší hranici 
trestní sazby jinak zákonem na souzený skutek stanovené bez předpo
kladů §§ 54, 55. (260 bl, 266 tr. zák.). 

(Rozll. ze dne 30. května 1928, Zm II 166/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
z~,ateční stížnosti státního zastupitelství do rozsudku zemského trest
Elho soudu v Brně ze dne 14, dubna 1928, pokud jím byl obžalovaný, 

( 
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, ,."lll1\"'!l1 zločinem krádeže jednak dokonané, jednak nedoko-
bl" uznan .' , . j dl §§ 178 180 . Jl §§ 8' Pl 173 176-li a) tr. zak., oe souzen po e , 
nane poc e

6 
'k' n'a ~e dd- 2? prosince 1921, čís. 471 sb, z. a n. k trestu 

tc zák a § za o 'c _. 'r' k db' 
:', "h'o žaláře čtyř měsíců. zrušil rozsudek prve sto lce ve vyro u o o, c. 

tez:<c . ako zmatečný a VV1;,ěřil obžalovanému podle §§ 178, 180 tr. z~~. 
tle,tulákona ze dne 22. prosince 1921, čís. 471 sb . .': ~ n., ,pok~d se tyc~ 
a § 6 . o' 192- čís 257 sb. z. a n. trest tezkeho zalare v trval11 
ze dne 21. prosince J) . ' v 'v v 

6 (šesti) měsíců, zostřeného postem meSlcne. 

Dúvody: 

R h dovací c!úvody napadeného rozsudku vyslovují, že soud jest 
, . oz. o . bou ztráty svobody do 6 měsíců v obžalobě navrženo u 

vazan hestl1l saz ,,' §§ 54 5' tr 'hl" vekročiti že sice nebylo pOuzlto ustanOVC11l a;)· 
a nemo Jl pr, ..' 'k II d n hledan; 'k . rkož tu n"ení zákonných poc1mmek, ze vsa VZl e em a ~ c 
~~o'{n~es:i polehčující není příčiny k nejvyšší vý;ně~e t;e"t~ a ~";. pro,t,o 

d kla' dal přiměřeny' m trest ztráty svobody ctyr meSlCU, uvaZlV t:'2, 
sou po " " t"k' než měla na zre že tu . de z větší části o pokus, tedy o CID mene ,ez y" ,v-

teli o~žaloba, která shledávala v obou zažalovanych ,skutclch kradez do
konanou, a že vypadá pro čin méně, zV, když se ob~aloba spokOJIla p:.~ . 
horší čin trestem nanejvýše šestlmeslcm zt;aty, svooody, nalOk .na ~r\ 
měřeně, menší trest, jinak že by soud nemel zakonem ~ta~?veny vo n) 
proslov pro vyměření trestu podle konkretních okoln,o.sh pnpad~. Z to
hoto odůvodnění vyplývá, že se samosoudce, vynessl napadenyvo'ozsu-

d k vod'l buď názorem že § 6 zákona ze dne 22. prosmce 1921, C1S. 471 
e ,n I , . 1925 vo 257 b z a n 

sb. z. an., pokud se týče ze dne 21. pros1l1ce. ,.'.Cl~. "so" : 
stanoví novOU trestní sazbu, její! horní hramce ClIlI 6 meSlCu a ,ktera 
spodnf)íranice .nemá, nebo názorem, že v případech § 6 onoho zako~a 
lze 'sejíti pod nejnižší hranici tres!ní sazby JInak zakonem na souze:,y 
skutek stanovené i bez předpokladu §§ 54, 55 (§§ 260 b), 266) tl. zak. 
Mj-lnost prvního názorú netřeba obšírněji dokazo~ah; staČl p~~kaz na 

. plenární usnesení zrušovacího soudu ze dne 21. ?,rez.na 1923, CIS., p;es. 
'1197/,22, sb. n. s. 6s. 1170, které dospívá z obslrnyc~ uvah k zaver~, 
že § 60110ho zákona nestanoví nové tr~s~~í sa.zby, takze Jest n~ skuteK 
použíti trestní sazby jinak pro souzeny C}~ ~ako~e,:" stanove~e a ?yl~ 
v této trestní věci použíti trestní sazby tezkeho zal are v dobe od seS,1 
měsíců do pěti let, v § 178 tr. zák. uv.e~ené, ~r~~ť .s obm~zením, že "a
mosoudce nemohl uložiti delší trest nez sestnneSlcnl. Druhy z uvedeny ch 
názorů uplatňovaných v napadeném rozsudku příč! se jasnému, us~ano
ve.ní § 53 (258) tr. zák. (srovnej i §§ 32; 33 tr.zak), podle. ne}"oz pro 
polehčující okolnosti nelze zpravidla zmemh a.m zpusob, ,all! zak?nnou 
dobu trestu, nýbrž jen zkrátiti trest v těch mezlch, ktere za,~ony pnpou: 
štějí. Z tohoto pravidla jsou ohledně zločinů stanoveny vypmky Jedll1e 
v §§ 54 a 55 tr. zák. (§ 338 tr. ř.), takže všude, ,~de yř,edpoklady. těcht? 
§§ dány nejsou, jest vyměřiti trest v mezích pnslusne sazby zakonne, 
a bylo jej v této trestni věci vyměřiti v mezích uvedené sazby § 178, tr. 

zi<k. Tím není soudu odňata možnost stanovlÍ! trest podle konkretlllch 

i 
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okolností případu. Můžeť i samosoudce, shledá-li převážné okolnosti 
polehčující nebo nebezpečí pro výživu nevinné rodiny pachatelovy, po
užíti práva propůjčeného mu § 54, pokud se týče § 55 tr. zák. a vymě
řItI trest pod nejnižši sazbou zákonnou. Shledá-li naopak převážné okol
nosti přitěžujicí, které nejsou vyváženy ani ohledem na nevinnou rodinu 
pachatelovu, jest na něm, by jim zjednal průchod, říditi se předpisem 
§ 7 odst. čtvrtý (§ 5) zákona čís. 471í21, t. j. postoupiti věc nalézacimn 
senátu, by tento uložil po opětném projednání věci po připadě trest delši 
6 měsiců, k němuž samosoudce není oprávněn (§ 7 odst. druhý uvede
ného zákona). Nemá významu, že veřejný obžalobce shledal trest šesti
měsíční ztráty svobody přiměřeným i pii oné poněkud přísnější kvalifi
kaci činu, jíž se řídil při podaní obžaloby, a že čin došel v rozsudku 
kvalifikace poněkud mírnější. Výměra trestů jest v rukou soudu a ob
žalobci jest § 255 tr. ř. přímo zakázáno, činiti určitý návrh na vyměření 
trestu v mezích zákonné sazby trestní, navrhnouti trest určitého trvání 
(ur,čité výše), po případě určitého druhu. Vyměřil-li samosoudce, řídě 
se rečenými mylnými názory, trest pod nejnižší hraníci trestní sazby po
dle § 178 tr. zák. pro souzený skutek platné, ačkoliv měl za to že tu . ' nem podmínek §§ 54 a 55 Ir. zák., vykročil z mezí své trestní moci, takže 
jest rozsudek stižen zmatkem podle § 281 čís. lItr. ř. (srovnej rozll. 
čís. 1362 sb. n. s.) a bylo jej, pokud je zmatkem stižen, t. j. pokud určil 
trvání trestu dobou čtyř měsíců, zrušiti a stanoviti znova dobu trestu 
podle § 178 tr. zák. • 

čis. 3196. 

Znásilň<wáni jiných v (povinných) projevech národru přlslušnosti 
(udání národnosti při sčítáni lidu) jest in abstracto »obecně u všech 
morálních IidÍ« uznáno za nečestné, nemravně a zpiÍsObilé, by vinnlka 
uvedlo v 0p<Wržen, a snížilo ho u veřejném míněni. 

Výrok soudu v příčině otázky, zda byly prokázány alespoň takové 
okolnosti, pro které tvrzeni zprávy mohlo býti důvodně pokládáno za 
p~avdivé (§ 4 tisk. nov.), je výronem jeho skutkově zjišťovaci činnosti. 
Zák?n fonuuluje tuto náležitost beztrestnosti objektivně; nezáleží na 
subjektivním výsledném dojmu a přesvědčení pachatelově. 

(Rozh. ze dne 31. května 1928, Zm I 534/27.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmatečl~í stížnost obžalovaného do rozsudku zemského trestního jako 
kmetskeho soudu v Praze ze dne 18. května 1927, jímž byl stěžovatel na 
so~kron~ou. obžalobu Gilberta H-a uznán vinným přečinem proti bez
pecnostr clI podle §§ 488, 493 tr. zák. a § I zákona ze dne 30 května 
1924, čís. 124 sb. z~ a n. . 
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Duvody: 

Zmateční stížnost uplatňuje proti' rozsudku číselně důvody zmateč
nosti podle čis. 9 písm. a) a b) a zřejmým poukazem též dltvod zmateč
nosti podle čís. 5 § 281 tr. ř. S hlediska prvého, ,z .nich napad~ přede~ 
vším výklad, jimž nalézací soud v rozsudku Zjlstuje smysl zazalovane 
zprávy. Poněvadž zjistíti smysl a dosah zažal~vaného proje~u je vy!ua
zeno soudu nalézacímu (§§ 258, 288 čís. 3 tr. r.), nejde o otazku pravl1l, 
nýbrž o stránku skutk?vou, jež by !ol:málně spr~vně ~ s úspěchem ;nohla 
býti napadena jen duvo~nym uplat~ovanlln nektere z vad. formall1l,c~, 
uznaných zákonem za duvod zmatecnoslI rozsudku. Takove vady vsaK 
stižnost neuplatňuje ani číselně aní věcně a nesp~čívá přípustné n~p~
dání zjištěného objektivního s';lyslu ~pravy z~Jmena ~11I v t~rzen!, ze 
stěžovatel nezamýšlel soukromeho obzalobce Vll1ltr z pusobel1l na cleny 
řádu zvláště když se rozsudek, vykládaje a zjišťuje smysl zprávy, 
í v t~mto směru obírá obranou obžalovaného. Nutno tedy v dalším vy
cházetí z toho smyslu zprávy, jak zjištěn byl napadeným rozsudkem. 
Formálně správně, ale věcně bezdůvodně napadá stížnost rozsudek, po
kud posuzuje tvrzení zpráv)" za vinění so;rkromého obžalobce ~ určité.h~ 
nepočestného nebo nemravného,činu, jenz by ho mohl v 00becnem mll1el1l 
uvésti v opovržení nebo ho smzlt!. Rozsudek se sIce o duvodech tohoto 
svého právního posouzení nikterak nešiří, avšak to, co v tom ohledu 
namítá zmateční stížnost, není s to, by prokázalo právní mylnost roz
sudku. Neboť je-li podle § 4 zákona z 8. dubna 1920, čís. 256.sb. z. a n. 
úmyslné jednání, jímž byla porušena I.,eb ?hrožena úplnost,nebo spdv
nost sčítání lidu dokonce (byť po přIpacle len spravmm uradem stIha
ným) trestným činem, a pokládá-Ji se podle § 12 nařízení z 30. října 
1920, čís. 592 sb. z. a n. za takové jednáni, působí-li kdo na jiné, by 
činili údáje neodpovídající skutečnosti, tím méně lze pochybovati o tom, 
že rozsudek právem mohl čin soukromému obžalobci ve zpravě při čítaný 
posouditi alespoň za nečestný nebo nemravný; vskutku je znásilňování 
jiných~ v projevech národní příslušnosti ( dokonce povinných) in ab
stracto, »obecně, II vséch morálních lidí« uznáno za nečestné a nemravlll.:, 
a způsobilé, by vinnika uvedlo v opovržení a snížilo ho u veřejném mí
nění, ~ a na závaznosti tohoto mravního soudu pro vykonávání p:áva 
nemůže měniti nic, že snad je tím oním potlačován ve prospěch jeho 
zájmu stranického. Zmatečnosti z důvodu čís. 9 a) § 281 tr. ř. tedy roz
sudek stižen není. 

Zmateční s'tížnostdomáhá se dále beztrestnosti obžalovaného z dů
vodu § 4 zákona z 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n., uplatňujíc tak 
důvod zmatečnosti podle čís. 9 b) § 281 tr. ř. Pokud při tom dovozuje, 
že tu byly okolnosti, pro které. s:ěžovate~ m?hl tvrze~i z~rá~y dŮv,odn." 
pokládati za pravdivé, nevychazl ze sp;avneho pOjeh pravl1lho, pre~h
žejíc, že zákon formuluje řečenou nalezltost beztrestnostI objektrvne a 
zůstavuje posouzení kmetského soudu, zda byly prokázány alespoň ta
kové okolnosti, pro které tvrzení zprávy mohlo býti důvodně pokládáno 
za pravdivé. Výrok soudu v té příčině je výronem jeho skutkově zjišťo-
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v~cí Čin.l1o~ti ~ mŮže b/ti napadán -~ není-li napaden pro lllylnost práv
mho pOjetl otazky -- jen pro vady formálnÍ. Takový-ch vad, stížnost roz
sudku v tO~ltO. ,sl~ěru - sjedinou výjimkou -- n"evytýká; její vývody 
neso~l ~e prev~zne Jen ,za Jll1ym ~vSTsledkem skutkového posouzení pro
ce,snl latky: ne.z ke kteremu dospel soud kmetský, a jsou podloženy ves
rn,es l1e~pravny.:n p:á~n.í~l n~!orel11J le~ z~leželo na subjektivním výsled
nem dOF~1l1 a presv.~dce111 stezovatelovť. Rečená výjimka týká se vývodů, 
JImIž strznost vyty"a rozsudku jako neúplnost že nedbal určité části 
sv~decké :'Ý?C:~ědi Rafaela L-y; tento svědek p~dotkl při svém výslechu 
v. nZ~:ll preQ~czné1l1, že slyšeí sice, že v klášteře byl nějaký sčítaCÍ funk
clOn~r, se s~.edkel11 však že neměl nic činiti, a při hlavníni přelíčení do
d,;l, "'. za nejakou ,dobu po sčítání viděl o!icianta B-ého, když šel v kláš
tere pres dvur; svedek s ním nemluvil, B. se ho na nic neptal a svědek 
se nep~matuje, :da B. byl u. některého člena kláštera a něco s ním jed
nal. Metena pozadavkem zakona mohla býti tato výpověďkmetskýrn 
soudem pom111~ta bez neúplnosti rozsudku, neboť nelze nahlédnouti, že 
by byl kmetsky soud, zahrnuv ji v obor svých úvah, mohl dospěti k ji
nemu skutko~emu posouzení otázky, zda se obžalovanému podařil dů
ka~, o ktery jde. Jeť výpověd' ta neurčitá, I'ra bezobsažná a neuvádí ze
I;n:na 111C, co b~ alesp~ň zdaleka ospravedlňovalo tvrzení zprávy týka
jlCI se soukromeho obzalobce. V otázce projednávané pod111ínky bez
tr.estnostr podle § 4 uvedeného zákona není tedy stížnost provedena po 
zakonu, pokud se týče není odůvodněna. Vzhledem k tomu není již třeba 
oblratr ,se take, onemi vývody zmateční stížnosti, jež se týkají otázky, 
zda ,obzalovany jednal v úmy~iu hájiti především zájem veřejný, poně
;adz, k be,,:~restnostr podle oqe statr zakona jest třeba, by se sešly ve
skere nalezltostr tám uvedené. Zmateční stížnost bylo tudíž zavrhnouti. 

čís. 3197. 

Ke s!rntko~é podstatě přestupku podle § 506 tr. zák. se nevyžaduje 
by se sl!b mal1;Ž~lství s!~1 ~ezprostředně před první souloži, stačí, byl-ll 
vubec pred prvm soul OZl dan výslovně takovým způsobem. že mohl býti 
pokládán za vážně a opravdově míněný. ' 

(Rozh. ze dne 31. května 1928, Zm II 34/28.) 

Ne i.v y,~ š í s o ,u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmatečm strznost obzalovaného do rozsudku krajského soudu v Jihlav" 
ze dne 25. hstop~du .1927, pokud jím byl mimo jiné uznán vinným pře
stupkem protr vereJne mravopočestnosti podle § 506 tr. zák. mimo .j·iné 
z techto ' 

důvodů: 

S pr,ávI;ím názorem zmateč~í stížnosti, že se vyhledává ke skutkové 
pods~ate pres,tupku pO,dle § 506 tr. zák., by se slib manželství stal bez
prostred~e pred prvl11 souloží, nelze souhlasiti, ježto názor ten nemá 
opory ~m v doslovu all! ve smyslu ani v účelu ustanovení § 506 tr. zák. 
Stačl, pk bylo vysloveno již v rozhodnutí čís. 1368 sb.n. s., jehož se 
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rozsudek dovolává) byl-li vůbec před první souloží dán v.~rslovně slib 
manželství takovým ZPll sobem, že mohl býti pokládán za vážně a oprav
dov\' míněný. Podle skutkových zjištění rozsudku byl tu však nepo
ch"bně tento předpoklad, zejména když se uvádí, že se slib stal i před 
m~tkouAnežky P-ové. Slib manželský za takových okolnosti je daleko 
opravdovějši, přesvědčivější a podmanivější, než slib manželství, daní' 
ve smyslném rozdráždění bezprostředně před souloží. Tvrdí-li však stíž
nost, že domnělé svedení Anežky P-ové k prvni souloži nebylo v žádné111 
spojení s dříve danými sliby manželství a že Anežka P-ová tenkráte ve 
své náruživosti sama stěžo-"ratele k tělesnému obcováni podněcovala, 
neprovádí uplatňovaný zmatek podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. po zákonu a 
není tento zmatek proveden po zákonu ani potud, pokud se obhájce 
snažil dokázati při veřejném roku, že není tu skutkové podstaty pře
stupku podle § 506 tr. zák., poněvadž P-ová, když se dobrovolně pod
dala obžalovanému, nebyla pannou, osobou neporušenou, takže S. nebyl 
povinen dostáti svému slibu, ježto jak písemni zmatečni stíž,nost, tak 
i obhájce v tomto směru vycházejí ze skutkových předpokladu rozsud
kem nezjištěných, ba jím vyloučených (§ 288 odst. druhý čís. 3 tr. ř.). 
Pokud se obhájce snažil při roku dokázati, že výpověď P-Qvé nezaslu·· 
huje víry, napadá tím jen nedovoleně skutkové zjištění nalézacího soudu 
(§ 288 čís. 3 tr. ř.). 

čís. 3198. 

úplatkářství (zákon ze dne 3. července 1924, čís. 178 sb. z. a fl.). 
. Jatky města Brna jsou veřejným podnikem ve smyslu prvého Od-

stavce § 6 a jich správce je veřejným činitelem podle §§ 2, 3 zákona; 
pokud je úředníkem povolaným k ~ozhodování veřejných záležitostí ve 
smyslu §§ 104, 105 tr. zák. 

Pojeni »veřejného činitele" ve smyslu §§ 2, 3 zákona je širší než 
pojem »úředníka povolaného k rozhodováni veřejných záležitostí" ve 
smY"lu §§ 104, 105 tr. zák. 

Působnost trestních předpisů §§ 2, 3 zák{)na vztahuje se i na orgány 
azarněstnance veřejnych podniků výdělečných. 

Nejen zločiny podle §§ 104, 105 tr. zák., nýbrž i přečiny podle §§ 2, 
3 zákona přicházejí v úvahu též, jde-li o úřednika (veřejného činitele), 
který sice o veřejné záležitos,ti (uzavřeni smlouvy) sám nerozhoduje, 
avšak rozhodnutí věcně připravuje nebo pří něm spolupůsobí. 

I úplatky poskytované pachatelem za tím účelem, by se zbavil do
mnělých »chikan« jsou trestným. jednáním. podle § 2 I zák. o úplat
kářství; jdeť tu o úplatek za to, že budou pachateli poskytnuty »úlevy« 
ve smyslu uvedeného ustanoveni zákona. 

Pod trestní ustanovení §§ 2, .3 zákona spadají zejména ony případy, 
v nichž by dodávky byly bývaly dárci ponechány (dotyčná smlouva 
byla s nim uzavřena) i b"z dávání daru, 

Nákladní listy (železniční) jsou veřei~mi listinami (§ 320 t) 
tr. zák.). 

(Rozh. ze dne 2. června 1928, Zm II 471/27.) 

II 
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N: (v Y,~ š í .s o yu.d j~ko SOt~d zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení 
zmatecm slIznostl petl obzalovanych do rozsudku zemského trestního 
soud~ v Brně ze dne 23. srpna 1927, pokud jím bylí stěžovatelé uznáni 
vI,n~yml: Leonard C. zločinem podvodu podle §§ 197, 200 a 203 tr. zák., 
pr~cmem podle § 2 J zák. ze dne 3. července 1924, čís. 178 sb. z. a n. 
o uplatkářství a přestupkem podle § 320 f) tr. zák., Josef H. zločinem 
spoluVIny na podvodu podle §§ 5, 197, 200, 203 tr. zák., přečinem podle 
§ 3 J, uvedenéh? zák.ona o úplatkářství a přestupkem podle §§ 5, 320 f) 
tr. zak., Frant~sek ~. zločmem SpOIUVllly na podvodu podle §§ 5, 197, 
200, 203 tr. zak., prestupkem podle §§ 5, 320 f) Ir. zák. a přestupkem 
podle § 320 f) tr. zák. a Eliáš S. a Max Po přečinem podle § 2 J zákona 
o úplatkářs}ví. Ve ?!íčině obžalovaného Eliáše S-a povolil však podle 
§ 362 tr. r. nllmoradnou obnovu trestního řízení, zrušil rozsudek ve 
výroku vzt,ahujícím se na tohoto obžalovaného a to jak ve výroku o víně, 
tak} v.e v~roku o trestn a výrocích s ním souvisejících a věc v rozsahu 
zrusem vraÍ11 soudu prvé stolice, by ji znova projednal a o ní rozhodl. 

Důvody: 

I. Rozsudkové výroky (A Č. ll. 1. a Č. III. 1.), jimiž byli obžalovaní 
Josef ll. a František N. uznáni vinnými zločinem spoluviny na podvodu 
podle §§ 5, 197, 200 a 203 tr. zák., napadají zmateční stížnosti obou 
!ě,cht? obža}?vaných. Z~ateč~í stí~nost o obžalovaného ll-a nedolíčuje 
z~~?eho ,z clsel~~ uplatnovanych duvodu zmatečnosti, které by mohly 
POJIt: ~ uvah,u (CIS. 5 a 10, správně čís. 9 a) § 281 tr. ř.), pokud jednak 
vychazl ,z predpokladu" že pro, vinu stěžovatelovu nebylo jiného dů
kazu,. n.ez udaje spoluobzalovaneho Leonarda C-a, Jednak označuje jeho 
doznallI, Jako velmi nevěrohodné. Na údajích obžalovaného C-a jest 
z?udovano pouze rozsudkové zjištění, že stěžovatel pronesl k němu 
neok,dy v roce 1924 výrok: »Víte, jak to dělají jiné firmy, však Vy si po
muzete.« V tomto výroku stěžovatelově spatřuje rozsudek radu poučení 
a sch~alování, jímž stěžovatel nastrojil zločin podvodu, spách~ný obža
loovanym C-em, a dal k němu úmyslně příčinu, a jsou v rozsudkových 
9u~0~ech zárov~.ň ~ast!něny, stručné, avšak věcně případné a přesvěd
cI.ve uvahy, na J2chz za~lade nabyl nalézací soud přesvědčení o úplné 
ve~ohod?,OSlI obzalovaneho, C-a a tedy i o pravdivosti jeho údajů, ze
Jmena tez, pokud ]Iml usvedčoval své spoluvinníky, obžalované' H-a a 
N-a. jednání obžalovaného C-a, zakládající skutkovou podstatu zločinu 
podvodu, spatřuje rozsudek v tom. že, ač dodal na městské jatky méně
cenné uhlí drobné, lstivě předstíral, že dodal uhlí kostkové a k bez
pečném~ vy~onání tohoto jeho činu přispěli oba stěžovatelé 'podle roz
sudku, lIm" ze H. )ako správce městských jatek přijimal drobné uhlí, 
dOdane obz<!lovanym C-el11 a poukazoval cenu, účtovanou za uhlí kost
kové, N. pak j~ko úče,tní jatek jednak poukazoval pokladně k výplatě 
za dodane uhlI drobne cenu, účtovanou za uhlí kostkové, jednak pOc 
tvrzoval falešné účty C-ovy jako správné, a oba se dohodli podle roz~ 
sudku s C-em předem také o podílu na zisku. Skutková zjištění, na nichž 

-- čís. 3198 -
413 

je- založen rozosudekv ve ,všech těchto ~o~e~h svél:.o výro~u, nejsou ~ša~ 
v důvodech vubec cerpana ze zodpovldanl se obzalovaneho C-a, nybrz 
jsouzbudována vesměs na jiných vysledcich hlavního přel,čeni, zejména 
na dotyčných účtech a nákladních listech, pokud jde o obžalovaného 
N-a mimo to i na určitém údaji svědka Dr. Richarda Š-a, a v příčině 
přijímání darů (zápújček) od C-a i na doznání obou stěžov~telů. !at? 
ziištění opravňovala nalézacl soud ve spoJem s Jeho vlastmnu, vecne 
vesměs případnými úvahami zejména též k rozsudkovému závěru, podle 
něhož byl podvo,d v tomto př~p~dě mož~ým, m.ohl, se tot!~ stáy skutk;m 
jen za vzájemncho dorozumenl a souc111nostl vsech tn. obzalovany:ch 
(C-a, !-I-a a N-a), jež bXla tak so~vislým řetězem, ž~ ~ez ]edno~o z mc); 
nebylo vůbec lze řeč,;ne podvo?ne mampu!ace, ~;o~a~elI. Z:Jme~a P;~v; 
se v rozsudkových duvodech, ze N. byl pn prepmam a vynzovam uctu 
za uhlí ,;pravou rukou« !-I-a. V důvodech rozsudku se sice připouští, že 
nebylo lze dokáz~ti p~imou a. určitou, domluvu, n~ podvod~é mal::p,ul~cI 
mezi oněmi třeI11l obzalovanyml, avsak v prave uvedenych zjIstemch 
má dostatečnou oporu také další rozsudkový závěr, podle něhož se 
jedná o jejich - byť i jen mlčky projeveným souhlasem založené -
dorozumění. Není proto zmateční stížnost obžalovaného ll-a :;, právu; 
pokud namítá, že z toho, co je zjištěno ve spisech, nelze stezovatelI 
klásti za vinu že se na provádění podvodu s C-em dohodl nebo ho 
naváděl k podvodům, a že také mezi ~ím, a N-em, bylo úml,u~y k .. doCí~ 
lení zisku z obchodú C-ových. Ostatm vyvody teto zmate cm shznostl 
jsou podle §§, 258 a 288 ,čís. ~ tr., ř; nepřípustným ~roje~ím, pro,tI po
stupu nalézaclho soudu pn ocenovan~ ]e,dnothvych pruvod~ vcetne zo~
povídání se obžalovaného C-a a protI vysledku ,teto Jeho cmn,ostr" s~~': 
kovým zjištěním a závěrúm, v rozsu,c~ko':.ých duvodech ves~e,s n~lezItje 
odůvodněným. Tím méně lze arci v techze vyvodech zmate~l1I ,SÍI~nOS,1 
spatřovati· uplatňování nějakého důvodu zmatečnosÍ! hmornepravlll, ze
jména námitku, že se rozsudek v tom neb o,no,m bodě .zakládá n~ P?ru: 
šení "ákona nebo na jeho nesprávném pouzlÍI. V zaveru vyvod,~' ]Imlz 
napadá táž zmateční stížnost s hlediska důvodú zmatku podle CIS. 4, 5 
a 10 § 281 tr. ř. přímctvlastně jen rozsudkový výrok, jímž byl obžalo
vaný H. uznán vinným přečh1em podle § 3 čís. I zákona ze dne ~. ,čer
vence 1924, čís. 178 sb. z. a n., míní stížnos,t, že, kdyby byla vyresena 
otázka postavení stěžovatelova jako správce městských jatek a doká
zalo se zejména, že jatky jsou podnikem čistě soukromým a sledujícím 
činnost výdělečnou, bylo by na jednání stěžovatelovo pohlížeti jinak 
také s hlediska skutkových podstat zločinu podle §§ 5, 197, 200 a 203 
tr. zák. a přestupku podle §§ 5, 320 f) lL zák. Toto ve zmateční stíž
nostiblíže neobjasněné stanovisko jeví se v tom i onom směru po stránce 
jak skutkové, tak zejména i právní bezpodstatným, neboť rozsudkem 
zjištěné jednání' stěžovatelovo zakládalo by skutkovou podstatu obou 
řečených trestných činů také v tom případě, kdyby bylo zjištěno, že 
městské jatky jsou podnikem povahy stěžovatelem tvrzené. Připome
nouti dlužno pouze, že veřejnými listinami, jichž padělání přichází 
v úvahu jako přestupek podle § 320 f) tr. zák., byly podle rozsudku 

II 
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nákladní listy (želczničniL jichž povahu iistin veřejnvch nepopírá a:1i 
zmateční stížnost. .. 

Zmateční stížnost obžalovaného N-a dovolává se důvodů zmateč
nosti podle čís. 4, 5, 9 a) a 11 (správni' čís. 10) § 281 tr. ř. Dllvocl 
zm~tku podle čís. 4 spatřuje v tom, že při hlavním přelícení byl nalé
zac~m soudem zamítnut stěžovatelův návrh na svědecký výslech Jana 
M-cho o tom, že účty a nákladní listy byiy předkládány současně a že 
účty byly vyřízeny a vyplaceny teprve po schválení, byly totiž (stěžo
vatelem) poukazovány teprve, když H. a dírektorium dali svolení, a že 
bez svo.lení H-a a direktoria nesměly peníze býti poukazovány (o posléz 
u~edene ~kolnosti navržen byl také svědecký výslech Martina Ž-ého), 
c!aJ~ na vyslech vrchniho účetního rady E-a jako svědka o tom, že práce 
stezovatelova byla čistě formálně účetnická a že nebylo zejména jeho 
povinností kontrolovati, zdali se dodané zboží shoduje se zbožím účto
vaným, konečně na svědecký výslech šéfa firmy H. a Z. o tom, že peníze 
byly poukazovány každému včas. Zmateční stížností nelze přiznatí 
oprávnění. Obžalovaný N. přiznal, že věděl o nesrovnalostech účtů, 
předkládaných obžalovaným C-em, s nákladnímí Iísty, tvrdil však, že 
na to upozorňoval obžalovaného H-a, a hájil se v ten rozum, že tímto 
upozorněním považoval svoji úřední povinnost za spiněnu, jelikož prý 

. pokládal ony nesrovnalosti za pouhé nedopatření, jež Se vyřídí poctí
vou (?) cestou mezi H-em a C-em. Nehledíc však k tomu, že obžalo
vaný H. rozhodně popíral, že ho stěžovatel na ony nesfGvnalosti upo
zorňoval, byla oprávněnost stěžovateiovy obhajoby zkoumána naléza
cím soudem. Byliť o tom slyšeni při hlavním přelíčení svědci Dr. Alois 
O. a Dr. Richard Š. Onen projevil názor, že, hlásil-Ii stěžovatel nespráv
nosti H-ovi, učinil své povinnosti zadost, naproti tomu uvedl tento- svě
dek, že se z povahy stěžovatelovy jako likvidujícího úředníka rozumí 
samo sebou, že je povinen zkoumati opr ávnenost likvidního (likvido
vaného) nároku, že se tedy stěžovatel měl též jíti podívati na uhlí, že 
sice tím, když hlásil nesprávnost správci (H-ovi), učinil zadost svojí 
povinnosti, že však likvidovati »to« neměl. Důvod zmatečnosti podle 
čís. 4 § 281 tr. ř., uplatňovaný zmateční stižností, nelze shledati opod
statněným. V důvodech usnesení, jímž byly stěžovatelovy návrhy za·
mítnuty jako nezávažné, se uvádí mimo jiné, že některé z okolností, které 
měly býti navrženýmí průvody prokázány, jsou pro rozhodnutí nezá
važny, a to se vztahuje zejména také na skutečnosti, o nichž byli vedeni 
svědci navržení stěžovatelem. V důsledku těsné vzájemné souvíslosti 
skutkových zjištění, závěrů i výroků rozsudkových, vztahujících se na 
obžalované H-a a N-a, bylo již částečně nastíněno stanovisko, jež za~ 
ujímá rozsudek v uvedených směrech, také pokud jde o obžalovaného 
N-a. Doplniti sluši tento nástin poukazem na některá další zjištění azá
věry rozsudkové, tikající se právě jen tohoto obžalovaného. Zjišťujeť 
rozsudek, že obžalovaný N., který stejně jako obžalovaný H. přijímal 
od C-a u příležitosti jeho dodávek uhli na jatky již v době, předcháze
jící oné podvodné manipulaci, úplatky, totiž pod rouškou bezúročných 
zápůjček dary, požádal dopisem ze dne 30. prosince 1924 C-a o zá-
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pújčku 1500 Kč, k čemuž dodal: »Bitte sich clas bei den Rechnungc:l 
einzubringen.« Podle dalšiho zjištění rozsudkového vyplatil však C. 
oběma obžalovaným také v roce 1925, tedy v době oněch podvodných 
manipulaci, 8.300 Kč, z nichž menší částky obdržel N. O řečeném do
datku k žádosti stěžovatelově o zápůjčku praví se v rozsudkových dú
vodech, že nebyl ničím jiným, než radou, poučením a schvalováním, če
lícim k tOI11U, by si C. penize půjčené stěžovateli nahradil nepoctivým 
účtováním. Jak (otiž rozsudek dále zjišťuje, vystavil C. první svůj pod
vodný účet dne 31. prosince 1924, a dospívá rozsudek k závěru, ončmi 
skutkovými zjíštěními opodstatněnému, že takto je prokázána přímá 
bezprostřední souvislost mezi stěžovatelovým vymáháním zápůjčky na 
jedné straně a prvým podvodným účtem C-ovým na straně druhé, a že 
právě řečený dopiS stěžovatelův byl C-ovi bezprostředním popudem 
k započetí podvodné manipulace. Přihlíží-li se k rozsudkovému zjištění, 
podle něhož také obžalovaný N. potvrzoval falešné účty C-ovy úmyslně 
jako správné a poukazoval je k výplatě nikoli zadarmo, nýbrž za ony 
dary) a zároveň i k již řečenému závěru rozsudkovému, podle něhož 
byl podvod možným jen za vzájemného dorozumění a součinnosti všech 
tří obžalovaných, je zjevno, že nejen otázka, zda N. upozorňoval H-a 
na nesrovnalosti mezi účty a nákladními listy či nikoli, nýbrž i další 
otázka, zda učinil obžalovaný N. zadost své úřední povinnosti pouhým 
oním upozorněním, nemá vyznamu, stejně jako ho nemají ani okolnosti, 
o nichž navržen byl při hlavním přelíčení svedecký výslech. Nebyl tudíž 
zamítnutím prúvodních návrhů stěžovatelových porušen zákonný předpís 
~ani některá ze zásad řízení, zabezpečujících jeho hájení, takže důvod 
zmatku podle čís. 4 § 281 tr. ř. uplatňuje zmateční stížnost neprávem. 
Zároveň je však z toho zjevnou též bezpodstatnost výtek, činěných zma
teční stížností rozsudku s hlediska' důvodu zmatečnosti podle čís. 5 
§ 281 tr. ř, proto, že prý se v něm jednak nerozlišuje, v čem uvěřil na·
lézacísoud svědku Dr. O-ov i a v čem svědku Dr. š-ovi, ani prý se v něm 
nijak.nevysvětluje rozpor mezi jejich výpověďmi, jednak se rozsudek 
nevyslovuje, zda skutečnost,. tvrzenou stěžovatelem, že totiž upozor-
ňoval H-a na ony nespovnalosti, béře za prokázánou či nikoli. Že ~i 
všichni tři obžalovaní -- tedy i N. - nejen byli vědomi trestnosti své 
podvodné manipulace, nýbrž že i úmysl všech byl podvodný, zjišťuje 
rozsudek výslovně, takže i v tomto směru vytýká mu zmateční stížnost 
neprávem nejasnost a neúplnost. Pod rouškou domnělého vnitřního roz
poru v rozsudkových důvodech a jejich nejasnosti broji posléze také 
tato zmateční stížnost způsobem, podle § 258 tr. ř. nepřípustným, proti 
postupu soudu při oceňování věrohodnosti a prúvodní moci údajů obža
lov~ného C-a. Důvod. hmotněprávní zmatečnosti podle čis. 9 a) § 281 
tr. r. nedoličuje táž zmateční stížnost způsobem vyhovujicím předpisu 
§ 288 čís. 3 tr. .ř., tvrdíc, že i podle rozsudku nenastrojil podvod, kla
dený za vinu C-ovi, radou a pomocí stěžovatel, nýbrž že tak učinil obža
lovaný H. Stačí poukázati na uvedená již skutková zjištění a rozsud
kové závěry, vztahující se na stěžovatele, by bylo zjevno, ž·e také jeho 
jednání, jak je zjišťuje rozsudek, podřadil nalézací soud skutkové pod-
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• 
statě spoluviny na zločinu podvodu způsobem bezvadným po stránce 
jak skutkové, tak zejména i právní. Důsledně pozbývá všeho oprávnění 
též námitka, uplatňovaná s hlediska důvodu zmatku podle čís. 11 
(správně čís. 10) § 281 tr. ř. v ten rozum, že nejde o spoluvínu na pod
vodu, nýbrž o jiný čin trestný, při čemž má zmateční stížnost na zřeteli 
patrně zločin nadržování podle § 212 tr. zák. Skutková podstata tohoto 
zločinu nemůže tu přijíti v úvahu již proto, že podle závazných skutko
vých zjištění rozsudkový·ch (§ 288 čís. 3 tr. ř.) stěžovatel se neomezil 
na pouhé opomenutí ve smyslu § 212 tr. zák., nýbrž vyvinul naopak 
činnost positivní a jednal v úmyslu podvodném. 

ll. Rozsudkové výroky (A J. č. 2. ll. č. 2. IV. a V.), jimiž bylo další 
jednání obžalovaných Leonarda C-a, Eliáše S-a a Maxe R-a podřaděno 
skutkové podstatě přečinu podle § 2 čís. 1 zákona ze dne 3. července 
1924, čís. 178 sb. z. a n., a jemu odpovídající činy obžalovaného Josefa 
H-a skutkové podstatě přečinu podle § 3 čís. 1 téhož zákona, napadají 
zmateční stížnosti obžalovaných C-a, R-a a H-a zejména, pokud roz
sudek spatřuje v H-ovi veřejného činitele ve smyslu těchto zákonných 
předpisů. Řešení této otázky jakož i zjišťování skutečností pro to směro
datných byla v řízení věnována náležitá péče a jsou také v rozsudkových 
důvodech uastíněny úvahy, z nichž dospěl nalézací soud k závěru, že 
H. jako správce jatek města Brna byl veřejným činitelem. O jatkách 
praví se v roz sudkových důvodech, že, třeba jsou podnikem též výdě
lečným, slouží přece zájmům všeho obyvatelstva, jsou tedy podnikem 
veřejným, pokud se týče podnikem, v němž se rozhoduje o věcech \zá
ležitostech) veřejných. H-a sluší podle týchž úvah považovati dokonce 
za úředníka, povolaného k rozhodování o veřejných záležitostech ve 
smyslu §§ 104 a 105 tr. zák. vzhledem k tomu, že podle rozsudkového 
zjištění byl sice jako správce městských jatek podroben jejich direk
toriu, byl však zároveň nejen výkonným orgánem direktoria, nýbrž i jeho 
referentem pro jatky, a byla mu svěřena příprava veškerých návrhů pro 
rozhodování direktoria. Rozsudek zjišťuje však dále, že H. měl jako 
referent direktoria pro jatky slovo rozhodující zejména i v příčině otázky, 
komu se zadá ta která dodávka, jelikož se direktorium obyčejně řídilo 
jeho návrhy. Zdůrazniti jest, že veškerá tato zjištění mají plnou oporu 
ve výsledcích průvodního řízení, na nichž je buduje rozsudek, totiž 
vedle jmenovacích dekretů H-a zejména ve výpovědích svědků Dr. O-a, 
Dr. š-a, Ž-ého a T -y, takže se jeví zcela bezpodstatným tvrzení zma
teční stížnosti obžalovaného H-a, že nalézací soud neměl pro řečený 
svůj názor a výrok rozsudkový jiného podkladu než svůj o,sobní názor. 
Otázku, zda dlužno H-a považovati za úředníka, povolaného k rozho
dování o veřejných záležitostech, řešil ostatně nalézaci soud zřejmě jen 
proto, že veřejnou obžalobou byly dotyčné činy obžalovaných stihány 
s hlediska skutkových podstat zločinú podle §§ 104 a 105 tr. zák. Do 
rozsudku, jímž byly tytéž činy podřaděny skutkovým podstatám pou
hých přečinů podle §§ 2 a 3 zákona o úplatkářství, podalo sice státní 
zastupitelství zmateční stížnost, kterou však dodatečně vzalo zpět, takže 
v tomto směru zůstává rozsudek nedotčen, otázka, zda rozsudek právem 
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-či neprávem spatřuje v H-ovi také úředníka, povolaného k rozhodování 
o veřejných záležitostech, stává se nadále bezpředmětnou a pozbývají 
důsledně významu též vývody, jimiž jednotlivé zmateční stížnosti roz
sudek právě v tomto bodě napadají. Za tohoto stavu třeba se zabývati 
pouze otázkou, zda rozsudek právem vyslovil, že H. je veřejným čini
telem po rozumu §§ 2 a 3 zákona o úplatkářství, či zda jsou oprávněny 
výtky a námitky, jimiž jednotlivé zmateční stížnosti rozsudek také 
v tom to směru napadají s hlediska různých dúvodů zmatečnosti for
mální- i hmotněprávní. Při tom dlužno především míti na zřeteli, že zá
konný pojem »veřejného činitele« je mnohem širší než pojem »úředníka, 
povolaného k mzhodování o veřejných záležitostech« ve smyslu §§ 104 
a 105 tr. zák. Dokladem správnosti tohoto stanoviska je již způsob, jak 
došlo k nyni platnému zákonu o stihání úplatkářství ze dne 3. července 
1924; čís. 178 sb. z. a n. Ve vládnim návrhu tohoto zákona (tisk 4583) 
bylo pro § 2., v podstatě jinak obdobný nynějšímu § 2. zákona použito 
označení »úředníka nebo jiného orgánu (státu, země átd.)«; ustanoveni, 
obdobného nynějšímu § 6. zákona, nebylo ve vládním návrhu vůbec. 
Z důvodové zprávy k vládnímu návrhu, v jejímž odstavci čtvrtém je řeč 
o »úřednících a orgánech veřejné správy«, nadále pak stručně jen 
o »úřednících«, vychází najevo, že úmyslem vlády bylo původně doplniti 
až dotud platné trestní předpisy o úplatkářství aktivním i pasivním 
(§§ 104, 105 a 311 tr. zák.) jen po stránce věcné, nikoli - s jedinou 
výjimkou úředníků a jiných orgánů soukromých podniků, podrobených 
veřejnému účtování nebo státnímu dozoru - rozšířiti též okruh osob, 
přicházejících v úvahu buď jako předměty nebo jako pachatelé dotyč
ných trestných činů. Teprve zpráva ústavně-právního výboru o vládním 
návrhu (tisk 4736) míní, že podle návrhu mohlo by býti pochybným, 
zda postiženi jsou veřejnoprávní- činitelé vůbec, a že doplnění jeví se 
.zejména, pokud vládní návrh mluví o veřejných podnicích a fondech, 
praktickým vzhledem k tomu, že na př. zaměstnanci stMních statků, ta
bá,kové režie, obecních plynáren a elektráren mohli by stěží býti p'_'
važováni za úředníky neb orgány státu neb obce ve veřejnoprávním 
slova smyslu, kdyžj:ě i jinak činí se v zákonech a ve služebních před
pisech rozdil mezi zaměstnanci státními a zaměstnanci státních pod
niku, ústavu a fondů. K vůli zjednodušení dikce zvolil ústavně-právní 
výbor podle téže své zprávy pro všechny osoby, které mají býti záko
nem postiženy, úhrnný název »veřejný činitel« a shrnul zároveú bližší 
vysvětlení toho, kdo se pod tímto názvem má rozuměti, do samostat
ného nového § 6. Ve smyslu těchto podnětů bylo pak nejen v §§ 2. a 3. 
zákona o úplatkářství použito názvu »veřejný činitel«, nýbrž byl do 
zákona též nově pojat § 6., podle jehož prvého odstavce jsou veřejnými 
óniteli, uvedenými v předchozích ustanoveních, orgány a zaměstnanci 
státu, země, .župy, okresu, obce nebo jiné veřejnoprávní korporace, ve
řejných podniku, ústavů a fondú, a jehož odstavec druhý klade veřej
ným činitelúm, uvedeným v §§ 2 a 3, na roveň i orgány a zaměstnance 
bank, spořitelen, záložen a jiných peněžních ústavů, hospodářských a 
výdělečných společenstev a ústavů povinného pojištění, jiných pak sou-
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kromých podniků a ústavů, pokud jsou pod státním dozorem. Je-Ii tudít 
již ve zprávě ústavně-právního výbort:, jejíž stanovisko zřejmě došlo 
výrazu i v zákoně, jako o veřejných činitelích řeč také o zaměstnancícll 
státních statků, tabákové režie, obecních plynáren a elektráren, a jsou-Ii 
v druhém odstavci § 6 zákona veřejným činitelům ve smyslu §§ 2 a 3 
postaveny na roveň i orgány a zaměstnanci ústavů a podniků povahy 
převážně nebo ryze výdělečné, dokonce i ústavů a podniků soukromých, 
Je nepochybno, že úmyslem zákonodárcovým nebylo, by púsobnost trest
ních předpisů §§ 2 a 3 zákona byla omezena jen na případy, v nichž 
jako předmět nebo jako pachatel trestného činu přicházi v úvahu orgán 
nebo zaměstnanec veřejných ústavů a podniků nevýdělečných, jak do
voditi se snaží zmateční stižnosti obžalovaných R-a a H-a. Ostatně již 
pojem »(veřejného) podniku«, vyskytujíci se v prvém odstavci § 6 zá
kona a poukazující zřejmě na podnikání hospodářské, tedy po připadě 
i v)Tdělečné, nasvědčuje správnosti nastíněné.ho názoru, neméně i to, že 
se trestní předpisy §§ 2 a 3 zákona vztahují mimo jiné i na případy, 
v nichž prospěch byl nabídnut, slíben, poskytnut, žádán nebo přijat za 
to, že bude s někým uzavřena smlouva, tedy právní jednání, vyskytu
jící se z pravidla v oblasti poměrů soukromoprávních a vzájemných 
styků rázu hospodářského. O uzavření smluv (o dodávky uhlí a sena, 
pokud se týče o odběr tuku) jednalo se pak podle rozsudkových důvodů 
také v souzeném případě. Jelikož tedy, jak dovoděl1O, trestní předpisy 
§§ 2 a 3 zákona o úplatkářství vztahují se i na případy, v nichž buď 
předmětem nebo pachatelem trestného činu je orgán nebo zaměstnanec
veřejného podniku výdělečného, jest se jen stručně zmíniti o tom, že 
rozsudkový závěr, podle něhož městské jatky jsou jakožto podnik, slou
žící zájmům všeho obyvatelstva, podnikem veřejným (prvý odstavec 
§ 6 zákona), je plně oprávněn již samou povahou takovéhoto podniku, 
jehož částečně snad též výdělečný ráz ustupuje v pozadí proti jeho hlav
nímu určení, by obyvatelstvo města bylo zásobováno masem a jinými 
produkty, získanými porážkou dobytka, způsobem bezvadným zejména 
po stránce zdravotní. čl. 42 a 53 »Jatečného' řádu pro jatky města Brna« 
stanoví na přestupky jatečného řádu dokonce tresty, kdežto na částečně 
výdělečnou povahu jatek poukazuje nanejvýše jen čl. 54 jatečného řádu, 
v riěmž je určena výše různých poplatků, na jatkách vybíraných. 

Zmateční stížnosti jsou však v neprávu též, pokud s hlediska jedno
tlivých uplatňovaných důvodů zmatečnosti napadají -- namnoze ostatně 
jen nepřímo - bud' postup nalézacího soudu za řízení nebo rozsudek 
v otázce, rozsudkem kladně zodpovězené, zda H. byl veřejným činitelem 
ve smyslu §§ 2 a 3 zákona o úplatkářství či nikoliv. Tomu je tak přede
vším, pokud se zmateční stížnost obžalovaného H-a dovolává důvodu 
zmatečnosti podle čís. 4 § 281 tr. ř. proto, že byly při hlavním přelíčení 
jeho průvodní návrhy zamítnuty jako nezávažné. Návrhy ty vyplňují ne
méně než 81 stran a bylo se jimi dornáháno svědeckého výslechu mnoh1 
desítek svědků, důkazů znalci a přemnohými listinami, spisy, rl1znými 
řády, statuty, obsáhlými korespondencemi, zápisy a protokoly o seze-, 
ních řady různých městských komisí, městské rady i obecního zastupi-
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telstva namlloze jen zcela všeobecné bez bližšího označení jednotlivých 
listin nebo protokolů, jichž čtení by přicházelo v úvahu. Stejně vše
obecně a tedy zpl1sobem, který nevyhovuje předpisu čís. 5 § 281 tr. ř. 
ve spojení s ustanovením § I čis. 2 zákona ze dne 31. prosince 1877, 
čís. 3 ř. zák. z roku 1878, počíná si i zmateční stížnost, která podle 
smyslu svých rovněž jen zcela povšechných vývodů spatřuje uplatňo
vaný důvod zmatku čís. 4 § 281 tr. ř. v zamítnuti všech stěžovatelových 
průvodních návrhů. Podrobný rozbor otázky oprávněnosti těchto výtek 
v příčině každého jednotiivého průvodního návrhu jest však tím méně 
nutným, ano, pokud aspoň z v~;rvodl1 zmateční stížnosti v tom směru ne 
zcela jasných lze, usouditi, šlo stěžovateli pokud se týče jeho obhájci 
převážné o to, by provedením navržených důkazů bylo prokázáno, že 
stěžovatele nelze považovati za úředníka (§§ 104, 105 tr. zák.), který 
rozhodoval G záležitostech veřejných, kdyžtě prý jednak městské jatky 
jsou soukromý·m obchodním a výdělečným podnikem města, jehož pou· 
hým obchodním jednatelem, zástupcem nebo disponentem byl stěžova·
tel, jednak rozhodovati o záležitostech jatek nebyl prý povolán stěžo
vatel, nýbrž bylo k tomu oprávněno pouze direktorium. Ve směru prv 
naznačeném stačí poukázati na předešlé úvahy, podle níchž působnost 
trestních předpisů §§ 2 a 3 zákona o stihání úplatkářství vztahuje se i In 

orgány a zaměstnance veřejných podnik0výděleč;lých" při čemž .s~r~v
ností rozsudkového závěru, podle nehoz JSou mestske ]a tky vereJ nym 
podnikem ve smyslu prvého odstavce § 6 téhož zákona, nemohl by 
otřásti ani kladný výsledek důkazů navržených stěžovatelem, a nepo
dařilo by se zejména dokázati, že městské jatky jsou ryze výdělečným 
podnikem soukromým a že jejich správce je pouhým zřízencem obchod
ním, jednak otázka, zda stěžovatel byl úředníkem, povolaným k rozho
dování o veřejných záležitostech, stala se zatím nastalou změnou situace 
bezpředmětnou. Ve směru druhém dlužno zdůrazniti, že pozornosti na
lézacího soudu neušla aní okolnost, na niž poukazují také zmateční stíž
nOll.!i obžalovaných C-a a R-a, že totiž H., pokud disponovalo dodáv
kách samostatně, činil tak. neprávem, aj jak se dále praví, v rozsudko
vjch důvodech, dokoft1ce svémocně vzhledem k tomu, že o zadání dodá
vek mělo rozhodnouti direktorium. Rozsudek dospivá však přes to k zá
věru, že H. měl moc (rozs. »možnost«) ponechati či neponechati (ode
brati) dodávky uhlí C-ovi, dodávky sena R-ovi a odběr tuků S-ovi, po
kud se týče uplatniti v tom směru aspoň svoji vůli u direktoria. Zejména 
k závěru posléz uvedenému opravňovalo nalézací soud již ono zjištění 
rozsudkové, podle něhož měl H. ,v tom směru slovo rozhodující; jeliko.ž 
se direktorium obyčejně řídilo jeho návrhy. Jde tu v podstatě o řešení 
otázky, zda byl H. k samostatnému zadávání oněch dodávek a onoho od
běru povolán či nikoli, a je patrno) že, praví-li se v rozsudku o H-ovi, 
že zadávaje dodávky jednal »per nelas«, je tím miněna pouhá nepřes
nost formální, nikoli naprostý nedostatek oprávnění. Po stránce právní 
a s hlediska zákona není ostatně bez významu, že v § 2 zákona o úplat
kářství, směrodatném v té příčině i pro předpis § 3 téhož zákona, jed
nak nepoužívá se, patrně úmyslně, výrazu »oprávněn«, nýbrž širšího 
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pojmu »povolán«, jednak slova »k němuž je tento činitel povolán« při
pojena jsou nejen mluvnicky, nýbrž i podle svého úmyslu jen k větě bez
prostředně předcházející, »že bude vykonán neb opomenut úkon«, že 
se tedy nevztahují na ostatní předchozí věty, zejména ne na větu »bude 
uzavřena ..... smlouva«, kterážto možnost přichází výhradně v úvahu 
v souzeném případě. O H-ovi se v rozsudkových důvodech uvádí nejen, 
že měl moc dodávky určitým osobám ponechati nebo neponechati, ný
brž že ji také skutečně vykonával, a mělo větou prv uvedenou býti na
značeno, že zadávání dodávek a uzavírání příslušných smluv spadalo 
v obor úřední povinnosti H-a jako správce městských jatek a referenta 
direktoria pro jatky, a že jeho postup při tom jen formálně nevyhovoval 
dotyčným předpisům. Nelze říci, že rozsudek řešil otázku, o niž jde, způ
sobem vadným ať po stránce skutkové nebo právní, uváží-li se zejména, 
že nejen zločiny podle §§ 104 a 105 tr. zák., nýbrž tím spíše i přečiny 
ve smyslu §§ 2 a 3 zákona o stihání úplatkářství přicházejí v úvahu též, 
jde-li o úředníka (veřejného činitele), který sice o veřejné záležitosti 
(uzavřeni smlouvy) sám nerozhoduje, avšak rozhodnutí věcně připra
vuje nebo při něm spolupúsobi. O Ii-ovi zjišťuje však rozsudek nejen, 
že mu jako referentu direktoria pro jatky byla (formálně) svčřena pří
prava návrhů pro rozhodování direktoria, nýbrž též, že (skutečně) měl 
v tom směru rozhodující slovo. Ze všech těchto úvah je zjevno přede
vším, že správné rozhodnutí l"ečené otázky nevyžadovalo zjišťování dal
ších skutečností, tudíž ani provádění důkazů, navržených obžalovaným 
H-em, takže důvod zmatečnosti podle čís. 4 § 281 tr. ř. uplatňuje jeho 
zmateční stížnost neprávem. Dále však vychází z těchže úvah najevo, že 
je jednak bezpředmětnou, jednak i věcně bezdůvodnou výtka neúplnosti 
a nejasnosti, činěná rozsudku zmateční stížností s hlediska důvodu 
zmatku čis. 5 § 281 tr. ř. proto, že prý v něm není »podstatného odů
vodněni« v příčině otázky, v čem spatřuje soud rozhodování H-a o vě
cech (záležitostech) veřejných, a že je zmateční stížnost v neprávu po
sléze též, pokud podstatou svých vývodů, jimiž doličuje námitku číselně 
uplatňovaného dúvodu zmatečnosti hmotněprávní podle čís. 10, správně 
čís. 9 a) § 281 tr. ř., znovu se snaží dovoditi, že v H-ovi nelze spatřo
vati veřejného činitele ve smyslu § 3 zákona o stihání úplatkářství proto, 
že prý rozhodováni o záležitostech výdělečných podniků obecních není 
rozhodováním o záležitostech veřejných, že však ve službě soukromé 
pokud se týče v podniku soukromém je přijímání darů jednak obchodní 
zvyklostí, jednak věcí uznání a ochoty se strany zákaznikovy. 

Nejihak je tomu též v příčině některých výtek a námitek, jimiž na
padá rozsudek s hlediska důvodú zmatečnosti čís. 5 a 9 a) § 281 tr. ř 
zmateční stížnost obžalovaného C-a. Svědci Dr. O. a Dr. Š. neučinili 
oněch údajů, které jsou mimo jiné i na základě jejich domnělých výpo
vědí uvedeny ve zmateční stížnosti, že totiž H. při zadávání dodávek ne
hlasoval, pokud se týče byl pouze referentem s hlasem poradním. Udaliť 
při hlavním přelíčení oba řečení svědci naopak, že H. byl referentem 
s právem hlasovacím a s právem veta. Podle prvého odstavce čl. I. »Jed
nacího řádu pro hospodářská direktoria města Brna«, jehož se zmateční 
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stížnost dále dovolává, ředitel (správce dotyčného podniku, oddělení) 
sice v direktoriu nehlasuje, toto omezení je však vyváženo ustanovením 
předposledního odstavc,e tého~ čl~nku, podle n~hož, ~usí, se věc, u.snese-li 
se direktorium proti navrhu redltele (vedouclho urednrka podl1lku neb 
odvětví správy) jakožto referenta direktoria, a žádá-li to referent, před
ložiti městské radě. Jeví se tedy bezdůvodnou výtka zmateční stížnosti, 
že prý naIézací soud okolnosti Jí zdůrazňované 'náležitě neuvážil, vzav 
podle rozsudku za prokázáno, Ie H. m,ěl. m?~ stěžovateli. dodá~ky uhlí 
ponechati nebo neponechatI, a Je zmatecnr shznost v nepravu tez, pokud 
dovolávajíc se důvodu zmatečnosti podle čís. 9 a) § 281 tr. ř. v podstatě 
shodně se zmateční stížností obžalovaného H-a namítá, že H. nebyl ve
řejným činitelem povolaným k uzavírá!lí dotyčných smluv vzhledem 
k tomu že s doďávkami disponoval per nefas, svémocně a protiprávně, 
a že dávání darů H-ovi stěžovatelem bylo prostředkem nezpůsobilým. 
Svým tvrzením, opřeným ve směru posléz naznačeném o zodpovídání 
se obžalovaného H-a, že prý na zadání dodávek stěžovateli neměl vú
bec vlivu ocitá se zmateční stížnost, uplatňujíc zmatek hmotně-právní, , . . 
v přímém, podle § 288 čís. 3 tr. ř. nepřípustném rozporu se zavaznym 
pro ni skutkovým zjištěním rozsudkovým, podle něhož měl H. Jako .;e: 
ferent direktoria pro jatky v onom smeru naopak slovo rozhoduji Cl. 

Zjevné bezpodstatnosti tohoto tvrzení, zil1~t:,č~í ,stížnost~, nasvědčuje 
ostatně skutečnost, rozsudkem bezvadne zJlstena, ze H. stezov.atelr ony 
dodávky (objednávky) uhlí také skutečně ponechal, jem~ je totiž trv~l: 
ponechal. Vztahují-li se však trestní předpIsy §§ 2 a 3 zakona o strha11l 
úo,latkářství, jak bylo dovoděno, i na připady, v nichž je buď předmětem 
n~bo pachatelem trestného činu orgán nebo zaměstnanec veřejného pod
niku výdělečného, postrádají všeho oprávnění též námitky, jimiž napadá 
v tom směru rozsudek s hlediská důvodú zmatečnosti podle čís. 9 a) 
§ 281 tr~ ř. zmateční stížnost obžalovaného R-a. Tomu je tak zejména, 
pokud tato zmateční stížnost stejně jako zmateční stížnost obžalovaného 
H-a ve svých výv,odech, jimiž formálně provádí důvod zmatku podle 
čís. 4 § 281 tr. ř., jednak dovozuje, že za veřejného činitele lze pokládati 
jen úředníka, který je/povolán k předsevzetí úkonů vý30stných, pokud se 
týče správních, nikoli záležitostí soukromých, výdělečných, jednak vy .. 
slovuje názor, že dlužno rozlišovati mezi postavením H-a jako správce 
městských jatek v jeho úředním poměru k obci jakožto jeho zaměstna
vatelce s jedné strany a v jeho vztahu k soukromým osobám, s nimiž 
bylo mu vyjednávati, tedy zejména i k obžalovanému R-ovi se st;any 
druhé, posléze pokud zdůrazňuje, .že zvláště v příčině dodávek sena tnuto 
obžalovaným šlo o ryze výdělečnou soukromou činnost jatek, neslou
žící veřejným zájmům, nýbrž výhradně zájmům oněch osob (řezniků, 
prodavačů a komisionářů), jimž seno dodávané R-em bylo jatk~mi ~~le 
dodáváno, jichž dobytek byl totiž na jatkách senem tím na JejIch ucet 
krmen. Je na biledni, že, pokud jde o otázku, zda byl obžalovaný H .. ve
řejným činitelem, povolaným k uzavíráni dotyčných smluv, neni mlsta 
k uvedenému rozlišování, že stanovisko, zaujaté v tom. ~měrll rozsud
kem, je jednotné a nedílné, že tedy veřejného činitele ve smyslu §§ 2 

li 
II 
'I 



-- čís. 3198-
422 

a 3 spatřuje v něm rozsudek právem i v jeho poměru pro~i dalším obža
lovaným, dodavatelům, pokud se týče: odběratell1m městských jatek rt 

to, pokud jde zvláště o obžalovaného R-a, bez rozdílu, zda seno {ím 
na Jatky dodávané sloužilo potřebám jatek samých přímo, či zda iimi 
bylo objednáváno pro účely, hovící sice bezprostředně snad zájmům o'sob 
soukromych, související však zároveň aspoň nepřímo také s hlavním 
Ur~eníll1 jatek. Stanovít' "Jatečný řád (domácí řád pro městské jatky)" 
v cl. 14. a 15., že krmivo, stelivo, jakož i potřebné nářadí ke krmení do
bytka, postaveného ve stájích ptek (čl. 12.), nesmí býti přinášeno, ný
brž bude dodáno správou jatek, a že krmení děje se zřízenci. jatek v urče
ných ,dobách podle řádu pro k1illeni, a je podle čl. 37 vstup do stájí 1 

n~ 1TI1sto k~ krmení dovolen pouze zaměstnancům jate~ .. Je na snadě, že 
duvodem techto předpisů jsou zřetele rázu policejně bezpečnostního a 
zdra,votnického, za všech okolností však okolnosti povahy veřejnoprávní. 
O vsech obžalovaných, jichž jednání bylo podřaděno skutkové podstatě 
přečinu podle § 2 zákona o stihání úplatkářství a mezi něž náleží tedy 
i obžalovaný R., uvádí se v rozsudku, že líčili vystupování H-a na jai
kách jako počínání si všemocného pana, který si byl vědom, že rozho
dujícím činitelem je vlastně, kclyž ne vS'hradně, tedy v prvé řadě on sám. 
Z rozsudkových důvodů je současně zjevno; že tento dojem vystupování 
H-a na ostatní obžalované shledává rozsudek zcela případným, nerlí 
proto zmateční stížnost v právu ani, pokud namítá, že v rozsudku není 
zjištěno, že stěžovatel pokládal H-a za osobu výhradně oprávněnou 
k zadávání dodávek sena, tím méně pak, pokud dovozuje,- že, není-li 
toto skutečné oprávnění H-a (objektívně) zjištěno, jde u stěžovatele 
o pouhý delikt putativní. Pokud tedy jde o otázku, zda byl obžalovaní' 
H. veřejným činitelem ve smyslu §§ 2 a 3 zákona o stihání úplat
kářstVÍ, dlužno jak výtky, činěné zlllatečnÍmi stížnostmi obžalovaných 
H-a, C-a a R-a jednak řízení, jednak rozsudku s hlediska důvodů zmatku 
podle čís. 4 a 5 § 281 tr. ř., tak i námitky, jimiž napadají tyto zmateční 
stížnosti rozsudek, dovolávajíce 'Se důvodu zmatečnosti hmotněprávní 
podle čís. 9 a) (10) téhož §, označiti vesměs jako bezdllvodné, pokud 
se týče právně bezpodstatné. 

Zbývá zmíniti se ještě o některých výtkách a námitkách, uplatňo
vaných zmatečními stížnostmi obžalovaných C-a a R-a s hlediska dů
vodů zmatečnosti podle čís. 4, 5 a 9 a) § 281 tr. ř. v jiných směrech, 
než ve směru až posud probíraném. Obžalovaní C. i R. hájili se zejména 
ještě při hlavním přelíčení hlavně tvrzením, že dávali dary H-ovi proto, 
že je chikanoval. Vytýkal totiž C-ovi, že dodané nhlíje špatné jakosti, 
ačkoli bylo jakosti při nejmenším prostřední, protiR-ovi pak začal s růz·
nými malichernostmi, takže prý R. se rozhodl dávati mu dary, by mé'!· 
od něho pokoj. O tvrzení obžalovaného C-a byly provedeny důkazy 
svědeckým výslechem jeho kontoiristek Hedviky R-ové a Marie N-ové, 
které potvrdily pravdivost jeho údajů,. a také o výpovědích dalších 
svědků Františka L-a a Arnošta F-a praví se v rozsudkových důvodecil, 
že se zdají nasvědčovati tomu, že H. doháněl C-a k dávání darů bez~ 
dúvodnými chikanami. Zároveň dospívá se však tamtéž k úsudku, že 
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tvrzení bezdůvodn)lch chikan jsou přece jen příliš všeobecná, zejména 
pak naprosto subjektivní, než by soud mohí na jejich podkladě dojíti 
k pevnému přesvědčení, že H. chikanoval C-a opravdu jen bezdůvodně, 
by ho pohnul k darům. Již s tohoto hlediska mohlo se nalézacimu soudu 
právem jeviti zbytečným, by byly v naznačeném směru prováděny další 
dllkazy, by tudíž o tom, jak H. obžalovaného C-a »sekýroval«, byl slyšen 
další jím při hlavním přeličeni navržený svědek Jan N. Ostatně i kdyby 
úplatky byly obžalovanými C-em a R-em dávány H-ovi za tím účelem, 
by se zbavili jeho domnělých »chikan«, bylo by lze i v tom spatřovatí 
trestné jednání podle § 2 I. zákona o úplatkářství, protože by šlo o úpla
tek za to, že jim budou poskytnuty »úlevy« ve smyslu uvedeného §. 
Zjišťování těchže okolností pokládal však nalézací soud za potřebné jen, 
pokud mu bylo řešiti otázku, zda se obžalovaní H., C. a R. dopustili 
zloči.nll podle § 104, pokud se týče § 105 tr. zák., kladení'ch jim la 
vinu veřejnou obžalobou. Jakmile nalézací soud shledal v témž jednání 
obžalovaných skutkovou podstatu přečinu podle §§ 3, pokud se týče 
2 zákona o stihání úplatkářství právě proto, že není dosti určitých dů
kazů o tom, že H. zanechal chikany, jakmile obdržel od ostatních dvou 
obžalovaných dary, stačilo k založení skutkových podstat řečených pře
činů po této stránce již rozsudkové zjištění, podle něhož H. přijímal 
od C-a a R-a dary a tito mu je dávali za to, že jim dodávky uhlí pokud 
se týče sena budou ponechány, a by si tyto dodávky (objednávky) 
udrželi, a za to, že s nimi budou uzavřeny smlouvy o těchto dodávkách. 
Tóto rozsudkové zjištění není, pokud se vztahuje na obžalovanéhó C-J, 
v rozporu s pozdějším závěrem rozsudkovým, podle něhož není určitých 
důkazů o tom, že by H. nebyl bez oněch darl! ponechal dodávky C-ovi. 
Tento závěr rázu arci po výtce skutkového pokládal nalézací soud za 
nutný·, by bylo dovoděno, že jed.nání obžalovaných nezakládá skutkové 
podstaty zločinů podle §§ 104 (105) tr. zák., a právě nedostatek této 
pojmové náležitosti měl v zápětí, že bylo napadeným rozsudkem jejich 
jednání podřaděno skutkovým podstatám řečených přečinLl, které jsou 
c!llny již tehdy, bjd-li veřejnému činiteli nabídnut, slíben nebo poskytnut 
pok~d se 1tče jím Y'dán nebo přitat prospěch, na nějž nemá práva, za 
to, ze s urc!tou osobou bude uzavrena smlouva. Pod trestní ustanovení 
§§ 2 a 3 zákona o stihání úplatkářství spadají zejména připady, v nichž 
by, jak zmateční stížnost vzhledem na souzený případ a dovolávajíc Se 

dotyčného údaje H-a zvlášť zdLll'azňuje, dodávky byly bývaly dárci po
nechány, s ním tedy dotyčná smlouva byla bývala uzavřena i bez dávání 
darů. Vycházíť na jevo jak z důvodové zprávy k vládnímu návrh!! 
(tiskn 4583), tak ze zprávy ústavně právního výboru o tomto návrhu 
(tisku 4736), že trestními předpisy nového zákona o stihání úplatkářství 
mají býti postiženy také všechny jiné formy aktivního i pasivního úplat
kářství, než ty, které až dotud podléhaly tréstání podle §§ 104 a 105 
a 311 tr. zák., a že je tomu tak zejména pokud jde o podplácení, při 
němž nedošlo ani k porušení úřední povinnosti, ani ke stranictvÍ. Nemá 
proto významu ani skutečnost, zmateční stížností obžalovaného C-a 
dále zdŮ'razňovaná a zjištěná i rozsudkem, že obžalovaný C. dodával 
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nejlépe a nejlevněji, neboli, jak se v rozsudku pravl, ze jeho dodávky 
uhlí vyhovovaly velice dobře. Stěžovatelův nárok, by mu jako nejlep
šimu a nejlevnějšimu doctavateli byly dodávky uhii pro městské jatky 
ponechány, pozbyl povahy nároku morálního, označeného takto ve zma
tečni stižnosti, jakmile se stěžovatel, by si dodávky ty udržel, neostý
chal uplatňovati tuto svou snahu poskytováním darů orgánu, povola
nému k uzavírání dotyčných smluv. Zmateční stižnost téhož obžalova
ného napadá posléze jednak pod rouškou domnělého rozporu se spisy 
a nedostatku dltkazů jako důvodu zmatku podle čís. 5 § 281 tr. ř., jed
nak s hlediska důvodu zmatečnosti podle čís. 9 a) téhož § skutkové 
zjištění a zároveň výrok rozsudkový, podle něhož peněžité dary, po
skytované stěžovatelem I-I-ovi v době trestného činu, t. j. v době od 
15. srpna 1924 do konce roku 1924, činily nejméně 1.000 Kč. Toto zji
štění nejen není v rozporu se spisy, má naopak v oněch výsledcích hlav
niho přelíčení, na nichž je po stránce skutkové zbudováno a v úvahách 
rozsudkových oporu dQstatečnou a zmatečni stížnost nedoličuje zejména 
uvedeného důvodu zmatečnosti hmotněprávní způsobem, který by vy
hovoval předpisu § 288 čís. 3 tr. ř., namítá-li, že prý neni nijak proká
záno, že stěžovatel právě v rozhodné době H-ovi něco vyplatil, nýbrž 
je docela možno, že mu v době té nevyplatil vůbec nic. Zmatečni stíž
nost obžalovaného R-a spatřuje vnitřní rozpor, zakládající zmatečnost 
rozsudku podle čís. 5 § 281 tr. ř., zřejmě neprávem v tom, že, ač nalé
zaci soud jinak vzal za základ svého rozhodnutí výpověď stěžovatelovu, 
nedal přece víry jeho tvrzení, že dával H-ovi dary jen, by ho bezdů
vodně nechikanoval. Stěžovatel byl v přípravném řízení vyslechnut dostl 
podrobně po dvakráte, po prvé na bezpečnostním odděleni brněnského 
policejniho ředitelství, po druhé vyšetřujicím soudcem. Podle protokolů 
nezmínil se při žádném z těchto svých výslechů ani slovem o tom, že 
dával H-ovi dary proto, že ho snad bezdůvodně chikanoval, a za tím 
účelem, hy toho nadále nečinil, uvedl naopak, že H. jednou asi za 14 dní 
po té, kdy stěžovatel počal dodávati jatkám seno, podotkl, že může 
seno bráti též jinde, ~ připomněl mu, že od F-a, stěžovatelova před
chůdce v dodávkách, dostával asi 3 %, a že stěžovatel byl nucen, by si 
dodávky udržel, dávati H-ovi též 3% Z každého účtu. Jestliže se tudíž 
stěžovatel při svém výslechu u hlavniho přelíčení vytasil pojednOlt 
s tvrzením, že, když H-ovi při první dodávce nic nedal, zpozoroval, že 
ho H. začal chikanovati různými malichernostmi a že se rozhodl dávali 
mu onu 3% provisi, by měl od něho pokoj a by ho H. různými mali
chernostmi nechikano)/al, nelze uplatňovánim domnělého dťtvodu zmatku 
podle čís. 5 § 281tr. ř. nic namítati proti tomu, že nalézací soud tomuto 
novému tvrzení stěžovatelovu neuvěřil, nýbrž položil za základ rozsud
kového zjištění, podle něhož stěžovatel dával H-ovi provise, by si udržel 
dodávky (objednávky), jeho původní údaje z řizení přípravného. Vzhle
dem k vylíčenému stavu věci nebylo ani nezbytně zapotřebí, by pro' 
toto stanovisko nalézaciho soudu byiy v rozsudku uvedeny zvláštní dů
vody, jeví se proto bezdůvodnou výtka neúplnosti a nedostatečného 
odůvodnění, činěná zmateční stížností rozsudkovému závěru, podle ně-
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haž jsou ve v)rpovědi stěžovate!o~ě při ohlavním př~líče,12í ji~. zřejmě pa-
trny postranní vlivy, v rozsudko~ych duvodech arcI, bltze mj~k, neozI~a
čené. Důvod zmatečnostI podle CIS .. 9'a) § 281 tr. r. neprovadI posleze 
ani tato zmateční stížnost zpúsobem, který by hověl předpisu § 288 
čis. 3 tr. ř., ncboť své Ivrzení, jemuž celkovým smyslem dbtyčných svých 
vývodú dáv~ výraz a,P?dle něhož stěžovatel ~eje,dI:al v úmysl~, ,by dary 
docílil uzavrel1l dotycnych smluv nebo pokracovalll v lllch, optra o sku
tečnost rozsudkem nejen nezjištěno u, nýbrž jím naopak odmítnutou, 
jakoby totiž stěžovatel byl poskytoval ony dary H-ovi jen proto, že viděl 
neb aspoň měl důvodně za to, že se jen poskytováním darů uchrání 
»sekatuf« s jeho strany a zjedná si takto záštitu proti jeho chikanosnímll 
jednáni. Tim méně, lze, ar,ci o zákonu vyhovujícím u?l~tňo,~ání dúvodu 
zmatečnosti hmotnepravl1l mluvlh, pokud se zmatecm shznost znOVlI 
snaží dovoditi, že ony údaje stěžovatelovy zasluhují viry, že jim tedy 
měl uvěřiti také nalézací soud. Totéž plati i o zmateční stížnosti obža
lovaného Eliáše S-a; ani tato nevychází z části ze skutkového zjištění 
nalézacího soudu a brojí nepřípustným způsobem proti přesvědčení 
soudu nalézacímu, nabytému volným uvažováním výsledků průvodniho 
.řízení a zejména nelze přisvědčiti jejímu názoru, že rozsudkové důvody 
ponechávají zcela nepovšimnutou skutečnost, kterou jinak i sám r?z, 
sudek zjišťuje a již se při svých výsleších opětně dovolaval zejmena 
í stěžovatel, že totiž H. byl jako správce městských jatek neom~zený~ 
»všemohouCÍm« pánem a že mu proto celý onen postup nebyl nIjak na
padným, ježto mlézací soud v roz sudkových , důvo,~ech ,výslovn~, po~ 
ukazuje na tuto okolnost. Ani okolnost zmatecm stlznosÍ1 podle ClS. o 
§ 281 tr. ř. uplatňovaná, že obžalovaný H. hleděl S~a kráh:e před pro
zrazením aféry pohnouti k tomu, by při připadné reVISI vykazal dodavky 
souhlasně s knihami jatek, totiž béz oněch přeplatků, a že S. naopak 
nečinil překážek městské vyšetřující komisi a že ji dokonce vydal onen 
soupis, nebyla nalézaCÍm soudem přehlédnuta, ný-brž so~d ji hodn?t! 
v ro.sudku a nelze -proto rozsudek napadatI v tomto smeru formalmm 
důvodem z~13tečnosti podlečis. 5 § 281 tr. ř. Byla proto zmateční stíž
nosti všech obžalovaných zavrhnoui1 vesměs jako bczdúvodné, v ně
kterých bodech pak i jako ne po zákonu, pokud se týče vLlbec nepro
vedené. 

III. Zrušovacímn soudu vzešly však závažné pochybnosti proti správ
nosti skutečností, na nichž rozsudek spočívá ve výroku o vině obžalova
ného S-a, ježto důvody týkající se této části rozsudku nejevi se mu pře
svědčivými. Napadený rozsudek sám uvádí, že tu není důkazů o vědomí 
obžalovaného S-a o tom, že H. používá přeplatků pro sebe, své přesvěd
čenío tomto jeho vědomí buduje ha úvahách a závěrech rázu jen nega
tivního, a v tom, že obžalovaný S. platil zvláště do rukou spoluobža, 
lovaného Josefa H-a a zvláště u pokladny, shledává jedinou positivni 
sku.tečnost usvědčujicí obžalovaného S-a. Jest však známo, že v prak
tickém životě vyskytuji se skutečně případy takového dvojího placeni, 
že totiž vedle formálně zúčtovaného penize jest třeba platiti ještě 
zvláštni poplatky (na př. za tiskopisy) přímo k rukám některého činov-
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níka podniku, aniž byv tom byio lze shledávati něco nekalého. Pro 
bezelstnost obžalovaného S-a mluví však okolnost, že nevyhověl žá
dosti H-a a svoje obchodni knihy nepřivedl v soulad s knihami jatek, 
nýbrž naopak, že veškerý materiál, který měl po ruce, 1 se soupisem 
platů, zaslaný "mu H-em, předložil revisní komisi. Nejsou proto důvody 
nalézacího soudu v tomto směru přesvědčivé, a bylo za použití § 362 
tr. ř. v příčině obžalovaného Eliáše S-a naříditi mimořádnou obnovu 
trestniho řízení a rozsudek nalézacího soudu ve výroku o vině a ve 
výroku o trestu, jakož i ve výrocích s ním souvisejících, pokud se týče 
tohoto obžalovaného, zrušiti a věc vrátiti soudu prvé stolice, by ji v roz
sahu zrušení znovu projednal a o ni rozhodl. 

čís. 3199. 

Reální a ídeální souběh zločínů podle § 83 druhý případ a § 98 b) 
tf. zák. 

"Původcem« rušeni domácího pokoje po rozumu prvé věty § 84 tf. 
zák. nenl jen návodce a strůjce, nýbrž jest jim každý přímý pachatel, 
jenž předsevza\ čin níkoli v cizím zájmu, byv k tomu jinou osobou zjed
nán, nýbrž v zájmu vlastním, pro svůj vlastní učel; za "pomocníky« ve 
smyslu druhé věty § 84 tr. zák. jest pokládati jen ty osoby, které nejed
naly ve vlastním zájmu, nýbrž s~oužny vůli jiné osoby, davše se jí po
užíti jako nástroje. 

Při rušení domácího pokoje může spolupůsobiti i více "piívodcií«; 
tím, že jeden z nich, věc řídící, stává se vůdcem, nepřEStávají ostatní 
býti »piívodci«. 

Nejde o porušení předpisů §§ 262, 267 tr. ř. a zmatek čís. 8 § 281 
tr. i., podřadil-li soud skutek pod ustanoveni prvé věty § 84 tr. zák., 
kdežto obžaloba spatřovala v něm čin spadající pod trestní sazbu druhé 
věty § 84 tr. zák. 

Veřejný obžalobce nemůže. s hlediska čís. 10 § 281 tr. ř. uplatniti 
v neprosp.ěch obžalovaných ideální souběh soudem nerozpoznaný nebo 
nesprávně popřený, bylo-Ii na čin použito trestní sazby, jež i při sou
běhu byla by nejpřísnější. 

(Rozh. ze dne 6. června \928, Zm I 726/27.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnosti obžalovaných do rozsudku zemského trestního soudu 
v Praze ze dne 7. října 1927, pokud jim byli stěžovatelé uznáni vinnými 
zločinem veřejného násilí podle § 83 tr. zák., jakož i zmateční stížnost 
státního zastupitelství do téhož rozsudku, pokud jím byli obžalovaní 
podle § 259 čís. 3 tr. ř. sproštěni z obžaloby pro zločin veřejného ná
silí vydíráním podle § 98 b) tr. zák. 
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Důvody: 

I. Zmateční stížnosti obžalovaný'ch Josefa K-a, Karla H~·e a Františk::t 
Ch:"'y napadají pouze v.ý'rok rozsudku -souuu prvé stolice, jímž byli tit,) 
obžalovaní uznáni vinnými zločinem veřejného násilí podle § 83 příp. 2 
tr. zák. Ani stížnosti obža!oV3li\'ch K-a a I-l-c, iež se dovolává v uvede
ném směru důvodu zmatečnostI podle § 281 čís. 5 a 11 tl'. ř., ani stíž
nosti obžalovaného Ch-y, jež uplatř1uje v tomtéž směrL! čiselně důvody 
zmatečnosti podle § 281 čís. 5 a 9 a) tr. ř., nelze přiznati oprávněni. 
A, Zmateční stížnost obžalovan5rch K-a a H-e: »Púvodcem« rušení do

mácího pokoje po rozumu prvé věty § 84 tr. zák. není jen návodce a 
strújce, nýbrž jest jim káždý přímý pachatei, jenž předsevzal čin nikoli 
v cizín) zájmu, byv k tomu jinou osúbou zjednán, 11.ýbrž v zájmu viast
ním, pro svúj vlastní účel; za »pomocníky« ve smyslu druhé věty § 84 
tr. zák. jest pokládati jen ty osoby, které nejednaly ve vlastním zájmu, 
ný"brž sloužily vúli jiné osoby, davše se jí použiti jako nástroje. Zma
teční stížnost napadá rozsudek soudu prvé stolice, jenž, vykládaje ve 
shodě se stálou judikaturou Nejvyššího soudu jako soudu zrušovacího 
pojem "PL1Vodce« ve smyslu prvé věty § 84 tr. zák. oním zpúsobem, 
vyměřuje stěžovatelům jako »původcl1n1« trest podle tohoto ustanovení 
zákona, číselně též důvodem zmatečnosti podle 9 281, čís. II tl'. ř., ne
namítá však, že rozsudek spočívá na mylném výkladu zákona, pokud 
vychází ze shora vytčeného právního názoru, nýbrž spatřuje vadnost 
rozsudku jednak v tom, že nalézaci soud vymeřil stěžcvatelům trest 
podle prvé věty § 84 tr. zák., ačkoli stěžovatelé byli obžalobou poklá· 
dáni pouze za »pomocníky« ve smysiu druhé věty § 84 tr. zák., jednak 
ve formálním postupu, .jímž nalézaCÍ soud dospěl k přesvědčení o tom, 
že stěžovatelé byli původci ve shora naznačeném smyslu, takže provádí 
ve skutečnosti formální důvody zmatečnosti podle § 281 čís. 8 a 5 tr. ,. 
Pokud jde o onu výtku, jíž stížnost uplat1'íuje zřejmS'm poukazem zmatek 
pocJ.Ie § 281 čís. 8' ,tr. ř., dlužno zdúrazniti, že předmětem obžaloby byl 
určitý skutek stěžovatelů, totiž jejich činnost, záležející v tom, že vnikli 
dne 23. srpna 1927 v/S. ve vzájemném sroZumění s obžalovaným Fran
tiškem Ch-ou a·s jinými do'sud neznámými osobami se zbraní do cizího 
domu, do domu Josefa B-a a do příbytku Dr. Jaroslava V-a a vykonali 
tam násilí na tomto a na jiných lid.ech domácích, a že stěžovatelé byli 
napadeným rozsudkem pro týž skulek odsouzenÍ. Odchý1i1-1i se nalézací 
soud snad (totiž podle tvrzení stížnosti) od právní kvalifikace tohoto 
skutku z obžaloby prý se podávajíci potud, že jej podřadil pod usta
novení prvé věty § 84 tr. zák., kdežto obžaloba spatřovala poclle tvrzení 
stížnosti v onom' skutku čin spadající pod trestní sazbu druhé věty § 84 
tr. zák., řídil se pouze právní zásadou §§ 262 a 267 tr. ř., podle níž na
lézací soud není v'ázán právní kvalitikací činu v obžalobě, nýbrž roz
hoduje samostatně o tom, kterého zákona dlužno použíti na skutek před
mět obžaloby tvořící sám o sobě nebo ve spojení s okolnostmi teprve 
při hlavním líčení na jevo vyšlými. Ježto rozsudek podle toho, co uve
deno, neporušil ustanovení §§ 262 a 267 tr. ř. a, ježto porušení ustano-

I 
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vení § 263 tr. ř. nepřichází v souzeném případě vůbec v úvahu, nejde 
o překročení obžaloby, jež by zakládalo zmatek podle § 281 čís. 8 tr .. t. 
Co se týče formálního postupu, jímž nalézací soud dospěl ke skutkovému 
závěru, že stěžovatelé jednali ve vlastním zájmu a pro svůj vlastní účel, 
tvořícímu podklad výroku, že stěžovatelé byli »původci« podle prvé věty 
§ 84 tr. zák., vytýká stižnost rozsudku s hlediska důvodu zmatečností 
podle § 281 čís. 5 tr. ř. 'nejprve vnitřní rozpor, jejž shledává v tom, ž~ 
rozsudek pokládá stěžovatele za »původce« ve svrchu naznačeném 
smyslu, aČ se zmiňuje o fašistovi, je"" vyzval obžalovaného K-a k vy
jíždce do 5. a šel dne 23. srpna 1927 ráno tamtéž s ním a ostatními pa
chateli k bytu Dr. V-a a uvádí, že v průvodním řízení nebylo zjištěno, 
kdo byl onen starší člověk s černými vousy, jenž výpravu do ohydlí 
Dr. V-a vedl, nýbrž je jen zjištěno, že to nikdo z obžalovaných nebyl, 
a ač v posledním odstavci rozhodovacích důvodů praví, že se nalézacÍ 
soud kloní spíše k názoru, že celý plán vniknutí do příbytku Dr. V-a 
a vynucení vydání spisů zosnoval onen starší muž s černými vousy, 
jenž patrně výpravu vedl a jehož jméno nebylo zjíštěno. Je-Ii prý takto 
zjištěno, že zosnovatelem plánu a vůdcem celé výpravy byl člověk ne
známý, se stěžovateli netotožný, je prý zřejmo, že pouze tento neznámý 
muž jednal ve vlastním zájmu a pro svůj vlastní účel, že jedině tento 
muž byl »původcem« po rozumu prvé věty § 84 tr. zák. Vnitřní rozpor, 
jenž předpokládá takovou neshodu dvou skutkových zjištění, že tato 
podle zákonů logického myšlení vedle sebe obstáti nemohou, byl by tu 
jen tenkrát, kdyby rozsudek, jenž zjišťuje v rozhodovacích důvodech, 
že stěžovatelé a obžalovaný Ch. jednali ve vlastním zájmu a pro svůj 
vlastní účel, byl tím, co zjišťuje o činnosti onoho neznámého muže, vy
slovil, že v souzeném případě jednal toliko tento neznámý muž ve vlast
ním zájmu a pro svůj vlastní účel. Tohoto předpokladu tu však není, 
neboť, vyslovuje-Ii rozsudek, že celý plán vniknutí do příbytku Dr. V-a 
a vynucení vydání spisů byl zosnován oním starším mužem s černými 
vousy, jenž patrně výpravu do obydli Dr. V-a vedl a jehož jméno ne
bylo zjištěno - údaje rozsudku o fašistovi, jenž vyzval obžalovaného 
K-a k vyjížclce do 5. a šel s ním a ostatními pachateli k bytu Dr. V-a, 
nejsou vúbec skutkovým zjištěním, nýbrž jsou jen reprodukcí výpovědi 
obžalovaného K-a - nezjišťuje tím, že v souzeném případě jednal 
pouze onen neznámý muž s černými vousy ve vlastním zájmu a pro 
svůj vlastní účel, nýbrž zjišťuje tím pouze, že onen neznámý muž byl 
strůjcem porušení domácího pokoje, o něž tu šlo. Toto zjištění nevy
lučuje však podle toho, co bylo shora uvedeno o pojmu »původce« podle 
prvé věty § 84 tr. zák., že (aké stěžovatelé jednali ve vlastním zájmu 
a pro svůj vlastni účel a byli v důsledku toho rovněž »původci«; neboť 
při rušení domácího pokoje mMe - stížnost sama to nepopírá - po 
případě spolupůsobiti i vice »původců«. Stížnost si tu zřejmě neuvědo
muje rozdíl mezi původci a vůdci; vždyť, je-Ii vÍCe původců, je nasnadě 1 
že někdo musí věc říditi; tím se stane jen vůdcem, avšak ostatní ne
přestávají býti původci. Že rozsudek skutečně pokládá za »původce« 
násilí kromě onoho neznámého muže, vůdce, též stěžovatele (a obža--
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lovaného Ch-u), vysvítá nejen z jeho skutkového zjištění, nýbrž též 
z jeho údajů v posledním odstavci rozhodovacích důvodů, kde nalézací 
soud, uvažuje o vině obžalovaného Jindřicha Ž-ého, v němž obžaloba 
viděla zosnovatele celého plánu tu v úvahu přicházejícího, výslovně 
uvácH, že nenabyl přesvědčení o tom, že tento obžalovaný vědomě spolu
působil se stěžovateli a s obžalovaným Ch-ou ve stejném zlém úmyslu 
jako tito, nýbrž že se přikloňuje spíše k názoru, že celý plán vniknutí 
do příbytku Dr. V-a a vynucení spísů zosnoval onen neznámý muž s čet
nými vousy, jenž patrně výpravu vedl a, jehož jméno nebylo zjištěno. 
Vytýká-li dále stížnost rozsudku též nedostatek důvodů pro výrok o roz
hodné skutečnosti, že stěžovatelé jednali ve vlastním zájmu a pro svůj 
vlastní účel, činí tak rovněž neprávem. Rozsudek probírá a zjišťuje po
drobně celou činnost stěžovatelů a jich spoluúčast na rušení domácího 
pokoje, o ně2 tu šlo; zdůrazňuje mezi jiným, jak se pachatelé o úlohy 
rozdělili, že stěžovatelé a dva jiní pachatelé šli v domě B-ově nahom 
k bytu Dr. V-a a dva další pachatele nechali státi dole u domovních 
dveří na stráži; že stěžovatelé mikli se zbraní do příbytku Dr. V-a, do
máhali se tám vyhrůžkami vydání spisů týkajicích se věcí generála Ru· 
dolfa Gajdy a spisy ty hledali; vylučuje, že by stěžovatelé (a obžalo
vaný Ch.) nebyli věděli, oč jde, a t. d. Dospívá-li nalézací soud na 
podkladě těchto zjištěných skutečností ke skutkovému závěru, že se stě
žovate1é zúčastni1i veřejného násilí, o něž tu šln, nikoli v cizím zájmu, 
byvše k tomu jiMu osobou zjednáni, nýbrž ve vzájemné dohodě s ostat
ními pachateli ve vlastním zájmu a pro svůj vlastní účel, nelze mu dů
vodně vytýkati, že neuvádí pro tento svůj výrok v rozsudku důvodů. 
Tvrdí-li stížnost·v dalších vývodech, že v souzeném případě jednal 
pouze onen neznámý starší niuž ve vlastním zájmu a pro svůj vlastní 
účel, že stěžovatelé byli jen zhrubá a v poslední chvíli informováni, aniž 
věděli, o jaké spisy, týkající se generála Gajdy, jde, kdo a k čemu je 
potřebuje, že stěžovatelé byli pouhými nástroji a zjednanými pomoc
ník)', kteří sloužili· pouze vůli onoho neznámého muže, neprovádí tím 
ani číselně uplatňovaných důvodů zmatečnosti ani jiných důvodů zma
tečnosti v § 281 tr. iY. vytčených, nýbrž brojí jen nepřípustným způso
bem proti hodnocení výsledků pruvodního řizení nalézacím soudem a 
proti jeho přesvědčení na základě toho nabytému, že stěžovatelé jed·· 
nali ve vlastním zájmu a pro svůj vlastni účel (§§ 258, 288 odst. druhý 
čís. 3 tr. ř.). . 

B. Zmateční stížnost obžalovaného Ch-y napadá s hlediska důvodu 
zmatečnosti podle § 281 čis. 5 tr. J. výrok rozsudku, že stěžovatel jednal 
s obžalovanými K-em a H-em »ve vzájemném dohodnutí vniknouti do 
příbytku Dr. V-a a vynutiti na něm násilím spisy«. Z rozhodovacích dů
vodů Vysvítá, že rozsudek zjišťuje, že stěžovatel, když se byl dne 23. 
srpna 1927 ráno dostavil s 'ostatními pachateli k domu Josefa B-a v 5., 
zůstal státi s jedním nezjištěným pachatelem na stráži u domovních 
dveří, kdežto ostatní čtyři pachatelé šli k bytu Dr. V-a v domě B-avě 
a dva z nich, obžalovaní K. a H., vnikli s napřaženými revolvery do 
tohoto bytu a vykonali tam násilí na Dr. V -ovi a na jiných osobách do-
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:l1ácíCh, a ,že stěž1.wat:l mezi tím při;edšímu majiteli domu josefu B-ovi 
rekl, by J11koho z domu ven nrpouštěl, že ti nahoře se budou legitimo
vati u pana rady (ll Dr. V-a), že jsou od tajné policie, že to jsou de
tekt1\JQvé, že jeden L nich je policejním komisařem a) že se jedná o ja
kési velezrádné spisy, které má Dr. V. u sebe. Na podkladě těchto skut
kových zjištění dospěl na.1ézací soud ke skutkovému závěru, že šlo o pro
myšlený plán, na jehož provedení se pachatelé po delší dobu připravo
vali a, při jeho~ provedení se o úlohy rozdělili, že za tohoto stavu věci 
není myslitel no, že pachatelé nebyli do celého plánu zasvěceni a že 
nutno proto míti za to, že stěžovatel jednal s obžalovanými K-cm a 
H-em ve svrchu zmíněném vzájemllÉnt dohodnutí. Namítá-li stížnost 
proti v.ýroku rozsudku o oné vzájemné dohodě stl':žovatelc a obžalova
ných K-a a H-e především, že obžalovaný K. a ž. výslovně potvrdíli, 
že stěžovateli nebylo nic sděleno o zamýšleném vniknutí do příbytku 
ministerského rady Dr. V-a a, že obžalovaný ž. naopak výslovně udal, 
že stěžovatel byl pouze povolán do služby ke generálu Gajdovi, stačí 
poznamenati, že obžalovaný K. podle protokolu o hlavním přelíčení 
stížností tvrzenou skutečnost v)'slovne nepotvrdil, a že se rozsudek zmi
f1uje v rozhodovacích důvodech o tom, že obžalovaný Ž. udal, že po,
volal stěžovatele prostě do služby ke generálu Gajdovi, 1. j. že mu nic 
bližšího nesdělil. Zdůrazňuje-Ii dále stížnost, že výpověďmi obžalova
ných K-a a ž-ého je prokázáno, že stěžovatel neznal ani K-a ani H-a. 
ani ostatní účastníky, dlužno k tomu podotknouti, že obžalovaní K. a M. 
podle protokolu o hlavním přelíčení neudali, že stěžovatel neznal a'li 
K-a ani H-e ani ostatní účastníky, a že stěžovatel sám netvrdil, ,že K-;l 

neznal. Tvrdi-li posléze stížnost, jež, jak se zdá, má i ·tu na mysli údaje 
obžalovaných K-a a Ž-ého, že je prokázáno, že stěžovatel po svém pří
jezdu do S. žádného jednání se nezúčastnil, z hostince (který tam byl 
s K-em navštívil) odešel, celou noc mimo hostinec ztrávH a ráno ani ne
věděl, oč se vůbec jedná, dlužno na to odvětiti, že z protokolu o hlav
ním přelíčeni nevysvítá, že obžalovaní K. a ž. ony skutečnosti potvrdili; 
chce-Ii však stižnost posléze řečeným tvrzením vyjádřiti, že rozsudek 
nepřihlíží ku zodpovídání se stěžovatele v tomto směru, slušípozname
nati, že skutečnost, že stěžovatel ihned po svém příjezdu do S. s ni
kým nevyjednával, je zřejmě nerozhodnou, ježto z ní nelze dovozovati, 
že stěžovatel nejednal následujícího cine ráno ve vzájemné dohodě s ob
žalovanými K-em·a H-em a s ostatnimi pachateli; že je dále též neroz
hodným, že stěžovatel ztrávil noc mimo hostinec, to již proto, Že stě
žovatel nejen připustil, že večer v hostinci byl a tam viděl, jak neznámý 
mladý člověk kreslil plánek vily, v níž bydlel Dr. V.,. ukazoval jej ob
žalovanému K-ovij upozorňoval tohoto na místní situaci a vybízel ho" 
by si ráno se svými společníky pospíšil, nýbrž také doznal, že vycítil, 
že se jedná o nĚjaké spisy, a že se rozsudek zmiňuje v rozhodovacích 
dllvodech o zodpovídání se obžalovaného Ch-y, že následujícího dne 
ráno nevěděl, oč jde. Výtce rozporu se spisy nedostává se v těchto vý
vodech stížnosti vllbec provedení, odpovídajícího zákonu; neboť s~íž
nost nedokazuje a ani netvrdi, že rozsudek reprodukuje v uvedených 
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směrech l1esprávn~ obsah určit.ý·ch protokoiů o soudních seznáních nebo 
určitých listin při soudních spisech se nalézajicích. Má-li však býti 
v oněch námitkách stížnosti spatřována výtka neúplnosti) jest ji ozna
čiti za neodúvodnQ11011, neboť některé ze skutečností stížností zdůraz
ňovaných nevyšly při hlavnim přelíčení vLrbec na jevo a, pokud jele 
o ostatní stížností tvrzené skutečnosti, plyne z toho, co nahoře uvedeno, 
že rozsudek k některým z nich přihlížel, avšak dospěl přes to vzhledem 
k zpi'Isobu chování se obžalovaného Ch-y při činu samotném k onomu 
stížností- napadenému skutkovému závěru, a -že ostatní směl pominouti 
mlčením, protože byly zřejmě nerozhodnými pro posouzení viny stěžo
vatelovy. Vytýká-ii dále stížnost v této souvislosti také vnitřni rozpor 
záležející prý v tom, že rozsudek zjišťuje, že stěžovatel jednal ve vzá
jemné dohodě s obžalovanými K-em a H-em, ač v rozhodovacích důvo
dech uvádí, že činnost stěžovatele při rušení domácího pokoje spočívala 
v tom, že stál II dveří domu B-ova, činí tak zřejmě neprávem, neboť po
sléze uvedená skutečnost nevylučuje, že stěžovatel jednal při tom v do
hodě s řečenými spoluobžalovanými. Jest (udíž způsobem !ormálně bez
vadným zjištěno, že stěžovatel jednal ve vzájemné dohodě s obžalova-· 
nými K-em aH-em. Důvod zmatečnosti podle § 281, čís. 9 a) tr. ř. ne
provádí však stížnost po zákonu, ježto se nedrží skutkových zjištění roz
sudku, jak by při správném provádění hmotněprávního zmatku činiti 
měla, nýbrž vychází zřejmě ze skutkového předpokladu rozsudkem vy
loučeného, že stěžovatel nejednal ve srozumění s ostatními pachateli, a 
z předpokladu libovolně sestrojeného, že činnost stěžovatelovu dlužno 
posuzovati samostatně, snaží-li se prokázati, že jednání stěžovatele, po
kud zůstal státi u dveří domu B-ova a vniknutí samotného do domll 
B-ova a clo příbytku Dr. V-a se nezúčastnil, nenaplňuje skutkovou pod
statu zločinu podle § 83 příp. druhý tr. zák. (§ 288, odst. druhý čis. 3 
tr. ř.). Byl"o tudíž zmateční stížnosti obžalovaných K-a, H-e a Ch-y jako 
dílem neodůvodněné, dílem po zákonu neprovedené zavrhnouti. 

ll. Zmateční stížnost státního zastupitelství napadá rozsudek soudil 
prvé stolice, jak je pa,trno z jejích vývodů, zejména však z jejího ko
nečného návrhu, pouze potud, pokud obžalovaní K., H. a Ch. byli jím 
podle § 259 čís. 3 tr. ř. sproštěni z obžaloby pro. zločin veřejného ná
silí podle§ 98 b) tr. zák., spáchaný prý tím, že dne 23. srpna 1927 ráno 
v S. ve vzájemném srozumění s jinými ještě neznámými pachateli vy
hrožovali Dr. Jaroslavu V -ovi, Anně V -ové, Albíně V -é a Marií B-ově 
ublížením na těle a vraždou v tom.úmyslu, by na prvém vynutili určité 
konání, vydání úředních spisů, týkajicích se věcí generála Rudol!a Gajdy, 
a domnělého dopisu presidenta republiky, a lla všech určité opomenutí, 
totiž by je přinutili k tomu, by z bytu neodcházeli a nedovolávali se 
cizi pomoci, pří- čemž pohrůžky byly takové,že se jimi mohla v těch, 
jimž bylo vyhrožováno, hledíc na okolnosti a osobní povahu jejich a 
na důležitost zla, jímž bylo pohroženo, vzbuditi dlrvodná obava. Stíž
nost, jež se dovolává v tomto směru číselně důvodu zmatečnosti podle 
§ 281 čís. 5 a 9 a) tr. ř., snaží se, poukazujíc ke skutkovému zjištění 
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rozsudku, že obžalovaní 1<. a H. užili po vníknutí do příbytku Dra V-a 
ve vzájemném srozumění s obžalovaným Ch-ou u domovních dveří na 
stráží stojícím vyhrůžek, by vynutilí na Dr. V-ovi vydání řečených spisú 
a onoho dopisu a přinutili Dr. V-a, Annu V-ovou, Albínu V-ou a Marii 
B-ovou k tomu, by z bytu neodcházeli a cízí pomoci se ,,,,dovolávali, po 
stránce věcné dokázati, že obžalovaní 1<., H. a Ch. měli býti uznáni vin
nými nejen zločinem podle § 83, příp. 2 tr. zák., jejž rozsudek v jejích 
jednání shledal, nýbrž í zločinem podle § 98 b) tr. zák. Ke skutkové 
podstatě zločinů podle § 83, příp. 2 tr. zák. se prý vyžaduje, by bylo 
pachatelem pokud se týče pachatelí po vniknutí do cizího domu nebo 
příbytku v tomto domě nebo příbytku vykonáno násilí na osobě opráv
něného nebo jeho lidech domácích nebo jeho statku, avšak v souzeném 
případě záleželo prý toto v § 83 tr. zák. předpokládané vykonání násilí 
již v tom, že obžalovaný 1<. uzamknul avéře bytu a, že všichni odsouzení 
obžalovaní bránili osobám v bytě přítomným, by z něho odcházely a 
nedovolávaly se cizí pomoci. Vniknutím obžalovaných do domu B-ova 
a do příbytku Dr. V-a a vykonáním posléze řečeného násilí v bytě Dr. 
V-a byl prý zločin podle § 83, příp. 2 tr. zák. již dokonán. Vyhrůžky, 
jichž obžalovaní pak v bytě Dr. V -a užili, tvořily prý již zcela samo
statný trestný čin, jenž prý měl býti kvalifíkován jako zločin veřejného 
násilí podle § 98 b) tr. zák. Ostatně prý stačí ke skutkové podstatě 
zločinu podle § 83 příp. 2 tr. zák. vykonání jakéhokoli násilí na osobě 
oprávněného nebo na jeho lidech domácích nebo na jeho statku, tedy 
i vykonání takového násilí, jež samo o sobě nezakládá skutkovou pod
statu trestného činu. Proto nemůže prý býti pochybnosti o tom, že pa
chateli nebo pachatelům zločinu podle § 83 příp. 2 tr. zák. dlužno v pří
padě, v němž násilí jimí v cizím domě nebo příbytku vykonané dosáhlo 
takového stupně, že uz.avírá v sobě samo o sobě skutkovou podstatu 
trestného činu, na příkl. zločinu podle§ 98 b) tr. zák., za vínu klásti 
vedle zločinu podle § 83, příp. 2 tr. zák. též onen trestný čín, jejž vyko
nané násilí samo o sobě zakládá. I z tohoto důvodu měl prý nalézací 
soud uznati obžalované K-a, H-e a Ch-u vinnými též zločinem podle 
§ 98 b) tr. zák. Z těchto vývodů vysvítá, že stížnost pokládá napadený 
sprošťující výrok rozsudku za právně pochybený hlavně proto, že na
lézacím soudem nebylo uznáno na reální souběh zločinu podle § 83, 
příp. 2 tr. zák. se zločinem podle § 98 b) tr. zák. V tomto směru nelze 
stížnosti přiznati oprávnění. Lze ovšem připustiti, že, záleželo-li násilí, 
pachatelem nebo pachateli zločinu podle § 83, příp. 2 tr. zák. po vnik
nutí do cizího domu nebo příbytku tamtéž vykonané, ve dvou nebo ně
kolika skutcích, může po případě přijíti v úvahu reální souběh zločinu. 
podle § 83, příp. 2 tr. zák. s jiným trestným činem, pokud se pachatel 
kromě násilí, jež tvoří nezbytnou součást skutkové podstaty zločinu 

podle § 83, příp. 2 tr. zák. a, jímž tato skutková podstata jest vyčer
pána, dopustil ještě dalšího násili, jež naplňuje samo o sobě skutkovou 
podstatu trestného činu. Zda tomu tak jest, dlužno posuzovatí v každé"1 
případě zvlášť vzhledem ku zjištěnému stavu věci. Pokud však, jako 
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v souzeném případě, celá činnost oožalovaný·ch a zej111ena i jednot1iv~ 
násilné úkony jimi vykonané vesměs čeliiy k dosazení jednotného cíle, 
a to jednoho z oněch, jež jsou v § 83 tr. zák. ku konci příkladmo uve
deny, totiž k tomu, by vynutili vydáni spisů a dopisu (k témuž cíli v pod
statě směřovala táž snaha obžalovaných zameziti vzdálení se přítom
ných z obydlí Dr. V-a) a pokud jednotlivé části této činnosti nevybo
čují z mezí toho, čeho je třeba, pokud se týče, co pachatelé pokládali 
za potřebné k dosažení ol1oho cíle, - nutno uznati, že šlo o vykonání 
jednotného násilí. Není proto v právu zmateční stížnost státního zastu
pitelství, pokud rozštěpuje zcela libovolně, dovolávajíc se tu zdánlivého 
rozporu rozsudku s hlediska důvodu zmatečnosti čís. 5 § 281 tr. ř., tuto 
napadeným rozsudkem po stránce formální bezvadně zjištěnou jednot
nou činnost obžalovaných, nesenou týmž zlým úmyslem a směřující 
k tém.už společnému cíli, na dva od sebe prý úplně odlíšné děje, jež 
dlužno jednotlivě podřaditi různým ustanovením trestního zákona. Vzhle
dem ke zjištěnému stavu věci nelze tudíž shledati právní omyl v tom, 
že nalézací soud vedle zločinu podle § 83 příp. 2 tr. zák., jímž byli 
obžalovaní uznání vinnými, neuznal též na zločin podle § 98 b) tr. zák. 
v reálném souběhu s oním zločinem. Pokud by však šlo o to, že nalé
zaCÍm soudem nebylo uznáno na ideální souběh těchto zločinů, že totiž 
jednotnou činností obžalovaných byly porušeny různé statky právní, 
t. j. vedle práva na pokojné držení bytu, chráněného § 83 tr. zák., též 
právo svobodného určení vůle, požívající ochrany § 98 b) tr. zák., ne
může státní zastupitelství tomuto nedostatku právního podřadění účinné: 
čeliti zmateční stížností. Jak již uvedeno, jest rozsudkový výrok, pokud 
jím byli obžalovaní uznáni vinnými jako původci zločinu rušení do
movního míru podle § 83 a první věty § 84 tr. zák. bezvadný a byla 
v tomto směru zmateční stížnost ,zamítnuta. Podle tohoto bezvadného 
výroku rozsudkového byl obžalovaným vyměřen trest podle první sazby 
§ 84 tr. zák., stanovené zákonem těžkým žalářem od jednoho clo pěti 
let .. a nemohl by podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu veřejný 
obžalob ce s hlediska čís. 10 § 281 tr. ř. uplatňovati v neprospěch obža
lovaných ideální sOl,lběh soudem prvé stolice nerozpoznaný nebo ne
správně popřený, nýbrž může se uplatňováním onoho zmatku domáhati 
pouze toho, by skutek byl podřaděn ne sice pod všechny v úvahu při
cházející trestné předpisy, však pod onen zákon, který je z několika 
zákonů k němu se vztahujících nejpřísnějším. V souzeném případě není 
však trestní sazba druhého odstavce § 100 tr. zák., jíž by bylo použíti 
na zločin § 98 b) tr. zák., obžalovaným za vinu kladený, přísnější, než 
trestní sazba první věty § 84 tr. zák., podle níž byl obžalovaným trest 
pro zločin podle § 83 tr. zák. vyměřen; jest tedy nasnadě, že se státní 
zastupitelství tu vůbec· nemohlo domáhati změny rozsudku v neprospěch 
obžalovaného a bylo proto jeho zmateční stížnost zamítnouti jako ne
důvodnou, aníž bylo třeba zabývati se dalšími vývody stížnosti, týka
jícími se zdánlivého rozporu v příčině hájení se Karla l-l-e, poněvadž 
tyto výtky s otázkou, o niž tu jde, nemají nic společného. 

Trestní rozhOdnuti X, 28 
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Okolnost, že obžalovaný nebyl přítomen toliko prohlášení rozsudku, 
neopravňuje ho k odporu, zvláště když nepřítomnost ta nebyla důsled
kem příčin mimo vůli obžalovaného ležících (neodvratné překážky ve 
smyslu § 427 tr. ř.). 

Ustanovení § 250 tr. ř. předpokládá, že předseda nařídil, by obža
lovaný za výslechu svědka nebo spoluobžalovaného odstoupí! z jed
nací síně; vzdálil-li se sám od sebe, netřeba mu oznamovati, co se dálo 
v jeho nepřítomnosti. 

(Rozh. ze dne 6. června 1928, Zm I 157/28.) 

Ne j vy Š š í s o II d jako soud zrušovací v neveřejném zasedání 
nevyhověl odporu a zavrhl zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku 
krajského soudu v Táboře ze dne 30. prosínce 1927, pokud jím byl stě
žovatel uznán vinným zločinem krádeže podle §§ 171, 173, 174 II c) a 
176 II a) tr. zák. a zločinem podvodu podle § 197 a 200 tr. zák., mímo 
jiné z těchto ' 

důvodů: 

Odpor bylo zamítnouti. Z protokolu o hlavním přelíčení vychází, že 
se obžalovaný ku hlavnímu přelíčení dostavíl, zodpovídal se při něm, 
byl přítomen celému průvodnímu řízeni, činil dúkazní návrhy a že teprve 
až po konečné řeči veřejného obžalobce, když se byl ohradil proti jeho 
návrhu na polícejní dohled, opustil jednací sííí se slovy: »Já s', porou
čím«, že na to bylo jednání prohlášeno skončeným, soud Se odebral 
k poradě a byl pak rozsudek prohlášen v nepřítomností obžalovaného. 
Těmito záznamy jednacího protokolu je prokázáno, že obžalovaný hlav .. 
nímu přelíčení přítomen byl, že měl příležitost, by byl slyšen o obža
lobě, že použil plně práv jemu zákonem v přičině jeho obhajoby přizná
vaných a že opustil jednací síň dobrovolně az teprve v době, kdy jed .. 
nání bylo již skončeno. Za tohoto stavu věci nemůže býti řeči o tom, 
že se obžalovaný k hlavnímu přelíčení nedostavil, takže schází základní 
předpoklad, za kterého jedině lze podle třetího odstavce § 427 tr. ř. 
vznésti odpor. Okolnost, že obžalovaný nebyl přítomen prohlášení roz
sudku, neopravňuje ho podle zákona ještě k odpoTU, zvláště když nepří
tomnost ta nebyla důsledkem příčin mimo vůli obžalovaného ~ ležících, 
zejména ne důsledkem nějaké neodvratné překážky ve smyslu § 427 
tr. ř. Že obžalovaný za hlavního přelíčení onemocněl nebo se hlásil n,,
mocným a žádal za odročení hlavního přelíčení, není ze záznamů proto
kolů o hlavním přelíčení vídno, nepotvrzuje to ani krajský soud ve své 
předkládací zprávě, takže tu nebyl ani důvod k postupu ve smyslu § 275 
tr. ř. Odpor bylo proto zamítnouti. 

Zmateční stížnost dovolává se důvodů zmatečnosti čís. 3, 4, 5, 10 
a 11 § 281 tr. ř. Prvý soud shledává v tom, že prý obžalovanému byla~ 
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I ' loouze krátká lhůta k připravě obhajoby. Tím poukazuje stÍžnos! 
(ana , . h' 'd' .. , 

t '1a předpis § 221 tr. ř. Leč o poruselll to OlO pre plSU nemuze 
pa rne I .',. . hl' 'I'" t b'l' .. či kdyzte obzalovanemu byla obstlka k aVlllmu pre ICel1I, s a-

y I lee'm'u na 30. prosince 1927, doručena 24. prosince 1927, takže měl 
novell , "'k Ih o t t"d . k v, 'avě své obhajoby delší než neJl11enSl za onnou II II fl enDl. 

Pg~;e uplatňuje stížnost jako .Zlnateč~~st,. že p;ý o?žalova~ému I;e
b -10 dodatečně sděleno, co se dalo za hcem,. kdyz obzalov~n~ z~,pre-

I
.{ . dvakráte či třikráte byl nucen odstoupItI. Tlm napovlda sÍlznost 
Icem .. dl ,. 3 § 281 t .. 
orušenÍ ustanoveni § 250 tr. ř. a zmatec~ost ]"0 .. e ~IS. :. L 

} šak bezdůvodna. V protokole o hlavmm prehcem Je zaznamenano, 
ž~ ~e obžalovaný po prvých slovec~ vysl~ch~ného ~vě?ka Josefa ~-~ 
vzdálil z jednací síně, vykřikuje: »Al ml~vI, at. mluv1«" ze se. pak JeSle 

. I Chll svědkova vrátil a prohláSIl, ze proh vypovedl svedkove ntC 
za vys e , . . 'd 't'" d 't' Je pa snadě že za tohoto stavu ve CI neJ e o nese reUl pre -nenaml a. '. , 'd d .. j'] b . § yD tr ř J'enž má na zřetelí případ, kde pre se a nane I, Y plSU -" .., .., I b' 
obžalovaný za výslechu někte.rého, svědk.a ~ebo n~ktereho. spo uo za-
lovaného odstoupil ze zasedacI sme. Vzdaltlt se obza!?va~.y podle 10Z

hodných záznamú jednacího protokolu. mkoh z n~nzeUl predsedova, 
nýbrž sám od sebe a nebylo }U proto za~onneho duvodu, by ;';U byl~ 
oznámeno, cO se v jeho nepnt?mno~t; 9alo., Po. druhe, se obzdlovany, 
vzdálil z jednací síně až po záverečne recI vereJneho obzaJ?bce, o č,:mz 
byla řeč již při vyřizování odporu:. to se nesta,l.o am z~ vysl echu neF;: 
kého svědka nebo spoluobžalovaneho anI z pnkazu pred~edova, takz,~, 
předpís § 250 tr. ř. v tomto směru nepřicházÍ vůbec v uvahu .. Že ?~ 
posléze šlo o zmatek čís. 3 § 281 tr. ř. z té příčiny, že nebll ? ]ed~ant 
sepsán protokol, je tvrzení svévolné, když!ě protokol, odp~V;~a]IC1 pred
pisu § 271 tr. ř., skutečně sepsán.byl., Duvod zmat,eČ!,osÍl CIS. 3 § 281 
tr. ř. není proto dán v žádném z uplatnovanych smeru. 

čís. 3201. 

Zmatek čís. 5 § ~44 tr. ř. nelze uplatňo~ti ~~o ~amítntttí návrhu 
spolttobiialovaného, k němuž se ~těž:)Vatel ant ".e~npoy1. . 

Zákon nežádá přibráni psychiatru ke ~kOUma?1 dusevmh? stavu ob
žalovaného; nevyhovění návrhu v tom smem nem zmatkem CtS. 5 § 344 

tr. ř. l' o d 
Snížení inteligence, slabá odolnost vůle opro~i cizím. v tVU~ a o flor 

ke stykítm s druhým p'Ůhlavím samy o s'Ůbě neJsou znamkamt trvaleho 
nebo přechodného zbavení užíváni rozumu (§ 2. a), b) tr. zá~.). 

Vzejdou-li zrušovacímu .sou.du pochyhl.'0~!'? správn.0stt P08l1~U 
znalců a '0 správnosti mezltunml10 usnesen,: J1mz porotm so~d .zam.tl 
návrh na zkoúmání duševního stavu odbormky psychiatry, nandl nale
zacímu soudu, by konal šetření za účelem o~stran.ění pochybností o při
četnosti obžalovaného (§ 362 odstavec prvy tr. r.). 

(Rozh. ze dne 8. června 1928, Zm II 157/28.) 
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N ~j,v .Y,~ š í s o,.u ci jal~o soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zl,;.at;Cl1l stlznost obzalovanych do rozsudku porotního soudu v Novém 
Jlcme ze dne 2?: února 1928, pokud jím byli stěžovatelé uznáni vinnými: 
Norbert M. zloc2nem dokonané, dílem nedokonané vraždy loupežné podle 
§§ ~, 134, 135 ~lS. 2, 194 tr. zák., zločinem loupeže podle § 190 tr. zák., 
z~ocl~em kradeze podle §§ 171, 173, 174 II c) tr. zák., přestupkem tu
~actvl podle § 1 zak. ze dne 24. května 1885, čís. 89 ř. zák., Jan M. zlo
cmem loupežné vraždy podle §§ 134, 135 čís. 2, 194 tr. zák. a Antonin 
P; zločinem vzdálené spoluúčasti na dokonané vraždě podle Si 137 tr. 
zak. Zaroveň usnesl se nejvyšší soud jako soud zrušovaci v zasedání 
neveřejném dáti konati šetření krajským soudeÍn v Novém Jičíně podle 
poslední věty prvního odstavce § 362 tr. ř. . 

Důvody: 

Zmatečn! stížnosti podali vši~hni yi o~žalovaní, ,dovolávajke se dů
vod~ zmatecnosÍi podle § 344 CIS. " tr. r. proto, ze byl zamltnut po
rot;"m .soudem návrh obhájce obžalovaného Norberta M-y na zkoumání 
dusevnlho stavu tohoto obžalovaného psychiatry v ústavu pro choro·, 
myslné. Zmateční stížnost druhých dvou obžalovaných lana M-a a Anto
nína P-y, která napadá jen výrok, odsuzující je pro 'spolupachatelství 
~vzQ~lenou spoluúčast) na zločinu loupežné vraždy, spáchané na Anně 
S-ove, dOVOZUJe nutnost zkoumání duševního stavu M-ova se zřetelem 
na tyto dva obžalované pro význam výpovědí obžalovaného Norber!a 
~-y na jejich usvědčení. Pro uplatnění důvodu zmatečnosti podle § 344 
CIS. 5 tr. r. nedostává se však těmto dvěma obžalovanÝm zákonem po
žadovaného základu, že zákon nebo zásady řízení byly porušeny nebo 
nesprávně upotřebeny mezitím ním nálezem, vydaným proti návrhu neho 
proh odporu stěžovatele, po případě že rozhodnutí o takovém návrhu 
~těžovat.elově bylo pominuto. Zde byl návrh učiněn pouze obhájcem ob
zalovaneho Norberta M-y, amž se podle protokolu o hlavním přelíčení 
obhájce druhých obžalovaných k němu připojil; jest proto jedině M. 
oprávněn uplatňovati pro zamítnuti toho návrhu onen důvod zmateč
nosti, kdežto zmateční stížnost druhých dvou obžalovaných nutno za
mítnouti již pro formální nedostatek zákonných předpokladů k 'jeho 
uplatnění. Při tom se podotýká, že, pokud zmateční stížnost M-a a P-y 
napadá usvědčující výpovědi obžalovaného Norberta M-y a tím i výrok 
porotců o jich vině, jsou její výroky pouze nepřípustným brojením proti 
volnému ocenění výsledků řízení a nelze ani k této části jejich námitek 
přihlížeti. Zmateční stižnost obžalovaného Norberta M-y lze podrobiti 
meritornímu šetření s hlediska uplatněného důvodu zmatečnosti podle 
§ 344 čís. 5 tr. ř. jen potud, pokud, napadajíc mezitimní nález porotního 
soudu, vychází z toho základu. na němž byl učiněn tento nález, totiž 
z návrhu obhájcova na prozkonmání duševního stavu M-ova psychiatry 
v ústavu pro duševně úchylné. Pokud však stížnost uplatňuje i nutnost 
zjednání širší a bezpečnější základny pro podání znaleckého nálezu a 
posudku zaopatřením potřebných anamnestických dat a to dotazem u vo-
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jenské správy o duševním stavu obžalovaného M-y za vojenské služby, 
výslechem otce, matky a sestry obžalovaného, řícHciho učitele Josefa 
D-ého a sedmi dalších ve stížnosti jmenovaných nových svědků, a pokud 
stížnost v předložených osvědčeních uvádí nové okolnosti o duševním 
stavu obžalovaného M-y, schází pro uplatnění důvodu zmatečnosti podle 
§ 344 čis. 5 tr. ř. zákonný předpoklad, neboť takový návrh nebyl při 
hlavním přelíčeni učiněn a nelze proto přihlížeti k těmto výtkám při 
vyřizování dovolávaného formálního důvodu zmatečnosti, při němž 
nutno zkoumati správnost příslušného mezitimního rozhodnutí ze zji
štění a předpokladú, jež mu byly základem. V těchto směrech je tedy 
zmateční stížnost. nepřípustná a nelze k jejim vývodům přihlížeti. 

Pokud jde o zamítavé usnesení ohledně znalců psychiatrů, zmateční 
stížnost jednak poukazuje, dovolávajíc se předpisů § 119 tr. L (správně 
nyní § 118, JI. odst. tr. ř. v doslovu zákona čís. lOí /1927) na nutnost 
přibrání odborníků psychiatrů, jednak vytýká znaleckému nálezu i po
sudku soudních lékařů, že je neurčitý, odporuje sám sobě ,a obsahuje 
závěry, které z daných předpokladů důsledně neplynou (§§ 125 a 126 
tr. ř.), V onom směru dlužno stěžovatele odkázati na zvláštní předpis 
§ 134 tr. ř., jenž nařizuje pro připad pochybnosti o tom, zcla obžalo
vaný trpí duševní poruchou, jeho příčetnost vylučující, by byl jeho 
duševní stav zkoumán dvěma soudními lékaři. Zákon takto sám vyty
čujeobor, z něhož mají býti ve smyslu všeobecného ustanovení § 118, 
II. odst. tr. ř. znalci přibráni, totiž všeobecný obor soudně lékařský, 
nepožaduje však přibrání odborníků psychiatrů, nýbrž jako záruku řád
ného výkonu znaleckého dobrozdání při poměrně nesnadném posuzo
váni duševního stavu stanoví na rozdíl od Si 118 tr. ř. v ž d y přivzetl 
cl vou. znalců. Nežádá-li však zákon přibráni psychiatrů, nelze pova
žovati obhajobu za zkrácenou v jejích právech a nelze uplatňovati důvod 
zmatečnosti podle § 344 čís. 5 tr. ř. z té příčiny, že nebylo vyhověno 
návrhu na přibrání psychiatrů, když byli slyšeni stálí soudní znalci lé
kaJ;i a nejevilo se přibrání odborníku psychiatru .v souzeném případě 
potřebným a nutným pro nesnadnost připadu co cio úkolů znaleckých. 
Pokud jde dále o výtky, činěné nálezu a posudku slyšených znalců 
s hlediska.§§ 125 a 126 tr. ř., tu sice z návrhu, jak byl přednesen ob
hájcem podle protokolu o hlavním přelíčení, nevychází, že potřeba no
vého nálezu a posudku znaleckého byla dovozována pro vady, jež jsou 
v těchto zákonných ustanoveních uvedeny a zmateční stížností vytý
kány; nicméně se zřetelem na to, že usnesení porotního soudu právě 
s tohoto hlediska řeší danou otázku, zda se jevilo přibrání jiných znalcll 
potřebným, sluší se námitkami ve zmateční stížnosti v tomto směru 
uplatněnými zabývati věcně. Nelze je však uznati za odůvodněné. Z vý
počtu vad ve zmateční- stížnosti uvedených jest viděti, že stížnost chce 
uplatniti jen, ž~ je důvodně pochybnou správnost posudku o přičetnosti 
obžalovaného No·rberta M-y, přihlíží-li se ke skutečnostem znalci sa
mými konstatovaným (§ 126 tr. ř.), že totiž obžalovaný Norbert M. jest 
podle prohlášení znalců naivní jako ditě, že má inteligenci skoro jako 
dítě, že jest slabomyslný, hlupák, dá se přemluviti snadno ke všemu, 
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že podléhá cízím vlivům, obzvláště pak třeba ze strachu vlivu spolu
obžalovaného Jana M-a tak, že si ani před soudem mluviti netroufá, 
když téhož zrak ho trefí. Jinak ve zmatečni stížnosti řečená neurčitost 
a rozpor v nálezu i posudku znalců uplatněny nejsou. Vypočtené okol
nosti považuje stížnost za takové, které spíše ospravdliíují domněnku, 
že M. jest člověkem duševně choromyslným a nepříčetným a proto za 
svoje činy nezodpovědným. 1 to, že se obžalovaný vyhýbá styku se žen
ským pohlavím, ač jest 25tiletý síiný muž, uvádi stižnost jako okolnost, 
svědčící proti příčetnosti obžalovaného a (udíž proti správnosti posudku 
znaleckého o jeho příčetnosti a pro nutnost jeho přezkoumání jinými 
znalci. Než těmito okolnostmi zjištěná určitá úchylnost duševniho stavu 
obžalovaného Norberta M-y docházi ve znaleckém posudku správného 
a dostatečného ocenění v závěru, že jest jeho příčetnost následkem 
slaboduchosti zmenšena, nikoliv však tak, že by nev·ěděl co dělá. Okol
nosti ty nezavdávají nijak příčinu k důvodným pochybnostem o správ
nosti onoho posudku. Snížená inteligence, o níž znalci praví, že je na 
úrovni s k o r o dítěte, slabá odolnost vůle proti cizím vlivům, i to, že 
obžalovaný si neumí pomoci, nejsou ještě známkami toho, že jest obža-
lovaný zcela, ať již trvale nebo přechodně, zbaven užívání rozumu, tedy 
že si vůbec v době činu nebyl vědom následků svého jednání, nebyl 
schopen rozeznati dobré od zlého a postrádal tedy inteligence vůbec. 
Vždyť obžalovaný sám vylíčil zevrubně a co do myšlenkového postupu 
bezvadně, jak byly spáchány trestné činy za vinu mu kladené. Byť i vy
líčení to podáno bylo - z různých, lékaři v úvahu vzatých, příčin -
opětovně způsobem odchylným, bylo vždy shodným a kladným ohledně 
vědomí obžalovaného o činu samém. Obžalovaný udal též účel svých 
trestných činů, tedy si ho uvědomoval, jest schopen konati práce jeho 
postavení odpovídající a byl schopným konati po 18 měsíců vojenskou 
službu; to vše dokazuje, že o zbavení užívání rozumu nelze mluviti. 
Pravda je, že znalecký posudek trpí rozporem, jak jej zmateční stížnost 
vytýká. Znalci uvádějí totiž v posudku, že chování obžalovaného bylo 
doposud vždy takové, že všichni, kdož ho znali a se s ním stýkávali, 
pokládali ho za duševně zdravého a žádnému ani nenapadlo, že by mohl 
býti duševně zatížen. Tento údaj nesouhlasí se zprávou řídícího učitele 
Josefa D-ého v L., v níž tento. praví mezi jiným, že v soukromém styku 
s IV\.-ou pozoroval a má pevné domnění, že stav M-ův není normální. 
Než nesouhlas ten nedotýká se podstaty věci. Ona zpráva je svou po
vahou znaleck'ím úsudkem o duševním stavu obžaluvaného. Podati ta
kový úsudek špadá však do posouzení znalců, poněvadž jde o otázku. 
k jejímuž správnému porozuměni a řešení je zapotřebí odborných vě
domostí a znalostí, kdežto laiku náleží vyjádřiti se pouze o skutečno
stech vnějšího života, tedy o konkrétním počínání a jednání dotyčné 
osoby, v němž by' se projevovaly abnormálnosti, ať v myšlení nebo 
chování se. Pokud se řečený učítel zmínií ve své zpráve o takovýchto 
skutečnostech (jako že M. ve škole špatně prospíval, že byl lenivý, ne
poslušný, zlostný, že jeho domácí výchova byla nedostatečná, že od 
matky dostával jako dítě často bití po hlavě), přihlíželí k nim znalci, 
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jak vychází na jevo z jejich 1lálezu a z jejich přednesu při hlavním pře
Ííčení a dostáli tak své povinnosti. Napadené stati znaleckého posudku 
sluší proto v pravdě rozuměti tak, ž'e v jednání a chování se obžalo
vaného M-y nebyly zjištěny takové skutečnosti, které by byly přízna
kem nějaké duševni choroby, a že to, co na skutečnostech vyšlo na jevo, 
nasvědčuje pouze jisté duševni méněcennosti a jistému stupni slabo
duchosti. Obžalovaný ani netvrdil za celého řízeni trestního, ať vý
slovně nebo jinakými poukazy, že si nebyl vědom toho, co spáchal, že 
byl zbaven užívání rozumu, nebo že svoboda jeho vůle byla zcela 
potlačena. Poukazoval pouze k tomu, že podléhá snáze cizím vlivům. 
Leč slabá odolnost vůle proti takovým vlivům není rovněž známkou 
úplného nedostatku vědomí a vůle, nýbrž právě známkou zmenšené pří
četnOSti. Ostatně poukazy na slabou odolnost vůle proti cizím vlivům, 
zeiména spoluobžalovaného M-a, přicházely by v úvahu jen ohledně 
vraždy spáchané 11a Anně š-ové, nikoliv však ohledně zavraždění Karla 
B-e a v případě nedokonané vraždy na Janu V-ovi. Na nějakou duševní 
abnormalitu obžalovaného nelze souditi ani z případného jeho odporu 
ke styku s druhým pohlavím. Souhlasný a určitý znalecký posudek 
o zmenšené pouze příčetnosti obžalovaného odpovídá tedy zjištěným a 
znalci lékaři zevrubně vypočteným a v úvahu vzatý~m skutečnostem 
a nebylo proto s hlediska předpisu § 126 tr. ř. důvodných pochybností 
o správnosti posudku a tudíž zákonného důvodu, by byl duševní stav 
obžalovaného Norberta M-y zkoumán jinými znalci. Jeho zmateční stíž-
nost jest proto bezdůvodna a bylo ji zavrhnouti. _ 

Přes to nemohl zrušovaCÍ soud nesdíleti pochybnosti obhajoby obza
lovaného Norberta M-y o správnosti posudku znalců a o správnosti 
mezitímního usnesení, jímž porotní soud zamítl návrh obhájcův na zkou
mání duševního stavu M-ova odoorníky psychiatry v ústavu pro du
ševně úchylné. Znalci praví ve svém posudku, že všichni, kdož M-u 
znalí a se s ním stýkávali,pokládali ho za duševně zdravého a žádnému 
ani -nenapadlo, že By mohl býti duševně zatížen. Ze správy školy v L. 
je však vidno, že řídící učitel Josef D. dává svému přesvědčení výraz 
v ten rozum, že obža.Yovaný M., jak to ze soukromého styku s ním po
zoroval, není duševně normální. K tomuto sdělení znalci nehleděli a ne
vypořádali se s ním. Dále je způsobilým uvésti posudek v pochybnost 
poukaz na to, že inteligence obžalovaného je na úrovni skoro dítěte. 
Ani potřebná anamnestická zjištění nejsou v nálezu, pokud se týče v po
sudku uvedena způsobem vyhovujícím. Nejeví se tudíž základ, na kte
rém byl vydán znalecký posudek a vyšel odsuzující výrok, býti úplně 
spolehlivým a jakoukoliv pochybnost vylučujícím, pročež nařizuj e zru
šovací soud ve smyslu poslední věty prvého odstavce § 352 tr. ř. šetření 
výslechem rodičů a sestry obžalovaného, řídícího učitele Josefa D-ého 
a osob ve zmateční stížností blíže uvedených o okolnostech majících 
význam pro posouzení duševního stavu obžalovaného, jakož i opětným 
výslechem soudnich znalců za účelem odstraněni napověděných závad 
a k tomu konci, by se též vyjádřili o materiálu novým šetřením na jevo 
vyšlém. Po takto prOvedeném šetření bude dále jednáno po zákonu. 
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čís. 3202. 

Zavinění (§ 335 tr. zák.) technického správce továrny, nepostaral-li 
se o to, by transmisse byla ve smyslu § 74 živn. ř. a § 57 min. nař. z 23. 
listopadu 1905, čís. 176 ř. zák. zakryta (zapažena) nebo bezpečným 
zábradlím ohrazena. . 

(Rozh. ze dne 9. června 1928, Zrn I 37/128.) 

Ne j v y Š š i s o u d pko soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Jičíně 
ze dne 9. prosince 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným přečinem 
proti bezpečnosti života podle § 335 Ir. zák., mimo jiné z těchto 

d ů vod ů: 

Po věcné stránce (čís. 9 a) § 281 tr. ř.) namitá stěžovatel v pod
statě,že soud posoudil nesprávně otázku objektivního zavinění. Nelze 
prý činití zodpovědným za úraz obžalovaného, který byl teprve krátký 
čas zodpovědným za technické vedení závodu, uváží-li se, že jde o 
ohromný podnik zaměstnávající 3.000 dělníků, a že v krátké době od 
počátku listopadu do dne úrazu - 26. listopadu 1926 -- bylo nemožno 
napraviti všecko, co dříve bylo zanedbáno, totiž učiniti bezpečnostni 
opatření ve smyslu ministerského nařízeni čis. 176/1905 v celém pod
niku. Za dřívější opomenuti zodpovídá prý majitel závodu. Podle ná
zoru zmateční stížnosti obžalovaný učinil dosti, když napomenul zed
níky k zvláštní opatrnosti, věda, že po léta v továrně pracují a znají její 
strojní zařízení. Utrpěl-Ii D. přes to úraz, zavinil si jej výhradně sám 
bezpříkladnou neopatrností. Zmatečni stížnosti nelze dáti za pravdu. 
Nesporno jest především, že transmisse, pod níž podlézal D., vykoná
vaje přikázanou mu práci, měla býti ve smyslu § 74 živn. ř. a § 57 min. 
nař. z 23. listopadu 1905, čís. 176 ř. zák. zakryta (zapažena) nebo aspoll 
be~pečným zábradlím ohrazena, a že v době úrazu O-ova ani zakryta, 
am ohrazena nebyla. Nepochybno jest dále, že za neohrazení pohybli
vých součástek nese jako v každém podniku zodpovědnost podnikatel 
nebo jeho náměstek. Jest dále zjištěno, že obžalovaný byl počátkem li
stopadu 1926 ustanoven technickým správcem dílen továrny E-ovy 
v H. a jako takový byl v době úrazu D-ova zodpověděn za technické 
vedeni závodu. I kdyby nebylo lze rozumně na něm žádati, by v krátké 
době své činnosti odstranil snad různé závady v celém podniku, vyža
dující delší doby k nápravě, předpokládajíc, že takové závady ve větší 
míře tu skutečně byly - jistě bylo jeho povinností, plynoucí z oněch 
zákonných předpisů, by se postaral aspoň o zabezpečení transmisního 
prostoru, jakmile se v něm měly konati práce zednické. že by krátká 
doba, po kterou vedl závod, na toto nejnaléhavější bezpečnostní opa
tření nebyla stačila, obžalovaný sám netvrdil. Tuto, povinnost však ob
žalovaný zanedbal, ježto se o včasné a možné zabezpečení transmise 
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nepostaral; pouh)'m napomenutím dčlnÍků -- byť i obeznámených 
s místními poměry v továrně - k opatrnosti, neučinil vše, co bylo vzhle
dem k uvedeným zákonným předpisum nutno, by bylo zabráněno úrazu, 
a co mU ukládalo jeho zodpovědné postavení v závodě. Svým opome
nutím dopustil se tedy zavinění, za něž zodpovídá podle § 335 tr. zák. 
Tvrzení zmateční stížnosti, že úraz zavinil výhradně sám usmrcený, není 
vzato z obsahu rozsudku, jenž připouští výslovně D-ovu spoluvinu, ni
koliv však vinu výhradnou, shledávaje také spoluzavinění obžalovaného 
v onom opomenuti, kausálnim pro nastalý výsledek, usmrcení D-ovo. 
Jsou tu tedy všecky náležítosti objektivní skutkové podstaty přečinu, 
jímž byl obžalovaný uznán vinným. Poněvadž pak napadený rozsudek 
zjišťuje formálně bezvadně také subjektivní zavinění obžalovaného, od
povídá odsuzující výrok zjištěnému stavu věci a správnému použití zá
kona. Neodůvodněnou zmateční stížnost bylo proto zavrhnouti. 

čís. 3203. 

»Uzavřeným mistem« ve smyslu § 46 nař. čís. 81/1910 je celý okrul1 
povrchu země, na kterém se zcelená osada rozkládá, aniž lze z obvodu 
toho vyloučiti úsek, v němž není tak těsného seskupeni budov jako v úse· 
clch. jiných; spadá sem proto i místo na jedné straně silnice domy za
stavené, na druhé straně pak vroubené stromy. 

. Vyústěním silnice do silnice uprostřed osady jest dána po připad~ 
míSltoí situace nesnášející rychlost větší než 6 km (obdobně jako na 
křižovatce) • 

(Rozh. ze cine ll. června 1928, Zrn 1178/28.) 

N ejv Y š š í s o u d jako soucl zrušovaCÍ vyhově.! po ústnim líčení 
zmateční stížnosti státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu 
v Moře Kutné ze dne 2. ledna 1928, jímž byl obžalovaný podle § 259 ČÍs. 3 
tr. ř. spraštěn z obžaloby pro přečin proti bezpečnosti života podle §§ 335, 
337 tr. zák., zrušil Óapadený rozsudek a včc vrátil soudu prvé stolice, 
by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Zmateční stížnosti, uplatňujicí důvody zmatečnosti podle § 281 C1S. 5 
a 9 a) tr. ř.,nelze upříti důvodnost. Podle rozhodovacích důvodů ne
rozlišoval nalézací soud dosti přesně mezi otázkou. přičinné souvislosti 
a otázkou nedbalosti, aniž si jasné uvědomil, že pro subjektivní stránku 
přečinu §§ 335 a 337 tr. zák. stačí i pouhá nedbalost nevědomá, že 
předpisy, jichž nešetření dáváno obžalovanému za. vinu a jichž nezna
losti se nehájil, sprostředkovaly mu poznání nebezpečnosti jich ,neše
tření a že by byl obžalovaný zodpověnosti za jejich nešetření a za vý
sledek z toho nastavši prost jen tehdy, zkoumal-li s náležitou obezřet
ností a rozvahou í, jsou-li nebo nejsou-li tu předpoklady toho kterého 
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předpisu. ~ ~onečn?m zavcľl\ vyslovuji rozhodovaci důvody, že srážka 
ne?y:~ za,vInena"a11l rychlou ani neopatrnou jizdou obžalovaného, jenž 
pry zadnym dalsull opatřenim - rozuměj učiněným po spatření moto
cykhsty :-::-. nemohl vyrovnati nerozvážnost poškozeného, ani za okol
nosÍ! zvla?t~ nebezpečných, neboť prý nenastala jako kausální důsledek 
Jeh~ J.~dna11l, pokud se týče opomenutí a že obžalovaný ani co do rych
~osÍ1 ]lzdy a11l co do opatrnosti při ní nejednal vědomě neopatrně, ani 
ze, SI neopatrnosti svého jednáni neuvědomil, jelikož všechna opatření, 
Jez byla v Jeho možnosti, předsevzal, aniž mohl anebo měl -- podle 
předpisů zvláště vyhlášených - předvidati nebezpečenství pro těles
nou neporušenost lidí, a že tudíž byl dbalý i vyšších požadavků na něho 
kladených. Avšak jest na bnedni, že by nebylo došlo ke srážce a k vze
šlým z ni škodám, kdyby byl jel obžalovaný menší rychlostí, než sku
tečně jel, a že tudíž jednu z příčin srážky dlužno shledati v rychlosti 
jeho jízdy, Jelikož tento příčinný vztah mezi srážkou a jízdou obžalo
vaného dozajista si uvědomil i nalézací soud, nemá onen závěr ľoz}1o
dovacích důvodů jiného smyslu, než že jízda obžalovaného vyhovovala 
jak v jiných směrech, tak i ohledně rychlosti všem předpisům, takže -

, Jak I další rozhodovací dúvody naznačují - byla nedbalost výlučně 
na straně poškozeného 1\1-e, kdežto na straně obžalovaného nebylo 
vůbec nedbalosti. Je zřejmé, že tento závěr a opírající se otl sprošťující 
výrok neobstojí, stane-Ii se vratkým i jen jediný z předpokladů, z nichž 
Jest rozsudkem odvozen, zejména, stane-Ii se vratkým předpoklad, že 
rychlost jízdy obžalovaného, která podle rozsudečného zjištění byla 
větší než 15 km, avšak nedosahovala ani zdaleka dovoleného prý ma
xima 40 (správně 45) km za hodinu, nepříčila se zákazu rychlejší jízdy 
než 15 km v uzavřených místech, protože prý o takové místo v místě 
srážky nešlo, Než tomuto předpokladu vytýká stížnost důvodně právní 
mylnost, rozebírajíc podklad posudku znalcova, k němuž se rozsudek 
přidal, dovozujíc, že plánek, na jehož podkladě popřeli znalec i soud, 
že jde o uzavřené místo) znázorňuje jen samotné místo srážky, nikoliv 
i okolí, z něhož patrno, že jde ° uzavřenou obec, a poukazujíc tím zře
telně k námitce, že pojem uzavřeného místa došel v rozsudku nespráv
ného výkladu. 

Ministerské nařízení z 28, dubna 1910, čís. 81 ř. zák. nařizuje 
v prvém odstavci § 46, že rychlost v uzavřených místech nesmí býti 
nikdy větší než 15 km za hodinu a že mimo uzavřené osady nesmí býti 
jízdní rychlost stupňována nad 45 km za hodinu, Je-Ii takto rozlišováno 
mezi jízdou v uzavřených místech a jízdou mimo uzavřené osady, má 
nařízení zřejmě i ve slovech »uzavřená místa« na zřeteli celek osady, 
t. j. většího počlu budov polohou ke společnému osídlení více lidí se
skupených a nelze zákaz rychlejší jízdy než 15 km za hodinu omezití 
jen na některé části osady, jak činí znalec větou v rozsudku nerepro
dukovanou, avšak patrně i soudem hodnocenou, že přípustná rychlost 
15 km za hodinu musela by býti jen tenkráte dodržována, kdyby mísio 
v obci, kde se nehoda stala, leželo v uzavřené č á s t i obce (srovnej 
i nálezy zrušovacího soudu čís. 2664 sb. n. s" který označuje za jízdu 
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v uzavřeném místě jízdu na ulici v obvodě města, a čís. 2368 sb. 11. S,) 

podle něhož jest uzavřeným místem i začátek osady). Zákazem před
pokládaná uzavřenost místa (osady) jest dána, jsou-Ii budovy tvoříci 
misto (osadu) poněkud těsněji seskupeny, takže to které stavení ne
stojí o samotě, činíc dojem jednotky samostatné, nýbrž jeví se i let
mému pohledu jako část skupiny ve společnou osadu zcelené. Zcelenost 
(uzavřenost) místa (osady) není rušena tím, že mezi jednotlivými je
jimi částmi není souvislosti tak těsné, že jsou budovy od sebe odděleny 
toliko silnicemi a ulicemi; nutně předpokládají zájmy lidstva sídlicího 
v osadách různé volné plochy též uvnitř osad. Rozsudek jest na omylu, 
maje za to, že předpokladem zákazu, o který jde, jest nemožnost a ne
dostatečnost rozhledu pro jedoucí silo stroj v takových místech. Na 
místech, na kterých není dostatečný rozhled po silnici, není podle dru
hého odstavce § 46 nař. přípustnou ani rychlost větší 6 km za hodinu. 
Důvodem zákazu. větší rychlostí než 15 km v uzavřených osadách jest, 
že je v obvodu osady čilejší ruch, podmíněný společenským, hospodář
ským, obchodním a jinak/m stykem obyvatelů jednotlivých budov, že 
jest v nich zpravidla větší počet dětí, které tráví značnou dobu mimo 
budovy a že z jednotlivých stavení a z jednotiivých silnic a ulic osady 
vyjíždějí a do nich vjíždějí povozy, jichž zařadění se do jednoho z obou 
proudů na té které ulici (silnici) opačnými směry se pohybujících, 
pokud se týče vybočení z nich způsobuje nesnáze, k jichl bezpečnému 
zdolání je se strany všech osob na pouličním ruchu zúčastněných třeba 
zvýšené rozvahy a opatrnosti, osvědčitelné jen při pomalejší jízdě, Uza
vřeným místem je tudíž celý okruh povrchu země, na kterém se zcelená 
osada rozkládá, aniž lze z obvodu toto vyloučiti úsek, v němž není tak 
těsného seskupení budov jako v úsecích jiných, Proto nezáleží na okol
nostech, z nichž odvozuje rozsudek pro místo nehody neúčinnost zákazu 
rychl~jší-jízdy než 15 km za hodinu, že totiž místo to jest jen na jedné 
strane zastaveno domy, kdežto na protější straně jest pouze vroubeno 
kattany; Rozhodný~ jest, zda místo nehody jest částí okruhu (obvodu), 
n: k,t~ren: se, r?zkladá skupina budov nikoliv o samotě stojících, nýbr:l 
t:,sne]l seradenych ale spoleČné osídlení zcelených, pro které pak v ce
lem Jeho obvodu platí řečený zákaz, třebaže není dotyčnou obcí ještě 
zvláště vyhlášen, na příkl. v}'stražnými tabulkami. Jelikož rozsudek nec 
vylučuje, že t;lÍsto srážky leží v obvodu uzavřené osady, ač k tomu pOc 
uka~uJe prvm odstavec rozhodovacích důvodů slovy, že obžalovaný jel 
obCI S:' ,~počívá j'ředpok!,ad, že na místě srážky byla dovolenou i rych·· 
lost VetSI 1,5, avsak mensi 40 (45). km za hodinu, na nesprávném výc 
kladu pr';11lho odstavce § 46 uv. mlll. nařízení, tedy, jelikož nařízení to 
Jest, Jedl1l~" z p!edplsů zvláš,tě ~yhláše~1ch, k nimž. poukazuje ustano
vem § 33~ tr. zak., na nespravnem pouzltí tohoto ustanovení zákonného 
a by:~ p,r~to po, rozumu toho, co sh~ra uvedeno o vadném předpokladu 
sprost,uJI,clho ,vyrokuc r~zsudek ~ duvodučís, 9 a) § 281 tr. ř. jako 
zmatecny zr~SI~I, amz tn;?a zabyvatl s~ ostatními vývody stížnosti, jež 
JInak nedohcuJI zmatek CIS. 9 a) po zakonu, budujíce úvahy o nedba
losti obžalovaného na skutečnosti, v rozsudku nezjištěné, že byl obža-
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lovaný na křižovatku ("yústěni okresní silnice) upozorněn před vjezdem 
do obce S. výstražnou značkou automobilovou. 

Ve věci samé ještě rozhodnouti nelze. Ve zrušeném rozsudku a jeho 
důvodech nejsou ani zjištěny ani popřeny skutkové okolnosti, jichž třeba 
ku správnému posouzení, zda šlo o jízdu v uzavřené osadě; také nejsou 
v něm zjištěny skutečnosti, poukazující k tomu, že obžalovaný jednal 
nedbale, porušiv některý jiný z předplsů proň závazných, a zejména 
není zjíštěno, že obžalovaný mohl při náležité pozornosti včas poznati, 
že se blíží k místu, kde ústí do silnice, po které jel, jiná silnice, nebo 
že mohl včas zpozorovati motocykl M-ův. Proto bylo věc vrátiti k opět
nému projednání a rozhodnutí soudu prvé stolice, a to soudu sborovému, 
protože se vratkostí předpokladu, že obžalovaný nejel rychlostí nedo
volenou, stal vratým i závěr, že se souzený skutek nestal za okolností 
zvláště nebezpečných. Nalézacímu soudu se připomíná, že bude obzvláště 
na něm, by se znovu zabýval otázkou, zda nebyla dokonce na místě 
nehody nepřípustnou i rychlost větší než 6 km za hodinu, a při tom 
uvažoval též o tom, není-li byť i nešlo o křižovatku v technickém smyslu 
slova, dána vyústěním okresní silnice do silnice státní uprostřed osady 
místní situace, při jaké třeba počítati s možností náhlého objevení se' 
překážky dříve nezpozorovatelné a připraviti si zvláště zmírněním rych
losti možnost okamžitého zastavení auta; ovšem bude pak i po sub', 
jektivní stránce uvažovati o tom, zda obžalovaný o této místní situaci 
věděl nebo zda mohl o ní pří náležité opatrnosti a rozvaze věděti. 

čís. 3204. 

Za část mrtvoly ve smyslu § 306 tr. zák. jest pokládati i lebku zby
lou při nedostatečném zpopelnění a za místo, kde Sie mrtvola uscho
vává, i krematorium po celou dobu, než se účinkem žáru rozloží v na
prostý popel. 

(Rozh. ze dne ll. června 1928, Zm I 264/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Mladé 
Boleslavi ze dne 26. března 1~928, jímž byl stěŽovatel uznán vinným 
přečinem podle § 306 tr. zák. ~ 

Důvody: 

Zmateční stížnost uplatňuje číselně důvody zmatečnosti podle § 281 
čís. 4, čís. 9 písm. bl, čís. 10 tr. ř. Zmatek čís. 4 není stížností dolíčen, 
neboť netvrdí ani formálního předpokladu, totiž, že nalézací soud opo
menul anebo zamítl některý návrh nebo učinil něj aké rozhodnutí přes 
odpor stěžovatelův, nýbrž dovozuje jen, že soud uvěřil svědkům F-ovi, 
S-ovi a B-ovi neprávem, neuváživ, že popřeli svůj souhlas se souzeny'rm 
skutkem, uvědomivše si jeho význam teprve v době výslechů, aže soud 
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neprávem nepdhlížel ke stavu nezbytí, k němuž poukazovala obhajoo3. 
obžalovaného. Ona v)rtka není než samovolným hodnocením průvodní 
mocí a hodnověrnosti svědeckých výpovědí a vybočuje vzhledem na 
zásady § 258 tr. ř. z rámce zrušovacího řízeni. Tato výtka poukazuje 
sice VČCll~ k námitce, že přičítáni souzeného skutku, totiž svémocného 
odnesení hlavy mrtvoly z místností krematoria do bytu stěžovatelova, 
jest podle § 2 písm. g) tr. zák. vyloučena pohnutkou stěžovatelem 
tvrzenou a rozsudkem nepopřenou, že si lebkou opatřoval důkaz, jínú 
hodlal opříti oznámeni, že správce krematoria nespaluje mrtvoly úplně. 
Než námitka není důvodnou ani s hlediska § 281 čís. 9 písm. a) (nebo 
b) tr. ř., pod něž podle své povahy spadá. Stížnost neuvádí přesně, 
který (podstatnější) statek právní měl býti nebo byl by býval souze
ným skutkem zachráněn, a stačí proto podotknouti, že úplné zpopelně:1í 
mrtvo~ly, jejíž lebku stěžovatel z pece odňal, tedy účinek, jehož opo
menutí stěžovatel správci krematoria vytýkal, bylo by bývalo docíleno 
ponecháním lebky v peci, v níž ji stěžovatel našel při přípravě další 
kremace, tudíž právě opomenutím souzeného skutku. Povšechný zájem 
však, by se příště konaly kremace tak, by byly mrtvoly úplně zpopel
nčny, nebyl v době souzeného skutku ohrožen bezprostředně, takže ne~
přichází s hlediska § 2 písm. g) tr. zák. v úvahu. Uplatňujíc důvod zma
tečnosti podle čís. 10 správně čís. 9 píSll1~ a) § 281 tr. ř., namitá stíž
nost dále, že byl souzený čin spáchán v krematoriu, tudíž na místě a 
v souvislosti s úkony, o nichž jsou zvláštní předpisy v zákoně ze dne 
7. prosince 1921, čís. 464 sb. z. a n., že bylo o činu uvažovati výhradně 
podle tohoto zákona a že stěžovatel měl býti z obžaloby sproštěn, pro
tože není tu zneuctění popele, jak předpokládá § 19 uv. zákona. Avšak 
stížnost přehlíží, že § 18 uv. zák., podle něhož trestají se přestupkv 
tohoto -zákona i prováděcího naříZení ~politickými úřady, pokud nejsou 
stíhánypřisněji, poukazuje touto výhradou ke skutkovým podstatáíil 
ku právo moci soudů příslušejícím, a to nikoliv jen k předpisům § 19 
a § 20 téhož zákona, nýbrž i k ustanovení § 306 tr. zák., jež doznalo 
oněmi předpisy doplnění, ~ patrně protože nejsou nemožnými pochyb
nosti, zda sluší za č~ast mrtvoly pokládati také pope! po spálení zbylý, 
avšak nepozbylo jimi účinnosti pro pohřby ohněm, jelikož by jinak při 
tomto způsobu pohřbívání nebylo soudní ochrany mrtvol a disposičních 
práv k nim se vztahujících pro dobu, než jest mrtvola úplně zpopelněna. 
Proto uvažoval i nalézací soud právem o činu podle § 306 tr. zák., 
kdyžtě nejsou aní stížností vysloveny aani jinak nevyskytují Se pochyb
nosti o tom, že dlužno pokládati za část mrtvoly též lebku zbylou při 
nedostatečném spálení, a za místo, kde Se mrtvola uschovává, - t. j. 
kde se nalézá nikoliv jen náhodou, - i krematorium po celou dobu, než 
~e účinkem žáru rozloží v naprostý popel. Pochybený názor stížnosti, 
ze sluší lebku z pece vzatou považovati za popel, podmínil by - při 
zjištění, že ji stěžovatel odňal bez úředního povolení z držení oprávněné 
osoby - podřadění skutku pod pojem zločinu podle § 20 zákona čís. 
464/21, takže se stěžovatel ,- třebaže se na jeho čin nevztahuje předpis 
§ 19 tohoto zákona -~ nemúže cftiti slížena tím, že byl uznán vinným 
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podle mírnějšího ustanovení § 306 tr. zák. Přes další vývody stížnosti 
dlužno souhlasiti s rozsudkem i pokud má za to, že poh·nutka stěžova
telem namítaná jest pro posouzení otázky o vině bez významu. Usta
novení § 306 tr. zák. tresce jako přečin, označuje jako takový a zaka
zuje také svémocné, t. j. bez povolení úřadu a po případě oprávněného 
držitele předsevzaté - odnětí části mrtvoly z místa, kde se uschovává. 
I k tomuto zákazu vztahuje se zásada vyslovená v § 238 tr. zák., že již 
pouhé přestoupení zákazu, čin vykonaný proti zápovědi jest přečinem 
(přestupkem), třebaže ~- vzhledem na pohnutku pachatelovu - ne
bylo zlého úmyslu. Proto jest po subjektivní stránce odsuzující výrok 
řádně a ZPll sobem vyhovujícím správnému vS,kladu zákona opodstatněn 
zjištěním rozsudku, že si stěžovatel musel býti vědom, že není oprávněn 
ku přenesení lebky z krematoria do svého bytu, a netřeba se zabývati 
otázkou, zda stěžovatel mohl Čl nemohl dosíci toho, co bylo jeho po
hnutkou, jiným způsobem než souzeným skutkem, jehož se měl zdrželi, 
byl-Ii jediným prostředkem k uskutečnění pohnutky, k jejímuž usku
tečnění ho nenutil ani stav nezbytí. Výtky a námitky stížnosti ukázaly 
se, i pokud jsou vůbec provedením zmatečních důvodů, neodůvodně
nými, a bylo ji proto zavrhnouti. 

čís. 3205. 

Kdy je neodolatelné donucení (stav nouze) důvodem vylučujícím 
přičítatelnost čínu podle § 2 g) tl". zák.; strach sám o sobě nelze za ta
kový důvod uznati ani, dosáhl-li stupně sebe vyššího, nýbrž lze ho po
užíti jen jako okolnosti polehčujícipodle § 46 písm. c) tr. zál(. 

K vyviněni pro zločin podle §§ 9, 5, 144 Ir. zák. nestačí pachatelce 
hrozící výpověď z domovnictví pro případ, že bude míti dítě. 

(Rozh. ze dne ll. června 1928, Zm I 276(28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti státního zastupitelství do rozsudku zemského trest
ního soudu v Praze ze dne. 18. března 1928, jímž byla obžalovaná podle 
§ 259 čís. 3 tr. ř. sproštěna z obžaloby pro zločin podle §§ 9, 5, 144 tr. 
zák., zrušil napadený rozsudek a věc vrátil soudu prvé stolice, by ji 
znOvu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Neodolatelné donucení je jako důvod, vylučující podle § 2 písm. g) 
tr. zák. přičítatelnost trestného činu, dáno jen tehdy, když pachatel, 
octnuv se v rozporu mezi některou z povinností uložených mu zákonem 
a určitým zájmem vlastním nebo osob Jemu blízkých, jedná pod neodo
iatelným tlakem přímého, bezprostředně hrozícího nebezpečí, jemuž 
nelze buď vůbec neb aspoň. podle třebas i mylné představy pachatelovy 
uniknouti jinak než spácháním trestného činu, takže čin ten není pro-
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jevem, jeho SVObO~l1é :,ůl,::. lviimo to vyhl:dává se k beztrestnosti podle 
§ 2 pfsm. g) tr. zak. umernost statku obetovaného ke statku zachráně
nému, takže beztrestnost je i za splnění ostatnich shora nastíněn· ch 
po~lmínek vyloučena, je-Ii hodnota statku obětovaného nepoměrně vJŠŠí 
nez h~dn~ta slatoku zachráněného. Zmateční stížnost je v právu, poku cl, 
dovolavaj1c se duvoclu zmatečnosti čís. 9 b) § 281 tr. ř. namítá že roz
sudk:\l:, jímž ?yla obžalovaná spro~těna z obžaloby 'pro nedokonané 
svaden: ke zloc1I1u ve smyslu §§ 9, ~, 144 tr. zák. proto, že podle n,,
z~ru soudu Je~lnala. z neodolatelnéh~ donucení podle § 2 písm. g) tr. 
zak., bylY,orusen z~kon poku? se tyce bylo ho použitO nesprávně. Roz
s~de\ ZJlst uje o ob:~I?vane, ze když byla v roce 1926 asi v pátém m:,
SICI tchotcnstvl, pozac,ala porodm aSistentky Barboru K-ovou a Emilii 
F~o:ou, ,by ji v~11I1aly plod, což v~a~ tyto učiniti odepřely. V tomto jed
n,anl obz.:dovone neshleda., souct, r:c~no~ skutkovou podstatu proto, že 
jed~al~ I,odle rozsudkov;ho :'Jlstenl nasledkem vyhrůžky své domácí 
pam, ze j!nak; bude-Ii DlIII detl, dostane výpověd', při čemž z dalších 
nezcel:, p!esnych ~kutko,vych. zjištění a závěrů rozsudkových vychází na 
Jevo, ~e .slo patrne o vypoved· z domovnictví, spojeného s používáním· 
naturalnlho bytu ve smyslu zákona ze dne 30. ledna 1920 čís. 82 sb 
z. a, n., upravujícího právn~.poměry domovníků. V tom, že' by obžalo~ 
vana, kdyby mela rodInU, pnsla podle onoho prohlášení majitelky domu 
o byt a o domovnictví, tedy že by utrpěla ztrátu bytu a zaměstnání 
shledal soud podle rozsudkových důvodů dostatečný důvod by jedno~ 
thvec k zamezení ,?né ztrá.ty překroč~l pod neodĎlatelný~ nátlakem 
I hral1l;:e a meze zaKona. JIZ z téchto uvah rozsudku je zřejmo, že soud 
nepostrehl pravou podstatu zákonného pojmu neodolatelného donuce"í 
ve smyslu shora nastměném: Ony rozsudkové úvahy dovolují přes svoji 
kusost a nejasnost ,SOUdlÍ!, ,ze nasl'edkem onoho prohlášení (vyhrůžky) 
ma]ltelkydol;lU vzesla v obzalované podle přesvědčení soudu již v době 
Čll1U obava, ze, bude-Ii míti děti, přiJ de o byt a o domovnictví že tedy 
Je,d1J.a~a v,zhledem knynější bytové nouzi a k nezaměstnanosti v~ strachu 
pred jakyms,1 stavem ~ou~e, tedy v neodolatelném donucení ve smyslll 
§2 g) ,tl. zak. ,Nehle<;uc vsak k tomu, že domovnictví, jehož ztráta hro
Z1!a ?bzalovane, Je ~ rozsudku označeno nikoli jako jediný, výhradný 
nrb,:z pouze Jako vyznamný zdroj jejího živobytí, vylučuje stav nouz~ 
pnČltatelnost a trestnost činu podle § 2 g) tr. zák. pouze tehdy dostou
pila-h, nou!.e takové?o st~pně,. že nouzí postiženému jeví se 'spáchání ~ 
t,:estneho cm,u .!edmym vychodlskem z nebezpečí bezprostředně hrozí
clho a, ohrozuJ:clho ~tatek vyšší ceny než statek obětovaný. Tohot0 
nepomeru statku tu vsak podle samotných zjištění na!ézacího soudu ne
byh ,Strach sá,I~. o sobě nelze uznati zásadně nikdy, i kdyby dosáhl 
stupne ~ebe ~ys~lho, za dův~?,. :'ylučující přičítatelnost činu podle § 2 
g) h. zak., nrbrz lze ho pouzlh Jen Jako okolnosti polehčující pachateli 
podle § 46 plsm: c! tr. zák. při výměře trestu. Beztrestnost činu mohl 
by strach pnvodlÍ! J;n v o~ěch výjimečných případech, v nichž by do
s~hl stupne po~atem smyslu, v němž hy pachatel nebyl sobě činu svého 
vedom (§ 2 plsm. c) Ir. zák.). Na předpoklad, že obžalovaná jednala 
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ve strachu rázu a stupně posléze naznačeného, nepoukazují však skut
ková zjištění a závěry rozsudkové ani přímo ani nepřímo. Bylo proto 
odůvodněné zmateční stížnosti vyhověti a zrušiti rozsudek jako zma
tečný podle čís. 9 b) § 281 tr. ř. Rozhodnouti ve věci samé nebylo však 
zrušovaCÍmu soudu možno, neboť, jak patrno již z hořejšího nástinu, 
nejsou v rozsudku zjištěny dostatečně skutečnosti, jež by bylo při správ
ném použití zákona položiti nálezu za základ, takže nezbylo, než odká
zati věc podle § 288 čís. 3 tr. ř. na soud prvé stolice k novému projed
nání a rozhodnutí. 

tis. 3205. 

Pokud se výhrada vlastnictví k věci koupené na splátky ruší (mo
diiikuje) sdělením kupujícího při koupi, že kupuje věc pro třetí osobu 
(manželku) . 

(Rozh. ze dne ll. června 1928, Zm II 479/27.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl v neveřejném za
sedání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku zemského trestního 
soudu v Brně ze dne 21. října 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným 
zločinem zpronevěry podle §§ 181, 183 tr. zák., zrušil napadený roz
sudek a věc vrátil soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Nalézací soud, vylo učiv u obžalovaného podvodný úmysl, poškoditi 
prodatele hodinek již při jejich koupi, uznal jeho čin za zločin zprone
věry, poněvadž se obžalovaný před zaplacením zbavil hodinek, koupe
ných podle objednacího lístku na splátky s výhradou vlastnictví pro 
prodatele Aloisa H-a až do konečného zaplacení. Rozsudek v důvodech 
uvádí jako zjištěnou okolnost, že obžalovaný ani neřekl H-ovi, pro koho 
zboží kupuje; má tím bezpochybně na zřeteli, že mu obžalovaný neřekl, 
že jsou pro jeho švakra, jemuž je podle svého tvrzení obžalovaný poslal. 
Tomuto zjištění vytýká se však právem ve zmateční stížnosti neúplnost 
(§ 281 čís. 5 tr. ř.) ohledně detentora hodinek podle úmluvy stran 
s poukazem na výpověď svědka Aloisa H-a, že mu obžalovaný, když 
od něho odebral zlaté hodinky pánské a jedny náramkové, říkal, že jsou 
pro jeho manželku. Tato okolnost, v rozsudku nezjištěná a neuvážená, 
může míti rozhodující význam pro posouzení otázky, pokud výhrada 
vlastnictví v předtisku objednacího lístku od obžalovaného podepsaném, 
jíž se on zavazuje, že nesmí koupené zboží ani prodati ani zastaviti ani 
jiným podobným způsobem s ním naložiti, zůstala při tomto ústním 
sdělení obžalovaného prodatelihodinek v plné platnosti, zda nebyla 
tímto sdělením zrušena nebo v určitém směru pozměněna. Z výpovědi 
svědka H-a jest zjevno, že věděl ze sdělení obžalovaného o tom, že 
věci koupené obžalovaným nemají zůstati v jeho rukou, nýbrž jsou 
určeny podle sdělení obžalovaného pro třetí osobu; ze všech okolností, 
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za nichž obžalovaný' podepsal úmluvu o výhradě vlastnictvÍ, lze teprve 
posouditi, zda k neobmezené výhradě vlastnictví skutečně došlo, či zda 
by, berouc v úvahu i poměr kupitele k osobě, pro niž věci kupoval, pří
padné disposice koupenými předměty se strany této třetí osoby musily 
býti rovněž nějakým způsobem zamezeny, by výhrada vlastnictví ob-, 
sažená v objednacím Jí.stkll', podepsaném kupitelem, u něhož však věci 
zltstati neměly, došla svého uplatnění. Bude-li po uvážení významu onoho 
ústního sdělení obžalovaného zjištěno, zda skutečně mezi Aloisem H-em 
a obžalovaným došlo k výhradě vlastnictví, v objednacím lístku před
tištěné, bude nutno, by soud prvé stolice uvažoval též o tom, pokud si 
obžalovaný musil případnou, snad jen v objednacím lístku obsaženou 
výhradu vlastnictví uvědomiti, což 'jest pro subjektivní stránku činu roz
hodujícího významu a v rozsudku rovněž není zjištěno. Uvedená roz
hodná zjištění a úvahy o jich významu náležejí soudu prvé stolice, jenž 
může je učiniti te.prve po provedení nového hlavního přelíčení, takže 
jsou tu podmínky pro vyhovění zmateční stížnosti obžalovaného již v ne
veřejném sedění. Bylo proto podle § 5 zákona ze dne 31. prosince 1877, 
čís. 3 ř. zák. z roku 1878 za souhlasu generálního prokuratora uznáno 
právem, jak se stalo. 

tís.3207. 

I;lyly-Ii urážky vysloveny ve !ormě úsudku, lze jeho správnost (prav
divost) dokazovati jenom důkazem pravdivosti návět, na jichž základě 
byl úsudek učiněn; o tom, zda tyto návěty (skuiečnosti) ospravedlňují 
pronesené výtky, rozhoduje soud podle volného uvážetú, posuzuje věc 
podle směrodatných povšechných názorů společenských o pojmu cti ja
kož i se·.stanoviska nepředpojatého<a nestrannéhopozorovatele; subjek
tivní náwry třetích osob (svédků), že Ioonkretni jednáni na ně působilo 
tim či oním dojmem (že se jim kritika článku zdála přilébavou), je pro 
posouzeni věci vedlejši. 

l>ojmu »ignorance« odpovídá nedostatek potřebných vědomostí pro
určitý obor vůbec, tu~iž neznalost potřebných theoretických náležitosti, 
kdežto znalost jejich a neschopnost, uplatňovati tyto tu jsoucí theoreti· 
cké znalosti prakticky, pou\mzuje k povaze nepraktické, třeba prakticky 
nezkušené, nemotorné, nelze však o takovém člověku ještě říci, že je 
»ignorantem«. 

Vydáváním ve veřejný posměch (§ 491 tr. zák.) nelze rozuměti již 
sesměšňování někoho (tudíž ironické, satirické, sarkastické výrazy, ka
rikatury, vůbec dobíráni si někohO), nýbrž pouze takové sesměšňování, 
jímž má někdo .býti na vážnosti snížen. 

Trestnost vylučující důvod podle§ 5 tisk. nov. předpokládá kromě: 
toho, že redaktoru hrozila újma rázu tam naznačeného ještě, že redaktor . 
jmenoval správně. původce; k tomuto pojmenování původce lze jako 
k předpokladu beztrestnosti příhližeti toliko tehdy, když původce znám 
není. 

(Rozh. ze dne 14. června 1928, Zm U21/28.) 
Trestnl rozhodnutl X. 



- čis. 3207-
450 

Ne j v y_š š í s O li cl jako' soud zrušovací po ústním. líčení zmateční 
stížnosti obžalovaných do rozsudku krajského jako kmetského soudu 
v Chebu ze dne 19. ledna 1928, jímž byli stěžovatelé uznáni vinnými 
přečinem proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491, 493 tr. zák. a § 1 zák. 
čís. 124/24 sb. z. a n., zavrhl, pokud čelily proti odsuzujícimu výroku 
ohledně závadných vět, uvedených v rozsudku pod bodem 1 až 6; na
proti tomu jim vyhověl, 'pokud čelily proti odsuzujícímu výroku ohledně 
věty, uvedené pod bodem 7, začínající slovy: »So bedauerlich diese 
Vorfiille ..... «, zrušil tento výrok jako zmatečný, a sprostil obžalované 
podle § 259 čís. 3 tr. L z obžaloby, že se dopustili uveřejněním této věty 
v čís. 1 periodického časopisu »M.« z 9. května 1927 a v čís. 109 pe
riodického tiskopisu »K. T.« z 10. května 1927 přečinu protí bezpečnosti 
cti podle §§ 491 a 493 tr. zák. 

o ů vod y: 

~1 
Zmateční stížnosti obžalovaných nelze přiznati úspěch, pokud na

padá výrok o vině ohledně vět v rozsudku pod čis. 1-6 uvedených. 
Ohledně věty pod čís. 1 v rozsudku uvedené, v níž se soukromému ob
žalobcí vytýká, že nikdy dosud rozhodčí soudce nedal, nehledíc k jeho 
ignoranci, tak ostentativně najevo své autoritářství, arroganci a nedo
statek zájmu jako soukromý obžalobce, dospěl nalézací soud k výroku 
odsuzujícímu, jelikoz se obžalovaným důkaz pravdy ohledně oněch vS'" 
tek nepodařil. Tento výrok pokládá stížnost za právně mylný (§281 
čís. 9 b) tr. ř.), poněvadž podle jejího názoru stačí k beztrestnosti po
dle § 490/1 tr. zák., když hylo prokázáno, že celé chování soukromého 
obžalobce u posluchačů a u diváků vyvolalo dojem ignorance, arrogance 
atd. Touto námitkou tane stížnosti zřejmě na mysli, že v případě, o nějž 
tu jde, byly vysloveny urážky ve lomn' úsudku, totiž že pozastavellé 
projevy navazují na určítou událost, na rozhodnou hru, na kopanou, při 
níž soukromý obžalobce působil jako rozhodčí soudce, a že mají Zl 

předmět jeho chování při této hře; a tu slači podle názoru stížnosti 
k Ileztrestnosti, bylo-li třetími osobami potvrzeno, že u nich chování 

. soukromého obžalohce vyvolalo dOlem oněch opovržlivých vlastností, 
jimiž byl soukromý obžalobce v článku pojmenován. Tento právní ná
zor je mylný; neboť správnost pokud se týče pravdivost úsudku lze do
kazovati jenom důkazem pravdivosti návě!, na jichž základě hyl úsude'( 
učiněn; i tu budou tedy určité skutečnosti -- v souzeném případě jed
notlivé úkony soukromého obžalobce při oné hře - předmětem důkaZll 
pravdy, a zdali tyto skutečnosti pak ospravedlňují výtky, které byly 
v článku proti soukromému obžalobci proneseny, o tom rozhoduje soud 

• podle svého volného uvažování, posuzuje věc podle směrodatných po
všechných názorů společenských o pojmu cti jakož i se stanoviska ne·· 
předpojatého a nestranného pozorovatele. Subjektivni názory jednotli
vými svědky projevené, že konkretní jednání na ně působilo tím neh 
oním dojmem; že Se jim podle tohoto čistě osobního dojmu zdála kritika 
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v článku uveřejněná b),tí přiléhavou) jsou pro posouzeni veCl vedlejší; 
soud se jimi nemusel vÍtbec zabývati, ježto pro něj mohou býti rozhod
nými toliko konkretní skutečnosti svědky potvrzené, na jichž podkladě 
sipak utvoří svůj úsudek sám a nezávisle na tom, jak svědek subjektivně 
na věc pohlíŽi. S tohoto hlediska nejde tu tedy o mylnost rozsudku, po
kud se nezabývá výslovně údajem svědka Dr. B-a, jenž prohlásil, že po
kládá článek za ostrou avšak oprávněnou kritiku, a pokud dále nepři
hlíží k jinému novinářskému článku, nýbrž toliko ke konkretním údajům, 
které pisatel tohoto článku, Rudolf K., učinil při svém svědeckém vý
slechu před soudem. Pokud v této souvislosti stížnost namítá, že 
»všichni svědci«. potvrdili, že se soukromý obžalobce choval za hry 
zpupně a vyzývavě k obec~nstvu, ned~l!čuje, tímto přednesem důvod 
zmatečnosti čís. 5 § 281 tr. r. - o kteryzto duvod by se podle obsanu 
výtky' jedině mohlo jednati - způsobem zákonu hovícím; neníť na zru
šovacím soudě, by zkoumal celý obsah spisů a pátral po tom, zdali ně
která svědecká výpověď a která její část snad poukazuje k takovému 
chování, jak je uvádí stížnost, nýbrž jest na stěžovateli, by přesně uvedl 
jednotlivé svědecké výpovědi jakož i statě těchto výpovědí, v jichž po
minutí spatřuje neúplnost, podmiř\ující zmatečnost podle § 281 čís. 5 
tr. ř. Tu ovšem cituje stížnost jméno jediného svědka (O-a) uvádějíc 
v této souvislosti, že soukromý obžaiobce netoliko na opětné poznámky 
obecenstva a. orO"ánů při hře spolupůsobících, -- právě onoho svědka 
O-a - odpovídal tím, že oproti obecenstvu učinil »pohrdavé poznámky« 
a pokračoval ve způsobu, jímž hru vedl. Leč z výpovědi svědka O-a ne
vysvítá, že soukromý obžalobce učinil »pohrdavou poznámku«, a ne
mohl se proto ani soud s touto toliko stížností vymyšlenou skutečnosti 
zabýva.tí. Pokud se týče výtky ignorance namítá stížnost, že ignorance 
tu je netoliko tehda, když někdo' nemá potřebných theoretických zna
lostí v určitém oboru, nýbrž i tehda, když tyto znalosti má, avšak ne
dovede je prakticky uplatňovati. I tento právní názor je mylný, poněvadž 
pO~l11uignorance odpovídá nedostatek potřebných vědomostí pro určitý 
obor vůbec, tudiž neznalost potřebných theoretickí'ch náležitostí, kdežt') 
znalost jejich a nesc)1opnost, uplatňovati tyto tu jsoucí theoretické zna
losti prakticky, poukazuje k povaze nepraktické, třeba prakticky nezku
šené, nemotorné, nelze však o takovém člověku ještě říci, že je »igno-
rantem«. Z tohoto předpokladu zřejmě a správně vychází i napadený 
rozsudek, a nelze povšechným dovozováním, že »všemi« svědky bylo 
potvrzeno, že soukromý obžalobce nezná pravidel hry, napadati výrok 
soudu, jenž, maje i tento údaj svědků na zřeteli, dospěl k právně bez
vadnému závěru, že tl'eba tu byl prokázán nedostatečný praktický vý
cvik soukromého obžalobce, přece tu nebyl proveden důkaz pravdy 
ohledně výtky ignorance,. jejíž správný význam byl shora vyložen. 

Marně se,snaží dále stížnost, dovolávajíc se důvodu zmatečnosti čís. 
9 a) - správně čís. 5 -- § 281 tr. ř. dokázati, že část článku, počínající 
slovy» Je weniger« a končící slovy »Nero in der Westentasche« - tu
díž věty v rozsudku pod čis. 2~4 a 6 uvedené - se na soukromého ob
žalobce vůbec nevztahují, nýbrž že jsou svým obsahem toliko zcela po-

2" 



-- čís. 3207 -
452 

v~echnou úvahou o nedostaéitelnosti rozhodčích soudil při hře kopané 
v~bee. K~letskému soudu neušel poněkud povšeehnější doslov těchto 
vet, nebol hned na počátku rozsudkových důvodů, obíraje se zjištěním 
smys!u a tendel~ee P?zastaven~ho článku, si uvědomuje, že jsou v něm 
obsazeny I ]lste zdanhvě povsechné poznámky o činnosti rozhodčích 
s?ude~ a právě ohledně této povšechné části článku dospívá soud k zá
veru, ze se vztahovala zejména i na soukromého obžalobce čerpav toto 
své přesvědčení z okolnosti, že článek uvádí soukromého ~bžalobce -
scil. ihned na počátku - jménem jako rozhodčího soudce při kopané 
ze dne R května 1927, jakož i dále z celé souvislosti vůbec. Tento vý
klad. smyslu článku napadá stížnost jedinou námitkou, v níž by bylo lze 
sp~trovati řádné provádění důvodu zmatečnosti podle § 281 tr. ř., a to 
neuplnosh podle cís. 5 § 281 tr. ř., poukazujic k tomu, že druhý odsta
vec článku, následující těsně po větách 2-4 a 6, začíná slovy »Vom 
Allgemeinen nun wieder ins Speziel1e«, čímž - podle stížnosti - prý 
d?chází k ja~nému výrazu zá~ěr pisatelův, že se po povšechných úv a
hach, JednaJlclch o nedostatclch rozhodčích soudců vůbec, vrací zase 
k roz~oru či~no~ti soukromého obžalobce specíelně. Této výtce bylo by 
lze pnznalt uspech pouze tehda, kdyby bylo jasno, že by výklad, který 
nalézací soud dává pozastaveným částem článku, nemohl logicky ob
státi, kdyby se soud i touto stížností vytknutou větou byl podrobněji za
~ý.val. Leč, jakž z celého obsahu článku vysvítá, je tento výklad smyslu 
c1anku logický a též s touto větou spojitelný, že se totiž v prvém od
stavci článku předesílají některé povšechné poznámky o činnosti sou
kromého obžalobce jako rozhodčího soudce při závodech »na kopanou«, 
kdežto v druhém odstavci se pak uvádějí konkretní chyby, jichž se sou
kromý obžalobce dopustil při oněch závodech jako rozhodčí soudce. Je 
tedy na snadě, že tu nejde o neúplnost, jak ji má na mysli čís. 5 § 281 
tr. ř., tudíž o neúplnost ohledné skutečnosti rozhodné. Zmateční stížnost 
v úvodu svých vývodú, věnovaných této námitce, ovšem též uvádí, že 
se její námitka týká i věty v rozsudku pod čís. 5 uvedené; leč věta za
čínající slovy »Aus Kreisen des K P. K ..... « nenalézá se v6bec 
v prvém odstavci článku, kde se v části od »je weniger« až »Nero in 
Westentaschenformate« uveřejňuji jisté úvahy povšechného rázu, nýbrž 
na konci článku, a jest v ní ostatně soukromý obžalob ce jménem vý
slovně uveden, takže se její námitky na tuto větu vubec nehodí. Zma
teční stížnost napadá dále i výrok soudu, pokud ohledně vět shora na- . 
značených vyloučil dftkaz pravděpodobnosti podle § 4 tisk. novely. 00- ~ 
k~zuj!c, že tu skutečně šlo o záležitost, jež spadá pod pojem veřejných 
zajmu ve smyslu § 4 tisk. novely, a že byly skutečně prokázány okol
nosti, pro které tvrzení zprávy mohlo býti důvodně považováno za prav
divé, přehlíží stížnost, že se kromě těchto náležitostí předpokládá podle 
:,ákona, by tu byla zřejmá snaha, chrániti především veřejný zájem, a 
ze rozsudek právě tuto třetí zákonnou známku vylučuje s ohledem na 
celý způsob, jímž byl článek sepsán, a jenž spíše poukazuje k záměru, 
hamÍl osobu soukromého obžalob ce, než hájiti veřejný zájem. Tuto část 
rozsudkového výroku stížnost nenapadá, je proto Závazná Co se týče 
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jejího skutkového obsahu i pro řízení zrušovaci a nelze proto stížností 
přiznati ani v této při čině úspěch, aniž bylo třeba zabývati se otázkou, 
zdali Její vývody, pokud se týkají dalších náležitostí § 4 tisk. novely, 
jsou správné. Pokud stížnost uplatňuje, dovolávajíc se zřejmě důvodů 
zmatečnosti čís. 10 § 281 tr. ř., že věty pod 1-5 v rozsudku uvedené 
zahrnují v sobě výtky z opovržlivých vlastností a takového smýšlení, 
takže by tu byla na místě spíše kvalifikace podle § 491 než podle § 488 
tr. zák., sluší připustiti, že některé z výtek v těchto větách obsažených 
skutečně spíše mohly poukazovati k skutkové podstatě povšechného ha
nění z opovržlivých vlastností a opovržlivého smýšlení Se vztahem na 
určitou událost; leč ať se kvalifikují ony projevy tak neb onak, jest je
jich kvalifikace s hledíska jejich věcného vztahu k osobě soukromého 
obžalobce a formálního ocenění průvodního materiálu s hlediska dů
kazu pravdy a pravclěpodobnosti, posléze i s hlediska výměry trestu 
zcela bezpodstatná; to připouští í stížnost sama, a není proto třeba touto 
zcela bezvýznamnou právní námitkou dále se zabývati. Nedůvodnou je 
posléze i podle § 281 čís. 9 b) tr. ř. vznesená výtka stížnosti obžalova
ného Kurta S-e, že mu měla býti přiznána beztrestnost podle § 5 tisk. 
novely. Již v rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 17. dubna 1926 - čís. 
sb. n. s. 2345 - byla vyslovena zásada,~ že tento trestnost vylučující 
důvod předpokládá kromě toho, že redaktoru hrozila újma rázu v § 5 
cit. zákona blíže naznačeného ještě, že redaktor jmenoval správně pů
vodce, a že k tomuto pojmenování původce lze jako k předpokladu bez
trestnosti příhlížeti toliko tehdy, když původce znám není. Jelikož však 
podle skutkových zjištění soudu byl původce ohledně pozastavených 
věl' čís. 1-4 a 6 soukromému obžalobci již z obsahu článku samého 
znám, kdežto ohledně věty 5. se ,dověděl soukromý obžalobce o osobě 
původmvě jeho vlastním přiznáním již při Jednání o smír dne 13. června 
1927, nelze obžalovanému zodpovědnému redaktorovi pro jeho doda
tečně dne 21. července 1927 při zodpovědném vý~lechu učiněné do
zmlní, že Dr. F. je: původcem článku, přiznati výhody, které podle § 5 
tisk. nov. se správný;;, jmenováním původce - scilicet doposud nezná
mého - jsou spojeny. Bylo proto zmateční stížnost ohledně větsub 
1-6 v rozsudku uvedených zamítnouti ve slnyslu § 288' čís. 3 tr. ř."}wko 
nedůvodnou, z části i jako po zákonu vůbec neprovedenou. 

Naproti tomu jest zmateční stížnost v právu, pokud dovolávajíc se 
důvodu zmatečnosti čís. 9 a) § 28 í tr. ř. označuj e za pochybený odsuzu
jící výrok ohledné věty uvedené v rozsudku pod bodem 7. Větu tu po
čínající slovy »50 bedauerlich diese Vorfa!1e ..... « podřaďuje soud pod 
skutkovou podstatu vydávání ve veřejný posměch ve smyslu § 491 tr. 
~ák. (případ druhý) a uvádí, že »dotyčný výrok jest nejen objektivně 
způsobilý k tomu, nýbrž má podle celého zpusobu psaní zřejmě za účel, 
by byl soukromý obžalobce vydán ve veřejný posměch, při čemž se slovy 
»Zůstane u svého kopyta« naráží na to, že soukromý obžalobce jest za
městnán v obuvnickém obchodě svého otce, na čemž nic nemění okol
nost, ž~ ani jeho otec ani soukromý obžalobce není sám povoláním 
obuvníkem«. Soud iu vychází ze zřejmě mylného výkladu zákona, po-
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kud se domnívá, že každé vydávání ve veřejný posměch samo o sobě 
- a pouze to a ne vice zjišťuje rozsudek -- naplňuje již skutkovou pod
statu přestupku (přečinu) podle § 491 tr. zák., kdežto podle správného 
výkladu zákona nelze vydáváním u veřejný posměch rozuměti již se
-směšňování někoho - tudíž ironické, satirické, sarkastické výrazy, ka
ríkatury, vubec dobírání. si někoho, - nýbrž, jak dokazuje již nadpis 
»hanění« k § 491 tr. zák., pouze takové sesměšňováni, jímž někdo má 
býti »na vážnosti snÍžen«. Právě tato náležitost není však naplněna oním 
projevem, jak jej zjistíl nalézací soud; vždy« pokud se vyslovuje na
děje, že dobrým následkem nepříjemných příhod při oné hře bude, že 
soukromý obžalobce zmizí z footballového hříště, nespatřuje soud sám, 
pk z rozsudkových důvodů vysvítá, v této poznámce sesměšňování a to 
právem, poněvadž tu jde o projevení názoru podle událostí při hře na 
kopanou se odehravších zřejmě odůvodněného, jímž se neubližuje ještě 
ch soukromého obžalobce, a poznámka, že budoucně »zůstane u svého 
kopyta«, by mohla býtí, i kdyby se vycházelo s hlediska pro obžalova
ného nejnepříznivějšího, že měla býti narážkou na povolání soukro
mého obžalobce, nanejvýš jeho ironisováním, jeho odkázáním do oboru 
působnosti, jemuž rozumí, s jistou satirickou narážkou na jeho povo
lání; nikdy však taková narážka, ať již byla správna nebo nic, nebyla 
způsobilá, sesměšňovati soukromého obžalobce ve veřejném mínění způ
sobem snižujícím a stavěti snad povahu, vlastnosti, smýšlení jeho do 
světla, že by tím trpěl na své cti a na úsudku jiných o jeho hodnotě jako 
člena lidské společnosti. Bylo tu tedy zmateční stížnosti vyhověti a 
uznati ve věci samé na podkladě skutečností prvým soudem zjištěných, 
Jak se stalo. 

čís. 3208. 

Pojem »domu« ve smyslu § 83 tr. zák. nelze omezovati jen na bu
dovy, nýbrž dontem dlužno rozuměti kromě vlastních budov i jejich při
slušenstvi, s nimi pomocí zdí, plotů neb ohrad jeden celek tvořící, tedy 
zejména také připojené k nim oh r až e n é dvory. 

(Rozh. ze dne 14. června 1928, Zm I 167/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném za
sedá!lí zmatečním stížnostem obžalovaných do rozsudku krajskéh~ 

soudu v Liberci ze dne 24. ledna 1928, pokud jím byli stěžovatelé uznáni 
vinnými zločinem podle § 83 tr. zák. a to zmatečním stížnostem Emila 
L-ého, Emila S-a a Emila Š-a veskrze. zmateční stížnosti Waltra P-a 
potud, pokud tento obžalovaný byl uznán vinným zločinem podle § 83 
tr. zák., v druhém· jemu za vínu kladeném případě, to jest násilným 
vniknutím na dvůr P-ův, rozsudek prvé stolice ve výroku o vině, pokud 
uznáni byli vinnými Emil L, Emil S. a Emil Š. vůbec a pokud uznán byl 
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vinným Walter P. ohledně zmíněného druhého případu, jakož i ve Vlj

roku O trestech těchto čtyř obžalovaných a ve výrocích s tím souviseji
cích zrušil a věc vrátil soudu prvé stolice, by o ní v rozsahu zrušení 
znova jednal a rozhodl. 

Důvody: 

Rozsudek prvé stolice vyslovuje ve výroku povšechně, že obžalovaní 
vnikli ...... společně do domu Bruna P-a ...... aby (správně a, je~ 
likož je uznává vinnými dokonaným zločinem § 83 tr. zák.) vykonal! 
tam na něm násilí. Přes to je z obsahu a z celé úpravy rozhodovacích 
důvodů zřejmo, že rozsudek rozeznává mezi dvěma, ovšem v týž den 
bezprostředně po sobě se ,~dav~ími případy rušení ,míru d?mov~iho" ~ 
že uznává v tom kterém pnpade v111nyml len ty obzalovane, kten v~sh 
při případu tom do ob~dli P-ova J vČd~ě dvora); pllne, to zeynena 
z toho že rozhodovací duvody nezpsťUjl, ze v davu, z nehoz vkroCllI po 
výtržn~stech jím spáchaných do domu P-ova obžalovaní R, P. a B., 
byli též ostatní obžalovaní a nezmiňují se o jich p~ítomnosti vdavuov na
značené době ani v úvahách o spolupachatelstvl a o prav11lch dus led
cích z něho odvozených. Tak rozumějí patrně rzsudku i zma.t~ční stíž: 
nosti. Ve příčině druhého příběhu zjišťuje ro~sudek,. že po Ch~lh ~k?yz 
byl již dav od domu P-ova odtáhl ~.1 obzaloval1l na prvn}m pnbehu 
súčastnění z domu toho se byh vzdahh .-- dostav lil se obzalovanl L., 
S., B. a Š., že se pak na dvoře P-ově staly proje!y a ~yhrůž~~ v. roz
sudku uvedené že se v dúsledku jich P.odhodlal zadane prohlase11l vy
hotoviti a odebral se s L-em S-em a B-em do kanceláře, ve které pak 
došlo k dalším událostem v' rozsudku vylíčeným, kdežto Š. zústal na 
dvoře. V konečném (povšechném, 1udíž i druhého případu se týka:jící~2 
závěru vyslovuje rozsudek, že abžalovaní vni~li do obydli .~-ova, an!z 
uvádí míní-Ii obydlím v souzeném případě dvur, pokud setyce jen dvur 
či ;. k'ancelář, pro lliž by se byl, rovněž jako pro místnosti prv~ín: pří
padem dotčené, hodil spíše přes,;ější výraz d~m; rozsud~k .uzn~va v.ll1-
ným i š-a, kterýdo)<:anceláře vubec nevkrocll, a podotyka. v uvahach 
o spolupachatelství, že činnost spolupachatele, pro niž tento jest zodpo
vědným za celkový výsledek společné činnosti,. spočívá i v pouhé jeho 
přítomnosti, takže rozsudek shledává - nevztahují-Ii se úvahy o spolu
pachatelství vůbec jen na vykonání nási1í- právní důvod zodpověd
nosti š-a za vniknutí podle § 83 tr. zák. výhradně v tom, že vstoupIl do 
clvora, v němž i na dále zůstal. Z toho zřejmo, že rozsudek pokládá 
_ podle zjištěné situace nikoliv neprávem -- přechod L-eho, S-a a B-a 
ze dvora do kanceláře s hlediska vniknutí do domu za nezávadný a 
shledává »vniknutí do· domu« výhradně v tom, že tito .čtyři obžalovaní 
vstoupili sice· se souhlasem P-a, avšak vynuc;eným dřívějším řáděním 
davu, tedy v pravdě proti jeho villi do jeho dvoru. A tu ovšem nelze 
_ jak vyslovil zrušovací soud obzvláště v rozh .. čís .. 1029 sb. n .. s. -
pojem domu ve smyslu § 83 tr. zilk. omezovati jen na budovy. Domem 
dlužno naopak rozuměti kromě vlastnich budov i jejich příslušenství, 
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s l1imi pom0ci zdí, plotů I1cb ohrad jeden celek tvořící, tedy zejména také 
připojené k nim ohražené dvory. Než těchto předpokladů, za kterých by 
nezastavený pozemek -- dvůr - požíval nejen ochrany poskytované 
první větou § 83 volným pozemkům, nýbrž i zvýšené ochrany, poskyto
vané druhou větou téhož § domům a příbytkům, rozsudek nezjišťuje. 
Podřaďuje-Ii rozsudek beze zjištění skutečností onoho rázu dvůr P-ův 
pod pojem domu a v dl,sledku toho svémocný vstup obžalovaných na 
tento dvůr ve spojení s ilásilím tam vykonaným. pod ustanovení§ 83 
tr. zák., spočívá dotyčná část odsuzujícího výroku na nesprávném po
užiti zákona i bylo ji, jelikož jest nesprávné použiti zákona v tomto 
směru stížnostmi vytýkáno, i s příslušnou částí výroku o trestu a dalších 
výroků s tím souvisejících z důvodu čís. 10 § 281 tr: ř. zrušiti, aniž třeba 
zabývati se ostatními vývody stížností. Ve věci ještě rozhodnouti nelze. 
I když po případě odpadne zákonný znak vniknutí do domu, zbývá vy
konané násilí, pozůstávající v protiprávním nátlaku obžalovaných na 
vůli Bruna P-a za účelem vynucení prohlášení a tím í závazku určitého 
obsahu. Skutečnosti, jichž zjištění je třeba k posouzéní, zda jde v onom 
nátlaku o zločin vydírání podle § 98 bJ tr. zák. či po případě o přestu
pek útisku podle § 1 zákona čís. 309 z roku 1921, nejsou v rozsudku zjí. 
štěny; zejména nejsou v rozsudku obsažena zjištění po stránce subjek
tivní oněmi delikty vyžadovaná. Bylo proto zmatečným stižnostem oněch 
obžalovaných za souhlasu generální prokuratury podle § 5 novely ku 
tf. ř. vyhověti ihned v zasedání neveřejném a vrátiti věc soudu prvé sto
lice, by o ní v rozsahu zrušení s hlediska § 83 tr. zák., po případě s hle
diska dalších zákonů právě uvedených jednal a rozhodl. 

čís. 3209. 

. § 57 min. nař. ze dne 23. listopadu 1905, čís. 176 ř. zák. má na mysli 
tlejen taková místa, kde dělnici při výkonu svého zaměstnání p r a v í -
d e I n ě chodi, nebo místa, na nichž dělník přichází se strojním zaříze
nímn e u stá I e v bezprostřední styk, nýbrž vubec talrová 
místa, která jsou dělníkům z duvodujejich zaměstnání (práce) vubec 
přístupná; 

(Rozh. ze dne 21. června 1928, Zm 11 137/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním Iíčetlí 
líčení zmateční stížnosti státního zastupitelství do rozsudku krajského 
soudu v Moravské Ostravě ze dne 11. iístopadu 1927, jímž byl obžalo
vaný podle § 259 čís. 3 tr. ř. sproštěn z obžaloby pro přečin proti bež
pečnostiživota podle § 335 tr. zák., zrušil napadený rozsudek jako zma
tečný a věc vrátil soudu prvé stolice, by o ní znovu jednal a rozhodl. 

Dli vod y: 

Z-mate~ní stížno;-;t dovolává se důvodú zmatečnosti čÍs. 5 a 9 a) 
§ 281 tr. ř. Valnou částí svých vývodů neprovádí však žádný z důvodú 
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zmatečnosti v § 281 tr. ř. výlučně uvedených po zákonu. To platí ze
jména o obšírných vývodech zmateční stížnosti, jimiž napadá znaleck5r 
posudek Antonína I-a. Neboť, mínilcli stěžovatel, že tento posudek jest 
neúplný, nejasný a že sám sobě odporuje, mohl a měl to poznati již při 
hlavním přelíčeni a podle toho se zachovati, to jest učiniti návrhy podle 
§ 126tr. ř., by si. zjednal formální podklad pro uplatňování důvod" 
zmatečností čís. 4 § 281 tr. ř. v případě zamítnuti těchto návrhů. Ne
učinÍv tak nemůže toto opomenutí ve zrušovacím řízení již napraviti 
uplatňováním .zmatku podle čís. 5 § 281 tr. ř., poněvadž toto ustanovení 
má na mysli toliko vady rozsudku a níkoli vady předchozího řízení. Po
kud zmateční stížnost provádí uplatněné důvody zmatečnosti po zákonu, 
jest odůvodněna. Rozhoduíe o tom, zda se obžalovaný, nedav jako ře
ditel .továrny zabezpečiti transmisi v jedné z továrních místností, dopu·· 
stil opomenutí, zakládajícího skutkovou podstatu přečinu proti bezpeč
nosti života podle § 335 tr. zák., vytyčil si nalézací soud právem za úkol, 
řešiti dvě ofázky, jeclnak, zda nebezpečná povaha transmise byla pro 
každého člověka a tím více pro obžalovaného jako odborníka při nále
žíté obezřetnosti předvídatelná, jednak zda obžalovaný zanedbal pozor
nost tím, že neopatřil transmisi ochranným zařízením, ačkoliv je to pře
depsáno předpisy zvláště vyhlášenými. Pokud se týče této otázky, ob
jektivní skutkové podstaty přečínu podle § 335 tr. zák., jejíž řešení při 
správném právním postupu přichází arci nejprve na řadu, vychází na
léz"ací soud ze zřejmě nesprávného výkladu zákona, předpisu § 57 na
řízení ministra obchodu ze dne 23. listopadu 1905, čís. 176 ř. zák., jenž 
stanoví, by v okruhu, kde se chodí (Verkehrsbereich), byly zakryty 
všechny transmise, které jsou níže než dva metry nad podlahou. Nalé
zací soud je toho názoru, že ob~atem »v okruhu, l<de se chodí (Ver
kehrsbereích), jest miněno toliko místo, jímž jsou dělníci nuceni pro
cházeti při výkonu svého zaměstnání pravidelně, místo přístupné obecně 
jak zaměstnaným, tak po případě i nezaměstnaným, nebo položené tak 
b1í-zko pracovíště, že dělník přichází se strojním zařízením neustále 
v bezprostřední styk. Především budiž zdůrazněno, že nesprávným je 
názor obhajoby, že 1ento výrok jest zjištěním skutkovým a že vývody 
zmateční stížností, zabývajíCi se výkladem obratu »v okruhu, kde se 
chodí«, jsou nepřípustným brojením proti skutkovým zjíštěním naléza
cího soudu; neboť nejde o skutkově zjišťovací čín no st nalézacího soudu, 
nýbrž o výklad zákona, pokud se týče nařízení vydaného v rámci zá
kona (§ 74 živn. řádu), tedy o řešení otázky právní, jež může zrušovaCÍ 
soud přezkoumati. Čině tak, dospěl zrušovací soud k názoru, že výklad, 
jejž nalézad soud dává pojmu »místo, kde· se chodí«, jest příliš úzký. 
Zmateční stížnost namítá právem, že nalézací soud ulpěl na pouhém 
slovním výkladu řečeného obratu,při tom však přehlédl účel, sledovaný 
předpísy onoho ministerského nařízení, by totiž vnítřní zařízení pracov
ních místností bylo zařízeno tak, by vyhovovalo zejména požadavkům 
ochranné techniky a dělnictvo bylo takto podle možností chráněno před 
nebezpečím a před úrazy,naskytajícími se při práci. (Druhý odstavec 
všeobecného úvodu k výnosu mínisterstva obchodu ze dne 23. Iistopadn 
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1905, čís. 65.027, stanovícího vudčí zásady pro užívání § 74 živn. řádu 
k jednotlivým skupinám ministerského nařízení čís. 176 ř. zák. z roku 
1905.) Lze také poukázati na ustanoveni § 74 živn. řádu samého, podle 
něhož je cílem tam nařízených ochranných opatřeni, by dělnici, konající 
Dbezřele svou práci, nemohli snadno býti ohroženi. Z těchto předpisft 
je zřejmo, že § 57 min. nař. má na mysli nejen takoyá místa, kde dělníci 
při výkonu svého zamě-stllání pravidelně chodí, nebo místa, na nichž 
dělník přicházi se strojním zařizením neustále v bezprostřední styk, ný
brž vůbec taková místa, která jsou dělníkům e důvodu jejich zaměstnání 
(práce) vůbec přístupná. To plyne, také z předpisu § 46 onoho min. nař., 
týkajícího se zabezpečení motorů, pokud jsou v pracovním okruhu ob
sluhovače (původní německý doslov mluví tu o »Verkehrsbereich«) a 
z § 66 min. nař., ukládajícího povinnost přikrýti nebo uzavříti pohyblivé 
části dělných strojů a pomocných úprav, pokud jsou v okruhu, kde se 
dělníci pohybují (Bewegungsbereich) a posléze i z § 63 min. nařizení, 
který nařizuje ohraditi lanové a řemenové pohony a používá téhož obr~~u 
jako § 57: »v okruhu kde se chodí«; neboť všemi těmito byť slovnč ca
sťečně růzl1)rmi obraty mělo býti řečeno vesměs totéž, že jimi j,est míněn 
okruh práce kam se zaměstnanec z příčiny svého zaměstnám dostane. 
Tyto předpisy jsou obsaženy ovšem v jíných oddílech. ministerského 
nařízení než § 57, avšak to nemůže býti překážkou, by ]Ich nebylo po-
užito aspoň nepřímo při výkladu tohoto předpisu. . 

Posuzuje-li se věc s právě ~ naznačeného správného stano~lska, ne
může býti pochybno, že transníise, jíž byl Jan V. usmrcen, byla v okruh~, 
kde se chodí (Verkehrsberich) a že se na ni vztahoval předpis § 57 ml
llisterského nařízení. Rozsudek zjišťuje, že dělníci (i V.) byli nuceni 
vstoupiti na galerii, na níž transmise byla, by se dostali k horním otvo
rům kotlů, do nichž se po hašpli spouštěla látka; že transmIse nebyl~ 
dva metry nad podlahou (roz. galerie), nýbrž jen 1.10 m, tedy hodne 
nízko; že transmise byla s jedné strany přístupná, totiž vedle kotlů; že 
toto místo spadá do pracovního okruhu dělníků, když vytahují klády 
z pod transmise nebo je tam ukládají; že při vystupování do kotlů při
chází dělník k transmisi do vzdálenosti 58 až 62 cm, a posléze že dělníci 
manipulují s dřevy v bezprostřední blízkosti transmise, což považuje na
lézací soud sám za okolnost zvyšující nebezpečí. Z toho všeho plyne, 
že místo, o něž jde, je místem kde se chodí, kam se dělníci při výkonu. 
-svého zaměstnání dostanou a neměni na tom nic okolnost, že na galerll 
pod hřídelem transmise byla narovnána dřeva, neboť jest zjiš~ěno, že 
dřeva nebyla tam vždy uložena a že v době úrazu nehyla srovnana, ny
brž rozházena v prostoru před transmisí, COž rozsudek sám považuje za 
okolnost nebezpečí spíše zvyšující. Jde tedy o místo, ohrožující bezpeč
nost lidskou a proto byl obžalovaný jako tovární ředitel povinen zacho
vati se podle § 57 min. nař. a opatřiti transmisi ochranným zařízením. 
Podle zjištění' rozsudku však obžalovaný takového opatření neučinil, 
takže transmise nebyla v době úrazu ničím chráněna, a právě tím došlo 
k smrtelnému úrazu Jana V-a. Při t0111 jest nerozhodno, z jakého důvodu 
se Jan V. dostal do brczprostřední blízkosti transmise. I když se snad 
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tam oblékal, stalo se to na pracovi,šti. Nějaké zavinění V-ova nebylo 
rozsudkem zjištěno a mohlo by ostatně jíti jen o spoluzavinění poško
zeného samého, jež by podle stálého rozhodováni zrušovacího soudu 
obžalovaného neomlouvalo. Jest tu tedy objektivní skutková podstata 
přečinu podle § 335 tr. zák. V tomto směru stačí úplně dosavadní zji
štění rozsudku a není třeba doplnění a vysvětlení ve směrech, nazna
čených zmateční stizností. Zbývá jen stránka subjektivní, totiž otázka, 
zcla nebezpečná povaha tran·smise byla pro obžalovaného při náležité 
obezřetnosti předvídatelná. Nalézací soucl zodpověděl i tuto otázku zá
porně. Než tento výrok jest již proto vadný, poněvadž rozsudek se svého 
mylného stanoviska po stránce objektivní posoudil nesprávně i otázku 
subjektivní viny obžalovaného. Jest tedy nutno, by nalézací soud znovll 
probral i otázku subjektivního zaviněni obžalovaného. Aniž bylo proto 
potřebí, zabývati se dalšími vývody zmateční stižnosti, jež namnoze 
dlužno označiti za bezpodstatné a z části vzhledem k uvedenému sta
novisku zrušovacího soudu po stránce objektivní i za bezpředmětné, 
bylo vyhověti zmate čni stížnosti, zrušiti rozsudek jako zmatečný podle 
čís. 5 a 9 a) § 281 tr. ř.a odkázati věc podle § 288 čís. 1 a 3 tr. ř. na 
soud prvé stolice k novému projednání a rozhodnutí. 

čís. 3210. 

Zastavením trestního vyšetřováni proti svědkovi nestává se ještě 
předpis § 170 čís. 1 tr. ř. bezúčinným. 

(Rozh. ze dne 22. čefvna 1928, Zm I 328/28.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl v neveřejném za
sedání zmateční stížnost obžalovanéllO do rozsudku krajského jako 1'0-
rotního soudu v Chrydimi ze dne 22. března 1928, jímž byl stěžovatel 
uznán vinným zločilÍem úkladné vraždy podle § 134 a), 135 čís. 1 tr. 
zák. a pře'stupkem § 36 zbrojního patentu, mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Zmatečnost s hlediska čís. 4 § 344 tr. ř. spatřuje stížnost v tom, 
že manželka obžalovaného nebyla slyšena jako svědkyně pod přísahou. 
Jest ovšem správné, že trestní řízení proti manželce obža'!ovaného bylo 
k návrhu státního zastupitelství zastaveno; leč zastavením· trestního vy
šetřování proti svědkovi nestává se ještě předpis § 170 čís. 1 tr. ř. bez
účinným, naopak může soud přes toto zastavení podle okolností připadu 
prohlásiti, že tu i naclále jest podezření proti svědkovi, že čin, o němž 
m~á býti slyšen spáchal aneb v něm mél účastenství; rozhoduje o těchto 
předpo~ladech, rozhoduje soud podie volného uvážení všech okolností, 
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aniž by bylo lze napadati jeho výrok, není-li stížen p;ávní~, omyle:n. 
Takové rozhodnutí učinil i soudní dvůr. v souzeném pnpade, VySIOVIV~ 
že podezření proti svědkyni trvá dosud, byf I řízení proti ní bylo zasta
veno. Vadnost tohoto výroku stížnost nedokazuje pouhým tvrzením, že 
by státní zastupítelství nebylo navrhlo zastavení řízeni, kdyby tu byla 
i sebe menší dávka podezření proti svědkyní z pachatelství neb spolu
pachatelství; vždyť neiáleží na tom, z jakých důvodů státní zastupI
telstvÍ upustilo od trestního stihání, nýbrž jde tolIko o to, zda podle 
přesvědčení soudu tu je podezřeni, že se svědek na trestném čmuzu
častnil; jelikož soudní dvůr v případě, o .nějž t~.ide, tento pře~pok:ad 
zjistil, nepochybil, pokud s ohledem na predpls CIS. 1 § 170 tl. r. sved
kyni nevzal do přísahy. 

Čís. 3211. 

o svádění ku zločinu podle § 9 a 105 tr. zák. lze mluviti toliko tehdy, 
když jednátli svádějiclho se neslo pr~vě a )e.~ině .k tomu cí~~, .by •. byl 
sveden k stranictví nebo porušení povmnosh uredmk rozhodujlcl pnmo 
o veřejné záležitosti aneb spolupů~bící. fo1a roz~odování jeh? .~ěc? 
přípravou anebo tím, že dal aneb mel dab podne! k zavedeni tlzem a 
rozhodování příslušným úřadem. 

Pokud sem nespadá působení iinaněníbo úředníka na ostatní členy 
komise. 

Trestná pomoc je možná až do realisace zločinného záměru. 

(Rozh. ze dne 30. června 1928, Zrn II 125/28.) 

N e j v y Š š í s o II cl jako soud zrušovacÍ vyhověl v neveřejném za
sedání zmateční stížnosti obžalovaných do rozsudku krajského soudu 
ve Znojmě ze dne 23. dubna 1927, jímž byli stěžovatelé uznáni vinnými 
Otakar Ch. zločinem bezvýsledného svádění ke zločinu svádění kuzne
užití úřední moci podle § 9 a 105 tr. zák. a Arnoštka Ch-ová ·spoluvinou 
na tomto zločinu ve smyslu § 5, 9 a 105 tr. zák., zrušil napadený roz
sudek jako zmatečný a věc vrátil soudu prvé stolice, by ji znovu pro
jednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnosti obžalovaných, dovolávající se čiselně důvodů zma
tečnosti čís. 5, 9 a) a 10 § 281 tr. ř.,nelze upříti úspěchu. Vývody stíž
nosti nelze se zabývati, pokud se snaží dokázati, že tu skutková podstata 
zločinu vydírání ve smyslu § 98 b) tr. zák. nemůže přijíti v úvahu, vždyť 
stěžovatelé byli llzlláni vinnými zločinem bezvýsledného svádění k zlo
činu podle § 105 tr. zák., pokud se týče pro spoluvinu na tOlllto činu 
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a může podle ustanovení § 281 a 282 tr. ř. toliko tento odsuzující výrok 
zmateční stížností obžalovaných býti napadán. Nelze ani uvažovati o ná
mitkách stížnosti, pokud ve směru hmotněprávním v příčině tohoto ·zlo" 
činu dovozuje, že svádění ke zločínu podle § 105 tr. zák., dokonce oso
bou již předem ochotnou, přijmouti dar, je ~rávně nemožný.m; vždyf 
zrušovaCÍ soud ve svem rozhodnuÍl ze dne 1. cervence 1927, c. J. Zm II 
10/27, projevil názor opačný a jest tento právní názor závadným pro 
další řízení v první stolici, aniž bylo podle čtvrtého odstavce § 293 
tr. ř. stížnosti dovoleno, proti tomuto rozhodnutí dále brojiti. Právem 
vytýká však .stížnost, dovol~vajíc se důvodu .zm~tešnost~ čís. 9 a) § ~81 
tr. ř. zmatecnost tohoto vy roku pro mylny vykl ad zakona ve smercr 

. jiném. Ke skutko'vé podstatě zločinu podle § 105 tr. zák. vyhledává se 
totiž - mimo jiné tu v úvahu nepřicházející případy - by pachatel 
hleděl· svésti darem k stranictví nebo k porušení úřední povinnosti jaké
hokoliv úředníka.v případech rozhodování ve věcech veřejných; před
mětem tohoto zločinu jest tedy jakýkoli úředník, jemuž náleží jakýkoli 
úkon související s tím, zda a jakým způsobem nebo směrem rozhodne 
se o veřejné záležitosti, tedy nejen úředník, který o veřejné záležitosti 
rozhoduje přímo sám, nýbrž podle u.stálené judikatury zrušovacího soudu 
i úředník, který taková rozhodnutí věcně připravuje, nebo při nich spolu
působí, na přiklad tím, že dává nebo podle povinnosti má dáti podnét 
k zavedení řízeni a rozhodováni přislušným úřadem. Těmito předpo
klady je i jasně naznačen směr, jímž se musí nésti úmyslná činnost pa
chatelejenž svým působením hledí svésti (§ 9 tr. zák.) osobu ]lnou, 
v souz~ném případě Jakuba R-a, k tomu, by se dopustila zločinu svá
dění k zneužití moci úřední ve smyslu § 105 tr. zák.; skutková podstata 
§ 9 tr. zák. totiž vyžaduje, by byla jiná osoba vyzývána k určitému 
konkrétnimu činu trestnému, a je tedy nasnadě, že by o svádění - scil. 
neúspěšném - k zločinu podle § 105 tr. zák., pokud se týče i o spolu
vině na tomto svádění bylo lze mluviti toliko tehda, kdyby se jednání 
svádějícího (jeho jlomocnika) . neslo právě a jedině k tomuto cíli, by 
byl 'vůli osoby, na niž bylo působeno, dán směr, § 105 tr. zák. před
pokládaný, totíž by l)leděla tato osoba svésti darem k stranictví neb 
porušení povinnosti úředníka o veřejné záležitosti přímo rozhodujícího 
aneb na tomto rozhodování úkony shora blíže naznačenými spolupůso
bícího. Jakékoli působení darem na úředníka, by porušil úřední povin
nost ve směru jiném, nenaplňuje § 105 tr. zák., a v důsledcích toho 
nejde pak ani o svádění k tomuto zločinu podle § 9 a 105 tr. zák., když 
svádějící ve svyj úmysl nepojal veškeré tu vyznačené náležitosti § 105 
tr. zák. Tyto právní náležitosti nepostřehuje nalézací soud, pokud v roz
sudku vyslovuje názor, že »každý pokus stěžovatele Otakara Ch-e«, roz. 
v příčíně působení, by. k superrevisi nedošlo, »musel by býti spojen 
s porušením je.ho povinnosti úřední«, po případě s porušením »úřední 
povinností jiných členů komise«; a že tato povinnost _. roz. »úřední,,
se zakládá. již na všeobecném slibu všem úředníkům společném o věr· 
ném plnění služebních povinností a o věrnosti republice Čsl. ve smyslu 
slibu ze dlle 7. února 1919«. Napadený rozsudek takto podkládá před-
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pisu § 105 tr. "ák. význam širši, jakoby již kt<;rékoli půso~e~í na úřed·· 
níka darem k porušení jeho úřední povinnostt vubec a v nejSlfSl111 smyslu 
slova již zakládalo skutkovou podstatu § 105 tr,' zák., kdežto ve skuteč
nosti, jak dovozeno, trestní sankce § 105 tr: zak .. ~se omezuje tohko ~',a 
určitě vytýčený okruh léto úřední povmnostl, totlZ - v souz~nem pn
padě _ na »rozhodování ve věcech _veřejný~h« v ,ro:,.sahu v u~o~~ to· 
hoto rozhodnuti blíže naznačeném. Ze se zavadna cmnost svade]Iclch 
_ stěžovatelů -- nesla právě a jedině k tomu, by Jakub R. svésti hleděl 
stěžovatele Otakara Chce k porušeni povinnosti úřední, pokud se p?
hybuje v mezích »rozhodováni veřejných záležitostí«:, rO,zsudek nez]I
šťuje; ba nezjišťuje ani, zdali Ch. vůbec takovou ,zvlastn,I, tun~cI >>lOZ,
hodovati ve veřejných záležitostech« v tomto konkretmm pnpade ~ ObOl,1 , 
své vešobecné úřední vlastnosti vyvinouti mohl; neboť prohlasu]e se 
v rozsudku, že soudu »není známo, jakých prostředků k zamezení sup~;
revise Ch. zamýšlel použíti a jakými cestami chtěl svého, cíle d~salt
nouti<<. V této spojitosti zmiňuje se rozsudek o »nepravldeln~c~~estad;~(, 
které stěžovateli Otakaru Ch-ovi zajisté byly volny, a uvadl jako pll
klady, že »tak mohl učiniti potlače,ním, d,odatečným o?s!raněním neh 
paděláním interní zprávy; anebo pusobemm na ostatm. cleny k0111lS,:' 
s nimiž byl ve společenských stycích, jež mu patrně -pos~ytovaly ,m~,
nosti, pokusiti se o získání toho kterého čle~1a pr? sv; pla?y~; lec, t) ~o 
počiny nemají nic společného s >>rozhodovan1111 vereJ11ych z~alezltosŤ! s,te: 
žovatelem Ch-em«; vždy!', pokud by ~těžovat~~ byl, potlac0, d~datecne 
odstranil neb padělal onu interní zpravu, ° mz svedek 1I1Z. Vadav V; 
uvádí, že je jejím autorem a kterou patrně odevzdal',Jak !1U,tno ales?,?" 
podle jeho údaje za to míti, již dne 22. září 1925 berl11 sprave v Z., pnc!l 
by se zajisté takový skutek zásadám o chování se úředníka s ?ledl~ka 
kárného ba mohl by třeba i naplniti skutkovou podstatu nektereh0 
trestnéh~ činu podle všeobecného trestního zákona, ~a příklad § 199 d) 
aneb 320 fl tr. zák. a pod.; nikdy by však neodpovldal~ tako~a čmno:,t 
pojmu »rozhodování veřejných záležitostí« podle § 1 O~ tr. zak., po?e
vadž takovéto odstranení neb padělání oné zpravy nema I1!C spole:neho 
s rozhodováním, »zda má dojíti k superrevisi«, ani s úř~dní:n pnpra
vováním takovéhoto rozhodnutí, nýbrž bylo by skutkem, ]ehoz ,~e mohl 
dopustiti i kterýkoli neúředník, a jehož provede:,í by ,bylo st~::ovatel1 
vlástně toliko usnadně,no násled~el:' jeh,? za111estna~" .lak? ured~l~a 
v resortu finančním a lIm podmmeneho pnstupu k one hS,tme, kter~ ~ 
nebyla.v rozhodné době v jeho úschově (§ 102 c) tr. zak.) -- nybrz 

v úschově berní správy. . . .' .. .' , ' 
S téhož hlediska sluší posuzovatI I kterekolt vyuzltkovam znamostt 

a konexí úředních Ch-em a působení na jiné úředníky, by s~, snad do
pustili nějaké ~ v rozsudku ovšem blíže neur,čené - nepnstolnostt; 
takové jednání mohlo by snad poukazovalI ~a pnklad, ke sk,:tko~e pod
statě přečinu podle třetího odstavce § 2 zakona .o upla!kar~tvl, ';Ik?y 
však by nebylo lze říci o stěžovateli,. ž~ >>r?~hodu]e 0. vereJ11ych zalezl
tostech«, kdyby toliko soukromě na pneho uredmka pu~obll ]akymsl dll
sud nevysvětlitelným způsobem, by k supeneV!SI nedoslo. V dusledClch 
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toho bylo by pojmově i vyloučeno svádění k zločinu § 105 tr. zák. podle' 
§ 9 tr. zák. a spoluvina na tomto svádění podle § 5 tr. zák., pokud by se 
působení stěžovatelů na Jakuba R-a bylo neslo k tOI11U cíli, by byl Otakant 
Ch-ovi poskytnut dar v příčině počinů shora uvedených. Rozsudek uvažuje 
ovšem ještě o třetí možnosti) totiž o tom, že »rozhodnutí berní správy 
přirozeně závisí na t0111, jak je dotyčný referent informován, a poněvadž 
referent je odkázán se SVOll informací převážně na písemné a ústnf 
zprávy členel komise, že by se mohl návrh Ch-e jako člena nejzapraco
vanějšího státi snadno rozhodným«. Podle právních zásad shora vylí
čených mohla by taková informace Ch-ova býti posuzována jako »zjed
návání podstatného podkladu pro rozhodování veřejné záležitosti jiným 
k tomu povolaným úředníkem« podle § 105 tr. zák.; avšak nehledíc 
k tomu, že by se v tomto směru musel nalézaci soud nezbytně předem 
vypořádati s obsahem zprávy ministerstva financí, prohlásivší, že Ch. 
»neměl práva rozšířiti o své újmě revisi i na léta předcházejícf, a nebyl 
tudíž ani oprávněn a ani nebyl s to učiniti opatření, by se superrevise 
konala neb nekonala«, uvádí rozsudek i tuto možnost toliko jako »even
tualitu«, aniž by mu bylo známo, zdali právě touto cestou chtěl dosáh
nouti svého cíle. Ani tu proto' rozsudek neobstojí, pokud nezjišťuje 
přesně a zřetelně, předem v příčině § 105 tr. zák., zdali takové nepřímé 
spolupílsobení Ch-e při rozhodováni veřejné záležitosti, o niž tu jde, 
podle oboru jeho úředních funkcí skutečně přišlo v úvahu, a dále v pří~ 
čině. § 9 a § 105 tr. zák., pokud se týče i § 5 tr. zák., zdali se též čin
nost obžalovaných nesla právě k tomuto cíli, by přiměli Jakuba R-a 
k tomu, by Otakaru Ch-ovi poskyti dar schválně za účelem, přimě li 
Ch-e k spolupůsobení takto naznačenému. Zmateční stížnosti obžalo
vaných,jež vady tyto z části výslovně vytýká, z části k nim cel}'m obsa
hem vývodů alespoň jasně poukazuje, bylo proto vyhověti a uznati za 
předpokladů § 5 novely k trestnímu řádu již v zasedání neveřejném, jak 
se stalo, aniž bylo třeba pouštěti se do rozboru různých s hleDiska for
málního vznesených výtek stížnosti. Tolik dlužno ještě připomenouti, 
že stížnost je na omylu, pokud se domnívá, jakoby snad právoplatně 
bylo již rozhodnuto, že čin obžalovaným za vinu daný není ani pod
vodem ani vydíráním, ani úplatkářstvím neb útiskem. Tím, že se věc 
vrací soudu prvé stolice k novému projednání a rozhodnutí, je soud 
ovšem vázán právními. názory v rozhodnutí zrušovacího soudu p-roje
venými, jinak má však plnou volnost ba povinnost, by činnost obžalo
vanýchna podkladě skutkového stavu při novém přelíčení zjištěného -
případně od dosavadního stavu odchylného - posuzoval v základě 
§ 262 a 267 tr. ř. podle všech pro konkrétní případ v úvahu přicháze
jících právních hledisek. A tu budiž íeště poznamenáno; že by na pří
klad pro skutkovou podstatu zločinu podvodu, na kterou obžaloba zní, 
nepadal vůbec na váhu onen pro zločin § 105 tr. zák. ovšem tak díJle
žitý rozdíl ~,e~i úředn}mi povinnostmi stěžovatele vůbec a úkony týka
J1t;lml se urclteho odvetví těchto povinností, totiž rozhodování ve veřej
nych záležitostech, nýbrž že by tu (ovšem za ostatních zákonem v § 197 
tr. zák. a násl. vyhledávaných předpokladů) stačilo lstivé předstírání 
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stěžovatele, že »vůbec může a chce mocí svého úředního postavení něco 
podniknouti, by k superrevisi nedošlo«. Pokud se týče zločinu podle 
§ 98 b) tr. zák., přicházel by tento v úvahu podle toho, jaký smysl a 
účel by soud zjistil ohledně závadných výroků obžalovanými vůči R-ovi 
pronesených. Pokud se posléze stížnost domnivá, že u Arnoštky Ch-ové 
nelze mluviti o o spoluvině na zločinu jejiho muže, poněvadž činnost 
tohoto (nedokonané sváděllÍ Jakuba R-a)· byla ukončena dříve, nežli 
počala závadná činnost stěžovatelky, sluší připomenouti, že trestná po
moc je. možná až do realisace zločinného záměru, který byl by býval 
v souzeném případě realisován teprve skutečným poskytnutím (nabí
zením) částky 30.000 Kč se strany R-a. 

čís. 3212. 

K p,latnosti ustanovení za obecního zřízence není zapotřehí, by byl 
vzat do přísahy. 

Ochrany § 68 tr. zák. požívá, kdo byl usnesením obecního zastupl' 
telstva ustanoven výpomocným obecním strážníkem, pověřen v š e
ob e c n o u službou dozorčí a policejní a jako takový dostal od sta
rosty obce příkaz k hájeni regulovaných břehů před poškozováním drlí
beží II k zajímání drůbeže břehy poškozující, třebas nebyl vzat do pří
sahy a nebyl opatřen úředním šatem (odznakem). 

(Rozh. ze dne 2. července 1928, Zm II 75/28.) 

N e j v y Š š i s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčeni 
zmateční smnost obžalovaného do rozsudku zemského trestního soudu 
v Brně ze dne 13. proBince 1927, pokud jím byl stěžovatel uznáu vin
ným zločinem podle § 81 tr. zák. a přestupkem podle § 312 tr. zák. 

Důvody: 

Stížnost, uplatňující pouze důvod zmatečnosti podle čís. 9 a) § 281 
tr. ř., je bezdůvodna. Předně se příčí roz sudkovým zjištěním, jež při 
dovoláv{jní se hmotněprávniho důvodu zmatečnosti čís. 9 a) § 281 tr. ř. 
jsou závazna, tvrzení, že J. byl ustanoven jako obecní dozorčí orgán bez 
usnesení obecního zastupitelstva. Zjišťujeť lla'lézací soud z přípisu obec
ního úřadu v R ze dne 27. srpna 1927 výslovně, že J. hyl usnesením 
obecního zastupitelstva ustanoven nejen polním hlídačem, nýbrž zá
roveň i podpůrným obecním služebníkem a pověřen službou do,zorčí 
a policejní za .nemocného obecniho strážníka Václava I-I-ého. Opačné 
tvrzenLzmateční stížnosti musí proto zůstati bez po·všimnutí. Dále zji
šťuje nalézací soud, že J., jako výpomocný obecní strážník, nikoH jako 
polní hlídač, obdržel od starosty obce příkaz k hájení zregulovaných 
břehů Litavky před poškozováním drůbeží a k zajímání drůbeže břehy 
poškozující. Ochranu podle § 68 tr. zák. nelze výpomocnému obecnímu 
strážníku odepříti pro-to, že nebyl vzat do přísahy. Neboť §68 tr. zák., 
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k němuž poukazuji §§ 81 a 312 tr. zák. co do kruhu osob jimi chráně, 
njeh, požaduje předchozí vzetí do přísahy (příslušným politickým úřa
dem) jen při oso~ách. usta~.ovených pro dozor ~ad I:sy, kdež!? se 
v poukazech na úredmky, znzence a sluhy. obecl1lho ur~du o o pn~az.~ 
nezmiňuje (Sb. č. 1932, 1300). Ustanovem obecl1lch znzencu naleZl 
obecnímu výboru pokud se týče podle názvosloví zákona ze dne 7. února 
1919, čís. 76 sb. z. a n. obecnímu zastupitelstvu. Nařizujeť § 31 obec. 
zříz. pro Moravu ze dne 15. března 1864, čís. 4 z. zák., že obecní výbor 
má obecnímu starostovi dáti k ruce potřebný personál a že obecní vý
bor, uzná-Ii za tim účelem potřebu ustanovení zvláštních úředniků a 
zřízenců, usnes~ se na jejich počtu 2. na služném, na způsobu .iich jme
nování a propuštěni, jakož i na jejich požitcich odpočivných a zaopa
třovacích. Ani v tomto zákoně o obecním zřízení ani v jiných zákonech 
není' předpisu, že k platnosti ustanovení obecního úředníka nebo zří
zence obecním výborem jest zapotřebí, by byl vzat do přísahy; arci zu
stává obecnímu výboru ve smyslu § 27 obec. zříz. volno, usnésti Se na 
tom, by byl vzat do přísahy. Rozsudkový výrok nestává se však po
chybným ani, přihlíží-li se k předpisům zákona ze dne 16. června 1872, 
čís. 84 ř. zák., upravujícího úřední postavení strážních zřízenccl, usta .. 
novených k ochraně Jednotlivých odvětví zemědělství (rolnictví, les
nictví, honby, rybářství a jiných vodních oprávnění). Neboť podle § 1 
tohoto zákona je potvrzeni okresním politiokým úřadem· a vzetí do pří
sahy předepsáno jen pro takový strážní personál, který byl pro ochranu 
některého z uvedených odvětvl zemědělství zvláště ustanoven. (.» Wird 
..... ein besonderes Wachperso.nal aufgestellt.«) V souzeném případě 
nebyl však J. k vůli hájení zregulovaných břehů Litavky ustanoven jako 
zvláštní strážník a· hlídač, nýbrž byl úkolem tím pověřen jako obecní 
strážník, ustanovený pro všeobecnou službu bezpečnostní. Na věci ne
mění nic ani ta okolnost, že dozor nad zregulovanými břehy Litavky, 
o nějž jde, spadá svou povahou do oboru strážní slu,žby některého 
z~řečených odvětví zemědělství; rozhodným jest jedině, že" J. nehyl pro 

. tuto strážní s.lužbu ustanoven jako zvláštní hlíd"č, ný"brž konal ji ve 
funkci obecního strážníka, pověřeného všeobecnou slu~bou policejní 
a bezpeonostní. Bylo již dovoděno, že pro policejní stráž obce po.sléz 
řečeného druhu není ochrana podle § 68 tr. zák. odvislou od vzetí do 
přísahy; podle všeobecných zásad právních je též nepochybno, že vše
obecná služba bezpečnostní z"hrnuje v sobě pojmově i specielní službu 
bezpečnostní, jakou byla v podstatě služba v tomto případě. Nešlo tu 
o obory působnosti, které by svou povahou stály samostatně vedle sebe, 
naopak onu specielní službu bezpečnostní sluší považovati jen za sou
částku a úsek všeobecné služby bezpečnostní. Stal se proto J. osobou 
v § 68 tr. zák. jmenovanou a Zvláštní· ochrany §§ 81 a 312 tr. zák. 
účastnou ji~ tím, že byl usnesením obecního zastupitelstva ustanoven 
výpomocným obecním služebníkem, pověřen všeobecnou službou do
zorcí a policejní a že mu byl jako takovému starostou obce dán shora 
řečený příkaz k hájení regulovaných břehů Litavky, třebaže nebyl vzat 
do přísahy. Není také ani v § 68 tr. zák. ani v ustanoveních obecního 
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znzeni opory pro názor, že by ochrana podle .§ 68 tr. zák. byla zá
vislou na tom, by byl obecní úředník nebo zřizenec v době úředniho 
výkonu opatřen buď úředním šatem neb odznakem. Zmateční stížnost 
nemůže však obstáti ani s dalšímí námitkami. Není předně ve shodě 
se zjištěnimi rozsudku, že obecní starosta svěřil ochranu břehů řeky 
Litavky jen na žádost vodního družstva jako soukromého podniku, a že 
to učinil jen v plné moci a v poměru k družstvu a nikoli v plné moci 
a jménem obce jako veřejného podmětu. Nalézací soud zjišťuje vý
slDvně, že starosta nedal příkaz v zastoupení vodního družstva, nýbrž 
v zastoupení obecní rady. Pravíť se v citovaném již přípise obecního 
úřadu, jejž učinil soud podkladem svého přesvědčení, že příkaz starosty 
nebyl vydán z důvodu soukromého hájení břehů, nýbrž se stanoviska 
ochrany veřejných z<'ljmů a v zájmu pořádku v obci; vyžadoval prý toho 
veřejný zájem, by regulační stavby, na něž přispěl stát, země i obec, 
tato částkou 300.000 Kč, nebyly ničeny a by se neopakovaly povodně 
ohrožující nejen majetek občanů, nýbrž i jejich životy. Nehledíc k tomu, 
nemohla by se J-o'vi jako obecnímu strážniku odepřiti povaha osoby 
podle § 68 tr. zák., ani tehdy, kdyby bylo skutečně šlo o ochranu ma
jetku soukromého. Vždyť pDdle § 27 čís. 2 obec. zříz. pro Moravu spadá 
do oboru působnosti obce obstarávání místní policie a zejména péče 
o bezpečnost osoby a majetku, a zákon nečiní rozdílu v tom směru, zda 
jde o majetek soukromj či veřejný. Bylo by p.římo absurdní, by sou
kromý majetek byl vyloučen z ochrany, která se podle zákona propůj
čuje všeobecne a bez výhrady. V souzeném případě zjišťuje rozsudek, 
že J. vystupoval jako obecní strážník, tecly jako orgán policejní. To je 
jedině rozhodné a bylo by právně bezvýznamno, že předmětem jeho 
ochrany byl majetek soukromý. Že by závadné jednání obžalovaného 
nenaplňovalo ostatní znaky skutkové podstaty zločinu podle § 81 a pře
stupku § 3]2 tr. zák. v objektivním a v subjektivním směru, zmateční 
stížnost ani nepopírá. Bylo ji proto zavrhnouti jako bezdůvodnou. 

čís. 3213. 

Telegrafy (zákon ze dne 20. prosínce 1923, čís. 9 sb. z. a n. z roku 
1924). 

V těch případech, kde následkem dřivějšího přihlášení má státní 
správa již kontrolu radiových zařizení u osoby, jež je má,respektuje 
zákon soukromý zájem na vlastnictví těchto zařizení í uplatněni jeho 
p,ro ten případ, že povolení přechovávání těchto zařízení podle § 22 
zákona zanikne, jmenovitě, kd,yž se ho osoba oprávněná podle písm, c) 
tohoto § vzdá; nepoužila-li tu státní správa práva daného jí v § 23 
odst (1), nepřechovává 000 osoba až do uplynutí zákonem, pokud se 
týče úřadem (§ 23 odst. druhý a třetí) p()volené doby, v niž může 
zařízenim v ohledu soukromoprávním volně disponovati, odhlášených 
zařízení »bez povolení« a nedopouští se proto drženim těchto zařízeni 
v této době přečinu pOdle § 24 (1) zákona. 

(Rozh. ze dne 3 .. července 1923, Zm I 274/28.) 
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N c j vy Š š í s o II d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost státního zastupitelstvÍ do rozsudku zemského trest
niho soudu v Praze ze dne 7. březl1a 1928, jímž byl obžalovaný podle 
§ 259 čís. 3 tr. ř. sprošt~n z obžaloby pro přečin podle § 24 zákona ze 
dne 20. prosmce ] 923, CIS. 9 sb. z. a n. z roku ] 924. 

Důvody: 

Nalézací soud neshledal přečin podle § 24 odst. prvý zák. čís. 9/1924 
sb. z. a n. v tom zjištěném činu obžalovaného, že tento, odhlásiv dne 
29. dubna 1927 ,svou do té doby přihlášenou radiovou stanici, nechal 
anténu na půdě a ostatní součástky doma až do 25. listopadu 1927, 
kdy proti němu bylo učiněno četnictvem oznámení. Vycházeje z usta
noven"í § 23 zákona a z úvahy o tom, že nikdo nemůže podle přiroze
ného práva utrpěti hmotnou škodu, by zachoval určitý zákonný předpis, 
má nalézací soud za to, že majitel radia řádně je odhlásivší nemusí se 
ho hned po odhlášení zbaviti, nýbrž může dále přechovávati radiové 
součástky a zařízení až do jednoho roku od odhlášení stanice. Takové 
přechovávání považuje tudíž nalézací soud zřejmě za povolené samým 
zákonem, totiž jeho ustanovením § 23 druhý odst. a pro nedostatek té 
náležitosti skutkové podstaty přečinu podle § 24 odst. prvý zák., že se 
přechovávání dálo bez povolení, neshledal v činu obžalov,\ného onen 
přečin. Tento názor napadá zmateční stížnost státního zástupce důvo
dem zmatečnosti podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. tvrdíc, že ustanovením § 23 
zákona není nijak dotčeno ustanoveni § 24 téhož zákona, které prohla
šuje za přečin každé přechovávání radiotelefonního zařízení bez po
volení, a nelze tu rozlišovati, zda pachatel povoleni nemá proto, že se 
ho dříve vzdal anebo že si ho vůbec neopatřil. Předpisem tohoto § chrání 
stát svá práva výsostná a jiná další důležitá práva, kdežto ustanovením 
§ 23 zákona jsou prý upravena práva osob soukromých,_~okud jimi 
neuí dotčen zájem chráněný v § 24 zákona, a práva podle § 23 odst. 
druhý zákona může prý býti zřejmě užito jen v případě, že příslušný 
úřad po zániku povolení učinil opatření v § 23 odst. prvý tohoto zá
kona uvedená. Zákon sám aniž prováděcí nařízení neukládá poštovním 
úřadům za povinnost, by tato opatření učinily. Jestliže neUČinily úřady 
podle vlastního uváželll takových opatření, není prý přes to nikdo opráv
něnbez povolení přechovávati radiotelefonní zařízení a odvozov'ati právo 
k tomu z ustanovení § 23 zákona. S tímto právním názorem zmateční 
stížností nelze souhlasiti. Není sice na místě, dovolává-Ii se rozsudek 
nalézacího soudu přirozeného práva, poněvadž za účelem ochrany vyš
ších zájmů veřejných může dojíti k tomu, že důsledkem určitého velí
ciho předpisu zákona utrpí snad soukromník jeho nuceným zachová
váním i hmot-nou škodu, když zákonodárce na zamezení tohoto případu 
n}c .v zákoně neustanovil. Takové opatření však učinil právě při zákonu, 
jlmz se upravuje výroba, prodej a přechovávání radiotelegrafních a 
radIOtelefonních zařizení i jejích dovoz z ciziny. účelem tohoto zákona' 
jest zvýšená ochrana veřejného, státního zájmu na přísné kontrole mož-
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nosti provozu radiotelegrafního a radiotelefonního a pro zabezpečení 
této kontroly má zákon přísná trestní ustanovení i o přechovávání zaří
zení tomu sloužících. Chce tedy nepochybně s plnou přísností zakročiti 
tam, kde jde o přechovávání takových zařizení, k- němuž nebylo státe 
ními dozorčími orgány ještě vůbec dáno povoleni, o němž tedy státní 
správa vědomosti nenabyla a kde se tudíž přechováváni to státní kon
trola vůbec vymyká. Tu případný. soukromý hmotný zájem zákon nijak 
nebere do ohledu a v odst. pátém § 24 nařízené bezpodmínečné propad
nutí takových zařízení ve prospěch státu, tedy hmotná škoda stihne tu 
vinníka vždy jako vedlejší trest. Avšak v těch případech, kde dozorčí 
státní orgány zvěděly již na základě řádné přihlášky a udělené koncese 
o tom, že určitá osoba jistá radiotelefonni zařízeni dovoleně přechovává, 
jest kontrola, jež jest účelem zákona, již zabezpečena a bere proto zá
kon oMed na soukromý zájem na vlastnictví těchto zařizení i uplatnění 
jeho pro ten případ, že povolení přechovávání těchto zařízení podle § 22 
zákona zanikne, jmenovitě též, když se ho osoba oprávněná podle 
písm. c) uv,. § vzdá. Tu sice § 23 zákona dává státní správě možnost, by 
k zamezení neoprávněné výroby, prodeje, přechovávání i dovozu z ci
ziny těchto zařizení učinila potřebná opatření v zákoně vypočtená, če
hož státní správa podle toho, že jest to fakultativní opatření, jistě má 
použíti právě tam, kde se toho ukazuje potřeba. Naproti tomu zákon ve 
druhém a třetím odst. uv. § stanoví lhůtu jednoroční, která může býti 
prodloužena a v níž může osoba, jejíž oprávnění -zaniklo, tímto zařízením 
disponovati v ohledu soukl-omo-právním zcela volně, pouze zase s O1ne
zením rázu veřejnoprávního, totiž s povinností státní kontroly osoby, 
jíž chce své zařízení postoupiti. Teprve, když vlastník tohoto záko
nem mu daného oprávnění volného soukromoprávního nakládání do jed
noho roku nebo do delší prodloužené lhůty nepoužije, ztrácí podle zá
kona volné disposiční právo ve prospěch poštovní a telegrafní správy, 
i tu však mu zákon zaručuje náhradu obecné hodnoty tohoto zařízení 
pro zamezení citelné újmy majetkové. 

Sleduje-Ii se účel všech těchto ustanoveni v jich souvislosti, patrno, 
že zákonodárce v případě, kde následkem dřívějšího přihlášení má státní 
správa již kontrolu těchto zařízení u osoby, jež je má, nechce potlačiti 
soukromý zájem úplně, dává straně 11l0žnost k jeho uplatnění volnou 
disposicí o tomto zařízení do určité lhůty a .nebrání této di,sposici ani 
v tom případě, že státní správa použila práva daného jí v prvém odst. 
§ 23. zákona, na zabavení těchto zařízení a nástrojů, zastavení práce 
strojů, zavření provozu; avšak toto vše jsou pouze opatření rázu zabez
pečujícího, jež však uplatnění volné dispo.sice podle druhého odst. uv. § 
nijak .nebrání, nejvýše snad je v takových případech k volné disposici 
nutným svolení státní správy, jež zařízení k vůli zabezpečení zabavila. 
Naopak zase nelze z tohoto ustanovení dovozovati, jak to činí zmateční' 
stížnost, že by se práva v druhém odst. § 23 zákona vytčeného mohlo 
užíti právě jen pro případy v odst. prvém stanovené, právě naopak 

. v těch případech, kde státní správa svého práva podle tohoto ustanovení 
nepoužila, není vlastník při uplatnění svého záko.nem mu daného opráv-
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něnÍ na volnou disposici tímto zařízením vůbec ničím vázán, než předpi
-sem o nutném oprávnění osoby,. jíž svoje zařízení postupuje a předpi
sem o nutné ohlášce tohoto postoupení. Dovoluje-E však zákon volnou 
~Iisposici tímto zařízeníl~ do ur~ité doby, do~oluje tím již sa~o sebou 
v těch případech, kde statm sprava podle prveho odst. § 23 za~ona ne
zakročila i přechováváni dotyčného zařízení u samého vlastmka, bez 
něhož př~ce by jinak v?l~á disposice by!a úplně zne,!,ožně~a a zákonn~ 
předpis o jejím uplatnelll staval by se uplne llusormm. Az do uplynu,tI 
zákonem, případně úřadem povolené doby nepřechovává tedy vlastmk 
odhlášená zařízení »bez povolení«, jak vyžaduje skutková podstata § 24 
odst. prvý zákona a nedopouští se proto držením těchto zařízení v této 
době přečinu tu uvedeného. I vládní návrh zákona (tisk čÍs. 4096 posl. 
sněm.) uvádí výslovně v § 23 jako účel jednoroční (případně prodlou
žené) lhůty, by osoba, jejíž oprávnění zaniklo, .nebo její právní nástupci 
nebyli nuceni pr.odatí zařízení pod cenou, a ke třetímu odst. podotýká, 
že jsou takto jistě do,statečně cl;ráněny ja~ z~jmy s,tran,. tak ,i ~~jmy ~o
štovní a telegrafní správy. SpravnostI hOre]SICh vyvodu svedcI posleze 
i předpis § 6 vládního nař. ze 16. du?~a 1 ?25: čís. 82 sb. z. a n;, po~le 
něhož jest koncesionář povmen v pnpade zamku koncese ZruSlŤI pn
slušné zařízeni ve 30denní lhůtě od zániku koncese, uloží-Ii mu to po
štovní a telegrafní správa, jež jinak je dá zrušiti svými orgány na útraty 
koncesionáře. Ani prováděcí nařízení nežádá tedy bezpodmínečně zru
šeflÍ dotyčné11O zařízení, z čehož tím méně lze sOQuditi na t~J .že vby kO~1ce
sionář po řádném odhlášení byl nuc~n se ho v~bec zba,vlŤI pred Ihu!ou 
samým zákonem mu dovolenou. Netreba a nem am mozno v souzenem 
případě dotýkati se otázky, pokud může míti význam pro posuzování 
trestnosti přechovávání případný neoprávně,ný provoz odhlášené sta
nice, n~boť v souzeném případě n.alézací soud provoz se strany ?bžalo
vaného "nezjistil, vzav za dokázáno, že si zařízení znovu sestroJll Jeho 
131etý syn bez vědomí a svolení obžalovaného. Zm;>teční stížnost do
máhá se tedy odsouzení obžalovaného pro přečin podle § 241 odst. prvý 
zákona bezdůvodně a musela býti zavržena. 

čís. 3214. 

Pro povinnost dohledu ve smyslu § 132 tr. zák. stačí skutečně utvo
řený poměr mezi osobou dohlédající a svěřenou, při němž jest podle 
obecných pravidel a ži",otnlch názorů účelem dohledu zabezpečení mrav
ního vývinu a mravní neporušenosti svěřené osoby v oblasti pohlavního 
života. 

Mamel jest zaměstnavatelem chůvy, jež slouží u jeho manželky. P'O
kud zákon chrání při poměru svěřeni před jeho zneužitím svodem k pá
cháni nebo trpění smilného činu i 'Osoby mravně ne zcela neporušené. 

(Rozh. ze dne 3. červenCe 1928, Zm II 85/28.) 
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Ne j V Y š š í S O U d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku zemského trestního soudu 
v Brně ze dne 13. ledna 1928, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem 
svedení ke smilstvu podle § 132 tr. zák. 

Důvody: 

Uplatňujíc důvod zmatečnosti podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. popirá zma
teční stížnost, že byla Anežka S-ská svěřena dozoru obžalovaného, když 
sloužila jako chůva u manželky obžalovaného a nebylo ničím dokázáno; 
že by on byl převzal nějakým zvláštním úkonem, jenž by takový poměr 
založil, povinnost na ni dozírati. Tuto námitku vyvrací správně již roz
sudek nalézacího soudu uvedením právního názoru, trvale zastávaného 
v praxi nejvyššího soudu, že obža-lo'vaný musí býti již jako hlava rodiny 
považován za zaměstnavatele a že stačí, pokud se povinnosti dohledu 
týká, skutečně utvořený poměr mezi osobou dohlédajfci a svěřenou, při 
němž jest podle obecných pravidel a životních názorů účelem dohledu 
zabezpečení právního statku v § 132 tr. zák. chráněného, to jest mrav
ního vývinu a mravní neporušenosti svěřené osoby v oblasti pohlavního 
života. Ani zmateční stížnost neuplatňuje proti dotyčnému názoru na
lézacího soudu jiných důvodů, pro něž by v souzeném případě poměr 
mezi obžalovaným jako zaměstnavatelem a Anežkou S-skou jako chu
vou jeho dítěte nebyl takovým poměrem, v němž svudci již podle obec
ných pravidel i životních názorů náleží povinnost, by ved-l svěřenou 
osobu k správnému smýšlení ve věcech pohlavních tím, že bdí nad je
jím mravním chováním. Námitkou, že se obžalovaný zdržoval zřídka 
v domácnosti, že cestoval stále za obchodem a že Anežka S-ská kaž
dého dne večer po práci chodívala na noc k svým rodičům (kteréž okol
nosti ostatně ani v rozsudku nejsou zjištěny), má zřejmě na zřeteli jen 
skutečnou nemo·žnost tohoto dozoru po čas nepřítomnosti obžalovaného 
v domácnosti, po případě nepotřebnost tohoto dohledu se strany obžalo
vaného vzhledem na možnost jeho výkonu jejími rodiči. Bezvýznamnost 
této námitky dokazuje již skutečnost, že smilný čin byl spáchán obža
lovaným v jeho domácnosti, když byl i sám doma i chůva byla u něho 
ve výkonu své služby a, kdy tedy ony povinnosti k dohledu v ohledu 
mravnostním po-dávajíd se z poměru zaměstnavatele k chůvě bez jaké
hokoliv omezení tu skutečně byly a proto smilným činem obžalovaného 
konkretně porušeny býti mohly a porušeny byly. Týmže důvodem zma
tečnosti dovozuje dále zmateční stížnost, že nejde tu o svedení, poně
vadž ho nebylo potřeba, ana se svedená osoba sama téhož činu již do
pustila a nebylo tedy nutno, by se obžalovaný dopustil jednání, které 
jest s to, by u sváděné osoby zlomilo mravní odpor k činu, k němuž jí . 
mělo býti zneužito, a dále proto, že svedená osoba sama svým chová
ním projevila ochotu vykonati nebo dopustiti smilný čin. Nehledíc k to
mu, že emu námitku opírá zmateční stížnost o pouhý nalézaCÍm soudem 
nezjištěný, ba ani z výsledků průvodniho řízeni nijak nevycházející před
poklad, jako by z výpovědí Františka C-e a Františky P-é plynulo, že 
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věci kterých se na Anežce S-ské dopustil obžalovaný (tedy podnik
nutdu souiož), měla tehdy již za sebou, poukázal správně nalézací soud 
se zřetelem k tomu, co svědek C. o 'chování Anežky S-ské uvedl, na tím 
vétší povinnost obžalo,:aného db~tí toho, by děvče neklesalo jcš~ě vÍC,e, 
pozoroval-li snad n~ nem mraV11l ned~stalky. J,akmIle Je t~ pOll"''' sve
řenský ve smyslu zakona (§ 132 tr. zak.), chram zakon pred Jeho zne
užitín; svodem k páchání nebo trpění smilného činu i osoby mravně ne 
zcela nepomšené, je-li jen příčinou toho, že se svěřená osoba bez ohledu 
na to, zda, podle svého mravního založení povolněji či zdráhavěJi, uvo
lila se ku smilnému činu, právě vliv na ni vykonaný se strany osoby, 
jíž je svěřena., jejž za sv~d,ení třeba považovati (přeml~u;ání, sliby, 
lichoceni, vzbuzení pohlavl1l zadost! a t!m oslabelll odolnost! CIny k tomu 
s111ěř~jicímí, vyhrůžka neb určitý druh násilí, nedosahující intensity 
v §125 tr. zák. vyžadované a pod.). I když tedy rozsudek, nemaJe 
to sice za dokázáno, bere přece v úvahu, že snad do-šlo k nějakému 
mravně závadnému styku Anežky S-ské s Františkem C-em a že snad 
Anežka S-ská pohladila vlasy obžalovanému, nepochybil, uz.nav na skut
kovou náležitost svedení Anežky S-ské ke smilným činům se strany 
obžalovaného ze zjištěného činu, že ji tento uchopil, odnesl do ložnice, 
položil na lože a vložil svůj úd do jejího přirození, avšak soulož nevy
konal. Ze by právě a bezprostřed.ně k t o 111 U t o jednání obžalovaného 
byla Anežka S-ská dala mu jakýkoliv popud, obžalovaný ani sám ne
tvrdil a nelze to vyvozovati ani z domnělého pohlazení vlacsů, čínu ani 
nepředcházejícího; vyšlo tetly to, že 0ra při nejmenším strpěla čin smě
řující nepochybně aspoň k pohlavnímu podrážclění, tudíž čin smilný, jen 
z jeho vylíčeného jednání, jímž On její vůli vedl za cílem právě vytčeným, 
takže 'správně bylo toto jednání ,kvalifikováno za svedení. 

čís. 3215. 

~ Pro skutkovou podstatu přestupku podle § 312tr. zák.! se nevyža
duje, by urážka dosáhla takového stupně, jak jej předpokládá přestupek 
proti bezpečnosti cti (§ 487 a násl. tr. zák.), nýbrž stačí projev neváž
nosti, jímž pachatel vědomě zlehčuje úřední autoritu napadeného při 
konání jeho úřadu nebo jeho služby. 

Spadá sem výtka obžalovaného při hlavnhn přelíčení státnhnu zá
stupci, že byl protistrano1,l (soukromým účasrtníkem) poštván. 

Státu přísluší právo, by i v civilních sporech byla materielní pravda 
podle možnosti zjištěna. Pod skutkovou podstatu podvodu (§ 197 tr. 
zák.) spadá, zhotovila-Ii strana ve spor1,l padělané soukromé listiny a 
předložila-li je procesnímu soudu, jenž tím byl uveden v omyl. 

Vadou nedostatku .důvodů po rozumu § 281 čís. 5 Ir. ř, trpi rozsudek 
nejen tenkráte, ne1,lvádí-1i pro výrok o rozhodné skutečnosti vůbec žád
ných důvodů, nýbrž i tenkráte, uvádí-li pro takový výrok fonnálné dů
vody, avšak jen takové, mezi nhniž a rozhodnou skutečností, jež má 
býti jimi odůvodněna, není vůbec logické spojitoSti. 

(Rozh. ze cine 7. července í 928, Zm II 476/27.) 
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Ne j V Y š š í S O II Li jako soud zrušovacÍ zavrhl po ústním líčeni 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku zemského soudu v Opavě 
ze dne 30. září 1927, pokud jím by! stěžovatel uznán vínným přestup
kem proti veřejným zřízením a opatřenim podle § 312 tr. zák., naproti 
tomu jí vyhověl, pokud čelila proti výroku rozsudku, jímž byl obžalo
vaný uznán vinným přestupkem podvodu podle § 461 tr. zák., zrušil na
padený rozsudek v tomto výroku, jakož i ve výroku o trestu a výrocích 
s tím souvisejících a věc přikázal příslušnému okresnímu soudu v Opavě, 
by v rozsahu zrušení zno·vu o ní jednal a rozhodl, přihlížeje při tom 
k právoplatnému výroku o vině podle § 312 tr. zák. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnost napadá rozsudek soudu prvé stolice potud, pokud 
obžalovaný byl jim uznán vinným přestupkem podle § 312 tr. zák. a 
přestupkem podvodu podle § 461 tr. zák. Výrok, odsuzující obžalova· 
ného pro onen přestupek, napadá důvodem zmatečnosti podle § 281 
čís. 9 a) tr. ř., leč neprávem. Rozsudek spatřuje, jak je patrno z jeho 
výroku ve spojení s rozhodovacími důvody, skutkovou podstatu tohoto 
přestupku v tom, že obžalovaný urazil při hlavním přelíčení, které se 
konalo dne 30. září 1927 proti němu v této trestní věci před nalézaCÍm 
soudem, slovem při tomto líčení přítomného a svůj úřad vykonávajícího 
státního zástupce, vyjádřiv se ve své konečné řeči: »Der Staatsanwa1t 
ist von der Gegenseite aufgehetzt worden.« Zmateční stížnost má 
pravdu, pokud tvrdí, že pouhé nezdvořilé nebo neslušné chování k osobě 
chráněné §68 tr. zák. při konání jejího úřadu nebo její služby neza
kládá skutkovou podstatu přestupku podle § 312 tr. zák., je však na 
omylu, pokud má za to, že výrok obžalovaného nebyl takového rázu, 
by odpovídal pojmu urážky po rozumu § 312 tr. zák. Při přestupku 
podle § 312 tr. zák. vstupuje do popředí nikoli osoba, proti níž útok smě
řoval, nýbrž veřejná autorita, kterou,ž jest napadený vybaven. Nevyža .. 
duje se tudíž, by urážka dosáhla lakového stupně, jak předpokládá pře
stupek proti bezpečnosti cti (§ 487 tr. zák. a nás!.), nýbrž stačí proj2\' 
nevážnosti, jímž pachatel vědomě zlehčuje úřední autoritu napadeného 
při konání jeho úřadu nebo jeho služby. Uváží-li se, že státní zástupCe 
má podle § 3 tr. ř. věnovati se stejnou péčí pozornost okolnostem 
k usvědčení obžalovaného i k jeho- obraně příhodným, dlužno v onom 
výroku, jímž obžalovaný státnímu zástupci pří vykonávání jeho úřadu 
před nalézacím soudem vytýkal, že byl druhou stranou \ soukron1ým 
účastníkem) poštván, čemuž nelze rozuměti jinak, než že se jí _dal po
štvati, spatřovati prójev nevážnosti, jímž byla úřední autorita státního 
zástupce zlehčována. Tohoto zlehčování úřední autority státního zá
stupce musil si obžalovaný podle skutkového zjištění rozsudku také 
býti vědom. Za tohoto stavu věci nelze napadenému rozsudku důvod",' 
vytýkati mylné právní posouzení věci, shledal-li v onOm výroku obža
lovaného urážku slovem po rozumu § 312 tr. zák. Tvrdí-li stížnost, že 
výrok obžalovaného byl jen odpovědí na poznámku státního zástupce, 
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že se obžalovaný snaží posunouti spor na vedlejší kolej, neprovádí tím 
uplatňovaný důvod zmatečnosti po .zákonu, jež-to se nedrží v okruhu 
skutkových zjištění rozsudku, jak by při správném provádě~í hmotně
právního zmatk<: ~in!ti měla, nýbrž vychá~í}e skutk?vého.Jlfedpokla~~ 
rozsudkem nezjlsteneho (§ 288 odst. druhy CIS. 3 tr. r.). StIznost nan1lta 
dále že obžalovaný smí při hlavním přelíčení přednésti vše, co pokládá 
za příhodné k vyvráce .. ní obžalob~. Lze 'připustiti, že .. obžalo~a,néI?u p!~
sluší takové právo, avsak toto pravo ma sve meze, Jez nesmej1 byh pre
kročeny. Neníť obžalovaný oprávněn, brániti se takovým způsobem, 
který vybočuje z mezí dovolené obrany a zabíhá na pole trestného cho,· 
vání a počínání.' A tyto meze překročil obžalovaný pozastaveným vý
rokem, neboť předpisy trestního zákona jsou pro obžalovaného závaz~ 
nými i při jeho projevecil při hlavním přelíčeni. Za tohoto stavu věCI 
bylo zmateční stížnost, pokud směřuje proti v~roku, jímž byl ~bžalo~aný 
uznán vinným přestupkem podle § 312 tr. zak., zavrhnoutI Jako dIlem 
neodůvodněnou, dílem po zákonu neprovedenou. 

Výrok rozsudku, odsuzující obžalovaného pro přestupek podvodu 
podle § 461 tr. zák., jehož se podle výroku rozsudku a rozhodovacích 
důvodů dopustil tím, že, zhotoviv padělané soukromé listiny, pět faktur 
firmy K. a S., a předloživ je dne 6. června 1922 v Hradci Králové ,'e 
svém civilním sporu proti firmě Josef W. o 67.175 Kč s přís!. tamnímu 
krajskému soudu, uvedl tento soud v omyl, jímž měl stát utrpěti škodu 
na svém právu, by byl jeho orgány, vykonávajícími spravedlnost v CI" 
vilních sporech, zjištěn pravý skutkový stav, pokud není oběma stra
nami připuště.n, napadá stížnost číselně aůvody zmatečnosti podle § 281 
čís. 3, 5 a 9 a) tr. ř. Pokud se stížnost po věcné stránce obírá otázkou, 
zda přísluší státu všeobecné právo na pravdu nebo všeobecné dohlé
dací právo a zda spadají tato práva pod pojem práv po rOzumu § 197 

. tr. zák., stačí poznamenati, že bylo již v prvém rozhodnutí, Nejvyšším 
soCtdem jako soudem zrušovaCÍm v této věci vynesenýyn (rozhodnutí 
ze dne 28. ledna 1927, Č. j. Zm II 132/26, sb. n. s. č. 2632), zdůrazněno. 
že právo státu, jež mělo býti podle roz~udku jednáním obžalovaného 
poškozeno, neni totožným se všeobecným dohlédacím právem státu, a 
k tomu dodati, že právo státu, jež má rozsudek na mysli, není ani totož
nym se všeobecným právem státu na pravdu. Stížnost vyslovuje dále 
právní názor, že z civilního řádu soudního nelze odvozovati ono právo 
státu, jež mělo býti podle napadeného rozsudku jednáním obžalovaného 
poškozeno, protože prý soud nemá v civilním sporu ani práva ani po
vinnosti, by zjistíl materielni pravdu; je však zřejmě na omylu. Přehlíží 
celou řadu u'stanovení civilního řádu soudního, jež odporují názoJU stíž
ností hájenému. Stačí ju poukázati k ustanovení § 178, jež ukládá stra
nám, by uvedly ve svých přednesech podle pravdy úplně a určitě všechny 
k odůvodnění jejich návrhů potřebné skutkové okolnosti; dále k usta
novení § 182, podle něhož má předseda při ústním líčení otázkami nebo 
jihým způsobem působiti k tomu, by byla podána všechna vysvětlení, 
jichž je třeba ke zjiŠ'tění pravého skutkového stavu, a podle něhož JSOll 
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i ostatní členové senátu oprávněni dotazovati se stran za účelem zjištění 
skutkového děje; dále k ustanovení § 183, jenž uvádí různé prostředky, 
jichž může předseda použiti, by dostál povinnostem § 182 mu uloženým, 
tedy zejména též povinnosti, by působil k tomu, by byl pravý skutkový 
stav zjištěn. Z těchto a různých jiných ustanoveni civilního řádu soud
niho, z nichž dovozuje) nauka, že má býti i v civilnich sporech podle 
možnosti zjištěna materielni pravda, pokud jde o sporné skutečnosti, 
plyne, že státu přisluši právo, by byla jeho orgány, vykonávajícími spra
vedlnost, soudy, i v civilních sporech materielní pravda podle možnosti 
zjištěna. Z ustanovení § 266 c. ř. s., jehož se stížnost dovolává, vychází 
jen najevo, že se toto právo státu vztahuje toliko ke spornému skutko
vému stavu, nikoli tedy i k oněm stranou tvrzeným skutečnostem, které 
byly odpůrcem přiznány způsobem v posléze uvedeném ustanovení zá
kona uvedeným. Tvrdí-li tudíž stížnost, že v civilním sporu je strana 
povinna udati pravdu jen, je-li vyslýchána pod přísahou, odporuje toto 
její tvrzení zřejmě ustanovení § 178 c. ř. s. Skute6nost, že nepravdivé 
údaje strany, příčící se tomuto ustanovení zákona, nezakládají samy 
o sobě trestného činu, nemůže na tom nic změniti. Ostátně šlo v sou
zeném případě podle skutkových zjištění rozsudku nikoliv o pouhé ne
pravdivé· tvrzení obžalovaného, nýbrž o jednání, záležející v tom, že ob
žalovaný, zhotoviv padělané soukromé listiny, faktury, předložil je ve 
Bvém civilním sporu s firmou Josef W. procesnímu soudu, u něhož se 
konalo ústní jednání v řečeném sporu, a uvedl'tím procesní soud v omyl, 
by zpLlsobil státu škodu na jeho právu, by byl jeho orgány, vykonáva
jícími spravedlnost v civilních sporech, zjištěn pravý skú!i<ovy stav, 
pokud není přiznán oběma stranami. Ve svých dalších vývodech snaží 
se stížnost,poukazujíc k tornu, že rozsudek zjišťuje, že ceny kanafasu, 
uvedené ve fakturách obžalovaným padělaných a procesnímu soudu 
předložených, odpovídaly trhové ceně kanafasu v době a na místě dlu
hované dodávky (čl. 357 odst. třetí obch. zák.) a že obžalovanému šlo 
o to, by sVÍ'm jednáním upevnil a doložil svou žalobu a urychlil skon
čení sporu, dokázati, že obžalovaný nemohl míti v úmyslu, způsobiti 
Blátu škodu na Onom právu, ~dyžtě tu nebylo vůbec mOžnosti, by toto 
právo bylo poškozeno. Zmateční stížnost jest i tu na omylu. Skutečnosti 
jí v tomto směru zdůrazňované nasvědčují sice tomu, že fi.rma Josef W. 
nemohla býti jednáním obžalovanémo, jemuž přislušel proti ní bezpod
miněný nárok na náhradu abstraktni škody ve smyslu čl. 357 odst. třetí 
obch. zák., na majetku poškozena, tak že je vyloučen úmysl obžalova
ného, způsobiti této tirmě škodu na majetku, nenasvědčují však nikterak 
tomu, že nemohlo vůbec dojíti ani k poškození státu na onom právu a 
že nelze v důsledku toho míti za to, že úmysl obžalovaného směřoval 
k tomu, by poškodil stát na tomto právu. Stižnost přehlíži v tomto 
směru zjištění rozsudku, že se obžalovaný domáhal v onOm civilním 
sporu s firmou Josef W. náhrady konkrétni škody a že ve fakturách 
obžalovaným padělaných a procesnímu soudu předložených bylo též 
poznamenáno, že .obžalovaný zboží tam uvedené skutečně koupil a že 
za ně- zaplatil cen)' tam vyznačené, ač to neodpovídalo pravdě. Podle 
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toho, co uvedeno, není rozsudek ani v tomto směru stižen zmatkem 

podle § 281 čís. 9 a) t;. ř. .. ._ ... o 

Po stránce formall1l vytyka stlznost rozsudku, dovolava]lc se du-
vodu zmatečnosti podle § 281 čís. 5 tr. ř., mezi jiným vadu nedostatku 
c!úvodů pro výrok o rozhodné skutečnosti, že krajský soud ~ HradCI 
Králové byl jednáním obžalovaného uveden v 0I,,1Y1. ~ tomto smeru nelze 
stížnosti upříti oprávněnÍ. Vadou nedostatku. duv.odu p~ rozumu § 28~ 
čís. 5 tr. ř. trpí rozsudek nejen tenkrate, neuva,h-l! pro vyrok o rozhodne 
skutečnosti vůbec žádných důvodů, nýbrž i tenkráte, uvádí-li pro ta
kový výrok formálně důvody, avšak jen dltvody takové, ~e:i nimiž 
a rozhodnou skutečností, jež má býti jimi odůvodněna, nem vubec lo
Gické spojitosti. V projednávaném případě dovolává se rozsudek na odů
~odnění svého výroku, že procesní soud byl jednánim obžalovaného 
uveden v omyl, pOllze skutečností, že tento soud přečetl faktury obža
lovaným padělané a soudu předložené a vzal jejich obsah na vědomí, 
dal je stranám k vyjádření a ony uz~aly jejich ,pravost. Z těcht~ skut:,č
no stí neolyne však nikterak logicky, ze proceslll soud byl jednamm obza
lovanéh~ skutečně uveden v o[11yl, t. j. že pokládal nejen faktury za 
pravé, nýbrž i jejich obsah za správný. Odůvodněni výroku rozsudku 
o skutečnosti, že obžalovaný uvedl svým jednáním procesní sou~ v 0Tyl, 
je tudíž tak nedostatečné, že s: rovná úplnén;u. ne~ostatku duvodu, a 
poněvadž se vada ta týka skutecnostI rozhoduJlCI, lezto jde o skut~?voU 
náležitost dokonaného podvodu, jest rozsudek zmatečnym podle CIS. 5 
§ 281 tr. ř. Bylo tudiž, aniž bylo třeba obírati se dalšími výtkami s hle
disek § 281 čís. 3 a 5 tr. ř. činěnýnli, vyhověti odúvodněné zmateční stíž
nosti, rozsudek ve výroku, jímž byl obžalovaný uznán vinným přestup
kem podvodu podle § 461 tr. zák., jako zmatečný zrušiti, dále zrušiti 
jej v důsledku toho také ve výroku o trestu a výrocích s tím souvisejících 
a věc, ježto jde již jen o přestupek, přikázati příslušnému okresnimu 
souelu, t. j. okresnímu soudu v Opavě (§§ 51,56 tr. ř.), k novému pro
jeGlnání a rozhodnutí v rozsahu zrušení (§ 288 odst. druhý čís. 1 a 
čís. 3 tr. ř.). Na okresním soudě bude též, by, kdyby pedospěl k pře
svědčeni, že byl procesní soud jednáním .obžalovaného skutečně uveden 
v omyl, uvažoval též o tom, zda tu není aSpOll. skutková podstata nedo
konaného podvodu, dále, by, přihlížeje k tomu, .že padělané faktury byly 
procesnímu soudu předloženy při ústním jednáni ze dne 6. června 1922 
a že obžalovaný byl vyslechnut jako podezřelý z podvodu tu v úvahu 
přicházejicího teprve po uplynutí jednoho roku po tomto činu, dne 20. 
srpna 1923, zkoumal a se vyslovilo tom, zda není přestupek podvodu 
podle § 461 tr. zák. obžalovanému za vinu kladený promlčen. 

Čís. 3216. 

K naplnění skutkové podstaty § 170 tr. zák. se vyžaduje, by pa
chatel jednal v úmyslu zkrátiti práva třetí osoby, na př. by jednal 
v úmyslu, by pojišťovna vyplatila náhradu, kterou není povinna, aniž 
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by však bylo třeba, by vykonal ještě nějakou další činnost k uplatnění 
nároku z pojišťovací smlouvy a za účelem výplaty odškodného. 

Předpis § 170 tr. zák. stanoví pouze skutkovou podstatu podvodu, 
o jehoiž další kvali!ikaci rozhodují předpisy §§ 200 a násl. tr. zák. 

(ROzh. ze dne 7. července 1928, Zm II 174/28.) 

Ne j vy Š š í . s o u d jako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Uher
ském Hradišti ze dne 12. března 1928, pokud jím byl stěžovatel uznán 
vinným zločinem podvodu podle §§ 170 a 203 tr. zák. 

o Ů v o'd y: 

Zmateční stížnost dovolává se důvodl1 zmatečnosti čís. 5 a 9 a) 
§ 281 tr. ř. Vytýká po stránce formální podle čís. 5 § 281 tr. ř., že soud 
neuvádí důvodů, z níchž by plynulo, že obžalovaný zejména proti třetí 
osobě, jejíž práva měla býti zkrácena (pojišťovně), projevil snahu nebo 
předsevzal čin, směřující k tomu, by měl ze zapálení svého majetku ně
jaký prospěch na újmu třetí osoby,. Zmateční stížnost totiž požaduje 
ke skutkové podstatě zločinu podle § 170 tr. zák., by pachatel předse
vzal určitou činnost, nesauei se ke zkrácení pl;áva osoby jiné, v SOLlr
zeném případě k uplatnění nároku z pojišťovací smlouvy. Poněvadž ta
kovou činnost rozsudek nezjistil, má zmateční stížnost za to, že odsou
zení obžalovaného neodpo,vídá zákonu. Zjištění, jež rozsudek obsahuje 
ve směru subjektivní viny, totiž, že obžalovaný zapálil svůj majetek ve 
společném dorozumění se dvěma spolupachateli, by dostal vyplacemJ 
P?Jl,stku Vzájemné pojišťovny v A., nestačí prý k podřadění jeho jed
nanl pod ustanovení § i 70 tr. zák. proto, že prý již doslov tohoto § »po
kud tím pachatel hledí zkrátiti třetí osobu«, nasvědčuje tomu, že nestačí 
pouhý vnitřní úmysl pachatelův k poškození třetí osoby se nesoucí, po
kud se neprojevil na venek nějakou aktivní činností. Než zmateční stiž
nos.:. jest v obou směrech neodůvodněna. Obžalovaný byl odsouzen pro 
zloc111 podvodu podle §§ 170 a 203 tr. zák. § 170 obsahuje samostatnou 
skutkovou podstatu podvodu, která jest splněna již tím, že vlastník 
(n~bo spoluvlastníci) zapálí svůj majetek (pebo že tuto činnost vykoná 
CIZI osoba s vědomím a svolením vlastníka nebo spoluvlastníků jako 
spolupachatel) --:,- v úmyslu, by tím zkrátil práva osoby jiné neb uvedl 
nekoho v podezrení (dokl. slova: »pokud tím hle d í zkrátiti práva« 
~td.), předpokládajíc, že při tom nebyl v nebezpečenství cizí majetek, 
ze bude též ohněm zachvácen, kteroužto okolnost tu soud výslovně vy
loučil. Práva pojišťovny jsou zkrácena, vyplatí-Ii pojištěncí náhradu za 
pojištěné věci, na niž nemá nároku, buď že pojištěné věci byly zničeny 
]e,ho v~nou (tenkráte, když byl požár' založen vlastníkem nebo s jeho 
VedOlTIlm a SVOlel1l111 osobou třeti) nebo když nebyly vůbec požárem 
zmčeny, nýbrž odstraněny. Ze slov zákona »pokud tím hle d í zkrátiti 
atd.« (»hledí« jest souznačno se »snaží se«, »zamýšlí«) plyne, že k na-
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plnění skutkové podstaty § 170 tr. zák. jest nutno, by pachatel jednal 
v úmyslu zkrátiti práva třeti osoby, t. j., by jednal v úmyslu, by poji
šťovna vyplatila náhradu, kterou není povinna, aniž však je třeba, by 
vykonal ještě nějakou další čínnost k uplatnění nároku - z pojíšťovací 
s11110uvy a za účelem vi'platy odškodného. Poněvadž skutečné vzejítí 
škody není zákonnou známkou zločinu (stejně jako jeho skutková pod
stata nepředpokládá, by si pachatel hleděl zjednati z trestného činu 
zisk nebo majetkový prospěch) - nezáleží ani na tom, zda bylo od
škodné napotom vůbec vyplaceno, nebo zda podnikl pachatel za tím 
úč,elem nějaké kroky. Stačí, že jednal v úmyslu, by zkrátil práva poji
šťovny, by ji poškodil o pojistné, na které mu nepřísluší nárok. (Rozh. 
čís. 359, 795 víd. sb. a čís. 2916 sb. n. s.) Že v souzeném případě pa
chatel· jednal v tomto úmyslu v § 170 tr. zák. předpokládaném, vyplývá 
z rozsudečných zjištění, že dal zapáliti mlýn svým mlynářským pomoc
níkem, jemuž slíbil za to odměnu 1.000 Kč, že mu dal podrobný návod, 
jak si má počínati při zakládání ohně, by požár skutečně vypukl a že 
to vše učinil proto, by dostal vyplacenu pojistku Vzájemné pojišťovny 
v A., u níž byl pojištěn mlýn se zařízením na 72.000 Kč; na odůvodnění 
svého přesvědčení, že obžalovaný rednal v úmyslll § 170 tr. zák., uvádí 
rozsudek dále, že obžalovaný plánovitě připravil provedení podvodu 
i tím, že prodal a kupitell1m odevzdal nejen obilí z mlýna, nýbrž i stroje, 
které byly rovněž proti ohni pojištěny a že jeho manželka - jednající 
ve společném dorozumění s manželem - již při hašení ohně požádala 
jednoho hasiče, by oznámíl požár, pojišťovně. Soud tedy zjišťuje, že 
obžalovaný jednal v úmyslu, by dostal od pojišťovny vyplacenu pojistku, 
a, poněvadž na ni neměl nároku, zjišťuje tím zároveň, že jednal v úmyslu, 
by poškodil pojišťovnu o pojištěnou částku, a uvádí pro své zjištění 
logicky správné důvody. Výtka n,edostatku z.jištění zákonné známky 
dehktové a výtka nedostatku důvodů jsou tudíž zřejmě bezpodstatné. 
Pokud zmateční stížnost požaduje pro skutkovou podstatu zločinu podle 
§ 1'70, t;. zák. víc,: ne~ }ákon, předpokládá, jest neodůvpdněna, jak již 
bylo receno .. Budlz jeste dodano, že právem použil soud i ustanovení 
§ 203 tr. zák. ve spojení s § 170 tr. zák., poněvadž tento § stanoví pouze 
skutkovou podstatu podvodu, o jehoz 'další kvalifikaci rozhodují před
Plosy §§ 200 a ná:L tr. .;;,ák. (rozh. čís. 795 víd. sb., 2293 sb. n. s.). Bez
duvodnou zmatecll! strznost bylo proto zavrhnoutí. 

čís. 3217. 

Zákon O zamezení II potlačeni nakažlivých nemocí zvířecích (ze dne 
6. srpna 1909, čís, 177 ř. zák.). 

Skutková podstata: přečinu podle § 66 zákona předpokládá že se 
u dobytka pachatelova objevily skutečně takové známky pOdl~ nichž 
po~~al! nebo při patříčné, povinné pozornosti poz.nati m~hl vznik na
kazltv.e .nemoc! neh, alespoň podezření jejího vzniku, a že přes to z ne
dbalosti podlllkl neco, čímiž byla nakažlivá nemoc mezi domácími zví-
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řaty rozšířena; ony známky musí býti takové povahy, že jsou pozna
telt1o/ i laiku. 

Kdy opomenutí učiniti příslušné oznámení (§§ 17, 64 zákona) spadá 
pod příslušnost soudní a kdy podléhá pravomocí politického úřadu. 

(Rozh. ze dne ll. července 1928, Zm I 403/.28.) 

Ne j v y Š š í s o u ti jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném za
sedání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu 
v Mladé Boleslavi ze dne 25. května 1928, jímž byl stěžovatel uznán 
vinným přečinem podle § 66 a přestupkem podle § 17 a 64 zákona ze 
dne 6. srpna 1909, čís. 177 ř. zák. o zamezení a potlačení nakažlivých 
nemocí zvířecích, zrušil napadený rozsudek jako zmatečný a věc vrátil 
soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Zmateční stížnosti, dovolávající se číselně dúvodů zmatečnosti čÍs. 5 
a 9 a) § 281 tr. ř., nelze upříti oprávnění. Aby bylo lze obžalovaného 
uznati vinným přečinem ve smyslu § 66 zákona ze dne 6. srpna 1909, 
čís. 177 ř" zák., muselo by býti zjištěno, že se v době v rozsudkovém 
výwku uvedené u dobytka obžalovaného, který se z jiného pramene 
o nákaze podle spisů nedověděl, objevily skutečně takové známky, podle 
kterých obžalovaný poznal, nebo při patřičné, povinné pozornosti po
znati mohl vznik nakažlivé nemoci neb alespoň podezření jejího vzniku, 
- v souzeném případě slintavky a kulhavky - a že přes to z nedba
losti podnikl něco, čimž byla nakažlivá nemoc mezi domácími zvířaty 
rozšířena. Známky takové jsou uvedeny podrobně pod 1. v poučení, uve
řejněném jako příloha III. k zákonu čís. 177/1909. Jde veskrze o pří
znaky, které jsou poznatelny i laiku, a s tohoto hlediska bylo i vycházeti 
při zkoumáni zavinění stěžovatele. Leč takovým způsobem. nepočínal si 
nalézací soud. Uvádí především jako důvod pro zavinění stěžovatele, 
že mu padla dne 10. července 1927 kráva, o níž zdravotní rada S. pro
hlásil, že právě při slintavce a kulhavce v případech zhoubných zde
chávají postižené kusy buď v době, kdy naskakují puchýře, buď v době, 
když dobytče jest již zdánlivě zase úplně uzdraveno, takže podle jeho 
(znalcova) mínění (ll šlo právě o takový případ u krávy dne 10. čer
vence 1927 padlé. Vyvozuje-li soud již z této okolnosti zavinění obža
lovaného, že totiž přes to, že ona kráva padla, ačkoliv mU'sil míti pode
zření, neučinil oznámení a dovolil, by jeho býk byl dne ll. červenc,e 
1927 připuštěn k cizí krávě, žádá tu vlastně na stěžovateli, by vyvinul 
vědomosti znalce o nemocích zvířecích a poznal nakažlivou nemoc, jak 
usuzuje toliko zdravotní rada podle vědecké diagnosy, nikoli po,dle kon
krétních příznaků uvedených v poučení IlI. Při tom se soud dopouští 
další chyby, že vychází ze stanoviska, že stěžovatel při padnutí krávy 
dne 10. července 1927 byl přitomen a vše z vlastního postřehu poznal 
a patrně též - co se týče okolností, že zvěrolékaři B-ovi nebyly k na-

hlédnuti dány vll.Hřnosti krávy, aniž jím krfwa byla prohlédnuta před 
porážkou - že i to vše osobně zařídj~ obžalovaný. Při tom si však sou-cť 
nevšímá obhajoby obžalovaného a nevypořádává se s jeho tvrzením, že 
dne 10. července 1927 vůbec doma nebyl; že kráva (jalovice) byla, 
když odjel, ještě úplně zdráva; že mu dále pouze říkali, že jalovíce si 
asi zlomila vaz, poněvadž prý měla řetízek zatočený kolem krku a hlavu 
pod žlabem, a že i dne ll. Července 1927 pouze pro zvěrolékaře B-a 
poslal, by prohlédl krávu, kde ji však prohlížel, neví, poněvadž zase 
nebyl dOma. Tuto obhajobu, kterou podporuji i svědci Josef S. a Eleonora 
K-ová, nesměl soud pomi.nouti, neboť kdyby byla uznána pravdivou,. 
mohla by nasvědčovati tomu, že stěžovatel z událostí ze dne 10. a ll. 
července 1927 nemohl usuz,ovati na nakažlivou nemoc, poněvadž tehda 
vůbec nebyl přítomen. Ze pak pouhá dIagnosa zdravotního rady, že podle 
jeho mínění bylo padnutí krávy příznakem její nakaženosti, nestačí o sobě 
k usvědčení obžalovaného, dokud není zjištěno, že se u této krávy již 
před 10. červencem 1927 objevily i příznaky nemoci, stěžovateli (laiku) 
pří patřičné pozornosti poznatelné, bylo již zdllrazněno a platí tato úvaha 
i o další skutečnosti v příčině zavinění rozsudkem zjištěné, že »podle· 
spisů okresní politické správy bylo dne 17. července 1927 nalezeno ná
kazovou komisí - zdravotním radou S-em - u obžalovaného 9 kusů 
hovězích, již blízkých vyléčení, nebo vyléčených<<- UsuZlljeCli soud z této. 
zprávy, že onemocněni takového počtu dobytka nemohlo obžalovanému 
jako ObchOdníku s dobytkem ujíti v době od 20. června do 16. července 
1927; zjišťuje-li, že to obžalovaný v~děti musel, vykazujé i tento výrok 
vadu již zdůrazněnou, že jednak není zjištěno, zda a kdy se před 17. 
červencem 1927 II těchto 9 kusů hovězích objevily některé z příznaků 
uvedených v poučení lIl., které laiku sprostředkují znalost nebo pode
zření o nakažlivé nemoci hovězího dobytka, - v kterémžto směru by 
bylo lze nalézti konkrétní opory ve výpověd.i zdravotního rady S-a __ 
a že dále neb~lo uváženo, zdali obžalovanému i fysicky bylo možno, by 
pozn"l ony pnznaky - pokucl se vubec objevily - bud'to sám nebo 
prostřed~ictvím svých zaměstnanců, když tě se jeho obhajoba nese 
~ tomu, ze ---: pOkU? nebyl na ~rzích - nijaké známky choroby koncem 
~ervna a, začatken; c;erv.ence ,1 ~27. na, dobytku nepozoroval, a že dobytek 
zral dobre, a kdyzte d~le 1 recem JIz svědci S., krmič dobytka u obža
lovane,ho, a Jeho tchyne Eleonora K-ová, a z části i svědci jiní jako kočí 
~ranlIsek 1: a rolník Josef E. potvrzují tuto obhajobu obžalovaného. 
z~ pak JedIně zbývající další úvahu rozsudku, že manželka obžalova
neho byla při .prohlídce dne 17. července 1927 »zaražena« nestači 
k .~svědčení ,.,:bž~lo~a!lého, je nasnadě. Bylo proto vyhověti 'zmatečni 
~Ť!znoslI v pncll1e}reClllU t:?dle § 66 zákona a, ježto veškeré tu uvedené 
uv~hy plalI steJne 1,0 dalslm poklesku, že obžalovaný neoznámil bez 
prutahu starostov!:. ze vznlkl~ nakažlivá nemoc ZVířeCÍ, též v příčině 
tohoto skutku zmslŤ! napadeny rozsudek v celém rozsahu jako zmatečný 
a ~zna,ti za předpokladů .§ 5 novely k trestnímu řádu již v zasedání ne
vereJnen;, Jak, se stalo. K tomu se ještě dodává, že poklesek, záležejíci 
v tom, ze obzalovaný opominul učiniti příslušné oznámení, spadal by 
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pod příslušnost trestního soudu pouze tehda, kdyby bylo ono opome
nutí nerozlučnou součástí jednotného, předpisu § 66 se příčícího, útoku 
»rozšíření nakažlivé nemoci z nedbalosti«, tak že by v této širší čin
nosti mizelo. V tomto případě mohl by o tomto opomenutí podle § 68 
odst. druhý zákona rozhodovati soud s hlediska skutkové podstaty pře
činu podle § 66 zákona, spadajícího pod soudní příslušnost. Pokud by 
však bylo zjištěno, že opomenutí onoho oznámení jest skutkem samo
statným, platilo by ovšem ustanovení § 68 odst. prvý zákona, podle 
něhož takové opomenutí, příčící se předpisu § 17 a 63 čís. 1, podléhá 
právomoci politického úřadu. Na všechen způsob je pochyhena kvalifi
kace § 17 a 64 zák. o dobytčim moru. 

čís. 3218. 

Ke skutkové pods~atě podle §§ 488, 491 tr. zák. se vyžaduje, by byl 
uražený jednotlivec označen jménem aneb aspoň jinými na něho se ho
díclmi znamel1Íllli, ta však nemusí býti taková, by se výlučně hodila na 
osobu uraženého; nežádá se výlučnost, nýbrž dostatečnost znaku, by 
totožnost uraženého vůbec mohla býti stanovena. 

Označení »vůdcové socialistických stran a socialističtí redaktoři, 
kteří se súčastní řečmi oslav 1. května«, není tak přesným a dostateč
ným, by mohla vystoupiti určitá osoba s tvrzenJm, že jiní mohOU! vzta
hovati oprávněně obsah článku obzvláště na ni, a to po případě ani 
v tom případě, že závadný článek byl uveřejněn v listě pro určité město 
a okoli a ona osoba je redaktorem socialistické strany a 1. května sku
tečně řečnila. 

(Rozíl. ze dne 11. července 1928, Zm II 98/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení 
zmateĎní stížnost souhomého obžalobce do rozsudku krajského soudu 
v Uh. Hradišti ze dne 31. prosince 1927, jímž byl obžalovaný sproštěn 
podle § 259 čís. 3 tr. ř. z obžaloby pro přečin proti bezpečnosti cti podle. 
§§ 488 a 491 tr. zák. 

Důvody: 

Zmateční stížnost uplatňuje proti rozsudku nalézacího soudu zmatky 
podle § 281 čís. 5 a 9 a) .tr. ř. Zmatek podle čis. 5 § 281 tr. ř. vidí stíž
nost ve vnitřním rozporu rozsudku, an rozsudek na jedné strany uvádí, 
že hodící se znamení na uraženou osobu nemusí býti taková, by se na 
ni výlučně hodila, na druhé straně však tuto výlu<:nost vyžaduje. Zmac 
teční stížnost jest bezdůvodná. Napadený rozsudek správně uvádí, že se 
ke skutkové podstatě §§ 488, 491 tr. zák. vyžaduje, by byl uražený jed~ 
notlivec označen jménem aneb aspoň jinými na něho se hodícími zna
meními, avšak tato že nemusí býti taková, by se výlučně hodila na osobu 
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uraženého. Tut.o. zásadu a tento názor nalézací soud nikde neopustiL 
Nedostatek legItImace na straně soukromého obžalobce však neshledal 
proto, že by se výlučně hodící se »znamení« na soukromého obžalobce 
nevztahovala, nýbrž proto, že dospěl k přesvědčení, »že doslov závad-o 
něho článku jest přiiiš všeobecným« a že tedy závadným článkem ne
byla os?ba s~ukr?méh? obžalobce uražena vůbec, poněvadž nebyla ani 
]n:enovana ~nt ]e]1 totoznost ne~yla oz~ačena takovými zvláštními znaky, 
Jez"?y .vylucovaly.po"chybnost, ze se vubec o soukromého žalobce jedná. 
Ne:act~ se t,;,dy vylucnostznaku, nýbrž dostatečnost znaku, by totožnost 
u:aze~eho vub.ec mohla ~yh stan;>vena. Ve smyslu zmateční stížnosti vy
tykanem, se vyrazu vylucnos\! vubec nepoužívá. Zmateční stížnost dále 
napadenen;u rozsudku vytýká, že se neobíral subjektivní stránkou viny 
obžalovaneho. Tato výtka jest proto bezpodstatnou, poněvadž rozsudek 
dospěv k př"svědčení, že již po objektivní stránce není všech předpoklad~ 
dehktu podle §§ 488, 491 tr. zák., nemusil k sllbjektivní stránce přechá
ze\!; Pok~d zmateční stížnost uplatňuje zmatek podle § 281 čís. 9 a) 
!L r.,. dl~zn? r?zeznáv~ti v jejím provedení dvojlsnahu. Jednak tvrzeni, 
~e Je pra~.!11 na~o: nalezacího soudu ohledně jakosti, ,namení na uraže
zeneh.o pnpada]1clch mylný, jednak, že v souzenéln případě »znamení při
p~da]1cI« osobu soukromého obžalobce dostatečně určují. Že je nespráv
~ym tvrzení zn:at,:~ní stížn.osti, ja.koby nalézací soud byl mylného názoru, 
ze .se »znal'.,en.l"pnpada]1CI« musI na soukromého obžalobce výlučně ho
dIt>, bylo JIz v/se dOVOZe!lO. Zbývá tedy. zabývati se řešením otázky, zda 
nazOl nal~zaclho s~~duJ ze označeni v ~avadném článku obsažená nejsou 
d~st~ kčna, by na ]lch základě mě'l i soukromý obžalobce legitimaci ku 
shham obz~lovaneh? pro urážku jeho osoby, jest mylný. Nejvyšší soud 
nes"hledal nazor prveho soudu v souzeném případě mylným ani v tomto 
s111eru. Uváží-li se, že jediné znaky určující osobnost na které s '_ 
vadn· čl' k o" h ,e za y ane mu",,; vzta ovati, jsou označení »vůdcové socialistických 
stran,:' soclah"shch redaktoři, kteří se zúčastní řečmi oslav 1. května« 
a lJv~zl-hse, ze prvý květen dnes oslavují všechny strany socialistické 
od kre~ťanských sociálů počínajíc přes nár. socialisty li sociální demo
kratyaz k; komumstům, a že je dále n~tno rozlišova:i, pokud lze článek 
o~ezlh ,vubec na pomery repubhky Ceskoslovenské, socialisty české 
nemecke a maďarské, že se první máj oslavuje .po tisících a ·tisících mě~ 
:techa, obcí, ven~ovských v n~on;ezené111 počtu táborů, že všechny tyto 
kuptn} rn.ajl sv~ sO~lahshcke v~dce a neznámý počet socía1istick· ch 

hstu,. nez]1sltteln;: pocet redaktoru, pak nutno souhlasiti s názorem ~a
le}acl?o soudu, ze n.elze mluviti v souzeném případě o označení tak 
presn~m a dostatečnem, by mohla vystoupiti určitá osoba s tvrzením 
ze ]1111 mohou vztahovalI oprávněně obsah článku obzvláště n . I ' 
teční sWn t ·t· č a nI. zma-

. . z os CI I neur Host v tomto směru, pokud ze závadného článku 
sameho plyne a pr?to se .snaží z jiných okolností dovoditi, že se článek 
na o.so~~ soukromeho obzalobce vztahuje. V prvé řadě poukazu·e zma
tečnlpshznost ?a to, že časopis, v kterém byl článek uveřejněn /e určen 
pr~, . a okoh a soukromý obžalobce in předákem sociálně 'demo kra
tlC e strany a redaktorem v P. Avšak závadný článek není umístěn mezi 
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místními články, nýbrž je zařazen jako článek úvodní a není důvodů 
p~'o názor zmateční stížnosti, že by v místním listě nemohl býti Uve
řejněn článek, který by platil šjršímu kruhu čtenářů než jsou místní od
běratelé a že by nemohl řešiti otázky ze širšího hlediska, než jsou místní 
poměry. Ta okolnost, že časopis, článek obsahující, je vydáván pro P. 
a okolí, sama o sobě nezakládá znamení, podle kterého se článek má 
na určitou osobu vztahovati, pokud se ne di vyčísti nějaký vztah na 
místní poměry ze článku samého. Při nepředpojatém čtení závadnéhD 
čl1inku nelze však nějak)" místní vztah vůbec zjistiti. Další okolností, 
kterou se snaží zmateční stížnost dovoditi dostatečnost .znameni na SQU

kromého obžalobce se vztahující, je, že se v článku mluví o řečnění 
k 1. květnu a soukromý obžalobce k 1. květnu též řečnil. Avšak i lal" 
okolnost leži mimo okruh znameni, pokud za ně obžalovaný zodpovídá 
a ze závadného článku plynou. Neboť závadný článek sám o sobě ničím 
v tom směru nepřispívá, by se čtenáři vybavila právě osoba soukromého 
obžalobce jako toho, na koho je míněn nebo na koho připadá, neboť 
nemá k jeho osobě žádného bližšího vztahu, zřejmě mimo označení, 
která správně nalézací soud shledal příliš neurčitými 'a širokými, než by 
soukromý obzalobce mohl právem míti za to, že se vztahují na něho, 
a by i čtenáři dŮvodně mohli jej na jeho osobu vztahovati. Nejvyšší 
soud proto zmateční stížnosti nevyhověl. 

Čís. 3219. 

Příslušnost podle druhého odstavce § 56 tr. ř. není pouz.e podpůr
nou, nýbrž vyjimečně předepsanou, nepomíjí ani tehdy, pomine-li důvod 
spojitosti, naopak trvá potom dále a může. tím méně pominouti, kdyi 
přes vyloučení ze společného řízeni zůstala tu i na dále ještě spojítost 
věcí. . 

(Rozh. ze dne ll. července 1928, Nd II 47/28.) 

Ne j v y Š š í s o u Li jako soud zrušovací, slyšev generální proku
raturu, rozhodl v trestní "ěci proti Josefu O-ovi pro zločin podle §§ 183, 
184 tr. zák. a přečin podle § 17 odst. druhý zákona na ochr. rep. v zá- , 
porném sporu .0 příslušnost mezi zemským trestním soudem v Praze 
a krajským soudem v Olomouci, takto: Příslušným je zemský trestní 
soud v Praze. 

Důvody: 

Proti Josefu O-nvi bylo u zemského tmstního soudu v Praze zave
deno trestní říze~í pro trestné činy, spáchané vesměs v cizině. Po zahá
jení trestního řízení bylo na Josefa O-a učiněna trestní oznámení pro 
nový trestný čin, přečin podle § 17 odst. druhý zák. na ochr. rep., abyl 
O. o tomto činu u zemského trestního soudu také zodpovědně slyšen. 
Radní komora zemského trestního soudu v Praze se dne 30. prosince 
19>27 usnesla, by bylo podle § 57 tr. ř. zvlášť o sobě vedeno a prove
deno trestní řizení pro zločin podle §§ 183, 184, spáchaný v Mannheimu 
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. Německu, a pro přečin podle § 17 odst. druh)' zák. na ochr. rep. 
~el11ský trestní soud v~ Praz~ je toh? n~.z0r~J že prá)v?elat~ým, usnes.ení~l1 
o vyloučení pomíjí puvodl1l s~udl1l}n.slu,"n~s!, ~t ]I~ Z ]a~~??ko!! d~
'odu založená, a že otázka predstrzel1l pn resem otazky pnsh pnslus
~osti nemůže přicházeti vůbec ~ ~vahu. Při sběhnutí se dvou trestných 
C • spáchaných jednak v clzme, JednaK v tuzemsku, rozhoduJe pry 
d~~iušnost soudu, příslušného pro trestný čin, spáchaný v tuzemsku. 
Přečin podle § 17 odst. druhý zák. na ochr. rep, byl prý pak podle trest
ního oznámení spáchán v Olomouci; je prý proto tento soud podle § 51 
tr. ř. příslušným k projednání onoho přečinu, a pro zločin zpronevěry 
spáchaný v Mannheimu jest prý jeho příslušnost opodstatněna podle 
§ 56 tr. ř. Než stanovisko zemského trestního soudu v Praze neodpovídá 
zákonu. Podle § 51 tr. ř. jest soud spáchaného skutku sice soudem zpra
vidla přísluš"ým. Leč toto pravidlo pozbývá platnosti, jde-li o spojité 
trestní věci ve smyslu prvního odstavce § 56 tr. ř. Neboť z takové spo
jitosti, ať je způsobu kteréhok?li a ať ,vznikla jakkoli, vzchází vždy tel; 
účinek, že o všech spojitých vecech ma zpravIdla provedeno bylI ]edme 
společné říiení při témže irestním soudě, jímž podle velícího předpisu 
druhého odstavce § 56 tr. ř., až na dvě výjimky tam uvedené, jest soud, 
jenž předstihl ostatní soudy, jež by přicházely v úvahu. Jde-li tudíž 
o věci, které by o sobě náležely k příslušnosti rLIzných soudů trestních, 
nastává pro jednotné řízení zvláštní důvod příslušnosti a ze všech soudů, 
jež ·by jinak přicházely v počet, stává se příslušným pouze ten, jenž 
předstihl ostatní. Příslušnost podle druhého odst. § 56 tr. ř. není pouze 
podpůrnou, nýbrž pro dotyčné případy výjimečně předepsanou, nepo
míjí ani tehdy, pomine-lí důvod spojitosti, naopak trvá i potom dále 
(sb. n"s. čís. 594) a mŮže proto tím méně pominouti, když přes vylou· 
čení ze společného řízení zůstala tu i na dále ještě spojitost věcí. Vylu
čující usnesení samo o sobě nemění proto nic na _ příslušnosti soudu 
podle předpisu § 56 tr. ř. jednou založené a zůstal tedy zemský trestní 
sou.d v Praze, ježto předstihl, příslušným i pro věc vyloučenou. Tomu 
není na závadu ustanovení § 58 tr.L, poněvadž příslušnost krajského 
soudu v Olomouci v příčině přečinu podle § 17 olst. druhý zákona 
na ochranu republiky není ničím doložena. 

Čís. 3220. 
'--"::'r, '";~,;:.j 

Jde-li O přestupek podle § 491 tr. zák., jest stíháni jeho vyhtiženo 
pouze obžalnbě soukromé, třebas se urážka týkala veřejného úředníka 
co do činů jeho povolání (čl. V zákona ze 17. prosince 1862, čis. 8 
ř. zák, z roku 1863). 

šestinedělní lhůta § 530 tr. zák. netýká se činu stíhatelného z úřadu 
veřejnou obžalobou. 

Skončilo-li trestní řízení o trestném čínu, stíhaném z úřadu k ozná
mení uraženého úřadu, osvobozujíclmrozsudkem, nelze uložiti náklady 
trestního řízení úřadu, jenž učinil trestní oznámeni. 

31' 
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Amnestie presidenta republiky ze dne 2. června 1927 nevztahuje se 
na případ, byl-li vedle veřejné obžaloby vznesen i soukromožalobní ná
rok, třebas jen in eventum. 

(Rozh. ze dne 12. července 1928, Zm I 180/28.) 

N e j v y Š š í s o II d jako soud zrušovací uznal po ústním líčení 
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem: 
1. Rozsudkem okresního soudu v Říčanech ze dne 10. února 1927, pokud 
jím byl čin, pro který byl obžalovaný odsouzen, kvalifikován jako pře
stupek podle čl. V. zákona ze dne 17. pros1l1ce 1862, čís. 8 ř. zák. 
z roku 1863, stíhatelný z povinnosti úřadu a pokud jím byl obžalovaný 
podle § 259 čis. 3 tr. ř. sproštěn z obžaloby pro přestupek podle § 491 
tr. zák. a čl. V. zákona ze dne 17. prosince 1862, čís. 8 ř. zák. z roku 
1863 spáchaný obsahem dopisu zaslaného dne 17. srpna 1926 místo
předsedovi okres.ní zemědělské nemocenské pojišťovny v Ř. (část ll. 
rozsudkového výroku), dále 2. usnesením okresního soudu v Říčanech 
ze dne 10. února 19'27, jímž bylo správní komisi zemědělské nemocenské 
pojišťovny v Ř. podle § 390 lr. ř. uloženo nahraditi obžalovanému na 
útratách právního za'stoupení 122 Kč, 3. usnesením téhož soudu ze dne 
4. listopadu 1927, jímž bylo ve smyslu rozhodnutí presidenta republiky 
ze dne 2. Června 1927 zastaveno další řízení proti obžalovanému jak 
v trestní věci zahájené k návrhu J. V. F-a, tak i v trestní věci zahájené 
k oznámení správní komise zemědělské nemocenské pojišťovny v Ř. 
a 4. rozhodnutím zemského trestního soudu v Praze jako soudu odvo
lacího pro přestupky ze dne 27. prosince 1927 ve výroku potvrzujícím 
usnesení okresního soudu v Říčanech ze dne 10. února 1927 byl poru
šen zákon k 1. v ustanovení čl. V. zákona ze dne 17. prosince 1862, 
čís. 8 ř. zák. z roku 1863 a v. ustanoveni § 530 tr. zák. a čl. V. (odst. 
prvý) zákona ze dne 17. pro·since 1862, čís. 8 ř. zák. z roku 1863, 
k 2, v ustanovení § 390 tr. ř., k 3. v ustanoveních § 2 tr. ř. posl. odst., 
pokud se týče čl. I. čís. 1 zákona ze dne 18. prosince 1919, čís. 1 sb. z. 
a li. z roku 1920 ve spojení s nařízením presídenta republiky ze dne 
2. č-ervna 1927 a v ustanovení třetího odstavce čl. V. zákona ze dne 
17. prosince 1862, čís. 8 ř. zák. z roku 1863, k 4. v ustanoveních zá
kona pod bodem 3. uvedených. 

D ů vod y: 

Dne 2. září 1926 podal josef F., správce zemědělské nemocenské 
pojišťovny V Ř. U okresního soudu v Říčanech na obžalovaného trestní 
oznámení pro přestupek proti bezpečnosti cti, spáchaný dopisem ze dne 
19. července 1926, řízeným na správní komisi zemědělské nemocenské 
pojišťovny v Ř., kamž dne 23. července 1926 došel. V tomto trestním 
oznámení navrhuje josef F., by soud po případě', kdyby nebyl v poza
stav.ených . výrocích ,spatř?ván delikt oficiosní, jednáno bylo o tomto 
oznamem jako o obzalobe soukromé. Toto trestní oznámení bylo dáno 
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soudem zmocněnci stát.ního zastupitelství k návrhu a dne 4. září 1,92~ 
bylo navrženo použití zákona. Dne 9. listop,adu 1926 podala spra~l:l 
ko nise 'zemědělské nemocenské pojišťovny v R. II okres11lho soudu v RI
ča~eCh na obžalovaného trestní oznámení pro urážku na cti, spáchano~ 
dopisem ze dne 17. srpna 1926, který cine 24. srpna : 926 ne.m~censke 
o'išťovně došel. Také v tomto přrpadc navrhl zmocnenec statnrho za

Pt jpitelství dne 1 J. listopadu 1926 použití zákona. Tato trestní věc byla 
Sll l§ " t t' usnese:1ím ze .dne 23. ledna 1927 pod e 56 tr. r. spojena s onou res nt 
věcí. Dne 10. února 1927 vynesl okresni soud v Říčanech rozsudek, tý
kající se obou těchto případů. -r:ímto rozsudkem byl obžalo~aný ~znán 
vinným přestupkem proti bezpecllO.sh ct! P?dle § 491 tr. zak. ,a cl. V. 
zákona ze dne 17. prosmce 1862, ČlS. 8 r. zak. z roku 1863, spachanym 
na soukromém obžalobci josefu F-ovi, asproštěn podle § 259 čís. 3 tr. ř. 
z obŽáloby pro přestllpek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. zák. a 
čl. V. zákona čís. 8 ř. zák. z roku 1863, spáchaný na správní komisi ze
mědělské nemocenské pojišťovny v k V důvodech k sproštění obvině
ného podle § 259 čís. 3 tr. ř. uvádí soud, že obviněný byl spro.štěn proto, 
že tu »jde pouze o obžalobu pro přestupek podle § 491 tr. zak. ve spo
jení s čl. V.«, že tudíž tu platí šestinedělní lhůta promlčeci, a že tedy 
trestný čin, ježto obžaloba byla podána teprv.e77. dne od dojití dopisu 
do kanceláře správní komise, jest promlčen. Téhož dne (10. února 192~) 
vydal okresní soud zvláštní usnesení, jímž byla správní komisi zeme
dělské nemocenské pojíšťovny jako soukromé obžalobkyni uložena ná
hrada útrat 122 Kč podle § 390 tr. ř. Z rozsudku ohlásili obviněný i Ve

řejný obžalob ce včas odvolání, obviněný odvolání také včas provedl. 
Avšak také okresní zemědělská nemocenská pojišťovna ohlásila a pro
vedla včas odvolání z rozsudku, a v provedení odvolání napadla stíž
nosti také usnesení ze dne 10. února 1927. Odvolání bylo později vzato 
zpět, na stížnosti však stěžovatelka setrvala. Podotknouti jest, že toto 
usneseni bylo správní komisi podle zpátečního lístku doručeno dne 6. 
dUÍl,na 1927, stižnost do tohoto usnesení soudu však došla teprve dne 
13. dubna 1927. Zemským trestním soudem v Praze jalw soudem od
volacím pro přestupky byly spisy cine 24. června 1927' vráceny okres
nímu soudu v Říčanech k dalšímu ooatření vzhledem k rozho'dnutí pre
sidenta republiky te dne 2~ června 1927. Zmocněnec státního. zastupitel
ství vyjádřil se prohlášením ze dne 20. července 1927 proti použití této 
amnestie. Přes to vydal okresní soud v Říčanech dne 4. listopadu 1927 
toto usnesení: »1. tr-estní řízení, pokud bylo zahájeno k návrhu j. V. F-a 
a v němž byl vynesen odsuzující rozsudek ze dne 10. února 1921 se ve 
smyslu rozhodnutí presidenta republiky ze dne 2. června 1927 odst. ll. 
čís. ! zastavuje a rozsudek následkem odvolání obžalovaného do výroku 
o vině dosud právní moci nenabyvší se zrušuj e. Tím se stává odvolání 
obž<)lovaného bezpředmětným; 2. trestni řízení, pokud bylo zahájeno 
k návrhu sp.rávní komise zemědělské nemocenské pojišťovny v Ř.· a 
v němž byl vynesen rozsudek sprošťujicí, se rovněž ve smyslu rozhod, 
nutí presidenta republiky ze dne 2. června 1927 oclst. II. čís. 1 zastavuje 
a rozsudek následkem odvoláni veřejného obžalobce do výroku o vině 
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dosud právni moci nenabyvší, jakož i usnesení ze dne 10. února 1 !'l27 
ohledně útrat následkem stížnosti správní komise zemědělské ncmocenské 
pojišťovny v Říčanech dosud nepravoplatné se zrušují. Tím stávají se 
odvolání veřejného obžalobce do rozsudku sprošťujícího a stížnost 
správní komise zemědělské nemocenské pojišťovny do usnesení o útratách 
bezpředmětnými.« Usnesení to jest odůvodněno v podstatě tím, že jde 
o dva přestupky, stíhané obžalobou veřejnou, že otázka, zda trestný čin 
stíhaný k obžalobě J. V. F-a byl správně podřaděn pod ustanovení § 491 
tr. zák. a čl. V. zák. ze dne 17. prosince 1862, čís. 8 ř. zák. z roku IS63, 
jest nerozhodná, poněvadž rozhodnutí presidenta republiky v té příčině 
nerozeznává, nařizujíc, by trestní řízení pro přestupky l'roti cti, pokud 
se stíhají na obžalobu veřejnou (,§§ 487-491 a 496 tr. zák. a čl. V. uv. 
zák.), spáchané do dne tohoto rozhodnutí, nebylo před občanskými 
soudy zaváděno, a bylo-Ii zavedeno, by bylo zastaveno, a posléze že 
v tomto případě byla urážka J. V. F-a stíhána veřejným ob žalobcem a 
proto nelze stanovísko to v první stolici již měniti. Toto usneseni okres
ního soudu bylo sděleno dne 9. listopadu 1927 zmocněnci státního za
stupitelství, který téhož dne do něho ohlásil stížnost. Zemský trestní 
soud v Praze jako soud odvolací pro přestupky rozhodnutím ze dne 27. 
prosince 1927 potvrdil usnesení okresního soudu v Říčanech ze dne 4. 
listopadu 1927 ve výroku, že se trestní řizení proti obžalovanému ve 
smyslu rozhodnutí presidenta republiky ze dne 2. června 1927, odst. II. 
čís. 1 zastavuje, vyloučil však z něho výrok, že se řečený nepravoplatný 
rozsudek jakož i usnesení téhož soudu ze dne 10. února 1927 ohledně 
útrat zrušují. V odůvodnění odvolává se rozbodnutí odvolacího soudu 
co do potvrzující části na důvody v napadeném usnesení prvního soudu 
uvedené. Pokud se týče stížnosti správní komise do usnesení okresního 
soudu ze dne 10. února 1927 a co do útrat bylo zemským trestním sou
dem v Praze dne 27. prosince 1927 rozhodnuto, že se tato stížnost jako 
opozděná zamítá. 

Usnesením okresního soudu v Říčanech jakož i rozhodnutím odvola
cího soudu byl porušen zákon v několika směrech.!. Zřejmě pochybená 
Jest v rozsudku okresního soudu v odsuzující části kvalifikace činu obža
lovanému za vinu kladeného za přestupek podle či. V. zákona ze cine 17. 
prosince 1862, čis. 8 ř. zák. z roku 1863, stíhatelný z povinnosti úřadu. 
Podle jasného doslovu třetího odstavce tohoto zákona může státní zá
stupce v zájmu veřejném podati obžalobu, pokud útok směřoval proti 
~ěkterému veřejnému úředníku nebo služebníku, jen tehdy, jde-Ii o přec 
cm proti bezpečnosti cti, jenž se trestá podle § 493 tr. zák. (pokud se 
týče § 766 voj. tr. zák.). Tu však nejde o přečin, nýbrž toliko o přestu
pek prolI bezpečnosti ctí podle § 491 tr. zák., a třebaže se tedy urážka 
týkala veřejn.é:,~ úředníka co do činl1 jeho povolání, zakládá trestný čin 
rozsudkem zllsteny tolIko skutkovou povahu ptestupku podle § 491 tr. 
zák.c jehož stíhání jest vyhrazeno obžalobě soukromé, a nikoli také po
dle ci. V. zákona ze 17. prosince 1862, čís. 8 ř. zák. z roku 1863. vý
rokem, uznávajícim obžalovaného vinným i podle čl. V. tohoto zákona, 
porušen byl zákon v ustanovení právě uvedeného zákona. ll. Také výrok 
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téhOž rozsudku, pokud jím byl obžalovaný podle § 259 čís. 3 tr. ř. spro
štěn z obžaloby pro přestupek podle § 49 í tr. zák. a, čl. V. zák. ze dne 
17. prosince 1862, čís. 8 ř. zák. z, rok,: 1863 spáchany .obsal~en; dopiSU, 
zaslaného cine 17. srpna 1926 mlstopredsedovl okresnl zemedelske ne
mocenské pojišťovny v Ř. (část II. rozsudkového výroku) spočívá na 
právně mylné,m výkl~du zák?~a. Rozsudek sice ~jišťuje,. že útok na če~t 
v dopisu obzalovaneho s-meroval proti sprav11! kOnl!Sl okresnl zeme
dělské nemocenské pojišťovny v Ř., a kvalifikuje čin ten správně jako 
přestupek podle § 491 tr. zák. a čl. V. zákona ze 17. prosince 1862, čís. 8 
ř. zák. z roku 1863, sprošťuje však obžalovaného z důvodu, že nebyla 
zachována šestinedělní lhůta § 530 tr. zák. - jak rozsudek pravl: -
»pro promlčení přestupků proti bezpečnosti cti stanovená«. Rozsudek 
přehlíží, že podle úvod~i věty § 530 tr. zá,k; platí lhůta, š,estinedělní, tu 
stanovena tolIko pro pnpady, kde soud muze trestny precm nebo pre
stupek stíhati jen k žádosti osoby zúčastněné, a toliko pro toho, kdo po 
zákonu tu žádost (roz. za trestní stihání) smí učiniti. Toto ustanovení 
se tedy týká obžaloby a obžalobce soukromého (srov. § 2 odst. druhý 
tr. ř.), a činu stíhatelného na obžalobu (žádost) soukromou, nikoli však 
činu stíhatelného z moci úřední obžalobou veřejnou. Přečiny a přestupky 
proti bezpečnosti cti podle §§ 487 až 491 a 496 tr. zák., jichž se někd~ 
dopustí proti veřej.nému úřadu, stíhají se podle výslovného u·stanovem 
čl. V. (odst. prvý) zákona ze dne 17. prosince 1862, čís. 8 ř. zák. z roku. 
1863 z povinnosti úřadu. Jde tu tedy o delikt oficiosní, při němž preklu
sivní lhůta § 530 tr. zák. neplatí. !;Iyl tedy výrokem rozsudku, jenž spro
šťujeobžalovaného (,V odst. II. rozsudkového výroku) z obžaloby z dů
vodu, že nebyla zachována šestinedělní lhůta § 530 tr. zák. k podání ná
vrhu na stíhání, porušen zákon v ustanovení § 530 tr. zák. a čl. V. (oelst. 
prvý) zákona ze dne 17. prosince 1862, čís. 8 ř. zák. z roku :863. 3. Dů~ 
sledkem nesprávného právního názoru pod 2. uvedeného, že slo o trestny 
čin stíhatelný k obžalobě soukromé, jest usnesení okresního soudu ze 
dlie 10. února 1927, jímž bylo správní komisi zemědělské nemocenské 
pojišťovny v Ř. podle § 390 tr. ř. uloženo nahraditi óbžaloval1ému na 
útratách právního zastoupení 122 Kč. Povinnost nahraditi útraty trest
ního řízení v případě osvobozujícího rozsudku stíhá podle, § 390 tr. ř. 
toliko soukromého obžalobce, na jehož žádost bylo trestní řízeni zave
deno, nebo soukromého účastníka, k jehož návrhu podle § 48 tr. ř. bylo 
zahájeno trestní řizení. V souzeném případě však, jak uvedeno, jde o de
likt stíhaný z moci úřední, třebaže k oznámení uraženého úřadu, a jest 
proto uložení náhrady útrat trestního řízení, jichž částí jsou útraty práv~ 
ního zastoupení (přesněji řečeno obhajování) obžalovaného, úřadu, jenž 
trestní oznámení učinil, nezákonné, porušujíc zákon v ustanovení § 390 
tr. ř., nehledíc vůbec aní k tomu, že podle toho, co pod 2. řečeno, byl 
osvobozujicím výrokem porušen zákon. 4. Usnesením okresního soudu 
v Řičanech ·ze dne 4. listopadu 1 !'l27, jímž bylo ve smyslu rozhodnutí pre
sidenta republiky ze dne 2. června 1927 zastaveno další řízení proti ob
žalovanému jak v trestní věci, zahájené k návrhu J. V. f-a, tak i v trestní 
věd zahájené k oznámení správní komise zemědělské nemocenské poj i-
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šťovny v Ř., byl porušen zákon v ustanoveni § 2 tr. ř. posl. odst. (pokud 
se týče čl. I Č. I zák. z 18. prosínce 1919, čís. I sb. z. a n. z roku 1920) 
ve spojení s nařízením presidenta republiky ze dne 2. června 1927. Toto 
nařízení u,stanovuje v odst. II. čís. I, by trestní řízení pro přečíny a pře
stupky proti cti, pokud se siihají obžalobou veřejnou (§§ 487 až 491 a 
496 tr. zák. a čl. V. zák. ze 17. prosince 1862, čís. 8 ř. zák. z roku 1863) 
spáchané do dne tohoto rozhodnutí, nebylo před občanskými soudy za
váděno, a bylo-li zavedeno, by bylo zastaveno. Lze ponechati stranou 
otázku, zda slova »pokud se stíhají ohžalobou veřejnou« znamenají, že 
pro zastaveni řízení ve smyslu onoho rozhodnutí rozhoduje právní stav' 
či stav skutečný, poněvadž i v tomto případě nejsou tu dány předpo
klady amnestie. Vedle obžaloby veřejné byl tu totiž i soukromožalobní 
návrh. šlo tedy o skutek, který se stihá obžalobou soukromou, byť i do
tčený návrh byl učiněn toliko in eventum, a nezáleží na tom, že trestný 
čin, jehož stíhání bylo navrženo, byl rozsudkem okresního soudu kvali
fikován jako přestupek podle § 491 tr. zák. a čl. V. uvedeného zákona, 
nehledíc k tomu, že tato kvalifikace ani nedopadá, příčíc se jasnému 
ustanovení třetího odstavce čl. V. uvedeného zákona, jak bylo pod 1. do
vozeno. Právo soukromého ohžalohce -nebylo ko.nsumováno tím, že ue
podal, jak na to odvolací soud poukazuje, odvolání, které ostatně proti 
rozsudku odsuzujícímu podle předpisu § 465 tr. ř. aní podati nemohl. 
Důsledkem toho nemohl okresní soud ve smyslu rozhodnutí president} 
republiky zastaviti dalšířizení a, učiniv tak přes to, porušil tím zákon 
v ustanoveních shora zmíněných. Avšak také zastavení dalšího řízení 
v příčině trestného činu, jehož se týká sprošťující část rozsudku'okres
ního soudu v Říčanech ze dne lO. února 1927, porušuje zákon v těchže 
ustanoveních. Tento trestný čin se ovšem podle zákona stíhá na obža
lobu veřejnou, neboť zakládá skutkovou podstatu přestupku podle § 491 
tr. zák. a čl. V. (odst. prvý) zák. ze 17. prqsince 1862, čís. 8 ř. zák. 
z roku 1863. Podle ustanovení odst. IV. čís. 1. nařízení presidenta re
publiky ze dne 2. června 1927 nesmí býti použito ustanovení čl. l. téhož 
nařízení na osoby, stíhané kromě některého trestného činu tam uvede
ného také pro jiný čin tam neuvedený. V souzeném případě jest obžalo
vaný stíhán kromě pro urážku na cti, spáchanou na správní komisi ze
mědělské nemocenské pojišťovny - jenž by sám o sobě spadal pod 
ustanovení čl. l. nařízení presidenta republiky - také pro urážku na cti, 
spáchanou na J. V. F-ovi, kterýžto čin, jsa vyhrazen - podle toho co 
uvedeno - stíhání obžalobou soukromou a jí též stíhán, nespadá pod 
ustanovení čl. l. aboličního nařízení. Poněvadž se tu tedy sbíhá čin, jenž 
by sám o sobě byl účasten abolice, s činem, na který se abolice nevzta
huje, nemůže býti aboličního ustanovení čl. l. užito ani na první čin, jak 
to výslovně odst. IV. čís. I aboličního nařízení ustanovuje. 5. Rozhodnutí 
zemského soudu v Praze jako soudu odvolacího pro přestupky ze dne 
27. prosínce 1927 potvrzuje usnesení okresního soudu v Říčanech v bo
dech pod čís. 4 zmíněných a vztahuje se v odůvodnění svém na dl1vody 
v. usnesení soudu první stolice uvedené. Porušuje tedy toto rozhodnutí 
zakon, stejně jako usnesení jím potvrzené, v ustanoveních zákona pocl 4 
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llveuených. Bylo proto zmateční stížnosti geneľ,~lní pr~k~ľatury ve S111y-

slu § 33 tr. ř. vyhověti a podle § 292 a 479 tr. r. uznatl, Jak se stalo. 

čís, 3221, 

Sborový soud prvé stolice jako soud odvolací rozhoduje s konečnou 
platností o útratách trestního řizení .i tehdy, jde-Ii o útraty řízení odvo
lacího.Lhostejno, zda odvolací soud rozhodnutí prvého soudu potvrdil 
či zda je změnil. 

Zástupce stran z povoláni nemůže žádati náhradu za osobní vedeni 
vlastni trestní věcí ani jako obžalobce ani jako obžalovaný, 

(Rozh. ze dne 12. července 1928, Zm I 234/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovacl uznal po ústním líčenI 
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštítu zákona právem: 
Usnesením okresního soudu pro přestupky v Praze ze dne 2. prosince 
1927, jímž bylo v trestní věci proti obžalovanému pro urážku na ctí po
dle § 390 tr. ř. uloženo soukromému obžalobci, by nahradil obžalova
nému náklady jeho právního zastoupení v řízení před soudem prvé sto
lice 'částkou 321 Kč a rozhodnutím zemského trestního soudu v Praze 
íako soudu odvoiacího pro"přestupky ze dlle 24. ledna' 1928, usnesení 
to potvrzujícím, jakož i usnesením' téhož soudu ze dne 14. listopadu 
1927, jímž bylo podle § 390 tr. ř. soukrom.ému obžalobci uloženo, by 
nahradil obžalovanému náklady právního zastoupení správněji vlastní 
obhajoby v řízení před soudem odvolacím částkou 140 Kč byl porušen 
zákon v ústanoveních §§ 381 odst. čtvrtý, 390, 399 tr. ř. Pokud zma
teční stížnost generální prokura\ury navrhla, by dále bylo uznáno, že 
usnesením vrchního· zemského soudu v Praze ze dne 3. ledna 1928, jímž 
v téže trestní věci byla stížnost soukromého obžalobce dd usnesení zem
ského trestního souuu v Praze jako soudu odvolacího ze dne 14. listo
padu 1927 co do výroku o náhradě útrat právního zastoupení jako ne
přípustná odmítnuta, byl porušen zákon v ustanovení § 392' pokud Se 
týče 447 tr. ř., nebylo jí vyhověno. 

Důvody: 

V trestní věci soukromého obžalobGe proti obžalovanému pro urážku 
na cti byl obžalovaný rozsudkem okresního soudu pm přestupky v Praze 
ze dne 10. září 1927 sproštěn z obžaloby podle § 259 čís. 3 tr. ř. Sou
kromý obžalobce podal do sprošťujícího rozsudku odvolání co do viny. 
Zemský trestní soud v Praze jako soud odvolací pro přestupky rozsud
kem ze dne 14. listopadu 1927 zamítl odvolání soukromého obžalobce 
do viny podle § 474 tr. ř. a napadený rozsudek potvrdil v celém roz-

I 
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sahu. Usnesením z téhož dne uložil podle § 390 tr. ř. soukromému ob_ 
žalobci, by nahradil obžalovanému, jenž se podle protokolu o odvolacím 
přelíčení ze dne 14. listopadu 1927 k němu osobně, bez obhájce dostavil 
a sám se obhajoval, náklady právního zastoupení v řízení před soudem 
odvolacím Kč 140·-. Poté uložil i okresní soud pro přestupky v Praze 
usnesením ze dne 2. prosince 1927 podle § 390 tr. ř. soukromému obža
lobci, by nahradil obžalovanému náklady jeho právního zastoupení v ří
zení před soudem prvé stolice 32) Kč. Do tohoto usnesení okresního 
soudu pro přestupky podal soubomý obžalobce stížnost, v níž uplatňo
val, žc obžalovaný advokát, který se sám obhajuje, nemá nároku ná ná
hradu útrat jeho vlastního zastoupení. Zemský trestní soud jako soud 
odvolací v Praze usnesením ze dne 24. ledna 1928 zamítl stížnost a po
tvrdil napadené usnesení, v úvaze, že účtuje-Ii obžalovaný náklady in
tervence při hlavním přelížení, kde sám sebe zastupoval, nutno uvážiti, 
že i v tomto případě mu náhrada ta přísluší, ježto by byl mohl potřeb
ného k tomu času jinak stejně hodnotně využíti. Soukromý obžalobce 
podal také do onoho usnesení zemského trestního soudu v Praze ze dne 
14. listopadu 1927 stížnost k vrchnímu zemskému soudu v Praze, v níž 
hájil totéž stanovisko, vrchní zemský soud však usnesením ze dne 3. 
ledna 1928 odmítl stížnost jako nepřípustnou z důvodu, že sborový soud 
prvé stolice ve věcech pře stupkových v otázce útrat rozhoduje s plat
ností konečnou, ať jde o útraty řízení ve stolici prvé neb o ty, jež má 
odvolací soud sám upraviti, bez rozdílu, zda napadá se přísudek útrat 
co do důvodu či co do výše. 

Generální prokuratura shledává porušení zákona a) v usnesení okres
ního soudu pro přestupky v Praze ze dne 2. prosince 1927 a v potvrzu
jícím je rozhodnutí zemského trestního soudu v Praze jako soudu odvo
lacího pro· přestupky ze dne 24: ledna 1928, pak v usnesení téhož soudu 
ze dne 14. listopadu 1927, b) v usnesení vrchního zemského' soudu 
v Praze ze dne 3. ledna 1928. V onom směru právem. K a) Opětovnými 
rozhodnutími nejvyššího soudu _. zejména ze dne 15. června 1926, sb. 
n. s. čís. 2414, v němž jsou i předchozí rozhodnutí citována, - bylo vy
sloveno, že zástupce stran z povoláni nemůže ani jako soukromý obža~ 
lobce ani jako obžalovaný požadovati náhlady za osobní vedení vlastní 
věci, a že na tomto právním stanovisku nic nezměnil § 16 vládního na
řízení z 3. května 1923, čís. 9-5 sb. z. a n. Stačí tu poukázati na odůvod
nění těchto rozhodnntí, která ostatně odpovídají též praxi bývalého ví
deňského nejvyššího soudu (.úř. sb. čis. 3888). Zmateční stížnosti ge
nerální prokuratury podle § 33 tr. ř. bylo proto v tomto směru vyhověti 
a podle § 292 tr. ř. uznati právem, jak se stalo. 

Kb). Nelze však přisvědčiti stížnosti generální prokuratury, že by 
rozhodnutím vrchního zemského soudu byl porušen zákon v ustanovení 
§ 392 tr. ř. Stížnost uvádí, že se rozhodnutí vrchního zemského soudu 
opírá patrně o ustanovení § 479 tr. ř., že však toho ustanovení tu po
užíti nelze, poněvadž předmětem stížnosti nebylo usnesení soudu okres
ního, nýbrž usnesení soudu odvolaCího, pro které platí všeobecně zně
jící a podle § 447 tr.·ř. také v řízení o přestupcích platný předpís podle 
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~ 392 tr. ř. Zmateční stížnost generální, pro~urat~ry vyvozuje z, ustano
, . § 392 tl· 'r poukazuj·íc na rozh. b)'v. VId. nelv. ,soudu sb. ČIS. 2473, velll . 'J - . , • 

2590, 2705, že stížnost proti ustauovení útrat soudem od,volacl';', jest 

b 'I' pochyby přípustnou. K tomuto vykladu § 392 tr. r. nemuze Ce 
eze vs . 't t· . "sí soud připoJ·iti. § 392 tr. ř. upravuje InstanČl1l pos up v o azce 

neJvyS o o'· op'. . -- I h .1 tove· pro řízení ty·kaj:ící se zločinu a precll1u. ro nzem v pnpac ee 
u ra ,. t hd ' r , >'t 'pkovy·ch platí ustanovení to podle § 447 tr. r. Jen e y, nel1l-1 
pre" I.. .' d hl· h 

hl. e' ,lvacáté šesté o otázce o kterou tu Jde, ustanovem o c y ne o. v av , . k . h d o 

§ 481 tr. ř. však výslovně praví, že p'r~0 roz~odnutI:,:, o ~esl1lc s~u cu, 

kud se z nich nelze odvolatI, nBJI ucastl1lCI do tn dnu opravny PIO-
po. . I· T· t t • h středek stížnosti ke sborovému soudu prve sto Ice. o o o us ano~e~1 uc y-
I ·e se tudíž i od pravidla § 392 tr. ř., jednak co do Ihuty k podanl oprav
U)hO. prostř,edku (tři dny místo 14 dnů), jednak co do příslušnostI, 11e
~~ť na místo sborového soudu ,druhé stol}ce na~t~puje. sbor?vý soud 
stolice prvé. Jinak však platí, jezto v hla~e dvacatese,ste l1,;,nl v ~~mt~ 
směru dalších předpisů, ostatní ustanovel1l § 392 tr. r. t~ke pro nzelll 
přestupkové, zejména též předpis, že sbor~vý .soud prve st?hce,.Jak? 
soud odvolací rozhoduje s konečnou platnostI o utratach trestl1lho nzem, 
a to i tehda, jde-li o útraty řízení odvolacího. BY,I by v tom rozpor, kdyby, 
co se týče lhůty a právního pořadu od okresl1l~o soudu n~ soud odv~
lací, měl sice platiti § 481 tr. ř., naproh ~omu vsak kdy?y slo ?,rozhou
nutí odvolacího soudu mělo by býti pOUZlto §.392 tr. r. Rovnez by byl 
rozpor v tom, kdyby s~ proti rozhodnutí odvolacího, soudu ::.e vě,ci, hlavl;~ 
a ve výroku O útratách trestního řízení (§ 3~9 tr. r.) nepnpous.tel dalsl 
opravný prostředek, proti rozhodnutí odvolaclh~ soudu o onechu~rata~h, 
které nejsou předmětem rozsudku (§ 392 tr. r.), tedy ~ proh utratam 
podle § 390 tr. ř., připouštěl další pořad na vrchlll zemsky ~oud a vytvo
řila se takto v tomto bodě třetí stolice. PřI tom neČIlll rozdllu, zda odvo
lací soud rozhodnutí okresního soudu potvrdil, či změniv je, jinak rozhodl 
a je též lhostejno" zda bylo přisouzení útrat napadeno ~o ~o. základu či 
jell co do výše, jak již vrchní zemský soud ve svém odn]ItajlclI11 usneselll 
v podstatě správně uvedl. I v samém ustanovení § 392 lI'. ř. by byl vnitřní 
·rozpor, kdyby proti rozhodnutí vydanému vrchním zemským soudem 
jako soudem druhé stolice v řízení před soudy sborovými nebylo oprav
ného prostředku, naproti tomu však, by takový opravný prostředek byl 
přípustným proti rozhodnutí vydanému zemským nebo krajským sou~ 
dem jako druhou stolicí v řízení přestupkovém (viz rozh. nejv. soudu 
víd. čís. 4083 n. ř.). Z těchto úvah bylo zmateční stížnost generální 
prokuratury na záštitu zákona v tomto směru zamHnouti. 

čís. 3222. 

Za opravu podle § 19 tisk. zák. může žádati každý, kdo byl dotčen 
obsahetn novinářského článku. Stačí. by osoba ta byla k uveřejněnému 
článku ve vztahu objektivně poznatelném. 

Osoba, domáhající se opravy, jest oprávněna osvědčiti své oprávnění 
proti redakto;"u zvláštním, od ostatního obsahu zaslané opravy oddě-
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leným přípisem. Stručný výkaz oprávněni opravujícího tvoři po případě 
nezl>yttlou součást opravy. 

(Rozh. ze ,lne 12. července 1928, Zm I 282/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací uznal po ústním líčeHí 
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem: 
Rozsudkem okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 13. ledna 1928, jímž 
byl obžalovaný podle § 259 čís. 3 tr. ř. zproštěn ze soukromé obžaloby 
pro přestupek podle § 21 zákona o tisku čis. 6/63 ř. zák., jakož i I'oz
hodnutím krajského soudu jako soudu odvo1aciho v Kutné Hoře ze dl'" 
21. února 1928, jímž byl rozsudek ten potvrzen, byl porušen zákon 
v ustanovení § 19 a 21 zák. o tisku. 

Důvody: 

JUDr. Rudoli T. podal dne 15. listopadu 1927 u okresního soudu 
v Kutné Hoře oznámení na Josefa M~ého, zodpovědného redaktora a 
vydavatele časopisu »N. H.« v č. B. pro přestupek podle § 21 zákona 
o tisku. V čísle 42. tohoto časopisu z 28. října 1927 v rubrice »Různé 
zprávy« vyšel tento článek: »Sociální pojištění nemá mnoho přátel jako 
každá novota, vyžadující určitých obětí. Nemělo jich mnoho příkladně 
válení silnic, mělo jich ještě méně dělnické úrazové pojištění, jež dnes 
pevně vkloubeno dokonce může snížíti sazby. Každá věc potřebuje 
k svému zavedení dVOL! věcí: času a rozvahy. Vžije se časem .i sociální 
pojištění, až novelisace bez újmy pojištěnců učiní je stravitelnějším. 
Proto překvapují nás stesky na dnešní zostřenou praksi zdejší okresní 
nemocenské pojišťovny, že dlužné příspěvky vymáhá dvojí exekuCÍ 
(knihovní i mobilární), kde by stačíla jedna, když již pojišťovna nechce 
sečkat s platbou do doby příznivější. Zbytečné dvojí výlohy, způsobené 

, zdejším podnikatelům, jdol! již do částek mnohatisícových. Je to trochu 
špatná příprava pro budoucí spolusprávu a demokratisaci. Zatím po
všechně jen zaznamenáváme tyto stesky, jež při dnešníill daňovém i při
rážkovém přetížení jistě zaslouží úvahy. Podnikatelé prý hodlají svolati 
veřejnou prostestní schůzi v této věci. Snad toho ani nebude třeba po 
tomto upozornění, ježto dle našich informací pokladna o této praksi 
nevěděla.« JUDr. Rudolf T. zaslal redakcí časopisu »N. H.« dne 29. řijna 
1927 doporučeným dopisem tiskovou opravu tohoto znění: »Sociální 
pojištění: Podle § 19 tiskového zákona prosím o otištění této opravy: 
Obsah článku Sociální pojištění týká se mne, protože jsem právním zá
stupcem Okresní nemocenské pojišťovny v Č. B. a tvrdí se tam, že po
kladna ničeho nevěděla o zavedeni zostřené prakse. Není pravda, že 
nastala zostřená prakse zdejší okresní nemocenské pojišťovny tím, že 
dlužné příspěvky vymáhá dvojí exekucí (knihovní i mobilární), kde by 
stačila jedna, že vznikají z toho zbytečné výlohy, které u č-ských poc
nikatelů jdou již do částek mnohatisícových, nýbrž jest pravda, že dvoJÍ 
'exekucí zdražují se útraty jen o 10% poplatek kumulační z tarifní po
ložky za podání a protože nejvyšší sazba za exekuční podání jest 300 Kč, 
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muže zdražení přl kL1m~lo~ání .exekučl:~ho návrhu čil11ti nejvíce 30 Kč, 
a že exekuce byíy spojovany jen v pnpadech, kde majetkové poměry 

11Ikatelovy byly nejisté nebo podnikatelé úmyslně neplatili a že 5e 

;:'s\alo v Č. B. všeho všudy jen u tří podnikatelů, u nichž š~o o po?le~ 
dávky 28.893 Kč 78 h, 3.514 Kč 46 h a 3.301 Kc 18 h, .takze zd razeni 
v těchto případech činilo 14 Kč 20 h a dvakrat po 4 Kc 60 h,.celkem 
tedy 23 Kč 40 h. V Č. B., 29. října 1927. Dr. R. H.« Oprava t~ pnnese.na 
nebyla. Proto navrhl Dr. Rudolf T., by Josef JIi~ byl potrestan pro gre
stupek podle § 21 tisk. zák., by mu ~ylo u.lo~eno opravu z 29. njlu 
1927 otisknouti a by byl odsouzen k nahrade utr~t. Roz.s~dkel11 ::e dne 
13. ledna 1928 byl obviněný podle § 259 čís. 3 tr. r. sproston z obzaloby 
v podstatě z těchto důvodů: Soud dospěl ku přesvědč,:ní, že se obsah 
článku týká výhradně okresní nemocenské pojišťovny v C. B. a že. o. sou
krOlném obžalobci v .něm není zmínk,Y; že s}ce závěr~čná "sl?va clanku: 
»Ježto podle našich informací poklaana o te~o prahl n.eve~ela, zname
nají narážku na kohosi třetího, jeho osoba vs~k nem presne I!Ičena, .ba 
ani blíže naznačena, by se slova ta na ní mUSIla vztahovat!. Podle pre
svědčení soudu neměl soukromý obžalobce důvodu, by tato. slova n~ 
sebe nutně vztahoval a jimi se cítí I dotčen. Neby~-li však dotcen,. n.ema 
podle ustanovení § 19 zákona o tisku p~áva domahah se opravy c1an~u 
a obviněný důvodně, tedy nrkoh bez pnčrny zdr~hal se oprav~ ?hSK -

nouti. Soukromý obžalobce v úvodu vynucovane opravy tvrdl, ze s~ 
opravovaný článek týká je~o, poněvadž jest prÉ.v~ím zástupcem okresm 
nemocenské pojišťovny v c. B. Tet? tvrzem ne?1 v so.uvlsloSh s opra
vovaným článkem, kt~rý se o pOI;,eru soukromeho o~zalobce k. nem?
censké pojišťovně vubec nezmmoval, soukromy obzalobce prekrocll 
meze tiskové opravy, takže obviněný i z toho důvodu měl .dů~od opravu 
odepříti. Odvolání soukromého obžalobce z výrobu o vm~ zustalo be,z
výsledným, krajský soud v Kutné Hoře jako osoud ?dvolacl, rozhodnutl:n 
ze dne 21. února 1928 je zamítl jako bezduvodne, poukazav na odu-
vOdnění napadeného rozsudku. .i 
. Tyto rozsudky neodpovídají zákonu, zaklád"jíce se na ~rávně myl
ném výkladu ustanovení § 19 zák. o tisk,u. § ly. z~k?na o ÍJsku pos~y
tuje právo žádati za opravu skutečnosÍl, uverelnenych v penodlckem 
tiskopisu každé >>súčastněné osobě soukromé«. Súčastněnou osobou !e~t 
rozuměti každého, kdo má právní zájem na tom, by bylo nepr~vdlvc, 
skutečnému stavu věci odporující sdělení uvedeno na pravou mnu, by 
se tak okruh čtenářCt tiskopisu dověděl pravdu zájemcem tvrzenou. 
Může tedy ta opravu žádati každý, kdo jest obsahem novinářského 
článku dotčen. Netřeba, by dotyčná osoba byla v článku přímo jme
nována nebo poznačena takovým způsobem, z něhož by bylo pro kaž
dého zřejmo, že se článek na ni vztahuje, nebo dokonce, jak dCtvody 
rozsudku uvádějí, že se na ni musí vztahovatí; stačí -- jest však 
také potřebí, by se skutečnosti ve článkú uveřejněné dotýkaly zájmo
vého okruhu toho, jenž za opravu žádá, by tedy osoba ta byla' k uveřel
něnému článku ve vztahu objektivně poznatelném. Stejný názor zastáv" 
i nauka, zejména i nauka německá, vztahující se k § II něm. tisk. zá-
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kona ze 7. května 1874 (čís. 05 ř. zák.), jenž má obdobné ustanovení 
jako § 19 zákona o tisku. Tak: Sládeček: Tiskové právo str. 113, Bernel: 
Lehrbuch des deutschen Pressrechtes 1875, str. 235, M. Stenglein: 
Kommentar zu den strafrechtlichen Nebengesetzen des deutschen Rei
ches 5. vyd. str. 362, Mannheim: Pressrecht (v encyklopedii vydané 
nákladem Springerovým v Berlíně) str. 23. Vychází-li se z tohotový
kladu pojmu osoby súčastněné a zkoumá-li se článek, jehož opravy se 
Dr. T. domáhá, nutno dojiti k poznání, že rozsudek neprávem odpírá 
Drn T -ovi povahu osoby súčastněné. Článek vytýká okresní nemocenské 
pojišťovně v Č. B. wstřenou praksi při vymáhání dlužných příspěvků, 
tvrdě, že dlužné příspěvky vymáhá dvojí exekucí (mobilární i knihovní), 
kde by stačila jedna, že zbytečné dvojí výlohy tím způsobené jdou do 
částek mnohatisícových, a dodává, že pokladna o této praksi nevěděla. 
Z tohoto dodatku jest zřejmo, že za kárané, podle názoru článku zby
tečné vymáhání dlužných příspěvků dvojí exekucí nečiní se zodpověd
nou pokladna sama, t. j. její správa nebo úřednictvo, nýbrž někdo třetí. 
To připouštějí důvody roz'Sudkové, uvádějice, že ona slova znamenají 
narážku na kohosi třetiho. Pokládá tedy rozsudek vztah osoby třeli 
k onomu článku za objektivně poznatelný z článku samého. Okruhu 
čtenářstva krajinského časopisu, jenž článek přinesl, aspoň určité jeho 
části nebylo ovšem neznámo, kdo exekuce ty provádí; budiž tu pouká
záno zejména na funkcíonáře a úředníky nemocenské pokladny Č-ské, 
pak na ony dlužníky pokladny, na nichž Dr. T. jako právní zástupce 
pokladny vymáhal dlužné příspěvky. Že snad v širší veřejnosti tyto 
poměry nebyly obecně známy, není posuzování věci na újmu. Poněvadž 
pak Dr. T. v opravě jím zaslané sám se přihlašuje jako osoba, jež jmé-. 
nem, pokud se týče v právním zastoupení pokladny č-ské provádí exc-· 
kuce, o nichž se ve článku činí zmínka, nemohl míti ani zodpověQl1ý re
daktor pochybnosti o tom, že Dr. 1'. jest osobou súčastněnou ve smyslu 
§ 19 zák. o tisku, jež jest oprávněna, žádati za opravu článku jí se do
týkajícího. 

Rozsudek jest právně mylný i potud, pokud má za to, že soukromý 
obžalobce tím, že v zaslané opravě tvrdí, že se opravovaný článek týká 
jeho, poněvadž jest právním zástupcem okresní nemocenské pokladny, 
překročil meze tiskové opravy. Poněvadž zodpovědný redaktor není po·· 
vinen uveřejniti opravu, zaslanou osobou nesúčastněnou, jest samo
zřejmo, že zasílatel opravy musí redaktorovi své súčastnění nějakým 
způsobem prokázati v případech, kde jest to za účelem přiznání opravy 
nutným. Formu, kterou se tak má státi, zákon nepředpisuje, nebude 
proto závady, jestliže osoba oprávněná svoji legitimaci osvědčí redakto
rovi zvláštním, od ostatního obsahu zaslané opravy odděleným přípisem. 
Třebaže však průkaz legitimace k opravě jest především určen pro zod
povědného redaktora, nelze tvrditi, že nemá významni pro čtenáře ča
sopisu. Naopak začasté budou míti i čtenáři časopisu zájem na tom, by 
zvěděli, kdo se opravy domáhá a z jakého důvodu se právě osoba 
opravu žádající opravy domáhá, jaký jest zájem této osoby na uveřej
nění opravy, zejména tam, kde by jinak smysl opravy nebyl nezasvc-
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cenému čtenáři aqi dosti pochopiteln5:m. V takov)'c.h případech bude 
tvořiti stručný výkaz legitimace opravujícího nezbytnou součást opravy. 
Tak se má věc i v souzeném případě. Z článku, jehož opravy Se JUDr. 
T. domáhá, lze sice seznati, že článek čelí též proti třetí osobě, nelze 
však z něho každému jasně postřehnouti, že by touto osobou byl právě 
JUDr. T. Bylo tedy nejen účelno, nýbrž i nutno k porozumnění věci, by 
oprava obsahovala i stručný výkaz legitimace opravňující Dr. T-a 
k opravě. V případech takového rázu byl by zřejmě porušen účel, jejž 
tisková oprava podle zákona má, kdyby se pokládalo uvedení legitimace 
opravujícího v doslovu opravy za překročeni mezí, jež jsou obsahu 
opravy zákonem vytčeny. Není proto správným názor rozsudku, že 
v opravě obsažené tvrzení Dr. T -a, že se článek dotýká jeho, poněvadž 
jest právním zástupcem okresní nemocenské pokladny v Č. B., není 
v sOllv-islosti s opravovaným článkem, a má-lí rozsudek za to, že i z to
hoto důvodu byl odpovědný redaktor oprávněn odepříti uveřejnění 
opravy, spočívá názor ten na právně mylném výkladu § 19, pokud se 
týče 21 tisk. zákona. Bylo proto zmateční stížnosti generální prokura
tury podle § 33 tr. ř. vyhověti a podle §§ 292 a 479 tr. ř. uznati, jak 
se stalo. . 

čís. 3223. 

»Chamtivostí« (§ 491 tr. zák.) jest nezřízená žádost po penězích 
a po majetkOvém prospěchu, lakotné bažení po rozmnožení majetku, 
které nepřihlíží Ire kvalitě prostředl<ů, jimiž má býti dosaženo tohoto 
účelu. Nespadá sem však výrok, že »někdo nemá clOSlti na s\čém majetku«. 

Předpis § 267 tr. zák. vztahuje se nejen na souběh reální, nýbrž i na 
souběh ideální. . 

(Rozh. ze dne 12. července 1928, Zm II 158/,28.) 

l'I e j v y Š š í s ó u d jako soud zrušovací uznal pOJ ústním líčení 
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu z-akona právem: 
Rózsudkem okresního sou·du ve žďánicích ze dne 15. prosince 1925, 
pokud jím byl obžalovaný uznán vinným přestupkem proti bezpečnosti 
cti podle § 49,1 tr. zák., spáchaným tím, že slovy: »dále bych prosil 
Z. školní výbor, by řádně prozkoumal restrikce zákona a uznal, zdali 
nemůže p. uč. B. býti při tom živ, dostane-li z pole 30.000 Kč pachtov
ného, kromě toho, co strží z těch polí, co si sám obdělá«, obsaženými 
v podání zaslaném dne 17. dubna 1926 zemskému školnímu výboru vB., 
neuváděje určitých skutků, křivě vinil soukromého obžalobce Ludvíka 
B-u z opovržlivého smýšlení - byl porušen zákon v ustanovení § 491 
tr. zák.; rozsudek se v tomto výroku, ponechávajíc výrok odsuzující 
pro přestupek podle § 488 tr. zák. a výrok o nákladech trestního řízení 
netknutým, dále ve výroku o trestu a v souvisejícím výroku, že se za
mítá návrh na povolení podmíněného odkladu výkonu trestu, zmšuje, 
a obžalovaný se podle § 259 čís. 3 tr. ř. sprošťuje z obžaloby pro· pře
stupek podle § 491 tr. zák. Pokud zmate.čnl stížnost generální prokura-
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tury navrhla, by dále bylo uznáno právem, že i použitim § 267 tr. zák. 
při výměře trestu byl porušen zákon v ustanovení § 267 tr. zák., se ji 
nevyhovuje. 

D ů vod y: 

Zemskému školnímu výboru v B. byl zaslán dopis, datovaný ve V. 
dne 14. ledna 1926, podepsaný jménem František L., podaný na poštu 
v K. dne 17. dubna 1926 tohoto obsahu: »U nás ve školním výboře se 
vystupuje stranicky, provádějí se politické boje, které končí se ztrátou 
celé obce. Hlavním podnikatelem jesl p. učitel L. B., který se spojil 
s p. farářem a vše jest v jejich. P. učitel B. dělá s p. farářem tajné 
schůzky a tam předem o všem jednají, také pomůcka jejich je starosta, 
který jim předem o všem sdělí a tak se jim to daří. Jelikož věci se zde 
dějí hrozné, prosím zem. škol. výbor, by přísně proti tomuto darebáctví 
v nejkratší době zakročil a novou školu postaviti nařídil. Dále bych pro . 
sil Z. škol. výbor, aby řádně prozkoumal restril!ce zákona a uznal, zdali 
nemůže p. uč. B. býli při tom živ, dostane-Ii z pole 30.000 Kč pachtov
ného, kromě toho co strži z těch polí co si sám obdělá.« Jako pisatel 
dopisu byl vypátrán Jaroslav J.; učitel B. podal na něho soukromou ob
žalobu pro urážku na cti, spáchanou oním obsahem dopisu, a obviněný 
Jaroslav J. byl po provedeném přelíčení rozsudkem okresního soudu ve 
Ždánicích ze dne 15. prosince 1926 uznán vinným: a) přestupkem proti 
bezpečnosti cti podle § 488 tr. zák. spáchaným slovy: »U nás ve škol-
ním výboře ...... až ...... proti tomuto darebáctví v nejkratší době 
zakročil«, b) přestupkem proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. zák. spá· 
chaným slovy: »Dále bych prosil ...... až ...... co si sám obdělá«, 
a odsouzen podle § 493 tr. zák. za použití § 266 tr. zák. a s ohledem na 
§ 267 tr. zák. do vězení na čtyři týdny; návrhu na povolení pudmíněného 
odkladu výkonu trestu nebylo vyhověno. Rozsudek vešel v moc práva, 
an obviněný vzal ohlášené odvolání zpět. Výrokem pod b) byl porušen 
zákon v ustanovení § 491 tr. zák. Rozsudek podřaďuje obsah dopiSU' ve 
výroku pod b) uvedený pod ustanovení § 49i tr. zák. a uvádí v důvo
dech, že výzva, aby zemský školní výbor uznal, že soukromý obžalobce 
má dosti prostředků k živobytí, mina podklad obviňování z chamtivosti, 
že totiž obžalobce nemá dosti na svém majetku, tedy z opovržlivého 
smýšlení. Podřadění pozastavené věty pod ustanovení § 491 tr. zák. jest· 
právně mylné, chybujíc v tom, že v ní shledává obviňování z opovržli
vého smýšlení, správněji řečeno z opovržlivé vlastnosti, chamtivosti. 
Nejde tu o výklad smyslu pozastavené věty, jenž jako skutkové zjištění 
přísluší výhradně soudu nalézaCímu, nýbrž o nesprávné právní posou
zení, pokud spatřuje v ní rozsudek obvil'iování z opovržlivého smýšlení, 
»z chamtivosti, že totiž soukromý obžalobce nemá dosti na svém ma
jetku«. »Chamtivostí«, jež by ovšem nasvědčovala opovržlivému smý
šlení, není - jak rozsudek za to má, - když »někdo nemá dosti na svém 
majetku«, neboť pak by každá snaha rozmnožiti životní důchod nebo 
spořivostí nabýti hmotného blahobytu, musila býti nazvána chamtivostí. 
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_ uto vlastností lze označiti toliko nezřízenou žádost po penězích a po 
~l~jetkovém prospěchu, lakot;,é .ba.~ení .po. rO~l11nožení maje~ku, kter~ 
epřihlíží ke kvalitě prostředku, Jlmlz ma byh učelu toho dosazeno. Nez 

~akové výtky rozsudek v, pozast~vené větě dopl.su neshledává. Pochybil 
proto nalézací soud, kdyz pro SVUj nespravny vykl ad, slova »cham!lvost~ 
)odřadil obsah dopisu ve výroku pod b) uvedenem pod ustanovel11 
I 'k § 491 tr. za . , '.. 

Nalézací soud nepochybil však v tom, kdyz se sveho stanovlska po
užil při výměře trestu § 267 tr. zá.k., jak mu ,zmateční Stíž~'0St gene:~hlí 
prokuratury vytýká. Neboť nehledlc k tomu, ze § 267 tr. zak. nerozhsuje 
mezi souběhem reálním a ideálním, takže by jeho použití i v případě, to
hoto bylo odůvodněným, sestával čin obžalovanému za vlnu kladeny ze 
dvou samostatných útoků a jde tedy o dva trestné činy reálně se sbíha
jící jimiž b',lo prý soukromému obžalobci Ludvíku B-ovi ublíženo na cti. 
po~žitím §) 267· tr. zák. nebyl tedy porušen zákon v o~om ustanovení. 
Zmateční stížnosti generální prokuralury podle § 33 tr. L bylo proto jen 
částečně vyhověti a podle § 292 tr. ř. uznati právem, jak se stalo. 

čís. 3224. 

Souhlas sněmovny k trestnímu stlháni jejího člena vztahuje se na 
konkretní skutek, nikoliv na určitO,u jeho právní kvalifikaci, leč že by 
sněmovna dala svoleni ku stíháni výslovně jen s omezenim na určitou 
kvalifikaci. Prosté označeni právní kvali!ikace skutku, pro nějž byl ob
žalovaný vydán, jest však pro obžalobce a trestní soud nerozhodným a 
nezáv:p;ným. 

»Ublíženoo na těle« po rozumu § 153 tr. zák. jest jakékoliv porušení 
tělesné neporušenosti, které obecná mluva podřaďuje I?o,d, tento pojem. 
Spadá sem zarudlost tváře z úderu, jež byla znatelnou Jeste po nekolika 
hooinách po úderu a byla spojena s bolestivostí, která tr,vala, byť, i v ne-
patrné míře, ještě následujícíbo dne. ) 

Subjektivní skutková podstata podle § 153 tr. zák. 

(Rozh. ze dne 14. července 1928, Zm I 768/27.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení 
zmáteč'I1í stížno'st obžalovaného do rozsudku zemského trestního soudu 
v Praze ze dne 10. listopadu 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným 
přestupkem proti veřejnfm zřízením a opatřením podle § 312 tr. zák., 
vyhověl však zmateční stižnosti státního zastupitelství do téhož roz
sudku, pokud jím byl obžalovaný, byv obžalován pro zločin těžkého 
poškození lÍa těle podle § 153 tr. zák., uznán vinným toliko onúm pře
stupkem, zrušil napadený rozsudek a věc vrátil soudu prvé stolice, by 
ji znova projednal a rozhodl. 

Trestnl rozhodnuti X. 



I 
I' ' 

1:1: 1 

1;- ! 

I 
I 
I, 

- čís. 3224-
498 

Dlivody: 

I. Zm.ateční stížnost obžalovaného napadá rozsudek soudu prvé sto
stohce ?uvod:m zmatečnosti podle § 281 čís. 9 b) tr. ř. Stížnost snaží 
se d?kazah, ze. "o~hlo:,aný,. jenž je členem poslanecké sněmovny Ná
l~dnJho. shr?mazclenJ~ Dyl SlCe poslaneckou sněmovnou vydán k trest
lllmu Shh~nI pro skutek záležející v tom, že vyťal dne ll. června J 925 
v P. polt~ek ~(}ltcejníl':u nadstráž~íkovi františ~u M-ovi, když tento 
k~n~1 ~VOJl sluzbu, ze vsak byl vydan v tomto smeru jedině k trestnímu 
Shha?1 pr.o zločm veřejného násilí podle §§ 81, 82 tr. zák., takže prý 
nesmel byh v tomto směru stíhán pro zločin těžkého uškození na těle 
podle. § I?3 tr. zák., na ;lějž zněla obžaloha státního zastupitelství, a že 
nes~el byh ~ to.mto smeru odsouzen pro přestupek proti veřejným zří
zelllm.a opatremm podle § 312 tr. zák., jejž shledal v onom skutku 11a
p.adeny rozs~dek. Podle rozh09nutí čís. 1187 sbírky rozhodnutí nejvyš
slho s.oud~. es. ;epubltky ve vecech trestních nelze prý poslanecké sně
movne ~pnh pravo, by udělila svolení ku stíhání svého člena pro určitý 
skutek Jen s obmezením na určitou právní kvalifikaci tohoto sKutku. 
Tohot? pr~va pou~ila prý poslanecká sněmovna v souzeném případě, 
vydavsI obzaIovaneho k trestnímu stíhání pro skutek, jejž kvaHfikovala 
v ,s~uhl,:su s obsahem žádosti zemského trestního soudu v Praze o vy
dam obza~ovaneho k trestnímu stíhání a s návrhem imunitního výboru 
pO,~lanecke sněmovny jako zločin veřej,ného násilí podle §§ 81, S2 tr. zák, 
SÍ!zno~Í! nelze přiznati oprávněni. Podle § 24 ústavní listiny ČesKoslo
venske repubhky ze dne 29. února 1920, čís. 121 sb. z. a n, jest k jaké
mUk?h ,tr:slmmu nebo kárnému stíhání člena Národního shromáždění 
pr~ J111e

v 

Cl II Y ne b o o p o ni e n Ll t í, než jsou uvedeny v ustanovení 
§ 23, treb~ souhlasu přís1~šné sněmovny, Platí tedy pravidlo, že se 
souhbs s~emovny k. trestn,,:,u stíhání jejího člena vztahuje na kon
kretllJ skuLek a mkoll na mCltou Jeho právní kvalifikaci. Nelze ovšem 
sn~~~ov:l~, kt,erá má právo svolení k stíhání svého člena zcela odepříti, 
upnÍ! tez pravo, by svolila ke stíhání jen s omezením na UJrčilou kva
hf,lkacI: lec ~akové omezení musilo by v dotyčném usnesení sněmovny 
byh vyslovne uvedeno. Tato eventuahta v souzeném případě nenastala. 
J~, sIce prav?a, že zemský trestní soud v Praze kvalifikoval ve svém 
pnpI'su na P!edsednlctvo poslanecké sněmovny Národního shromáždění 
ze d?e ~5; cervna ~ 1926" ;'mž žádalo vydání obžalovaného pro skulek 
SPOČIV~pC~ v to:,:, ze .~ytal dne ll. června 1926 v p, poliček policejnímu 
12adstr~zllJkovl h·a.n,tlsku M-ovi, když tento konal svou službu, jako zlo
cm vereJn~ho .naslh podle §§ 81, 82 tr. zák., že dále imunitní výbor 
posbnecke snemovny navrhl ve své zprávě ze dne 17, listopadu 1926 
by poslanecká sněmovna vydala obžalovaného pro řečený, jemu za vin~ 
kladeny ~skutek k trestnímu stíhání podle §§ 81, 82 tr. zák., a že pří
pIsem pred~edUlctva poslanecke snemovny ze dne 15. prosince 1926 
bylo zemskemu trestmrnu soudu v Praze sděleno, že se poslanecká sně~ 
mo~vna uSl;esla vyhověti jeho žádosti ze dne 25. června 1926 za vydání 
obzalovaneho k trestnímu stíhání pro zločin veřejného násili podle §§ Sl, 
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82 tr. zak., avšak ze všeho toho neplyne, že poslanecká snčmovna dala 
svolení k trestnímu stíhání obžalovaného pro onen skutek s obmezením 
na právní kv~1ilik~ci podle §§ 81, 82 tL zák:: v tom s~1yslu, že ob~a
lovaný sml by tl s!lhan pro onen skutek JedJl1e podle §§ 81, 82 tr. zak. 
a že tudíž nesmí býti stíhán pro tento skutek podle jiného ustanovení 
trestního zákona. Poslanecká sněmovna vydala obžalovaného, jak vy
cházi na jevo, z doslovu a smyslu onoho přípisu jejího předsedllic!va, 
jejž jest vykládati ve spojení s obsahem řečené žádosti zemského trest
ního soudu v Praze, jíž se přípis před,sednictva poslanecké sněmovny 
dovolává, k trestnímu stíhání pro skutek záležející v tom, že obžalovaný 
vyťal dne 11. června 1926 v P. pol·iček policejnímu nadstrážníkovi fran
tišku M~ovi, když tento konal svoji službu. Označila-Ii při tom zároveň 
tento skutek ve shodě s obsahem onoho přípisu zemského trestního 
soudLi v Pr&ze a s návrhem imunitniho výboru jako zločin veřejného 
násilí podle §§ 81, 82 tr. zák" přistoupila tím nanej'výše k názoru do
žadujícího soudl!, že skutek, o nějž tu jde, vykazuje na venek známky 
zločinu podle §§ 81, 82 tr. zák., nedala tím však nikterak najevo, že 
dává svolení ku trestnímu stíhání obžalovaného jen s omezením, že ob
žalovaný smí býti stíhán pro onen skutek jedině podle §§ 81, 82 tr. zák. 
a že nesmí býti pro něj stíhán podle jiného ustanovení trestního zákona, 
Podle toho není tu vůbec předpokladu, z něhož stížnost vychází. Jde 
tu o případ, v němž poslanecká sněmovna uvedla při označení skutku, 
pro. nějž se vydání stalo, též právní kvalifikaci tohoto skutku. Takové 
pro.sté označení práv.ni kvalifikace skutku, pro nějž byl obžalovaný vy
dfun, je však pro obžalobce a trestní soud nerozhodným a nezávazným; 
závaznou při zkoumání otázky, zda byl projeven příslušnou sněmovnou 
souhlas s trestním stíháním člena .Námdního shromáždění pro určitý 
skutek," z{lstává jen totožnost konkretního -skutku v US'11cscnÍ sněmovny 
uvedeného. Z toho plyne, že státní zastupitelství smělo po přípravném· 
vyhledávání, jež bylo po dojítí řečeného přípisu před,sednictva posla
ne\:ké sněmovny zavedeno a jímž byl skutek, o nějž tu jde, teprve blíže 
vyšetřen, vzhledem k výsledkům tohoto vyhledávání podati na obža-
1.0vaného pro konkretní skutek, pro nějž byl vydán k trestnímu stíhání, 
obžalobu kvalifikující tento skutek jako zločin těžkého uškození na těle 
podle § 153 tr. zák. a že nalézací soud směl po hlavním Učení rovněž 
bez ohledu na kvalifikaci činu v onom přípise předsednictva poslanecké 
sněmovny samostatně rozhodovati o tom, kterého zákona dluŽno použíti 
na konkretní skutek, pro nějž byl obžalovaný vydán k trestnímu stíhání 
a jenž tvořil předmět obžaloby. Vyslovil-li se rozsudek za tohoto stavu 
věci v rozhodovacích důvodech v ten smysl, že je tu ústavní listinou 
požadovaný souhlas poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání obža
lovaného i pro přestupek podle § 312 tr. zák, (urážka stráže skutkem), 
jín2ž byl obžalovaný uznán vinným, nelze mu důvodně vytýkati, že po
rusd tnnto výrokem zákon, Bylo tudíž zmateční siížnost jako neodů-
vodněnou zavrhnouti. ' ' 

ll. Zmateční stížnost státního zastupitelství uplatňuje číselně důvod 
zmatečnosti podle § 281 čís. 9 a) tr. ř" věcně však zmatek podle § 281 

32' 
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čís, 10 tr. ř" jejž spatřuje v tom, že rozsudek podřadil skutek, na němž 
se rozhodnutí zakládá, následkem mylného výkladu zákona pod usta
novení § 312 tr. zák, a nikoli pod ustanovení § 153 tl'. zák., jehož prý 
mělo býti naň použito. Z rozhodovacích důvodů je patmo, že rozsudek 
vylučuje skutkovou podstatu zločinu podle § 153 tr. zák. obžalovanému 
za vinu kladeného proto" že policejnímu nadstrážníku Františku M-ovi 
nebylo poličkem, který mu obžalovaný vyťal, vůbec na těle ublíženo. 
Poškozením na těle je prý jen zranění, t. j. porušení tělesné neporuše
nosti a způsobení škody na zdraví tělesném nebo duševním. V souzeném 
případě nelze prý mluviti o poškození na těle, ježto prý tu nebylo zra
nění, které se projevilo pathologickými změnami ve vazivu. šlo prý tu 
o pouhou zarudlost tváře, konstatovanou policejním lékařem ještě 
o Y21O. hodině večer, tedy asi po 3-4 hodinách po' činu, t. j. po tom, 
co obžalovaný dal policejnímu nadstrážníkovi M-ovi poliček, a o bole
stivost, která následujícího dne byla jíž jen nepatrná. Tvrzení nad
strážníka M-a, že mu tvář opuchla, dlužno prý vysvětliti pouhým sub
jektivním pocitem postiženého, ježto prý se vysvědčení policejního lé
kaře nezmiňuje o žádných pathologických změnách činem obžal0'va
ného nastalých. Údaj téhož vysvědčení, že tu šlo o lehké zranění, ne
odpovídá prý za tohoto stavu věci právnímu pojmu uškození na těle 
vůbec. činem obžalovaného byla prý postižena toliko nedotknutelnost, 
nikoli však neporušenost těla řečeného policejního nad'strážníka při vý
konu jeho služby. Zmateční stížnosti, jež vyslovuje názor, že rozsudkem 
zjištěná zarudlost tváře, spojená s bolestivostí, odpovídá pojmu »ublí
žení na těle« po rozumu § 153 tr. zák., nelze upříti oprávnění. Podle 
stálé judikatury zrušovacího soudu se k objektivní skutkové podstatě 
zločinu podle § 153 tr. zák. arci nevyžaduje, by ublížení na těle dosáhÍo 
míry a stupně § 411 tr. zák., což ostatně napadený rozsudek sám uznává. 
Než nehledíc ani k tomu, zda zjevy, které měl skutek obžalovaného 
podle rozsudkového zjištění pro uhozeného nadstrážníka M-a vzápětí, 
nepostačovaly by již i s hlediska vytčeného v § 411 tl'. zák. (srov. rozh. 
sb. n. s. čís. 2893), odpovídají zjevy ty zcela nepochybně alespoň 
pojmu »ublíženi na těle« po rozumu § 153 tr. zák. Slušíť za takové 
IIblížení pokládati jakékoli porušení tělesné neporušenosti, které obecná 
mluva podřaďuje pod tento pojem (rozh. čis. 826, 1530 víd, úř. sb. aj.). 
Zarudlost tváře, způsobenou úderem, jež je znatelnou ještě po několika 
~odinách po úderu a je spojena s bolestivostí, která trvá - byť i již 
Jen v nepatrné míře - ještě následujícího dne, sluší považovati za po
rušení tělesné neporušenosti, které záleží v pathologické zmbně v po
stižené části těla a spadá podle obecné mluvy pod pojem »ub1íženína 
těle«. Bylo tudíž odůvodněné zmateční stížnosti VYhověti a rozsudek 
stižený zmatkem podle § 281 čís. 10 tr. ř. zrušiti. vé věci samé nemůže 
Nejvyšší soud jako sOlld zrušovaCÍ rozhodnouti, poněvadž nejsou v roz
sudku a jeho důvodech zjištěny všechny skutečnosti, jež jest při správ
ném použití hmotného práva polOŽiti za základ rozhodnutí. Rozsudek 
po subjektivní stránce sice z{išťuje, že obžalovaný udeřil policejního 
nadstrážníka IV\-a vědomě a úmyslně do tváře) leč tím n-alézaci soud 
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. II I 1 k tomu že kvalifikova. 1 čin obžalovaného pOllze jako přestupek 
VZlecen, , 'I" h . d' dk odle §312 tr. zák. a jak ostat~e p~trno ,z na Sl~ ,vyvo, u rozsu .~, 
p II '11'Z vzal soud za Il'rokázano ze obzalovany rečeneho nadstraz-
poc e nic. .' y '1 t'k 'k vll'c'eny'm činem vědomě a umyslne skutkem urazl, - oh o vy-
I1l a v ' b't' M . "k 
I 

'I~' úmysl obžalovaného směřoval k tomu, ZpUSOl I -OVl uraz u 
s OVl. ze 3 'k 'd' , k 
skutk'em, Pro skutkovou podstatu § 15 tr. za '"vy~a u)e .se vsa po 
subjektivní stránce úmysl nepřátelský, tedy n~pnmy, zly' ~mys!. podle 
druhé věty § 1 tr. zák., a to pOd,le rovahy .~eC1~mys: utoC.lh nepratelsky: 

. roti tělu nebo zdraví napaaeneho, vYJlmaJlc ovsem umysl usmrhtI 
~rozh. čís. 2763 sb. n. s.). Tento úmysl však napadený. rozsude.k ne
zjistil. Bylo proto věc vrátiti soudu prvé stohce, by o 11l znovu Jednal 

a rozhodl. 

čis, 3225. 

Ochrana republiky (zákoflze dne 19. března 1923, čis. 50 sb. z. a n.). 
Jest hrubou nedba!ostl .ve smxslu § ~. Č!S, 4 ~kona, by~~-Ii tajné 

pisemnosti rozmnožovany htografii neb? JI~Y!fl z~us?~e~, a?l~ byl za
chován předpis, že dohled nad rozmnozovanun naleZl dustoJmku. 

(Ro'zh. ze dne 14. července 1928, Zm I 16/,28.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zavr~1 po úst~ím líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do roz,suclku zemskeho trestmho soudu 
v Praze ze dne 24. listopadu 1927, pokud jím byl stěžovatel uznán VIn
ným přečinem vojenské zrady podle § 6 čís. 4 zákona na ochranu re
publiky ~ze dne 19. března 1923, čís. 50 sb. z. a n. 

D II vod y: 

'Zmateční stížnost uplatňuje díivodem zmatečnosti podle § 281 čís. 5 
tr. ř. v prvé. řadě neúplnost (nesprávně poznačenou i' za ,nejas~ost) 
spočívající v tom, že wzsudek pro rozhodnou sl<utečnos!, ze obzalo
vaný tím, že pověřil provedením litografie dotyčné listiny rotmistra š-a, 
způsobil, že se tato dostala do rukou maďarského státu, neuvádí kon
kretních okolností, zejména, že by byl rotmistr Š. právě již tehdy při 
lilografování odňal onu listinu a že již tehdy byl vyzvědačem. Svědecká 
výpověď rotmistra Š-a prý neskýtá sice v tom směru vůbec bezpečného 
podkladu, avšak rozsudek se vůbec o ní nezmiňuje, ač musí býti na 
první pohled nápad"ým, že teprve o nějaký čas později byl pracován 
a to výhradně důstojníky, mobilisační spi,s "Ostraha hranic«, kteroužto 
tajnou listinu rotmistr Š. zároveň s onou č. j. 200 div. mob. prozradil 
mad'arské vládě. Je prý spíše pravdě podobno a není vyloučeno, že si 
Š., jako oso!).a požívající' a pl'ně zasluhující důvěry, tyto listiny v kan
celáři v jednom fasciklu založené, odhodla'v se k činnosti vyzvědačské, 
současně opatřila maďarské vlád'ě pak předal. Zmateční stížnost s,luší 
poukázati na wzsudkové zjištění, učiněné na základě doznání samého 
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obžalovan~ho, že sí Otto Š. patrně jeden výtisk na vlastní papíi pro 
sebe vyhotovil. Toto doznání obžalovaného právě připouštělo to, co 
vyzdvihovala obžaloba, že totiž tím, že obžalovaný š-ovi svěřil dozor 
při rozmnožování mobilisačních dokumentů v litografii, umožnil š-ovi 
vydání mobilisačního nařízení č. j. 200 div. mob. z 25./XI. 1923. Vzhle
dem k tomuto doznání, jakož i k tomu, že stačí k naplnění skutkové 
podstaty přečinu podle § 6 čís. 4 zák. na ochranu republiky, že sku
tečnosti, opatření nebo předměty v § 6 čís. 3 zákona uvedené m o hly 
se pachatelovou hrubou nedbalostí státi známými cizí moci, což roz
sudek v souzeném případě rovněž zjišťuje, nemusil .nalézací souct blíže 
zjišťovati, zda si právě při této - zřejmě nejvhodnější -- příležitosti 
Š. onen dokument ponechal, nehledíc k tomu, že nemohla v tom směru 
nic vysvětliti výpověď š-ova, jenž popíral v řízení proti němu vedeném, 
že by i tento dokument byl vyzvědači š~ovi vydal; přes to však bylo 
rozsudkem divisního soudu v Bratislavě ze 13. ledna 1925 odevzdání 
i tohoto dokumentu zjištěno. Okolnost zmateční stížností vytýkanou 
sluší proto považovati v rozsudku nalézacího soudu za dostatečně zji
štěnou a odůvodněnou. Další námitkou zmateční stížnosti, že jest tu 
neúplnost proto, že rozsudek neuvádí konkrétních okolností pro zji
štěnou rozhodnou skutečnost, že se mohla ona tajná listina následkem 
onoho opomenutí odsouzeného ·státi známou cizí moci, netřeha se blíže 
zabývati, když jest zjištěno, že se dokument stal cizí moci skutečně 
známým prostřednictvím š-ovým, a obžalovaný možnost tu, jak uve
deno, sám nepřímo připustil. Výtku další neúplnosti, že obsah doku
mentu nebyl, proti obhajobě obžalovaného, že uvedený spis byl jen 
instrukcí pro pochodové roty, zjištěn, s čímž ve spojitosti se uplatňuje 
i nedostatek řízení proto, že nebyli o tom slyšení jako svědci plukovník 
K., kapitán P. a štábní kapitán Š., sluší poukázati jednak na důvody 
rozsudku, opírajíCí se při zjištění toho, že šlo skutečně o dokument 
tajný, opět o dřívější doznání samého obžalovaného, proti němuž nepo
třeboval nalézací soud blíže zjišťovati přesný obsah dokumentu, zvláště 
když i soudnímu znalci byly výsledky důkazů dostatečným podkladem 
pro podání posudku shodného s původním přiznáním obžalovaného 
o tajném charakteru tohoto dokumentu. Pro uplatnění tvrzených vad 
řízení nedostává se však zákonného podkladu, totiž příslušného návrhu 
stěžovatelova a jeho zamítnutí nalézaCÍm soudem v hlavním líčení (§ 281 
čís. 4 tr. ř.). 

Námitky zmateční stížnosti, poukazující na to, že Š. byl také čs. rot
mistrem a to k tomu ještě všemi nadřízenými dilstojníky a to i nej
vyššími velmi dobře kvalifikovaný a byl zrovna tak jako důstojník po
vinen zachovávati tajemství, a že stěžovatel mohl za těchto poměrú vším 
právem také počítati s naprostou spolehlivostí š-a, jsou již provedením 
dilvodu zmatečnosti podle § 281 čís. 9 a) tr. ř., že totiž není tu hrubé 
nedbalO'sti se strany obžalovaného, zejména ne po stránce subjektivní. 
Stížnosti nelze při svědčiti. Rozmnožování tajných písemností litografií 
nebo jiným zpúsobem jest právě nejvhodnější příležitostí k tomu, by 
byl snadno získán prostředek ku sdělení obsahu této písemnosti osobám 
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'.. ",", ·.tisk nadbytečný, jehož zhotovení při rychlém ,me
l1Cpo:rol~l1yln) lOL1Zv~~ání jest snadné a lehce může ujíti i jen ponekud 
chamckem . roz ll

d
1ll0

Z 
.. ' ti'ill spíše pak může býti zhotoven, není-Ii vůbec 

, "; c\balemu OZOle1, I ,., k "' 
mcnc , cl .. ,. tomto rozmnožování. To ved o zreJl11e p,ns-

'llčeneho QZOlU pn . . I . k' h r ťn 
Z~J , d . dohledu nad rozmnožováním taJnyc 1 vOJens yc iS i 
11:1l1Ll 'p~e plSll o . osobou zaručující ve zvýšené míře požadavek na
dustoln~ke~;~h~i~~ti při to'mto vysoce důležitém,úkonu, kt~rý.u vojei;
pr~ste Pb nižšiho služebního postaveni ant pn bez~adnem Jinak vy
~kYC\ť~~eb jim svěřených není nikdy zaručen tou merou Jak~ Ul ~S~b 
o~~. o vzdělání všeobecného i odborného i vyššího P?stave:".s uze -

vfssih ú' I tohoto předpisu zabrá.niti prozrazení takovych taJnych do
t1lho. ;e tak zře'm' že musil býti povědom i obžalovanému Jako 
ku~:,:ntu J~S;to'níku ~ d~lší již službou a zkušeností, pověřenému ve
vys.slInu.ldU dn/ho praporu a tím i záležitostmi zvláště vtznamnym~ lak 
lenim na II a d 'd" rozsudku o sestavovát1l mobiltsacmho h' . z jeho zo pOVi ant v . 
vy; az

J
' tl" ak přes toto vědomí zanedbal svou povinnost, zachovatr 

planu .. es izep řed is 'ednacího řádu, jenž nezná výjimky, a nebere 
~~eeť~levYnslo~~ra~ z..xášt~í vlastnosti podříz~~ých vojenský.ch

d 
o:lo~, ned 

dávaje vůbec možnosti svěřiti oso,bám b~dr~z~neez ~~~~~~~ n~ch:t ;~~_ 
rozm;o;o~á~.~~~~~~'t~to ~,~~~~t:S;u~ ~~~alo~anéh~ jako v"litele vyššíh~ 
~~va., !c/enského uznána za hrubou po stránce objektivnt 1 sU,~Jektivt1l 
~ ~:~~~ )o.to dán uplatněný důvod zmate~l1Josti podle § 281 CiS. 9 al 
tl' ř Pokud zmateční stížnost, uplatňujíc dllvod znlatečilO.str ~odle§ 2~~ 
Čí~. '10 tr. ř. tvrdí, že čin obžalovaného bylo kv,:ltltk!5lVatr J" o ,vo]en\ 

. delikt orušení služebních předpisti, neuvadl. p!esne ,ono.~o 3:akonne; ,.o 
ředPi;u, podle něhož podle stěžovatelova mmen: me:bytr Ci~ kvalttl

kován. Při tom však přehlíží, že přečin pod~e S. 6 ~iS. 4 zakona na 
ochranu republiky, jímž byl obžalovaný ~znan vmnr,m, J~st del~te~ 
s 'eciálním a že tohoto zákonného předpiSU F.S! !.fZitr vzdy, J" inI e 
skutková podstata tohoto trestného č~nu jest. da~a, bez .ohle~u na to~ 
zda snad v jiném zákoně exis~uje vs~ob.."cny predpi~, Jemuz by po 
dobný čin snad rovněž mohl bytr podraden. 

čís. 3226. 

Ochrana republiky (zákon ze dne 19. března 19~3, čís. 50 ~b. z. a n.). 
Schvalování trestných činů ve smyslu § 16 zakona n~! ?bmezeno 

na schvalováni trestných činů spáchaných v tuz:msku, amz !~s! tres~
nost vychvalování trestných činů sp~c~aných v clzozemsku ucmena za
vislo.U na tom, že dojde ku potrestam pachatele. " .," 

Pro trestnost zodpo.vědného redaktoc3 pro. zatl:db~~1 POV,1l111.e p~ce 
podle § 42 zákona stačí, že jeho vinou byly. v c~plse J~ ~:ctlgovanem, 
s jehož rozšiřovánlm bylo započato, obsazeny c1~nky, Jlmlz ~ylo pod
něcováno k pokusu změniti násillm ústavu republiky, pokud jde o ~e: 
mokraticko-republikánskou lormu státu, aniž jest třeba, by skutecne 
články ty někdo četl. 

III! 

ll! I' 
II 
II 
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S rozšiřováním tiskopisu bylo započato již tím, že byl krom povin
ných výtisků určitý počet výtisků odevzdán poslu za tím účelem, by je 
od poslů jiných časopisů vyměnil za jejich tiskopisy. 

(Rozh. ze dne 14. července 1928, Zrn I 199/28.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku zemského trestního soudu 
v Praze ze dne 9. února 1928, jímž byl stěžovatel uznán vinným pře
činem podle § 42 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, 
čís. 50 sb. z. a n. a čl. III. zákona ze d>ne 15. října 1868, čís. 142 ř. zák.,. 
a přestupkem podle § 42 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 
1923, čís. 50 sb. z. a n. a čl. III. zákona ze dne 15. října 1868, čís. 142 
ř. zák. 

D ů vod y: 

Pod důvodem zmatečnosti podle § 281 CIS. 5 tr. ř., v němž též uve
dená nejasnost rozsudku není nijak rozvedena, dovozuje se rozpor se 
zodpovídáním obžalovaného, neúplnost a nedostatek důvodů, po pří
padě rozpor rozsudku, pokud tento o číslech časopisu, jež byla podle 
zjištění rozsudku odnesena za tím účelem, by byla poslem R. P. vymě
něna od poslů jiných časopisu za jejioh výtisky, uvádí, že nebylo ani 
tvrzeno, že čísla na výměnu určená byla vrácena. Rozsudek nalézadho 
soudu spatřuje již v odevzdání těchto výtisků na výměnu započetí s je
jich rozšiřováním, proto nezjišťoval a ani nepotřeboval zjišťovati a odů
vodňovati, zda k určené výměně s posly jiných časopisů skutečně do
šlo, a není proto neúplnosti v tom, že blíže necení výpovědi svědka 
Z-ého v jeho udání, že k výměně určená čIsla sotva byla vyměněna, ani 
rozporu sestrojeného ve zmateční stížnosti z nesprávného předpokladu,. 
jako by nalézací soud byl vyslovil, že tato čísla »patrně« byla vyměněna, 
přes to však pokládal za započetí s rozšiřováním již odevzdání k vý
měně, jež ostatně i tak výměně předchází a proto by ani tvrzené zjištění 
k rozporu vésti nemohlo. V rozsudku není podkladu pro další výtku, že 
soud neuvádí důvodů pro přesvědčení, že výtržníci vídeňští jsou totožni 
s proletariátem, o němž se jedná v prvém odstavci obžaloby, neboť rOz
sudek takového zjištění neuvádí. Další námitky formálního rázu souvisí 
s důvod'em zmatečnosti podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. a sluší je projednati 

. v souvislosti s tímto. Tvrdí se, že zákon na ochra'l1u republiky výslovně 
a podle celého svého účelu chrání pO'llze statky chráněné zdejším trest
ním zákonem, podle zdejšího trestního práva nebyli by však účastníci 
vídeňských bouří ani tu potrestáni ani vydáni republice Rakouské,. po
něvadž se jedná o činy z pohnutek politiokých, o čemž prý nalézací soud 
mimo nedostatečný poukaz na §§ 39 a 40 tr. zák. nellvedl důvodů 
(správně neuvažoval). V projevech sympatie vídeňskému dělnictvu, 
v přislíbení podpory jeho hrdinnému odboji a v provolání slávy rakon,. 
skému proletariátu není prý tedy skutkové podstaty přečinu podle § 16 
čís. 1 zák. na ochr. rep. Zmateční stížnost zaměňuje tu předmět ochrany 
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. .. h- rel' právě s tím, proti černu tato 
podle § 16 čís. 1 ~aK~na ;~" SO~v~·dený· ve III. hlavě tohoto zákona pod 
ochran~ smě~uje: Vzcl~t l~nre Sublice chrání tento práv ni statek - mír 
titulem ohrozovavnJ ml1 II vP které snadnou možnostI svodu k nap~
v republice - pred .neb~zp,eC!n~'rozí z veřejného vychvalování nebo vy
dobování nebo I, n.asleoo,vaI1l b 'c'inu z j·inaky' ch projevů souh. lasu 

I 1 'ní zlOC1l1U ne o pre ) t k 'r slovného se lVa ova I.' eb oslavování pachatele pro a OV) 
s ,ním, z veřejného, vyC!1va OV;~ln ~ch č-ín:ností. To,to ohrožení n:íru v re
čin a z dalších ~ za~,:ne, vyp~ní s:nkce § 16 zák., je stejné, ať J,de o vy-

. publice, protI nemuz c.eh t;es nebo· eho pachatele), spáchaneh,o v tu~ 
chvalování atd. trestn~ho c~~~o (nelze ~e zákona, který všeobecne mluvl 
zomsku, nebo v ~I:lile a ~ jeho pachateli, nijak dovoditi, že by ochranu 
O zločinu nebo, preclilu, a

ní 
míru v republice takovým způsobem vyvol~

před ncbezpečlm ohroze I vání atd,. trestných čínů v tuzelll,sku spa
ným chtěl omez!t1 na }chva o tnost v chvalování trestných činu v CIZO
chaných nebo že by cl~d trdes, chvYalování J·ej·ich pachatelů závislým 

. h ny·ch pnpa ne vy , I·' lin zemsku spac a ď t' . . chatele. právě naopak, ze m UVl va. 
na tom, že cI~jde k~ potresoa~~gi~u nebo' přečinu a o jeho pachateli, vy~ 
1 a 2 čís. 1 § 16 za,k je?, mimo. 'řípad podle alin. 3 uv. ustanov.em, 
jadřuje tím zcela ~r';Jme, ze o~restání pachatele, má v předc~a:e
kde bere v úvahu jlZ trestnost a P t t·' faktum že zločin nebo precm 
jících ustanoveníoh na zře:eII Jen tO ez da pach~tel zaň může nebo má 
byl spáchán, avšak nehl~d! t~ I;~chizíz zřetelně výrazu rozdíl mezi pre
býtř trestán, V tomto roz Ise~l (. b u rvních připadů § 16 čís. 1 a 
ventivním účelem ustanovem podle o tOh Pt § Ovšem má ustanovení 

. , "1 m třetího odstavce o o o . d ·"h represlvmm uce e ,. ',r. t estné činy které podle z eJsl o 
prvých ~-vou odstavcu na zr';t~.lnJ~n tor 

však ani 'zmateční stížnost ne
zákona' JSOu zločmy nebo precl Yd d' odněné dostatečně poukazem 
tvrdí, že by zjištění nalézaclho sou~' o. e~~ známo«) že totiž byla spá
na obecnoU známost toho (»co S,:ll U). 'ho násilí 'proti o-sobám úřed
chiiha celá řada zločinů, jrnenovlte, ve~eJne, b t to činy nebyly podle 

. ním. a z10činužhářství, nebylo spravl;edaze§ 10 t~ zák ani v Rakousku 
zákona zde platného, a v~hlodem na pre ,P~. §§ ·39 ~ 40 tr. zák. jest 
zločiny. ;'oukaz nalezaclh~ ~o.u~~ž~~srSehl~~Ivá jej jen nedo'statečný~, 
tedy spravny a sama zrna ecnl, , 'd·d ku otrestání" pachatelu; 
dovozujíc nutnost, by bylo, zpsteno; f,e b oJ d~kon!e pak odkazuje-li se 
toho však, jak bylo. do,vO~en?, ~lel1l r~o~' v konkrétním případě přivo
jen na důvody pohtlcke, tere SIC, n:o ".. nezavede tím však 
diti, že se trestní řízení pr?ti pach~teh tre;tne~o,cmu ·ehož vy~hvalování 
neruší zákonný ráz činu jako zloemu ne o precmu, J d h dl § 16 

(anebo jeho pachatele) tzůstta~e teudYpl~:n~~ky' °JK~~l;~:te~~oJt~ h~otně-
čís. 1 zák. na ochr. rep. res nym. . , 
,. , t d d' n tím méně pak formall1l. 

pra'{.\'~ ~:~~me /yža~dje dále zmateční stížnost pro skutk?vOU podstat~ 
řečin~ odle § 42 zákona na ochr. rep. se zřetelem na zlocm pod~e .§ 1 

~iS 3 uJ zák by bylo zjištěno, že bylo závadným článke~ n,a n':čl d~5 
še;ní sta~ v ;~kázaném směru již skutečně pŮ,s.obeno, ,tvrdlc, ze p,n § ti 
čís. 3 zákona nemá místa ustanovení § 39 ClS. 2 zakona o verejnos 

m 
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činu, platné jen pn C1S. 2 llV. §. Tato námitka jest zřejmě bezdůvodna" 
zákon v ustanovení čís. 3 § 15 jen líže kvalifikuje podněcování k urči~ 
t}Tlll zvláště ,nebezpečným trestným činům a naznačuje zcela zřejmě tím, 
že mluví již o vinníku, jenž podněcoval, že tu nestanoví zvláštní skutko
vou podstatu tohoto trestného činu, nýbrž že tato ve své všeobecnosti 
jest již ustálena v ustano·vení předcházejícího druhého odstavce, jehož 
povšechná ustanovení; teely i o veřejnosti, platí i pro tíže kvalifikované 
a trestné činy podle třetího odst. Stačí tedy pro trestnost obžalovaného 
jako zodpovědného redaktora pro zanedbání povinné péče podle § 42 
zák. lla ochr. rep., že jeho vínou byly v časopisu jím reďigovaném-, s je
hož rozšiřováním bylo započata, tedy veřejně obsaženy články, jimiž se, 
jak ani zmateční stížnost nepopírá, podněcuje ku pokusu násilím změ
niti ústavu republiky, pokud jde ° republikánsko-demokratickou formu 
státu, aniž je třeba zjišťovati, že skulečněčlánky ty někdo četl; činnost 
způsobilá k tomu, by v mysli některé osoby byl vytvořen zákonem za
kázaný duševní stav, kterou pro objektivní skutkovou podstatu zlačiuu 
podle § 15 ČÍs. 3 zákona správně vyžaduje zmateční stížuast, byla tu 
již uskutečněna právě tim, že byly články uvedeného obsahu, objektivně 
ztělesňující skutkO'vou podstatu onoho zločinu, do časopisu zařazeny a 
to pro skutkovou podstatu přečinu podle § 42 zák. na ochr. rel'. posta
čuje, je-li tu i další náležitost skutkO'vé podstaty, že totiž bylo již zapo
čato s mzšiřováním tiskopisu. V této příčině souhlasí zrušovací soud 
s právním názorem soudu nalézacího, že s rozšiřováním tiskopisu bylo 
započato již tím, že byl krom povinných výtisků určitý počet výtisků 
odevzdán poslu za tím účelem, by je od poslů jiných časopisů vyměnil 
za jejich tiskopisy. Neboť již tím byla zahájena činnost nesoucí se k to
mu, by se tiskopis dostal do rukou osob, stojících mimo okruh úředních 
činitelů, uvedených v § 17 zákona o tisku. Bylo tudíž zmateční stížnost 
jako neodůvodněnou zavrhnouti. 

čís. 3227. 

Spadá-Ii skutek, mimO' případ ideálního souběhu, pod více ustano
vení zákona, jež nejsou vzájemně v poměru zvláštního ustanovení ku 
všeobecnému, dlužno jej podřaditi O'nomu předpisu, jenž stanovl trest 
ostřejšl. 

Nejde o vydírání (§ 98 b) tr. zák.), čelilo-li násilí, jehož bylO' užito, 
k vynucení konání nebo opomenutí, na něž měl pachatel (skutečné nebO' 
domnělé) právo. 

Jde o pouhý přestupek podle § 431 obč. zák., zjednal-li si manžel 
klid ku spámku tím, že vystřelil na ostro, aby zastrašil manielku, rušlcl 
hO' ve spánku. 

(Rozh. ze dne 19. července 1928, Zm II 124/28.) 

Ne j v y Š š i s o u cl jako soud zrušovací zavrhl po ústním ličenÍ 
zmateční stížnost státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu 
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\' 1\1ora\'ské Ostravě ze dne 17. 1,eclna v~ 9~81 jíll1~ rbyl ~bžalo\~,an5r) byv 
obžalován pro zločin nedokonaneho tezkeho poskozel1l na tele. podle 
~ 8, 155 a) tr. zák. a přestupek podle §§ 32, ~6 zbr. pat. uznan VIl1-

~sm toliko přestupke,G' podle § 431 tr. zak. a prestupkem podle §§ 32, 

36 zbroj. pat. 

Dúvod)": 

Státní zastupitelství podalo na ?hžalovaného obžalobu pr? z-loč~n 
nedokonaného těžkého uškození na tele podle ~§ 8, 15,5 a) tr. z~k., spa-

. 't['m z'o dne 5 září 192'1 vP. vystrellv opetne z ostre nab[-
chany pry ," '. .. 'b .. o 

tého revolveru na svou manzelku ~ranhsku K-ovou ~ ;"nyslu" / J[ zpu: 
b'l přerušení zdraví nebo nezpusobllost k povO'lam v Ílvall1 al,espon 

~~ ~lní nebo ublížení samo o sobě těžké, pře,ds:vz~l Čll1 ~: skute~nemu 
vykonáni těžkého uškození na těle vedouc[, pn cem,z obmysleny zly sku
tek jen náhadou dokonán nebyl; a l11[mo to P}'O prestupky podle ~§ 32 
a 36 zbroj. patentu. Nalézací soud uznal obzalov?l1eho, vmnym ~em[t,o 
přestupky, vzal dále za prokázáno, že abža:ova[~y vypalll, tenkrat: t;[ 
ostré rány z revolveru, nes~ledal. však yrokazanym, !-e obzalovany 12n 

tom jednal v úmyslu, by sve manzelce tezce na tele uskod[l,. t. J. by pr}
vodil některý z těžkých výsledků v § 152 tr. zák. uvedenych, [2ebo ze 
vůbec na svou manželku mířil, a uznal obžalovaneho v tomto sn:'cru Vl11-

ným pouze přestupkem proti bezpečnasti těla podle § 431 tr. zak. Zma: 
teční stížnost státního zastupitelství napadá. t~nto :ozsudek sou~u yr~~ 
stolice toliko potud, pokud jim bylo Jednam obzalovaneho zalezeJlc~ 
v tom, že vypálil tři rány z revolveru" pOl~řadě[~o 120uze pod ,:stan~vem 
§ 431 tr. zák., a uplatřmje v tomto smeru c[s:1ne d~vod zmatecnosh,po
dle § 281, čís. 9 a) tr. ř., jejž spatřuje v tom, ze, nalezac[ soud nepodradtl 
toto jednáni obžalovanéhO' také pod u:stanav.em § 98 a) nebo b) tr. zak. 
a a-ni neuvažovalo-tom, zda nespada ono ]ednam pod tato ustanOVe?l 
zákona, ačkoliv pr'í mělo tom \.Uvažovati již proto, že obža;ovaný .t!rd[l, 
že vypálil rány z revolveru za tím účelem, by svou manzelku, pz byl 
krátce předtím pro láteření a nadávánivyhodi! z bytu, z~st.rasll, by 
upustila od pokusu vniknouti oknem do pcll, bytu. Uplatnoval1l zmatku 
podle § 281, čÍs. 9 a) tr. L je pochyb,;n? JlZ,proto,.ze rozsu;I;k podle 
shora uvedeného nevyslOVUJe, ze Jednal1l obzalovanehO', o nez tu Jde, 
nezakládá skutkovou podstatu trestného činu n.áležejícího před soud, 
nýbrž shledává naopak v tomto jednání takový trestný čin, ~ř,estupek 
podle § 431 tr. zák. Vývody stížnosti dlužno však z,ko,:,n:~1! t,ez ~,hle
diska důvodu zmatečnosti podle § 281, č[s. lOtr. r;, J e]Z ma stlZl20'S! 
zřejmě na mysli. Tento zmatek jes! dán i tehd~:Je~tllze ~k,~tek, na nemz 
se rozhodnutí zakládá, byl podřaden pod m[rneJs[ nestny c:~, a lze v ta
ko'vém případě domáhati se uplatňováním zmatku podle c[s. 10 § 281 
tr. ř., by rozsudek byl zrušen a skutek podř,aděn pod ~ne~",úkon, kte;y 
je z několika zákonů k něJ.nu se; vztah~Jl~[ch neJpnsneJslll1,:, proto ze 
trestní zákon stojí na stanovlsku, ze. spada-ll sk,utek (m1l11~ pnp~d [de
álního souběhu) pod více ustanoveni zakona, Jez neJsou vzaJemne v po-
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měru zvláštního ustanovení ke všeobecnému, sluší jej podřaditi onomu 
předpisu, jenž stanoví trest ostřejši (viz rozhodnutí citovaná v Kallab_ 
Herrnrittově vydání trestního zákona, § 35, pozn. R 3). S hlediska pro
cesuálního nebylo tedy závady, by nebylo přikročeno k zkoumání dů
vodnosti zmateční stížnosti, uplatňující věcně zmarek § 281 čís. lOtr. ř, 

Než zmateční stížnost nelze uznati odůvodněnou po stránce hmotně
právní. Skutkové podstaty zločinu vydírání podle § 98 tr. zák. tu není, 
čelBo-Ii násilí, jehož bylo užito, k vynucení konání neb opominutí, na 
něž měl pachatel (skutečné nebo domnělé) právo Cviz rozh. citovaná 
v pozn. R. 14 k § 98 výše uvedeného vydání trestního· zák.). V souzeném 
případě stojí rozsudek na stanovisku hájení s.e obžalovaného »ničím ne
vyvráceného«, že poll'žil zbraně k zastrašení své manže1ky za tím úče
lem, by přestala vnikati do pokoje a rušiti ho svými nadávkami ve' 
spánku, ze služebních ohledů potřebném. Tu však zrušovací soud ne
shledává, že by obžalovaný neměl právniho nároku na vynuceni, by ho 
jeho manželka nerušila v potřebném klidu a spánku před nastoupením 
do služby jako řidiče motoru, naopak byl týž již důsledkem své moci 
manželské podle § 91 obč. zák. oprávnčn k tomu, by si zjednal klid a 
pokoj ke spánku, jehož měl k spolehlivému vykonávání svých služeb
ních povinností zapotřebí. Pokud k tOIl1U použil příliš drastického pro
středku, bylo toto jeho jednání podřaděním pod ustanovení § 431 tr, 
zák. po stránce trestněprávní vyčerpáno. Bylo tudíž zmateční stížnost 
jako neodůvodněnou zavrhnouti. 

čís. 3228. 

Při zločinu podvodu, spáchaném ve vlee útocích a na různých mí
stech nepomíjí příslušnost podle § 51 tr. ř. třetí odstavec tím, že soud 
posuzoval věc nesprávně s hlediska § 56 tl'. ř., vyloučív případ z ob
vodu jiného soudu a postoupiv věc podle § 58 tr. ř. tomuto soudu. 

(Rozh. ze dne 26. července 1928, Nd I 320/,28.) 

Ne j vy Š š í s o II d jako soud zrušovací rozhodl spor o příslušnost 
mezi krajským soudem·v Hoře Kutné a zemským trestním soudem v Brně 
takto: Příslušným k projednávání věci jest krajský soud v Hoře Kutné. 

Důvody: 

Obžalovací spis státního zastupitelství v Kutné Hoře ze dne 8. března 
1928 klade Maxu B-ovi za vinu zločin podvodu podle § 8, 197, 199 a), 
200, 201 d), 203 tr. zák., jehož se prý dopustil celou řadou útoků, spá
chaných na různých místech. Usnesením radní komory krajského soudu 
v Hoře Kutné ze dne 9. března 1928 byla z této trestní věci vyloučena 
věc proti Maxu B-ovi a Antonii B-ové pro zločin podvodu (pokusu pod~ 
vodu), spáchaný na Jindřichu B-ovi ve St. případně v B., a postoupena 
podle § 58 tl'. 1\. zemskému trestnimu soudu v Brně jako soudu podle 
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§ 51 tr. ř. přislušnému k samostatnému projednání a skončení. Zems~'ý 

t . Dud v Brně neuznal usnesennll ze dne 12. dubna 1928 SVOJI pn-
tre8 111 s . ' , H' K t . k "I" 
1 , t a vrátil spIsy kraJskemu soudu v ore u ne pns usnemu 

s usnos " 'k I t ' 'h ·ectnání. Vzhledem k zásadě § 173 dr,uha .veta y. ~a .. , p a ,ne ~ro vs~c ny 
~a'ctkové delikty, jež pojí více"zl?c,l.n~IYc~ utOk':,1 n:, ruz.nych mlste,ch 

! hany' ch v J'eden zločin, SIUSI resllI otazku pnslusnoslI v souzenem 
spac , 'b' dl 'd' d h'h ří adě nikoli podle předpisu § 56 tr. r.,. ny rz po ,e pre I:I.SU. r~, ~ o 
Pd Pl ce § 51 tr. ř. Rozhodným jest meZI soudy v uvahu pnchaZe]Iclml 
o s av , v d t'hl t d . , 
předstižení a podle třetího odstav~e § 51 tr. r. pre .s 1 .,en s.ou 'len~ 
prvni předsevzal ú,kon "vyš~třovacl, tedy v, so~zenem .~.np,ade v krajsky 
soud v Hoře Kutne .. Pnslus~o.s~ takto zalozena nepom1J: lIm, zevtenvt,o 
krajský soud posuZUJe nespravne vec s hledIska § 56 tr. r., VylOUCII pn

. . d stavší se v obvodu zemského trestního soudu v Brně, podle § 57 ft cf. á postoupil věc podle § 58 tr. ř. t~mut? sooud~ k, dalšímu jednání, 
poněvadž nejde tu o so~bě~ více trest~ych, cmu, .nybrz o J.ednolIly zlo
čin podvodu, ve více utoc~ch. a na ruzno:oh mls!ech spachany. Bylo 
proto příslušným uznalI krajsky soud v Hare Kutne. 

čís .. 3229. 

Aby bylo lze mluviti o nedostavení se so~r0l!'ét:0 obžalobce k hlav
nímu přelíčení ve smyslu a s účinky § 46 tr. r., Je třeba, by mu byla ve 
smyslu druhé věty § 221 tr. ř. řádně omámena doba nařízeného hlav
ního přelíčení. 

(Rozh. ze dne 4. srpna 1928, Zm I 307/28.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl po úst~ím líčení 
zmateční stížnosti soukromého obžalobce do rozsudku krajskeho soudu 
v Hradci Králové ze dne .3. dubna 1928. jímž byl obžalovaný podle § 259 
čís. 2 tr. ř. sproštěn z obžaloby pro přečin podle § 23 zák. ze d.ne 6. ledna 
189"0, čís. 19 ř. zák., zrušil napadený rozsudek jako zl11atečný a věc 
vrátil soudu prvé stolice, by ji znova projednal a o ní rozhodl. 

Důvody: 

Zmateční stížnost soukromého obžalobce je oprávněna, ovšem ni
koli z důvodů zmatečnosti podle čís. 3 a 9 písm. c) § 281, nýbrž z dů
vodu podle čís. 9 písm. b) téhož paragrafu. Předpisu první věty § 221 
tr. ř. se stížnost s hlediskač'ís. 3 § 281 tr. ř. dovolávati nemůže, poně
vadž není podána obžalovaným, a pro uplatňování důvodu zmatečnosti 
podle čís. 9 písm. c) § 281 tr. ř. není tu touto statí zákona předpoklá
daného rozsudkového výroku. Rozsudek je však právně mylným, pokud 
spojil ÚČinky," nastávající po rozumu § 46 tr. ř. a vedoucí podle § 530 
tr. zák. k zániku stihání, se skutečností, že soukromý obžalobce nebyl 
přítomen dne 3. dubna 1928 o 2Y2 hod. odpol. při zahájení hlavního 
přelíčení na tu dobu nařízeného. Neboť, by bylo lze mluviti o nedosta-
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vení se soukromého obžalobce k hlavnímu přelíčení ve smyslu a s účinky 
§ 46 tr. ř., je třeba, by byla soukromému ,~bžalobci ve ~mysl~ druh? 
věty § 221 tr. ř. řádně oznámena doba nanzen;ho hlavmho prehčem; 
Jen pak je jeho nepřítomnost nedostavenhl:,se, vyronem Jeho r?zhodnUh 
se, nepřijíti ku hlavnímu přelíčení, neb ucm~em. okolnosÍl, lez n:~ za: 
bránily vyhovětí obsílce, ač zamý'šlel tak uClmtl. V souzenem pnpade 
byla ve vyrozumění obou stran o hlavní~n ~řel!čel:í L;vedena jiná, po
zdější hodína, než na kterou bylo hlavm prehcem predsedou vskutku 
nařízeno. Hodina, na kterou hlavní přelíčení vpravdě bylo ustanoveno, 
a kdy pak bylo vyvoláním věci zahájeno, soukrom_ému obžalobci ,pře
dem oznámena nebyla. Nelze tedy o soukromém obzalobcl tvrdlÍl, ze se 
ku hlavnímu přelíčení ve smyslu § 46 tr. ř. »nedostavil« a nebylo tu 
proto podmínky, za níž by mohlo dojíti k uplatnění právní d01:;něnky 
§ 46 tr. ř. Neshoda mezi obsahem předsedova us~anove111. o dobe hlav
ního přelíčení a mezi obsahem obsílky nebyla ovsem ~alezaclmu. s?uclu 
v době hlavního přelíčení a usnášení se o rozsudku znama; mcmene za
viňuje objektivní nesprávnost a právní mylnost rozsu;Ikového př~d'po
kladu, že obžalovaný musí býti sproštěn pro zámk obzalobcova naroku 
na jeho odsouzení. Věcně nemůže zrušovací soud r,ozhodno.llh ~ro ne~o
statek skutkových zjištění ve věci samé. Bylo proto uznal! pravem, Jak 
se stalo. 

čís. 3230. 

Poznatelnost a předvídatelnost nebezpečí je stěžejním předpokladem, 
který propůjčuje jednání (§ 335 tf. zák.) znak tre~tnos~. , 

Pokud jest přípustno předjížděti po nedovolene (Ieve) strane. 

(Rozh. ze dne 16. srpna 1928, Zm II 237/28.) 

N e j vy Š š í s o Ll d jako soud zrušovací vyhov~l po ústním líčen! 
zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku zemskeho sondu v Opave 
ze dne 25. dubna 1928, jímž byl stěžovatel uznán vinným přečinem proti 
bezpeočuosti života podle § 335 tr. zák., zrušil napadený rozsudek a věc 
vrátil nalézacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí. 

Důvody: 

Podle zjištěného skutkového stavu věci a závěrů nalézacího soudu 
zavínil úraz poškozeného sběh těchto okolností: 1. poškozený Frantíšek 
B.a) měl svůj povoz vÍCe na pr~vé straně, silnic~, b) ~á111 ,š~1 po I~vé 
straně silnice, c) měl v ruce kozene oprale natazene pres sIrku slll11ce 
mezi ním a povozem, 2. obžalovaný Ludvík M. a) předjížděl B,ův povoz 
po nesorávné straně levé b) nebyl pánem své rychlosti. Vidí pak B~ovo 
zavině~í v tom že měl v~z na nesprávné straně silnice, II obžalovaného 
pak v činech p~d a) a b) uvedených a dochází k závěru, žehlavní ,vinu 
na neště'Stí má obžalovaný. S tímto závěrem nelze souhlasIl!, nebo! na-
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lézací soud při hodnocení těchto zavi,/ční přezírá II B-a prave natažení 
opratí přes silnici v době dohasínaj'cího dne, které bylo bezprostřední 
příčinou úrazu a t~~~ počinem nejen předp~sůl11, .nýbrž ~ejpril11itivn~j
šímu rozumu se pnCICll11, a tato okolnost prevalllje práve na B-a pre
vážnou část viny. Leč i ta část zavinění, která podle napadeného roz
sudku stihá obžalovaného, jest na podkladech skutkového zjištění roz
sudku alespoň pochybná. § 335 tr. zák. určující směrnice pro to, co jest 
považovati za ~a.vi~ěl1í ve sl1:ys,lu. trest~im, ,---; na rozdíl od ::avinění ve 
smyslu práva clVll111ho, - vyzaOLl]e od Jednam neb opomenul! ve smyslu 
tohoto §, by pachatel již podle přir:ozených jeho následků, které každý 
s na cl n o poznati 'ml1že, nebo podle zvláště vyhlášených předpisů nebJ 
podle svých zvláštních poměrů mohlo něm nahlédnouti, že jest pro tě
lesnou .neporušenost člověka nebezpečným. Jest tedy poznatelnost a 
předvídatelnost nebezpečí stěžejním předpokladem, který propůjčuje 
dotyčnému jednání znak trestnosti. V souzeném případě bude tudíž 
především řešiti otázku, zda závadné jednání za okolností, které byly 
dány, tento znak vykazuje. Jak již bylo řečeno, spatřuje nalézací soud 
zavinění obžalovaného v prvé řadě v tom, že předjížděl po nesprávné 
straně, žádá tudíž na něm, by předejel po straně pravé. V tomto směru 
však zůstal dlužen zodpovědění otázky, zda po této předepsané straně 
vůbec předjeti mohl. Nalézací souď zjiišlť.uje, že siln,icejest 6Yz m široká, 
že povoz B-em řízený jest 168 cm široký, že jel více po pravé straně 
siIniée; k ostatnírl1 v předchozím řízení zjištěným rozměrům nepřihlížel. 
Tím zůsfává přesná situace vozu na silnici nevyjasněna, neboť výraz 
»více na pravé straně silnice« jest příliš nepřesným, než aby bylo lze 
si představiti, kde se vlastně vůz nacházel. Kdyby bylo zjištěno, že se 
vůz nacházel tak blízko pravého okraje silnice, že by motorka (podle 
spisů 162 cm široká) po pravé straně projeti nemohla, nelze ještě beze 
všeho říci,' že se obžalovaný provinil již tím, že chtěl projeti po straně 
druhé, byť i snad jinak nedovolené. Sám napadený rozsudek připouští, 
že možnost a dovolenost předjeti po straně levé mohla býti za jistých 
okolností dána a to zcela právem. Předpis § 24 zákona z f. ledna 1878, 
čís. 5 z. zák. slez. (polic. silnič. řádu slezského), platného arci jen pro 
silní ce neerární a § 2 naříz. zemsk. presid. slezského z 30. čeryna 1903, 
čís. 12.788, jakož vůbec veškeré předpisy provO'Z na veškerých cestách 
upravující, nutno vykládati tak, jak vyžaduje účel, pro který byly vy
dány, t. j. provoz 11a silnici uuravovati a nikoliv znemožniti; nebylo by 
než znemožpěním provozu, Kayoy - jak by v souzeném případě musilo 
býti žádáno - musily všechny povozy ustati v jízdě jen proto, že strana, 
po které mají předjížděti, je zatarasena překážkou. Nelze proto zaka
zovati kategoricky a pro všechny případy předjíždění po straně jinak 
nedovolené. Toto předjíždění jest přípustné ovšem toliko tehdy, je-Ii 
trať po této nedovolené straně naprosto volná a bezpečná a děje-li Se 
s náležitou opatrnosti. 

Pro souzený případ jest řešiti otázku, zda obžaiovaný tuto volnost 
a bezpečnost objektivně a subjektivně směl předpokládati. K dotyčnému 
závěru jest však zapotřebí především bezpeč'né a přesné zjištění šířky 
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cesty, kterou měl obžalovaní' po levé ruce k disl)Osici dále bl!'z's" ' . 
'o 't 1 • .... 'I urcel1l 

pomeru sve e nych v oobe úrazu (rozsudek dí že nebyla úplně tma) 
zda obžalovaný za daného osvětlení mohl nataŽené opratě vůbec vid'l' 
a p~k, zda ,Leště. včas. O tom, že předpokládati je nemohl a také n:~ 
musIl, nen;uze bytr sporu. Další část viny spatřuje napadený rozsudek 
:', r~chlostr, kterou se· obžalovaný v okamžiku úrazu pohyboval a zji
s! Ute v"tom směru, že le.l rychlostí více než 10 km, kterou shledává 
nepnmerenou,~ odpo!uj!;! předpisu §§ 45, 46 naříz. min. vnitra z 28. 
dubna,1910, c}s. ~1 1'. z,ak. Nalézací soud vycházeje tu očividně z ná
zoru, ::;e tu, mel m!sto predpis druhého odstavce § 46, druhý odstavec 
llV: nar. a ze ry~hlost I? km.te~t ~ každé~ případě nepřiměřenou, spo
k?]u]e se ,:pro~l!:,atrvnllll zj!stemm dolm hranICe rychlosti, nezjišťuje 
vsak a!1l pnbhzne, ,lak.ou rychlostí vskutku jel. Toto zjištění jest pro 
posouzem, tr~:tno:tr dulehté. Bude-li zjištěno, že obžalovaný byl ve 
:I;rys~u ho:e]slc? uvah opraVllěn předjeti po straně levé, pak není tu dán 
zadny z prfpad~,§ ,~6 a bylo by lřípustnost rychlosti posuzovati s hle
dIska _§ 45, totrz zadatr, by obzalovaný byl pánem své rychlosti, by 
be::;pecnost osob nebyla ohrožována, při čemž ovšem opět musí se tento 
pozadavek pohybovati v mezích technické možnosti. Směl-li obžalo
vaný, př~~pokládati volnost tratě po straně, kteroupředejel, pak nelze 
na ;,em .zadat; )lzdu. krokem, která přece za takovýchto situací není ani 
potrebna am zadoucl. Bude tudíž na nalézacím soudě by v tomto směru 
rychl'.'st jíz~y vyjádřil aspoň přibližně jistým čísle~, a posoudil, zda 
~e,st p po~azovaiI za .odpovídající předpisu § 45 uv. min. nař. Při zji
s!ova11l te,to, :ychlostr b_ude též pomůckou - dosud opomenutou _ 
Jednak zJlstem pkostr pretrh3'ných opratí, jaké síly bylo asi třeba, by 
b~ly uvedeny ve st~v, v pkem se po úraze nacházely, jednak zjištění 
m!sta, kde ~,o~o!: z~stal po úrazu státi a tím, v jakém čase mohl býti 
zast~~,e~. ZJl.stem tcchto okolností - po případném slyšení znalců _ 
ku z]lstem teto rychlosti značně přispěje. Bylo proto rozhodnouti iak 
se stalo. . 

Cís. 3231. 

Původcovs~é práv? (zákon ze dne 26. prosince 1895, čís. 197 ř. zák.)~ 
o Us~ven1 § 39 z~ona,p'?d~e něhož se nepokládá za zásah d'O práva 

puvodskeho zhotoveru jednotltvych napodobooin nezamýšlí-li se 1"'0 živ
n'Ostensku,ie .o~bÝ,:at!, týk~ se !lejen děl umění vÝtvarného v užším slova 
Bmyslu, nybrz 1 planu a navrhu pro práce architektonické. 

. ~Odbytem po živnostensku« mínise tu činnost určená zjednati zdroj 
vydělku; nespadá sem využití plánů (napodobenin) při prováděni živ
nosti stavitelské. 

(Rozh. ze dne 17. srpna 1928, Zm I 567/27.) 

N e j v y Š š í S?, u d jako" soud zrušovaCÍ vyhověl v neveřejném' za
sedání zmateční StrZl10str obzalovaného do rozsudku krajského soudu 
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v' Písku ze dne 23. června i927) jímž by! stěžovatel uznán vinným pře
činem podle § 51 zák. ze dne 26. prosince 1895, čis. 197 ř. zák., zrušil 
napadený rozsudek ve všech jeho výrocích a vrátil věc témuž sborovému 
soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl. 

D II vod y: 

Zmateční stížnost obžalovaného jest odůvodněna s hlediska čís. 9 
písm. aj § 281 tr. ř., pokud rozsudku vytýká, že věc nebyla uvážena 
s toho právního hlediska, s něhož by v jednání obžalovaného nebylo spa
třovati objektivní zásah do obžalobcova práva původcovského, pokud by 
totiž byl obžalovaný pouze použil práva vyhrazeného mu v § 39 čís. 2 
zák. o .právu původcovském ze dne 26. prosince 1895, čís. 197 ř. zák. 
Rozsudek v tom směru neobsahuje ovšem skutkových zjištění, avšak tato 
okolnost nemůže obžalovanému bráníti v uplatňování onoho důvodu 
zmateč:nosti, zvláště když je důvod ten dán i tehda, když nalézací soud 
neposoudil věc se všech možných právních hledisek, o jakýž případ tu 
jde. Nalézací soud předpokládá, že obžalovaný zhotovil bez svolení sou
kromého obžalobce na základě plánu (stavitelského), o němž věděl, že 
jest jeho autorem soukromý obžalobce ing. K., matrici a z ní kopie (v nc
zjištěném počtu), že jednu z kopií dal svému polírovi T-ovi, a ostatní 
pivovaru (stavebníkovi) pro řemeslníky. Zjistiv, že inž. K. nepřenesl na 
objédnatele plánů spolu s nimi sv:á práva původcovská, shledal nalé'ncí 
soud v jednání obžalovaného po stránce objektivní zásah ve smyslu § 21 
zákona, ježto dotyčné plány spadají podle § 4 odst. šestý zákona pod po
jem děl tímto zákonem chráněných. Není ovšem pochybna, že ustanove
ním § 37 zák. pův. z roku 1895 je původci (jeho právnímu nástupci) vy
hrazeno výhradné právo dilo umění výtvarného uveřejniti, napodobiti 
(I. j. i rozmnožovati) a napodobeniny odbývati. V zásadě je tedy arci 
zásahem do práva původcova neoprávněná, t. j. na přívolení původce 
neb"o jeho právníhó nástupce nezaložená činnost, spadající pod některý 
z. těchto pojmů. Než zákon sám omezuje rozsah takto myslitelných zá
sahů do práva puvodcovského ustanoveními § 39, podle nichž se zejména 
nepokládá za takový zásah zhotovení jednotlívých napodobenin, neza
mýšlí-li se po živnostensku je odbývati, tedy jednotlivé kopi" některého 
dila výtvarných umění, zhotovené bez takového úmyslu. Duvody vedší 
zákonodárce k tomuto omezení jsou blíže uvedeny ze správy komise pan
ské sněmovny v díle Dr. Jaroslava Pospíšila »Výklad zákona o právu 
autorském« na stránce 193 a násl. Byť nesly se tak jako dotyčné výklady 
Schusterovy v jeho »Grundriss des Urheberrechtes« str. 44 a Altschulovy 
v »ErUiuterungen Zllm Oest. Urheberrechtsgesetze« str. 147 a násl. v prvé 
řadě k dílům umění výtvarných v užším slova smyslu, nelze přece slovum 
zákona upříii platno-st ani pro plány a návrhy pro práce architektonické, 
zařaděné v iákoně pod totéž číslo 6 § 4. Všichni tito autoři kladou důraz 
ua to, že zákon tu na rozdíl od ustanovení týkajících se děl umění me
;á;-ního, hudebního a fotografického (§§ 25 čís. 4, 33 čís. 4 a 41 čís. 1), 
jez dovolují zhotovení jednotlivých rozmnoženín, když se nezamýšlí je 
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odbývati, připoušti v § 39 čis. 2 ohledně děl uměni výtvarného větší (po
dle autorů těch snacl i příliš dalekosáhlou) svobodu v pořizování jedno
tlivých napodobenin, zakazuje pouze odbyt po živnostensku, pokud se 
týče pořizování napodobenin v úmyslu nesoucím se k takovému odbytu. 
Nemá tedy po vůli a smyslu zákona býti vyloUlčeno pořizování jednotli
vých napodobenin, není-Ii zamýšleno odbývati je po živnostensku. Nová, 
přísnější úprava této látky v novém zákoně ze dne 24. listopadu 1926, 
čÍs. 218 sb. z. a n. musÍ'Ťu zůstati stranou, poněvadž, jak rozsudek správně 
uvádí, posuzovati dlucžno případ podle zákona staršího. Je-Ii pak již vol
bou slova »odbyt« naznačeno rozšiřování ve větším množství, je nad to 
zdůrazněno záko.nem samým, že O'dbyt, znamenající zásah, musil by se 
díti po živnostensku, kterémužto výrazu i v jiných zákonech se vyskytují
címu je obecně přikládán ten v}'znam, že se jím míní činnost určená zjed
nati zdroj výdělku. 

Odvod soukromého obžalobce vyciťuje závažnost projednávané ná
mitky obžalovanéhO', chce jí čelIti poukazem k tomu, že obžalovaný pořídil 
kopie plánu, hy mohl provésti dílo stavební, na něž sám jako živnostenský 
podníkatel oferoval a jež mu bylo zadáno, a že tudíž byl činným zřejmě 
ve svůj vlastní prospěch a pro svůj zisk, že mu tedy šlo o živnostenské 
využití plánu. Přehlíží však při tom, že podle stavu spisového - zjištění 
rozsudkových v tom směru dosud není - nešlo ohžalovan,ému o odbyt 
plánů vůbec, tím méně o odbyt plánů (napodobenín) po živnostensku, a 
že využití jich při provádění živnosti stavitelské nemůže býti stotožňo
váno s odbytem napodobenin jako takových po živnostensku. Schuster 
poukazuje na str. 44 řečeného díla k tomu, že zpráva panské sněmovny 
důrazně označuje za vyhrazeno nikoliv živnostenské využití, nýbrž jen 
pořizování kopií ve větším počtu exemplářů a jich odbyt. Pro úplnost bu
díž podotčeno, že Dr. Pospíšil, poukazuje k doslovu zákona, odmítá vý
klad, že se v čís. 2 § 39 jedná jen o napodobeninách vzniklých postupem 
llměleckým, a že krátká poznámka na str. 27 v monografií Hermana Otav
ského "O autorsko-právní ochraně děl architektonických« (separ. otisk 
z Právníka roč. 48) podle níž licence čís. 2 § 39 má místo jen při napo
dobení plánů malbou, kresbou nebo fotografií, jednak se vysvětluje proti
kladem ku thesi autorem zastávané o možnosti zasáhnouti do práv pů
vodce plánů provedením stavebního díla, jednak nemá opory v zákoně, 
jenž užívá na onom místě téhož výrazu »napodobeniny«, jímž označil 
právo původce samého v § 37, ač přece nemŮže býti sporno, že původci 
přísluší i právo své dílo rozmnožovati (tak i nový zákon v § 31), kterýžto 
pochod zahrnuje v sobě i cestu mechanickou (srovnej Schuster na uvede
ném místě str. 43 a L6wenbachku koresponduiícímu ustanovení § 33 
čís. 3 nového zákoD'a, kde poukázáno též k tomu, že rozsah licence § 39 
čís. 2 starého zákona byl značně širší, nežli je rozsah licence v § 33 čís. 3 
zákona nového). Jak již řečeno, nalézací soud se ustanovením § 39 čís. 2 
zák. pův. z roku 1895 nezabýval a nezaujal stanovisko k otázce jeho po
užitelnosti na souzený případ, aniž provedl skutková zjištění, jež jsou 
nutna, by bylo lze posouditi, zda jednání obžalo,vaného spadalo pod ono 
ustanovení a z něho nevybo1č,i10. Bylo proto za podmínek § 5 zákona ze 
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. " 3' zák z roku 1878 hledíc k zásadě § 288 
dne 31. p;oslllce ~ 877'tí~~~sti r ~yho~ěti a uznati, jak se stalo. Ostatní,t;'Í 
čís. 3 tr. r. zn~at,eCnt,l, s stí vesměs bezdůvodnými, nebylo se třeba bllze 
vývody zmatec11l s llno , . 

obírati. 

čís. 3232. 

, " f při hlavním přelíčení soudní svědecké ~rotokol'y o~ob, 
Zakazem ClS t '~t ' (§ 152 tr r') není znemožneno nalezacunu . ~ 1 t ~ vzdaly svewec Vl • ., - , , 

jez se p a n\ áklad svých zjištění vzíti obsah mimosoudm ~po
s?«~u sez~a I a b

za 
sd
z ěleny' se soudem prostřednictvím jiného zdrOje se-

vedl takove oso y, ' 

znání. . ' bné potrestání pro krádež, zakládající zločinnou kvallili~ci 
Dvojna~o 'k nev žadu'e předchozího potrestání pro z oe 1 n 

podle § 176 I! a) ttr. zako'l osl muž! býti pokládána za přitěžující (§ 44 
krádeže, takz,: ta o o o tl ' 

písm. c) tr. zák.). 

~í&' /1"._ (Rozh. ze dne 17. srpna 1928, Zm I 321;128.) 

. _ • , u d jako soucl zľU'šovací zavrhl v ne,;eřejném zas,;-
Nel v y S.S I .~ o '. vaného do rozsudku krajskeho pko naIe-

dání zmalečl1l stlz2:o~t z~b~~I~ 28 ledna 1928, pokud jím byl stěžovatel 
zacího soudu v Jl.cme k' d 'e p' odle §§ 171 176 II a) tr. zák. 
uZ!1án vinným zlO'cmem ra ez , 

D ů vod y: 
• . h d' sledcích čísti pří hlavním pře-

§ 152 tr. ř. zakazuj; ovsem ve svyc u. se latně vzdaly svědectví, 
líčení 'soudní svědecke protoko~y ,0solb~J~~ nalfzacímu seznatí a za zá
avšak zákazem tím n~nt znemoz~eno s "ovědi takové osoby, sdě
klad svých zjištění vZ2tI ObS~~ m.j.m?~ouz~:oj{~eznání. (Srv. víd. sb. čís. 
lený se soudem prostredmc lm _Jme o ) N b 1 tdy poľU'šen před-
2'18,858,891,1990 bl, čs. sb. čídS. kl 44'd31 33c'I'S' 3e§Y28~ tr. ř. zmatečným 

. § 152 t· ' - nestal se rozSU e po e '. " • 
.~~ že nalé~a~'í ~oud přihlížel také k obsah~ četnícké?o Qznámel1l, v ne~í~ 
j e .~bsa.žednbae' z!e

n
' že' :J~~~~r ~~:~~~~~žt~~~:~~~j~C F ~~:~~~~~~~i~~~t~ep~ddIe 

zem pre - d J'IČ ' ~ e nalézaclrnu -sou II 
čís. ~ § 281y. ř., snaží se s!ížnosito°~~zee~í k

O ~ř:~~fctčení o pachatelstv~ 
nemely staclÍ! vysledky. pruv.od~n, 'd á z vad uvedených v naznačené statI 
stěžovatelově. Tím se nepr,ova 1 za n cik' nýbrž napadáno je jen zpuso
zákona jako důvod zm~tecno~:l ro:s~ u, marným skutkové přesvědčení 
bem v ~ízení zrušo~ac:m nepnp~:a~ym ~58 tr. ř. není v něm obmezen. 
nalézaclho soudu, jenz, po?le"za. ~ § d líčena je i zmatečnost rozsudku 
Má-Ii stěžovatel za to, ze ty~llZ vyvo /h o odstatu tohoto hmotněpráv
z důvodu čís. 10 § 281 tr.,r., nepos l'eUJ~ Pstěžovatel vycházel ze skut
ního zmatku, jehož provadem vY~,:dU]b /tedY tento důvod zmatečnosti 
kO'vých zjištění ro~s.udku; V lrav e

t 
~~,:Sti podle čís. 11 § 281 tr. ř., ne-

proveden. To plaÍ! I o duvo uzma e 33" 

!1 
d' 
II 
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bO~, co tu stížnost uvádi, netýká se mylného použití trestní sazby n'b 
vy očeni z ni, takže obžalovaný provádí tu jen odvolání jež neb I C ~ 
~eze~o, a bylo by ostatně, nehledic k jeho nepřípustno~ti (§ 2l:J °trOP,o) 

lez,duvodno, ~onevadž dvojnásobné potrestáni pro krádeŽ zaklád~r . 
z O,ClOn?u. kvalthka,C! podle § 176 II a) tr. zák., nevyžaduje předchozí~c~ 
kf.lf~stam pr~. z.1?cI~ .krádeže, takže okolnost ta právem mŮže býti po

ad~an,a ,za pntezuj1cI (§ 44 pism. c) tr. zák.). Zmateční stížnost bylo 
po e receneho zavrhnouti a to podle § 4 čís. 1 a 2 a § 1 čís 2 'k 
dne 31 . 187'" " . zaonaze .. proslOce 7, CIS. 3 r. zak. z roku 1878 již při poradě neveřejné. 

čís. 3233. 

~kutková podstata přestupku podle § 316 tr. zák. předpokládá - na 
~t~1 od § 3! 5 ~r '. ~ák:, je~ž .m!uví o pečeti úřadů státních nebo veřejných 

. c - p.:c~h ~radu vereJnych, pod nimiž se zavřeny chovají písem
nostI nebo JIne veci. 

(Rozh. ze dne 17. srpna 1928, Zm II 230/28.) 

:' ; j v y Š ,š ~ S O.~I d jako soud zrušovaci, vyřizuje v neveřejném za
sedam zn;ateom ~y~nost obžalovaného do rozsudku krajského soudu 
v Uherskem Hrad~stl ze dne 30. dubna 1928, zrušil použiv § 290 t ř 
rozsudek, ~okud Jin; byl obžalovaný uznán vinný~ přestupkem p~dl~ 
§ 316 tr. zak., ve vy roku o trestu a výrocích souvisejícich a vrátil věc 
v rodzsahu ~ruše~í k opětnému projednáni a rozhodnuti tém~ž sborovému 
sou u prve stoltce. V otázce, o niž tu jde, uvedl v 

důvodech: 

S~ut~ová podstata podle § 316 tr. zák., na rozdíl od mirnějším trestem 
o?fOzeneho P!est?pku podle § 315 tr. zák., jenž mluví o pečeti úřadů stát-

. m~,h nebo ~ereJnych v.~be.c, předpokládá pečeti úřadů veřejných, od ni
mIz. se z~vreny chova]1 p[semnos!J nebo jiné věci. Jelikož však r!sudek 
prve s. tolIce tuto Jakost pečeti již obžalovany' podle J' eho '''t'' bavené sk'"' t II' . . ZJIS em se za-

§ 
31 r~ne s fl , nezjistil, jest odsouzení obžalovaného pm přestupek 

b
• .6 tr. zak. na dosavadním podkladě v jehoncprospěch právně pochy
enym. 

,_.~ -

čís. 3234. 

.(§§P;:~še~í předpisu, c?.ráněnéh? zvláštní pohrůžkou zmatečnosti 
'h h ~ 323 - § 344 elB. 6 tf. r.) nelze uplatňovati též se všeobec

ne o ledlska (§ 344 čís. 5 tr. ř.). 

(Rozh. ze dne 17. srpna 1928, Zm II 264/28.) 

~ čís. 3235 .-
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NE: j vy Š š í s o II cl jako soud zrušovací zavrhl v neveřejném zase~ 
dání zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku zemského trestního 
jako porotního s?udu v Brně ze dne ;19. kv~tna 1928, jímž byl stěžo.vatel 
uznán vinnym prečmem proti bezpecnost[ zlvota podle § 335 tr. zak. 

D II vod y: 

Zmateční stížnost obžalovaného uplatňuje toliko zmatek § 344 čís. 5 
tr. ř.,protože soud nevyhověl návrhu obhajoby, by byla porotcům dána 
další otázka na přestupek § 411 tr. zák., po připadě § 431 tr. zák. Než 
nehledíc k tomu, že protokol o hlavnim přelíčení, za jehož opravu nebo 
doplnění obžalovaný nežádal, neobsahuje takového návrhu obhajoby 
při porotním př,elíčení, nelze poruše.::í předpi~u, chrán~ného z~l,áštní ~o
hrůžkou zmatecnostJ (jako § 344 C[s. 6 tr. r.), uplatnovatl tez se vse
obecného hlediska § 344 čís. 5 tr. ř. (viz sb. n. s. čís. 415/21, 439/21 
a j. v.). V souzeném případě mohl by podle toho obžalovaný výtku stíž
nosti uplatniti jen podle § 344, čís. 6 tr. ř., jenž stanovi jako zmatečnost, 
byly-li porušeny předpisy §§ 318 až 323 tr. ř. (o kladení otázek porot
cům). Kdyby se však i mělo za to, že stižnost, byť i ne číselně, aJespoií 
věcně uplatňuje i tento zmatek, nelze ji pO stránce té uznati po zákonu, 
tedy vůbec za provedenou. Neboť stížnost ani nenaznačuje, který z před
pisů §§ 318 až 323 tr. ř. soud, nedav otázku na ten neb onen z uvede
ných jí přestupků, porušil a proč byl pordtní soud podle dotyčného před
pisu trestniho řádu povinen, dáti porotcům dotyčnou otázku, takže by 
jejím nepoložením byl porušen některý z oněch předpisů. Nelze proto 
uznati, že stěžovatel ve své stížnosti jasně a určitě označil některý z dů
vodů zmatečnosti v § 344, čis. 1-12 tr. ř. uvedených, nebo že výslovně 
anebo aspoň jasným poukazem uvedl skutečnost, jež má býti důvodem 
zmatečnosti, jak toho § 1, čis. 2 nov. k tr. řádu z roku 1877/1878 vyža
duje. Za tohoto stavu věci bylo zmatečni stížnost podle § 4, čís. 1, § í, 
čí~, 2 uv. novely zavrhnouti již -v zasedání neveřejném. 

Čís. 3235 • 

Nedovolené mýcení lesa není již soudním přestupkem podle § 5 zák. 
čís. 82/18, nýbrž správním přestupkem podle § 8 zák. čís. 37/28; tento 
zákOll zrušil v § 12 onen zákon; na vyšetřování již počatá a na trestné 
činy spáchané přede dnem 6. dubna 1928 jest použíti nového zákiona 
podle čl. IX. uv. zák. k tr. zák., jehož všeobecná zásada platí pro všechny 
normy hmotného trestního práva, pokud v novém zákoně není výslovně 
jinak nařízeno. 1 

(Rozh. ze dne 23. srpna 1928, Zm I 376/28,) 
'-"d'~' 1 _J I 

N e j v y Š š í s o II d jako soud zrušovací uznal po ústním líčení 
o zmatečni stížnosti generálni prokuratury na záštitu zákona právem: 
Rozsudkem okresního soudu ve žluticích ze dne 17. dubna 1928, jímž 
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byl obžalova~ý uznán vinným přest~pkem podle § 5 zákona ze 17. pro
Smce .1918, CIS. 82 sb. z. byl porusen zákon v ustanovení § 8 zákona 
z 29. unOra 1928, ČIS. 37 sb. z. a n., jakož i článku IX. uvozovacího zá
~on~ ~ trestním~ z~konu; r?zsudek ten se zrušuje a okresnímu soudu ve 
zluhcICh se uklada, by SpISy postoupil příslušnému politickému úřadu 
k dalšímu jednánÍ. ' 

Důvody: 

Dne 28. března 1928 došlo okresnímu soudu ve žluticích trestní 
oznámení, na ~bžalovaného pro přestupek nedovoleného mýcení lesa po
dle § 5 zak. ČIS. 82í18 sb, z. a n. Dne 29. března učínil zmocněnec stát
ního zastupitelství trestní návrh a dne 4. dubna ustanovil okresní soud 
hlav,ní př<;líčenÍ. ~ne ! 7. dubna vynesl soud rozsudek, jímž byl obžalo
vany uznan vmnym prestupkem podle § 5 uvedeného zákona. Rozsudek 
nabyl mocí práva. Rozsudkem tím byl porušen zákon. Dnem 6. dubna 
192,8 nabyl účínnosti zákon ze dne 29. února 1928, čís. 37 sb. z. a n., 
Jenz v § 12 zrušil zákon čís. 82í18 sb. z. a 11. a v § 8 přikázal potrestání 
ne~ovoleného mýcení atd. místo soudům politickým úřadům. Zákon 
ovs,:m neobsahuje přechodných ustanovení, je proto přihlížeti k ustano
V~l1l čl. IX uvozov. zák. k tr. zák., jehož všeobecná zásada platí pro 
vsechny normy hmotného trestného práva, pokud v novém zákoně není 
výslovně jinak nařízeno. Že se tu jedná o otázku hmotného trestního 
pr<i.~a, nelze po,:hybovati, uváží-Ii se, že jde o to, zda jednání, o něž jde, 
Je cI,ne~l soudne trestným čili nic. Podle onoho článku IX. působí však 
n~vy zakon zpět na vyšetřování již počatá a na trestné činy spáchané 
pred;"dnen;, k~y nab~1 účinnosti nový zákon, pokud je nový zákon pří
zmv:'JSI, nez predchozl právo. Je na snadě, že v souzeném případě jest 
n~vy, zakon pachateli ,příznivější, !l~jen ~Iedíc k výn;ěře trestní sazby, 
nybrz hlavne proto, ze ono Jednanl nem podle noveho zákona vůbec 
soudně tre~tným, nýbrž t~oř~'pouze správnídeli.kt, Bylo tedy v době roz
sudk~ POU,z;Íl na souze~y pnpad nového zákona a postoupiti řízení po
lIhck,:,!nu uradu. Zn;atecní stížnost podle § 33 tr. ř. je tudíž odůvodněna, 
bylo JI proto vyhoveh a podle § 292 tr. ř. Uznati právem, jak se stalo. 

čís. 3236. 

Ustanovení třetíh.o .odstavce čís. 3 § 3 zák. ze dne 31. ledna 1919 
Čí~. 75 sb. z. a n., že ztráta práva volebnfh.o pomíjí, P.okud P.odle plat~ 
nych ustanovení nep.omíjídříve, u zl.očinu po třech letech, u přečinu a 
prestupku po roce, počítajíc .ode dne ukončení trestu zůstal.o nezměněn.o 
zákonem ze dne 18. března 1920, čís. 163 sb. z. a ~. 

(Rozh. ze dne 23. srpna 1928, Zm I 39.'lí28.) 

Ne j v y Š š í s o u cl jako soud zrušovací uznal po ústním líčení 
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem: 

- čís. 3237 -
519 

Rozsudkem okresního soudu v Děóně ze dne ll. p;osince 1926, pokud 
.. b I vysl·overo že ztráta práva volebního u obzalovaneho odsouze
pm y o ' , . 'b t dl § 2 _ . I o p'restupek podvodu podle § 461 tr. zak. a ze ro y po e 
ne 10 pr "k t . § 3" 3 . ' t I má trvati dva roky byl porusen za on v us anovelll CIS. 
zak. o u· '" 75 b .' k ten se odstavec třetí zákor;az 31. ledna 1919, CIS. S. z. a n., vyro 
v tomto obsahu zrusule. 

D II vod y: 

podle záznamu o rozsudku okresniho sondu v Děčíně ze. dne ll. pro-
. 1926 byl obžalovaný odsouzen pro přestupek pODvodu podle 

smce 1 tr. zák. a žebroty podle § 2 zák. o tul., v~l1lěř:n ~u t:es~ p.odl;o 
§!~o tr. zák. a § 9 zák. čís. 471/21, 259í23, tuhyn; veze mm dyr tydn~ 
§ dl' § 1 zák. čís. 123/1920 vyslovena ztrata prava volebmho na dva 
a /'0 ~odle doslovu třetího odsl. čís. 3 § 3 zák. ze dne 31. ledna 1919, 
~~275 sb. z. a n. ztráta volební~? práva ?omíjí, pokud p~d!e platnY,ch 
L'stanovení nepomíjí dříve, u zlocmu po trech letech, u precmu a P";
stLľ ku po roce, pOlčítajíc ode dne ukončení trestu. Toto ustanove:" ,zu
sta[oi zákonem ze dne 18. března 1920, čís. 163 sb .. z. a ~. nezmene?o. 
Byl tedy oním rozsudkem, pokud jde o výrok, že ztrat:, pra~,a vo}eblllho 

. t. ti dva roky porušen zákon. Bylo proto zmatecm stIznosel podle ma lva, .. . k stalo 
§ 33 tr. ř. vyhověti a podle § 292 tr. ř. uznatI pravem,]U se . 

čís. 3237. 

, Odpůrce strany, která podala úspěšn( .oP;~vný .prostřede~, nestihá 
pro tuto úspěšnost samU povinnost hradtÍ1 naklady, tat.o povtnn.ost ~y 
tu byla jen tehdy, kdyby tu byly předp.oklady § 389 (390 .odst. prvy) 

tr. \'ýr.ok o útratách .opravného prostředku nesmí se dostati v rozpor 
s rl')zh.odnutím ve věci hlavní. -

(Rozh. ze dne 23. srpna 1928, Zm I 448/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací u~12al po, ústním líče!:í 
o zmateční stížnosti generální prokuratnry na zast!tu zakon,", pravelh

. 

Rozhodnutím krajského soudu jako soudu odvolaclho v )IČll1~ ze d~e 
17. března 1928, pokud jím byla soukromému ~bž~lobcl ulozena na
hrada útrat stížnosti 93 Kč 90 h, a rozhodnutIm tehoz soudu ze dne 17. 
března 1928, jímž byla témuž soukromém~ oMalobci uložena náhrada 
útrat odvolání odsouzeného 94 Kč byl porusen zakon v ustanovem § 390 

tr. ř. 
D ů vod y: 

V trestní věci T 392/27 okresního soudu v Libáni byl obž~!ovaný 
rozsudkem ze dne ll. ledna 1928 právoplatně odsouzen pro urazku na 
cti soukromého obžalobce do vězení na čtyři dny, které mu bylo podle 
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§ 261 Ir. zák. změněno v peněžitou pokutu 240 Kč. Rozhoclnutí o podmí
něném odsouzení vyhraženo zvláštnímu usnesení. Dne 3. února 1928 
bylo konáno veřejné sedění k rozhodnutí o podmíněném odsouzení. jehož 
se odsouzený súčastnil bez právního zástupce; usnesením z téhož dne 
v přítomnosti odsouzeného vyhlášeným podmíněné odsouzení přiznáno 
nebylo. Obviněný, jemuž bylo na jeho žádost domč'eno dne 10. února 
1928 pisemné vyhotovení usnesení toho s poučením - arciť nespráv
ným - že může podali do usnesení odvolání do 8 dnů od doručení, po
dal v této lhůtě dne 17.· února 1928 odvolání, jež však okresní soud v li
báni usnesením z 25. února 1928 odmítl podle § 467 tr. ř. jako opozděne, 
ježto nebylo opovězeno v třídenní lhůtě po vyhlášení usnesení (§ 466 
tr. ř.). Do tohoto odmitavého usnesení podal obviněný stížnost, kterou 
krajský' soud v Jičíně vyřídil rozhodnutími ze dne 17. března 1928: 
1. vyhověl stížnosti odsouzeného, usnesení okresního soudu ze dne 25. 
únOra 1928 zrušil a odvolání odsouzeného pro nepřiznání podmíněného 
odsouzení přijal k soudu jako včas podané a zároveň usnesením tím ulo
žil soukromému obžalobci podle §§ 390, 393 tr. ř. náhradu útrat stíž
nosti 93 Kč 90 h; 2. vyhověl odvolání odsouzeného proti výroku o ne
podmíněném odsouzení a přiznal mu podmíněný odklad výkonu trestu; 
3. uložil soukromému obžalobcí podle § 390 a. 393 tr. ř. náhradu útrat 
94 Kč jako útrat odsouzeného spojených s jeho odvoláním. 

Usnesením pod čís. 1 uvedeným, pokud byla uložena soukromému 
obžalobci náhrada útrat stížnosti 93 Kč 90 h a usnesením pod čís. 3 
uvedeným porušen byl zákon. Trestní řád, jenž v §§ 389 a 390 tr. ř. ob
sahuje ustanovení o útratách v řízení sou.kromožalobním, nevyslovuje 
nikde, že by odpůrce strany, která podala úspěšný opravný prostředek, 
pro tuto úspěšnost samu stíhala povinnost hraditi náklady. Tato povin
nost byla by tu jen tehdy, kdyby tu byly předpoklady § 389 tr. ř. (§ 390 
odst. prvý tr. ř.). Předpokladů těch tu nenL Obžalovaný byl právoplatně 
odsouzen. Ježto podal sám úspěšně opravný prostředek, neručí ovšem 
podle druhého odstavce § 390 tr. ř. za náklady prostředku toho. Avšak 
ani soukl'Omý obžalobce není podle prvého ani podle druhého odstavce 
§ 390 tr. ř. povinen nahraditi mu náklady, byť i úspěšného opravného 
prostředku, neboť není v tomto paragrafu ustanoveno, že by .musila 
úspěšnému stěžovateli hraditi útraty protistrana i tehdy, když stěžovatel 
zůstane jinak odsouzen. Výrok o útratách opravného prostředku nesmí 
se dostati v rozpor s rozhodnutím ve věci hlavní (srovnej sb. n. s. Cís. 
2900). Bylo proto vyhověti zmateční siížnosti podle § 33 Ir. ř. a podle 
§§ 292 a 479 tr. ř. uznati právem, jak se stalo. 

čís. 3238. 

Stihoo! a potrestání pro urážku skupiny četnlků ustanovených služ
bou při určité četnické stamci, t. j. samostatného oddl1u vojska, nem pří
pustným bez souhlasu .mimsterstva vnitra; jde-Ii však o urážku určité 
četnické stanice, tudíž veřejného úřadu, není onoho souhlasq třeba. 
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Zvěděl-li Q urážlivém projevu (padle čl. V. zák. čís. 8/63) veřejný 
obžalobce (lunkcionář stát. zastupitelství) a soud při hlavním přelíčení 
pro jiný delikt, bylo na onom, by žádal rozšíření i na tento skutek (§ 263 
první věta tr. ř.); k tomu stačil návrh funkcionáře, by bylo použito zá
kona (§ 451 odst. prvý tl'. ř.); nevys!ovil~i se r?zsudek o t~to t.a~to. roz
šířené části obžaloby ani nevyhradtl obzalobcl samostatne stiham pro 
onen projev (§ 263 o~st. 2 tr. ť. ~ a obža!obcenevym~~1 si tuto výh;:adu 
ani na soudě odvolaclm odvolannn (z duvodu § 281 CIS. 7, § 464 CIS. 1 
tr. ř.) jest stíháni pro onen projev vyloučeno podle § 263 odst •. druhý 
tr. ř., Jehož jest podle § 447 tr. ř. použiti i ve věcech přestupkovych. 
- ,
" 

(Rozh. ze dne 23. srpna 1928, Zm I 462/<28.) 

Ne j v y Š š í s o ud jaka soud zrušovací uznal po ústním líčení 
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem; 

Tím, že okresní soud v Trhových Svinech zahá.jil pod zn. sl'. T 442/27 
trestní řízení proti Anežce H-ové pro projev učiněný 28. srpna 1927 
v Z. slovy, »že četnictvo nadržuje tomu a tomu«, dále rozsudkem řeče
ného okresního soudu ze dne 19. listopadu 1927, č. j. T 442/27-6 a roz
Sli'dkem krajského soudu v českých Budějovicích jako soudu odvolacího 
ze dne 19. května 1928, Č. j. To V 37/28-3 byl porušen zá.kon v ustano
vení druhého odstavce § 263 tr. ř.; rozsudky ty se zrušuji a Anežka 
H-ová sprošťuje se podle § 259 čís. 3 tr. ř. z obžaloby, že dne 28. srpna 
1927 v Z. veřejně a před více lidmi při úředním jednání, totiž při vyše
třování odstranění mezníku na poli Michala f-y 'cetnickým strižmistrell1 
františkem J-ou ... '. vinila (křivě) slovy "četnictvo nadržuje tomu a 
tomu«, neuvádějíc určitých skutků, četnictvo v SV. J. zejména z opo
vržlivých vlastností, zneužití úřední moci, a že tím spáchala přestupek 
proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. zák. a čl. V. zákona ze dne 17. pro
since 1862, čis. 8 ř. zák. na r. 1863. 

o tl vod y: 

Zprávou ze dne 29. srpna 1927 učinila četnická stanice ve SV. J. 
trestní oznámení na obžalovanou Anežku H-ovou pro podvod spáchaný 
tím, že dne 27. srpna 1927 vyhodila ze země mezníky, kterými dne 22. 
června 1925 vyzna<Čila hranici mezi pozemky Michala f-y a RosinyK-ové 
- ležícími v obvodu obce S., osada Z. - komise okresního soudu v Trho
vých Svinech. V posledním odstavci zprávy bylo uvedeno, že obžalovaná 
- byvši dne 28. srpna 1927 četnickým strážmistrem františkem J-ou 
v přítomnosti obecního starosty o věci tázána - odepřela jakoukoli od
pověd' a pravila, že je dnes neděle a nedělní klid, že nic mluviti nebude 
a na pole nepůjde a že četníci nadržují f-ovi a starostovi T -ov i. Po 1'1'0-

ved'eněm vyhledávání navrhlo státni zastupitelství v Č. Budějovicích 
dne 6. října 1927 u okresního soudu v Trhových Sví nech potrestání ob
žalované pro přestupek § 468 tr. zák. Při hlavním přelíčení, provedeném 
o této obžalobě dne 29. října 1927 byla čtena i řečená zpráva, veřejný 

II 
II 
'I 
1 

I 
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??ža!obce n~lv.rhl použití zákona a soudce vynesl rozsudek ze dne 29. 
rIJna. :927, c. J: T 410jQ7-9, jenž se omezil na výrok, že se obžalovaná 
sprosluJe z obzaloby, že dne 27. srpna 1927 a již v roce 1926 v Z. na 
pob d.va mezník~ pat!ící Michalu F-ovi urazila, tedy cizí majetek v ceně 
20 Kc zlomyslnc .poskodtla a že se tím dopustila přestnpku § 468 tr. 
zak. (spIsy To 115/27 pokud se týče T 410/27 okresního soudu v Trh. 
~vll:ech, ~Iožellé ve spisech T 442/27 téhož soudu.). Při hlavním přelí
·cem, ktere. se konalo ~"trestní věci proti Rosalii K-@vé pro přestupek 
~ 314 tr; zak. dne 29. r1]na 1927 u okresního soudu v Trh. Svinech sly
seny sv.edek František]. - četnický strážmistr ve Sv. ]. _ udal' mezi 
JI~'ym, ze mu ~nežka H-ová dne 28. srpna 1927, když vyšetřoval Onen 
p:~pad s meznlky, na výzvu, by šla s ním na pole a ukázala mu kde se 
pnpa~ stal, odpověděla, že nikam nepůjde, že na poli tom nemá co dě
la.h, ze Jest nedělní klid, že četnictvo nadržuje tomu a tomu ukázavši 
P:I ton; p;stem. na přítomné.ho starostu T -a a na blízký domek F-llv. Na 
zaklade t~to vypovedl zahaJII okresní soud v Trh. Svinech dne 2. listo
p~du 192, pod zn. sp. T ~42/27 .trestní !ízení proti Anežce H-ové pro 
prestupek § 49'1 tr. zak. a čl. V. zakona ČIS. 8 ř. zák. na rok 1863 uznal 
r~zsudk:m ze dne 19. listopadu 1927, č. j. T 442/Q7-6 Anežku rI-ovou 
~ll1n~u, ze dne 28. srpna 1927 v Z. veřejně a před více lidmi při úředním 
l.ednaní,. totiž .při vyšetřování.odstranění m~znfkú na poJi Michala F-y 
cetmckym s5razmlstrem Frantrskem J-ou ..... vinila (křivě) slovy »čet
nIctvo n~dr~uJe tomu a. tDmu«, neuvádějíc určitých skutků, četnictvo ve 
Sv .. ]. zej111:na z opovrzhvých vlastností, zneužití úřední moci, a že tím 
spachala prestupek protr bezpečnosti cti podle § 491 tr. zák. a čl. V. 
zakona ze dne 17. prosince 1862, čís. 8 ř. zák. na rok 1863. Z rozsudku 
odvolala s; obžalovaná co do výroku o vině, o trestu a o podmíněném 
~dkl~du v~konu trestu. Po provedeném líčení odvolacínl, při němž ve
reJnytr; obzalobc.em navrženo potvrzení rozsudku prvé stolice, vynesl 
krajsky soud v Ces. Budějovících jako soud odvolací rozsudek ze dne 
19., ~větna 1928,č,. j. To V 37/28-3, jímž odvolání, obzvláště pokud 
sme.ro'V~lo proti výroku o vině, zamítnuto s (prostým) poukazem na 
sprav.ne, stavu věcí odpovídající důvody prvého soudce jako bezdů
vodne. 

Ani ten ani onen rOzsudek nevypořádal se s nedostatkem svoJení mi
nisterstva vnitra k. stihání souzenéhD skutku a nevyslovuje se přesně, 
zda. byla v. souzenem projevu shledana urážka skupiny če/níkú ustano
venych sluzbou přI četnické stanici ve SV. J., t. j. samostatného oddílu 
v~Jska, ve kterémžto 'případě nebylo stihání a potrestání skutku připust
nym bez souhlasu nU11lsterstva vl1ltra (druhý odstavec čl. V. zákona čís. 
8/1863, výnos ministerstva vnitra ze dne 18. dubna 1925 čís. 84.346-13 
~dělený ve věstníku min. sprav. 1925, str. 122, čís. 83,' srovnej i rozh: 
CIS. 127, 1708,2048 sb. n. s.), či urážka četnické stanice ve SV. I. tudíž 
veřejného úřadu, pro kterýžto případ nebylo onoho s.ouhlasu třeba' "č 
dlužno podotknouti, že doslov rozsudku prvé stolice - odvolacím ~oz
SU~k~~l n:o:měněný ~neopravený), viz slova »četnictvo ve SV. J. __ 
svedel spIse tomu, ze rozsudky měly na zřeteli urážku onoho ráZE. 

-- C1S . .jL.j::J -
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Otázku, zda byl rozsudky porušen zákon v tomto směru, lze ponechati 
stranou. Určení, který z obou naznačených směrú a dosahů souzený 
projev měl, jest věcí výkladu projevu a spadá do oboru skutkově zjišťo
vací činnosti. Bylo-li by tedy shledati porušení zákona pokud se týč~ 
připadné porušení zákona oněmi rozsudky pouze v tom, že byla obža
lovaná odsouzena bez souhlasu ministerstva vnitra k stihání, bylo by se 
zrušovacímu soudu omeziti na nález, že se rozsudky zrušují a že se věc 
vrací soudu prvé stolice, by znova o ní jednal a rozhodl. Než k takové
muto opětnému projednání a rozsouzení věci vúbec dojíti nemúže a ne
mělo vůbec dojíti ani k trestnimu řízení, jehož výsledkem bylo odsou
zení obžalovaného pro přestupek § 491 tr. zák. a čl. V. zákona čís. 
8/1863 rozsudkem okresniho soudu v Trh. Svinech ze dne 19. listopadu 
1927 a krajského soudu v Čes. Budějovicích ze dne 19. května 1928. 
Projev Anežky H-ové těmito rozsudky souzený, je zřejmě tentýž jako 
projev uvedený v posledním odstavci četnické zprávy ze dne 29. srpna 
1927. Zpráva ta byla při hlavním přeUčení dne 29. října 1927 čtena. Tim 
zvědělo o projevu, o němž se ostatně státní zástupce dověděl již při vy
řizování vyhledávání To 115/27 a jejž ovšem ve svém návrhu ze dne 
6. října 1927 ponechal stranou, okresní soud jednající proti Anežce H-ové 
pro přestupek § 468 Ir. zák. a přítomný pří hlavním přelíčení funkcionář 
státního zastupitelství a byla tím Anežka H-ová po rozumu § 263 tr. ř. 
viněna i z trestného skutku stělesněného v onom projevu a rllzného od 
skutku, jenž byl předmětem púvodní obžaloby. Ahy hyl zjednán průchod 
zásadě § 56 tr. ř., bylo na veřejném ob-žalobci, by žádal, by soud rozšířil 
hlavní přelíčení a rozsudek i na tento skutek znova přibyvší (§ 263 
tr. ř., první věta). K tomu ovšem stačil návrh ob žalobcem podle spisú 
T 410/P skutečně učiněný, by bylo použito zákona (§ 451 tr. ř., první 
odstavec). Než rozsudek okresního soudu při tomto hlavním přelíčení 
dne 29. října 1927 proti Anežce H-ové vynesený (T 410/27-9) o tétu 
části rozšířené obžaloby, pokud se týče ohledně viny H-ové co do trest
ného skutku, v onom projevu znova přibyvšího vůbec se nevyslovil a 
ani nevyhradil, jak tomu mohlo býti podle druhého odstavce § 263 tr. ř., 
obžalobcisamostatné stihání I-l-ové pro projev, o který jde. Výhrada ta 
se nestala ani mezitímním usnesením pří hlavním přelíčení a veřejný ob
žalobce nevymohl si této výhrady ani na soudě odvolacím cestou odvo
lání z důvodu § 281 čís. 7, § 464 čís. 1 tr. ř. Bez této výhrady bylo však 
stihání Anežky I-l-ové pro onen přestupek podle druhého odstavce § 263 
tr. ř., jehož ustanovení jest ponžíti podle § 447 tr. ř. i ve věcech pře
stupkových, nepřípustné (srovnej i § 363 čís. 3 tr. ř.), leda že by tu 
byly bývaly předpoklady obnovy řízení podle § 352 tr. ř., jichž tu však 
nebylo a není. Bylo proto vyhověti zmateční stížnosti podle § 33 tr. ř. 
a podle § 292 tr. ř. uznati právem, jak se stalo. 

čís: 3239. 

Ze skutkové podstaty přestupku podle § 320 e) tr. zák. jsou vyňaty 
případy trestního vyšetřováni; pod předpis ten nespadají ani nepravdivá 
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udání orgánům bezpečnostním, učiněná osobou podezřelou z činu trest. 
ním soudem stihatelného. 

(Rozh. ze dne 23. srpna 1928, Zm II 259/28.) 

Ne j v y li Š Í s o u d jako soud zrušovací uznal po ústním líčení 
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem; 
Rozsudkem okresního soudu v Břeclavi ze dne 13. října 1927, pokud jím 
byl obžalovaný uznán vinným přestupkem podle § 320 písm. e) tr. zák., 
byl porušen zákon v ustanovení § 320 pism. e) tr. zák., rozsudek ten -
ponechávajíc výrok o vině ohledně přestupku proti bezpečnosti těla po
dle § 431 tr. zák. nedotčeným - se v onom výroku a důsledkem toho 
i ve výroku o trestu a výrocích s tím souvisejících zrušuje, obžalovaný 
se z obžaloby pro přestupek podle § 320 písm. e) tr. zák. podle § 259 
čís. 3 tr. ř. sprošťuje a pro přestupek proti bezpečnosti těla podle § 431 
tr. zák. vyměřuje se mu znova trest. 

Důvody: 

Podle trestního spisu T V 399/27 okresního soudu v Břeclavi byl 
obžalovaný oznámen četnictvem pro přestupek podle § 320 e) tr. zák .• 
spáchaný tím, že když byl dne 27. května 1927 o 24. hodině v noci u M .. 
Ž., jeda na okresní silnici z P. k M. Ž. na svém velocipedu, který neměl 
opatřen osvětlenou sVitilnou, zadržen, udal vrchnímu četnickému stráž
mistrovi M-ovi nesprávné jméno a osohní data, čímž byl veřejný dohled 
uveden v omyl. K oznámení tomu byl připojen opis oznámení na okresní 
politickou správu v Hodoníně pro neosvětlení velocipedu za n0'<5ní jízdy, 
v němž se uvádí, že, jelikož byla silnice v pokročilé noční době úplně 
liduprázdná, nebyla tím bezpečnost lidí ohrožena. Při hlavním přelíčení 
dne 27. června 1927 byl pak obžalovaný rozsudkem ze dne 13. října 
1927 uznán vinným přestupkem podle § 431 tr. zák., spáchaným tím. 
že dne 27. května 1927 na silnici v obvodě M. Ž-a jel na jízdním kole 
bez osvětlení a takto se dopustil činu pokud se týče opomenutí, o němž 
již podle přirozených jeho následků, které každý snadno poznati může. 
mohl nahlížeti, že se jím může způsobiti nebezpečenství života, zdraví 
anebo nebezpečenství těla lidského, z něhož však žádná skutečná škoda 
nenastala, a přestupkem podle § 320 písm. e) tr. zák. spáchaným tím, 
že téhož dne a tamtéž četnického vrchního strážmistra Františka M-Il 
falešným udáváním svého jména ošálil, čímž byl veřejný dohled uveden 
v omyl. Ohledně přestupku podle § 431 tr. zák. zjistil soud, že činem 
byla ohrožena tělesná bezpečnost četnického strážmistra M-y. Rozsudek 
vešel v moc práva. Rozsudkem tím, pokud jím byl obviněný uznán vin
ným přestupkem podle § 320 písm. e) tr. z., byl porušen zákon, neboť: 
Ze skutkové podstaty přestupku podle § 320 písm. e) jsou výslovně vy
ňaty případy trestního vyšetřování vzhledem k tomu, že o nich platí 
zvláštní zákonná ustanovení, a podle ustálené judikatury nejvyššího 
soudu (víd. sh. čís. 3483, 3625 a 4097 jakož i čís. 2312 sb. n. s.) ne-
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spadají pod předpis (en ani nepravdivá udání k orgánům bezpečnost
ním, učiněn? osobou podezřelou z činu trestním soudem stihatelného. 
V souzeném případě byl obviněný zadržen 'č'etníkem pro podezření z činu, 
který zakládal - jak soud rozsudkem zjistil - skutkovou podstatu pře
stupku podle § 431 tr. zák., jehož potrestání náleží soudu, jest tu tedy 
případ, který podle doslovu § 320 písm. e) tr. zák. pod trestní ustano
vení tohoto § nelze podřaditi. Bylo proto vyhověti zmateční stížnosti po
dle § 33 tr. ř. a podle § 292 tr. ř. uznati právem, jak se stalo. 

čís. 3240. 

Vyšetř'Ování a trestáni přestupků podle § 320 al-dl tr. zák. náleží 
do oboru působnosti 'Okresních soudů jen tenkrát, byly-li tyt'O přestupky 
spáchány v místě, kde plati o hlášení obyvatel a cizinců u bezpečnostního 
úřadu zvláštní předpisy vydané podle § 1 inin. nařízení ze dne 15. února 
1857, čís. 33 ř. zák. (čl. VIII uv. zák. k tr. ř.). Jinak spadá trestání těchto 
přestupků podle min. nař. ze dne 2. dubna 1858, čís. 51 ř. zák. do 'Oboru 
působnosti úřadů politických, jimž jsou přikázána k P'Otrestání i ostatní 
přestoupení předpisů o P'Ovinnosti ohlašovaCí (§ 19 nař. čís. 33/57). 

Přestupku podle § 320b) tr. zák. může se dopustiti jen nájemník; 
pojem »podnájemníka«; »noclehátem« jest jen 'Osoha, jíž podpr'Onají
matel poskytuje nocleh za úplatu, 

(Rozh. ze dne 23. srpna 1928, Zm II 294/28.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací uznal po ústním líčení 
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem: 
Trestním příkazem okresního soudu v Hlučíně ze dne 3. února 1928, 
jímž byl Beatě š-ové uložen pro přestupek podle § 320 b) tr. zák. trest 
peněžité pokuty 25 Kč, v případě nedobytnosti trest vězení 48 hodin, 
a trestním příkazem lého·ž soudu ze dne 21. února 1928, jímž byl uložen 
Marii K-ové pro přestupek podle § 320 b) tr. zák. trest peněžité po
kuty 10 Kč, v případě nedobytnosti trest vězení 24 hodin, byl porušen 
zákon v ustanovení § 320 b) tr. zák. a čl. VIII. uvoz. zák. k tr. řádu; oba· 
trestní příkazy se zrušují a okresnímu soudu v Hlučíně se ukládá, by po
stoupil své spis)! T 96/28 příslušnému úřadu politickému k případnému 
úřednímu jednání proti Beatě š-ové pro přestoupení předpisu o po'vinnosti 
ohlašovací, by dále zavedl znovu řízení proti Marii K-ové a by, vyšetří-li, 
že nebyla vubec nájemnicí bytu, v němž nechala Pavla K-e přenoco
vati, nebo že mu poskytla nocleh bezplatně, postoupil i své spisy 
T 182/28 příslušnému úřadu politickému k případnému úřednímu jed
nání pro přestoupení předpisů o povinnosti ohlašovací. 

D ů vod y: 

Trestním příkazem okresního soudu v Hlučíně ze dne 3. února 1928, 
T 96/;28, byl Beatě š-ové uložen pro přestupek podle § 320 b) tr. zák. 
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trest peněžité pokuty 25 Kč, v připadl' nedobytnosti trest vezení 48 ho
din. Trestní příkaz nabyl moci práva a peněžitá pokuta byla š-ovou. 
zaplacena. Z četnického oznámení, jež tvořilo podklad trestního pří
kazu, je patrno, že Beata š-ová opomenula ohlásiti u obecního úřadu 
v K, kde platí zvláštní předpisy o ohlašování obyvatel a cizinců, Čeňka 
V-a a Jeho milenku Ludviku B-ovou, které od 1. do 4. ledna 1928 v K 
ve svém obydlí přechovávala, aniž brala od nich za poskytnutí pobytu 
a noclehu úplaty. Právoplatným trestním příkazem téhož soudu ze dne 
21. února 1928, T 182/28, byl dále uložen Marii K-ové pro přestupek 
podle § 320 b) tr. zák. trest peněžité pokuty 10 Kč, v případě nedo
bytnosti trest vězení 24 hodin. Z příslušných spisů není patrno, zda 
byla tato peněžitá pokuta složena. Podle četnického oznámení, o něž 
se tento trestní příkaz opírá, opomenula K-ová, jež je jako nejstarší 
ze slovenských dělníků a dělnic ve dvoře F. v O. pověřena dozorem a 
péčí ve společném příbytku těchto dělníků a dělnic v tomto dvoře, ohlá
siti u obecního úřadu v O. Pavla K-e, jejž nechala v noci na 16. ledna 
1928 přenocovati v onom přibytku. Byl-Ii K-ovi poskytnut nocleh za 
úplatu či bezplatně, není v oznámení uvedeno. Vyšetřování a trestání 
přestupků podle § 320 a )-d) tr. zák. náleží do oboru působnosti 
okresních soudů jen tenkrát, byly-Ii tyto přestupky spáchány v místě, 
kde platí o hlášeni obyvatel a cizinců u bezpeč:nostního úřadu zvláštní 
předpisy vydané podle § 1 min. nař. ze dne 15. února 1857, čís. 33 ř. z. 
(čl. VIII. uvoz. zák. k tr. ř.). Jinak spadá trestání těchto přestupků podle 
min. nařízení ze dne 2. dubna 1858, čís. 51 ř. zák. do oboru působnosti 
úřadů politických, jimž jsou přikázána k potrestání i ostatní přestoupení 
předpisů o povinnosti ohlašovací (§ 19 onoho min. nařízení ze dne 
15. února 1857). Podle četnického oznámení tvořícího podklad onoho 
trestního příkazu ze dne 3. února 1928 platí na Hlučínsku, tedy ze
jména i v K a v O., o hlášení obyvatel a cízinců II bezpečnostního 
úřadu zvláštní předpisy. Ke skutkové podstatě přestupku podle § 320 b) 
tr. zák. se vyhledává, by ten, kdo dává světnice na týden nebo na měsíc 
v podnájem nebo chová nocleháře, opomenul ohlásiti ve 24 hodinách 
podle předpisu změny v podnájemnících nebo noclehářích. Tohoto pře-

. stupku může se podle tohoto ustanovení a podle nadpisu tohoto usta
novení »Trest .na podpronajímatele« dopustiti jen nájemník. Podná
jemníky jsou podle §§ 1098, 1090 obč. zák. osoby, jimž nájemník pře
nechal užívání věci, jež mu jest pronajata, na určitou dobu a za určitou 
cenu, t. j. za podnájemné. Výrazem »nocleháři« však označuje § 320 b) 
tr. zák., jak plyne zejména z řečeného již nadpisu tohoto ustanovení 
zákona, zřejmě jen určitý druh podnájemníků, takže nemůže býti po
chybnosti o tom, že za »nocleháře« po rozumu § 320 b) tr. zák. sluší 
pokládati jen ony osoby, jimž podpronajímatel poskytuje nocleh za 
úplatu (rozh. čís. 2886 sb. 11. s.). Z toho je patrno, že trestní příkaz 
okresního soudu v Hlučíně ze dne 3. února 1928, T 96/28, spočívá na 
nesprávném výkladu ustanovení § 320 b)tr. zák. již proto, že spatřuje 
ve shora řečeném opomenutí Beaty š-ové přestupek podle § 320 b) 
tr. zák., ač tato za poskytnutí pobytu a noclehu od V-a a B-ové nebrala 
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úplaty, t. j. poskytla pobyt a nocleh bezplatně. Podle toho není tu jit 
z ,tol:ot~. dů~~dl1 sk~tkové podsta!y přestupku, podl~ § 320 b) tl". zák., 
nybrz pnehazl tu v uvahu pouze prestoupel11 predplsu o povinnosti ohla
šovací, jež jest přikázáno k potrestání úřadům politickým. Také trestní 
příkaz ,té!lOŽ, soudu ze dn~ 2:. ún~ra 1928, T 182/128, zakládá se podle 
shora receneho na nespravnem vykladu ustanovení § 320 b) tr. zák.· 
neboť tento trestní přfkaz vidí v onom opomenutí Marie K-ové přestupek 
podle § 320 b) tr. zak., ač v 'četnickém oznámeni, o něž se opírá, není 
uvedeno, ,že K-ová byla nájemnicí bytu, v němž nechala K-e přeno
covatl, a ze poskytla K-OVl nocleh za úplatu, takže schází v onom ozná
mení zjištění podstatných náležitostí skutkové podstaty přestupku podle 
§ 320 b) tr. zak. Bylo proto zmateční stížnosti podle § 33 tr. ř. na 
záštitu zákona vyhověti a podle §§ 292 a 479 tr. ř. uznati právem, jak 
se stalo. 

čís. 3241. 

Návrh na v~slec~ svědka 'O obsahu dopisu neodpm>ídá předpisu 
§ 222 odst. prvy tr. r., nebyly-Ii v něm uvedeny skutečnosti z obsahu 
dopisu se podávající; onen předpis platí i pro návrhy při hlavním pře
Učení. 

K svádění ve smyslu § 9 tr. zák. stačí jakýkoliv pokus působení na 
vůli jiné osoby za tím účelem, by tato osoba byla pohnuta ku spácháni 
určitěho trestného činu. 

,!ato náležitost skutkové podstaty je naplněna zjištěním, že pachatel 
vyzyval, povzbuzoval a hleděl svésti ženu, o niž věděl, že jest těhotnou, 
k tomu, by si dala plod umělým způsobem vyhnati a že toto jeho pů-
sobení zůstalo bez výsledku. ' 

Ona skutková podstata je sice vyloučena, byla-Ii konkretní činnost 
k níž bylo v tom kterém případě naváděno, naprosto nezpůsobilou k do~ 
sažení trestného výsledku, nevyžaduje však nutně, by návodce označil 
tomu, koho navádí, též prostředky, jimíž má býti dosaženo trestného 
výsledku. 

(Rozh. ze dne 25. srpna 1928, Zm 140/28.) 

Ne j vy Š š í s o 11 d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku zemského trestního soudu 
v Praze ze dne 15. prosince 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným 
zločinem pokusu svádění ke zločinu vyhnání plodu vlastního podle §§ 9, 
144 tr. zak. a přestupkem proti veřejné mravopočestnosti po'dle § 506 
tr. zák., mimo jiné z těchto . 

důvodů: 

Zmateční stížnost uplatňuje důvody zmatečnosti podle § 281 čís. 4 
5 a 9 a~ tr. ř.; leč. neprávem. Zmatek podle § 281 čís. 4 tr. ř. spatřuj~ 
v tom, ze nalezacl soud zamítl při hlavním přelíčení návrh obžalova
néh?, by byla slyše?a Růžena Ch-ová (sestra obžalovaného) jako svěd
kyne o obsahu dOpISU, který nalezla u kamen opálený a který byl řízen 

,I 
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na Marii Z-ovou, a dále o tom, že nijak nepronásledovala Marii Z-ovou 
tak tato t~rdí. Zamítnutím návrhll nebyla však obhajoba zkrácena, tak 
ze,5u nel1l zmatku podle § 281 čís. 4 tr. ř. Návrh na výslech svědkyně 
Ruzeny Ch-ové o obsahu onoho dopisu směl býti nalézacíl1l soudem 
zamítnut právem, aniž byl obžalovaný tím zkrácen ve svém právu na 
zákonnou obhajobu. Nehledíc ani k tomu, že tento návrh vůbec neodpo
vídal předpisu § 222 odst. prvý tr. ř., jenž platí i pro návrhy při hlavním 
přelíčení, ježto v něm nebyly uvedeny skutečnosti z obsahu onoho do
pisu se 'podávající; bylo by pro posouzení věci bez podstatného vý
znamu, I kdyby bylo prokázáno, že nějaká třetí osoba hleděla obsahem 
řečeného dopísu na Marii Z-ovou pusobiti tak, jak to obžalovaný tvrdil 
ve svém podáni, neboť z takového dopisu nebylo by lze usuzovati na 
věrohodnost nebo nevěrohodnost Z-ově, nýbrž na povahu pisatele. 
V podstatě stejně má se věc, pokud jde o návrh na výslech svědkyně 
Ch-ově O tom, že nijak nepronásledovala Marii Z-ov ou, jak tato tvrdí. 

Hmotněprávním důvodem zl1lakčinosti podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. 
napadá stížnost pouze výrok rozsudku, jímž byl obžalovaný uznán vin
ným zločinem nedokonaného svádění k vyhnání vlastního plodu podle 
§§ 9, 144 tr. zák. Zmatek ten spatřuje v tom, že není prokázáno, že kon
krétní činnost obžalovaného byla způsobilou přivoditi trestní následky. 
Chce-li stížnost touto námitkou vyjádřiti, že rozsudkem zjištěné jednání 

- obžalovaného nebylo způsobilým k tomu, by Marie Z-ová byla jím po
hnuta k vyhnání vlastního plodu, stačí poznamenati, že k svádění ve 
smyslu § 9 tr. zák. stačí jakýkoli pokus působení na vůli jiné osoby 
za tím účelem, by tato osoba byla pohnuta ku spáchání určitého trest
ného činu. Tato náležitost skutkové podstaty je naplněna zjištěním 
r020sudku, že obžalovaný vyzýval, povzbuzoval a hleděl svésti Marii 
Z-ovou, o níž věděl, že je těhotnou, k tomu, by si dala plod umělým 
způsobem vyhnati, a že toto působení obžalovaného zůstalo bez vý
sledku. Vyloučena je sice skutková podstata č'inu trestného podle § 9 
tr. zák., byla-li konkrétní činnost, k níž bylo v tom kterém případě na
váděno, naprosto nezpůsobilou k dosažení trestného výsledku. Avšak 
skutková podstata podle § 9' tr. zák. nutně nevyžaduje, by návodce označil 
tomu, koho navádí, též prostředky, jimiž má býti dosaženo trestného vý
sledku. V souzeném případě rozsudek výslovně zjišťuje nejen, že obžalo
vaný jednou přišel k Marii Z-ové, přinesl jí dvě prázdné lahvičky, řekl jí, 
by sí koupila do nich za 5 Kč, které jí dal, čtvrtku vína »Opol« a za 1 Kč 
skořici, by to smíchala, svařila a vypila, použila hodně horké koupele a že 
do rána bude zase Ve své míře, nýbrž i, že jí dvakr'áte navrhoval, by sí 
dala pomoci, že půjde s ní·k doktorovi, pokud se týče, že jí na to dá 
peníze a by si sama šla k doktorovi, že jí ťedy též povšechně bez bliž
šího označení prostředku pobízel k tomu, by si dala vyhnati vlastní 
plod, což již samo o sobě postačuje k naplnění skutkové podstaty zlo
,činu podle §§ 9, 144 tr. zák., takže není třeba blíže uvažovati o relativni 
neb absolutní způsobilosti nebo nezpusobilosti konkrétních prostředků, 
jež obžalovaný udával v onom jednotlivém případě. Za tohoto stavu 
věci nelze rozsudku důvodně vytýkati mylné právní posouzení věci, shle-
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dal-li ve zjištěném jednáni obžalovaného skutkovou podstatu zločinu 

podle §§ 9, 144 tr. zák. 

čís. 3242. 

»Lstivým jednáním« po rozumu § 197 tr. zák., jež je zahrnuto též 
v jednání v § 201 d) tr. zák. vytčeném, jest jakékoli jedrtártí, jež smě
řuje k oklamání jiného a je podJe okolnosti případu způsobilým k okla
mání; pokud sem spadají nepravdivé údaje v inserátech. 

(Rozh. ze dne 25. srpna 1928, Zm 1 123/28.) 

Ne j v y Š š i s o u d jako soud zru~ovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského suudu v Mostě 
ze dne 2. ledna 1928, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem dílem 
dokonaného, dílem nedokonaného podvodu podle §§ 8,197,200,201 dl, 
203 tr. zák. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnosti, dovolávající se číselně důvodu zmatečnosti podle 
§ 281 čís. 5, 9 a) a lOtr. ř., nelze přiznati oprávnění. Po stránce for
mální vytýká stížnost rozsudku, že neuvádí dllvodů, proč bylo zboží 
Mořici W-ovi vrácené pro tohoto většinou bezcenným. Výrok rozsudku, 
že zboží W-ovi vrácené Cl. j. zboží, jež mu bylo vráceno proto, že 
obžalovaný nevyplatil dobírky, na níž mu bylo zasláno), bylo pro něho 
většinou bezcenným, vztahuje se však ke skutečnosti, jež je bezvý
znamnou pro posouzení, zda se dopustil obžalovaný před tím na W -ovi, 
pokusiv se vylákati ono zboží, neclokonaného podvodu, a jest v důsledku 
toho nerozhodnou. Netřeba tudíž vůbec zkoumati, zda jsou pro onen 
výrok rozsudku uvedeny důvody či nikoli. Po strhce věcné napadá 
stížnost výrok rozsudku, jímž byl obžalovaný uznán vinným zločinem 
podvodu spáchaným na správě periodického časopisu "W. R.« v B. dů
vodem zmatečnosti podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. především námitkou, že 
jednáni obžalovaného- záležející v tom, že se při objednávce inserá\l't 
vydával v nich za majitele farmy a plantáže, nebylo způsobilým k okla
mání správy periodického tiskopis!.!, poněvadž prý musí býti každé obe
zřetné správě periodického časopisu známo, že se podnikatelé nedrží 
ve svých inserátech vždy přesně pravdy. »Lstivým jednáním« po rozumu 
§ 197 tr. zák., jež je zahrnuto též v jednání v § 201 d) tr. zák. vytčeném, 
které tu přichází v úvahu, jest jakékoli jednání, jež směřuje k oklamání 
jiného a je podle okolností připadu způsobilým k oklamání. Stížnost 
je na omylu, majíc za to, že tu nebylo z důvodu jí tvrzeného 1stivosti 
ve smyslu § 197 tr. zák. Ani opatrná správa periodického časopisu ne
může předpokládati, že není osoba, vydávající se v inserátě k zařazení 

Trestni rozhodnuU X. " 
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clo časopisu zaslaném, za majitele farmy a plantáže, majitelem podob
ného podníku, nýbrž že je ve skutečnosti osobou úplně nemajetnou a 
neschopnou platiti; neboť podobné nepravdivé údaje v ínserátech ne
jsou všedním zjevem v obchodním životě. Uvedené jednání obžalnva
ného nepostrádalo tudíž ani v konkretním případě způsobilosti k okla .. 
mání. Poukazujíc k tom,u, že obžalovan)' zařídil, by inseráty původně 
~bJednané byly nadále uveřejňovány v menším formátě, popírá sližnost, 
ze měl obžalovaný úmysl poškoditi správu ře'Čeného ča'Sopisu na ma
Jet~u. Tím neprovádí však uplatňovaného zmatku podle § 281 čís. 9 a) 
tr. r. po zákonu, nedržíc se skutkových zjištění rozsudku, že obžalovaný 
měl již při objednávce inserátů v úmyslu, způsobiti správě řečeného ča
sopisu škodu na majetku (§§ 258, 288 odst. druhý čís. 3 tr. ř.). Co se 
týče výroku rozsudku, jímž byl obžalovaný uznán vinným zločínem di
lem dokonaného, dílem nedokonaného podvodn na Mořici W-ovi, na· 
mítá stížnost, a to zřejmě se stanoviska důvodu zmatečnosti podle § 281 
čís. 9 a) tr. ř., že tu nejde o trestný čín náležející před soud, ní'brž že 
tu přichází v úvahu toliko soukromoprávní poměr mezi obžalovaným 
a W-em, poněvadž prý obžalovaný při objednávkách doufal, že vytěží 
ze svého podniku tolik, že bude moci vše zaplatiti. Těmito vývody ne
provádí stížnost uplatňovaný hmotněprávní zmatek způsobem odpovi
dajícím zákonu, vycházejíc ze skutkového předpokladu rozsudkem ne
zjíštěn~~o, ba jím vyloučeného (§ 288 odst. druhý čís. 3 tr. ř.). Vytýká-Ii 
dale sÍIznost rozsudku, že spatřuje podvodný úmysl neprávem již v tom, 
že ohžalovaný užíval razítka »Majitel farmy a plantáže«, nedoličuje ani 
t~n n~ležitě důvod zmatečnosti podle § 281 čís. 9 a) tr. ř., jejž má i tu 
zreJme na myslI; neboť vychází z výroku, jehož rozsudek vůbec neob
sahuje. Rozsudek spatřuje, jak vysvítá z rozhodovaCÍch důvodů, pod
vod?! úmysl .obžalovaného v tom, že měl již při objednávkách skla, 
o nez tu šlo, úmysl zboží nezaplatíti a tím způsobití W-ovi majetkovou 
škodu. Tento výrok po stránce subjektivní odůvodňuje rozsudek zcela 
logícky poukazem k tomu, že obžalovaný věděl, že je zcela nemajetný, 
že má 40.000 Kč dluhů a že nebude moci zaplatítí zboží, jež podle pů
vodní objednávky nemělo býtí dodáno na dobírku. Má-Ií býti spatřována 
v tvrzení stížnosti, že není níkterak prokázáno, že obžalovaný měl již 
v době lstivého předstírání (při objednávkách) úmysl způsobíti W-ovi 
majetkovou škodu, výtka nedostatku důvodu pro výrok rozsudku v tomto 
směru (zmatek podle § 281 čís. 5 tr. ř.), jde podle uvedeného o výtku 
neodůvodněnou. Důvodu zmatečnosti podle § 281 čís. 10 tr. ř. nedostává 
se"ve vývodech stížnosti vůbec provedení vyhovujícího zákonu; neboi' 
shznost nedoznává trestnosti činů obžalovanému za vinu kladených, 
nýbrž domáhá se úplného osvobození obžalovaného od obžaloby. Bylo 
tudíž zmateční stížnost jako dilem neodúvodnčnou, dilem po zákonu ne
provedenou zamítnouti. 

čís. 3243. 

Mařeni exekuce (zákon ze dne 25. května 1883, čís. 78 ř. zák.). 
Pokud pachatele (§ 3 zákona) vyviňuje, pokládal-li zaplacením věc 

- Čís. 3243 -

za vyřízenou li byl-li myl?ého ,přes~ě~čellí, že tím za?ik1o 
právo zástavní k zabavenym predmetum (§ 2 e) tr. zák.). 

(Rozh. ze dne 25. srpna 1928, Zm I 191;'>28.) 

531 

soudcovské 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyh~vé1 po úst~ím líčení 
zmatečni stížnosti obžalovaného do roz~udku zen:~Keho trestn.lho soudu 
v Praze ze dne 6. února 1928, pokud Jim byl stezovatel uzn~n vmnym 
přestupkem podle § 3 zák. o maření exekuce. ze dne. 2~ .. kveln:, 1883, 
čís. 78 ř. zák., zruší I napadený rozsudek ve vyr?ku.' jlmz oyl stezovatel 
uznán vinným přestupkem podle § 3 zak. o marem exekuce ze dne 25. 
května 1883, čis. 78 ř. zák., jakož i ve výroku o trestu a výrocích s tlm 
souvisejících jako zmatečný a věc přikázal příslušuému nyní soudu 
okresnimu, by ji v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Z výtek, jež zmateční stížnost uplatňuje pm~i od~u:~jíci části roz
sudku, dovolávajíc se číselně jen důvodu zmatecnost} C1S., 9 a) § 281 
tr. ř., jest oprávněna výtka, že se nalézaci soud neoblral v~bec, obhajO
bou obžalovaného že v kanceláři Dr. Otty L-a bylo uJednano, ze obza
lovaný na soudní' útraty, vzešlé dotud pení~em 1.000 Kč" a na út:aty 
mimosoudní v částce 500 Kč zaplatí k úplnemu vyrovnam 1.000 Kc, a 
že, když tomuto závazku také skutečně do~tál aD;. L-ovi 1.0~0 Kč za
platil, firma W. & M. pak si odebrala stroje, pokla~al celo~ ~ec za, vy
řízenou. Že by se byl před prodejem zabave~ych veel dove~el take" ze 
exekuce byla soudem zrušena, obžalovaný' o~sem !,etvrdll. Pres to vs~;k 
je zmateční stížnost v právu, pokud ~ JeJI vytc.e, ze, »nebyl, soudem ve
nován vúbec zřetel ani pozornost one obhaJobe obzalovaneho«, pouka
zující ke skutkovému omylu podle § 2 pí~m. e) tr. zák., dluino .spatř~
vati věcné a to důvodné uplatňovanl neuplnosl1 rozsudku Jakozto du
vodu zmatku podle čis. 5 § 281 tr. ř. Neboť ono tvrzení obžalo~."ného, 
podle něhož považoval celou věc zapla,eemm, 1.(){)O KŠ za. ~ynze~ou, 
zřejmě poukazovalo k případnému mylnemu presvedčem obzalOvaneho, 
že splněním oné úmluvy byly odklizeny všechny následky s~udního v~
máhání pohledávky a že tím zároveň též zamklo soudcovske pravo za
stavní k zabaveným předmětúm, tedy k omylu obžalovaného, jenž by 
mohl podle § 2 písm. e) tr. zák. vyloučití trestnost jeho jednání jako 
přestupku podle § 3 zák. o maření exekuce. Nešloť by o ~ez?a~os! trest: 
ního zákona (§ 3 tr. zák.), nýbrž o neznalost, mylne pO]I?,am predplS.u 
práva obtanského, po případě formelního práva. exe~učn.lho. Pro d?h~ 
čenou neúplnost bylo rozsudek v napadene časl! zrUSIl! pko zmatecny 
a, poněvadž nalézaCÍ soud v dotčeném směru neučinil po~řebn.ý~h skut
kových zjištění, věc vrátiti do prvé stolíce k novém~ pro]e.~nam. a r?z
hodnutí v rozsahu zrušení, při čemž byla věc, ]elikoz Jde JIZ Jen o pre
stupek, příkázána příslušnému nyní soudu okresnímu (§ 288 čís. 1 a 3 
tr. č.). 

IIII 
I 

I 
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čís. 3244. 

Podle § 12 zákona ze dne 1. ledna 1878, čís, 5 z. zák. pro Slezska 
musí býti povozy opatřeny lucernou osvětlenou a z daleka patrnou od 
do~r, kdy n a stá v á. tem not a, tedy již od pokročilejšího šera. 
SVlttlnou povahy v zákoně naznačené není elektrická kapesní lampa. 

Případné spoluzavinění osoby úrazem postižené neruší zodpovědnost 
pachatele za úraz; této zodpovědnosti je pachatel prost jen, není-li na 
jeho straně vůbec nedbalosti tvořící (po případě vedle nedbalosti jiné 
osoby, zvláště postiženého), jednu z příčin škodného účinku. 

Zrušovací soud přezkoumává rozsudek p'rvé stolice výhradně na 
sk!l~kov~ podkladě sjednaném hlavním přelíčením v prvé stolici; ne
muze 'anI doplniti prilvodní materiál provedením prilvodů třebas již při 
hlavním přelíčení navrhovan}'ch, ani přihlížeti k neúplnosti řízení, jíž ne
bylo čeleno u hlavního přelíčení vhodnými návrhy, na1ézacím soudem 
opomenutými nebo zamítnutými, pro jichž rozsah a dosah rozhodným 
jest podle § 271 tr. ř. jen to, co o nich zaznamenáno v protolrole o hlav
ním přelíčení. 

(Rozh. ze dne 25. srpna 1928, Zm \I 73/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku zemského soudu v Opavě 
ze dne 16. ledna 1928, jímž byl stěžovatel uznán vinným přečinem proti 
bezpečnosti života podle § 335 tr. zák. 

Důvody: 

Zrušovací soud přezkou mává rozsudek prvé stolice výhradně na 
skutkovém podkladě zjednaném hlavním přelíčením v prvé stolici takže 
nemůže ani doplniti průvodní materiál provedením prtlvodů třebas již 
při hlavním přelíčení navrhavaných, ani přihlížeti k neúplnosti řízení, jíž 
nebylo čeleno u hlavního přelíčení vhodnými návrhy, nalézacím soudem 
?pomenutými nebo ,zamítnutými, pro jichž rozsah a dosah rozhodným 
jest podle § 271 tr. r. jen to, co o nich zaznamenáno v protokole o hlav
ním přelíčení. Proto sluší ponechati stranou jak návrh zmateční stížnosti, 
by byly - rozuměj před nálezem zrušovacího. soudu - provedeny prů
vody jí uplatňované, tak i výtky neúplnosti řízení, pokud stížnost odvo
zUje takovou neúplnost z průvodních vět zápisy o hlavním přelíčení ne
usvědčených, tedy zejména z opomenutí výslechu svědků - četníků 
o tom, že v osudnou hodinu nebyla ještě tma, a z nutnosti doplňků zna .. 
leckého posudku, o nichž není zmínky v příslušných záznamech. Celek 
vývodů zmateční stížnosti, jež uplatňuje číselně důvody zmatečnosti po
dle bodů 4, 9 a), 9 b) § 281 tr. ř., nese se k důkazu, že srážka, o kterou 
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jde, byla zaviněna jediným K-ským, který jel po nesprávné (pravé) 
straně silnice a nevyhnuI se povozu stěžovatelovu, ač: jej mohl při světle 
lampy na jeho motocyklu visící včas postřehnouti a ač byl voláním stě
žovatele a svědka H-a na povoz upozorněn. Na straně stěžovatelově není 
prý vůbec nedbalosti, ježto stěžovatel jel po správné (levé) straně, mohl 
prý důvodně předpokládati, že opačným směrem po této straně nikdo ne
pojede, neměl prý povinnosti osvětliti svůj povoz, protože ještě nena
stala tma, a bylo prý mu osvětlení povozu znemožněno náhodou, že mu 
elektrická lampa zhasla před srážkou, k níž bylo by prý došlo bez ohledu 
na to, zda vůz stěžovatelem řízený byl osvětlen či nikoliv. Zřejmě řídí 
se tudíž - v sou ladě s ustálenou judikaturou zrušovacího soudu -
i stížnost názorem, že případné spoluzavinění osoby úrazem postižené 
neruší odpovědnost pachatele za úraz a že pachatel jest naopak odpo
vědnosti té prost jen, není-Ii na jeho straně vůbec žádné nedbalosti tvo
řící - po případě vedle nedbalosti jiné osoby, zvláště postiženého -
jednu z příčin škodného,účinku. Proto lze ponechati stranou výtky ne
dbalosti, které činí stížnost - a to podle okolnosti rozsudkem zjištěných 
jistě vš'ím právem - usmrcenému K-ému, a stačí, bude-li prokázáno, 
1. že stěžovatel jednal proti předpisu, jehož plnění mu náleželo a bylo 
možným, 2. že porušení pokud se týče nešetření předpisu bylo třebas ne 
jedinou, avšak jednou z více příčin úrazu a 3. že si stěžovatel byl aneb 
alespoň mohl býti vědom nebezpe'čného směru svého jednání (opome
nuti). Řešení otázky, zda byla tu taková nedbalost stěžovatelova, bylo 
úkolem soudu, nikoliv znalců, a právem zamítl tudíž nalézací soud návrh 
obhájce na doplnění znaleckého posudku, kdyžtě návrh žádal jen po
všechně, by se znalec - za účelem »kladení otázek« osobně k přelí'ďení 
se dostavivší .- »obíral též otázkou zavinění v tom případě, kdyby 
(bylo) došlo ke srážce tak, jak to Iíči obžalovaný a svědek H.« Za
mítnutí návrhu bylo tím méně na újmu obhajoby, an se rozsudek ne
přidal k úsudku znalce, že se stal úraz při přejíždění povozu stěžovate
·Iova z pravé na levou stranu sílnice, nýbrž má za to, že obžalovaný jel 
tehdy po správné (svojí levé) straně, a zřejmě nepokládá za vyvrá
ceno ani další tvrzení stěžovatele, že upozorňoval přibíižujícího se K-ého 
voláním - tímto arciť pro lomoz motocyklu neslyšeným - na svůj 
povoz a že mu došla baterie kapesní elektrické lampičky, kterou si byl 
před úrazem svítil. Jelikož pak, jak již podotčeno, rozsudek zjišťuje, že 
stěžovatel jel po správné (levé) straně, nemohlo na konečné rozhodnutí 
účinkovati směrem stěžovateli nepříznivým ani zamítnutí dalšího prů
vodního návrhu, by bylo výslechem četníků zjištěno, že silnice byla 
čerstvě vyválcovaná a nebylo na ní stop přenesení mrtvoly; vždyť návrh 
ten směřoval zřejmě jen k vyvrácení domněnky, že se úraz stal na pravé 
straně silnice ve směru jízdy stěžovatelovy. 

Nedbalost stěžovatelovu shledává rozsudek výhradně v tOtl], že jel 
s dvouspřežným nákladním vozem (po silnici), nemaje vůz osvětlen)', 
ač byla tma. Rozhodovací důvody, jež uvádějí z počátku hromadně pra
meny zjišťování, nevyslovují sice, o které jednotlivé výsledky hlavního 

II 
'II 
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přelíčení opírá se zavt:f, že byla v době úrazu již »úplná tma«, pokud 
se týče, že stěžovatel jel »v noci za panující tmy«. Přes to je zřejmo, 
že se závěr ten opírá nejen o seznání samotného stěžovatele, že »bylo 
již tmavěji« a seznáni svědka H-a, že sice nebyla úplná tma, ale značně 
šero, nýbrž má hlavní oporu v poukazu na dobu srážky. Vytýká-li stíž
nost, že rozsudečné zjištění, že byla tma, jest v rozporu se spisy, opo
míjí uvésti, která místa spisů, přesněji které vÝ'sledky hlavního přelíčení 
má při tom na zřeteli. Ostatně by nezáleželo na tom, že ještě nebyla 
úplná tma. Podle § 12 zákona ze dne 1. ledna 1878, čís. 5 z. zák. pro 
Slezsko musí býti povozy opatřeny lucernou osvětlenou a z daleka 
patrnou od doby, kdy nastává temnota, tedy již od pokročilejšího šera. 
Svítilnou povahy v zákoně naznačené není kapesní lampa elektrická, 
jejíž mdlou zář jest obzvláště v šeru jen na krátkou vzdálenost viděti, 
a rozsudek jest v právu, označuje takovou lampu za světlo nedostatečné 
a vyslovuje, že bylo povinností stěžovatelovou, opatřiti si ..... světlo 
řádné. Jelikož elektrická energie baterii takových lampiček vyčerpává 
se, jak všeobecně známo, užíváním jich pro určitou (do'sti krátkou) dobu, 
nelze shledati v tom, že elektrická svítilna stěžovateli zhasla před sráž
kou s K-ým, náhodu ve smyslu § 2 písm. f) tr. zák., t. j. skutečnost pro 
stěžovatele i při náležité opatrnosti a rozvaze nepředvídatelnou. Tím, 
že vyjel s nákladem piva do P. v poledne a předpokládal návrat ještě 
před večerem za denního světla, se stěžovatel před soudem prvé sto
lice podle spisů nehájil a i četnictvu udal podle tres,tního oznámení 
jen, že vyjel po 15. hodině a počítal, že se ještě za světla vrátí. Než, 
i když s takovým předpokladem vyjel, musil neb alespoň l11oh1 před 
nastoupením zpáteční cesty - jelikož neuplati\uje, že se zpáteční cesta 
prodloužila nahodilými závadami - poznati, že se mu nepodaří dor"" 
ziti domů než nastane temnota, a bylo proto - jak i rozsudek právem 
zdůrazňuje - jeho povinností, by si opatřil řádné světlo alespoň před 
tím, než se vydal na zpáteční cestu. Zákonem výslovně předepsané opa
tření světlem nelze nahraditi jinakým upozorňováním blížících se chodců 
apovQZů, a nebylo proto třeba, by se rozsudek vypořádal zvláště 
s tvrzením stěžovatele a svědka H-a, že upozorňovali K-ého na svůj 
povoz výkřiky. Rozsudek vyslovuje dále, že by se byl K-ý vozustěžo
vatelem řízenému jistě v 'č'as vyhnul, kdyby byl vůz ten osvětlen. Stíž
nost nevytýká této větě formální vadnost, a zůstává proto závazným 
skutkové zjištění v ní obsažené a v rozsudku jako závěr z ní vyslovený, 
že nedostatek osvětlení povozu stěžovatelova byl bezprostřední příčinou 
smrtelného úrazu K-ského, k němuž ovšem přispěla snad - jak na jiném 
místě rozhodovaCÍch důvodů uvedeno - kromě toho i vlastní neopa
trnost usmrceného. Pouhým opačným tvrzením stížnost závěr o příčinné 
souvislosti neodstraní. Posléze vyslovují rozhodovací důvody s nále
žitým odůvodněním, že stěžovatel věděl, že může dojíti ke srážce s moto
cyklem neb s kolem a tím k úrazu někoho, pojede-li beze světla nebo 
se světlem nedostatečným. Ani tomuto zjištění není stížností vytýkána 
formální vadnost; protiúvahy její, ze stěžovatel mohl předpokládati a 
skutečně předpokládal, že nedojde ke srážce, protože kdokoliv opačným 
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směrem na silnici se pohybující zůstane na druhé straně silnice, nejsoLl 
než nepřípustným brojením proti pi'esvědčení soudu. Nehledíc k tomu, 
sprostředkoval řečený předpis silničního řádu, jehož neznalostí se stě
žovatel nehájil, poznání povšechné nebezpečnosti jízdy beze světla z da
leka patrného pro právní statky života, zdraví a těla lidského, takže se 
stěžovatel již s hlediska předpisů proň podle zaměstnání jeho závaz
ných které § 335 tr. zák. uvádí mezi prameny, z nichž lze pachateli ne
bezp~čí poznati, nemůže nepředvídateln,:stí nebezp"čí ~. škodného účinku 
omlouvati. Z toho, co uvedeno, plyne, ze skutkovy dej jest v rozsudku 
i ve směrech stížností dotčených zjištěn způsobem formálně bezvadným, 
a že i právní posouzení děje rozsudkem vyhovuje správnému výkladu 
zákona, Proto bylo stížnost zamitnouti. 

čís. 3245. 

Ochrana známek (zákon ze dne 6. ledna 1890, čís. 19 ř. zák.). 

Okolnost, že kdo dosáhl zápisu vlastni ochranné známky, je pro 
otázku trestného zásahu do cizích práv známkových bez významu i ob
jektivně i subjektivně. Onoho trestného zásahu nedopouští se již tim, 
že se domáhal a dnmohl zápisu své známky; uvádí-Ii však ,do prodeje 
nebo chová-Ii na prodej zboží neoprávněně (t. j. bez povoleni majitele 
známky) označené způsobem shodným nebo zaměnitelným, se starší 
ochrannou známkou cizí, dopouští se objektivně zásahu ve smyslu §§ 23, 
25 zákona právě tak, jako kdokoliv jiný, kdo si tak počíná. Jehn případné 
vlastní právo známkové nemůže platiti a působiti v okruhu, zabraném 
starším cizím známkovým právem. 

Okolnost že se domníval, že ho ona skutečnost zápisu opravňuje 
užívati znrun'ky bez ohledu na její shodnost nebo zaměnitelnnst se starší 
známkou cizí, poukazuje na právní omyl (§ 3, 233 tr. zák.). 

Otázku zaměnitelnosti označení jest posuzovati s hlediska obyčej
ného kupitele a průměrné,obvyklé jeho dbalosti; pro něho nemusí býti' 
za všech olmlností rozhodna skutečnost, že známka je pnuze slovní, 
kdežto nabízené zboží je označeno i jinak; záleží tu na tom, zda je za
měnitelná podoba čili nic v těch složkách obojího označení zboží, jež 
z něho v dojmu kupcovu převládají a jež kupce při výběru zboží vedou. 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1928, Zm I 398/27.) 

• 
Ne j v y Š š i s o u cl jako soud zrušovaCÍ vyhověl po ústním líčení 

zmateční stížnosti soukroméobžalobkyně do rozsudku krajského soudu 
v Českých Budějovicích ze dne 16. dubna 1927, jímž byl obžalovaný 
podle § 259 čís. 3 tr. ř. sproštěn z obžaloby pro přečin podle §§ 23 a 
25 zákona ze dne 6. ledna 1890, č'íe.! 9 ř. zák., zmšil napadený roz
sudek a věc vrátil soudu první stolice, by znovu o ni jednal a rozhodl. 
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D ů vod y: 

. Rozsu~ek neshledává na obžalov"ném viny. aní po stránce objektivní. 
al1l po strance subjektivní. V onom směru dospívá nalézací soud ke skut
kovému závěru, že mezi známkou soukromé ob žalobkyně a ochrannou 
znán;kou užfvanou obžalovaným není rozdílu tak nepatrného. že by oby
čejnym kupltelem mohl býti postřehnut jen za zvláštní pozorností a vy
slovuje skutkový závěr. že ve skutečností žádný kupítel nemůže býtí 
o.chrannou, známkou užívanou obžalovaným uveden v ten omyl, že by, 
zlskav seCl stroJ vyrobený obžalovaným, se domníval, že má secí stroj 
»Klenot« od žalující firmy. Tento skutkový závěr opírá rozsudek o zji
šťovací výrok, že, kdežto ochranná známka žalující firmy spočívá vý
hradně ve slově »Klenot«, záleží naopak ochranná známka obžalovaného 
ve vyobrazení secího stroje a pod tímto jsou vytištěna slova »Klenotka 
- Růžička«. Poněvadž rozsudek předpokládá, že obžalovaný užíval 
v obchodě ochranné známky proň zapsané, mohly býti předmětem po
rovnávání známky, jak jsou zapsány, a stačí jen připomenouti, že ovšem 
jll1ak nesejde na tom, zda a jakou známku má zapsánu obžalovaný, nýbrž 
na tom, zda dával do prodeje nebo choval na prodej zboží označené 
(neoprávněně) známkou, již výhradně užívati jest oprávněn někdo jiný 
(§ 23 zák. na ochr. známek), nebo zboží označené způsobem zaměni
telným s hlediska obyčejného kupitele za obyčejné pozornosti se znám
kou pro jiného chráněnou (§ 25 téhož zákona). Okolnost, že obžalo
vaný dosáhl zápisu vlastní ochranné známky, je pro otázku trestného 
zásahu do cizích práv známkových bez významu objektivně i subjek
tivně. Objektivně proto, že zápisem do rejstříku známek nabývá chrá
něný výlu'Cného práva na užíváni zapsané ochranné známky (§§ 2, 13, 
19 zák. o ochr. známek), a na jeho zákonnou ochranu (§§ 23-25) a 
práva toho nemůže býti zbaven nebo v něm omezen úpisem shodné nebo 
zaměnitelné známky (pro stejný druh zboží) pro jiného. ZápIsem takové 
známky nabývá nový chráněný sice práva výlučně jí užívati potud, že 
je sám chráněn proti zásahům třetích osob, avšak uvádí-li do prodeje 
nebo chová-li na prodej zboží neoprávněně (I. j. bez povolení majitele 
známky) označené způsobem. shodným nebo zaměnitelným se starší 
ochrannou známkou cizí, dopouští se objektivně zásahu ve smyslu §§ 23, 
25 právě tak, jako kdokoliv jiný, kdo si tak počíná. Jeho případné vlastní 
právo známkové nemůže platiti a působiti v okruhu, zabraném starším 
cizím známkovým právem (srovnej Abel, System des 6sterreíchischen 
Markenrechtes, str. 170 a Feigl, Das Markenschutzgesetz, str. 36). 
Ovšem není známkové právo chráněného porušeno ve smyslu §§ 23-25 
již zápisem nové známky, byť shodné nebo zaměnitelné, neboť tackový 
zápis není ani označováním zboží, ani jeho dáváním do oběhu, nebo 
chováním na prodej a jest proto bezpodstatný názor zmateční stížnosti 
soukromé obžalobkyně, že se obžalovaný dopustil trestného zásahu do 
jejích známkových práv již tím, že se domáhal a domohl zápisu své 
známky. Po stránce subjektivní jest okolnost, o nižje řeč,bez významu 
proto, že případné domnění majitele další zapsané, shodné nebo zamě-
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nitelné známky, že ho skutečnost zaplsu opravňuje užívati známky bez 
ohledu na její shodnost nebo zaměnitelnost se starší známkou cizí, jemu 
známou, nebo jím předpokládanou, nestačilo by ho vyviniti, nejsouc 
než podle §§ 3 a 233 tr. zák. bezvýznamným omylem v právním oboru, 
jejž dlužno řaditi k právu trestnímu, pokud jeho úprava je. podkladem 
trestních sankcí (srov. Abel na str. 286 a nás!.). Řečenému předpokladu 
rozsudku o nezaměnitelnosti ozna'č'ení obžalovaným používaného se 
známkou soukromé obžalobkyně vytýká stížnost důvodně právní vadc 

nost proto, že nalézací soud otázku správně neposoudil a nedořeši!. Roz
sudek si případně uvědomuje, že jest mu otázku zaměnitelnosti obojího 
označení posuzovati s hlediska obyčejného kupitele a průměrné, obvyklé 
jeho dbalosti. Poněvadž obyčejný kupitel za pozornosti nikoliv obzvláštní 
(kteréžto pojmy mají hranice pohyblivé podle povahy zboži a druhu 
jeho pravidelných spotřebitelů) nekupuje podle známky tak, že by zboží 
nabízené porovnával co do jeho výrobního označení se známkou, jak je 
zapsána v rejstříku, není nalézací soud práv hledisku zákonnému, když 
se nestaví na stanovisko obyčejného kupitele a průměrné jeho pozor
nosti, nýbrž hledá odpověď na otázku zaměnitelnosti obojího označení 
v porovnání oboji známky, jak je zapsána v rejstříku, a v jeho výsled
cích. Soud nalézací měl si uvědomiti, že obyčejný kupitel, nevynaklá
dajícf pozornost obzvláštni, začasté nemá přesné představy o známce, 
podle níž nicméně chce koupiti, že s druhé strany nevěnuje pozornosh 
veškerým podrobnostem označení nabízeného zboží, a že takto výsledek 
jeho usuzování o totožnosti nebo různosti zboží spočívá na pouze při
bližném porovnávání výsledných dojmů ze známky a z označení zboží, 
jež vidí před sebou. Důsledně nemusí proň býti za všech okolnosti roz
hodna skutečnost, že známka je pouze slovní, kdežto nabízené zboží je 
označeno i jinak. Záležeti bude tu na tom, zda je činem zaměnitelná 
podoba v těch složkách obojího označení zboží, jež z něho v dojmu ku
pitelovu převládají a jež kupitele při výběru zboží vedou. Měl tedy soud 
nalézací této stránCe věci věnovati zjišfovací pozornost a obojí ozna
čení s těchto hledisek podrobiti wEboru a posourení. V tomto směru 
bude proto zejména též uvážiti, zda kupiteí onoho druhu přikládá dis
tinktivní význam.obrazové součásti označení zboží obžalovaného (ač-li 
vůbec bylo na zboží samém nebo na jeho případnému obalu i této sou
části skuteČlně užíváno), zejména vzhledem k tomu,že součást ta ne
znázorňuje, než zboží samo (srov. Abel str. 33). Tou dobou nevyčer
pávají zjišťovací výroky nalézacího soudu všech skutkových otázek, jež 
tu bylo řešiti, nejsouce v pravdě vedeny správným právním hlediskem. 
Rozsudek nemůže proto po stránce objektivní obstáti. Nebylo by ovšem 
třeba zrušovati rozsudek, kdyby byl bezvadným po stránce subjektivní, 
t. j. kdyby byl nalézaC'í soud správně a právem vyloučil subjektívní 
skutkovou podstatu trestného činu, totiž vědomost obžalovaného o zá
sahu, neboť tu by pak byl odůvodněn sprošťujíci výrok, i kdyby byl 
obžalovaný objektivně zasáhl do známkového práva soukromé obža
lobkyně. Avšak v projednávaném případě nelze subjektivní stránku 
prostě odloučiti od stránky objektivní a posuzovati ji úplně samostatně 

i. 
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bez ohledu na str~nku objektivní. Předpoklady napadeného rozsudku 
nejsou ,toho~ druh~u, ~ze ~y nemohly býti dotčeny jinakým objektivním po
sou~el1lm vecl, pn Cemz se ještě podotýká, že naléz.acímu soudu až bude 
uy~zov~tJ o s~bJektI~ní·. s.trá~lceJ bude míti na paměti, že p;ávě tato 
otazka jest,v IIterature 1 Judikatuře sporná (viz protichůdné názory na 
jedneshane Se;ller, das Urheberrecht, vydání z roku 1904, stránka 145 
na druh~ strane Abel, System des 6sterreichischen Markenrechtes str: 
271~a. nasl. a ta~n uvedená literatura i judikatura). Nezbývalo tedy: než 
zru~ltI napadeny rozsudek podle § 288 čís. 3 tr. ř. a vrátiti věc soudu 
prve stoh:e,. by p zno~v,u pr~jednal a rozhodl - při čemž bude ovšem 
~ut~o: vyre?ltI pr~devslm jlZ v první stolici nadhozenou otázku vylou
cem zalobnlho prava poclle § 530 tr. zák.). 

čís. 3246. 

Poruše:?i ?ebo ~ešetření předpisů některého z paragrafů v čís. 4 
~ 344 tr .. ~. cltovanych zakládá zmatečnost rozsudku jen potud pokud 
Jde ? ta Jich ustanovení, k nimž se právě vztahuje pohrůžka ~mateč
nostiJ tomu tak ~není,Při p!e~pisu prvého odst. § 247 tr. ř.; není proto 
ohroz~no zmate~nosh, bylt-h za souhlasu stran svědci hromadně vzati 
do ynsahy, anI, nebyl-li znalec přítomen celému ličení, dostaviv se 
k nemu teprve ke konci (§ 241 odst. dl"Uhý tr. ř.). 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1928, Zm II 304/28.) 

.~ ~ j v y Š vŠ ~ S,? II cl ja~o soud zrušovaCÍ zavrhl v neveřejném za
seda,llI zmateclll shznost obzalovaného do rozsudku krajského jako po
rotlllho sou~du v OI0~'0UCI z 8. června 1928, jímž byl stěžovatel uznán 
v1l1nym zlocmem vr~zdy úkladné podle §§ 134, 135 čís. 1 tr. zák. a pře
stupkem proti bezpečnosti těla podle § 431 tr. zák. 

Důvody: 

~ S hledis~a § ~44 čís. 4 tr. ř. uplatňuje zmateční stížnost jako zmaték, 
ze ~byl porusen p~redpls .~ 247 odst. prvý tr. ř., ani nebyli vzati do přísahy 
s~e~cI J:dnothv", ;,ybrz h;:omaclně. Z ?praveného protokolu o hlavním 
prehčelll~ vypl!va, ze po pnsaze porotcu byli dostavivší se svědci, byvše 
upozorne111 pred,sedou ~a svatost přísahy, kterou jim bude vykonati,za 
souhl~su v~re]nel~~ obzalob~ce~ I ~obháJce po zjištění jich generalií hro
mad~e vzalI do pnsahy, uacez pnkroceno ke čtení spisu obžalovacího a 
po nel;' k ~ýslechu obžalovaného i svědků. § 344 čís. 4 tr. ř. ohrožuje 
Z1l1~t~cl;oslI, byl-Ii v hlavním přelíčení porušen neb zanedbánpředpis, je
hoz setntr zakon výslovně ukládá pod zmatečností, při čemž poukazuje 
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zákon mezi jinými též na § 247 tr. ř. Než porušení nebo nešetření předpisů 
některého z paragrafů v čís. 4 § 344 tr. ř. citovaných zakládá zmatečnost 
rozsudku jen potud, pokud jde o ta jich ustanovení, k nimž se právě 
vztahuje pohrůžka zmatečnosti. Toho však není při předpisu prvého od
stavce § 247 tr. ř., na nějž zmateční stížnost vyslovně poukazuje. Zma
tečností ohrožuje zákon jen v odst. druhém § 247 tr. ř., nebyl-Ii svědek 
(nebo znalec přísahu již nesloživŠí), při němž nebylo překážky § 170, 
čís. 1-6 tr. ř. a jenž nebyl vzat do přísahy již v přípravném řízení, 
když odpověděl na obecné otázky a před dalším svým výslechem vzat 
do přísahy, šetříc zákona čís, 33 ř. zák. z 3. května 1868. Že by se tak 
nebylo stalo, zmateční stížnost sama netvrdí a tvrditi podle výše uve
deného stavu věci ani důvodně nemůže. Ovšem zákon předpokládá jako 
pravídelný postup, že se vzetí do přísahy koná bezprostředně před vý
slechem svědkovým; avšak odchylka od tohoto pravídelného postup" 
v souzeném případě patrně vzhledem k velkému počtu svědků z důvod!.! 
vhodnosti předsevzatá podle toho, co výše uvedeno, zmatek nezakládá, 
a nemůže býti stěžovatelem uplatňována jako zmatečnost, to tím méně, 
ana se stala i za souhlasu. obhájcova. Může-li podle třetího odst. § 247 
tr. ř. od přísahy vůbec býti upuštěno, souhlasí-Ii obžalobce i obžalovaný, 
lze tím méně shledati závažnou vytýkanou odchylku od normy, stala-li 
se za souhlasu obou stran. Zmateční stížnost vytýká dále, žě znalec 
Dr. K. dostaviv se k hlavnímu přelíčení teprve ke konci, nebyl přítomen 
celému porotnímu ličení a nebyl vzat do přísahy. Dále, že chybí v proto
kolu o jeho znaleckém posudku věta, podle níž též potvrdil, že zemřelá 
K-ová byla nejvíce popálena na zádech, ač úvodem k své výpovědi uvedl, 
že se na celý případ přesně nepamatuje a ze spisú nelze okolnost tu 
zjistiti. že znalec nebyl vzat před svým výslechem do přísahy odLlvod
ně no je. po zákonu - § 247, odst. prvý tr. ř. - poněvadž jde o stálého 
soudního znalce, jenž byl, jak protokol o hlavním přelíčení výslovně 
uvádí, před svým výslechem upomenut na svou stálou znaleckou pří, 
sahn. Ostatně zmateúlÍ stížnost sama neuvádí, který před pí s trestního 
řádu, zmatečností ohrožený, byl vytýkan.ým postupem porušen. Mohlo 
by jíti jen o odchylku od předpisu druhého odstavce § 241 tr. ř" který 
však výslovně přenechává předsedovi na vůli, by, uzná-Ii to účelným pro 
vyšetření pravdy, nařídil, že znalci mají zůstati v zasedací síni jak při 
výslechu obžalovaného, tak i svědků. Již proto nemŮŽe nepoužití této 
možnosti zakládati samo o sobě zmatečnost. Další výtka má za před
mět jen domnělou vadnost protokolování -při čemž poukázati sluší na 
to; že udání znalců, že zemřelá K-ová byla nejvíce popálena na zádech, 
je v protokolu o hlavním přelíčení výslovně zapsáno - jíž čeliti bylo 
pofadem v § 271 tr. f. naznačeným - pokud se týče tvoří jen pokus 
otřásti posudek znalců co do jeho spolehlivosti. Ani to, ani ono není 
výtkou zmatečnosti v některém směru v § 344 tr. ř. naznačeném. Ovšem 
potvrzuje i krajský soud ve své předkládací zprávě z 18. srpna 1928, že 
znalec Dr. K. prohlásil, že se na celý případ již zcela přesně nepama
tuje. Než okolnost ta neni na újmu spolehlivosti toho, co znalci jako 
svůj posudek zcela určitě podali. Měl-Ii obhájce pochybnosti, bylo na 



- čís. 3247-
540 

něm, by jim případnými otázkami nebo návrhy dal projev a tak porot
cům zjednal podle jeho názoru pevnějši podklad pro jich výrok. Zma
teční stížnost bylo jako zřejmě bezdůvodnou, a i po zákonu neprovede
nou zavrhnouti podle § 4 čis. 1, 2, § 1 čís. 2 nov. k trestnímu řádu z roku 
1877/,78 již v zasedání neveřejném. 

čís. 3247. 

Pouhá okolnost, že je svůdce jako poštmistr představeným poštovni 
pomocnice, nezakládá sama o sobě poměr předpokládaný v § 132 Ir. 
zák.; pokud však jde o takový poměr, je-Ii ona pomocnice osobou mla
distvou a začátečnicí, již bylo třeba ve službě zaučovati. 

(Rozh. ze dne 31. srpna 1928, Zm I 257/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Lito
měřicích ze dne 10. února 1928, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným 
zločinem svedení ke smilstvu podle § 132 tr. zák. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnost napadá rozsudek, pokud jím byl obžalovaný uznán 
vinným zlo'činem podle § 132 tr. zák. Zůstává tedy rozsudek nedotčen 
v ostatních odsuzujících výrocich - pro přestupky § 516 tr. zák. a § 20 
zák. čís. 241/1922 odst. ll. a lll. Uplatňujíc hmotněprávní zmatek čis. 
9 a) pokud se týče 10 - správně jen 9 a) § 281 tr. ř. - dovozuje zma
teční stížnost, že obžalovaný byl odsouzen neprávem pro zločin svedení 
ke smilstvu osoby jehQ dohledu svěřené, poněvadž, vezme-li prý se za 
základ obsah výpovědi svědka Antonina H-a, že nesvěřil svou 151etou 
dceru obžalovanému, by na ni dohlížel v mravním ohledu a ji v tomto 
směru vychovával, nýbrž že ho pouze požádal, by na ni dohlížel při 
práci, by náležitě konala službu, a že výslovně dodal, že o mravní vý
chovu dcery se stará sám, ježto bydlí vedle pošty, nelze prý říci, že 
mezi obžalovaným a nezl. Antonií H-ovou byl poměr, jaký předpokládá 
§ 132 tr. zák., totiž poměr ukládající obžalovanému povinnost, by bděl 
nad mravním chováním a nad pohlavní neporušeností Antonie H-ové a 
by ji nabádal k náležitému smýšlení a způsobu života ve směru pohlav
ním. Než zmatečni stížnost neni v tomto odstavci provedena po zákonu, 
poněvadž, uplatňujíc hmotněprávní zmatek, nevycházi ze skutkového 
děje zjištěného v.rozsudku, který jest jedině rozhodný pro právni pře
zkoumáni věci. Nalézací soud zjistil, uváživ nejen seznání svědka Anto
nína H-a výše citované, nýbrž i doznání obžalovanéhO, že Antonín H. 
mu dal později při té příležitosti, když mu vytknul,že jeho dcera chodí 
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až do po zd nich hodin večerních s hochy, výslovně právo, by jeho dceru 
Antonii H-ovou »pořádně skéroval, když nedělá dobrotu (t. j. špatně se 
chová), že on spí a o ničem neví«, že nezl. Antonie H-ová byla obžalo
vanému svým otcem svěřena, by na ni dohlížel také v mravním ohledu 
tim spíše, že teprve nedávno dovršila 14. rok svého věku a byla dána 
do poštovní služby k vyzvání obžalovaného přímo ze školy. Vychází-li 
se z tohoto skutkového zjištění rozsudku, jež zmateční stížnost po tor
mální stránce nenapadá, dlužno dáti za pravdu prvému soudu, že byl 
mezi obžalovaným a Antonii H-ovou poměr, jaký předpokládá § 132 
tr. zák., totiž poměr, založený právem a povinností dohledu obžalovaného. 
proti děvčeti jemu svěřenému, to tím spíše, ježto jde o děv<Če sotva škole 
odrostlé, které musilo následkem služby největší část dne ztráviti mimo 
otcův dům a které právě v této době pro svůj mladistvý věk a duševní 
i mravní nedospělost dozoru a ochrany potřebovalo, takže bylo přiroze
nou a z obyčejných pravidel životních vyplývající povinností obžalova
ného, by bděl i nad mravním chovánim tohoto děvčete. Lze dáti za 
pravdu zmatečni stížnosti, že okolnost, že obžalovaný byl jako poštmistr 
představeným Antonie H-ové, že mu byla dívka služebně podřízena jako 
poštovní pomocnice, a že mu nad ni příslušelo právo kárné, o sobě ještě 
nezakládá poměr předpokládaný v § 132 tr. zák. zejména, že z 'lí nelze 
dovozovati povinnost představeného úřadu, by vykonával dozor nad 
chováním zaměstnanců jemu podřízených dokonce i v době mimoúřední 
a že není zákonných předpisů, které by poštmistrovi ukládaly dohled 
nad mravním ,hováním podřízených zaměstnanců. Zejména neobsahuje 
takových ustanoveni nařízení min. obchodu ze dne 18. ledna 1909, čís. 9 
ř. zák. upravující právní poměr poštovnich pomocnic, jež bylo později 
nahraženo vládním nařízením z 5. března 1927, čís. 17 sb. z. a n., takže 
v tom směru da1ši podpůrn}' důvod odsuzujícího rozsudku vychází 
z mylných předpokladů. Dlužno však souhlasiti s rozsudkem v tom, že 
obžalovaný byl povolán Antonii H-ovou, kterou přijal jako začátečnici, 
do poštovní služby zaučovati, a že tim byl rovněž založen poměr v § 132 
tr. zák. naznačený, totiž poměr výchovy po případě vyučování. Z usta-
novení § 61 min. nař. čís. 9/1909, který praví: »Poštovní pomocnici jsou 
osoby způsobilé k výkonu poštovní a telefonní služby, kterých poštmistři 
použivají za svého řízení, ručeni a své zodpovědnosti ke konání těchto 
služebních oborů«, totiž plyne, že poštmistr jest povinen »vésti« tako
vouto osobu, tedy také ji instruovati a vychovati pro další služebni 
dráhu, by se z ní stala zpÍísobilá čekatelka poštovní služby (jako po
štovní pomocnice), která dalšiho vzdělání slUžebního dojde teprve ve 
zvláštním kursu. Lze proto důvodně říci, že Antonie H-ová byla svěřena 
nejen dohledu, nýbrž i vyučování a výchově obžalOvaného, by se jím 
připravila pro zvolené životni povolání. Nalézaci soud tudíž nepochybil, 
podřadiv poměr mezi Antonií lI-ovou a obžalovaným, o němž zjišťuje, 
že měl jednak podle závazku převzatého k žádosti otcově a podle při
rozených poměrů povinnost bdíti nad mravním chováním a pohlavní ne
porušeností dcery jemu svěřené, jednak podle služebnich předpisů po
vinnost vésti ji ve službě, v čemž je II začátečnice samozřejmě zahrnuta 
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i povinnost vyučovati a vychovávati ke službě, pod ustanovení § 132 
tr. zák. Neodůvodněnou zmateční stížnost bylo proto zavrhnouti. 

čís. 3248. 

Ustanovení § 266 tr. zák. nepředpisuje, by soud při jeho použití za
měnil vězení v mírnější stupeň nebo snížil zákonný trest pod nejnižší 
trestní sazbu; ani poslední odstavec § 260 tr. zák. neukládá soudu po
vinnost, by v případě § 260 písm. b) tr. zák. snížil trvání trestu pod nej
nižší zákonn01.1 trestní sazbu, nýbrž zůstavuje to jeho volnému uvážení; 
nejde tu tedy v těchto směrech o porušení nebo nesprávné použití něja
kého pro soud závazného předpisu zákona, jal, je má na mysli čís. 11 
§ 281 tr. ř., nýbrž o výkon volného rozhodování soudu. 

Nezletilost (okolnost, že je pachatel na hranici zletilosti) není při 
přečinech a přestupcích podle § 264 a) tr. zák. (odchylkou od ustano
vení § 46 a) tr. zák.) okolností polehčující, nýbrž toliko blízkost nedo
spělosti. 

(Rozh. ze dne 31. srpna 1928, Zm I 303/Q8.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaných do rozsudku krajského soudu v Hradci 
Králové ze dne 26. března 1928, jímž bylí stěžovatelé uznáni vinnými 
přečinem proti veřejnému pokoji a řádu podle § 303 tr. zák., vyhověl 
však v neveřejném zasedání odvolání obžalovaných z výše trestu a změ
nil rozsudek v tomto v)rfoku V ten rozum, že se každému obžalovanému 
ukládá použitím §§ 266, 260 b) tr. zák. trest tuhého vězení na 14 dnů, 
zostřeného a doplněného postem týdně. 

D ů vod y: 

Rozsudkem soudu prvé stolice byli obžalovaní uznáni vínnými přeči
nem podle § 303 případ. 3 tr. zák. a za to odsouzeni podle § 303 tr. zák. 
použitím §§ 266 a 260 b) tr. zák. každý do tuhého vězení v trvání jed
noho měsíce, zostřeného jedním postem. Zmateční stížnost obžalovaných 
napadá tento rozsudek důvodem zmatečnosti podle § 281 čís. 11 tr. ř., 
riamítajíc, že nalézací -soud vykročil ze své trestní moci a z mezí svého 
práva zmírňovacího a zaměňovacího, vyměřiv obžalovaným podle uve
deného trest na svobodě druhu v § 303 tr. zák. naznačeného a v mezích 
trestní sazby tohoto ustanovení zákona (tuhé vězení od I do 6 měsíců) 
a zostřiv jej dokonc-e postem, ač použil, jak uvádí, mimořádného práva 
zmírňovacího podle § 266 tr. zák. a práva záměny trestu podle § 260 b) 
tr. zák. Stížnost jest na omylu. Ustanovení § 266 tr. zák. nepředpisuje, 
by soud při jeho použití zaměnil vězení v mírnější stupeň nebo snížil zá
konný trest pod nejnižší trestní sazbu, a poslední odstavec § 260 tr. zák. 
neukládá rovněž soudu povinnosti, by v případě v tomto § pod písm. b) 
uvedeném snížil trvání trestu pod nejnižší zákonnou trestní sazbu, nýbrž 
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zústavuje to volnému u,vázení soudu, jak tomu nasvědčuje slovo »může« 
v §§ 266, 26,0, posl. OOSt. tr. zák. uvedené. Nejde tu tedy v těchto smč
r~ch o por~sel1l n.ebo nes~rávné poúžití nějakého pro soud závazného 
predplsu zakona, Jak Je ma na mysli čís. II § 281tr. ř. ny'brž o v'-
k 1 '1 h!' . " y on ,vo ,nel~ roz oc ovam sou,~u. Poku? dále jde o stížností vytýkané 
zostrei1I tl estu, v ne~de t;1 IO,vnez o porusem nebo nesprávné použití zá
k?na; ono opatrel1l nalez~cI110 s~ud~ odpovídá naopak předpisu posled
n~h~ odstavce § 26.0 tr. ~ak, ]e~z vyslovně ustanovuje, že v případě po
U:,ltl § _260 b) tr; z~k ma byh vezení z?,střeno podle § 253 tr. zák., který 
pnpo:lstI I zostren.1 posty. Nam~tka stlznoslI, ze nalézací soud vykročil 
ze ~v,e n:~cl. t!est11l ~ a z meZI s;e,ho ,práva zmírňovacího a zaměňovacího 
ne111 mdlzoc!uvodnena. Zmatecl1l stIznost bylo tedy jako neodůvodněnou 
zavrhnoutI. 

Naproti tomu jest odvolání obžalovaných částečně odůvodněno Po
užití obou zákonnýc~ ustanovení§ 260 b) a § 266 tr. zák. odúvodňuie 
vzhledem k tomu, ze JSou tu,_ Jak soud prvé stolice správně v 'k . I 

b b
' I . h _. y, nu 

u o ou o za ovanyc tn polehčující okolnosti (dosavadní zachovalos' 
částeč~,é doznání, jednáni v .napilosti) a žádná okolnost přitěžující, sejÚ; 
pod .zakonnou ,sa~bu § 303 tr. zák, arciť vzhledem k použití § 260 b) 
tr. za~. s~ ,zostrel1lm podle ,§ 260 P?sledního odstavce nutným, byť i další 
po~ehcuj1cl okolnostI, j1~hz, s~ obzalovaní dovolávají, a to Augustin M. 
sve ,nezletIlostI a Karel C., ze Je nahral1lcI zletIlostI, nemají při přečinech 
a prestupclch podle ustanovení § 264 a) tr. zák. odchylkou od ustano
vení § 46, a), t~. zá~. žádného významu, nýbrž toliko blízkost nedospě
los,tl. K ,zam~ne zpus~bu tr:,~tu z trestu tuhého vězení v trest jednodu
cheho vezel1l n"shledana pncma. Odvolání obou obžalovaných do vý"e 
trestu bylo tedy vyhověno. 

čís. 3249. 

Zákon zůstavuje znalecký důkaz o pravosti listiny volnému uvážení 
soudu (§ 135 tr. ř.); zamltnutí takového důkazu není zmatkem čís 4 
§ 281 Ir. ř. . 
, ~!i ~o~hodování o. návrhu n3 osobní předvolání svědka k hlavnímu 

~~eh~ent !est zk?um~~!~ zda ,::yv.?laly výsledky jednání při hlavním pře
h~ent !?otreb~ pre~eJslho vysetrení pravdy materielní, než je možno na 
zaklade pouheho vyslechu svědka v přípravném řízení a sepsaného o něm 
protokolu. 

(Rozh. ze dne 31. srpna 1928, Zm 11 39/28.) 

. N ~ j.v Y~ š Í s 0:r? jako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčeni 
zmatec111 slIznost obza!Ovaneho do rozsudku zemského trestního ·soudu 
~. Brně ze dne 12. prosince 1927, jímž byl stěžovatel uznán vinným zlo
c111e~ podvodu podle §§ 197, 200 a 201 a) tr. zák. a podle §§ 197, 199 a) 
tr. zak. 
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D ů vod y: 

Zm.ateční stížnosti, uplatIlující čiselně důvody zmatečnosti podle 
§ 281 čís. 4 a 5 tr. ř., nelze přiznati oprávnění. Onen zmatek spatřuje 
stížnost mimo jiné v tom, že nalézací soud zamítl při hlavním přelíčení 
tyto návrhy obžalovaného: 1. návrh, by byl proveden důkaz znalci písma 
o tOI11, že podpis na zámČ!ním listě (na dopisu firmy J. B. v J. na firmu 

. Bratří S. v B. ze dne 12. července 1926) pochází z ruky Jana B-y, srov
náním tohoto podpisu s podpisy Jana B-y na přílohách připojených k po
dání obžalovaného a s podpisy Jana B-y v policejních spisech, 2. návrh 
na osobní předvolání svědkyně Růženy K-ové k hlavnímu přelíčení. Za
mítnutím těchto návrhů nebyla však obhajoba zkrácena, tak že tu není 
zmatku podle § 281, čís. 4 tr. ř. K 1. Návrh na provedení důkazu znalec
kého byl nalézacím soudem právem zamítnut s odůvodněním, že podpis 
na záručním listě je jednoduchým škrtem, jenž vypadne pokaždé jinak 
a jehož srovnávání s jinými podobnými škrty neslibuje positivního vý
sledku. Tento návrh směl býti zamítnut tím spiše, an svědek Jan B. 
s určitostí potvrdil, že dopis, o nějž tu jde, nebyl jím podepsán, a svěd
kyně Františka B-ová a Růžena K-ová udaly, že se obžalovaný k nim 
vyjádřil v ten smysl, že si záruční list sám vyhotovil a že tu věc na B-u 
nalíčil. Ostatně zákon zůstavuje znalecký důkaz o pravosti listiny vol
nému uvážení soudu, jak tomu nasvědčuje slovo »může« v § 135 tr. ř. 
Zamítl-li tedy nalézací soud takový důkaz, nemůže jíti o opomenutí nebo 
nesprávné použití nějakého pro soud závazného předpisu zákona nebo 
nějaké zásady trestního řízení, jak je má na mysli čís. 4 § 281 tr. ř., nýbrž 
o výkon volného rozhodování soudu a dotY'čné vývody stěžovatelovy vy
padají vůbec z rámce zákonného provedení zmateční stížnosti. K 2. Svěd
kyně Růžena K-ová nedostavila se pro nemoc k hlavnímu přelíčení, k ně
muž byla obeslána. Poněvadž tu podle toho byl zákonný předpoklad pro 
přečtení protokolu sepsaného o výslechu svědkyně v přípravném vyhle
dávání v této věci podle § 252, čís. I tr. ř., byl tento protokol přes odpor 
obžalovaného při hlavním přelíčení přečten. Návrh pod 2. uvedený, jejž 
pak obhájce obžalovaného učinil, byl nalézacím soudem právem zamít
nut. Zřetel k požadavkům procesní hospodárnosti a v řádu trestním 
zřejme projevená snaha po udržení souvislosti zahájeného již hlavního 
přelíčení nutí k tomu, by při rozhodování o takovém návrhu bylo zkou
máno, zda výsledky jed-nání při hlavním přelíčení vyvolaly potřebu 
přesnějšího vyšetření pravdy materielní, než je možno na základě pou-. 
hého výslechu svědka v přípravném řízení a sepsaného o něm proto
kolu. Předpokladem toho bude pravidelně odůvodněné tvrzení navrho
vatelovo, že svědek bude s to vysvětliti nebo doplniti svoji výpověď ve 
směrech pro rozhodnutí věci závažných. Tohoto předpokladu však v sou
zeném případě nebylo; neboť obhájce navrhl prostě osobní výslech svěd
kyně K-ově, tedy zřejmě jen opětné slyšení řeďené svědkyně o okolno
stech, o nichž byla již vyslechnuta, a tohoto opětného výslechu nebylo 
podle výsledků hlavního přelíčení k vyšetření materielní pravdy třeba. 

-- čís. 3250 _. 
545 

čís. 3250. 

filavní přeličeni jest k vůli. opatře!!í nových průyo~ů o~~čití jet? 
I hdy lze-li alespoň s jakOUSI pravdepodobnosh. ocekavatt, ze nove 
~v;dy přispěji k objasnění věci (§ 276 tr. f.). 

p Vada vnitřního rozporu ve vý~oku porotců předpokl~dá, že js~u. jimi 
zjištěny různé skutkové okolnosti, které vedle sebe logIcky obstah ne-

mohou. vo dV ok o o . d 
Skutečnosti v otázkách uvedené, po pnpa e za onnyml pOjmy o 

otázek pojatými dotčené jsou zjištěny, pokud porotci na otázky odpo
ěděli kladně a bez výhrady. Záporná odpověd' na otázku neobsahuje 

~ni kladného zjištěni skutečností v ní uvedených (jí dotčených), a~i vý: 
roku, že porotci nepokládají za pro~ázánu žádn~u z těcht~oskutecno~h. 

Není tu vnitřního rozporu ve vyroku porotcu (§ 344 CIS. 9 tr. r.), 
zodpověděli-Ii kladně otázk~ na zprzně~i osoby. dohledu yachatele svě
řené avšak záporně na otazku svedem ke smIlstvu (prestupek podle 

, o ) 

zákona (} pohlavll1ch nemocech • . 

(Rozh. ze dne 1. září 1928, Zm I 304/28.) 

N e j v y Š š i s o u d jako. soud zrušovaCÍ zavrhl p~ n~veř:jném lí
čení zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku kraJskeho jako po
rotního soudu v Táboře ze dne 29. března 19'28, pokud jím byl stěžo
vatel uznán vinným zločinem zprzněni podle § 128 tr. zák. 

D ů vod y: 

Dovolávajíc se ustanovení § 344 čís. 5 a 9 tr. ř., vytýká zmateční 
stížnost: 1. že byl zamítnut návrh obhájcův, aby byl ~lyše.n jako: svě: 
dek jedenáctiletý syn obžalovaného Josef B. o tom, ze Sl pravldelne 
ve středu a v sobotu odpoledne psal úlohy v kanceláři obžalovaného, 
čímž byla by prý zjištěna nepravdivost výpovědi Marie W -ové, že na
vštěvovala obžalovaného v sobotu odpoledne, pokud se týče, že jí obža
lovaný zneužíval pravidelně v sobotu a ve středu odpoledne; 2. že od
pověď porotců na druhou hlavní otázku jest v rozporu s odpovědí na 
třetí otázku hlavni; dopustil-Ii se obžalovaný podle Kladné odpovědI 
porotců na onu otázku zločinu zprznění na osobě jeho dohledu jakožto 
jednatele čsl. červeného kříže, svěřené, musil by se prý eo ipso dopustiti 
na osobě té také zločinu svedení ke smilstvu, po případě přestupku 
podle zákona o pohlavních nemocech, avšak v příčině té neuznali po
rotci - odpověděvše na příslušné otázky záporně - obžalovaného 
vinným. Výtky neobstojí. Zamítnutý návrh neoznačil obsah a rozsah 
postřehu svědkových a netvrdil ani, že svědek byl v kanceláři obžalo
vaného v rozhodné době každou středu a každou sobotu a že v ní byl 
pokaždé po celou dobu odpolední, po kterou byl v ní obžalovaný a po 
kterou byla kancelář přístupná jiným osobám. Průvodní věta takovéhoto 
obsahu nebyla by bývala, ani kdyby ji byl stvrdil řečený svědek,s to, 

Trestul rozhodnuti X. "35 
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by vyvrátila neb i jen seslabila výpověď svědkyně Anny H-ové, jež 
neměla přesného doslovu stížností uplatňovaného a neuváděla u jedno
tlivých útoků ji vylíčených, ve které dny a ve které době denní se staly, 
nýbrž omezila se v těch směrech na poznámku podrobnému vylíčení 
útoků předeslanou, že obžalovaný předvolával svědkyni na městský 
úřad obyčejně na středu nebo na sobotu odpoledne po druhé hodině. 
Proto neporušilo zamítací usnesení zásady v § 3 tr. ř. vytčené, nemo
houc účinkovati při posouzení pravdivosti výpovědi Anny H-ové na vý
rok porotcl! a na rozhodnutí směrem obžalovanému škodlivým. Nehledíc 
k tomu, neni nepřípadn}'111 ani poukaz soudního dvoru prvé stolice, že 
mladistvý věk Josefa B-a a dosti dlouhá doba mezitim uplynuvší vy
lučují naději, že by se sám z vlastních vzpomínek bezsuggesce mohl 
spolehlivě vyjádřiti o předmětu prúvodní věty. Jestiť podle zásady, která 
došla výrazu zvláště v § 276 tr. ř., hlavní přelíčení k vúli opatření no
vých průvodů odročiti jen tehdy, lze-Ii alespoň s jakousi pravděpodob
ností očekávati, že nové prllvody přispějí k objasnění věci, která byla 
v souzeném připadě - pokud šlo o posouzení věrohodnosti a spolehli
vosti Anny H-ové, ,- v době, kdy byl zamítnutý návrh učiněn - totiž 
po předvedení všeho průvodního, materiálu obžalobcem a obhájcem před 
hlavním přelíčenim navrženého - již velmi důkladně a podrobně objas
něna, ovšem nikoliv jen průvody, jichž se dovolává stížnost (»celou 
řadou svědků prokazujících nevěrohodnost H-ové«), nýbrž i průvody 
opačného směru, nasvědčujícimi její věrohodnosti (srovnej obzvláště 
četnické zprávy a výpověď Františky L-ové). 

Vada vnitřního rozporu výroku porotců předpokládá, že jsou jimi 
zjištěny různé skutkové okolnosti, které vedle sebe logicky obstáti ne
mohou. Skutečnosti v otázkách uvedené, po případě zákonnými pojmy 
do otázek pojatými dovčené, jsou zjištěny, pokud porotci na otázky 
odpověděli kladně a bez výhrady. Záporná odpověď na otázku neob
sahuje ani kladného zjištění skutečností v ní uvedených anebo jí dotče
ných, ani výroku, že porotci nepokládají za prokázánu žádnou ze sku
tečností těch. Musíť porotci odpověděti záporně na otázku, nepoklá
dají-Ii za prokázánou i jen některou z více skutečností v ní uvedených 
anebo jí dotčených, a musí - jelikož otázky nejsou výlučně rázu skut
kového -- učiniti tak i tehdy, pokládají-Ii sice dotyčné okolnosti skut
kové za prokázány, mají-li však za to, že tyto skutkové okolnosti ne
naplňují zákonné pojmy v otázce uvedené, po případě jen některý 
z pojmů těch. Ježto se záporná odpověď omezuje na slovo »ne«, nelze 
z této části výroku pOrOlell seznati, ze které z uvedených pří'čin tak 
učinili. Ze záporné odpovědi porotcu na třetí otázku hlavní, v níž se 
vyskytují i právní pojmy neuvedené v druhé otázce hlavní-- »svěření 
dohledu pachatelovu« a »přiměti« t. r »svedení« - a i některé skutkové 
okclnosti v oné otázce neuvedené, nelze tudíž odvoditi, že porotci ne
vzali za prokázané pohlavní zneužití Anny H-ové obžalovaným,!. j. 
skutečnost, kterou kladnou odpovědi na druhou otázku zjistili. Rozpor 
ve výroku porotcu různou odpovědí na otázky ty nenastal. Že nenastal 
rozpor ani lim, že porotci odpověděli kladně na druhou hlavní otázkll \ 
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~ .. , I V' z rznění spáchan)' na Anně H-ové) - avšak z~-
-- znejlCI Il~ z OCl;: !u hlavní jejíž předmětem bylo vyzývání Mane 
parně na patf~, o az t na biledni kdyžtě otázky a odpovědi týkaly se 
H-ové kesn~' s :u, Jes. b ť {mž achatelem předsevzatých. Stíž
činú proli ruznym °bsOb~:~:'re~h ~ nictž napadá rozsudek prvé stolice, 
nost ukázala se v o ou.. c '. 

I ' vOClllěnoU i bylO jl zavrhnouh. neo( LI 

čís. 3251. 

• • vv. ud jako soud zrušovací ve věci samé (§ 288 
• NerOZI!O)dln-lel ~:J~:Spl:s~upem stolic předložiti žádost o milost podle 

ČIS. 3 tf. r. , 
§ 411 tr. ř. 

(Rozh. ze dne 6. záři 1928, Zm I 138/28.) 

• " v' "O u cl jako soud zrušovací vrátil spisy vrchnímu zel1l-
N e ]V y s S IpS t','m zVe NeJ'vyšší soud J' ako soud zrušovací podle 

k'mu soudu v raze s , ť v cl § ~ II tr. ř. není příslušným ně:? zařídit~ ježto o rozsudku pro, za a-
teli nerozhodoval podíe § 288 C18. 3 tr. r. 

čís. 3252. 

Potírání pohlavnlch nemoci (zákon ze dne 11. června 1922, čís. 241 

sb. z_ a n.). 20" 2 
Souběh zločinu podle § 93 tr. zák. s přestupkem podle § CIS, 

zákona. 
Překonání odporu sváděné osoby se s hlediska tohoto přestupku ne

v 'd' tacVi po případě i pouhé využívání nedostatku odporu, pod
vyza Uje, s _. , , v • nt následkům sou
míněného nedostatkem porozllntent vyznamu a mozny v ,v d 
lože nebo jinakého smilstva na stran~ .sv~~ěné osoby; svádeni nepre -
pokládá vyšší intensitu nátlaku na CIZI vuh_ 

(Rozh. ze dne 6. září 1928, Zm I 326/28.) 

N e j v V Š š Í s o u d jako soud zrušovací zavr~1 po ú~tní~l J;;~I~i 
zmateční stižnost obžalovaného do :o~s~dk~ ťr~J:~;:~te~O~~nuán vinným 
Králové ze dne ll. dubna 1928, po u ]lm y 1I č 
přestupkem vyzývání ke smilstvu podle § 20 čís. 2 zák. ze dne . er-
Vence 1922, čís. 241 sb. z. a n. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnost, uplati\ujicí ,~íselně důvody zmateč~ost~ p~dle čís. ~ 
a 9 ;) § 281 tr. ř., nedoličuje ani forl1láln!, vadnost

v 
am yravl11

v 
mylno~~ 

napadeného rozsudku. Ustanovení § 281 CIS. 5 tr. r. ma na zretel~5~) 
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hradně výroky o skutečnostech, nikoliv i právní úvahy a právní závěry. 
Proto nelze spatřovati vnitřní rozpor rozsudku po rozumu tohoto usta
novení v tom, že shledává jednání stěžovatelovo s hlediska § 93 tr. zák. 
beztrestným, s hlediska § 20 čís. 2 zákona čís. 241/1922 však trestným; 
ostatně není rozporu mezi dotyčnými částmi rozsndku již proto, že ona 
místa zákona chrání různé právní statky, ono osobní svobodu, toto 
mravní vývin nedospělých, a že tento statek může býti porušen aneb 
ohrožen, třebaže není současně porušen a ohrožen i statek onen. Do
vozuje-li stížnost, -- ponechávajíc ostatně stranou, že stěžovatel vedl 
ruku děvčete k místu svého pohlavního údu, že děvče objímal a sli·
boval mu vyjížďku na motocyklu, - dále, že si děvče vykládalo, roz
uměj nesprávně, nezávadné projevy obžalovaného a překrucovalo jeho 
slova, a poukazuje-li při tom na různé rozpory ve výpověděch děvčete 
a na veřejnost místa činu, brojí tím nepřípustně protí tomu, jak nalézací 
soud ocenil věrohodnost a průvodní moc výsledků hlavního přelíčenÍ. 
Formálních vad, jejichž dokazování jest jedině přípustným prostředkem 
k vyvrácení skutkových závěrů soudu, zejména závěru, jakého smyslu, 
směru a dosahu byly projevy a jinaké činy obžalovaného, stížnost ta
kovým svémocným rozborem průvodního materíálu neuplatiiuje; neboť 
rozhodovací důvody reprodukují správně a v podstatě úplně jak obha
jobu stěžovatelovu, tak i výpověď děvčete, uvádějí důvody, proč soud 
uvěřil výpovědi děvčete a proč v jednání (slovech) stěžovatele shledal 
výzvu k souloži, a vzpomínají i celkem bezvýznamných odchylek v růz
ných výpověděch děv'č'ete větou, že bylo slyšeno dvakráte a vypovídalo 
v podstatě stejně. Dospěl-li soud způsobem takto formálně bezvadným 
k závěru, že stěžovatel vyzval děvče k souloži, je závěr ten podle § 288 
čís. 3 tr. ř. závazným pro hmotněprávní přezkoumání rozsudku a stíž
nost nedoličuje zmatek čís. 9 písm. a) § 281 tr. ř. po zákonu, předpo
kládá-li, že stěžovatel nechtěl s děvčetem souložiti a nečinil mu návrhy 
na soulož. Avšak stížnost není v právu ani, chce-li větami, že k pojmu 
svádění jest zapotřebí aspoň nějakého vlivného přemlouvání, ~lovního 
pŮSDbení na vůli děvčete a překonání činěných námitek, uplatniti názor, 
že svádění předpokládá vyšší intensitu nátlaku na cizí vůli. Pro takový 
požadavek neposkytuje zákon opory. Pusobení rázu pojmem svádění 
předpokládaného a proň dostatečného může naopak záležeti též ve sli
bování výhod (slib vyjížďky na motocyklu), v podněcování smyslnosti 
(stěžovatel líbal a objímal děvče a přibližoval jeho ruku k svému po
hlavnímu údu) a i v pouhé iniciativě pachatelově k smilnému činu (pro
jevy stěžovatelovy, že to již jde, že to dnes také může jíti, že' si to mohou 
udělati také dnes), pakli že jen sváděná osoba nemá - a to pro souzený 
případ stížnost ani netvrdí - již předem vůli necudnému jednání se 
oddati (srovnej rozh. čís. 2966 sb. n. s.). Překonání odporu sváděné 
osoby se vůbec nevyžaduje, stačí po případě i pouhé využívání nedo
statku odporu, podmíněného nedostatkem porozumění významu a mož
ných následků soulože nebo jínakého smilstva na straně sváděné osoby. 
Stížnost ukázala se, i pokud dovolávané důvody zmatečnosti vůbec pro
vádí, bezdůvodnou a bylo jí proto zavrhnouti. 
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čís. 3253. 

Nepřátelský úmysl jest dán již úmyslem s něký:" zle ~lád~ti, pu
sobiti (hozenou sklenicí) na tělo napadené~o tak] ze s~ ~~ v .nem vy: 
volá alespoň pocit nevolnosti třebas v krátke dobe pomIJe]ICI, prechodne 

bolesti, ošklivosti a pod. v.' v.. k t 
Takový úmysl nepřátelský jako ,?mysl nepnmy stacl SIce ke s u_-

kové podstatě dokonanét~o, ni~oliv vsak pro skutko~ou podstatu poku. u 
zločinu těžkého ušlmzem na tele podle § 153 tr. zak. 

(Rozh. ze dne 6. září 1928, Zm 1 335/28.) 

N . v Y š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl po úst~ím líčení 

t ': j. stížností státního zastupitelství do rozsudku zemskeho trest-
zma eCl1l bV '928·· v blb v alovany· bv", ního soudu v Praze ze dne 29. rezna, ,jlmZ y. o z . ..' ? 

bV lován oro zločin veřejného násilí podle § 81 tr. zak., uznan vll~nym 
~ř::tupky lJroti veřejným zřízením a opa~řením podle § 3 \2 tr. . zak; a 
proti bezpečnosti života podle § 431 tr. zak., zrusll rozsudeK nalezacl~o 
soudu a věc vrátil soudu prvé stolice, by o ní znovu jednal.a rozhoal. 
Zmatcční stížnost obžalovaného odkázal na toto rozhodnutI. 

Důvody: 

Zmateční stižnosti uplatňují číselně důvody zmatečnosti podle bod~\ 
5 a 10 stížnost obžalovaného i podle bodu 9 písm. a) § 281 tr. r. 
Hmotněprávní zmatky čís. 9 a) i 10 nejsou stíž~os!í ,obžalovaného do
líčeny po zákonu. Stížnost odVOZUje mylnos~ podrad,em skutku pod ust~
novení § 312 tr. zák. z předpokladu, ze obzalovany hod!l :,klemcl :me
rem proti vrchnostenské osobě bez úmyslu, b~ bylov jejl telo z~sazeno, 
kdežto rozsudek zřejmě úmysl ten předpoklada, jakz plyne z vety roz~ 
hodovacích důvodů, že obžalovaný hodil sklen~u proh K:ovl ze ,zlovstl 
nad tím, že byla K-em schůze rozpuštěna, a ze podle predchozl vety 
shledal soud v hození sklenice obžalovaným část útoku na K-a prova
zeného výkřiky nevole proti rozpu~tění schůze. ~ni stížnost .veřejného 
obžalobce neprovádí důvod zmatecnosh podle CIS. 10 po zakon~, vl1~ 
výhradném podkladě všech skutkových zjištění rozst~dku. Ph p;ovadel1' 
námitky, že skutek měl býti podřaděn pod ustanovem § 81 tr. .zak.: opo
míjí stížnost skutečnost rozsudkem zjištěnou, v že obžal~v~ny nejednal 
v úmyslu zmařiti služební výkon K-ův, a I~euvedvom~je sl'o:;e P?dst~tna 
známka zločinu § 81 tr. zák. takto zavazne poprena nemuze byh v~je~
nána pouhým tvrzenÍ1l1 a dokazováním, že úmysl t~n tu byl. Dalsl ~a-· 
mitka pak, že bylo podřaditi skute.~ pod stanovve.m §§ 8,. 153 tr. :ak., 
nedbá toho, že není rozsudkem zJl sten am nepratelsky umys.l obzal?
vaného, který byl by arciť dán již úmysle~ s K-~m zle vnakladilt~, p~
sobiti hozenou sklenicí na tělo K-ovo tak, ze se tnn v nem vyvola ale
spoň pocit nevolnosti třebas v krátké době po;níjející, pře~h.odné bo
lesti, ošklivosti a pod. Než nehledíc k tomu, stacIl by takovy umysl ne-



550 
- Čís. 3254-

přátelský jako úmysl nepřímý sice pro skutkovou podstatu dokonaného 
zločinu těžkého u~kození na těle, avšak nestačí pro skutkovou podstatu 
pokus~ tohoto zlocmu, pro který se naopak - viz obzvláště slovo »210-

l~ysll1lk« v § 8 tr. zák. - vyžaduje přímý úmysl přivoditi ublížení na 
tele osoby, ~.a kt~rou s,: út9čí (srovnej rozhodnutí čís. 2348 a 2349 
sb. n. s.). PrImy umysl Je vsak v rozsudku výslovně popřen větou že 
so~d nemá za proká:<áno, ~e ?bža~o~aný h.odil sklenku v úmyslu,' by 
zpusobll K-ovl p,?lan,en.J. ,!'lez teto ".et~, ktera .lest Jediným (skutkovým) 
pr~.~p,okladen~ pnslusnr; castr konec~eho (pravního) závěru, že nebyla 
)>Zjl;;tena;, alll skutkova povaha zlocmu nedokonaného' těžkého poško
ze~1 na tele podle §§ 8, 153 tr. zák., vytýká stížnost veřejného obžalobce 
pra~em vadnost podle § 281 čís. -5 tr. ř. Nejsouť pro zjištění jí vyslo
venr; v r?zs,ud,k~, uv,:deny žádné důvody. Naprostý nedostatek důvodů 
]e hm z.a,vazl:e]Srm, zr; ro~sudek na jiných místech zjišťuje, že obžalo
va~y, sucastnu] e se tUli utoku na K-a, hodil proti němu sklenici a že 
obzalovaný musel seznati, že může hozenou sklenicí někoho (z ostatních 
osob před K-em stojících) zasáhnouti a na těle poškoditi. Dospěl-U 
soud. přes tato zjištění a přes zřejmou způsobilost hození sklenice po
I:amtl osobu, r.l~ niž jest hozena, k přesvědčení, že obžalovaný takový 
u~mek ne~al:ryslel; bylo podle § 270 čís. 5 tr. ř. jeho povinností, oy 
zaporny zaver oduvodml úvahami, které ho k němu vedly Jelikož tak 
neučInrl, ]e závěr ten stižen formální vadou v § 281 čís. 5 tr. ř. uvedenou 
a r~:,sudek, je~to nedostatek onoho úmyslu byl zřejmě jedinou příčinou, 
z mz pak podradll soud souzený skutek pod ustanovení § 312 a nikoliv 
pod us!anovení}i§ 8, 153 tr. zák., zmatečným. Proto bylo stížnosti obža
lobcove vyhovetr a napadený rozsudek zrušiti v celém jeho rozsahu 
a y~~lle § 288 odsl. druhý čís. 1 tr. ř. odkázati věc k opětnému hlavnímu 
prelrcel11 do prve stohce, jež pak projedná věc znova a zejména rozebere 
znova take skutkové otázky, tudíž obzvláště vzhledem k obhajobě obža
lovaného též otázku, zdali vůbec obžalovaný předsevzal skutek za vinu 
mu dávaný (hození skl,enice směrem k Emilu K-ovi), který jest pod
klagem jak vymku o prestupku § 312 (zločinu §§ 8, 153, po případě 
zlocmu § 81), tak i výroku o přestupku § 431 tr. zák., a ohledně něhož 
r.roto nemůže býti otázka, zda byl předsevzat, řešena jinak pro jen to, 
]111ak pr:o onen trestnýč\n. Jiného výsledku, než, by byla věc znovu 
pr~]ednana a rozhodnuta, nemohou míti ani formální výtky stížností 
obzalovaného, jejíž hmotněprávní námitky nejsou, jak uvedeno, pro
ved,eny po zákonu a jižoproto ve směru zmatků § 281 čís. 9 a) i 10 tr. ř. 
dluzno pokladalr za vubec neprovedenou. Proto netřeba zkoumati dů
vodnost jejích formálních výtek a lze ji odkázati na rozhodnutí o stíž
ností obžalobcově. 

čís. 3254. 

, K~mé právo pOdle .§§ 413 a 421 tr.·zák. je vyhraženo pouze pánu 
cele~l a mistru samotnemu a nelze je rozšiřovati na· jilté domácí osoby 
zamesÍt1;lvatele (pána čeledi) nebo na dělníky mistrovy. 
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Ani sám mistr nebo pán čeledi nesmí zneužívati propůjčeného mu 
nráva domácl kázně ke zlému nakládání, jímž by pokáraný utrpěl škodu 
r , 
l1a tele. . 

(Rozh. ze dne 6. září 1928, Zm II 222/28.) 

Ne j v y Š š i s o u d jako soud zrušovací zavr~l po úst~ím líčení 
teční stížnost obžalovaného do rozsudku zemskeho trestmho soud'! 

zma ., 'b 1 "' tl' '. , v Brn~ ze dne 5. března 1928, JImz y stezova e uznan vmnym prc-
činem proti bezpečnosti těla podle § 335 tr. zák. 

Důvody: 

Zmateční stížnost, dovolávajíc se číselně důvodů zmatečnosti čís. 5 
a 10 § 281 tr. ř., dovo.zuje, že n.alézací ~oud p~s~udil věc nesprá~~ě, ~e
llváživ že obžalovany mel pravo pokaratr ucne Karla O-a svereneho 
;eho d~zoru, an neuposlechl daného mu rozkazu, pokud se týče jej vážně 
~,evyplnil. I když snad po.káral učn~, jak rozsu?ek ~jišťuje, r;rimořádně 
osti'e a své kárné právo Ťlm snad prestouprl, mel pry nalezacr soud po
souditi jeho čin s hlediska § 421 tr. zák. Tímto dolíčením provádí zma
teční stížnost ve skutečnosti pouze hmotněprávní zmatek čís. 10, nikoliv 
také formální čís.' 5 § 281 tr. ř., dovozujíc v podstatě, že první soud ne
měl vynésti rozsudek odsuzující pr~ přestupe~ ~ 3~,5 tr. zák., ný~rž pro 
méně trestný přestupek § 421 tr. zak. Zmatec111 strznostr nelze pns;e?
čití. lest pravda, že živnostenský řád stanoví v § 99 b) odst. druhy, ze 
nezl~tilý učeň jest podřízen »otcovské kázni« mistra, Jehož ochr:~ny ~ 
péče požívá, a že také ,čelední řád ~:o Moravu z 2. kve!na, 1886,. crs. 5J 
z. zák., nikoliv z 21. brezna 1893, crs. 3622, Jak nespravne crtu']e z~la
leční stížnost, poněvadž vyhláška místodržitelství z tohoto dne uvere]
něná pod čís. 36 z. zák. z roku 1893 opravuje po!"ze ti~kovou chybu ,ně
meckého textu § 36 čeledního řádu, v § 17 dava zames.tnavatelrpravo, 
by přidržoval čeleď k mravnému a slušnému chování doma i mimo dům 
a by k tomu konci jakož i k zachování domácího pokoje a řád.u a k "dO
cílení povinné poslušností směl použití vážných napomenuti a dutek 
(pokárání). Než stěžovatel není vůbec oprávněn dovolávati se oněch 
ustanovení a žádati podřadění závadného jednání toliko pod §§ 413 ~ 
421 tr. zák. Nebylť podle zjištění roz sudkových a podle obsahu sprsu 
ani mistrem ani zaměstnavatelem, nýbrž toliko dělníkem, byť i předním, 
v sedlářské dílně Františka A-ého, kde poškozený učeň. pracoval pod do
zorem obžalovaného. Kárné právo podle §§ 413 a 421 tr. zák. je však 
vyhrazeno pouze pánu čeledi (Gesindehalter) a mistru (Lehrherrn) sa
motnému. Doslov těchto ustanovení a smysl jim za podklad sloužící ne
připouštějí, by oprávnění v nich propůjčené bylo rozšiřováno na jiné do
mácí osoby zaměstnavatele (pána čeledi) nebo na dělníky mistrovy. Není 
ani zjištěno, že mistr František A. kárné právo jemu příslušející na ob
žalovaného přenesl, nehledíc k tomu, že přenesení takové, )ežto jde 
o právo povahy ryze osobní, musilo by zůstati bez právního účrnku. Nad 
to, jak plyne z ustanovení §§ 413 až 421 tr. zák., nesmí ani sám mistr 

I 
J 

.1 , I 
I 
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ne.bo pán čeledi zneužívati propůjčeného mu práva domácí kázně ke 
zlemu nakládání, jimž by pokáraný utrpěl škodu na těle. Stane-Ii se tak 
a má-Ii zlé nakládání v zápětí viditelné známky a pro tělo škodlivé ná
sledky, i, když ne:,í další poruchy tělesné nebo duševní čínnosti osoby 
pokarane, dopuslJ se osoba kárného práva zneuživší přestupku podle 
§§ 413 a 421 tl'. zák. Mělo-Ii pak zlé nakládání za následek těžké ubli
žení na těle osoby poškozené, dlužno pachateli přič'ísti zločin těžkého 
~blížení na, těle, dokáže-Ii, se mu nepřátelský úmysl. Nelze-Ii takový 
umysl dokazatI, pachatel vsak mohl seznati, že jeho jednání - překro
čení kázeňského práva zlým nakládáním, - může přivOdid -nebo zvět
šiti nebezpečenství pro život, zdraví a tělesnou bezpečnost osoby, s níž 
bylo, zle nakládáno, jest odůvodněno odsouditi ho pro přestupek § 335 
tL zak, (Vid, sb, 885/86,1430/,91,4034/13 a sb, n. s, čís, 1447). V sou
zeném přip:dě, jest zjištěno, že obžalovaný, chtěje potrestati učně jeho 
d?zoru ,svereneho za to, že nevyhověl přesně danému rozkazu, hod,il po 
nem taskou a zasáhl ho do hlavy, při čemž řemínkem tašky bylo pora
něno učňovo oko, čímž mu způsobil těžké ublížení na těle, spojené s po
rušením zdraví trvajícím přes 30 dní a s úplnou nezpůsobilostí k povo
lání kratši 20 dní. Toto jednání bylo vzhledem ke zjištění rozsudko
v~muJ že obžalovan)r neučinil tak v úmyslu zlém nebo nepřátelskéni, 
nybrž z neopatrnosti, avšak mohl předvídati, že SVýňl jednáním může 
u.čm ublížiti I;a, těle, kva~i!ik?váno právem za přestupek podle § 335 tL 
zak, a nepoplra zmatečm shznost až na shora probrané námitky vůbec, 
skutkovou podstatu tohoto přestupku, Tímto trestným činem musil by 
ostatně obžalovaný uznán býti vinným i tehdy, kdyby se mu přiznalo 
kárné právo, poněvadž podle toho, co uvedeno, dlužno z kárného práva 
podle §§ 413 a 421 tL zák. vyloučiti případy těžkého ublíteni na těle. 
N~padený rozsudek není tedy právně mylným, naopak odpovídá správ
nemu použití zákona i zjištěnému stavu včci, Bylo proto neodůvodně
nou zmateční stížnost zavrhnouti. 

čís. 3255. 

Nesprávné celní deklarace při oovozu motorových kol a svádění cel
ní!<ů dary k úlevám při vyclívánl za účelem a v úmyslu, by zamlčei1im 
vahy a typu motorů bylo dosaženo předepsání menšího cla ke škodě cel
nlho eráru, nezakládá skutkovou podstatu zločinu sváděni he zneužiti 
moci úřední podle § 105 tr. zák., jehož skutková podstata vylučuje úmysl 
způsobiti škodu, aní spoluvinu na zločinu zneužití moci úřední podle 
§§ 5, 101 tr. zák., jednali-Ii celníci v dobré víře že dovezená kola jsou 
vždy stejná, souhlasí s údaji celní deklarace, a n~přesvědčivše se o váze 
a typu motorů, nekonali sice řádně svou službu, nikoliv však v úmyslu 
poškozovacím, nýbrž jde tu o zločin podvodu podle § 197 tr. zák. a 
přečin podle § 2 zák. o úplatkářství. 

Spoluvina podle § 5 tr. zák. předpokládá, že hlavní pachatel a spolu
villnik jedllali v témže úmyslu. 

(Rozh, ze dne 7, září 1928, Z111 I 211/28.) 
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N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací z~vr~l po ústním .1íče~í 
zmateční stížnosti obžalovaných do rozsudku kra]skeho soudu v LiberCI, 
ze dne 14, února 1928, pokud jím byli stěžovatelé uznáni vin:,ými Julius 

. J zločinem sváděni k zneužití moci úřední podle § 105 tL zak. a Kamil 
Seh, zločinEm spoluviny na zločinu svádění k zneužití moci úřední podle 

§§ 5, 105 tL zák. 

Duvody: 

L Zmateční stížnost obžalovaného Julia J-e vytýká, dovolávajíc se 
číselně jen dúvodů hmotněprávní zmatečností čís, 9 aj a 10 § 281 tr. ř" 
rozsudku také rozpor, který spatřuje v tom, že stěžovatel byl uznán vin
ným zločinem svádění ke zneužití moci úřední ve smyslu § 105 tr. zák., 
kdežto v jednání celních úředníků, jež stěžovatel podle tohoto rozsud
kového výroku hleděl svéstí k porušení úředních povinnosií, obžalova
ných Rudolfa Sch-a, Josefa H-a a Otty K-a spatřuje rozsudek skutkovou 
podstatn pouhého přečinu podle §§3, 4 zákona ze dne 3. července 1924, 
čís, 178 sb. z. a n, Námitka ta by zdánlivě mohla přicházeti v úvahu 
jako věcné uplatňování důvodu, zn2atku čís, 5 § :81 tr. ř" )~ko ,;ýtka 
vnitřního rozporu rozsudku] nem vsak v tomto smeru zmatecm stIznostl 
blíže vůbec nijak dolíčena, Mimo to nemá zrušovací soud podnětu ku 
přezkoumání rozsudkového výrokn, vztahujícího se na obžalované celní 
úředníky, an tento výrok, nebyv napaden v otázce viny zejména ani stát
ním zastupitelstvím, nabyl moci práva, Avšak zmateční stížnost nedoli
čuje ani důvod zmatečnosti čís. 9 a) § 281 tL ř" neboť nesnaží se do
voditi, že jednání stěžovatelovo nezakládá skutkovou podstatu trestného 
činu vůbec, nýbrž dovozuje jen, že tu jde o pouhý přečin podle § 2 zá
kona o stíhání úplatkářství, a také svým konečným návrhem domáhá se 
výslovně jen toho, by stěžovatel byl uznán vinným pouze tímto přeči
nem, Než ani námitky důvodu zmatečnosti čís. 10 § 281 jr, ř, neprovádí 
zmateční stížnost způsobem, vyhovujícím zákonu, pokud popírá určité 
skutečnosti, jež rozsudek béře za prokázány. Ocitá se takto v rozporu 
s ustanovením § 288 čís, 3 tr. ř., podle něhož je skutkovými zjištěními 
rozsudkovými vázán nejen zrušovací soud, nýbrž i stěžovatel při uplat
ňování kteréhokoli z důvodů hmotněprávní zmatečnosti. Tomu je tak 
zejména, pokud podle tvrzení zmateční stížnosti nebylo prý zjištěno, že 
stěžovateli byla známa větší váha vyc1ívaný~h motore!. Námitka je věcně 
bezdůvodna přes to, že se v rozsudku výslovně nikde nepraví, že byla 
stěžovateli ona skutečnost známa, neboť rozsudek zjišťuje nejen, že celní 
deklarace firmy j. a spol., podle nichž váha vyclívaných motorů ,činila 
vesměs 18 Y2 kg a n~ jichž základě bylo celními úředníky upuštěno od 
vážení motorů, byly nesprávné (falešné), poněvadž motory byly (ve 
skutečnosti) těžší a že tyto deklarace byly vystavovány řečenou firmou, 
nýbrž též, že se konečný úmysl obou stěžovatelů, tedy ovšem i úmysl 
obžalovaného J-e nesl se k tomu, by oněmi nesprávnými celními dekla
racemi bylo dosaženo předepsání nižšího cla a by si stěžovatelé za
mlčením cla zajistili výhody ke škodě celního eráru, Rozsudek zjišťuje 
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dokonce, že J. a Seh. využívali za účelem právě naznačeným bezelstnosti 
celních úředníků, že se jednalo vždy o jeden a týž typ a zejména o touž 
váhu motoru a že celní deklarace byla správná. Zjištění tohoto úmyslu 
předpokládá však zřejmě a přímo nezbytně také přesvědčení nalézacího 
soudu, že stěžovateli byla větší váha motorů známa. Úvahami, jimiž se 
zmateční stížnost snaži. dovoditi opak, netřeba se proto blíže vůbec za
bývati a stačí podotknouti, že toto přesvědčení soudu nachází ve vý
sledcích hlavního přelíč'ení, zejména i ve zodpovídání se stěžovatele sa
motného dostatečnou oporu. Jak zmateční stížnost dále namítá, nebylo 
prý zjíštěno, že stěžovatel poskytoval celním úředníkům po 50 Kč za 
každý motor z toho důvodu, by větší váha motoru nebyla zjištěna ke 
škodě eráru; stěžovatel prý nevěděl ani nemohl věděti, že a oč bude 
stát na celních poplatcích zkrácen. Než i těmito svými tvrzeními ocitá 
se zmateční stížnost v přímém, podle § 288 čís. 3 tr. ř. nepřípustném 
rozporu se skutkovým zjištěním rozsudkovým, podle něhož se úmysl 
stěžúvatelúv nesl zejména i k tomu, by sí zamlčením váhy zajistil výhody 
ke škodě celního eráru, a netřeba se proto těmito vývody blíže obírati. 

Pokud by bylo lze v námitce vnitřního rozporu, v úvodu tohoto roz
hodnutí uvedené spatřovati též hmotněprávní výtku, že nelze, dospěl-Ii 
nalézací soud k závěru, že nešlo ll' celníků o zneužití moci úřední, ani 
v jednání stěžovatelově shledatí skutkovou podstatu zločínu svádění 
k zneužití úřední moci podle § 105 tr. zák., dlužno uvésti toto: Napa
dený rozsudek zjišťuje, že primérní a hlavní úmysl obžalovaných Julia 
J-e a Kamila Sch-a směřoval k tomu, by způsobili státu škodu ve výši 
asi 16.000 Kč. Vzhledem k tomuto poškozovacímll úmyslu stěžovatelů 
neměl ovšem soud jejich čin podřaditi ustanovení § 105 tr. zák., ježto 
skutková podstata zločinu svádění ke zneužití moci úřední podle § 105 
tr. zák. takový úmysl vylučuje. Přistupuje-li k jednání v § 105 tr. zák. 
naznačenému úmysl způsobití škodu, tu takové jednání zakládalo by 
skutkovou podstatu spoluviny na zločinu zneužití moci úřední podle 
§ 5, 101 tr. zik. V § 101 tr. zák. jest tato součást skutkové podstaty 
v subjektivnín; směru výslovně uvedena. Avšak přes to nebylo by lze 
jednání obžalovaných Julia J-e a Kamila Sch-a podřaditi ani ustano
vením §§ 5 alOI tr. zák., neboť dlužno při tom přihlížeti ku dalším 
skutkovým zjištěním rozsudku. Napadený rozsudek zjíšťuje ohled~ě 
spoluobžalovaných celníků Rudolfa Sch-a, Josefa rl-a a Otty K-a, ze 
jednali v důvěře, že dovezená motorová kola jsou vždy téhož typu, že 
jich motorová váha je vždy stejná a souhlasí s údaji celní deklarace, 
podle níž proclívání inotorových kol prováděli, že tedy, nepřesvědči vše 
se podle svých instrukcí o váze a typu motorov~ch kol, ~ekonali ,sice 
řádně službu, že však nečinili tak v úmyslu poskozovaclln. Nemel!-I! 
však spoluobžalovaní celníci úmyslu, způsobiti státu škodu, nebylo lze 
podřaditi jejich čin pod ustanovení § 101

0 

tr. zák; Pro akcesorní pov~hou 
spoluviny nelze však se zřetelem na ruznost umyslu jednak cel~lkll, 
jednak obžalovaných Julia J-e a Kamila Sch-a řící, že čin posléze ]l11e
novaných zakládá zločin podle §§ 5 alOI tr. zák .. S~oluvina podle, §, 5 
tr. zák. předpokládá, že hlavní pachatel a Spoluvlllmk jednal! v tem ze 
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úmyslu. Leč proto nelze ještě říci" že čin obžalovaných J-e ~ Sch~~ b~1 
beztrestným anebo že jej bylo podradlt1 pouze.§ 2 za,kon,a o uplatkarst~l, 
'ak míní stěžovatel Julius J. Nalezacl soud z]1shl, ze umysl obou ste
L atelll nesl se k tomu, by nesprávnými celními deklaracemi dosáhli 
zav b . 1" 'I t t o předepsání menšího cla, tedy, . y Sl ;;am ce~lm vav:y. a Ypu I~O oru z~-
"'t' ali v·"hody ke škodě celního eraru, a ze vyuzlh za hm učelem du
JIS ov J .,., t t'" h tO' l' 
věry celníků, že se jedná vzdy o tyz yp a tu ez va ~ mo oru a ze ,ce 111 

deklarace jest správná. Obžalovaní J. a Sch. uvedh tedy podle techto 
zjištění zejména falešnými deklaracemi celníky v omyl co do kvality 
a Váh/motorů v úmyslu, by tím způsobili státu škodu 200 Kč a ?O~? !'~ 
převyšující. Čin jejich z,:klád~l by tedy se ,zřetelem na uvedena z]lstem 
při správném jeho podrazem zakonu zlocm podvodu podle §§ 197, 
200 a 203 tr. zák., pokud se týče u obžalovaného Kamila Sch-a spolu
viny na zločinu podvodu podle §§ 5, 197,200 a 203 tr. zák. a poněvadž 
zároveil J. na návod a za p~moci Sc~~a sváděl ?el~~ky J'~~kytováním da:ů 
k úlevám nikoliv ku stramckosh, pn vychva111, tez preeln podle § 2 za
kona o úplatkářství (spoluviny na něm). Podřadil-li tudíž n31ézací so~d 
jednání obou stěžovatelů skutkové podst~tě zločín~ podle~ ;05 tr. .zak: 
(,§ 5, 105 tr. zák.), ač je bylo na základe rozsudecnych zJlstem spra~l:e 
podřadití skutkové podstatě těžšího zločin~ podvodu" ~okud se tyce 
spoluviny na zločinu pOdvod"u podle uvedenych §§ a precmu podle. § 2 
zák. o úpl. (spoluviny na nem), je v!dno, :: nalezoacl soud SlC~, zakon 
mylně vyložil, nikoJív však v neprospech stezov~tel~ a nelze tudlz zma
teční stížnost Julia ]-e, pokud se. domaha z:use~l :ozsudku, v tomt~ 
směru považovati za provedenou v jeho prospech, pkz podle § 281 prvy 
odstavec tr. ř. dlužno za to míti. Bylo proto stížnost Juha J-e Jednak 
jako bezdůvodnou, jednak jako po zákonu neprovedenou zamí!~out~ 

ll. Zmateční stížnost obžalovaného Kamila Sch-a opírá se elselne 
o důvody zmatečnosti čís. 5, 9, 10 a 11 § 281 tl'. ř., z nichž však důvodů 
zmatku čís. 10 a 11 vlastními vývody vůbec nedoHč'uje. Výtkami. a ná
mitkami, směřujícími proti rozsudkovému výroku o vině stěžovatelově, 
snaží se pouze dovoditi, že se stěžovatel trestného činu vůbec nedo
pustil. Překročení trestní pravomoci nalézacího soudu při výměře trestu 
spatřuje stfžnost Sch-ova v tom, že soud nepřihlížel k některým oko!
nostem polehčujícím, z nichž však ani jediná není toho rázu, by :akl~
dala zvláštní zákonnou sazbu trestní ve smyslu čís. 11 § 281 tr. r. Ste
žovatelí byl trest vyměřen, jak výslovně uvedeno je v rozsudkových 
dÍlvodech, podle prvé věty, tedy podle nižší sazby § 105 tr. zák., tedy 
bez ohledu na okolnosti přítěžující. Přicházejí tedy dotyčné vývody 
v úvahu pouze jako doličování opravného prostředku odvolání. Pokud 
vytýká také stížnost-Sch-ova, uplatňujíc číselně zmatek podle § 281 
čís. 9 písm. a) tr. ř., rozsudku vlastně vnitřní rozpor podle § 281 čís. 5 
tr. ř. a dovozuje, že nelze, pak-li podle zjištění samotného ~ozsudku 
pokládali celní úředníci údaje celních deklarací za pravdivé a správné 
a své úřední moci nezneužili, ani stěžovateli klásti za vinu svádění ke 
zneužití úřední moci; stačí ji odkázati na úvahy, jimiž shora dovoděn~ 
byla bezpodsiatnost námitky, uplatňované v týchž směrech zmatečm 

II'MI ,. 
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stížností obžalovaného J-e. S hlediska důvodu zmatečnosti podle čís. 5 
§ 281 tr. ř. vytýká stížnost Sch-ova dále, že z rozsudku není zjevno, 
které ze skutečností, v nichž spatřována jest stěžovatelova spoluvina 
na zločinu podle §§ 5, 105 tr. zák., pokládá nalézací soud za zjištěny 
jednak doznáním stěžovatele samotného, jednak údaji spoluobžalova
ného )-e, a že pro výrok, vztahující se na stěžovatele, nejsou uvedeny 
důvody. Výtka je v tom i onom směru bezdůvodna. Obžalovaný Sch., 
který puvodně vše popřel a tvrdil, že nevěděl, že mezi celními poplatky, 
účtovanými )-em, byly také dary pro celní úředníky, doznal při svém 
výslechu v trestním řízení důchodkovém výslovně, že celní úředníci do
stávali od J-e peníze, a uvedl také při hlavním přelíčení, že mu to bylo 
známo. Obžalovaný J. udal, že se Sch., který byl spolumajitelem, později 
jediným majitelem firmy J. a spol., vyjádřil po celním pozastavení firmy, 
k němuž došlo v březnu 1925 ve V. proto, že také tehdy byly motory 
proclívány s menší váhou než skutečnou, a které mělo v zápětí a skon
čilo tím, že firma musila zaplatiti důchodkový trest 30.000 Kč, že ten'·o 
peníz musí býti proclením vynahražen. J. udal dále, že i Sch. byl pří
tomen ujednání, k něnmž došlo podle rozsudkového zjištění mezi J-em 
a zatím zemřelým celním oficiantem L-em při druhém proclení moto
rových kol v L., a jež znělo v ten rozum, že motory nebudou odmonto
vány (a váženy), že L. obdrží za toto opomenut' u každého motoru 
50 Kč a že prvých 50 Kč, určených pro L-e, žádal). od Sch-a. Tato zji
"téní opravňovala nalézací soud k rozsudkovému výroku, podle něhož 
,těžovatel čin obžalovaného J-e nastrojil (úmyslně způsobil), k jeho 
provedení úmyslným zjednáním prostředků pomáhal a k jeho bezpeč
nému (jistému) provedení přispěl. Vytýká tudíž imateční stížnost roz
sudkovému výroku i neúplnost i nedostatek dťtvodů zřejmě neprávem. 
Dovolávajíc se obsahu spisů o trestní věd protí obžalovanému J-oví 
pro zločin krádeže (krajského soudu v Liberci), zejména údajů, které 
učinil ·za tohe.o trestního řízení sám J., snaží se stížnost dovoditi, že 
obžalovaný Sch. obchodu motorovými koll' nerozuměl, oň se nestaral, 
že byl jeho majitelem jen pro forma a pod. Nehledíc však k tomu, že 
iu jde vesměs o věci, jež nikterak nemusí býti na újmu pravdivosti shora 
uvedených údajů obžalovaného J-e, na nichž je zbudován rozsudko~ý 
výrok o vině Sch-ově, bylo z řečených trestních spisů při hlavním pře. 
líčení podle ví'slovného záznamu jednacího protokolu pouze konsta
továno, že svého času bylo proti J-ovi vedeno trestní řízení pro zločin 
podvodu, správně krádeže a zpronevěry, které však bylo zastaveno. 
Ostatní obsah těchto spisů nepřišel podle jednacího protokolu, o jehož 
opravu (doplnění) žádáno nebylo, vůbec na přetřes, nemůže se ho tedy 
vzhledem k předpisu prvého odstavce § 258 tr. ř. dovolávati ani stěžo
vatel. Stejně je tomu, pokud zmateční stížnost další ,částí svých vývodů 
hledí na podkladě těchže spisů vzbuditi pochybnosti o věrohodnosti 
obžalovaného J-e a o pravdivosti oněch jeho údajťt, na nichž založil 
nalézací soud přesvědčení o vině stěžovatelově. Prohlášení, které učinil 
obžalovaný J. v trestním řízení důchodkovém, že netvrdí, že od celních 
Medníků ,ádal příznivé vydení, mohlo snad míti význam pro řešem 
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otázky stupně trestného zavinční obžalovaných celních úředníků, netýká 
se však správnosti rozsudkového výroku, vztahujícího se na stěžovatele, 
obvláště když zjištění soudu, že obžalovaní J. a Sch. využili důvěry 
celníků, přímo vylučuje, že J. od nich žádal příznivé vyclení. Vytýká 
tudíž i v tomto bodě zmateční stížnost rozsudku zmatek podle čís. 5 
§ 281 ir. ř., patrně jeho neúplnost jakož i domnělý rozpor se spisy, 
neprávem. Výtkou, činěnou zmateční stížností rozsudku s hlediska dů
vodu zmatku čís. 5 § 281 tr. ř. v ten rozum, že nejsou v rozsudku uve
deny důvody pro výrok, že stěžovatel jednal z pohnutek nízkých a ne
čestných, uplatňuje stižnost jen opravný prostředek odvolání z rozsud
kového výroku, jímž byla u stěžovatele vyslovena ztráta práva voleb
ního. Způsobem při uplatňování zmatků hmotněprávních s hlediska před
písu § 288 čís. 3 tr. ř. nepfípustným, počíná si však zmateční stížnost 
též, pokud dalšimi obšírnými vývody dovozuje, že nalézací soud dospěl 
k přesvědčení o vině stěžovatelově neprávem jednak na základě stěžo
vatelova doznání, jednak na základě údajů nevěrohodného prý spolu
obžalovaného J-e. Nejde tu v podstatě než o pouhé podle §§ 258 i 288 
čís. 3 tr. ř. nepřípustné brojení proti postupu nalézacího soudu při oce
ňování výsledků hlavního přelíčení a je tomu tak zejména, pokud zma
teční stížnost ivrdí, dovolávajíc se zodpovídání se stěžovatelova, že byl 

. toho domnění, že se celním úředníkům dostává pouhého všeobecně prý 
obvyklého zpropitného, nevěděl však, že úředníci mají takto býti svá-
dění ke stranictví nebo k porušení svých úředních povinností. Zjišťujeť 
rozsudek o stěžovateli Sch-ovi dále, že musil věděti, že celní úředníci 
dostávají peněžité dary pravidelně, že k tomu dával k dísposici své pro
středky a že byl zkrátka zasvěcen do celé manipulace. Stěžovatel sám 
ostatně na konec doznal, že mu bylo známo, že celní úředníci dostávají 
od J-e peníze. Uváží-li se, že případů, v nichž motory nebyly za ony 
dary celním úředníkům po 50 K,č při každém motoru váženy, bylo podle 
rozsudkového zjištění v letech 1926 a 1927 celkem neméně než 33 a že 
celní úředníci obdrželi takto úhrnem 1.650 Kč, jeví se námítka zmateční 
stížnosti, že se stěžovatel domníval, že jde o pouhé zpropitné, bezpod
statnou, zvláště když také stěžovatel musil podle rozsudkového zjištění 
věděti i o tom, že ony celní deklarace nejsou správné. Stejně lichou 
jest i další námitka zmateční stížnosti, podle níž prý částky, jichž se 
dostávalo celním úředníkům, nedosahují ani zdaleka oné výše, kterol! 
by byli obdrželí jako premii (asi 10%) i v případě zjištění důchodko
vého podvodu. Zmateční stížnost přehlíží důležité v tom směru rozsud
kové zjištění, podle něhož obžalovaní celní úředníci jednali v dobré víře, 
totiž v předpokladu, že váha jimi proclívaných motorů je vždy stejná. 
Připouštíť toto zjišti;ní logický závěr, že, kdyby se celní úředníci byli 
v určitém případě přesvědčili, že onen jejich předpoklad je mylný a že 
byl vyvolán manípulacemi podvodnými, bylo by zůstalo při to.mlo je
diném případě a tedy by se jim také oné premie bylo dostalo pouze 
jedinkráte. Než k tomu nahledíc, jedná se tu především o otázku viny 
na straně obou stěžovatelů a tu vychází z roz sudkových zjištění na jevo, 
že vynaložením oněch 1.650 Kč na darech celním úředníkům zjednali si 
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hmotnou výhodu ve výši mnohem značnější, jelikož 16.000 Kč, o které 
byl stát podle rozsudkového zjištěni takto zkrácen, značí zároveň, zcel,,: 
nepochybně také hmotný prospěch stěžovatelů. Bylo proto zanlltnouÍ! 
obě zmateční stižnosti jako bezdúvodné, z valné části však jako po zá
konu pokud se týče vůbec neprovedené. 

čís. 3256. 

Přestupku podle § 32 zbroj. pat. ~e dopouŠ~í,. kdo ,má ~ drží) zt:r!l~ 
nebo municí, nemaje k tomu povolem. Povolem jest ?,eba Jen k d~zem 
zbraně neb munice zapovězené. Zakázanou zbraní Jest, kterou zakon 
(§ 2 zbroj. pat.) za takovou prohlašuje; nedovolenou po rozumu ~ 32 
zbroj. pat. jest však držba zbrani i tehdy, příčí-Ii se vše ob e c tl emu 
dočasně vyslovenému zákazu míti zbraně. 

(Rozll. ze cine 8. září 1928, Zm II 218/28,) 

N e j v y Š š i s o u d jako soud zrušovací zavrhl, po ústním H.čení 
zmateční stižnos! obžalovaného do rozsudku krajskeho soudu v Mo
ravské Ostravě ze dne 13, dubna 1928, pokud jím byl stěžovatel uznán 
vinným přestupkem podle § 32' zbrojního patentu. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnost, citujíc důvody zmatečnosti čís, 9 a), b) a 10 
§ 281 tr. ř. namítá v podstatě pouze podle čís, 9 a) § 281 h. ř" že byl 
obžalovaný odsouzen pro přestupek § 32 ZblOj. pat. nepr~vem, pone
vadž prý dovolené zbraně lze držeti beztrestne a o ~ab~venem re~olveru 
obžalovaného soud nezjistil, že byl vzhledem ke sve delce zbra11l zapo
včzenou, ba nemohl vůbec zjistiti, jaká zbraň to byla. Poukaz ro~sudku 
na zákaz držeti zbraně (jakékoliv), vyslovený výnosem zemske poli
tické správy v Opavě ze 4. května 1923, ~~ nějž poukoazuje, s~ráva po
licejního ředitelství v Mor. Ostravě, ne~tac.' p:y ~ oduvodne~l, odsuzu
jícího výroku, poněvadž jde o spec~ell1l mlstn~ predp.'s, pl~t;CI jen .. pro 
určitý okrsek, který mimo to svou vseobecnosh nemUze stac:".k ,odsou
zení obžalovaného. Než zmateční stížnost jest na omylu. ZrusUjlclm roz
hodnutím nejvyššího soudu v Brně ze dne 12. lístopadu 1927, vydaným 
v této trestní věci, bylo vysloveno, že přestupku § 32 zbroJ, pat. s,e do
pouští, kdo má (drží) zbraň nebo municí, nelmje k tomu ~ovolenl. P~
volení jest třeba jen k držení zbraně nebo mUl1lce zapovezene. Zaka
zanou zbraní jest, kterou zákon (§ 2 zbroj, pat.) za, takov~u prohJa~ 
šuje; nedovolenou po rozumu § 32 zbroj. pat. Jest v~ak dr~ba Zbla?l 
i tehdy, příčí-li se všeobecnému dočasně vyslov~nen1U. zakazu, mlh 
zbraně, Vycházeje z tohoto právního l;ázo:u, vySI?VII prv~ soud, ze s~ 
sice nedá zjistiti, je-Ii revolver zab~veny o?za!O\,-anen;u zakaz~nou zbr~l1l 
ve smyslu § 2 zbroj. pat., uznal vsa~ spravne, ~e. drzb~, revo,veru ob~a
lovaným byla nedovolená, poněvadz, jak vysvlta z pnplsu pohcejmh0 
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ředitelství v Mor. Ostravě, plati pro obvod policejního ředitelství mo
ravsko-ostravského a to moravskou i slezskou jeho část všeobecný zá
kaz, držeti a nositi zbraně jakékoliv bez úředního povolení. Nařízením 
jednak zemského presídia ve Slezsku z 15. srpna 1910, čís, 1396 z roku 
1909 a z ll, listopadu 191 O, čís, 1765/26, jednak zemské politické správ) 
v Brně z 18. března 1919, čís. 19,068 a z 15. srpna 1910, čís. 62 z. zák., 
vydanými na základě § 42 zbroj. pat. ze 24, listopadu 1852, čís, 223 
ř, zák. a ponechanými dosud v platnosti, bylo totiž z důvodů bezpeč
nosti až nadále zastaveno ve Slezsku i na Moravě právo držeti a nositi 
zbraně a náboje každého druhu a byla držitelům zbraní uložena povin
nost zbranl' a náboje v jejich uschování jsoucí po vyhlášení těchto na
řízení bezodkladně odevzdati u politického úřadu. Poněvadž tedy tě
mito nařízeními byl vydán pro Moravu a Slezsko a tím i pro obvod po
licejního ředitelství v Mor. Ostravě všeobecný zákaz míti zbraň a ná
boje jakéhokoliv druhu, a obžalovaný, pro něhož neplatí žádná z výji
mek v oněch nařízeních uvedených, jednal proti tomuto zákazu veřejně 
vyhlášenému, dopustil se přestupku § 32 zbroj. pat. tím, že nemaje úřed
ního povolení, měl II sebe revolver, tedy zbraň, již držeti podle všeobec
ných dočasně platných zákazL! není dovoleno. Zmateční stížnost není 
tudíž odůvodněna; pokud nedbá právního názoru vysloveného ve zru
šujícím rozhodnutí nejvyššího soudu, nezasluhuje povšimnutí. Bylo ji 
proto zavrhuouti. 

čís. 3257. 

V řízeni zrušovacím může býti obžalovaný zastupován vice obhájci. 
Obhájce musí své zmocněni vykázati; nevykázal-li se ani písemnou 

plnou mocí obžalovaného, aniž vychází ze spisů na jevo projev obžalo
vaného, z něhol by se dalo usuzovati na uděleni plné moci (na př. vlast
noruční podpis obžalovaného na podání, jímž byla zmateční stížnost 
ohlášena), nebo, že byl jako zástupce chudých k žádosti obžalovaného 
kromě k obhajováni při hlavním přelíčeni ustanoven také k provedení 
opravných prostředků, nelze mu pro nedostatek zmocnéní pokud se týče 
oprávnění podle třetího odstavce § 41 tr. ř. doručiti opis rozsudku. 

(Rozh. ze dne 13, září 1928; Zm I 495/28.) 

Ne j v y Š š í s o ud jako soud zrušovaCÍ nevyhověl v neveřejném 
zasedání stížnosti advokáta Dr. Josefa H-y do usnesení krajského soudu 
v Hradci Králové ze dne ID. Července 1928, íímž obžalovaným pouze 
ohlášená avšak neprovedená zmateční stížnost proti rozsudku ze cine 
30, května 1928 byla podle § 1 čís. 2 novely ku tr. ř. zamítnuta. 

D ů vod y: 

. Podle záznamů protokolu O blavním přelíčení obhajoval obžalova
neho pří hlavním přelíčení Dr. Josef li. , jako »obhájce ex olfo« a sub-

li! 
;il 
,TI 
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stituoval ho při tom advokát Dr. Josef J. Zmateční stížnost a odvolání 
do rozsudku ohlásil v zákonné lhůtě Dr. J., přiložil plnou moc obžalova
ného a žádalo písemné vyhotovení rozsudku. Tytéž opravné prostředky 
ohlásil včas i Dr. H.; poněvadž nepředložil plnou moc, byl vyzván, by 
tak učinil, prohlásil však, že plné moci od obžalovaného nemá. Byl proto 
opis rozsudku doručen pouze Dr. J-ů, jenž však v osmidenní lhůtě po 
doručení rozsudku podle §§ 285 a 294 tr. ř. (od 19. cervna 1928 do 27. 
června 1928) provedení opravných prostředků nepředložil. Usnesením 
ze dne 10. července 1928 byla zmateční stížnost Dr. J-ů pouze ohlášená, 
avšak neprovedená ve smyslu § I čís. 2 novely ku tr. ř. odmítnuta. Stíž
nost Dra H-y do tohoto usneseni je bezpodstatná. Lze připustiti, že i v ří
zení zrušovacím může býti obžalovaný zastupován více obhájci (sb. n. 
s. čis. 533). Je však také nepochybno, že obhájce musí své zmocnění 
vykázati. Dr. H. nevykázal se však ani písemnou plnou mocí obžalova
ného aniž vycházi ze spisů najevo projev obžalovaného, z něhož by se 
dalo usuzovati na udělení plné moci (sb. n. s. čÍs. 2420) a jakým by 
na př. byl vlastnoruční podpis obžalovaného na podání, kterým byla 
zmateční stížnost ohlášena. Ze spisů není ani patrno, že byl Dr. H. jako 
zástupce chudých k žádosti obžalovaného kromě k obhajování při hlav
ním přelíčení ustanoven také k provedení opravných prostředků zma
teč'ní stižnosti a odvolání. Pro nedostatek zmocnění, pokud se týče 
Dprávnění podle třetího odst. § 41 tr. ř. nedal nalézací soud právem do
ručiti opis rozsudku Dr. HCovi a odmítl právem ve smyslu § 1 čis. 2 no
vely ku tr. ř. zmateční stížnost splnomocněným obhájcem Drem J-ů 
sice ohlášenou, avšak neprovedenou. Stížno'st Dra H-y bylo proto za
mítnouti. 

čís. 3258. 

Trestní řád průvodní prostředky podrobně neuvádi, nestanovi p,ra
vidla důkazní; v § 258 tr. ř. nerozlišuje mezi možnými druhy důkazů. 
Pramenem soudcovského přesvědčeru může býti vše, co bylo předne
seno při hlavním přeUčení a je způsobilo, vykonávati vliv na přesvěd
čení soudu, vyjímajíc takové důkazru prostředky, jichž použiti zákon 
výslovně zapovídá (na př. §§ 151, 170 tr. ř.). 

Soud může použiti jako pramene poznáni i výpovědi spoltrobžalo
vaného (§ 252 tr. t.). 

(Rozh. ze dne 14. září 1928, Zm I 228/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zmšovaCÍ zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku zemského trestního soudu 
v Praze ze dne 14. února 1928, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným 
zločinem krádeže podle §§ 171, 173, 176 II c) tr. zák., mimo jiné z těchto 
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důvodů: 

Z ,ateční stížnost obžalovaného dovolává sečiselně důvodů zma
, "':t' 'C"'IS 5 9 aj 9 b) a 10 § 281 tr. ř_ Rozpor podle čís. 5 § 281 tr. ř. 

tecnos 1 .) ) ". v vv t I "dč . " ' pry- v tom že naJézací soud prohlasuJe, ze stezova e e usve uJe 
SpoClva, 'k I' 'k 'd' b' I ' , "d' spoluobžalovaného Jiřiho B-e, ac o I pry az y o za ovany 
vypove d'" I t' .. , II z'kona možnost hájiti se i nepravdou, tu IZ sva ova I po pn-
ma poc e ct b' I 'h . J d' adě vinu na osoby třetí, tedy také na spoluo ~a ovane~. e n~ ,sna, e, 
~e o rozpor, jaký má zákon v čís. 5 § ,281 !r. r. na n;ysh, nem~zebyh 
řeči. O rozporu se spisy proto ne, pone~ad:: se upl~tnova~ou naml;k?u 

t 'd' "e soud uvádí jako obsah SpiSU neco, co ]lm nem; o vmtrlllm 
neVI I, z , d' t'k" I' . oud 

k Z te' příčiny ne poneva z se nevy y a, ze na ezaCI s 
rozporu pa : . , . b 
zjišťuje sou'časně dvě skutecnosh:, ktere 10J\,cky nemoho~ ~edle se e 
obstáti, vylučujíce se navzájem. Shznost snazl se naopak pnve~h k plat
nosti názor, že výpovědi spoluobža~ovaného,"nelze se dov?lavah Ja~o 
průvodního prostředku. Avšak nepravem. Shzn?st SI ~e!"v:domuJe, z~ 
trestní řád průvodní prostředky vube: podrob?"- neuvadl, z:e ,nestanovl 
žádná pravidla důkazní že v § 258 tr. r. nerozhsuJe mezI moznyml druhy 
důkazů takže pramen~m soudcovského přesvědčení může býti vše, co 
bylo předneseno při hlavním přelíčení a je Způso?llo, ~yko~avah ~hv 
na přesvědčení soudu s vtjimko,~', že, soud ?esnll .pouZ1va,l! ,takovych 
prostředků důkazních, jlchz pOUZIÍl zakon vyslovne .zapovlda ,~~lZ na 
př. §§ 151, 170 tr. ř.). Že by však bylo SOU?U zapove,zeno ~OUZI:1 Jako 
pramene poznání výpovědi spoluobžalovaneho, nema ~ zako~e pr~
žádné opory, naopak § 252 tr. ř. uvádi výslech spoluobzalovanych v~
slovně jako jeden z průvodních prost~e~ků. N,eodporu)e p,roto alll za
konu ani zásadě stěžovatelem zdůraznene, kdyz se nalezaCI soud dovo
lává pro své přesvědčení o vině stěžovatelově výpovědi spoluobhlova
něho Jiřího B-e. Otázka, zda výpo~ěď tohot.o spol~obzalov,aneho Je 
věrohodná a usvědčuje stěžovatele, ]e arel otazkou razu člste skutko
vého, již řeší nalézací soud mocí práva volného hodnocení p.růvodů mu 
podle zákona (§§ 258, 288 čís. 3 fL ř.) propůjčeného. D~I-h P!O,to ?a
lézaCÍ soud výpovědi spolužalovaného B-e víru, Je to vyron receneho 
práva. Toto přesvědč'enÍ soudu není sice vyloučeno z o,dporu, naopak 
lze ho napadati, avšak jen zpllsobem v čís. 5 § 281 tr. r. naznačenym. 

I využití omylu nebo nevědomosti (druhý případ § 197 tr. zák.) musí 
se státi způsobem I~tivým, při čemž lstivost nesmí záležeti toliko ve vy: 
užití cizího omylu nebo cizi nevědomosti; omyl (nevědomost) musí býti 
v příčinné spojitosti se zamýšlenou škodou, musí býti pro oklamaného 
pohnutkou a předpokladem jeho rozhodnuti se. . 

Omyl a nevědomost liši se pouze co do způsobu klamu; pokud ld~ 
o vztah k zamýšlenému výsledku, není mezi nimi rozdílu; i tn se vyža
duje, by škoda vznikla z vlastního počinání si (jednáni neb opomenutí) 

Trestní rozhodnuti X 36 
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oklamaného, a by toto počínání si mělo svou příčinu (spolupříčinu) 
v onom omylu. 

Civilní bezpráví stává se činem trestným, přistoupí-li k tomu da,lší 
náležitosti stanovené trestním zákonem. 

Výhrada § 430 obě. zák. o vlastníkově povinnosti k náhradě škody 
platí i v případě § 440 .obč. zák.; toto ustanovení zl\kona nepředpokládá, 
že nabyvatel domáhající se knihovního vkladu, nevěděl o dřívějším zci· 
zení téže věci. 

Pokud lze spatřovati trestný podvod (přečin § 1 zák. o maření exe
kuce) v .opětném prodeji (kupu) nemovitosti již jiné osobě prodané, 
pokud se týče v knihovním provedeni druhé kupní smlouvy vkladem 
práva vlastnického pro pozdějšího kupitele. 

Stíhání osoby vydané pro určitý skutek není na závadu podřadění 
skutku pod mírnější kvalifikaci. 

(Rozh. ze dne 15. září 1928, Zm I 394/28.) 

N e j v)' Š š í s o II d jako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení' 
zmateční stížnost státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu 
v Chebu ze dne 27. března 1928, jímž byli obžalovaní podle § 259 čís. 3 
tr. ř. sproštěni z obžaloby pro zločin podvodu podle §§ 197, 200, 203 
tr. zák. 

o ů vod y: 

Zmateční stížnosti, uplatňující důvody zmatečnosti čís. 5 a 9 a) 
§ 281 tr. ř., nelze v žádném směru přiznati oprávnění. Sprošťující vý
rok ohledně zlocČinu podvodu, jehož se obžalovaní podle obžaloby prý 
dopustili opětným prodejem (kupem) podílů na nemovitostech, proda
ných již před tím jíné osobě, Hanně H-ové, a následujícím vkladem 

. práva vlastnického pro druhého kupitele (obžalovaného Z-e), napadá 
stižnost v prvé řadě výtkou, že nalézaci soud, shledav v souzeném skutku, 
v opětném prodeji věci již prodané, pokud se týče v koupi věci již jinou 
osobou platně koupené ve spojení s vymožením knihovního, vkladu práva 
vlastnického pro druhého kupitele, nereelní využití nevědomosti prvé 
kupitelky a její důvěry, že prodatelka se své strany nebude překážeti 
splnění první kupní smlouvy a že zejména splnění toto neznemožní, ne
právem požaduje ke skutkové podstatě podvodu, by obžalovaní jednali 
vědouce, že se dopouštějí trestného činu, a dále, že soud na'lézaCÍ ne
právem a řídě se mylným výkladem zákona vyloučí I zlý úmysl obžalo
vaných, by jejich jednáním utrpěla Hana H-ová újmu po rozumu § 197 
tr. zák., škodu lla svém majetku nebo na jiných právech. Zrušovací soud, 
přezkoumav napadený rozsudek a jeho důvody shledal, že klamem 
v rozsudku předpokládaným při správném výkladu zákona není naplněna 
skutková podstata podvodu ani co do náležitostí v prvé řadě podstat
ných, kde jí rozsudek předpokládá, takže sprošťující výrok ohledně zlo
činu podvodu jest v tomto směru za všech okolností odLlvodl1ěn, i kdyby 
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.' ., .' 'ka'ící se dalších náležitostí skutkové.?~d~ 
výtky zmateenl. StI~nost~"ty ~ utno vycházeti ze skutkových z]lstem 
"taty~ byly opravlleny .. ':1 teO:'111~rech tu v úvahu přicházejících a rOz
napadeného rozsudku,. J~z ~ ránce ni'ak napadána (§ 288 čís. 3 tr. ř.). 
hodných neloY,la po tOlll1alm stl' cí s~ud v důvodech napadeného rOZ-

l k tomu že se I na eza 'h ' I h a 
Vzhlec e111 " " t'"' stížnosti ve svých písemnyc vyvoc ee , 
sudku i ou purcove zm3 eC~l,. oku na podporu svého stanovIska 
v úst~í!l1 přednesu při .zr~~oIV~Cnl;lc'hrpr'edpl·sŮ obecného zákona občan-

. . "ným I pns us y . . 
dovolivah ,;,ez1 Jl 440 dlužno předeslati, že z uvedených ustal~o~en~ 
ského, zeJl:,ena Jeho § I '. )odstatného dovozovati pro rozresem 
práva Obc~:,skeho n~:zek nl~d} a pokud v opětném prodeji (kU~u) ne
otázky, o nI: .tu Jde, o, y, ně rodané, okud se týče v knihovmn: .P;o
moviwstl JIZ. Jlne o~o~~lt~~~ v0adem pr~va vlastnického pro p,oz.cjejsl,ho 
vedenI druhe kUJ;l1l SI. t. tn' odvod. § 440 obc. zák. stanovl, ::e, pre
kupitele lze spatrovat; les Yf věc dvěma různým osobám, pnpadne 
nechal-Ii vlastnlk t?~Z nem~vI.~u , ápis Pokud jde o věci movité, ob
tomu, kdo dříve z!za~al Z~d~~n~V~~t~nov~ní, že, zcizil-Ii vlastník tutéž 
sahuje § 430 obc. zak; o. .: 'edné s odevzdáním, druhé bez 
movitou věc dvéma ruzn~mb Ol SOdb.~m, oldevzda' na že však vlastník ručí 

" '1" ť ktere y a nve , . ď 
odevzdant, na ez~ e, 'I d vlastníkově povinnosti k nahra e, 
poškozené ~trane:. Ta:? vy"lfa 4:0 (lobč. zák., aČ tam výslovně o :'í l1<:m 
škody, ktera platI I v pnpa,Íc § . 'kon ve dvo]'ím prodeji téze vecI 

. k "", oukazuje k tomu ze za .' " k zmlll y, zre]me P . ,J 'čin Civilní bezpráví stava se vsa 
různým osobám spaiřuje protlpravnJ 1 I:' a'lez'itostí stanovené trestním 

, ., t pUJ'j li k tomu c a SI n, 'k 
činem trestnym, pns ll' -, b t le uznává ovšem stálá jU(h a-
zákonem. Po~ud jd~ o, ?r~heho na ~~~e:" rávní vědy, že ustanov~ní 
tura ve shode s prevaznym. ~ta?ov ~I domáha"ící se knihovmho 
§ 440 obč. zák. nepl"edpoklada, ze. n~!,yv~tc' a 'ze naojpak knihovní na-

d ", v· .. ' Clzelll teze ve 1 
vkladu, nevěděl? . nve]~l11; z hd kd ž ;ěděl o dřívějším přenechá,-
byv~te~ je zp;avld~, c~a?e~ :'ei~e 0f~hl~eti, že ustanovení § 440 obc. 
vanJ veCI jlne oso e. :,sa , takov' ch případech nabude vlast
zák. upravuje tohko otazku, kdo.v d ž~ vlastnického práva k nemo-

. t' . pouhy'm provedennTI zasa y, b' 'k 
nIc VI, a ]e , . . 'h' kladem Z předpísu § 440 o c. za ., 
vitoste~, lze nabyh leD ~n~ ~vn;l~á~ věc n~movitá týmž vlastníkem po
že z nekohka osob,!n~z J a ~ tnického ten z kupítelú, jenž požádal 
stupně prodana, ~,abyva. prav~ v as. "e prodej věci jinak již prodane 
dříve o vklad sveho prava,'p Yd ne slce

l
, t

Z
. pokud se ty' če že knihovní 

. b' ." z tohoto duvo u nep a ny, " 
nem o 50 e JlZ '. b" 'činné Ale tím nejsou dotceny 
provedení takové s:"lo:,vy jest ?' ~o e ~restnÚlO zákona o stihání pod
nebo z platnos:1 vyr~denr am p~e, bl,sy kého práva o neplatnosti jed
vodu ani povsechna USlanovel1l o cans . .' (§ 879 obč 
nání J příčících se zákonnému zákazU

l
l1ebo ,dobryma,ns'arC~VyU~l o~hraně dů~ 

J v" nezením p ynoUCllTI ze z 
zák. se samozr.tpny111 01 , , b' . ~V'ho soudu ví-

, '1 " . Srov též rozhodnl1Íl )'V. ne]vyssl 
věry v km 111 vere!~ou~ . '1' č's 59 kde je sice vyslovena 
deňského Ol. U. CIS. ~~14, rep. n~:Zll 'kl. e ledpokládá že další na·
shora zmíněná zásada, ze § 44.0 ? c. z: ... nnf osobě ne:ěděl ale Ciní 
byvatel o dřívějším přen~ch~11l teze veCI JI 'ho kupitele ~ jednáni 
se výhrada pro případ, ze slo I na stlane nove 36. 
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podvodné. Podobné i v rozhodnuti toho,to nejvyššího soudu čís. 980 
sb. civ. Ustanovení § 440 obč. zák. tedy nijak nebrání, by souzený 
skutek nebyl kvalifikován za trestný podvod, kdyby v něm byly shle
dány veškeré pojmové znaky tohoto deliktu. 

Tu dlužno především z úvah vyloučiti případ, který by sice nepo
chybně podvodem byl" o nějž však tu nejde, kdyby totiž bylo zjištěno, 
že obžalovaní již při uzavírání kupní smlouvy s Hanou H-ovou jednali 
v úmyslu, tuto smlouvu neplniti, pokud se týče její splnění zmařiti a tím 
H-ovou poškoditi. To však v trestním řizení nevyšlo na jevo, obžaloba 
tak nezní a nalézací soud nic takového nezjistil. Naopak bylo zjištěno, 
že první kupitelka Hana H-ová měla v rukou pravoplatnou, ke knihovnímu 
vkladu způsobilou kupní smlouvu, na základě které mohla si kdykoli 
pouhou knihovní žádostí vymoci vklad svého vlastnického práva k po
dílům nemovitostí M. T. O-ové knihovně připsaným (tomu nebyl na zá
vadu záznam práva vlastnického pro A. Z-e, § 49 knih. zák.), že však 
se vtělením své kupní smlouvy vyčkávala patrně až by došlo k rozhod
nutí nejvyššího soudu ve sporu A. Z-e proti M. T. O-ové o spravení zá
znamu práva vlastnického k podílům nemovitostí jí koupeným, v důvěře, 
že M. T. O-ová se své strany nebude překážeti splnění smlouvy nebo 
dokonce splněni toto neznemožnÍ. V opětném prodeji těchže již právo
platně prodaných podílů nemovitostí a ve vymožení vkladu práva vlast
nického pro druhého kupitele A. Z-e bez vědomí první kupitelky a s po
rušením její oprávněné dúvěry spatřuje nalézací soud nereelní využití 
nevědomosti (omylu) Hany H-ové, spadající pod trestní sankci § 197 
tr. zák. Než názoru tomu nelze přisvědčiti. Ke skutkové podstatě pod
vodu se vyžaduje, by pachatel lstivým předstíráním nebo jednáním ji
ného uvedl v omyl nebo takovými prosiředky využil omylu nebo nevě
domosti jiného, by ho tím, prostřednictvím omylu nebo nevědomosti při
měl k jednání (opomenutí), jimž oklamaný buď sám sobě neb i jiné 
osobě nevědomky má zpúsobiti škodu. Při tom nutno druhý případ § 197 
tr. zák. (využití omylu nebo nevědomosti) posouditi ve spojení s pří
padem prvním (uvedení v omyl). V prvním případě uvádí pachatel lsti
vým předstíránim nebo jednáním jiného v omyl, tento omyl klamem vy
volaný má podle pachatelova úmyslu přivoditi škodné jednání oklama
ného a důsledkem toho nepřímo i škodu. V případě druhém využívá pa
chatel omylu nebo nevědomosti jiného již tu jsoucích; i toto využití 
omylu nebo nevědomosti musí se státi způsobem lstivým, při čemž lsti
vost nesmí záležeti toliko ve využití cizího omylu nebo cizí nevědo
mosti (slova: »anebo, kdo v úmyslu tom a způsobem právě dotčeným 
užije ... «, jimiž zákon poukazuje k předchozim slovům »Istivým před
stíráním nebo jednáním«). Pouhé, třeba nereelní využití omylu nebo ne
vědomosti jiného proto nestačí ke skutkové podstatě podvodu. Také 
v případě lstivého využití omylu nebo nevědomosti musí býti podle pa
chatelova úmyslu tento obyl pokud se týče tato nevědomost v přÍ'č'inné 
spojitosti se zamýšlenou škodou. I tu musí býti omyl pokud se týče ne
vědomost pachatelem lstivě vyu,žitá pro oklamaného pohnutkou a před
pokladem jeho rozhodnutí se. Při tom se omyl a nevědomosl liší jen co 
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~.1 záleží v nesprávné představě, nevčdomost 
do způsobu kl~mu. OI~Y~rčité skutečnosti. Pokud se však týče vzt~l,lI 
V nedostatku predstavy . '. obe-nla znaky podstatného rozdll\!, 

, . ledkU nell! mezI .. d b' 
k zamýšlenemu v~s e ' rakticky v mnoha případech ani nedaJl o ~e 
nehledíc k tO,mu, }e s, P d tatek představy, nevědomost o. sku!e~
"ozlišiti, ponevadz_ prave h n~ ~snebo spolu rozhodné činí zbývajlcl pre,;
~osti v určitém smeru ro~ o fnou podstatným zoakem podvodu v obou 
stavu skutečně tu JSO.UCl ~~~ že Škoda vznikla (podle pachatelova úmy~ 
P'rl'padech § 197 tr. zak. J "h _. 'n' Sl' 'J'ednání neb opomenult) 

'k ť) vlastnt o pocma 1 \ 'I _. 
slu měla vznt nou 1 z ,." S'l ma' svou příčinu neb aspon spo upn

'h - toto pOctnam . k j ~ "e oklamane o, a ze I úm sině k tomu cíli vyvolanem, po ue se ly:. 
činu v omylu pachate_~~mos~ jichž pachatel lstivým způsobem vyuzll 
v omylu nebo ~ ~eve ht 1914 II str. 556, 557, 560, 562, 563, 564, 580, 
(Srov. Fingef: Straffec. ' O udriss des 6sterreichischen Strafrechtes, 
581, Lammasch-Rlttler. ru 
str. 302--307). 

_ d' k skutkový děj nalézacím soudem zjiš-
Posuzuje-Ii se s teshto hl~ Ise

b
, lana' M T. O-ová pokud se týče 

'd v' reJmo ze o za ov· , , .. " 
těný, jest pre eVSIOl : ' , díly nemovitostí Haně H-ove JIZ 

J'eJ'í zmocněnec Hanus O., pro?abvse Pd
o 

Olí první kupitelky a umožnivše 
, d' A Z-OVl ez ve o. . k . 

platne pro ane znovu, . 'h ku itele porušili timprvlll upm 
vklad práva vlastnlckeho pro nodve,? erPeelnn'lO příčícího se cti a víře 

d t 'l' e takto Je nam n, 'I .. t smlouvu a opus II s 'h d- 'kody Haně H-ové. Je da e JIS o, 
.. 'h "padě k na ra es, ' a zavazuJICl o po pn , ' I umožněn tím, že Hana H-ova, ac 

že závadný postup o~~alovanych by la se o knihovní vklad svého vlast
tak kdykoli~ mohl~ UCt1;lÍl, nep?sta~~ili této skutečnosti, pokud se tý~e 
nického prava a ze obza~ov~nt po d 'Že však obžalovaní na smer 
možnosti oním opomenuttm 'Jlm tIJe ~ai'~: 'm způsobem nějak působili 
vůle a na rozhodnutí se Hany. -ove ~ ~~hovní vklad svého práva a 
v tom směru, by opo,menula vymo~l . Sl ~í adnému poškození, nebylo 
takto opatřiti, čeho tre~a, by ,za~ran~la !lo~VY před první kupitelkou, 
zjištěno. Pouhé zataJem druhe u~noJ s n'vadž v tom nelze spatřovati 
její neoznámení, k tor;ru nepost~č~Je, ~~ ca to ani na straně obžalované 
lstivé jednání spad,alicl P?d

b 
§1 19H r; ~~;~é obli"atorně zavázána (srov. 

M. T. O-ové,. ktera Jedme ya ane co hlavně brání podřadění so.u~ 
Lammasch-Rlttler, stL .. 304 dole~. TO't o spatřovati v tom, že tu schazl 
zeného skutku pod P?Jel~ podv? u, nu n_' ších znaků podvodu, totiž to·
jeden z nahoře vylo~enyc.h neJPodstatne~ tel ov , m jednáním a zamýšle-
1iko nepřímá přJčmna, spOJitost .~,ezlbac s;Oň p~dle pachatelova úmyslu 
nou škodou, ph čemz tato VZ~l <a ne , ~, si oklamaného jež má svou 
má vzniknouti přímo z v:~;;tnlho počlnan~chatelem úm· sině k tomu cíli 
příčinu neb aspoň spol~~ncmu v f:~~~g v nevědomos~, jichž pachatel 
vyvolaném, pokud se t~ce v ,omy ouzeném ,řípadě šlo však na straně 
za stejným účelem Isltve,V~Uzll; V. s -'U'íci Přímo k porušení nárok!! 
obžalovaný~h o. ú.mysln~ Jedtanl, S~~\!mž ~bžalovani zajisté využil.i 
Hany H-ove _2 JeJI kupnl sm,o~vY;ldoby, ač měla možnost tak učiniti, 
skutečnoslt, ze SI Hana H-ova'ho . aniž však obžalovaní v tomto 
nevymohla knihovní vklad sve oprava, . 

1
1
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:měrll.n~jak úmyslně púsobili na její rozhodnutí. Jde tll zajisté o poru
SE:m duvery Hany H-ové) avšak ne každé porušení důvěry lze beze všeho 
sto,tožňovati s jednáním podvodným, ke skutkové podstatě podvodu se 
vyzad~Je ,Vice. Jak Fž m:,edeno, jde tu o jednání přímo porušující obli
~at.ornl zavazek, Jez. dluz~o ;,a r~veň posta,viti jednání dlužníka, který 
pnym (1:lkOlIv pravnrm, nybrz tyslckym) zpusobem \Ímyslně hledí zma
nh spInem smlouvy, na př. zni'č'enÍm prodané věci individuelně určené. 
V takový~h případec~ ~1elz: př;ce s po~kazem k tomu, že věřitel, kdyby 
o tomto umyslu dluznrkove byval vedel, byl by proti tomu něco mohl 
podniknouti, tvrditi, že dlužník, který při sjednání smlouvy podobného 
umyslu neměl, oním jednáním využívá způsobem předpokládaným 
v § 197 tr. zak. omylu nebo nevědomosti věřitele, při čemž tato nevě
domost má záležeti právě v nedostatku vědomosti O onom úmyslném 
jednání dlužníka, věřitele přímo poškozujícím, tedy o domnělém trest
ném činu. Připadnou povinnost toho, kdo chce porušiti obligatorní zá
vazek, by tak nečinil bez vědomí druhé strany, by jí tento svůj úmysl 
předem oznámil, lze sice snad dovoditi jako kladný rub záporné povin
nosb smluvní, uvarovati se všeho, co by mohlo překážeti splnění smlouvy, 
tedy zejména toto splnění úmyslně nemařiti. Avšak v pouhém opome
nutí případné povinnosti takové a v jednání, čelícím přímo k porušení 
~b1ígatol:ního zá~azku, nelze spatřovati trestný podvod, nebyl-Ii tu tent·) 
umy,1 JIZ v dobe sjednání smlouvy, nebo nepřistoupilo-Ii k tomu ještě 
nějaké ?klamáni, jehož je nezbytně třeba ke skutkové podstatě podvodu, 
ktere vsak v souzeném případě nebylo zjištěno (srov. rozhodnutí nejv. 
soudu vídeňského čís. 4041 úř. sb.). Poněvadž již z uvedených důvodů 
nelze v souzeném skutku spatřovati zločin podvodu obžalovaným za 
vinu kladený, nemohla se zmateční stížnost státního zastupitelství 
v tomto směru setkati s úspěchem a nebylo třeba obírati se blíže jejími 
vývody, t}'kajícími se po této stránce výhradně dalších za tohoto stavu 
věci již nedůležitých náležitostí skutkové podstaty. 

Pokud zmateční stížnost dále napadá výrok nalézacího soudu o pří
padné obžalobě pro přečin maření exekuce, spáchaný prý tím, že obža
lovaní ve vzájemném dorozuměni a ve společném úmyslu, by stížili Haně 
H-ové uplatnění práv z kupních smluv ze dne 13. března 1926 a ze dne 
14. května 1927 a zmařili uspokojení jejích nároků na navrácení a na 
úhradu jejich útrat, se dopustili č'inů jim obžalobou v prvé řadě jako pod
vod za vinu kladených, dlužno předeslati, že stihání obžalovaných Ha
nuše O-a a M. T. O-ové pro přečin maření exekuce, spáchaný prý dru
hým prodejem podílů nemovitostí a zaknihováním této smlouvy není na 
závadu, že souzený skutek jest v zatýkacím rozkaze vyšetřujícího soudce 
ze dne 1. června 1927, na jehož základě byli tito obžalovaní vydáni, 
označen jako zločin podvodu podle §§ 197, 200, 203 tr. zák. Neboť spol
kový kancléřský úřad (spravedlnosti) ve Vídni schválil usnesení vrch
ního zemského soudu ve Vídni, by byli řečení obžalovaní krajskému 
soudu v Chebu pro skutek ten vydáni, beze vší výhrady; výhrada nepří
pustnosti stíháni osoby vydané prď určitý skutek v případě mírnější kva-
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lihkace skutku není výslovně stanovena v dohodě Čsl. .republiky a Ra~ 
kvuska o vzájemném vydávání zločinců ~viz ,výno~ 111111. spľavedl~lO,st~ 
e dne 29. března 1919, č. j. 6336, čís. 5 vestmku m!l1. sprav.), a stJham 
~ydaných zločinců jedině při zachování pr~vní kv~lifika~e skutku, jíž s~ 
'"ďly úřady na vydání súéastněné v dobe vydam, nem am z omezem 
:1 1~,ezinárodníll1 styku obvyklých, jež arci dlužno zachovati také podl~ 
odst. čís. 10 onoho výnosu. Zjištěnéj~dnání obžal?vaných nevyčerpava 
však, pokud jde o d~uhý prodej podl!u ~emovltostJ, ~111 skutk?vo~ pOd: 
statu přečinu podle § 1 zákona o marem exekuce. Pravem nalezacl, ~ou~ 
poukazuje k tomu, že první kupitelka

o 
Hal;a H-ová .měla v rukou radTI<; 

sepsanou a ke knihovnímu vkladu zpusobll?u kupl1l smlouvu, ~a JeJlmz 
základě kdykoliv si mohla vymoci vklad sveho vlastmckeho prava k do
tyčným podílům nemovitos~í, dokud prodate~ka byla Jako vlastl1lce za
psána v pozemkové kmze. lomu nebyl, pk JIZ uvedeno, ~odle § 49 ~mh. 
zák. nijak na překážku knihovní záznam práva vlastmckeho- pro o?zalo
vaného A. Z-e. Z toho plyne, že, dokud prodatelka M. T. D-ova byb 
jako vlastnice zapsána, n<;hrozila jí se strany první kupite.lky H~ny H-ove 
žádná exekuce. Tento predpoklad nastal teprve vlo.zemm pl ava. vlast
nického pro druhého l<upitele A. Z-e, neboť t~pr~e hm bia prv.111 kupl
telce odňata možnosl vymoci si vklad vlastn}ctvl, be: pnnucel11 proda~ 
telky. P~k bylo však proti prodatelce, ponevadz. JIZ nebylavlastmcl, 
možno vésti exekuci za účelem převodu vlastl11ctvl Jen podle § 353 ex. 
ř. tato exekuce nebyla však závadným jednáním obžalovaných zmařena; 
Stejně nelze mluviti o maření exe~llce k vy:náhání ná~oku, ~any H-ove 
na vrácení předem zaplacené kupl11 ceny. Narok na vracem uplaty mohl 
vzniknouti teprve tím, že by první kupitelka byla odstoupila ocl smlo~vy 
(§ 918 a násl. obč. zák.), tedy teprve po té, když prodatelka zmanla 
první kupní smlouvu převodem vlastmctvl na dr~heho kuplt,;le. Pak 
teprve bylo lze tvrditi, že obžalované M. T. O-ove k v~dobytJ tohoto 
nároku hrozila exekuce' tuto exekuci nemohla proto zmantJ predchozlm 
prodejem. Sprošťujicí ;ýrok pro podvod, spáchanýyrý smíren:, j;ji ob
žalovaní sjednali ve sporu A. Z-e prah M. T. O-ove o spravel1I zaznamu 
práva vlastnického, napaden jest zmateční stížností státního zastuf'ltel~ 
ství jen s hlediska§ 1 zákona o maření exekuce. Než důvod zmatecnostI 
čís. 5 § 281 tr. ř. neprovádí stížnosl v tomto směru ~ůbec, důvod 6s. 
9 a) § 281 tr. ř. pak neprov,;dí P? zákon,u, pok~dpntom ~uduJe na 
skutkovém předpokladu úmyslu obzalovanych ma;ltJ ~mm ~n1!:el11 exe
kuci, který napadený rozsudek nejen ne:zal prokazan~m" nybrz naopak 
výslovně vyloučil. Pokud stížnost !:apad~ tyto .skutk?ve pr:,dp~kl!dy: na
padeného rozsudku, brojí jen nepnpustne proh volnemu pr:,svedc,,;m n~
lézacího soudu. PO'1ěvadž již toto zjištění v dotčeném sme,'u pIne odu
vodňuje sprošťujíci výrok i ohledně přečinu maření exek~ce, __ nebylo 
třeba zabývati se v tomto směru ostatními vývody zmatečm shznostJ a 
nebylo ani potřebí zvláště zdůr,azniti, .že. obžalovaní M. T. I?-o~á a Ha
nuš O. pro skutek tu v úvahu pnchazeJlcl, ,t. ). P;o sml.r uzavreny v ono~ 
sporu ani nebyli vydáni. Bylo proto zmatec!1l sÍlznost pko ve vs ech smo
rech bezdůvodnou, z části i jako po zákonu neprovedenou zavrhnoutI. 
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Skutkovou podstatu zločinu podle § 93 tr. zák. tvoři každé omezo
vání napadené osoby v užívání osobní svobody, t. j. ve volnosti pohybu 
a ve výkonu svobodné volby místa pobytu, ať se to děje násilím lysic
kým nebo psychickým nebo lstí. Nenáleží sem sice pouhé stížení pobytu, 
ani omezení svobody tak nepatrné, že by překážky mohly býti kýmkoliv 
beze všeho přemoženy, nebo tak krátce trvajíc!, že by pro své rychlé 
pominuti .jako takové ani nebylo pociťováno. Krátkost doby omezování 
osobní svobody může však býti vyvážena jeho intensitou, takže dlužno 
vyloučiti z trestní sankce § 93 tr. zák. jen omezeni zcela pomíjející 
o kvalitě zcela nepatrné. 

Spolupachatelství zločinu plde § 93 tr. zák.; nevyžaduje se, by pa
chatelé zamýšleli trvalé omezováni, nýbrž stačí každé omezení ve vol
ném pohybu a ve svobodné volbě místa pobytu, není-li zcela pomíjející 
a co do intensity tak bezvýznamné, že se dá kýmkoliv beze všeho od
straniti. 

Skutkové předpoklady pro spolupachatelství jsou splněny nejen ten
kráte, když se spolupachatelé o trestném činu předem nebo výslovně 
srozuměli, nýbrž také, když se jednotliví z nich připojili k davu, pácha. 
jícímu trestné činy a vědomé s ostatními spolupůsobili k dosa~ení spo
lečného cíle. Spolupachatelé zodpovídají nejen za svou vlastní činnost, 
nýbrž i za celý výsledek společného podniku. 

Vydíráni (§ 98 b) tr. zák.), t. j. donucováni jiného k r02)hodnutí vůle, 
k němuž by se jinak nebyl odhodlal, psychickým násilím, předpokládá 
sice, že vyhrůžka (ubližením na těle, svobodě, cti nebo majetku) musl 
směřovati přímo nebo nepřímo proti tomu, kdo má býti donucen, t. .i. 
musí býti určena k tomu, by se mu dostala na vědomí, avšak zlo, ubll
žení, jímž se vyhrožuje, může se (stejně jako násilí podle § 98 a) tr. 
zák.) týkati i některé osoby jemu bllzké, rodiny, příbuzných nebo chrá
něnců. 

Po.jem »chráněnců«, t. j. osob pod ochranou napadeného, dlužno vy
kládati co nejšíře. Farní osadníky dlužno pokládati v poměru k faráří 
za osoby chráněné v onom smyslu. 

(Rozh. ze dne 15. záři 1928, Zm II 17/28.) 

N e j v y Š š i s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčeni 
zmateční stižnosti čtyř obžalovaných dJ rozsudku krajského soudu 
v Olomouci ze dne 30. září 1927, pokud jím byli stěžovatelé uznáni vin
nými zločinem veřejného násilí podle § 93 tf. zák., Jan B. kromě toho 
zločinem veřejného násilí podle § 98 b) tr. zák. 

Důvody: 

Zmaiečni stižnost se dovolává důvodů zmatečnostičis. 5, 9 aj, 10 
§ 281 tf. ř. Ve směru formálním (čis. 5 § 281 tr. ř.) vytýká, a) že r02-
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sudek jest nejasný a neúplný, jednak proto, že ~rý jen všec:becn?, tedy 
neurčitě zjišťuje že obžalovam jedllalI ve zlem umyslu, takze pry nelze 
posouditi zda p~užívá soud správně trestního zákona, jednak proto, že 
neuvádi Žádných důvodů pro výroky, že i po stránce, subj<;ktivní j~st tu 
skutková podstata zločinú podle §§ 93 a 98 b) tf. zak. Temlto v)'vod)' 
doličujc sice zmateční stížnost výtky nejasnostI a nedostatku duvod~, 
nikoliv však také neúplnosti; ,než ob~ výt~y jsou bezp?dst~tné, P?ne_~ 
vadžrozsudek na několika lI1lstech zretelne vyslOVUje, ze vSlchm ctyf! 
stěžovatelé, připojivše se k davu asi 200 lidí, který se shlukl 14. dubna 
1926 před farou v O. za tím účelem, by z~bráni: ,nově d.osazenému f,~~ 
ráři P. V-ovi, převzíti faru a úřad, obstoupIlI koór, pouzllI pr~Íl f.aran 
v něm sedicímu násilí různého způsobu v úmyslu, by mu zabramII do~ 
stati se na laru, tedy v úmyslu, by mu překáželi v užívání jeho osobm 
svobody (by ho bezprávně a proti_ j,eho vůli v osobni svob?dě ome:o
vali); u obžalovaného Jan~_B-e z]l~t~je rozsudek :11lm? to, ,ze vyhrozo
val nově dosazenému faran vyvola11lm krveprolItI v umys,u, by touto 
pohrůžkou na něm ~yl:utíl vzdán! se fary. Výroky .~_ s~bjektivní ~ině od~
vodňuje soud formalne bezvadne poukazem na z]lsteny stav vecI, z n~
hož vysvítá, že se obžalova~!připojili ~ davu, jehož ~~elem bylo :abra~ 
niti nově jmenovanému faran, by neprev~al f~fl1, a urad, a ,ze ,vedome 
v něm spolupůsobili k dosa!enÍ tohoto .cIle r~z~yml_ akty n.asll! v ;oz: 
sudku blíže zjištěnými jakoz I na vlastm seznam obzalovanych, z I1lchz 
B-ová, A-ová i B. přÍ!~o doznali, a Z-ová byla usvědčena - že při_svém 
jednání sledovali účel, zabrániti faráři, by se nedostal do fary, a ze mu 
proto překáželi v užívání osobní svobody, nedopustivše, by_ mohl vy
stoupiti z vozu, pokud se týč,e, že obžalovaný B. pronesl pohr~zku v umy
slu, by vynutil na faráři konáni, na něž neměl n~ro~~. b) Neupl~ost !OZ
sudku shledává stížnost v tom, že soud nepnhlIzl k seznam svedka 
P. V-y, pokud udal, že nemyslí, že obžalovaní měli úmysl, násilím ho 
udržeti v kočáře, a má za to, že by bylo stačilo pouze rozhrnoutI ruce, 
by se dostal z kočáru dolů, že neuvá~i1, že ~soby stojící u kočá~u byly 
vystaveny velkému náporu ze zadu a ze se nasledkem toho pouha JeJlc>l 
přítomnost a trpné chování u kočáru vysvětluje spíše jejich zVědavos,ií 
a nestačí k odůvodně!lí zlého úmyslu. Dále prý přehlédl prvý soud vy
pověď svědkyně Aloisie H-ové, že B. nestál blízko kocáru a nekřičel; 
posléze prý neuvážil, že nebylo dokázáno, že se obžalovaní před trest
ným činem smluvili. Než i tyto výtky jsou bezpodstatné, poněvadž svě
dek P. V. udal pří hlavním přelíčení: »Chtěl jsem slézti, lidé mně však 
nedovolili, více žen vystoupilo na kočár a na stupátko a držely mě ~á~ 
silim, abYCh neslezl; při tom mě mnohé žďuchaly; toto handrkovam 
trvalo asi 10 minut; všecky přítomné ženy shromáždily se k mému ko
čáru jistě s úmyslem, by mě do fary, nepustily; nemyslel bych, že by 
měly úmysl násilím mne na kočáře udržeti; kdybych byl chtěl sestou
piti z kočáru, musil bych jistě užiti násilí, totiž alespoň ruce rozhrnoutI, 
což jsem neučinil.« 'Poněvadž pro skutkovou podstatu § 93 tr. zák. se 
nevyhledává, by pachatelé zamýšleli trvalé omezování"nýbrž stačí každé 
omezení ve volném pohybu a ve svobodné volbě místa pobytu, nem-Ir 
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zcela pomíjející a co do intensity tak bezvýznamné, že se dá kýmkollv 
beze všeho odstraniti, nestal se mzsudek zmatečným proto, že se ne
zabýval výpovědí svědka P. V-y, to tím méně, že ji zmateční stížnost 
právě v poclstatnéčásti cituje nesprávně a vytrhává ze souvislosti. Pokud 
obžalovaní popřeli trestný umysl, hájíce se tím, že u kočáru nebyli 
nebo že přišli, když již bylo po výstupu, po případě, že tam byli jen ze 
zvědavosti (Z-ová, částečně i A-ová), soud se obhajobou zabývá, ale 
pokládá ji za vyvrácenou výsledky provedeného řízení; povšechná výtka 
neúplnosti činěná v té příčině rozsudku jest tedy bezpodstatná. K okol
nosti, že se obžalované chovaly II kočáru pasivně, soud přihlížeti ne
mohl, poněvadž provedenými důkazy byl prokázán opak a zjištěny četně 
akty násilí vykonaného nejen davem, nýbrž i každým ze stěžovatelú 
zvláště. Svědkyně Aloisie H-ová udala, že obžalovaný B. byl také u ko
čáru a křičel, ale co, svědkyně již nevÍ, také ne, co vykřikoval na ni;' 
neměl proto soud důvodu zabývati se seznáním citovaným ve stížnosti, 
jehož ve skutečnosti neučinila. Poslední okolnost, kterou zdůrazňuj" 
zmateční stížnost, že nebylo dokázáno, že se obžalovaní před trestnSrm 
činem smluvili, jest nerozhodná, poněvadž skutkové předpoklady pro 
spolupachatelství jsou splněny nejen tenkráte, když se spolupachatelé 
o trestném činu předem nebo výslovně srozuměli, nýbrž také, když se 
jednotliví z nich připojili k davu, páchajícímu trestné činy a vědomě 
s ostatními spolupůsobili k dosažení společného cíle. Tyto skutkové 
předpoklady spolupachatelství tu však rozsudek zjišťuje ohledně kaž
dého ze stěžovatelú zvláště, takže je právem činí zodpovědnými za 
celkový výsledek společné činnosti jako spolupachatele. 

Po věcné stránce -- ČÍs. 10, správně 9 a) § 281 tf. ř. - namítá 
zmateční stížnost, že činnost stěžovatelÍl, jak ji zjišťuje rozsudek, ne·
naplňuje skutkovou podstatu zločinu podle § 93 tr. zák., poněvadž prý 
v pouhém sáhnutí na P. V -u, bránění mu v povstání, v mávání rukama, 
v křiku na koně, nebo dokonce v pouhé přítomnosti u kočáru, nelze ještě 
spatřovati omezování osobní .svobody, nýbrž nejvýše stěžování volného 
pohybu, uváží-Ii se prý, že činnost obžalovaných (i B-ové) nebyla 
nijak intensivní, takže P. V-ovi stačilo pouze rozhrnouti ruce, by se 
vyprostil a dostal ven z kočáru. Než zmateční stížnosti nelze "áti za 
pravdu. Skutkovou podstatu § 93 tr. zák. naplňuje každé omezování 
napadené osoby v užíváni osobní svobody, ve volnosti pohybu a ve v'Ý'
konu svobodné volby místa pobytu, ať se to děje násilím fysickým nebo 
psychickým nebo lstí. Nenáleží sem ovšem pouhé stížení pobytu a rovněž 
ne omezení svobody tak nepatrné, že by překážky mohly býti kýmkoliv 
beze všeho přemoženy nebo tak krátce trvající, že by pro své rychlé 
pominutí jako takové ani nebylo pociťováno. Krátkost doby omezování 
osobní svobody může však býti vyvážena jeho intensitou, takže dlužno 
vyloučiti z trestní sankce § 93 tr. zák. jen omezení zcela pomíjející 
s kvalitou zcela nepatrnou. V souzeném případě zjistil prvý soud, že 
všichni čtyři stěžovatelé se připojili k davu, který obstoupil kočár, a 
faráři v něm sedícímu, když chtěl sestoupiti a jíti do fary, nedovolili 
vystoupiti, a·č'ko!iv se o to pokusil s jedné i druhé strany kočáru; zjistil, 
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že 110 drželi rukama, zejména že stěžovatelka Antonie B-ová, kdykoliv 
chtěl sestmJpiti, ho rukama chytila a stáhla zpět na sedadlo, že Julie 
A-ová, mávajíc u kočáru rukama, jako kdyby chtěla koně udeřiti bičem, 
voláním pobádala koně (do běhu); že Anna Z-ová křikem na koně 'a 
žďucháním do kočáru se ho snažila uvésti do pohybu a že Jan B. 
obstoupenil11 kočáru a vyhrůžkami, maje ru~e. v~hrn~lté a š~r:llu}e p.roti 
faráři pěstmi, zabránil, by nemohl sestouplÍl: ze tnnto nasllnym Jed
náním stěžovatelů byl farář V. proti své vůli zadržen v kočáru po dobu 
10--15 minut a zbaven možnosti volného pohybu; posléze zjistil roz
sudek, že všichni čtyři obžalovaní srovnale s davem jednali v úmyslu, 
by faráře omezili v osobní svobodě a ve volnél~' pohybu, ~y, mu za,b:á~ 
nili sestoupiti z kočáru a odejíti do fary. Vychazl-il se z tecnto zJlstem 
rozsudku v jich celistvosti, nutno říci, že prvý soud nechybil, podřadiv 
zjištěnou činnost obžalovaných, kteří jako spolupachatelé zodpovídají 
nejen za SVOll vlastní činnost, nýbd i ,za c~lý ~ýsledek ~polečného pod
niku, pod ustanovení § 93 tr. zak., Jezto naslilm I pohruzkaml CP?zdvI
ženými pěstěmi) bránili faráři V-ovi ve volnosÍl pohybu po delsl dO,b~ 
a způsobem tak intensivním, že by se byl, jak sám udal, bez pouzltl 
násilí vůbec nemohl vyprostiti. Poněvadž také subjektivní skutkovou 
podstatu zjišťuje rozsudek formálně bezvadně, odpovídá .odsuzující ,vý
rok pro zločin podle § 93 tr. zák. zjištěnému stavu věCI a spravnemu 
použití zákona. Pokud zmateční stížnost, provádějíc hmotněprávní zma-· 
tek, nevychází z celkového stavu věci zjištěného v rozsudku, není pro
vedena po zákonu. , ,., . 

Proti odsouzení pro zločin podle § 98 b) tr. zak. namlta obzalovany 
Jan B., že se jeho činnost zjištěná v tomto směru nedá podřadIti pod 
pojem vydírání, poněvadž jeho pohrůžka prý nesměřovala pr.oti, osobě 
faráře V-y, který prý ji ostatně na sebe am nevztahoval, nybrz prol! 
oněm farním osadní'kům, kteří si nepřáli dosavadního správce fary O-a, 
dále, že byla pronesena po odjezdu farářově za vesnicí, takže nebyla 
již způsobilá vzbuditi v něm obavy a posléze, že obžalova,ný j! prt 
nechtěl a ani nemohl donutiti faráře, by se vzdal fary, ponevadz pry 
si mohl mysleti, že se P. V. již fary vzdal a pojal úmysl z O. trvale 
odjrti. Pokud zmateční stížnost podle tohoto dolíčení vyžaduje k na· 
plnění skutkové podSÍaty zločinu podle § 98 tr. zák., by se zlo, jímž 
bylo hrozeno, týkalo výhradně osoby ohroženého, a, vycházejíc z tohoto 
mylného předpokladu. dovozuje, že, ježto v souzeném případě tomu 
tak nebylo, nebyla pohrůžka obžalovaného způsobilá vzbuditi ve faráři 
V-ovi důvodné obavy, není odůvodněna, v ostatním, pokud vychází ze 
skutkových předpokladů neobsažených v rozsudku, není provedena po 
zákonu. Vydírání, to jest donucování jiného k rozhodnutí vůle, k němuž 
by se jinak nebyl odhodlal psychickým násilím, předpokládá sice, že 
vyhrltžka (ublížením na těle, svobodě cti nebo majetku) musí směřovati 
přímo nebo nepřímo proti tomu, kdo má býti donucen, že musí býti 
určena k tomu, by se mu dostala na vědomí, avšak zlo, ublížení, jímž 
se vyhrožuje - stejně jako násílí podle odst. a) § 98 tr. zák., může se 
týkati i osoby jemu blízké, - rodiny, příbuzných, chráněnců. Pojem 
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chráněnců, »osob pod ochranou napadeného« dlužno však vykládati co 
nejšíře. To plyne již ze všeobecného doslovu zákona, který nečiní roz
dílu ani co do povahy a důvodu této ochrany, ani nestanoví podmínky 
neb omezení ve příčině trvání této ochrany neb osob, na něž se vztahuje. 
V souzeném případě jest zjištěno, že obžalovaný, sleduje koč'ár, v němž 
odjížděl farář V., s vykasanými rukávy vyhrožoval mu krveprolitím, 
slovy »poteče krev«, pro případ, že neustoupí, chtěje touto vyhrůžkou 
faráře donutiti, by se vzdal fary. Rozsudek zjišťuje, že se nepřátelský 
akt, ublížení, jímž obžalovaný hrozil přímo faráři, netýkalo jeho osoby, 
nýbrž farnfch osadníků, pokud se týče určité jejich části, a že také farář 
onomu výroku takto rozuměl, nepovažuje jej za »osobní vyhrůžku«. 
Farní osadníky dlužno však pokládati v poměru k faráři za osobu chrá
něnou a pohnUku krveprolitím, tedy zlem, jež mělo tyto osoby postih
nouti, za způsobilou vzbuditi důvodné obavy v ohroženém faráři, kteri' 
jako katolický duchovní správce nemohl dopustiti, by jeho osoba byla 
příčirou krveprolití, za něž by byl činěn zodpovědným již proto, že je 
mohl odvrátiti, kdyby se byl podrobil a poc' nátlakem pohrůžky se roz
hodl odstoupiti od propůjčené mu fary; není tedy v rozsudku právního 
omylu ve vytknutém směru. Pokud zmateční stížnost popírá trestný 
úmysl obžalovaného v rozsudku náležitě zjištěný a vychází z předpo
kladů v rozsudku neobsaženého, že obžalovaný B. mohl míti za to, že 

. se farář již vzdal, neprovádí hmotněprávního zmatku po zákonu, a nelze 
k ní v tom směru přihlíželi. Bylo ji proto zavrhnouti jednak jako neodů
vodněnou, jednak jako neprovedenou po zákonu. 

čís. 3261. 

Pokud není loupeží, když pachatel napadenou osobu zavře nebo 
omámí, by ji mohl bez překážky okrásti. 

Jde o loupež (§ 190 tr. zák.), použil-Ii pachatel, předpokládaje odpor 
osoby proti svému zlodějskému útoku a spatřuje v ni překážku jeho usku
tečnění, proti ní lysického násilí, by tento předpokládaný odpor odstranil. 

(Rozh. ze dne 20. září 1928, Zm I 460/28.) 

Ne j v y Š š i s o ud jako soud zrušo'vací zavrhl po ústním líčení 
zmatecní stížnost obžalovaného do rozsudku porotního soudu v české 
Lípě ze dne 4. června 1928, jímž byl stěžovatel uznán vjnní'm zločinem 
loupežného zabití podle §§ 140, 141 tr. zák. a zločinem dílem dokonané, 
dílem nedokonané krádeže podle §§ 8, 171, 173, 174 11 písm. c), 176 
11 písm. a} tr. zák. 

Důvody: 

Z číselně vypočtených důvodů zmatečností poclle § 344 čís. 5, 6, 
II a 12 tr. ř. provádí zmateční stížnost jen důvod podle čís. 6 uv. § pro 
domnělé porušení předpisu § 320 tr. ř. zamítnutím obhájcova návrhu na 
další eventuálni otázky na zl06n prostého zabití a na pokus krádeže. 
Již při návrhu na tyto eventuální otázky a též ve zmateční stížnosti vy-
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chází obhajoba z názoru, ostatně i v literatuře i ~ praxi sp~rn~ho, ž~ 
není loupeží, když pachatel napadeno~ ?s?bu za~re nebo omaml,. bY.JI 

1,1 bez překážky okrásti; ze ZOdpovldam se obzalovaneho hledl stIz
mo h bl' , k ... . t dovoditi, že úmyslem obžalované o y o jen nepozorovane rasU 
~O~ytě Marie S-ové a, když tato ho při kr~deži překvapi!a, že ,chtěl ji 
»omráčiti«, by ho nepoznala. ~matecll!. stIz~ost nenl °l dU§VO

I
2dn5etna .. TkU 

. '10 o onen částečně sporný při pad »omamel1l« ve smys II r. za -'J nes . , t ,. t" . 
kter 'r -má na zřeteli nejen Lammasch na mIste ve zrna ecm s lznostl 
Cito~aném, nýbrž i jiní spisovatelé (Finger ll., str. 480, St?OSS, str. ~58: 
Janka, str. 246, rozh. víd. sb. čís. 3708, Lofflerova sb. ČIS: !6), nybrz 
skutkový znak loupeže, násilí přímo proti osobě proto učmene, by .s~ 
obžalovaní' zmocnil jejích věcí movitýc?, _ došel tu po~le .z~dpOVld~ll! 
se samého obžalovaného tak určité náplne, ze se pro podradell! jeho čmu 
pod jiná ustanovení zákona, jmenovitě pak pod ustanovení podle návrhu 
obhájcova, nevyskyt1J:: vů?ec žádné sk:"teč~osti. Přiznalť obžalova,?ý 
plně, že, vplíživ se Jlz s umyslem zlodejskym do domu ?-ov~ch, vysel 
po dvoudenním čekání ve vhodnou ~ ton2u dobu. ze sv~ho u~rytu po 
schodech do bytu, když však protI nemu sla Mane S-ova: udenl po n! 
třikrát, by ji omráčil, by ho nepoz!,ala a nemo~la vyz~adlt! a skutečne 
ji i zasáhl tak, že se zhroutila. Ji~ tu !edy obzalov~ny, pre?po,kla?,ajc 
odpor Marie S-ové pr,olI zlodějskem~ ~toku ~ spatruje v ll! 'prekaz~u 
jeho uskutečnění, pouzil proti ll! fyslckeho naSIlI, by, tento predpokla~ 
daný odpor odstranil, načež skutečnč se chystal pokmc'Ovah,~ pro~edenl 
krádeže peněz ve světnici. Naprosto nerozhodnym jest tu pnpadny, ob
žalovaným tvrzený jeho úmysl na pouhé »omráč:,ní« jakož!? .výslede.k 
jeho násilného jednání. Fysické násilí jako prostredek pO~Zlty k dOCl" 
lení omráčení přímo proti tělesné neporušenostI napadene, charakten
suje jeho čin za loupež, kterou pak skutečně u poškozeného nastalý, pří·· 
padně pachatelem i zamýšlený výsledek jen ve směru trestnosti určitěji 
kvalifikuje (§§ 195, 141, 135 čís. 2 tr. zák.). Pokud zmateční stížnost 
namítá, že z průvodního řízení nijak nevysvitlo, že zabitá paní nějakí' 
odpor kladla, s]uši již pro tuto fási jeho č'inu podotknouti, že stačí násilí 
proti osobě pro odpor ve zmocnění se cizích movitých věcí pachatelem 
jen předpokládaný, směřuje-li jen k vytčenému zlodějskému účelu; tu 
však doznal obžalovaný, že ji srazil, hy nemohla nic říci, tedy mu v kra
dení překážeti. Žádných pochybností ve směrech zmateční stížností na
značených není však v dalším skutkovém, od obžalovaného doznaném 
ději. Když násilně přemožená, do sklepa odvlečená a tam zamčená paní 
volala pak o pomoc, vrátil se obžalovaný ze světnice s nalezenou tam 
sekerou a cial jí do hlavy ránu, by nemohla křičeti. Takto obžalovaný 
násilně odstranil již skutečný její odpor, proti krádeži jeho projevovaný, 
by krádež mohl provésti. Namítá-lí zmateční stížnost, že obžalovanému 
šlo o pouhé »omráčenÍ«, stačí poukázati na to, že, jak shora dovoděno, 
nesejde na případně zamýšleném konečném výsledku použitého násilí, 
jakmile v činu JSOll dány náležitosti loupeže, jež nastalým smrtelným 
výsledkem podle § 141 tr. zák. jen ještě tíže jest kvalifikována. Nevyšly 
tudíž v řízení vůbec na jevo skutečnosti, podle nichž by čin obžalova-

II 
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n0ho mohl býti podřaděn pod mírnější ustanovení §§ 140, 8, 171 tr. 
zák. a pro eventuálni otázky podle těchto ustanovení zákona nebylo tedy 
zákonného základu. Zamítnutím návrhu obhájcova na jejich položení 
zmatek podle § 344 čís. 6 tr. ř. nebyl založen a zmateční stížnost slušelo 
proto v této části zamítnouti jako bezdůvodnou, v ostatních, jen citova
ných důvodech zmatečnosti pak jako neprovedenou. 

čís. 3262. 

Zákon () tisku (ze dne 17. prosince 1862, čís. 6 ř. zák. z roku 1863). 
Výrazů )}kde bydlí (Wohnort)« v § 10 čís. 2 a »kde má své bydliště 

(Wohnsitz)« v § 12 odst. prvý zákona nebylo zákonodárcem použito 
k vněišimu označeni jednoho a téhož pojmu; kdežto prvý odst. § 12 jest 
ustanovením povahy materielni, jímž jsou vytčeny zákonné podmínky, 
za nichž může kdo býti zodpovědným redaktorem periodického tisko
pisu, je význam předpisu § 10 po výtce pořádkový, hlavně policejní; 
jeho účelem je především, by úřadům jmenovaným v jeho odst. prvém 
bylo v případě potřeby možno zjistiti bez průtahu jméno osoby, za ča
sopis podle zákona v prvé řadě zodpovědné, jakož i místo, kde bydlí, 
tal" by zejména v případě trestniho stihání byl umožněn rychlý a bez
pečný zákrok. 

Cesta zodpovědného redaktora periodického časopisu do ciziny a 
jeho (14denní) pobyt mimo republiku spadají pod zákonný pojem změny 
místa, kde redaktor bydlí (Wohnort) podle § 10 čís. 2 zákona, již jest 
pod trestni sankcí § 11 zákona podle třetího odst. § 10 zákona oznámiti 
úřadům, jmenovaným v jeho odst. prvém; nezáleží na tom, že, onen re
daktor v rozhodné době úřad vykonával (byl s redakcí každý den ve 
spojení). 

I v těch případech, v nichž práce spojená s tištěním jednoho a téhož 
tiskopisu je rozdělena mezi několik tiskáren, je tiskařem ve smyslu zá
kona a proti úřadům (§ 9 zákona) jen jedna z nich; pro otázku, kterou 
z více tiskáren jest pokládati za tiskaře ve smyslu zákona (uvésti na 
tiskopisu ve smyslu § 9), nerozhoduje po případě okolnost, že v jedné 
byla prováděna většina tiskařských prací, nýbrž, ze které vycházely te
prve hotové výtisky tiskopisu. 

(kozh. ze dne 20. září 1928, Zm II 347/28.) 

Ne j v y Š š í s o II d jako soud zrušovaCÍ uznal po l\stnÍm' Hč'enÍ 
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona' právem: 
Rozsudkem okresního soudu v Moravské Ostravě ze dne 10. září 1927, 
jimž byli sproštěni obžalovaní a) Alois M. a Václav š. z obžaloby pro 
přestupek podle §§ 10, 11 zákona otisku spáchaný podle obžaloby tím, 
že onen jako odpovědný redaktor, tento jako zodpovědná osoba nakla~ 
datelství (správně vydavatelstva) periodického časopIsu »M.-s-sky 
dennik« neohlásili změnu v osobě zodpovědného ·redaktora tohoto časo
pisu, b) Josef S. z obžaloby pro přestupek podle § 9 zákona o tisku, 
kladený mu za vinu proto, že opómenu! uvésti na témže tiskopise místo 
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. éno tiskaře, pokud se týče uvedl tyto údaje nesprávn0, - a rozsudf ]I~' krajského soudu v Mor. Ostravě jako soudu odvolacího ze dne 8. 
rn·a 1928 iímž bylo zamítnuto odvolání veřejného obžalobce do prv 
,lilO! , • "k I) t' • §§ 1 ° II 

I leného rozsudku, byl porusen za on poc a v us anove11l , 
l1\ e' , . § 9 'h' 'k zákona o tisku, pod b) v predplse te oz za ona. 

o ů vod y: 

Rozsudkem okresního soudu v Mor. Ostravě ze ,:ne 10. září 1?27 byli 
sproštěni obžalovaní: a) Alois M. aVáchv S. z obz~loby pro pr;stupek 

II §§ 10 11 zákona o tIsku spachany podle obzaloby tIm, ze onen poe e, ). ~ , I I" 
jako odpovědný redaktor, tento ja,ko z,odpovedna osoba, nakla" ate S,Vl 
(sprúvně vydavatelstva) penod!ckeho casoplsu »M.-s:sky denmk«, ne
ohlásili změnu v osobě odpovědného redaktora tohoto casoplsu, b) Josef 
S. z obžaloby pro přestupek podle § 9 zákona o tIsku, kladeny mu za 
vinu proto, že opomenul uvésti na témže tiskopise místo a jméno tlskaře t 
pokud se týče uvedl tyto údaje nesprávně. Odvoláni, podané, do tohoto 
IOzsudku státním zastupitelstvim, bylo rozsudkem kra]skeho soudu 
v Mor. Ostravě lako soudu odvolacího ze dne 8. února 1928 zamítnuto 
v tom i onom s:něru jako bezdůvodné. Na odůvodnění výroku pod a) 
uvádí se v rozsudku prvé stolice, že tím, že odpovědný redaktor Alois 
M. cllel v době od 28. záři do 10. nebo ll. řijna mimo republiku, nena
stala změna v osobě odpovědného redaktora, poněvadž vykonával úřad 
ten i v rozhodné době, byl totiž podle rozsudkového zjištěni v době svého 
pobytu v cizině každý den, ve spoj:ní s red~kcí, .dos:ával zprávy a do
pisy, také sám redakci kazdodenne psal, daval ]1 pn kazy a pokyny a 
mluvil s ní téměř každý den telefomcky. Podle nazom soudu nebylo 
tudíž příčiny, důsledně pak ovšem ani pro obžalované povin"~~sti, o~ná~ 
miti úřadům, že odpovědný redaktor odcestoval, pokud se lyce ohlasltl 
jim zmčnu v jeho osobě~ Toto odůvodnční je v rozsudku druhé stolIce 
doplněno jednak zjištěním, že obžalovaný M. dal také již před svým 
odjezdem na dovolenou návod, jak si redaktoři maji počínati, jednak 
úvahou, že netušeným rozvojem dorozumívaCÍch prostředků bylo spo
jeni odpovědného redaktora M-a s redakcí každodenně možným, zákon 
o tisku neměl však podle názoru odvolacího soudu na mysli úzkostlivé 
a úzkoprsé omezování redaktorské práce a žurnalistické možnosti. 
K bodu b) rozsudkového výroku praví se v důvodech rozsudku prvé sto
líce, že podle toho, co bylo prokázáno, byla většina tiskařských prací, 
sázení, tisku; lámání (sazby), korektura a vyhotovování matričních l1C

gativů, prováděna v tiskárně »M.-s-ského denníku«, kdežto v tiskárně 
firmy K. a spoL bylo prováděno jen otištěni novin z hotových již matric 
tak, že podle názoru soudu i obžalovaný S. právem považoval jako zod
povědný činitel této firmy za správné, by na novinách byla jako tiskař 
označena ona tiskárna, v níž se prováděla většina tiskařské práce, to 
tím spíše, když u firmy K. a spol., do jejíž tiskárny přicházely již hotové 
matrični negativy, nemohla již býti provedena žádná změna, nýbrž po 
slévárenských pracech byly olověné plotny jen připevněny na rotačním 

"I 
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stroji, který vydává již hotový výtisk novin. Ale, i kdyby tomu tak ne
bylo, sběhl prý se tu omyl ve smyslu § 2 písm. e) tr. zák., pro který ne
mohl obžalovaný S. spatřovati v dotyčném jednání přestupek ziÍkona 
? tisku. V důvodech rozsudku soudu odvolacího zdůrazňuje se mimo to, 
ze ~ onom rozvržení práce na obě tiskárny věděla i policie, které bylo 
oznameno. . 

Oběma výroky rozsudků prvé i druhé stolice byl porušen zákon, po
kud se týče bylo jimi zákona použito nesprávně. K a): Oznámení, jež 
Jest podle prvního odstavce § ID zákona o tisku ze dne 17. prosince 
1862, čís. 6 ř. zák. z roku 1863 povinen učiniti úřadům tamtéž vyjmeno
vaným ten, kdo chce tiskem vydávati spis periodický, má podle druhého 
odstavce ,Č·ís. 2 téhož § obsahovati také jméno odpovědného redaktora 
a místo, kde bydlí, spolu s průkazem, že jeho vlastnosti a poměry vy
hovují podmínkám, předepsaným v prvním odstavci § 12 téhož zákona. 
Podle tohoto předpisu může odpovědným redaktorem periodického tisko
pisu býti jen svéprávný občan československý, jenž má v místě, kde pe
riodický tiskopis vychází, bydliště. Nelze důvodně za to míti, že těchto 
rllzných slovních výrazů v § ID »Wohnort« a v § 12 »Wohnsitz« bylo 
zákonodárcem použito k vnějšímu označení téhož pojmu, možno naopak 
souditi bezpečně, že k volbě jich došlo se strany zákonodárcovy vědomě 
a úmyslně. Kdežto totiž prvý odstavec § 12 zákona jest ustanovením 
povahy materielní, jímž vytčeny jsou zákonné podmínky, za nichž mŮže 
kdo býti odpovědným redaktorem periodického tiskopisu, je význam 
předpisu § ID z"kona po výtce po řádkový, hlavně policejnL Jeho účelem 
je především, by úřadům jmenovaným v jeho prvém odstavci bylo v pří
padě potřeby možno zjistiti bez průtahu jméno osoby, za časopis podle 
zákona v prvé řadě zodpovědné, jakož i místo, kde bydlí, tak, by ze
Jména v případě trestního stihání byl umožněn rychlý a bezpečný zá
krok. (Tak ohledně předpísu § 9 zákona o tisku rozh. čís. 3016 a 2538 
sb. n. s., zásady v nich vytčené mají však zřejmě průchod i v přič'ině 
§ 10 téhož zákona.) Tohoto účelu mohou arci úřady s úspěchem dosíci 
jen tehdy, je-Ii jim známo nejen místo, kde odpovědný redaktor má své 
bydlIště (Wohnsitz) jakožto místo, kde se usadil v úmyslu tam trvale 
se zdržovati - prvý odstavec § 66 j. n. - nýbrž i mís,to, kde bydlí 
(Wohnort ve smyslu § 10 zákona) jakožto místo jeho dočasného po
bytu. V tomto smyslu (jako místo dočasného pobytu vykládá výraz 
»Wohnort« § 10 zákona o tisku také Liszt: Lehrbuch des oesterreichi
schen Pressrechts, strana 129, zdůrazňuje, že zákonné výrazy »Wohn· 
ort« i »Wohnsitz« dlužno pojímati v jich shora nastíněném smyslu tech
nickém (viz též str. 135, 136). Význam a důsledek těchto úvah vystu
puje v popředí zejména tehdy, když odpovědný redaktor, jak tomu bylo 
podle rozsudkového zjištění v souzeném případě, opustí v době vydá
vání periodického tiskopisu přechodně místo, kde bydlí (Wohnort po
dle § 10 zákona), aniž změnil zároveň také své bydliště, t. j. místo, kde 
se usadil v úmyslu, tam trvale se zdržovati (Wohnsitz ve smyslu§ 12 
zákona). Dosažení onoho shora nastíněného účelu, sledovaného před
pisem § 10 zákona, stalo by se illusorním, zejména v případech, v nichž 
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jde, iako \" souzeném případč, jednak o časopis, vycházející denně. jed
lia].:~) delší (asi 14denni) pobyt oclpovcdného redaktora v cizině. Z tohn 
ph'nt: v souzeném případě, že cesta odpovědného redaktora periodického 
ča·supisu »l'vt-s-ský denník« do ciziny a jeho asi 14denní pobyt mimo 
republiku spadají pod zákonný pojem změny ve věci uvedené pod čÍs. 2 
druhého odstavce § 10 zákona, totiž v místu, kde odpovědn~r redaktor 
bydlí jakožto, místu i~ho d~čas~1él:o pobytu, k~erou tudíž P?c\, t,re,svtní 
sankcí § II zakona bylO pode tretlho odstavce Jeho § 10 oznamJtl ura-
dÚl11, jmenovaným v jeho odstavci prvém, Důsledně nesejde pak ovšem 
ani n::~ tom, že řečen)! odpovědný redaktor podle výse nastíněného 
ostatně. jen zcela všeobecného a věcně bezobsažného zjištění rozsudko
vého vykonával úřad ten i v době rozhodné, neboť ani tato skuteč'nost 
nesprošťovala činitele, v tom směru podle § II zákona trestně zodpo
vědné, povinnosti, uložené jim předpisem třetího odstavce § 10 proti 
ílřadúl11, oznámiti jim řečenou změnu, při čemž arci bylo jejich věcí, 
oznámiti úřadům zárove!'í také jméno osoby, která by po dobu pobytu 
odpovědného redaktora v cizině byla proti úřadům za redakci časopisu 
přechodně zodpovědnou (srovnej Liszt: 1. c. str. 130, 131, podle něhož 
dlužno oznámiti úřadům každou změnu) týkající se místa, kde odpo·
vědný redaktor bydlí (Wohnort), nebo jeho bydliště (.Wohnsitz) a kterí' 
označuje zároveli 'za naprosto nerozhodnou okolnost) zda dotyčná osoba 
redakci dále vede či nikoliv). De lege lata j;\Ou pro řešení právní otázky. 
o niž jde, směrodatnými samozřejmě výhradně předpisy platného zá·· 
kona o tisku, zejména tedy i ustanovení jeho § ID a účel, jím podle ho
řejšího výkladu sledovaný. Právní' názor, vyslovený též v rozhodnutí 
vid. zruš. soudu ze dne 19. srpna 1863 (GZ. 1864 čís. 82, citovaném 
i V Liszstovi, str. 131), podle něhož jest oznámiti úřadům i třínedělní 
cestu odpovědného redaktora do ciziny, nepozbyl přes časovou odleh
lost doby, kdy byl vysloven, podnes oprávnění, ani není na místě ozna
čovati jej za úzkostlivý a úzkoprsý, jak se nepřímo děje v rozsudku soudu 
odvolacího. Mimochodem budiž' podotčeno, že oznámení změny místa 
pobytu řečeného odpovědného redaktora ve shora naznačeném smyslu 
bylo především v jeho vlastním zájmu, neboť odpovědný redaktor, t. j. 
redaktor na periodickém časopise jmenovaný a úřadu řádně hlášen)T ne
může se trestní zodpovědnosti, jím takto proti úřadu převzaté zbaviti) 
pokud nebyl vystřídán řáČlnč zřízeným (t. j. na listu uvedeným a úřadu 
ohlášeným) nástupcem (nebo zástupcem), ani tehdy, když již redakci 
ve skutečnosti nevede (rozh. čís. 2981 sb. n. s.) a tato zodpovědnost 
jest mu nadále ukládána právě proto, že nebylo učiněno náležité opa
tření, by změna byla jednak v zákonné lhůtě oznámena úřadu, jednak 
provedena na lístu (rozh. čís. 3016 sb. n. s.; srov. též Uszt: I. c. str. 84, 
132 a 240 až 242). 

Kb): Soudůní bylo tu řešiti otázku, na kterou ze dvou (,po případě 
i více) tiskáren, súčastněných v důsledku dělby práce na tištění tisko
pisu, vztahnje se předpis § 9 zákona o tisku, podle něhož jest na každém 
tiskopisu uvésti (nehledic arci k výjimkám podle druhého odstavce té
hož §) jméno místa, kde je tiskopis tištěn, a 'méno (firmu) tiskaře. Po-

Trestni rozhodnuti X, 3i 
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žadavek přesného určení a oznaó?ní té lleb oné z tiskáren lla tisk"p' 
. t dO d' 1'" . " lS11 
Je? o UV? nen" ne Jot zakonem o tIsku byla tiskaři uložena řada nh-
nych povmno,stJ blld'.výhr~dně (§§ 9, 17) nebo vedle jin}ch zároveri 
s .mm zodpovednyc~.clmtolu (§.11 odstavec prvý a druhý a čl. ll!. čís. 3 
zakona ze cine 15. :'Jna.1868, C1S. 142 ř. zák.), nebo posléze podpůrně 
(§ 18 odstav,ee treti a Ctvrty), Patrný dúsledek tohoto tiskařova posta
velll poale zakona o tIsku jeví se zejména i v tom, že také v oněch pří
padech, v,nichž práce spojen~'\ s tištěním téhož tiskopisu je rozclěl'ena 
moezl .nek.odk tJskaren, Je tJskarem ve s111yslu zákona o tisku a proti úřa
(~UIl1 ~on.Ledna z nich. Nepřímý doklad správnosti tohoto názoru Izo spa
trovall J1Z v tO~', ZO.,"a roz~íl od ustanov:ní § 9 odstavce třetího a § 10, 
odstav:e dlUheho CiS .. 2 zakona, z 111chz vysvítá, že odpovědných re
daktoru p~nodlckého tiskopisu mMe býti i několik, použito je v § 9, od
stavci prvem 1 v § 10:. 0;Jstavci druhém pod čís. 3, pokud jde jak o lllí
~!o, kd~ je t~skopl~ tJs!en, tak o jméno a bycllišté tiskařovo, dúsledně 
Clsl~ jeonotneho:. Zrejme rozhodovala také tu snaha, by s výjimkou zod
~ovec\~lOstI za CHI trestný podle zákonů trestních, spáchaný obsahem 
tlsko]J1SU, kterou posuzovati jest podle těchto zákonů (§ 28 zákona 
o tJ~ku!, tedy v při pad ech porušení nebo zanedbání některé z povinností, 
~J1ozenych z~k~:1ev111, 0. tIsk~ ti~kaři, úřad, povolan)' k zakrO'čení, věděl 
1 "tehdy, kdyz listem tlskoplSU je rozděleno mezi několik tiskáren ihned 
presné, kterou z nic~ s.lihá zodpovědnost, a by bylo v takOVých' přípa
dech tlskaren znclIlozneno, svalovati vzáiemně na sebe zavinění. Místo 
kde je tiskopis tištěn, je posléze rozhodnÝm i pro určení soudní přísluš~ 
nostl. Jest arci v případech toho druhu řešiti otázku další kterou z oněch 
několika tiskáren jest pokládati za tiskaře ve smyslu zák~na o tisku kte
roil z lllch dlužno tudíž podle jeho § 9 uvésti také na tiskopisu samotném. 
~oc\le názo~L~ S~~dú ob?u nižšísh st?Iic :o~hoduje v tom směru, pokud 
Jde 0, s~uzenr p.rIpa~, Oi~oln?st, ze v ledne (V prvé) z obou tiskáren byla 
pr~vadel:a vetsln,a tlskarskych prací tak, že v druhé z nich nebylo ze
jmella JIZ al:1 mo~no provésti v tisku změny. Než právě skutečnost, roz
sLl~kel,l1 l?,rv~ stollce v posléz uvedené spojitosti zvlášf zdůrazňovaná, že 
v. tlskarne lamy K. a spol. byly olověné plotny jen připevněny na rotač-
111,111 stroJI, který vydává již hotový výtisk novin, je dokladem mylnosti 
nazoru, vysloveného v rozsudcích obou stolic. Podle § 4 zákóna o tisku 
vztai:uje se totiž vše, co se nařizuje v tomto zákoně o spisech tištčných 
netohko k v~c~m tištěným lisem tiskařským, nýbrž také k plodům lite~ 
ratury a umem, rozmnožovaným jakýmikoliv prostředku mechanick(rmi 
nebo e~emickými. Podstata tiskopisu spočívá podle 'toho předev·ším 
~' tom" ze tu Jde o spis, někter5TJ11 ze zptlsobů právě uvedených rozl11no
zov~ny. K ~lo.stnímu r~zmnožování tiskopisu, ° nějž jde v souzeném pří
!J~de: doehazelo však 1 podle zjištění rozsudků obou stolic teprve v tis
Karn~e Ílrmy K: a spol právě tím, že olověné desky bylypřipevnény na 
r~ta~n~m st.roJ:, k!erý vydává již hotový výtisk novin, kdežto práce, pro
vaden~ v tlsk~rne lvi..-s-ského denníku mají v poměru k této činnosti a 
s hlediska polrcejnich předpisl:' zákona tiskového (na rozdíl od hmotně
pravl1lch ustanovení §§ 7 a 10 obecnébo zákoníka trestního) zřejmě ráz 
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Joul1}'ch prací přípravný'cll. Dále. sluší uvážiti,. ~e ?~vinnosti: u!ož~né 
\'skaři předpisy § 17 zákona o tJsku (odevzdal1l vytIsku penodlckeho 
t:SkOpiSll úřadu be.z~ečno~ti ~ stát~íl11U o zá.~tupoei) a jeho § 1.8 odsta~~e 
třetího (odevzclaval1l pov1l1nyc~.vvytIsku uradum va .km~~vnam, uveoL-

'. v jeho odstavci pivém) lze ]iZ podle povahy veel pll1lŤi teprve tehdy, 
nym , • dl "d' o bl'" • t když tiskopis byl již vytištěn a kclyz po ~. pre. plSU . y. o. jl':. zapoca o 

." 1 ° rozdáváním nebo rozesÍlá111111) po pnpade arel ]este dnve (§ 17 
~cil:ť nrvý) nebo později (§ 18 odst. druhý), vždy však tepr~e.po skon~ 
čenén; vytištěni tiskopisu. Také odpovědnost za zanedba:l}. povrnne 
,éče podle ustanovení cl. lIl. čís. 1-3 zákona ze dne 15 .. r;lna 1868, 
L. 142 ř. zák. nastává podle čís. 4 téhož článku teprve, kdyz bylo za
~~čato s rozšiřováním tiskopisu, za něž mohou Se však podle. § 6 zá.ko.n~ 
o tisku pokládati vesměs jen ta~ov~ ~kony (o.~byt, prodej, ro:daval1l 
tiskopisú a pod.), které předpokladajl, ze tu Je liZ tlskop~s ho~?vy, }~ela 
dotištěný'. Ze všech těchto úvah je patrno, ze v s?uzenem pnpade jest 
za tiskaře ve smyslu zákona o tisku pokládatr tl skarnu hrmy K. a spol., 
ze které vycházely teprve hotové výtisky ti~kopis:" .~e. te'7 ve smyslu 
§ 9 zákona jako místo, kde byl v rozh?clnedobe trsten casopls. »M.
s-ský denník«, mělo správně uvedeno bytr jejl sldlo (P.) a ]3ko jl11ellO 
tiskaře firma K. a spol., nikoli M. O. jako sídlo tiskárny M.-s·skeho de 11-

níku a její firma. Okolnost, na níž dále ~o~ka~uje ľo}s~de~ so~~u odvo~ 
lacího že o 011001 rozvržení práce na obe tl skarny vedela 1 pohcle, nema 
pro p~souzení věci, zejména ani p? strán"cev su?jekt~~ní vSTznan;~t, ~e~oť 
tím, že zmíněná okolnost byla oznamena ľec~nem~ urad:x, ~aJ?ysle:1 slc.e 
zodpovědní činitelé učiniti snad zadost povrnnostl, ulozene jl111 predpl
sem § 10 zákona o tisku, což však nespr?šťovalo obúlo~an~ho S-eho 
povinnosti, by se jako tiskařzachov~1 take po?le § 9 !eboz zakona. Jd: 
tu zřeimč o řešení otázky rázu po vytce pravl11ho, takze v omylu, ]emuz 
podle 'názoru soudu podléhá v té příčině obžalovaný S" spatřuje rozsu~ 
dek prvé stolice neprávem omyl ve smyslu § 2 písm. e) tr. z., nebo! 
v pravdě přicházel by v úvahu omyl právní, právně mylný výklad pOj~nu 
tiskaře podle zákona o tisku, jímž se stejně jako neznalosti trestl1lho 
zákona (§ 233 tr. z.) nikomu omlouvati nelze. Bylo proto. ve smysl~ 
§§ 292, 479 tr. ř. zmateční s}ížnosti na záštitu zákona vyhove" a uzna" 
tak, jak se stalo. 

čís. 3263, 

Elektrický proud (elektrická energie) není věcí movitou ve smyslu 
trestního zákona (§ 171 tr. zák.). 

Zištný úmysl nelze stotožňovati s úmyslem poškozovacim ve smyslu 
§ 197 fr. zák. 

(Rozh. ze dne 21. září 1928, Zm I 284/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení 
zllla:eční etížl10st státního zastup,telství do rozsudku krajského soudu 

37' 
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:. Hoře K~tné ze vcl~le 16 břeZll(1 1928, Jímž byl obžaiovany podle § 259 
CIS. 3 tr. r. sprostcn z obžaloby pro zločin kIádeže podle §§ 171, 173 
tr. zák. 

D tl vod y: 

DoVOI~v~jfc s;, důvbdu zmatečnosti podle čís. 9 a) § 281 tr. ř., na
pac!~ ZmaLCC?1 ~tJznost rozsudek Jak, pokud jím nebylo jednání obžalo
vaneh? pOdr?deno skutkové yodstatě zločinu krádeže, pro který byla' 
na obzalovaneho vznesena obzaloba, tak, pokud nalézací soud neshledal 
v jednání tom ani skutkovou podstatu zločinu podvodu. V onom smě,L! 
ro~chází s~ z1l1a~ečl1í. stíž.nost s rozsudkem, jenž zjišťuje jednak v činu 
obz~lovaneho veskere pOjmové náležitosti objektivní i subjektivní skut
kove Y'0dstat~ kr~deže, - v jediném bodě, totiž v příčině právní otázky, 
zda je. elektncka energie (elektrický proud jakožto předmět krádeže, 
kladene za VinU obžalovanému) věcí movitou ve smyslu § 171 tr. zák. 
Rozsudek zodpovídá otázku záporně, kdežto zmateční stížnost snaží se 
dovodití, že elektrická energie je věcí movitou ve smyslu trestního zá
kona·

o 
Rozsudek

o 
opírá právní názor v něm vyslovený jednak o řadu 

autoru-theoretlku trest11lho práva (Kal1aba, Miřičku, Jankl! a Lall1-
mas che ), Jednak o judikaturu nejvyššího soudu (rozb. čís. 1891 sb. 
11. s.). Bylo-Ii možno k jedinému autorovi (Milotovi), jenž jest v roz
sudku ,o~načen jako výjimka z pravidla, přiřaditi snad ještě některého 
ojedll1eleho autora dalšího (tak na př. Fingera: Das Strafrecht II. pozn. 
35: n~ st~·. 394-396), bylO' by tím spíše lze doplniti řadu oněch theore .. 
tiku, jlchz se dovolavá rozsudek, jmény četných dalších zastanctJ téhož 
právního názoru. Z nich výslovně budiž se zmíňěno o Stoossovi (das Lehr
b~lc}: .de" oest~rr: Strafrechts), který uznává (str. 343) stejně jako i ně
lnen JllU auton, ze by síly přírodní, mezi nimi elektrická eneraie věcem 
(podle trest~ího,záko~,a) na roveň postaveny býti měly. Tout m~šlenku 
vyslOVUje os latne nepnmo I ono shora cItované rozhodnutí č'ís. 1891 sb, 
ll. S., praví-li se v něm, že otázka, o niž jde, jest i v oboru právnictví soor.
nou, pokud ji, výslovně neřeší zákon, jako na př. německý zákon ~ 9. 
dubna 1900, r. z .. str. 288, »betreffend die Bestrafung der Entziehung 
elektnschen Arbell«, nebo uherský zákonný čl. III. z roku 1 907, jehož 
§ 2 byl~. take, vyrobenému. eleoktrickému proudu i každé jiné energii, jíž 
lze pouzllI k ,echl1Jckym učelum, poskytnuta táž trestněprávní ochrana 
které se dostává věcem movitým. Že výrazem »věc« rozumí se též elek~ 
Hina a jiná "nergie, praví se dále v § 105 rakouské osnovy trestního 
zakona a, take podle § 13 'Cís. 5 čsl. přípravné osnovy trestního zákona 
jest :a vec movitou (zejména i jako předmět krádeže ve smyslu § 315) 
povazovalI I elektřinu nebo jinou přírodní sílu, člověkem vyrobenou 
nebo, z,achy~eno~. Než tu jde ~esm~s ° zjevy, jež, pokud v úvahu při
c~azl lr~sinI praVD, platne v Cechach, na Moravě a ve Slezsku, mají 
vyznam jen de lege ferenda, jichž se tudíž za posavadního stavu zákono
darství v řečené oblasti dovolávati nelze. TO" činí však právě i zmateční 
stížnost, neboť prvý z obou důvodů, na něž obmezuje uplatňování svého 
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právního núzoru, Že totiž. elektrickS' proud, vyrobený a z,achycenÝv ,člo: 
;";kell1 je vťcí movitou, je patrně převzat ze shora uvedcneho § 13 C1S. 0 

~~i. oslnovy trestního zákona. Nepřesvědčuj~ však ani dalš~ důvod zma.~ 
teční stížnosti, podle něhož jest elektrickv p2·oud, .~Iektflckou ,energII 
)okládati za věc rnovitou vzhledem k tOll:U, ze Je jlma,telna, prevodl
;elná a že ji lze měřití jak co do množstvl, tak co clo ~lly. TJt? vlast
nosti elektrické energie neušly ani pozoľnos~l zastal1~U opacneho na,
zoru právního, podle l1(;hož věci ve smyslu prava trestmho Jest 11~ rozchl 
od práva soukromého rozuměti jen věci hmotné nebo věc movItou v,e 
smyslu přirozeném (Kallab, Mířička, Janka: ,StOOSS!. PO,~ahl1 .elektn
ckého proudu nerozřešila však dosud spoleh!Ive al1l veda pn!?dm (IOÚL 
čís. 1891 sb. n. s.) a okolnost, že elektrický proud lze mentl, SOUVISI 
zřeil1lě jen s tím, že tu jde o přírodní sílu, nepraví tudíž s hlediska plat
ného trestního zákonodárství o sobě nic pro kladnou odpověď" na otazku, 
zda je elektrická energie věcí movitou ve smyslu tres,tního zákona.L0 !~ 
vylíčeného sta"vu věcí neshl~d.al zruš~va~í so~d ve vyvoclech, zmalecm 
stížnosti podnetu, by se uchyhl od pravmho nazoru, vysloveneho v :oz~ 
hodnutí čís. 1891 sb. 11. s. v ten rozum, že elektrický proud (elektncka 
energie) věcí movitou ve smyslu tres,tníh? zákona .nenL Skut~ovou P?d
stalLl zločinu podvodu neshledal nalezacl soud v jeclnam ob"alovaneho 
podle rozsudkových důvodů proto: že jednak nelze prý v jednání tom 
spatřovati nic lstivého am uvedeni v omyl nebo .lstIve vyuZlvam omylu 
nebo nevědomosti jiného, jednak nelze z jeclnal11 toho dovodIt! am po
škozovací úmysl obžalovaného. Zmateční stížnosti bylo by sice přisvěd
čiti, pokud namítá, že se prv uvedený' závěr roz~udkov/ :akládá, n~ 
omylu, jímž míněn je zřejmě a to právem, omyl razu pra~ll~lho. Zbyva 
však onen další závěr, jehož ryze skutkova povaha dochazl v rozsu~
kových důvodech ještě určitějšího výrazu, praví-Ii se v nich d"ále, ze 
nalézací soud nenabyl přesvědčení o POškozDvacím úmyslu obzalova
ného. Pochybnosti, jež vyslovuje zmateční stížnost o správnosti těchto 
závěrů, jeví se arci tím důvodnějšími) kdyžtě i nalézací soud dospťl 
podle rozsudkových důvodů k přesvědčení, že obžalovaný jednal 
v úmyslu zištném, jímž míněn jest vzhiedem k předchozím úvahám pa
trně jeho úmysl, obohatiti se bez vědomí a bez svolení výrobce (Elektro
technického svazu československého v K.) bezplatnou dodávkou proudu, 
neboli jeho úmysl zlodějský ve smyslu"~§ 171 tr. zák. Že by však nalé
zací soud byl řešil otázku poškozovacího úmyslu obžalovaného podle 
§ 197 tr. zák. způsobem právně mylným, důvodně vytýkati nelze. Není 
tomu tak zejména, pokud se v rozhodovacích důvodech praví) že onen roz
sudkem zjištěný zištný úmysl obžalovaného nelze stotožňovati s úmyslem 
poškozovacím po rozumu § 197 tr. zák., neboť ani podle judikatury zru
šovacího soudu nekryje se tento úmysl nutně s úmysiem nabýti majet
kového prospěchu, třebaže z něho nepřímo na jevo vycházeti může, 
Státní zastupitelství opomenulo však napadati řečené rozsudkové závěry 
po stránce skutkové a vfvody zmateční stížnosti, dovolávající se jediné 
důvodu zmatečnosti hmotněprávní podle čís. 9 a) § 281 tr. ř., nepři
cházejí v úvahu ani jako věcné uplatňování řečeného dilvodu zmatku 
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formálního) nejsouce .svoji podstatou ničím jin)rm než podle §§ 258, 
288 čis. 3 tr. ř. nepřípustným brojenim proti soudcovskému přesv~dčeni. 
Bylo JI proto zavrhnouti jednak jako bezpodstatnou, jednak jako po 
zaknnu neprovedenou. 

čís. 3264. 

3ajný požívá ochrany § 68 tr. zák. i když mimo hranice svého do
z~rčího _obvodu zadržuje tl zjišťuje osoby, které přistihl s puškami, maje 
duvodne za to, že jsou totožnými s pytláky, jejichž stooy objevl! a je-
jichž výstřely slyšel. ' 

Skutková podstata zločinu vydírání podle § 98 b) tr. zák. nepřed
pokládá ani způsobilost vyhrůžky, vzbuditi v tom, jemuž hrozeno, strach 
a nepojmi, ani, by tento účinek u ohroženého skutečně nastal' nezáleží 
ani na tom, zda ohrožená osoba chápe vyhrůžku jako vydírá~i, ani na 
tom, zda .ie vyhrůžka té síly, by bylo vynuceno jisté konáni neb opo
menutí. 

Pojem vydírání jest .iiž naplněn způsobilostí. vyhrůžky vzbuditi dů
vodnou obavu a jejim účelem, vynutiti protiprávně nějaké konáni, opo
menuti nebo snášeni. 

(Rozt1. ze dne 21. září 1928, Zm II 199/,28.) 

N e j vy Š š í s o II Li jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnosti obžalovaných do rozsudku zemského trestního soudu 
v Brně ze dne 24. ledna 1928, pokud jím byl obžalovaný františek f. 
uznán vinným zločinem veřejného násilí podle § 81 tr. zák. a § 98 b), 
a pokud jím byli obžalovaní Josef S. a Jiří Sm. uznání vinnými zločinem 
veřejného násilí podle § 81 tr. zák. 

Dúvody: 

Zmateční stížnost obžalovaných Josefa S-y a Jiřího Sm-y napadá 
v části, která byla odkázána do veřejného roku, výrok nalézacího soudu 
o zl?činu § ~1 tr. zák., uplatňujícč'íselně důvo-dy zmatečnosti podle 
bodu _5 a 9plSlTI. a) § 281 tr. ř. Zmatek čís. 5, který se-vztahuje vý
h~a"dnc k ~y~okLl o .skutečnostech a má ve výtce ,rozporu se spisy l1a 
z:eleh Jedl~e pouhe reprodukce výsledků hlavního přelíčení, stížnost 
vLlbec nedohčuje. Namítá sice neúplnost, nejasnost a vnitřní rozpor roz
~udku) jakož i jeho rozpor se spisy) avšak netvrdí) tím mén~ dokazuje) 
ze ro~sudek opomíjí některý výsledek hlavního přelíčení, anebo že zů
stavuje pochybnosti, zda vzal soud některou skutečnost za prokázánu 
člh 111C, anebo zua zjišťuje některou skutečnost a opak jcjí, a vytýká 
rozpor se spisy jedině právní úvaze, že stráži jest dovoleno při stíhání 
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ziočince překročiti hranice jejího obvodu, a zaveru) »že byl hajný Ch. 
přinucen postaviti se na určitou stranu mostu k vůli zadržení obžalo
vanvch pytláků. Vpravdě cloiičujestižnost touto částí svých vývodů 
jecli;,0u námitku hmotněprávní, že hajný Ch. nebyl v době souzeného 
skutku ve výkonu služby, protože zadržoval obžalované podle rozsudeč
ného zjištění 1111mo obvod jeho dozoru svěřený, aniž by je byl stihal již 
z tohoto obvodu. Námitka jest pochybena. Nehledíc k předpisu, k němuž 
nřihližel již soud nalézací, že hajný jest oprávněn stíhati škůdce, kte
;·ého přistihl v obvodě svého dozoru a který se dal na útěk, přes hra
nici svého obvodu a za hranicí tou ho zatknouti (§ 4 zákona ze dne 
16. června 1872, čís. 84 ř. zák.), stanoví § 3 čís. 2 téhož zákona, že 
jest hajný k zatčení neznámé mu osoby oprávněn i, přistihne-li ji na 
cizím pozemku nebo na blízku věcí jemu k dohledu svěřených za tako
vvch okolností, které budí dúvodné podezření, že na oněch věcech spá
chala anebo spáchati chtěla čin trestný. Tomu, kdo byl přistižen při 
skutku samotném, mohou podle § 5 uv. zákona býti odňaty věci pochá
zeHcí z tre,stného činu, jakož i věci, jimiž měl býti trestný čin spáchán; 
av·šak i kromě případu, kde byl někdo přistižen při skutku samém, má 
hajný podle § 6 Uv. zákona právo odejmouti takové věci osobám, 
které jsou zjevně podezřelé, že spáchaly trestný čin na věcech 
jeho dohledu svěřených. V souhlasu s těmito předpisy nařizuje zákon 
ze dne 26. července 1912, čís. 4 z. zák. pro Moravu z roku 1914, že pří
sežnÝ honební personál na osobách, které přístihne s puškou mimo ve
řejné silnice a cesty, kterých se užívá všeobecně jako spojení n,-ezi?sa~ 
dami a usedlostmi, může žádati, by ihned pušku vydaly, a pnstlzene 
osoby jsou povinny vydati pušku beze všeho zdráhání (§ 58); ,honeb
nímu personálu náleží podle § 100, by ~ohlížel n~,d ustanove;111111 za
kona i oznámil okresní politické správě prestupky JIm shledane. Povm
no stí té může honební personál dostátí jedíně tím způsobem, že osoby 
přistižené, byť mimo samý obvod dozoru, zadrží a osobnost- jich zjistí. 
Z uvedených předpisů zákona plyne, že nezáleží na tom, že hajný Ch. ne
přistihl obžalované přímo při pytlačení a nezadržel je v obvodu, pro 
který iest ustanoven a do přísahy vzat. Rozhodným jest a stačí, že je 
přistih·] s puškami a zadržel na blízku ba bezprostředně u východu 
z obvodu, jeho dohledu svěřeného, maje důvodně za to, že jsou totožni 
s pytláky, jichž stopy byl objevil ťáJejichž výstřely v obv?dě po~le 
své výpovědi i této noci slyšel). I za těchto okolností vykonaval haJny 
Ch. zadržením obžalovaných a zjišťováním jejich osob, třebaže se tak 
stalo mimo hranice jeho dozorčího obvodu, svou veřejnou službu jako 
zřízenec honební a nelze tomuto předpokladu rozsudku vytýkati právní 
mylnost (srovnej i rozh. 'ČÍs. 1134, 2458 sb. n. s.). , 

Tuto část rozsudku napadá í stížnost Františka F-a duvody zma
tečnosti podle § 281 čís. 5 a čís. 9 písm. a) tr. ř. Neprávem vytýká po 
stránce formální »nesoulad« ro~sudečného výroku s rozhodovacími dů
vody. Tyto rozlišují, kolikrát kdo ze čtyř obžalovaných v tomto směru 
odsouzených na Ch-a vystřelil, a uvádějí - reprodukujíce příslušné do
znání F-ovo) - že první ránu dal F.) druhou S. Že rozsudečný výrok 
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slovy »vystřelivše na 110110 clVl~ rány« (nikoliv »po« dvou ranách) při~ 

čítá obě rány kterémukoliv ze čtyř obžalovan5rch, jest clllslec\kelll před
pokladu jejich spolupachatelství, který jest v rozhodovacich důvodech 
řádně opodstatněn a jehož správnost nehéře stížnost v pochybnost. Při 
předpokladu spolupachatelství nebylo třeba zjišťovati, kdo tu kterou 
ránu dal, tím méně to rozlišovati ve výroku rozsudečnél11. Další hrnotnť
právní llámitka, že hajny Ch. nepožíval v době souzeného skutku právní 
ochrany § 68, 81 tr. zák., jelikož nezadržel obžalované a tito se mu ne
zprotivili v lese jeho dozoru svěřeném) odkazuje se na to) co shora uve
deno k obdobné námitce stižnosti S-y a Sm-y. Stížnosti F-ově nelze 
přiznati důvodnost ani pokud napadá - po ukazujíc i tu k bodům 5 a 9 
pism. a) § 281 tr. ř. - dalši část rozsudku o zločinu vydírání podle 
§ 98 písm. b) tr. zák. Skutková podstata vydíráni nepředpokládá ani 
způsobilost vyhrůžky, vzbuditi v tom, jemuž hrozeno, strach a nepokoi, 
tím méně, by tento účinek II ohroženého skutečnč nastal. Proto bylo 
zbytečno zjišťovati tento účinek aneb i jen onu zpúsobilost a nedo
statek tohoto zjištění nečiní odsuzující výrok právně mylným. Jelikož 
ustanovcní o zločinu vydírání čelí již proti pouhému pokusu dáti ,ůli 
ohrožené osoby směr jí nechtěný, nezáleží ani na tom, zda ohrožená 
osoba »chápe vyhrůžku jako vydírání po rozumu § 98 b) tr. zák.«, ani 
na tom, zda je vyhrůžka té síly, by bylo vynuceno jisté konání neb 
opomenutí, a rozsudek není právně mylným ani z důvodu, že zjištění 
tohoto rázu neučinil. Pojem vydírání jest naopak již naplněn způsobi
lostí vyhrůžky vzbuditi důvodnou obavu a účelem jejím, vynutiti proti
právně nějaké konání, opomenutí nebo snášení. Oběma znakům dostalo 
se v rozsudku řádného skutkového opodstatnění. Námitku stížnosti, že 
stěožo~atel nejednal s úmyslem zlým a bezprávným, chtěje toliko ukrýti 
svuJ Clil (pytlačeni), lze prostě odkázati na ustanovení § 86 tr. ř., podle 
něhož jest, kdokoliv se doví o trestném činu, který se stihá z úřední po
vinnosti, oprávněn: jej oznámiti, kteréžto právo jest přirozeně podmí
něno předchozím zjištěním, že se trestný čín páchá, po připadě, že již 
byl spáchán. Právní mylnost závěru o způsobilosti vyhrůžek vzbuditi 
důvodnou obavu -stížnost vůbec nedokazuje, netvrdíc, že rozsudek ne
posuzuje vyhrúžky po stránce té ze všech, anebo že je posuzujc z jiných 
právnich hledisek, než která jsou vytýčena v § 98 b) tr. zák. Naopak 
dokazuje nedostatek této způsobilosti jen rozebíráním skutkového děje 
~ jeho složek vesměs i rozsudkem hodnocených, že bylo stříleno flo
oertkou do vzduchu ve vzdálenosti 230 kroků, že obžalovaný .pak šel 
k H-ovi, mluvil s ním a nikterak mu (rozuměj skutkem) neublížil, jakož 
I opakováním námitky rozsudkem odmítnuté že výrok že hochovi řek
ne-Ii to, »poláme haksnu«, byl učiněn tolik~ žertem. Vývody těmi' však 
stížnost ani nepoukazuje k žádné z formálních vad v § 281 čís. 5 tr. ř. 
vypotčených, nýbrž broji - dokazujíc v rozporu se zásadou volnosti 
úvah a přesvědčeni nalézacích soudů věcnou nesprávnost dotčeného 
výroku - nepřípustně proti tomu, jak hodnotil nalézací soud v mezich 
§ 258 tr. ř. a šetře předpisu § 270 čís. 5 tr. ř. ["ÚVOdní materiál po 
strance skutkové. Bylo proto zmateční stížnosti zavrhnouti. 
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Čis. 3265. 

Vniknutím ve smyslu § 83 tr. zák, rozumí se jakýkoliv vstup, který 
se děje proti výslovně nebo mlčky projevené vůli osoby, oprávněn~ 
k domu nebo přibytlm, do něhož pachatel vstoupil. Záleží jen na prave 
vůli na tom, na čem by ,e byla oprávněná osoba usnesla nebo na čem 
by byla setrvala, kdyby byla měla svobod~_rozh~dován!. s~. Souh:as.se 
vstupem, vynucený násilím, obzvláště vyhruzkarnl nebo Jmym prohprav

ním nátlakem, nemá významu. 
(Rozh. ze dne 22. září 1928, 2m I 167/28.) 

Ne i v y š š í s o li cl jako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení 
zmateČl;í stížnost obžalovaných do rozsudku krajského soudu v Liberci 
ze cine 24. ledna 1928, pokud jim byli stěžovatelé uznáni vinnými zlo
činem veřejného násilí poclle § 83 tr. zák., Walter P. potud, pokud Jde 
o prvý příp~d za vinu mU kladený, totiž násilné vniknutí do obydlí P-ova. 

D ů vod y: 

Stížnost obžalovaných R-a, B-a a P-a (tato, pokud jde o první pří
pad, o násilné vniknutí do obydlí P-ova) , nebere v poch~bno~t,. že míst
nost clo níž bylo vkročeno, byla částí clomu (obydli), pozlvaJlcl ochrany 
druhé věty § 83 tr. zák., a dovozuje - uplatňujíc důvody zmatečnos!J 
podle § 281 ČÍS. 5 a 9 a) tl'. ř. - jen, že zákonná zná~lka vniknu,tí není 
skutečnostmi v rozsudku zjištěnými opodstatněna a ze skutkovy pod
klad další známky vykonání násilí jest v rozporu s výpověďmi svědkl: 
Bruna a Jindřišky P-ových. Nelze jí přiznati dúvodnost ani v tom ~11l 
v onom směru. Vniknutím ve smyslu § 83 tr. zák. rozumí se poclle stale 
judikatury zrušovacího soudu jakýkoliv vstup, který se děje proti v1.
slovně nebo mlčky projevené vůli osoby, oprávněné k domu nebo p,n
bytku, do něhož pachatel vstQiUpil. Přirozeně záleží jen na pra;:é vuli, 
na to, na čem by se byla oprávněná osoba usnesla nebo na _cem by 
byla setrvala, kdyby byla měla svobodu rozhodování se. Souhlas se 
vstupem, vynucený 'násilím, obzvláště vyhrůžkami nebO' jiným proti
právním nátlakem, nemá významu. Jsa sám výs!edkem jedn~ní proyt~
právního, nezbavuje svémocnosti a protíprávnosÍl vst~p, ktery s,e d,eJ~ 
jen zdánlivé v souladu, v pravdě však v rozporu." s Ťlm, ,co o,pravne~~ 
osoba chce. To platí zejména tehdy, byla-Ii slozkou natiaku na vuli 
oprávněné osoby oba\ia, že - nesvolí-li ke vstupu několika málo OSO? 

z davu - vtrhne do domu celý dav. I pak jest onen souhlas v pravde 
nechtěn}rnl svolením k menšímu zlu, vynuceným snahou, uvarovati Si2 

zla většího, takže má sice na venek tvářnost souhlasu, avšak vnitřně 
jest ._ pro vstoupivší pak jednotlivce poznatelně - částí odmítnutí 
souhlasu ke vstupu osob vstupu se domáhajících. Proto nezáleží na tom, 
ze P. k žádosti osob na jeho dům útočícich, by je pustil dovnitř, odvětil, 
že pustí pouze dva nebo tři a ostatní že musí zůstati venku, a nelze 
shledati právni omyl v tom, že rozsudek přeclpokládá, že R, B. a P. 
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vnikli ._- třebaže vstoupiii se souhlasem CP-a) vynuceným poměry a 
okolnostmi, avšak přece proti jeho vůli -- do obydli P-ova, když jest 
další vetou rozhodovacích dlIvodů, které stižnost formální vadnosti ne
vytýká, zjištěno, že sí toho, vynucenosti souhlasu a opačné pravé vúle 
P-ovy, museli býtí podle stavu věcí obžalovaní vědomi. Předpoklad 
svémocnosti vstupu a jeho rozporu s vůlí P-O'lOU není rušen ani pří
padným přesvědčením obžalovaných, že dav nemůže býti uklidněn jinak 
než vyjednáváním s P-em, že vyjednávání jest v zájmu i P-a, a že tento 
sám si je přeje (ovšem jen, co stížnost opomíjí, pod nátlakem davu). 
účel takového vstupu vyčerpával by se v tom, že přes svémocnost 
a protiprávnost vstupu bylí by odpovědnosti zaň prosti, kdyby se byli 
v domě, do něhož vnikli, omezili na věcné a klidné vyjednávání, nepo
užívajice jako prostředku nátlaku na vzpírající Se vůli P-ovu ani (skry
tého) poukazu na dav a jeho rozdrážděnost, a ne pří dali k bezprávi, 
spočívajícímu ve vniknutí do cizího domu, další bezpráví v rozsudku 
zjištěné, záležející v tOlll, že jeden z nich za souhlasu ostatních jako 
spolupachatelů vyhrožoval P-ovi, že jinak, t. j. nevyhotoví-li žádané 
prohlášení, dělníci vše ľozbijou. Ovšem vytýká stížnost tomuto zjištění 
rozpor s výpověďmi svědků Bruna i Jindřišky P-ových, kteři prý při 
svém výslechu dne 8. července 1927 udali, že při prvním příběhu bylo 
mluveno rozumně a nebylo žádným zpúsobem vyhrožováno. Než výtka 
ta jest, nehledíc k jinaké její pochybenosti, bezpodstatná již proto, že 
z protokolu o hlavním přelíčení není patrno, že protokoly sepsané s man
žely P-ovými dne 8. července 1927 byly při hlavním přelíčení čteny, a za 
opravu protokolu nebylo žádáno, takže soud jejich obsah vůbec v úvahu 
vzíti nesměl (§ 258 první odst. tr. ř.), a nelze proto stěžovatelúm vy
vozovati rozpor se spisy porovnáváním obsahu těchto protokolů s dú
vody rozsudku. Nesoulad napadené části rozsudku s výpověd'mi man
želů P-ových při hlavnim přelíčeni však stížnost ani netvrdí a podle 
příslušných záznamll tvrditi nemůže. K vývodům, které odvozují nedo
statek vykonaného násilí z oněch výpovědí P-ových, nedbajíce opač
ných zjištění rozsudku, netřeba odpověděti, protože nedoličují zmatek 
§ 281 čÍs. 9 a) tr. ř.jimi uplatňovaný po zákonu. Nezáleží posléze na 
tom, že obžalovaní jednali v nouzi, jsouce ve své existenci ohroženi V)T
robou i P-em provozovanou. Nouze ta byla jen pohnutkou, neodčiní 
protiprávnost souzeného skutku, neruší závěr o vědomí a o úmyslu 
obžalovaných a zbavila by je odpovědnosti jen, kdyby se byla rovnala 
stavu neodolatelného donucení ve smyslu § 2 g) tr. zák., kdyby ji byli 
obžalovaní bezprostředně na životě ohroženi; to však stížnost netvrdí. 
Tím, co uvedeno, ukázala se stížnost obžalovaných R-a a B-a vůbec 
a i stížnost obžalovaného P-a, pokud napadá rozsudek v příčině prvniho 
z příběhů, neodůvodněnou a byla proto zavržena. 

čís. 3266. 

Beztrestnost podle § 187 tr. zák. předpokládá, že pachatel do doby, 
co se o jeho činu již vrchnost nepochybně dověděla, nahradil z účinn.! 
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lítosti sám (nikoli však za něho}ný) celo:, ško?u z i~ho činu vzešlou. 
Nestačí pouhé zajištění škody znzemm prava zastavn.ho. , , 

NarovnánÍt11 s pošlwzenym sta~e se ť~chate! beztr~stny~, kdy~. ~e
. en narovnání uzavře nýbrž je take dodrz1 a poskozenemu da v urcitem 
Lse náhradu (§ 188 b) tr, zák',.úsudkem ,z opa~~») ,nezáleží na tom, 
že se poškozený původně spok?Jll s. pouh~m ~aJtstellt?1 a zda by byl 
došel plné úhrady, kdyby byl vcas zastavm pravD realisoval. 

(Rozh. ze dne 22. září 1928, Zm 1 185/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do lOzsudku krajského soudu v Mladé 
Boleslavi ze dne 31. ledna 1928, pokud jim byl stěžovatel uznán vinným 
zločinem zpronevěry podle § 183 tr. zák., mimo jiné z těchto 

dúvodů: 

Zmateční stížnost dovolává se důvodů zmatečnosti čís. 5 a 9 b), 
§ 281 tr. ř. Po včcné stránce - čís. 9 b) § 281 tr. ř. _. namítá stěžo
vatei, že nalézací soud posoudil právně mylně otázku -beztre-stnosti 
obžalovaného z důvodu účinné lítosti. Zmateční stížnost má za to, že 
notářským spisem z 8. 'č1ervence 1922, zřízeným dříve, než se o činu 
obžalovaného dověděl soud, - zejména narovnáním v něm sjednan)T1J1 
a zřízením práva zástavního, byly veškeré nároky ing. E-a úplně vy
rovnány, - správně veškerá škoda z trestného činu ohžalovaného jím 
úplně nahrazena. Zda došel ing. E. ve skutečnosti ze zástavního práva 
plného uspokojení čili nic, jest prý nerozhodno; podle názoru zmatečni 
stížností stačí, že se s tímto zajištěním spokojil a že zástavní právo mohl 
a měl realisovati dříve, ihned po době splatnosti pohledávky k 1. srpnu 
1922. Kdyby tak byl učinil, byl by prý doše1 plné náhrady 193.192 Kč 
15 h, které podle výpočtu zmateční stížnosti představují veškerou 
škodu z trestného činu, poněvadž z ·éástky, uvedené v rozsudku, ze 
218. i 92 Kč 15 h dlužno prý odečist 25.000 Kč, jež E-ovi nahradil ře
ditel P. ještě před zřízenim notářského spisu. Než zmateční stižnost jest 
na omylu. Podle formálně bezvadných zjištění rozsudku bylo proti obža
lovanému zavedeno trestní řízení pro činy, jež jsou předmětem odsu
zujiciho rozsudku, k návrhu státního zastupitelství ze dne 18. března 
1923. Byl pak proti němu vydán zatykač dne 31. března 1923. Aby byl 
beztrestným, byl by musil do této doby, kdy se o jeho činech již nepo
chybně dověděla vrchnost, nahraditi z účinné lítostí sám, níkoliv však 
za něho jiný, celou škodu z jeho činu vzešlou. Tato škoda činí podle 
rozsudkových zjištění celkem 218.192 Kč 15 h, kterážto částka předsta
vuje zpronevěřené peníze, do nichž nutno započítati i částku 25.000 Kč, 
kterouž sice nahradil stavitel P., která však mu nebyla obžalovaným 
pko pachatelem činu nahrazena. K úplné náhradě celé této škody obža
lovaným však nedošlo, neboť soud zjišťuje, že obžalovaný před tím, 
než se o jeho činu dověděla vrchnost, jednak se zavázal, že zaplatí 

II II 
1'1 'I 

II I' ,I 
iij 

!II 
li ľl ! 
: I I i 
I, 
II 

I 
I 
I 

I 

,I 

I! 

I 
~' 

! 
I 
I 
I 



-- éís. 3267---
588 

ing. E-ovi dlužnou částku 265.698 Kč' 97 h, v mz JSou obsažen}.' vedle 
hotových výpůjček i »různé náhrady«, zejména také částky uvedené 
v rozsudku v úhrnné částce 218.192 Kč 15 h, nejdéle do 3 L července 
1 ?22. jednak zajistil ing. E-ovi touž úhrnnou částku s úroky a poplatky, 
znellv mu notářsk)TI11 spisem z 8. července 1922 na svých nemovitostech 

právo zástavní, avšak, jak rozsudek dále zjistil, svého závazku nedo
držel, smluvené částky nezaplatil ani v ustanovené Ihútě ani vůbec. Ne
stal se tedy beztrestným, poněvadž zákon v takovém příp3dě předpo
kládá, že obžalovall)T nejen uzavře narovnání, l1)Tbrž že je také dodrží" 
a poškozenému dá v určitém 'čase náhradu (úsudkem z opaku § 188 b) 
tr. zák.). Že pouhé zajištění škody zřízením práva zástavního nelze po
kláda'li za »napravení« cele škody z činu vzešlé ve smyslu § 187 tr. zák. 
a že takové zajišténí nezaručuje beztrestnost, dovodil správně prvý soucl. 
Stačí jen dodali .. že pro danou otázku jest úplně lhostejno, zda se po
škozený původně spokojil s pouhým zajištěním a zda by byl došel plné 
nebo větší úhrady, kdyby byl včas právo zástavní realisoval, poněvadž 
zákon stanoví přesně jako podmínku beztrestnosti včasnou, dobrovolnou 
a úplnou náhradu škody pachatelem, nikoliv pouhé její zajištění. Že ná·· 
hradě škody ve smyslu § 187 lL zák. nelze klásti na roveň, nahradí-Ii ji 
za pachatele někdo jiný, v souzeném případě stavitel P., vypl}'vá 
z u~ahy, že v takovém případě chybí závažný předpoklad beztrestnosti, 
totlZ dobrovolná náhrada škody poskytnutá obžalovaným samým 
z účinné lítosti, nikoliv osobou třetí za něho. Z toho co uvedeno plY'ne , " 
že ,prvni soud posoudil otázku beztrestnosti podle § 187 tl'. zák správně 
a ze rozsudek není stížen právním omylem. 

Čís. 3267. 

Lhůta k provedení zmateční stížnosti počíná dnem doručení roz
sudku obžalovanému, neprodlužujic se opétným doručením rozsudku ob, 
hájCi. 

K provedení zmateční stížnosti po případe stačí, učinil-Ii obžalo
vaný, jemuž byl rozsudek u soodu doručen, do protokolu takové údaje,. 
v nichž lze aspoň částečně spatřovati ono provedení. 

(Rozh. ze dne 22. září 1928, Zm II 381/28.) 

N e j vy Š š í s o u cl jako soud zrušovací zamítl v neveřejném za
sed.ání ,::matečnÍ stížnost obžalované do I'Ozsudku krajského so_udu 
v JIhlavo ze dne 6. srpna 1928, jimž byla uznána vinnou zločinem jed
nak dokonaného, jednak nedokonaného veřejného násilí zlomyslým po
škozením ciziho majetku podle §§ 8, 85 b) tl'. zák, zločinem veře;ného 
násili nebezpečným vyhrožováním podle § 99 tl'. zál:. a přestupken; krá
deže podle § 460 tl'. zák. 
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Dúvody: 

Pll vy11ésenÍ rozsudku ohlásila obžalovaná zmatečllí stížnost a žá
dal" za opis rozsudku. Opis byl ji doručen k vlastním rukám dne 17. 
srpna 1928. Téhož dne žádala obžalovaná o ustanovení zástupce chu
ci)'ch k provedení zmateční sližnosti. Ten byl ji ustanoven, dodán mu 
opis rozsudku a došlo od něho provedení zmateční stížnosti k soudu dne 
28. srpna 1928, podáno byvši na poštu dne 27. srpna 1928. Provedení 
stalo se opožděně, Neboť osmidenní lh(ttu k provedení zmateční stíž
nosti dlužno počítati již od doručení rozsudku obžalované samé, tedy 
od 17. srpna 1928, takže osmidenní lhůta, jež nemohla býti prodloužena 
žúdostí za zřízení obhájce k provedení zmateční stížnosti a tím méně 
110\'}rm doručením <opisu rozsudku do jeho rukou, končila dne 25. srpna 
1928 (sb. n. s, čís. 373, 2416, 3124). Poněvadž provedení zmateční sliž
nosti obhájcem bylo odevzdáno poštovní dopravě teprve dne 27. srpna 
1928, tedy po uplynutí osmidenní lhůty, není přípustno přihližeti k pro
vedení zmate~ní stížnosti, podanému obhájcem. Nicméně nebylo zma
teční stížnost obžalovaného odmítnouti jako vůbec neprovedenou. Ne
boť obžalovaná, když jí byl rozsudek u soudu k vlastním rukám doru
čen, učinila do protokolu údaje, v níchž lze aspol'í částečně spatřovati 
provedení zmateční stížnosti. Obzalovaná přednesla, že není vinna, že 
oken nerozbila, ani B-ovým ani K-ovým nevyhrožovala poškozením ma
jetku) že s nimi vůbec nemluvila a poškoditi okna ani nemohla, poněvadž 
teMy nebyla doma, cOž prý ji může dokázati čeledín rolníka V-a v S., 
neznámého jména a pak cihlář Josef V., který pracuje v B-ově cihelné' 
v S. Tím uplatňuje obžalovaná, byť i ne číselně, tedy a,spoň zjevným 
poukazem důvod zmatečnosti čís. 4 § 281 tl'. ř., avšak neprávem, Na 
svčelka Josefa V-a se obžalovaná za celého trestního řízení neodvolala 
nenavrhla jeho vS/slech a nelze proto k tomuto, teprve ve zmateční stíž~ 
nosti uplatňovanému návrhu přihližeti, ježto tomu brání zákaz novot, 
platný pro řizení zrušovací (§ 288 čís. 3 tl'. Ll. Výslech čeledína za
mestnaného u rolnika Vea v S., navrhla sice obžalovaná při hla~níl11 
přelíčeni o tom, »že byla na poli u B-ovy cihelny« a že tudíž nic neroz
biJa a nikomu nevyhrožovala. Na dotaz předsedův, by udala přesné da
tum, kterého dne to bylo, odpověděla obž_~lovaná, že to bylo v máji ale 
který dell, že nevL Takov},to návrh, v němž nebyl nijak blíže uvedel; ani 
den, ani doba, kdy obžalovaná na onom poli pracovala, byl nalézacím 
soudem právem zamítnut již proto, že pro naprostou povšechnost a ne
určitost neodpovídal formálnim požadavkům § 222 tl'. ř. Zamítnutím na
bízeného důkazu nebyla obžalovaná zkrácena ve svém právu na zákon
nou obhajobu ,a n,ení tu proto dúvodu zmatečnosti ČfS. 4 § 281 tl'. ř. (po
sledn; odsl. lehoz §). Pokud obžalovaná přednesla, že její obvinění je 
jen dliem msty se strany K-y a B-ových za to, že ji K připra\éiJ o podíl, 
sl~ší ji odkáz,ati k tomu, že nalézaCÍ soud vzal na přetřes i vzájemný po-
;"er .mezl obzalovanou a řečenými osobami, dospěl však k přesvědčení, 
ze 11Ik01l tyto osoby k obžalované, nýbrž ona k nim chová zášť a že se 
z této dopustila trestných činú jí za vinu kladených. Opačné tvrzeni ob-
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žalované musí býti odmítnuto jako nepřípustné brojení proti volnému 
uvažování průvodu soudem nalézacíl11 (§§ 258, 288 čís. 3 tr. ř.). Totéž 
platí i o údajích, pokud jimi obžalovaná zcela povšechně tvrdí svoji ne
vinu a popirá spáchání činll v obžalobu daných. Ta okolnost, že obecni 
strážník Antonín Č. zatkl obžalovanou ze zlosti, je bez významu při uva
žování o otázkách, přicházejících v úvahu při posuzování zažalovaných 
trestných skutků a nedoličuje proto obžalovaná poukazem tím žádného 
ze zmatků v § 281 tL ř. vypočtených. Pokud proto lze ve vývodech ob
žalované shledati provedení zmateční stížnosti, ukázala se tato zřejmě 
bezdúvodnou i bylo ji po rozumu § 4 čis. 2 a § 1 čís. 2 novely k trest
nímu řádu zavrhnouti již v zasedání neveřejném. 

čís. 3268. 

Urážky na cti ve smyslu § 497 tr. zák. nespadají pod ustanovení ?.á.
!wl1a čís. 124/24 sb. z. a n., nýbrž náleží o nich souditi řádflým soudum. 

Ve snaze nesoucí se k tomu by se na výtěžku traliky válečnému po
škazend přidělené - tedy na ~dělečném podniku - mohla súčastniti 
též jiná osoba, mající stejný námk na podporu podle zál<ooa o válečných 
poškozencích, nelze samo o sobě spatřovati jednání nečestné. Povahy 
výtkv z nečestného jednáni nenabývá sdělení o takové činnosti napade
néhó ani tím, že bylo učiněno v souvislosti s projevy vytýkajícími zá
vadné snai1y nes,nucí se k tomu cíli, by byl snížen podil jiné osoby na 
výtěžku jeho traliky. 

(Rozh. ze dne 26. září I (}28, Zm II 404/27.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ~stním IíČ;l1í 
zmateční stížnost soukromého obžaiobce do rozsudku zemskeho trestmho 
jakožto kmetského soudu v Brně ze dne 23. červ~nce 1927, jí~ž,byl ob~ 
žalovaný spraštěn podle § 259 čís. 3 tr. ř. z obzalsby pr~precm proh 
bezpei'11osti cti podle §§ 488, 491 tr. zák. a § 1 zakona CIS. 124/1924 
sb. z. a 11. 

Dlivody: 

Proti rozsudku nalézacího soudu uplatňuje zmateční stížnost soukro
mého obžalobce v prvé řadě zmatek podle § 281 čís. 7 tL ř. proto, že 
prý rozsudek nevyčerpává obžalobu úplně, nezmiňuje se,vůbec <: zaža: 
iovaném tvrzení závadného článku, kde se soukromemu obzalohcl 
v úmyslu) by byj pohaněn, předhazuje odsouzení pro urážku na cti, ač 
irest osvědčením byl soukromému obžalobci prominut. Tato část zma
teční stížnosti jest bezdůvodnou, Je sice pra~"cI~, .že zažalo,:,aný" článek 
mezi jinúm má i uvedený závadn)' obsah a ze Jel soukromy obzalobce 
iako llráJžku na cti ve smysiu. § 497 tr. zák. uplatňuje. Ale právě proto 
~právne nemohl býti tentn dellkt do rozsudku kmetského soudu zahrnut, 
poněvadž ve smyslu zákona ze dne 30. "května 1924, čÍs. 124 sb. z. a n. 
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(§ 1 J 6 čís. 1, 28 čí:::;. 1) 2) urážky na cti podle § 497 tr. zák. pod usta
novení zákona čis. 124/1924 sb. z. a n. nespadají, nýbrž náleži o nich 
souditi soudům řádní'm. Postupoval proto nalézací soud správně podle 
zákona, když ještě přecl skončením jednání a vynesením rozsudku trestní 
vřc oro přestupek podle § 497 tr. zák. z této trestní věci vyloučil a usnesl 
se i~ostoupiti ji příslušnému soudu. Postup ten z protokolu o hlavním 
přelíčení vyplývá, správnost protokolu není napadena, nezůstala tedy 
obžaloba v žádném smčru nevyřízena a"je námitka zmatku podic § 281 
čís. 7 tf. ř. bezpředmětná a bezdůvodná. Zmateční stížnost vytýká dále 
rozsudku nalézacího soudu zmatek podie § 281 čÍs. 4 tL ř. proto, že ne
bylo vyhověno návrhu soukromého obžalob ce na výslech svědků o tom, 
»že trafika bývala otevřena o 7. hod. ráno nepřetržitě až do 8 hodin ve
čer, v neděli od 8 do 12 hodin«. Podle protokolu o hlavním přelíčeni ze 
dne 23. cervence 1927 navrhoval obžalobce výslech svědků o tom, »že 
trafika byla v letech 1925, 1926, 1927 otevřena podle nařízení finančního 
ředitelství«. Nekryje se tedy tvrzení zmateční stížnosti zcela s návrhem 
a nedolíčuje tudíž zmateční stížnost zmatek podle § 281 čís. 4 tL ř. po 
zákonu. Ale i kdyby se za to mělo, že hodiny otevření ve zmateční stiž
no"sti uváděné jsou totožné s nařízením íinančního ředitelství, nelze v po
stupu nalézacího soudu, pokud tyto nabízené dúkazy nepřipustil, shle·· 
dati zmatek podle § 281 čís. 4 tr. ř. Nalézací soucl správně nepřipusti! 
dúkazy ty jako nerozhodné, neboť nezjišťuje, že žalobcova trafika bý
vala pozdě otvírána, nýbrž že si bylo stěžováno, že se pozdě otevírá. 
Toto faktum má nalézaCÍ soud prokázané seznáním Dr. Zdeňka S-a, 
Jana R-a a Leopoldy K-ové. Že si nebylo stěžováno, o tom protidůkaz 
navrhovanými svědky vůbec veden nebyL Nebyla tedy postupem nalé
zacího soudu nešeiřením zásad trestního řízení obhajoba zkrácena. Zma
teční stížnost dále vytýká rozsudku prvého soudu, že přezírá výpovědi 
~vědkyň Marie T -ově a Františky P-ové, jimiž prý je dokázáno, že tra
nka byla ráno otvírána nejpozději o %7 hod., nikdy o 1/2 8 hod. a zaví
rána o i1l nejpozději o 129 hod. ve~er. Zmateční stížnost, pokud chce 
uplatňovati touto výtkou zmatek neúplnosti podle § 281 čís. 5 lL ř., je 
pokládati za bezdůvodnou. Je sice pravda, že se rozsudek s výpověďmi 
těchto svědkyň v uvedeném směru neobírá a tyto výpovědi nehodnotí. 
rozsudek však proto netrpí vadou neúplností, poněvadž opírá v tomtó 
směru své zjištění o celou řadu jiných skutečností, zmateční stížností ne~ 
napaden~ch. :~kud se zmateční stížnost o~írá věrohodností jednotlivých 
pruvodu Jakoz I otazkou, zda lze na základe výsledků průvodních míti za 
dokázané to, co soud dokázaným pokládá, není provedena po zákonu) 
neboť brojí proti odchylnému hodnocení průvodů soudem nalézacím, 
jemuž podle předpisu § 258 tr. ř. výlučně je vyhraženo hodnotiti vý
sledky průvodního řizení. Bezzákladnou je zmateční stížnost, pokud vv
týká r01zpor se spisy zjištěním rozsudkovSrm, že k pohrůžkám obŽa!ob
covým Sl;ížila K-ovil svlij paušáL Už podle obsahu výtky se netvrdí, že 
napadeny rozsudek odchylně od protokolů nebo listin uvádí iich obsal"], 
nýbrž napaden jest jen skutkový závěr soudu, který podle náioru stěžo
vatelova nemá ve výsledcích průvodního řízení onorv. Tím však zrna"~ 
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teční stížnost opět zasahuje do práva nalézacího soudu podle předpísu 
§ .258. t:. ř;, volně hodnotíti výsledky průvodního řízení a podle svéh') 
presv~dce~j ?~Oz~o(Jovati, ,co, má na základě průvodů provedených při 
nlavllll11 prellcem za prokazano. V tomto směru tedy též není zl11ateč'ni 
stížnost po zákonu provedena. -

Závadn)í článek tvrdil dále o soukromém obžalobci, že, zatIm co na 
jedné straně naříkal na nepatrn.ý příjem z trafiky, na druhé straně :e 
Jedním z hlavních činitelů, kteří chtějí zříditi v Ž, kino, a že nabízel l~a 
jehvo zřízel~í 20 až 30.000 Kč. Nalézací soud v tomto směru zjistil, že Si::' 
obzalovancmu nepodařilo dokázati, že obžalobce nabízel 20 až 30.000 Kč 
na stavbu kina, béře však za prokázáno, že obžalobce ve schllzi družstva' 
pro stav~u kina po výzvě na účastníky souhlasil, že penězi přispěje ILl 

stavbu k1113 podle svých prostředkli. Soud z toho dochází k závěru, že 
obžalovanému stačí, když dokáni, že soukromý obžalobce slíbil pod
niku darovatí peníze; o kolik tís;c se jednalo, žé je nerozhoc1ným. Zma
teční stížnost rozsudku prvého ~'_oudu vytýká, že tímto závl'rem věc po 
~tránce právní ne-správně pOSOudil. lv\íní tím zřejmě v)rtku, že zjišFné 
~kutečnosti nejsou dostate61ý'\11i, by sloužily za dlikaz pravc\: 7á\'ad
ného v tomto směrL; tvrzení článku, za který obžalovaný zodpovídá. Nej
vyšší soud nesdílí názor zmateční stížnosti. Pokud vůbec může býti 
v této stati závadného článku shledávána urážka ve smyslu § 488 tr. 
zák., jest to tvrzením nečestného jednání potud, že se soukromý obža
labce proli pravdě vydával finančním úřadllm za chudáka, chtěje se 
zhostiti společnice na trafice. Takové jednání však nutno míti za zji
štěné i tehdy, když je dokázáno, že obžalob ce měl vůbec tak volné 
vlastní prostředky peněžní, že je mohl věnovati do nákladního podni
kání, kterým stavba kina za dnešních poměrů nesporně je, a se zúčast
niti v družstvu pro stavbu kina vůbec. Vytýká proto zmateční stížnost 
mylné právní posouzení napadenému rozsudku neprávclll. Pokud z'ma
teční stížnost při této příležítostí rozsudku také vvtvká že jeho zjištění 
odporuje výpovědi svědka P-a, jest též bezdův~cÍno~. Nebo!' jednak 
rozsudek nereprodukuje výpověd' tohoto svědka a nad to tento svědek 
připustil, že všichni majítelé domků podle finančních prostředků mělí 
na kino přispěti, a že všichni přítomní, mezi nimiž byl též obžalobce, 
s tím souhlasili. Nesprávné právní posouzení vytýká zmateční stížno.st 
napadenému rozsudku též potud, pokud rozsudek ve stati: »a tento tra
fikant, který žádá sám snížení paušálu a odstranění společníka vůbec, 
žádá pak ve schůzi přidělení společníka do trafik daleko menších ncž 
má ~n sán:", I~eshledal skutkovou podstatu urážky na cti podle § 488 
tl'. zak. Sdele111 toto nutno prý uvažovati nikoliv O sobě, nýbrž v sou
vislosti s celým článkem, jehož obsahem se obžalovaný snažil soukro
mého obžalobce snížiti na cti křivým viněním z nečestn6ho jednání pro'[i 
K-ově. Nalézací soud zjistii, že soukromý obžalobce na schůzí příděl 
společníků do menších trafik, než má sám, nežádal, a tu vytýká zmateční 
stížnost, že přes to, že se nepodařilo obžalovanému dokázati pravdu 
tohoto sdělení ~ přece nalézací soud obžalovaného vínným ani v tomto 
směru neuznal, poněvadž dotyčné sdělení není křivy'rm viněním soukro-

--" CIS . .j4UO --

593 

lého obžalob ce z nečestného jednání a není nečestným pažad(~.vati, by 
:~a\11ěřenO bylo i druhým jako jemu. Pravdu má zmatecní stížnost potud, 
že nutno posuzovati celý projev článku v jeho souvislosti. číní-Ji se 
však tak, nutno souhlasíti s názorem nalézacího soudu., který v závadné 
stati neshledal urážku žalobce na cti. Vždyť ve snaze nesoucí se k tomu, 
by na výtěžku trafiky válečnému 'p'0ško.zen~i" při~ělené - tedy .na vý~ 
dělečném podniku ~ mohla se sucas\nrtl tez jl11a osoba, majlcl stejny 
nárok na podporu podle zákona o v áleční'ch poškozencích, nelze o sob~ 
spatřovati neče"tné jednání. Povahy výtky z nečestného jednání nena
bývá sdělení o takové čínnosti obžalobcově ani tím, že bylo učíněno 
v sOllví"lostí s projevy, kterými byly soukromému obžalobcí vytýkány 
závadné snahy nesoucí se k tomu cili, by byl snížen podíl K-ové na vý
těžku z jeho trafiky. I v této souvislosti projev, o kterýž jde, sesiluje 
jen dojem nepříslušného chování se soukromého obžalob ce proti K-ové, 
které nalézací soud způsobem formálně správným má za dokázané, a 
pokládá tudíž právem jeho předhůzku ze beztrestnou. Uvedeným pro
jevem přivoděné sesílení již za beztrestnou prohlášené urážky nelze však 
jako samostatný trestný čin ani kvalifikaci pod zvláštní trestní sankci 
podřaditi. Nutno proto i v tomto směru zmateční stížnost pokládati za 
bezdůvodn.ou. Posléze vytýká zmateční stížnost nespráv.né právní po
souzení rozsudku nalézacího soudu proto, že pokládal skutečnosti na 
základě průvodního řízení zjíštěné za dostatečné k důkazu pravdy, že 
soukromý obžalobce K-ovou u úřadů pomlouval a osočoval. Pojem po
mluvy vyžaduje prý sdělování urážlivých fakt, cti se dotýkajících, ne
pravdivých, což o soukromém obžalobci dokázáno není. I tu nutno tuto 
část závadného článku posuzovati v celku a se zřetelem k předchozímu 
obsahu článku. Závěrečná tato stať je míněna jako důsledek předchozích 
sdělení, ~eobsahuje obvíňování soukromého obžalob ce ze samostatného 
nečestného jednání, nýbrž jen se zřetelem na vylíčený boj soukromého 
obžalobce s K-ovou o trafiku dochází k povšechnému závěru, že je dobře, 
že v úřadě jsou lidé nestranní, kteří nenaletí lecjaké pomluvě a osočení. 
Při posuzov ání trestnosti takového projevu nutno zkoumati, pokud 
tvrzenými a dokázanými. skutečnostmi předchozími jest opodstatněn a 
oprávněn. Zjišťuje-Ii tedy nalézací soud, že soukromý obžalobce v boji 
s K-ovou, jehož výsledek nedal soukrEJmému obžalobci za pravdu, po
užíval proti ní u úřadu projevů jí nepříznívých, které měly véstí k uplat
nění stanovíska soukromého obžalobce na úkor K-ové, právem může 
nalézací' soud pokládati tyto projevy se strany soukromého obžalobce 
za postup, který je dostatečným podnětem a podkladem pro výrok, že 
je dobře, že v úřadech nenaletí lecjaké pomluvě a osočení. Není správ
ným názor zmateční stížností, že by takový projev byl jen tehdy bez
trestným, když by se obžalovanému podařilo prokázati, že se soukromý 
obžalob ce vůčiK-ové dopustil určítého, nepravdivého, cti Se dotýka
jícího jednání. Nebylo proto aní v tomto směru zmateční stížnosti vy
hověno. 

Trestn! rozhodnuti X. ss 
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čís. 3269. 

Na úmysl pachatele v době závadného jednání lze logicky usuzo
vati také z pozdějších jeho projevů, poukazujících k tomu, že měl v době 
tohoto jednání na zřeteli výsledek z něho nastavší a rozhodl se proň, by 
jeho přivoděním docílil určitého záměru (vyhověl určité pohnutce). 

Stíhání přestupků § 525 tr. zák. jest vyhraženo obžalobě soukromé. 
Hrubšími nemravnostmi (nepořádky) jsou i zlomyslná poškození 

cizrno majetku, nezakládají-Ii skutkovou podstatu zločinu. 
Nezáleží sice na tom, zda byly skutku přítomny nebo jinak se o něm 

dozvěděly osoby cizí, do kruhu rodiny nepřináležející, a prostředkem jich 
pak vrchnost, předpokládá se však, že se sJ.,utek (byť i u přítomnosti ci
zích osob) stal uvnitř rodiny, takřka u domáciho krbu, a že jím byly do
tčeny toliko zájmy členů rodiny, nikoliv i osob cizích. 

(Rozh. ze dne 26, září 1928, Zrn II 266/28,) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním ííčení 
zmateční stížnost obžalované do rozsudku krajského soudu ve Znojmě 
ze dne 1. června 1928, pokud jím byla stěžovatelka uznána vinnou pře
stupkem proti bezpečnosti majetku podle § 468 tr. zák, 

D ů vod y: 

Po stránce formální napadá zmateční stížnost výrok nalézacího soudu) 
že obžalovaná rozbila okna vědomě a úmyslně, a vytýká mu vadnost 
podle § 281 čís, 5 tr. ř, Výtka neobstojí. Stížností uplatňovaná neúpinost, 
nedostatečnost, nepřesvědčivost důvodú rozsudkem pro skutkový závěr 
uvedených není z vad, které jsou v § 281 'čís, 5 tr. ř, vypočteny vý
četmo a mezi nimiž jest tam uveden toliko naprostý nedostatek důvodú, 
a požadavek stížnosti, by rozsudečné předpoklady závěru obstály při 
přezkoumání jejich dostatečnosti (přesvědčivosti), příčí se zákonem 
(§ 258 tr. ř,) stanovené volnosti soudcovského přesvědčení. Naprostému 
nedostatků dúvodů rovná se arciť nedostatek logické souvislosti mezi 
předpoklady a závěrem" a nesouvislost tu má asi stížnost na zřeteli, uvá
dí-li dále, že »jediný« pro napadenou větu v rozsudku »podávaný« dů
vod jest sám s sebou v rozporu. Než takové povahy, že z nich: šetříc 
zásady logického myšlení k závěru na nich vybudovanému, dospěti nd
proto nelze, rozsudečné předpoklady napadeného výroku nejsou, Na 
úmysl, kterým byl pachatel veden v době závadného jednání, možno 
logicky usoudiU také z pozdějších projevů pachatelových, poukazujících 
k tomu, že měl v době tohoto jednání na zřeteli výsledek z něho nastavší 
a rozhodl se proň, by jeho přivoděním docílil ur"čitého záměru, vyhověl 
určité pohnutce, Proto jsou vhodnými, logicky zpúsobilými oporami pro 
závěr, že obžalovaná způsobila manželi škodu, rozbitím oken vzešlou) 
úmyslne 'a vědomě, ze zlomyslnosti, rozsudečné poukazy na pozdější 
projev obžalované k manželi a na její doznání, které svědč'í zřejmě 
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_ , ,;:; o pohnutce obžalované že škoda rozbitím oken manželi 
o prec1stav" a ' , ,.. 'I' j-~ , b ' odvetou za přikoří zpusobene jl manze ovym nall zo-
způsobena UCle '- , ' , 'h b h 

" " níkům Přirozeně není zly umysl naznačene o o sa u vy-
val1lnl 11élJem. ~," " v 'k v" ti 

v _ současným záměrem pnvodltI poskozemm o en nepnJemnos 
lou~en "kU'll'l a donutiti j'e tím k vystěhování se, takže k nedostatku 
I najem111 k ' " 

. k' souvislosti mezi předpoklady a závěrem nepou azuje am, ze 
'O"'C e ' 'd I 'd" j' 
j b v ' _ j'ak stížnost zdůrazňuje - neJe na a Je tne, snac am ne 
obzalovana , 'k d l'b t' t' , r a , ' ď' a hla"ně ze zlomyslnosti a s o o I os I pro I manze I ' 

v prvle rsae "na ))oš~ození věcí j'ej'ichž poškozením byli vedle manžela 
omeZl a " " '" 
_ vlastníka - dotčeni též V -ovi (najemmcI), " ' 

Dovolávajíc se ustanovení § 281" čís, 9 písm, a)" CIS, 9 'pIS:", c), 
čís, 10 a čís. II tr. ř" domáhá se stIznost dale po s~rance pravm toh~, 
b b I skutek podřaděn pod ustanovení § 525 tr. zak" a dOVOZUje, ze 
Ji t~mto podřadění skutku jednak nedo~tává se obžal?by se",stra.n~ 
~ rávněného k ní manžela obžalované, jednak jest, nar:, pOUZlel ]Ine 
t!estní sazby, než které bylo použito rozsudkem, k,ter~ urell ;n;st p,odle 

§ 460 tr. zák, Ani k těmto vývodům, kte1.m~ s~, vecne uplat~uje du~od 
t ' t' podle § 281 cís 10 tr ř pnsvedeltI nelze, Ovsem dluzno zma eenos I ',' ., d ťl 'h ' dle 

setrvati při zásadách v judikatuře zru~ova~íh.o .s0~ u us a, enyc a 1 po, 
nynějšího stavu nauky nesporných, ze sbham prestupku § 525, tr. zak, 
't hraženo obžalobě soukromé a že hrubšími nemravnostmI (nepo
jes vy I" 'I I', 'kození řádk ), jež má toto místo zákona na zřete 1, JSou 1 z omys na pos, 
cizíh~ majetku, nezakládají-li skutkovou podstatu zlOČInU, Lze set:vah 
také při výkladu, který dalo ustan?;,:ní § 52~, tr. zak, -:: odehylne o~ 
dřívější judikatury (srovnej obzvlaste rozh, CIS, 2802 ur. sb, Vid,) 
právních názorů projevených Lammaschem: Grundns,' ?es Strafrechtes, 
4. vydáni str. 94 a ~ingrem: das Str~frecht? 2:,;ydam lL B.; st;'. ~94 
_ obšírně odůvodnené rozhodnub byv. nejvysslho ,soudu, v:~ens~eho 
ze dne 24, října 1913, Kr. I 245/,13, úř, sb, čís, 4096, z:, nezaleZl na "om, 
zda byly skutky přítomny nebo jinak se o něm dovedely osoby e!Zl, ~o 
kruhu rodiny nepřináležející, a prostředkem JIch pak v~ehnost, ~rot~ze 
žádost té které z osob jmenovaných v druhem odstaVCI § 525 ~r., zak, 
o pomoc úřadu, neboli soukromá obžalob,a, této osoby jest jedmy ~a
konem respektovaný zpúsob, kterym VyCh~Zl skutek po ;ozum~, prvnI~o 
odstavce § 525 tr. zák, z rodiny na verejnost a ktery!" muze ,do]Ib 
k tomu, by při skutku, který má úvod § 525 tr. zak na ~retelIč 
nastalo na místě domácí kázně, které jsou skutky, ~oho r~zu zas.~dne 
zústaveny soudní vyšetřování a potrestání (srovnej I poznamky Loffle
rovy k nálezům čís. 68 a čís, 511 jeho sbírky v »Oe~~err. Recl'.tsr'.re~hung 
in Strafsachen«), Avšak pro výsadu § 525 tr. ,zaK, pro usetr~~1 pa
chatele soudního vyšetřování a trestu podle prvmho, pokud se tyce pro 
mírnější nakládání s pachatelem podle druhého odstavce, cltovanéh? 
§ nestačí, že pachatel jest v některém z poměrů tam uveden~ch k,osobe, 
"ejíž práva - totiž ona práva, jež jsou chráněna, trest1111TI zakonem 
~ předpisn, na jehož místo má vstoupiti § 525, tL zak., ---:- skutkem p~
rušil činí-li zákon zůstavení skutku domácl kaz111 zavlslym na t0111, ze 
skut~k nevyšel z rodiny na veřejnost, a odkazuje-li jej k soudnímu vy-
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šetřování a k potrestání, když způsobem v druhém odstavcí naznačeným 
vyšel z rodiny na veřejnost, předpokládá pro obě možnosti, že se skutek 
- byť u přítomnosti cizích osob -- stal uvnitř rodiny, takřka u do
mácího krbu a že může, pokud se týče mohl by býti odčiněn prostředky 
domácí kázně, protože jím byly dotčeny jen zájmy členů rodiny, nikoliv 
i osob cizích, jimž nelze upříti právo, by se ochrany svých zájmů do
máhaly přímo u vrchnosti. Tento předpoklad v souzeném skutku splněn 
není. Věci obžalovanou poškozené byly sice vlastnictvím jejího man
žela, takže byl skutek spáchán mezi osobami takového poměru, jaký 
má § 525 tr. zák. na zřeteli. Avšak věci nenacházely se, byť byly sou
částí domu manželova, v mísŤ110stech obývaných obžalovanou s jejím 
manželem, byly naopak součástí bytu manželů V-ových jako nájemníků, 
kteří byli jejich poškozením postiženi v pokojné držbě bytu a v nájem
ních právech. Čin se nestal ani místně uvnitř rodiny a na kruh rodiny 
se neomezily ani účinky činu. Proto nelze shledati právní omyl v tom, 
že nalézací soud. podřadil skutek, byť v něm šlo o poškození věcí man
želových obžalovanou, pod ustanovení § 468 tr. zák., uznav ji vinnou 
k obžalobě státního zástupce bez návrhu manžela obžalované a použiv 
na skutek trestní sazby § 468 tr. zák. Stížnost ukázala se v celém roz
sahu neodůvodněnou a bylo ji proto zavrhnouti. 

čís. 3270. 

Jest neodvratnou překážkou ve smyslu § 427 tr. ř., byl-Ii obžalo
vanému, který následkem těžké oční a nervové choroby nemůže sám 
čísti, den hlavního přelíčeni omylem sdělen nesprávně. 

(Rozh. ze dne 27. září 1928, 2m I 351/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném za
sedání odporu obžalovaného do rozsudku zemského trestního soudu 
v Praze ze dne 20. dubna 1928, jímž byl obžalovaný u·znán vinným zlo
činem podvodu podle §§ 197, 200 tr. zák., a nařídil nové hlavní přelíčení 
o obžalobě ze dne 7. března 1928 s účinky § 427 tr. ř. Na toto opatření 
poukázal obžalovaného s jeho zmateční stížností a s jeho odvoláním. 

Důvody: 

Obžalovaný uvedl v odporu proti rozsudku pro zmeškání, že se 
k hlavnímu přelíčení nedostavil proto, že následkem těžké oční a ner
vové choroby nemůže sám čísti a že mu byl jeho manželkou den hlav
ního přelíčení omylem sdělen nesprávně. Výsledky konaného šetřeni 
nasvědčují pravdivosti tohoto tvrzení. Lze tudíž pokládati za prokázáno, 
že bylo, obžalovanému zabráněno neodvratnou překážkou v dostavení 
se ku hlavnímu přelíčení. 2a podmínek § 427 odst. třetí tr. ř. bylo proto 
odporu obžalovaného vyhovětí a naříditi nové hlavní přelíčení. Tím se 
staly zmateční stížnost a odvolání obžalovaného bezpředmětnými. 
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Čís. 3271. 

Zákon nerozeznává, z jakých důvodů ob~alovant ?evxh()v~l. vyzv~~! 
b atm podpis obhájce na provedent zmatecnt sbznosh, nema '~ 

soudtu!ectkůoP by si opatřil zastoupení advokátem, je mu volno provést, 
prosr, .• 
zmateční stižnost protokolarne. . 

(Rozh. ze dne 27. září 1928, Zm I 406/28.) 

. • • i s o u d J·ako soud zrušovací zamítl v neveřejném zase-
NeJVYss k'h cl Most' e dn' 

j. 'stížnost obžalovaného do usnesení krajs e o sou u vez e 
(a11lkvětna 1928, jímž byla podle § 1 čís. 2 a 3 zákona ze dne. 31 :.rro
~;~ce 1877, čís. 3 ř. zák. z roku 1878 zamítnuta Jeho zmatečm sÍ1znost 
do rozsudku téhož soudu ze dne 8. března 1928. 

Důvody: 

Stěžovatel vůbec nenapadá věcnými námitkami sprá~nost cI~vodťt, 
z nichž b la jeho zmateční stížnost napadeným usne~em~; zanlltnuta. 

Z
• c',Ysoud nemá tu o čem by rozhodoval, a mus' stezovatele po

rusova , d· v··. k I t· tě 
ukázati na odůvodnění napadeného usnesel1l,k ~zte JI~ o o nos, ze, s -
žovatel nevyhověl vyzvání sborového soudu prv: ~tol~~e, by v da,;e mu 
lh o t' patřil podpis obhájce k provedení zmatecnt sÍ1znO~~i, po ~akonu 
nu~neě ~usila vésti k jejímu zamítnutí. Příčiny, z jakých stez.o~ate~.podle 
své stížnosti a podle přípisu., jímž vrátil provedelll zm~teclll, shznostt, 
nemohl vyzvání vyhověti, zákon nebere ~o ohl!,du ~-,rusovacl soud ,:e
může stěžovateli odpomoci od jejích dusledku.

v 
Stezovateh byl;, VOL1~ 

provésti zmateční stížnost protokolárně, -: ovsem Je~ ve IhL~te § ~8~ 
tr. ř. _ neměl-li prostředků na opi":ření Sl z.ast.oupel1l :,dvok,~tem.. ~. 
zvoliv této cesty a rozhodnuv se pro provellelll zmatecm ~hznostt p:-

, poda· nim musil se po předpisu zákona podrobItI pozadavku za-
sernnym .. . St'· t· hlo 
kona, by podání to dal opatřiti podpisem obhaJcovym. lznos 1 nemo 

tudíž býti vyhověno. 
čís. 3272. 

I 
l': I 

V pouhém ohlášení zmateční stížností není ještě. obsažena žádost za 
opis rozsudku; tato žádost musí býti výslovn~.proJ~ve~: 

Osmidenní lhůta k provedení zmateční sttzn~sh ~Zl. podle §. ,285 
tr. ř. jen tehdy od doručeni opisu rozsudku, •• kdyz. z~n ste~~~atel za,!~l1 

·ect ohlášenímnebo při ohlášeni zmateční sttznostt; jmak běZ1 tato lhuta 
pc hl'· , již ode dne o asent. . '. . . ki' 

Nežádaným doručením opisu rozsudku (obhajcl) se ona za oona 

lhůta neprodlužuje (§ 6 tr. f.). . •. 
Podržení si kradené věcí opodstatňuje skutkov0l! .. podstatu zlocmu 

podle § 185 tr. zák., i když se pac~te~ te~rve. pozdej1 (po koupi) do
zvěděl o tom, že věc pochází ze zlocmne kradeze. 
í[;;~/'-.' .... " 

,,':"-,.: (Rozh. ze dne 27. září 1928, 2m I 548/28.) 

II 
I 
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N e j v y Š š í S O II d jako soud zrušovací zavrhl v nevereJIlem za
,;edání zmateční stížnosti pěti obžalovaných do rozsudku zemského 
trestního soudu v Praze ze dne 12. června 1928, jímž byli stěžovatelé 
uzná?í vínnými zločinem podílnictví na krádeži podle §§ 185, 186 a), b) 
tr. zak., někteří též přestupkem proti bezpečnosti majetku podle § 464 
tr. zák., zločinem dílem dokonané dílem nedokonané krádeže podle §§ 8, 
171,173, 174 II a), cl, 175 II c) a 179 tr. zák., přestupkem podvodu po
dle §§ 197,205,461 tr. zák., přestupkem podle § 320 e) tr. zák. a pře
stupkem podle § 36 zbrojního pat., mimo jiné z těchto 

duvodů: 

Zmateční stížnost obžalovaných josefa H-y, Herty H-ové a Marie 
H-ové bylo zamítnouti již z důvodů procesuálních. jménem těchto ob
žalovaných opověděl zmateční stížnost jich obhájce, nežádav při opo
vědi o doručeni opisu rozsudku. V pouhém ohlášení zmateční stížnosti 
není však ještě obsažena žádost za opis rozsudku; tato žádost musí býti 
výslovně projevena. Osmidenní lhůta k provedeni zmateční stížnosti běží 
podle §,~85 tr~ ř. jen tehdy od doručení opisu rozsudku, když zaň stě
~ovatel zadal pred ohlášením nebo při ohlášení zmatečni stížnosti, kdežto 
jinak běží tato lhúta již ode dne ohlášenÍ. Podle § 285 tr. ř. končila tudíž 
obžalovaným lhůta k provedení zmateční stížností 23. ·č'ervna 1928, 
takže její provedení dne 24. července 1928 stalo se opozděně. Na věci 
nemění nic, že obhájci obžalovaných, ač o to nežádal, byl soudem přes 
to opís rozsudku doručen, poněvadž nežádaným doručením opisu roz
sudku nemohla ·neprodlužitelná zákonná lhůta býti prodloužena (§ 6 
tr. ř.). ježto při ohlášení zmateční stížnosti nebyl žádný z dťtvodů zma
tečnosti v § 281 tr. ř. vypočtených ani výslovně ani zřejmým poukazem 
uveden, bylo sice včas ohlášenou, avšak opozděně provedenou zmateční 
stížnost zavrhnouti podle § 4 'čís. 1 novely k tr. ř. již v zasedání neveřej
ném, když tak po rozumu § 1 čís. 2 téže novely neučinil již soud prvé 
stohcc. 

Zmateční stížnost Antonína a josefy Z-ových dovolává se dúvodÍl 
zmatečnosti čís. 5 a 9 a) § 281tr. ř. Stížnost vytýká rozsudku neúplnost 
v tom ohledu, že prý n.ezjišťuje ani výslovně ani nepřímo rozhodnou sku
tečnost, zda stěžovatelé měli o púvodu koupených a převedených věcí 
vědomost v době, kdy je kupovali nebo na sebe převáděli, či zda se 
o tom dověděli až v době pozdější, kdy již věci ty měli ve svém drženÍ. 
Stížn.ost je zjevně bezdilvodna. Odůvodněni rozsudku, týkající se stěžo
vatelů, přihlíží-Ii se k němu v jeho celistvosti a vnitřní souvislosti, ne
zůstavuje nejmenšich pochybností o tom, že nalézací soud předpokládá 
trestné vědomi u stěžovatelů v době, kdy dotyčné předměty kupovali 
a na sebe převáděli. Nasvědčují tomu zejména poukazy na opětování 
činů, na vlastnost převedených věcí, dále poukazy na to, že obžalovaní 
koupili od neznámé jim ženy tak různé věci jako kávu, mýdlo a peří, že 
Antonin Z. jako živnostník (obuvník) koupil od ženy té i značné množ
ství kůže bez účtu a jakékoli legitimace; jsou to vesměs poukazy, které 
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.. ~ ly o sobě opodstatňují pinč předpoklad o vědomosti stěžovatelú 
I'z san , I· k t ,- d·' ,. . 'vadném původu věcí v době jich koupe. Neh edIC Dmu uU IZ Pll-

~:r1~enuto že, i kdyby se stěžovatelé snad teprve později (po koupi) ~o
J 'd'li o 'tom že věci pocházejí ze zločinné krádeže, zakladalo by pres 
ZV\jich podrŽení si skutkovou podstatu zločinu podle § 185 odst. druhý 
~~Jzák. (víd. sb. čís. 3700, 4367 a m. j.). Dúvodu zmatečnosti čís. 5 
§ 281 tr. ř. tu nenÍ. 

čís. 3273. 

K pojmu »násilného vpádu« podle prvé věty § 83 tr. ~ák. s~ nevy
žadu.ie, by byly při něm překážky přemoženy nebo zdolány namaholt 

lysickou. . ' ' ' ", . 
K pojmu »vmknuti« podle drohe vety § 83 .tr. zák. neI!' ,zapotřebl 

vpádu (vtrhnutí) násilného, stačí již pouhé, vn~k~u~í do clzlho .?~U 
"eho do bytu, které není vůbec spojeno s premahan~ odpo~u (JI!,Yc~ 
plel<ážek).; onen pojem je naplněn již vstupe.m. do I!nstn<:sb" doslo-,li 
I, němu proti výslovně projevené neb i vetřelcI Jen duvodne predpokla
dané vůli oprávněného. 

Pod pojem »domu« ve smyslu druh.~ věty ,§,~~,tr. zák. spa~~jí net~
liko stavení obytná, nýbrž i budovy, pnstupne slrsunu kruhu zaJemníl<l;, 
ba i budovy obecně přístupné (továrny), a to ~ejen ~u~ovy sall1:0~' 
nýbrž i je.iich příslušenství, tvořící s nimi jednotny souvlsly celek (Jejich 
dvory, zahrady a pod.). ,. . .. , . , . , 

Zákonnému pojmu výkonu násilí Odpo.Vld~ ,neJen nas,!, ~yslck~, nybrz 
i násilí psychické, zejména nebezpečná pohruzka. (c~ovant se ~astupu). 

Ke skutkové podstatě zločinu podle § 87 tr. zák· Jes~ po.. stra,n~e sub
jektivní zapotřebí alespoň védomí pachatelova, ze sVYIl! le~~ant~ ne
bezpečí v § 85 b) tro zák. naznačené způsobuje nebo zpusoblŤl muze. 

(Rozll. ze dne 29. záři 1928, Zm I 145/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací ,uznal po ústním líčení 
o zmatečních stížnostech sedmnácti obžalovanych <10 rozsudku kraj
ského soudu v Mladé Boleslavi ze dne 23. prosince 1927, jímž byli stě
žovatelé uznáni vinnými: František š. zločinem veřejného násilí podle 
§ 87 tr. zák., Petr T., Jan H., Arnošt K.-,Emil H., Josef S., jarosla~ K., 
Jindřich H. a Michal M. zločinem veřejného násllí P?dle § 83 tr. zak. a 
Petr T. též zločinem veřejného náSIlí podle § 87 tr. zak.; Petr, T., jan H., 
Jaroslav K. a jindřich H. přečinem shluknuÍl podle ~ 283 tr. zak., .~etr T., 
Jan H. a jaroslav K. !éž přečjn~m podle § .~84 ~r. zak. a)an H. tez podle 
§ 279 tr. zák., josef C., BohumIl V., FranÍlsey S., Fra~Íl~~k B., .A<;lolf H., 
Stanislav č., Adolf S. a josel S. zločinem verejneho naSIlI pod:e § ~8 L) 
ir. zák. takto právem: Zmateční stížnos.ti ,obžalované~o Frant.lska S-~ se 
vyhovuje, napadený rozsudek se ohledne tOi1~to ?bz,alovaneho ,zrusuJe 
a věc se vrací soudu prvé stolice, by v rozsahu zrusenlznovu o 111 jednal 
a rozhodl. Zmateční stížnosti ostatních obžalova"ých zamítl,. mimo 

jiné z těchto 

'II II 
'I' ji 
I , 
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důvodů: 

Zmateční stíŽI~~st obžalovaného Františka Š-a uplatňuje důvody 
zm~tečnos:1 podl:.cls. 5, 9 b) a 10 § 2~,1 tl'. ř. Z~atek podle čís. 5 § 2R! 
tr.,.'. spa!ruje ,~!ezo,va~el m~mo pne tez ~ :om, ~e nalézací soud nevy
~ozIi, proc neven urcltym a ]asnym vypovedml svcdků L-ého a Ladislava 
S~a, ~. že tyto, výpovědi dostatečně neuvážil, zejména že pominul vÝpo
veď JIch v tom směru, že stěžovatel sám před radnicí napomina'1 ke 
klIdu, a že dále. nepřihližel k tomu, že obžalovaný reprodukoval pouze 
vyvodya jednállJ přI anketě v Praze. Stížnosti nelze v tomto směru upříti 
oprá~nění. Výrok stěžovateli za vinu kladený jest svým doslovem za
hyty, j~k rozsudek sám praví. Tím více bylo proto věnovati pozornost 
vysledkum průvo~~í~o. ř!zení, jež m~hlr po:,loužiti jednak výkladu jeho 
smyslu, j,:dnak zJ1~te111 ~myslu, v nemz obzalovaný výrok pronesl, po
kud se tyce jeho ve doml o druhu a o možných účinCÍch výroku. Ke zlo
čmu 'podle § 87 tr. zák. jest po stránce subjektivní zapotřeh alesDoň vl'
don:1 p~chatelova, že svým jednáním nebezpečí v § 85 písm. b) tr. ~ák. no
zna~en: způsobuje.n~bo způsobiti může. S hlediska subjekt. viny se však 
nalezacl soud jednamm a výroky stěžovatelovými výstižně nezabýval. Svě
dek L. ~otvrdil, že obžalovaný František Š. při anketě v Praze přcdsed
l1lctvu teto ankety prohlá,sil: »Řekněte, pánové, co máme tomu dělnictvu 
teď říci? Lid je krajně.rozčilen a'pl1jde od brusírny k brusírně a ty bedny 
r~zb1Je: Ja Jsem dobry repubhkan, mám naší republiku svobodnou rád, 
vzdyf Jsem t:,ké pro ni trpěl a nerad bych viděl, aby se něco stalo. co 
republIku poskozu]e, proto Vás prosím, udělejte opatření, aby nebyl poc 
rusen khd, pošlete na naše kraje četníctvo.« Tato slova reprodukoval 
P?dle výpovčdi s;ědka, L-ého obžalovaný pří táboru lidu, předeslav, jak 
sam .rozsudek uvadl, vetu: »Pan presídent republiky jistě by nesouhlasil 
s one~l1 podvodníky vývozci, proto nám odpustí, že jsme v den jeho na
r~zenl11 k?nah tel;to táb?!'.« Svědek Ladislav Š. pak tvrdil, že stěžovatel 
p:ed za~aJ;11lm tabo;u hd~ před radnicí .všechny členy sboru důvěrníkú 
vyslovne zadal, by pusoblh k tomu, by tabor lidu vyzněl klidně. Zjišťuje 
s~bjekY,;,ni st!ánku viny ob~alo.va?ého nezabýval se nalézací soud úplně 
~yp~vedl~1 techt? dvou svedku, pk to předpisuje § 270, čís. 5, § 281 
CIS. ': tr. r. a .nem vyloučeno, že, kdyby sc tak bylo stalo, nebyl by snad 
~ospeI ke sven?,: s,kut~?vému přesvědčení po té stránce, že obžalovan}' 
S. obsahem sve recI pnmo vyzyval hd, by táhl od brusírny k brusírně a 
ro~bljel strojky, a ~; si byl ?obř~ vědom, pronášeje závadný výrok, že 
zpusob~je nebezpecI pro CIZ! majetek. Je proto rozsudek ve směru na
značenem neúpl~ý ~ bylo jei zrušíti a věc vrátiti soudu prvé stolice, by 
jl V rozsahu zrusem znovu projednal a rozhodl. Vzhledem k tomu nenl 
tř~ba zabývati se dalšími tímto obžalovaným uplatněnými důvody zma
tccnostl. 

Zmateční stížnosti obžalovaných Jana H-a, Arnošta K-a, Jaroslava 
~-a a MIchala M-a napadají rozsudek s hlediska důvodu zmatku podle 
CI.S. 5 § ~81 tr. ř. především, pokud jím byli tito obžalovaní uznáni vin
nyml zlocmem ve smyslu § 83 tr. zák. Předeslati dlužno, že již dotyčný 
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bod rozsudkového výroku zahrnuje v sobě veškeré pojmové znaky skut
kových podstat podle prvé i druhé věty § 83 tr. zák., t. j. vedle rušení 
míru pozemního i rušení míru domovního. Jeho těžiště spočívá sice ve 
větě, že obžalovaní, opominuvše vrchnost, rušili násilným vpádem po
kojné držení pozemků a práv na ně se vztahujících, zároveň se tam však 
pravi, že obžalovaní vnikli po různu násilně jednak do továrny firmy Já
chym M. a syn, jednak do dvora brusírny Bohuslava H-a a Oldřicha K-y 
a že tam vykonali násilí na osobách a statku jich majitelů pokud se týče 
nájemci\. Podle podrobných skutkových zjištěni roz sudkových důvodů 
vznikla ostatně i v případě posléz uvedeném část lidu až do chodby 
(síně) brusírny. To vytknouti je nemalé důležitosti, neboť, spatřuje-li 
rozsudek podle toho, co řečeno, v jednání obžalovaných také skutko
vou podstatu rušení míru domovního podle druhé věty § 83 tr. zák., je 
tím bezpodstatnějši námitka, uplatňovaná zmatečními stížnostmi všech 
obžalovaných v ten rozum, že prý nebylo prokázáno, že obžalovaní 
vnikli do oné továrny (brusírny) násilně. Nehledíc k tomu, že se ani 
k pojmu »násilného vpádu« podle prvé věty § 83 tr. .zák. nevyžaduje, 
by byly při něm překážky přemoženy nebo zdolany namahou lySIckou, 
není k pojmu »vniknutí,< podle druhé věty téhož § vůbec zapotřebi zji
štění vpádu (vtrhnutí) násilného, stačí již pouhé vuiknutí do cizího domu 
nebo bytu, které není vúbec spoj eno s přemáháním nějakého odporu 
(jiných překážek) a j~ onen záko~ný P?jem napl~ěn jd vst,:pem do 
místnosti, došlo-li k nemu proh vyslovne proJevene neb I vetrelcl jen 
důvodně předpokládané vůli oprávněného. Rozsudek zjišťuje sice v tom 
směru výslovně jen, pokud jde o události v brusírně H-ově a K-ovl', že 
někteří z těch, kdož se snažili dostati se do brusírny ze dvora, lomcovalI 
dveřmi brusírny a že také někteři z těch, kteří byli již v chodbě (v síni), 
lomcovali dveřmi brusírny, dále, že Oldřich K., vešed do chodby, vy
kázal oněch několik lidi, kteří tam již vnikli, ven a říkal jim, že tam ne
mají co dělat; totéž říkal podle rozsudkového zjištění lidem, vniknuvším 
do dvora brusírny i Bohuslav H. Než také, pokud jde o příběhy v to
várně firmy M-ovy, do,spěl nalézací soud vším právem k závěru, že do 
místnosti továrny vnikli obžalovaní spolu s ostatními vetřelci pro·ti vůli 
její majitelů, pokud se týče nájemce Josefa W-a vědomě, neboť nemohli 
předpokládati, že řečeni jsou srozuměni s tím, by do budovy vsoupilo 
plno lidí s úmyslem, který směřoval podle roz sudkových zjištění k roz
bití strojků neb aspoň k tomu, by poh\ůžkou jich rozbití bylo vynuceno 
zastavení práce na těchto strojích. Námitka zmatečních stížností, že ne
bylo prokázáno, že obžalovaní vnikli do místností, ať v jednom nebo 
druhém z obou případů násilně, postrádá tudíž všeho oprávnění. Pokud 
však zmateční stížnosti obžalovaných H-a, Arnošta K-a a Jaroslava K-a 
tvrdí, neuvádějice vůbec, o které výsledky hlavního přelíčení se v tom 
směru opírají, že řečení šli do jednoho nebo druhého z obou závodů 
pouze jako dele<Yáti stávkujících dělníků, obžalovaný Arnošt K. dokonce 
jen jako divák, brojí takto jen způsobem podle § 258 tr. ř. nepřípustným 
proti formálně bezvadnému zjištění rozsudkovému, podle něhož všichni 
řečení obŽél1ovaní vešli do ObOll závodú v ún1ysl~, společnéll) .. jim s ostat-

lili! 
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I;Ími vetřel.cÍ, vykOl;ali tam násilí. S hlediska shora nastíněných právních 
u~~h n~sejde posleze ani na tom, že podle tvrzeni těchže zmatečnich 
stlznostJ 111kde prý nebyl zakázán vstnp. Stačiť podle toho, co shora uve
~lel1o, p~ně opodstatněný závěr rozsudkový, podle něhož si všichni ob
~alovanl b~li vědomi toho, že vnikaji do továrních místností proti vůli 
Jich maj1telu, pok~d se týče nájemců. O obžalovaném M-ovi zjišťuje roz
~udek I;a zakl,,:de tr~stJ:iho oznámeni a svědeckých údajů dotyčných 
cet111ck~ch straznl1stru, ze se v zástupu také tlačil ke dveřím, by vnikl 
do bruslrny; jeho zmateční stížnost brojí tudíž tvrzenim, že bylo proká
:~no: že řečený stál opodál až na veřejné cestě, nepřípustně proti onomu 
radne odůvodněnému zjištěni rozsudkovému. ládného z důvodů zmatku 
pod!e čís, 5§ ~81 tr. ř. nedohčuji zmatečni stížnosti, pokud dovozují 
~~ru~n~ ~cel,a ovsevobecně, neuvádějíce vůbec nic přesnějšího, že se zji
stov~m vmTI!~u delo teprve dodatečně a bylo velmi nejisté, že svědkové 
oznaco,vali pn hlavním přelíčení jako vinníky docela jiné osoby, než 
? kterych }o tvrdili původně. Z rozsudkových důvodů vychází na jevo, 
ze jak zlocmem podle § 83 tr. zák., tak přečiny ve smyslu §§ 283, 284 
a 279 tr. zák. byli vinnými uznáni jcn oni z obžalovaných, jichž vinu 
shledal nalezací soud výsledky průvodniho řízení prokázanou zcela bez
pečně. Zejména se svědek četnický strážmistr Josef B. nevyjádřil při 
žádném ze svých opětovných výslechů tak, jak je uvedeno ve zmateční 
stížnosti obžalovaného K-a, že vúbcc nevěděl, proč a jak zjistil tohoto 
obžalovaného, naopak v jeho údajích, jak jsou protokolovány, nacházejí 
roz'sudková zjištění, vztahující se na stěžovatele, oporu zcela spolehli
vou. Než ani svědkové Josef W., Kristián W. a František W. neučinili 
podle protokolů, sepsaných o jejich výpověděch, oněch údajů, které jim 
přisuzují zmateční stížnosti obžalovaných H-a a Arnošta K-a; rozsuclková 
zjištění, týkající se onoho, jsou naopak vším právem zbudována mimo 
jiné i na výpověděch všech řečených svědků. Že by bylo ke vniknutí do 
továrny firmy M. použito násilí fysického, jaké má zcela nepochybně na 
zřeteli zmateční stížnost obžalovaného Arnošta K-a, rozsudek nezjišťuje, 
a není v něm ani zjištění" že řečený sám ně,co křičel a zejména vybízel 
lid k rozbíjení strojků. Nalézací soud však přes to shledal prttvem i to
hoto obžalovaného vinným zločinem podle § 83 tr. zák., l!kládaje mu 
jakožto spolupachateli zodpovědnost i za násilné óny, předsevzaté ji
nými vetřelci, vzhledem k tomu, že, byv v zástupu, kferý svým výhruž
ným chováním přiměl majitele pokud se týče nájemce brusírny řečené 
firmy k zastavení práce, stupňoval již svojí přítomností v síni brusírny 
stávající nebezpečí, při čemž byl veden podle přesvědčení nalézacího 
soudu stejně jako ostatní zástup též úmyslem, nesoucím se k cíli právě 
naznačenému. Nedoličují tudíž zmateční stížnosti obžalovaných H-a a 
Arnošta K-a ani důvodů zmatečnosti podle čís. 9 b) a 10 § 281 tr. ř., 
jichž se číselně dovolávají, ani důvodu zmatku podle čís. 9 a) téhož § 
způsobem, vyhovujícím předpisu § 288 čís. 3 tL ř., pokud tvrdí v do
tyčných svých vývodech znovu, že řečení přišli do továrny firmy M. 3 

tam jednali jen jako delegáti stávkujícího dělnictva. 
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Bylo již dovoLiěno, že rozsudek zjišťuje v jednáni obžalovaných H-a, 
Arnošta K-a, Jaroslava K-a a M-a způsobem, bezvadným po stránce 
skutkové i právni také veškeré pojmové znaky zločinu rušení míru do
movniho. Dodati sluší, že pod pojem »domu« ve smyslu druhé věty § 83 
tr. zák. spadaji netoliko stavení obytná, nýbrž i budovy, přístupné šir
šímu kruhu zájemniků, ba i budovy obecně přístupné, zejména tedy i to
várny, a to nejen budovy samotné, nýbrž i jejich příslušenstvÍ, tvořící 
s nimi jednotný souvislý celek, především jejich dvory, zahrady a pod. 
Je tudiž právně bezpodstatnou námitka všech zmatečnich stížností, že 
v souzeném případe nešlo o násilné zmocnění se držby, zejména o ná
silný vpád do cizich místnosti, totiž o vpád, který by vyžadoval překo
nání fysických překážek. Stačí poukázati v tom směru ke shora již na
stíněným právním úvahám, týkajícím se výkladu pojmu »vniknutí« ve 
smyslu druhé věty § 83 tr. zák. V rozsudkovém výroku není sice řečeno 
výslovně, že obžalovaní vpadli, vnikli do jedné i druhé brusírny »8 více 
sebranými lidmi«, než také tento další pojmový znak skutkové podstaty 
zločinu ve smysli! § 83 tr. zák. je zjištěn s dostatečnou určitostí v roz
hodovacích důvodech, podle nichž nahrnulo se do továrny firmy N\. plno 
lidí, a také v brusírně firmy H. a K vnikla 'část lidu (zástupu), který tam 
přitáhl v počtu 100 až 150 lidí, až do chodby brusírny, kdežto ostatní se 
snažili dostati se dovnitř dvora, Řada dalších podrobných zjištění a zá
věrů rozsudkových opodstatňuje přesvědčeni nalézacího soudu, podle 
něhož vetřelci včetně obžalovaných vnikli do obou závodů ve společném 
úmyslu, směřujícím k rozbítí strojků, pokud se týče k tomu, by pohrůž
kou jich rozbití bylo vynuceno zastavení práce na těchto strojích. Zma
teční stížnosti jsou tudiž v neprávu též, pokud dovozují porůznu, že za 
řízení nevyšlo na j ev o, že (při vniknutí) bylo použito násilí, že byly ze
jména překonávány překážky a že se některý z majitelů brusíren ohra
žoval proti vniknutí, nehledíc ani k tomu, že podle onoho zjištění roz
sudkového majitelé t-ské brusírny K i H. říkali vetřelcům, že tam ne
mají co dělat, a prvý z nich je i z chodby ven vykazoval. Výkon násilí 
ve smyslu druhé věty § 83 tr. zák. spatřuje rozsudek jednak ve výhruž
ných výkřicích »kde jsou ty mašinky, rozbít to, rozházet tO« a »rozbi
jeme mašínky«, pronášených v obou brusírnách ze zástupu lidí, tam 
vniknuvších, jednak, pokud jde o brusírnu firmy H. a K, také v tom, že 
někteří ze zástupu začalí hroziti klacký' a holemi a že bylo majitelům 
brusírny vyhrožováno také pověšením. Po právní stránce dlužno k tomu 
připomenouti, že zákonnému pojmu výkonu násilí odpovídá nejen násilí 
fysické, nýbrž i násilí psychické, zejména nebezpečná pohrůžka; psy
chické násílí tohoto nebezpečného rázu spatřuje však rozsudek v cho
vání se zástupu vším právem vzhledem k tomu, že podle rozsudkového 
zjištění nájemcové obou brusíren Josef W. a Josef M. dali práci zasta
viti jen proto, že následkem výhružných výkřiků a hrozivého chování se 
zástupu měli důvodnou obavu, že by zástup mohl strojky skutečně roz
bíti, a poněvadž se obávali násilností. Bylo již tak édovoděno, že spolu
zodpovědnost za vykonané násilí ukládá rozsudek právem též oněm 
z obžalovaných, o nichž lTebylo zjištěno, že sami pronášeli výhružné vý-
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křiky~ebo ,~rozi:i klacky nebo holemi, takže i námitky, jimiž jednotlivé 
zmat~cnl stlznoslI napadají v tom směru rozsudek, jsou právně bezpod
statnynll, 

čis. 3274 .. 

O,dvolací, ~0!ld není. (§ 470 tr. ř.) oprávněn beze změny v řízení pni
vodntm ,uchyhtt se od skutkového zjištění prvního soudu' nesrovnává 
se se zákonem (zásada ústnosti, příimosti) když odvola~í soud bez 
OPa!.'0vání (doplnění) důkazů dospívá k odchylnému přesvědčení o skutl
kovych okolnostech. 

(Rozh, ze dne 4, října 1928, Zm I 512/28.) 

Ne j vv Y Š ~ví s o u cl j~ko soud zrušovací uznal po ústním líčení 
o zmatecnt sÍ1znosÍ1 generalní prokuratury na záštitu zákona právem: 
Rozsydkem krajského ,goudu v Plzni jako soudu odvolacího ze dne 16, 
p;os111ce 1927, ymž ~yl obžalovaný uznán vinným přestupkem § 431 tr. 
zak;, by} porusen za~on v ustanovení § 470 tr. ř. Rozsudek ten Se 
zrusuje jak? z,matečny í s ostat~í':'Í na něm spočívajícími soudnímÍ vý
roky a ~r~jsk~m.u ,soudu vv PI·znl pko soudu odvolacímu se ukládá, by 
o odvolant verejneho obzalobce co do viny znovu rozhodl. 

Důvody: 

v v Rozsudkem okres~~ho ·soudu v Plzní ze dne 21. listopadu 1927 spro
sten bll podl~ § 259 CIS, 3 tr. ř, obžalovaný z obžaloby, že dne 9, dubna 
1927 jako řídlč osobního auta, vyjížděje z úzké uličky od skladiště ben
zrnu fy. ~, a spol., po pravé straně D-cké uHce se nalézající do této 
uhce, pocmal Sl pry takovým způsobem, že tím přivodil a zavinil srážku 
s os~bním .. auten: Ad?l!em M-emv ř,ízeným a D-ckoll ulicí od města je
dOUCInl, P;l, čem~ do~lo ke zraneMI Barbory M-ové, které po sobě za
nec~al? vldltel~e z~am.~y, ?ím~, se prý dopustí! činění (opomenutí), 
o nem.z pOdl: p,redpI,supzd111ho radu" podle svého povolání a podle při
rozenych, kazdemu snadno poznatelnych okolností seznati mohl že oS ním 
může býti s~oieno nebo zvětšeno nebezpečí pro. život, zdraví 'nebo pro 
bvezpečnost hdského t~la, a d?pustil se prý přestupku proti bezpečnosti 
tel~ podle § 4~1 tr. za~, Pr?tl,!on;uto roz,s~dku ohlášeno bylo veřejným 
obzalob~em pn hlav111m prehce111 odvolanl co do vmy. Kraiský soud 
v PIZ111 IRko soud odvolací uznal rozs1ldkem ze dne 16, prosince 1927 
?bža!o~anéhoovv'n,ným přestupkem p,?dle. § ~~I t:, zák" spáchaným 
jedna111m vyhcenym doslovne shodne s jednamm, lak bylo vylíčeno ve 
shora uvedeném výroku osvobozujícího rozsudku okresního soudu. Roz
sudek odúvodni! odvolací soud takto: "Poukazuje se na stav věCi ziištěný 
prvým soudcem, obsažený v důvodech napadeného rozsudku, OdvolaCí 
soud má na základě výpo,::ědi slyšených ,svědkú Matěje Šve, Vojtěcha 
L-y, Josefa K-e a Václava z-ho za prokázáno. že obžalovaný v osudnou 
dobu VYlel prudce a rychle od skladiště fy. N, a spoL do D-'cké ulice 
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a tim zavinil, že Adolf M" jedoucí na a,utu D-ckou ulicí, by zabránil 
~rážce obou aut, byl nucen stočiti své auto prudce nalevo, čímž najel do 
příkopu, sám i s n2anžel~ou z vozu ~y~etěli, při č:mž I,3a;bora M-o:v~ 
utrpěla na hla~ě ,trzn~u ranu ,a pohmozde111ny ?a leve čast~ tela, poranenl 
lehká, V jedna111 obzalovaneho Jest skutkova povaha prestupku podle 
§ 431 tr. zák.« 

Rozsudkem odvolaCího soudu byl porušen zákon v ustanovení § 470 
tr. ř. Podle ustálené judikatury nejvyššiho soudu (rozhodnuti čÍs, 2028 
a 2259 sb,n, s,) není soud odvolací vzhledem k ustanovení § 470 tr. ř. 
oprávněn, by se beze změny v řízeni průvodním uchýlil od skutkového 
zjištění prvního soudu, a nesrovnává se se zákonem (zásada ústnosÍl a 
přímosti), když odvolací soud bez opakování (doplnění) důkazú do
spívá k odchylnémll přesvědčení o skutkových okolnostech, Rozsudek 
odvolacího soudu jest v souzeném případě stižen touto vadou,neboť, 
jak z protokolu o odvoladm přelíčení jde na ievo, nebyly v odvola~ím 
řízení provedeny žádné dúkazy, nýbrž byla toliko podána zpravodalem 
zpráva podle § 472 odst. druhý tr. ř, a byly přečteny podle § 472 odst. 
třetí tr. ř, rozsudek a protokol o hlavním přelíčení soudu prvé stolice. 
Odvolací rozsudek sice v prvé větě odůvodnění uvádí, že se poukazuje 
na stav věci, zjištěný prvým soudcem, obsažený v důvodech napade
ného rozsudku, avšak ihned v následující větě činí zjištění nové, naprosto 
odchylné od zjištění soudu prvého, Kdežto totiž soud první stolice, jak 
z vývodů odůvodnění lze seznati, proti vypo.věděm svědků Matěje šve, 
Voitěcha L-y Josefa K-e a Václava Ž-ého zjistil, že jest nemožno, by 
auto obviněn~ch, řízené v úzké uličce (rejnlčce) vedoucí od skladiště 
firmy N, a spoL do D-cké uilce, jelo velikou a snad pmdkou r)"chlostí, 
a má za prokázáno z dúvodů blíže uvedených, že obviněný vyjížděl 
mírnou rychlostí, správně zatáčel a před vyjížděním houkal, vzal' odvo
lací soud za prokázáno na základě výpovědí svědkú shma řečených, že 
obviněný vyjel prudce a rychle od skladiště firmy N, a spoL Soud od
volací svědky ty sám nevyslechl, nad to však neuznal ani za vhodné, by 
se důvody, které soud první stolice uvedl na podporu svého zjištění, 
vúbec obíral, tím méně je vyvracel, a neuvažoval aní ostatní, pro správ
né posouzení věci důležité okolnosti, jež v řízení před soudem prvé 
stolice na jevo vyšly. Byl'o proto podle §§ 33, 292 a 479 tr. ř, o zmateční 
stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona uznati právem, jak 
se stalo. 

čís. 3275. 

Zrušení rozsudku podle § 33 tr. ř. pro porušení zásady ne bís .ln 
idem. 

(Rozh, ze dne 4, října 1928, Zm I 533/28.) 

N e i v y š š í s o u d jako soud zrušovací uznal po ústním líčení 
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem: 
Rozslldkem okresního soudu v Karlových Varech ze dne 26, prosince 
1927, jímž byl obžalovaný uznán vinným přestupkem krádeže podle 
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§ 460 tr. zák. a § 9 zákona čÍs. 471/21 sb. z. a n. a čl. 1. zák. čÍs. 257,25 
sb. z. a n., jakož i rozhodnutím krajského jako odvolacího soudu v Chebu 
ze dne 8. března 1928, potvrzujícím tento rozsudek ve výroku O trestu, . 
byl porušen zákon; rozs,udek ten jakož i rozhodn~tí krajs~ého ~oudu 
se zrušují a obžalovaný se z obžaloby podle § 259 ČIS. 3 tr. r. sprosťuje; 
důsledkem toho se zrušuje i usnesení okresního soudu v Karlových 
Varech ze dne 24. dubna 1928, jímž byl odepřen podmíněný odklad vý
konu trestu, uloženého rozsudkem právě uvedeným. 

Důvody: 

Podle záznamového rozsudku okresního ~ouclu v Čes~\ }'ch Budějo
vicích ze dne 9. záři 1927 bvl obžalovaný odsouzen pro přestupek krá
dežc podle § 460' tr. zák. a'§ 9 zákona čís. 471/21 sb. z. a n. a čl. 1. 
zákona čís. 257/25 sb. z. a n., jehož se dopustil tím, že dne 27. srp~a 
1927 v Karlových Varech odcizil lindřichu L-ovi z uzamčeného pokOje 
z uzamčeného 'kufru 30'0' Kč, k tuhému vězení na 14 dní, zostřeného 1 
postem, podmínečně se zku'šebnou dobou.l roku. Roz~u~ek ~ešel. v moc 
práva, nebyv napaden. Pro týž trestný ČIl1 bylo protr temuz o~zalova
nému zavedeno trestní řízení před okresním soudem v Karlovych V:,;
rech. a byl při hlavním přelíčení, dne 26. P:,os: 1927 k~)l1aném,v nepr!: 
tomnosti obžalovaného, vynesen rozsudek, jlmz byl obzalovany, pro tyz 
trestný čin uznán vinným přest,upkem krádeže podle § ~6(), t,r. zak., ~ § 9 
zák. čís. 471,21 a čl. 1. zák. čís. 257/25 a odsouzen do vezem na 1 ,yden; 
rozhodnutí o podmíněném odkladu výkonu trestu bylo vyhraženo. Odvo
lání obviněného do výše trestu bylo rozhodnutím kraiského jako, odvo
lacího soudu v Chebu ze dne 8. března 1928 zamltnuto. Okresl1l s?~d 
v Karlových Varech pak usnesením ze dne 24. dubna 1928 orohlasll, 
že se podmíněný odklad výkonu trestu nepovoluje, poněvadž ~dklad 
podle § 2 zákona čís. 562/19 sb. z. a n. j~st v;hledem.~ to,:,u, ze ob
viněný byl rozsudkem okresního soudu v ceskych Budejovlcl1ch ze dne 
9 září 1927 (rozsudek shora uvedený) pro čin spáchaný z pohnutky 
nízké a nečestné již trestán. Srovnáním oboll řečených rozsudk.u a OpiSU 
k ním se vztahujících ide nad veškerou pochybnost na jevo, ze se oba 
rozsudky týkaií jedn9ho a téhož ?inll t!estného;.rotože pak ,rozsude~ 
okresního soudu v Ceskvch BudelOvlclch byl Jlz pravoplatnym, kdyz 
došlo k vynesenÍ rozsudku v Karlových Varech, pO'rušu;e rozsndek po
sléze uvedený zásadu ne bis in idem. Bylo proto podle ~ 33, 292 a 
479 tr. ř. ° zmateční stížnosti generální proturatury na zastrtu nkona 
uznati právem, jak se stalo. 

čis. 3276. 

Podle § 134 Ir. ř. Jest vyšetr1ti duševn, s~~ ,O'bžlllO',::anéh,?, vyšly-ii 
za řízeni na jevb O'bjektivní známky, vzbuzujlc! poden:.~nf, ze tu .1e~t 
duševní porucha ppdle § 2 písm. a )-e )!r .. zák.; nes~~cl pochybnosti, 
které O' příčetuostl obžalo"aného vyslOvlUije jeho O'bhaJce. v , , 

"Střídavé pominuti! smyslu« podle § 2 pis~. b) }r. z~. P!~'p~klada 
chorobný stav duševní, vylučujlci přechodne (střídave) uZlvan. rO'z-
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iunu a potlačující duševní živO't a intelekt člověka; dodatková otáZka 
(§ 319 Ir. ř;) na O'nen stav je odůvodněna jen, bylu-li p{ldle VýSledků 
řizení tvrzenO' neb aspoň naznačenO', že O'bžalO'vaný byl v dO'bě spáchání 
činu stižen pomíjejíci duševní chorobou, která hO' zbavO'vala užívání 
rozumu, tudíž příčetuosti. 

Porotní SO'ud má povinnost zkoumati, zda tvrzené skutečnosti O'd
povídají zákonné podstatě stlavu trestnost vylučujicího nebo rušíclho, 
a jen v kladném připadě jest p?vinen a opráv~ěn, ~ dal P?rO'tcům do: 
uatkovou otázku na onen stav; Jen za tohotO' predpokladu ma opomenutt 
takové otázky za následek zmatečnost rozsudku (§ 344 čís, 6 tr. ř.). 

(Rozh. ze dne 4. října 1928, Zrn 11 30'9/28.) 

Ne J v Y š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku porotního soudu v O!omouci 
ze dne 9. června 1928, pokcrd jím byl stěžovatel uznán vinným zločinem 
ú'ladné vraždy loupežné podle §§ 134, 135 čís. 1 a 2 tr. zák. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnost uplatňuje důvody zmatečnosti podle čís. 5 a 6 § 
344 tr. ř. Zkrácení v právu obhajoby, činící rozsudek zmatečným podle 
čís. 5 § 344 tr. ř., spatřu'e v tom, 'že porotní dvůr soudní zamítl průvodní 
návrhy obháice při hlavním přelíčení. Podle obsahu protokolu O hlavl1lm 
přelíčení zněly průvodní návrhy takto: 1. měla býti dožádána f'r;na.B-ova 
o zprávu o pověsti obžalovaného, poněvadž se tento posledl1l ctyn roky 
v],ce zdržoval ve Z. než vL.: 2. mělo býti vyšetřeno četnictvem, zda 
bylo v továrně pozorováno na obžalovaném abnormální chování v po
sledních letech; 3. správa zemského léčebného ústavu v Kroměříži měla 
býti dotázána, z jakého důvodu byl otec obžalovaného dodán do ústavu. 
jakou duševní nemocí trpěl, a nač tam zemřel; 4. matka obžalovaného 
lněla býti v-vslechnuta o tom, že otec obžalovanéh'J hpě! duševními 
chorobami, že byl nepříčetný, z počátku že byl ponechán v rodině jako 
neškodný blázen, v poslední době, když počal ohrožovati rodinu a okolí, 
byl dodán do ústavu; 5. navrhl obhájce, »by byl obžalovaný prohlédnut 
soudními lékaři z oboru psychiatrie. a .Dy by! prozkoumán jeho vše
obecný zdravotní stav s ohledem na to, že již od chlapeckých let trp' 
ušní nemocí, že má ušní výtoky a že ieho nemoc jest ve spoiení s bo
lestmi hlavy, které iSOll čas od času velice intensivní a m<:ií Zl následek 
občasnou ztrátu paměti a zapomětlivost; navrhl dále, by z toho dLrvodu 
byl obžalovaný za účelem vyšetření své příčetnosti dán na nozorov8.l1Í 
do ústavu :choromvslných, by znalci z oboru psychiatrie mohli zjistiti. 
zda snad nesnáchal trestný čin v přechodném pomatení smys'{"<' Pokud 
se zmateční' stížnost, reprodukujíc obsah těchtO' prťrvodních návrhli, 
odchyluie od zApisu v protokolu ° hlavním přelíčení, nelze k ní přihlížeti, 
poněvadž pro posouzení otázky, které návrhy byly při hlavním přelí
čení učiněny a jaký měly obsah, rozhoduje iedině obsah toho'lo proto
kolu. Stěžovatel mi za to, že okolnosti, o nichž nabídl dirkaz pod čis. 

[ ... "1' I, 
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1-4, mají závažný význam pro posouzení otázky, zda byl v době sDá
chání čínu příčetným čili nic, a že tudíž neprovedením důkazů byl zkrá
cen ve své obhajobě. Než v tom nelze mu dáti za pravdu, poněvadž: 
1. z pověsti obžalovaného nelze vllbec usuzovati na jeho duševní pří
četnost nebo nepříčetnost. Bylo proto zbytečno prováděti důkaz o okol
nosti, z níž nelze na pravdivost závažné okolnosti vůbec souditi; 2. 
tento důkaz směl býtí 'zamítnut již pro neurčitost průvodní věty (§ 222 
Ir. ř.), ježto se v ní ani netvrdí, že chování obžalovaného v posledních 
letech skutečně bylo abnormální, ani neuvádi, v čem tato domnělá abnor
málnost záležela. 3. a 4. Důkazy o tom, že otec obžalovaného byl stižen 
duševní chorobou, že byl z počátku ponechán v rodině a teprve. když 
počal ohrožovatí své okolí, dodán do ústavu pw choromyslné, kde také 
zemřel, směly odpadnouti proto, že skutečnost sama, že byl otec obža
l.ovaného dodán do zemskéhOo léčebného ústavu v Kroměříži a že tam po 
více než tříměsíčním 'pobytu zemřel, jest potvrzena přípisem ústavu, 
který byl přečten při hlavním přelíčení, a okolnOost, že obžalovaný po
chází z otce, 00 němž jen tvrzeno, že byl v poslední době svého života 
duševně nemocen, sama o sobě nestačí odůvodniti pochybnosti o jeho 
příčetnosti, an sám o sobě tvrdil, že jest 'ú'plně zdráv, že trpí od dět
ských let jen ušní chorobou, a ani za řízení nevyšly na jevo podstatné 
nkolnosti, zejména objektivní známky a skutečnosti, z nichž by mohla 
vzejítí důvodná pochybnost o tom, zda je obžalovaný duševně .zdráv či 
chorý, jak o tom bude ještě dále řeč. 5. Podle ustanovení § 134 tr. f, 
olaticího i pro hlavní přelíčení, dlužno vyšetřiti duševní stav obžalova
ného, vzejdou-li pochybnosti o tom, zda je duševně zdráv, či zda trpí 
dllševní poruchou, jež by vylučovala jeho příčetnnst. Pochybnosti o 
příčetnosti vzejdou, jsou-li tu podstatné okolno'sti, vzbuzující podezření, 
že tu jest duševní pomcha podle § 2. písm. al-cl tr. zák. Předpo
kládá se, že v průvodním .řízení vyšly na jevo objektivní známky, vzbu
zující pochybnosti 00 příčetnnsti obžalovaného, nestačí však, jsou-li tu 
pochybnosti, které o; příčetnosti obžalovaného vyslovuje ieho obhájce; 
jest třeba určitých objektivních skutečností, vzbuzujících pochybnost, 
zda obžalovaný je, pokud se týče byl v době čínu příčetným. Takových 
skutečností průvodní řízení v souzeném případě nepřineslo. Okolností, 
no něž se odvolává zmateční stížn.ost, nejsou tohn druhu, by v nich 
bylo lze spatřovati objektivní známky, budící pochybnost o příčetnosti 
obžalovaného. Průvodní návrh odůvodňoval' potřebu vyšetření duševního 
stavu .obžalovaného jen poukazem na ušní nemoc obžalovaného, spo
jenou s Výtoky a s bO'lením hlavy, časem velmíintensivním, které prý 
má za následek občasnou ztrátu paměti a zapomětlivost, - a"šak v té 
příčině prohlásili soudní znalci-lékaří (kteří prohlédnuvše óbžalovaného, 
zjistili, že přestál zánět vnitřhíhO' ucha, utrpěl perforaci obou bubínků, 
avšak dobře slyší i tikot hodinek), že tato ušní choroba nemá naprosto 
žádného vlivu na duševní stav obžalovaného. Pokud Se zmateční stíž
nost (přes meze průvodního návrhu) snaží dovoditi, že soud byl po
vinen dáti vyšetřitI duševní stav obžalovaného' jíž proto, že tvrdil v pří
pravném řízení i při hlavním přelíčení, že se nepamatuje, jakým způsn
bem čin spáchal, a že toto jeho zodpovídání' se pntvrdil také spoluobža-
10vaný František H., který udal, že se bo ob701nvaný asi 3-4 měsíce 
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po činu ptal. jak to bylo, a ž,e mu při tom obžalovaný řekl, že neví, co a 
jak udělal,- přehlíží, že toto pouhé tvrzení obžalovaného .(které se 
ostatně jeví pouhou výmluv-ou vzbledem k tomu, že obžalovaný svůj čin 
před tím, jak před četnictvem ve Z. dne 27. ledna 1928, tak i před vy
hle dávajícím soudcem u okresního soudu tamtéž dne 28. ledna 1928 po 
krátkém zapirání nejen doznal, nýbrž i do nejmenších: podrobnosti vy
líčil, a při svém zodpovídání a vyličení setrval i při svém výslechu u 
okresního soudu v Přerově dne 30. ledna 1928, a že teprve za dalšího 
vyšetčování počal své výpovědi měniti, udav 29. února 1928 u krajského 
soudu v Olomouci,že vlastně sám nevěděl, »jak čin provedl«, že se na 
to ptal asi 3 měsíce po činu při nahodilém setkání H-e, a při hlavním 
přelíčení prohlá·sil, vylíčiv do nejmenších podrobností vše, co před vraž
dou předcházelo i co p'O ní následovalo, »pak už nevím co bylo«, ne
může nahraditi naprostý nedostatek určitých objektivních skutečností, 
maiících vztah k duševnímu zdraví obžalovaného, které jedině by mohly 
odůvodniti pochybnost, zda jest příčetným čili nic, zvláště když obsah 
dotyčného tvrzení obžalovaného je vysvětlitelný přirozeným rozčilením 
pachatelovým při provádění čínu, jenž podle jeho vlastních údajů byl 
př.edem uvážen a připraven. Tvrzení zmateční stížno'sti, že obžalovaný 
uvedl na svou obhajobu, že se choroba jeho otce brala týmž směrem 
(jako u něho), že se u otce jevily tytéž příznaky jako u obžalovaného, 
neodpovídá spisllm, poněvadž obžaloyaný nic takovéhO' netvrdil, naopak 
prohlásil, že jest až na ušní chorobu a spojené s ní příznaky úplně zdráv. 
Dlužno tedy uznati, že porotní dvůr soudní, zamítnuv také tentO' prů
vodní návrh pro nedostatek zákonný,ch předpokladů § 134 tr. ř., ne
porušil zákon a nezavinil neúplnost řízení podle čís. 5 § 344 tr. ř. 

Zmatek podle čís. § 6 344 tr. ř. shledává stěžovatel v tom, že porotní 
dvůr soudní zamítl obhájcův návrh, by byla porotcům dána dodatková 
otázka, zda čin uvedený v 1. hlavní otázce nebyl spáchán ve střidavém 
pominutí smyslů podle § 2 b) tr. zák., a že tím porušil předpis § 31 9 
tr. ř. Zmateční stfžnost má za to, že okolnosti, tvrzené za hlavního pře
líčení jednak obžalovaným, že si není činu (jeho provedení), vůbec vě
dom - »pak už nevím, co bylO'«, jednak Františkem H-em. který po
tvrdil, že se ho obžalovaný sám tázal, jakým způsobem byl čin spáchán, 
jednak uplatňované v obhajobě obžalovaného, že ztrácí pamět, že mívá 
svírání hlavy, že ho pronásledovaly neustále myšlenky na motocykl, -
zavazovaly soud, by dal' porotcům dqdatkúvou ntázku na střídavé p'O
minutí smyslů, poněvadž prý nasvědčují tomu, že obžalovaný spáchal 
čin v nepříčetnosti. Než zmateční stížnnsti nelze dáti za pravdu. Podle 
§ 31 9 tr. ř. jest ovšem povinností soudu, by dal porotcům otázku do
datkovou a tn i z moci úřední bez návrhu stran, byly-li tvrzeny sku
tečnosti nebo stav, jež by, před pokládajíc pravdivost tvrzení, vylučO'valy 
nebo rušily trestnost. Takovou skutečností by bylo podle § 2 b); tr. zák. 
zajisté také střídavé pominutí smyslů. Než zmateční stížnost přehlíží, 
že soud má v takovém případě povinnO'st zkoumati, zdali tvrzené sku
tečnosti .odpovídajf zákonné podstatě stavu trestnost vylučujícího nebo 
rušícího. Jen v kladném případě jest soud povinen, avšak zároveň také 
jen v tomto případě oprávněn, by dal poro~cům takovou otázku, a jen 
za tnhoto předpokladu má opomenutí takové otázky za následek zma-
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tečnost rozsudku. V souzeném případě však nepochybil porotní dvůr 
soudní, nedav dodatkovou otázku, byl by naopak pochybil, kdyby se 
byl pro m rozbodl. Poněvadž »střídavé pominutí smyslů« podle § 2 b) 
tr. zák. předpokládá chorobný stav duševní, vylučující přechodně (stří
davě ~ ~žívání rozumu a potlačující duševní život a intelekt člověka, bylo 
by dam otázky dodatkové podle tohoto zákonného ustanovení odůvod
něno jen, kdyby podle· výsledků řízení bylo tvrzeno nebo aspoň nazna
čeno, že obžalovaný byl v době spáchání činu: stižen pomíjející duševní 
chorobou, která ho zbavovala užívání rozumu a tudíž příčetnosti. Takové 
tvrzení se za řízení nevyskytlo; obžalovaný sice udal, že pochází z otce, 
který onemocněl a zemřel duševní chorobou, že však sám jest úplně 
zdráv, že trpf od mládí jen ušní chorobou, spojeno,u s bolestmi hlavy, a 
občasným seslabením pamětí, udal také, že poslední dvě léta cítil roz
rušenost, byl nestálý v prácí a zanedbával jí, a že se mu proháněly hla~ 
vou myšlenky na motocykl, netvrdíl však a ani jinak nevyšlo na jevo, 
že jest stižen pomíjející duševní chorobou nebo že se u něho vyskytly 
znám.ky nepříčetnosti a ani jinak za hI-avního přelíčení nevyšly na jevo 
objektivní skutečnosti ani známky, které by na takovouto duševní ,cho
robu u obžalovaného poukazovaly. Naopak v protokole o hlavním přelí
čení jes~ konstatováno, že podle osobního dojmu, který činil obžalovaný 
11" snud, jest stěžovatel úplně příčetným a že za trestního řízení ne
vzešly sebe menší pochybností, pokud se týče nevyšly na jevo okO'lnosti, 
vzbuzující pochybnost o příčetnosti obžalovaného. Že ušní nemoc ob
žalovaného a spojené s ní bolesti v hlavě nemohou míti vliv na duševní 
stav obžalovaného, vysvětlili již soudní znalci lékaři. Že změněná ob
hajoba obžalovaného v tomto případě nemůž€ nahraditi nedostatek 
tvrzení objektivních skutečností, poukazujících na duševní chorobu -
ať již trvalou nebo pomíjející - vyplývá již dostatečně z toho, co bylo 
výše řečeno. Poněvadž v ,souzeném případě schází podle výsledků po
:o.tního líčenÍ: základní předpoklad § 2 písm. b) tr. zák., tvrzení pomí
J'eJící duševní choroby, vylučující příčetnost, nesměla býti dána porot
cům otázka dodatková na tento stav, rušící trestnost. Neodůvodněnou 
zmateční stížnost bylo proto zavrhnouti. 

čís. 3277. 

Ohlásil-Ii opravný prostředek obhájce několika obžalovaných za 
všechny a kromě toho jeden obžalovaný sám, žádaje doručeni ojjisu 
rozsudku s tím, že si obhájce k prov€rlení ()pravného p~ostředkiw puNdl 
na své útraty, a SIlud doručil rozsudek jak onomu obhájci tak tomuto 
obžalovanému, počíná lhůta k1 provedel1ll opra~ého prostředku d<Jru
čoolm opisu rozsudku obžalovanému. 

(Rozh. ze dne 4. října 1928, Zm II 361/28.) 

. Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaci uznal po ústním líčení 
o zmateční stížnosti generál'ni prokuratury za záštitu zákona právem: 
Rozsudkem zemského trestního soudu v Brně ze dne ll. dubna 1928, 
pokud! jím byl obža'lovaný Alois č. pro přečin shluknutí podle §§ 283, 
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? tr zák odsouzen podle § 284 tr. zák. za použití ,§ ?60 b) tr. zá~. 
kS; hé·mu ~ězeni na šest týdnů, zostřenému postem ,kazdych čtrnact dm, 
. k~Ž i usnesenim vrchního zemskéh~ soudu v Brn; ze dne 3. červen~e 
PS·' , bylo odvolání obžalovaneho z uvedeneho rozsudku odmlt-
192 , 617z 

orušen zákon v § 284 tr. zák. pokud se týče v § 29~ o~st. 
~ut~, i ~ .. usnesení odvolacího soudu jakož i, rozsud~k n,alezaclho 

ru y r. , 'oku o tre-tu zrušuJ· i a obžalovanemu AlOISI C-OVl vy-
soudu se ve vyr ' .,' dk dl 
". se za řečin jímž byl uznán vmnym onlm rozSU em, po .e 

§~~uttr. zák. !a pouŽití,§ 260 b) tr. zák., trest tuhého vězení tří týdnu, 
zostřený každý týden jedním postem. 

D II vod y: 

Rozsudkem zemského trestního"souduv Brně ze dne 1,1. dubna 1928 
byl obžalovaný Alois č. uznán vinným přečinem shluknuh podle,~§ 283, 
284 tr zák., jehož se dopustil tím, že dne 9. srpna 1927 v B. pn ,shl~k~ 
nutí které povstalo z jiné příčiny, než z té, pro kterou se srocem, slava 
zločinem neuposlechl stráže, když tato lidu kázala, by se rozese, a, 
vz íra'e ~e takto, dal se se strážÍ do vády, a od~ouze~ za,to p3dle ~ ::8.4 
t p ,J s použitím § 260 b) tr. zák. k trestu tuheho vezem na sest,tydn~, 
z~s~:e~ého postem každých ~trn~ct dní ~epo~'2'íněn~. Obža,lo~any AI01~ 
č. ohlásil do rozsudku sice vcas I zmatecm, shznos! I,odvolam, zmatečn! 
stížnost byla však právoplatným usne,se,mm. zemsk~ho soudu v Brne 
ze dne 8. června 1928 zamínuta. Odvolam obzalo'v,,;neho bylo pak usne-

, I s vrchního zemského soudu v Brne z 3. července 1928 
semm mor. s ez . bl' č hl"eno ale 
odmítnuto s odůvodněním,že odvolání y,O SIce v as o as .. ; 
b 10 rovedeno opOlděně, neboť žádaný opis rozsudku byl obh~Jcl ob
ž~lov~ného Karlu š-ovi doruč.en dne 5. května 1928, pr9.vede?: o,dvo
lání bylo však dáno na poštu teprve ~~. května 1 ?2,S a P;I ohlasem ~~t
volání nebyly uvedeny okolno,sti, o nez se odvol~m oplfa (§ 294.0 i 
druhý tr. ř.). Tímto usnesením vr,chního zemskeho ~o~du v Brne by 

ontšen zákon. Podáním ze dne 12. dubna 1928,. doslym na ,soud dne 
~3. dubna 1928, ohlásil Karel š., obhájce ve vec·ech treMn,lch v, B., 
zmateční stížnost do řečeného rozsu~ku _ zem~ké?? . tr;stmho' sou,du 
v Brně nejen jménem obžalovaného Alolsa C., nybr~ I Jmenem ostatmch 
spoluobžalovaných Dominika J-a, Jana P-a, Augustma P-~ a Karl,a M-~. 
Téhož dne, kdy podání to došlo, dostavil se k soudu .obzalovany ,AlOIS 
č. ohlásil protO'kolárně odvolání a žádal za d?ručem vyhoto~ell;' roz
su'dku, při čemž prohlásil, že si obhájce: ktery provede opravn~. pro
s,tředky poHdí na své útraty. Soud prve stohce dal pak d?ručIÍ1 vy~ 
hotove~í rozsudku jak obhájci Karlu š-ovi tak i obžalovanemu AI01S~ 
č-ovi samému. Z vylíčeného stavu věci vyplývá jednak, že obžalovany 
Alois Č, měl zřejmě na mysli, by vyh',otovení rozsudku nebylo doručeno 
jeho do·savádnímu ob.hájci, nýbrž přímo jem? .~a,?ému z~. účele,? pro
vedení ohlášených jím opravných prostředku poym obh~].c~m, Jedn,~k; 
že soud této žádosti vyhověl tím, že rozsudek dal doruč!Í1 pk obhaJcl 
Karlu š-ovi, tak i obžalovanému č-ovi ,samému. ~ toho vs~k nutn? u~u~ 
zovati, že doručéní rozsudku obhájci Karlu Š-O'VI stalo se Jen z.a. ucelen, 
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prOve?ení zn~atečnív,stížnosti ?hlášcné jím jll~énem ostatních spoluobža_ 
lovanych, a ze dalsl doruč·ell! rozsudku obzalovanému č-ovi se stalo 
k vůh erovedení opravný,ch prostředků tímto obžalovaným ohlášených. 
Pak ovsem nemohlo doručení rozsudku Karlu Š-ovi míti pro obžalova_ 
né~o C-a právn~v účJnek, obzvláště nen;ohla začíti od této doby (5. 
kvetna 19?8) bezetI Ihuta k provede111 opravných prostředků, která 
rnohl~ začl!1 teprve dnem, kdy byl opis rozsudku doručen obžalovanému 
C-OVI svamemu, tedy 25. května 1928, a provedení odvolání, které podal 
dl;e 1. cervnal9~8 nově zřízený obhájce č-ův Dr. Jaroslav S. (na poštu 
dano dne 31. kvelna 1928) stalo se tedy v zákonné lhůtě. Odmítnutím 
toh?vto od~oláni, vrchním zemským soudem z důvodu opozděnosti byl 
tudlz porusen ,:ako~ v ustanovení § 284 odst. druhý tr. ř. Než i rozsud- . 
kem soudu prve sto}lce ~yl porušenv zákon v ustanovení § 284 tr. zák., po
k;ud byl obzalovany AlOIS C. pro prečin shluknutí dle § 283, 284 tr. zák. 
ods,o~ze~ P?dle, uvedevného § za pOužití § 260 b) tr. zák. k tuhému vě
zen'~ s,estl tydnu, zostrenému postem každých čtrnáct dnů, ježto zákon 
u~lad~ v § 284 tr. zák. na trestný čin, jímž byl obžalovaný" uznán vin
;'ym, Je? trest tuhého vězení jednoho' měsíce, takže soud. odsoudiv ob
zalovaneho k trestu přísnějšímu, překročil mez.e své trestní moci. Bylo 
proto podle §~v 33, 2~2 a 479 tr. ř. k ,zmateční, stížnosti generální pro
kuratury na zastrtu zakona Jak usnesenI odvolaclho soudu tak i rozsudek 
na!~.zacíh? soudu, ve výroku o trestu jako zákon porušující zrušiti a vy
merrtr obzalovanemu C-ovi v mezich § 284 tr. zák. nový trest. 

čís. 3278. 

, • Nutná obrana je připUi!!tná proti! bezprávnému útoku i tehdy, když 
Je! osoba nap~dena ve svých právech podnilda pro~i rušiteli svých práv 
mImo meze zakonem dovolené. 

Pouhé, třebas opěto~né uhozen! násadOlu lopaty přes ramena bez 
jakýchkoliv následků, jest jen zlým nakládáním ve smyslu § 496 tr 
zák., nejvýše útOlkiemna Integritu tělesnOl!!', nikoliv útokem pVOti živoo; 
ve smyslu § 2 g) tr. zák. 

(Rozh. ze dne 5. října 1928, Zrn I 316/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do mzsudku krajského soudu v Chebu 
ze dne 10. února 1928, pokud jím byl stěžo'vatel uznán vinným pře
stupkem podle § 411 tr. zák., mimo jiné z tě,ehtO' 

důvodů: 

, Důvodem zmatečnosti podle § 281 čís. 9 b) tr. ř. jest napaden mávní 
nazor soudu prvé stolice, že nelze uznati na nutnou obranu jaku 'důvod 
trestnost skutku vylučující. Přisvědčiti jest sice námitkám zmateční 
stížnosti,potud, že,by nutnou obranu obžalovaného nevylučovala okolnost, 
podle nalOru nalezaeího soudu rozhodná, že obžalovaný odváděje na 
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ku poškozeného bez jeho svolení vodu od své stodoly, rušil ne-
pozem 'J f Rb' . h o rávněně jeho držbu a že byl P?škozen~ ~se v . v ? rane, svyc n;~-
. PtkOVY' ch práv když obžalovaneho odhanel trebas I hrubyml nadm-
Je, . , dl' t' t' b 
k . a když tento neustoupil, ranamI nasa ou opaty; Je nu na o rana 

alm, k . hd kd v " b d' e 
vo tlla proti bezprávnému Ú!to y' I te y, yz Jej oso a napa ena v 

pn pus vo I' 'h ,. 'k 'ch právech podnikla proti ruslte I svyc prav mImo meze za onem 
~:olené. Jestliže tedy v souzeném přípa?ě pošk~ze~ý Josefv R. po?le 

'''tevnÍ nalézacího soudu za potyčky, ktera se mezI mm a obzalovanym 
ZJIS v I 'h v k vk v vinula o odvod vody ze dvora obza ovane o pres pozeme pos oze-
n~ho uhodil ně kolikráte obžalovného násadou 100paty přes r~.mena, 
k čel;1Už přece neměl naprosto žádného práva, nutno tento Jeho cm po
kládati za útok proti obžalovanél:1U, vproti n,~?,:už br tent?' by~ ~a pOd: 
mínek posl. odst. § 2 tr. zák. opravnen se haJltI, anlz by, jak }reJme. ma 
mylně za to nal'ézací s?ud, byl povi~en ,pou,hý,:, ~dshodem ~emtovnasll
nostem se vyhnouti. Pres tyto nesp;avn,e pravm zavery ~ onech pr~dpo: 
kladech nutné obrany neuznal nalezacl soud na nI pravem, ponevadz 
útok poškozeného proti obž~lo~a?ému ~e?h:ož?val ž~dný z právních 
sta tklI (život, svobodu nebo jmenl), protI JeJ1chz ~~r?Z~111 ono. us!ano
vení zákona výlučně připouští nutnou obranu. ~J1stene pouhe,. tr~bas 
opětovné uhození obžalovaného násadou lopaty pres ramena bez Jakych
koE následků, jest zřejmě jen zlý;o nakládán~m 'je smysvlu § 49? tr. zák., 
nejvýše pak útokem na integritu telesnou, o nemz anr obzalovany netvr?ll, 
že jej mel důvodně za útok proti svému živ?(u. Ne?ostává ~e t,u tevdy teto 
zákonné podmínky pro nutnou obranu a111 skutecnou, anI a,spon puta
tivní' proto na nutnou obranu právem uznáno nebylo a není tu vytýkané 
zmatečnosti. .Pokud však zmateční stížnost poukazem na to, že čin byl 
spáochán v pochopitelném strachu a v ,rozčil:nÍ, nik~,li v nepřátel'ském 
úmyslu, k přestupku podle § 41,1 tr. zak. vyzad?v~ne,!" chce snad po: 
přením této náležitosti skutkove podstaty provestI duvod zmate~nostr 
podle § 281 čís, 9 a) tr. ř., sluší jí namít!'outI, ž~ strach a lek~~tI roz
sudek nalézacího soudu výslovně vyloučIl' a l1enl pro-to anI pnpus~no, 
tvrzením těchto skutečností, jichž zjištění náleží soudu prvé stohce, 
dllvod zmatečnosti ustrojiti. 

čís. 3279. 

Ochrana repubHky (zákon ze dne 19. března 1923, čís, 50 sb. z. a n.). 

Hanobení republiky (§ 14 čís. 5 zákona) výrokem, že českoslo
venSký stáV je vasaJem Anglie. 

Všeobecná výzva, aby 11i, k?? v I!řipad~ ~álky ~o~i1i~ce) b~dOl! 
konati vojenskou službu neplndl povtnuostJ Jun ulozene, valku zmenllt 
v poslední boj proti' buřžoasii a tím dopomohli k vitězstvi komunIsti
ckému programu zavedení illktatruw proletariátu, j~ pod~ovánim 
k úkladfutr Ol republiku (§ 1 zákona) ve smyslu § 15 cls.3 zakona. 

(Rozh. ze dne 5. října 1928, Zm I 334/28.) 
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'v ~ c j v y ~ ~ í S,? II d jak? sOlld zrušovaCÍ zavrhl po l1'2veřejném ústním 
hcelll zmatecl1l shznost obzalovaného do rozsudku zemského trestního 
soudu v Praze ze dne 16. dubna 1928, jímž byl stěžovatel uznán vinným 
přečinem rušeni obecného míru podle § 14 čís. 5 zákona ze dne 19. března 
1923, čis. 50 sb. z. a n. a zločinem výzvy k trestným činltm podle § 15 
čís. 3 uvedeného zákona. 

D ů vod y: 

Zm~te~ní stížnost uplatňuje dltvody zmatečnosti CIS. 5, 9 a) a 10 
-:- sprav~e Jen 9 a) - § 281 tr. ř., napadajíc oba odsuzující výroky 
Jak pro> prečlfl podle § 14 čís. 5, tak i pro zločin podle § 15 čís. 3 zákona 
n~ och~~nu !epubliky. V~ směr,: formálním (čís. 5 § 281 tr. ř.) vytýká 
pt.:edevoslm, ~e rozsudek J.es.t nejasný a neúplný a že trpí nedostatkem 
duv?du: N.eJasl!ost shledava v tom, že prý nespecifikuje a neodlišuje 
sub]ekt.lvnl strank~ skutkových podstat obou trestních činů, nýbrž že 
se o lllch vyslovu]e povšechně a současně nikoliv ohleďně každého 
t:es!néh~ činu zvláště. Zároveň vytýká, že oddvodnění výroku o subjek
llvU! ~I~e. poukazem na obsah řeči, na inteligenci řečníkovu a na jeho 
pov~lalll Jako redaktora znalého programu strany, jíž věno'val své služ
by: Jest ne~os!~teč,né, n.eúplné a nejasné, pokud se týče nelogické, ježto 
pry z pouhe pnslusnosll ke straně komunistické a ze znaloMi jeJího pro
g;a,;,u nelz:, j.ešt~, usuzovati na !restný úmysl obžalovaného. Takto pro
vadl zmateclll shznost vedle nejasnosti ve skutečnosti pouze výtku ne
~osta.tku logickéh? odův~dnění, nikoli také výtku neúplnosti. Než do'
hče~e ~m~tky .neJsou oduvodněny, poněvadž rozsudek se vyslovuje o 
subJ~kllvn.1 stra.nce ob?"~ trestných činů, jimiž byl obžalovaný uznán 
~m~lyt;', sice ~ Jedné vete, ale odděleně a při tom určitě a zřetelně, zji
~ťule Jednak, ze o?ža!o~aný hanobili svým veřejně proneseným výrokem, 
:e Ce~l<oslovensky stat Jest va,salem Anglie, republiku, jsa si vědom toho, 
~e .. zp~~obem surovým, štvavým hanobí republiku tak, že to může snížiti 
Je)' vaznost n,eb ohrozit~.obecný mír, jednak že svým druhým závadným 
vyro~em .vybl~el ,ke zlocmu naznačenému v § 1 zákona na ochranu re
pubh~y, lsa, SI. v~d.om do~ahu své výzvy. Že od'ltvodnění obou výrol<ů 
o subJektlvlll vllle Jest logiCky bezvadné, plyne z toho, že soud usuzuje 
na trestné vědomí obž<rlovaného především z obsahu závadných vý'rokÍl, 
pak z mtel;gence ř:,č!:~k~ a z ,Íe?o pov?láni jak~ re~aktora, tedy vesměs 
:: ok0'lnosll, d?pousteJlclch zaver, k nemuz nalezacl soud dospěl, nikoli 
Jen ze znalostI programu strany komunistk'ké, jak tvrdí zmateční stíž
nost, takže již proto jsou liché výtky, jež zmateční stížnost vyvozuje 
z myln~h? předpokladu',Ne~řesvědčujÍ-Ji stěžovatele důvody rozsudku 
a poklada-lL Je za neupl'l1e nebo nedostatečné, nedoličuje tím ještě 
uplatněný Zl~latek nedostat,ku. důvodů, který by byl opodstatněn jen, 
kdyby pro vyrok o ro,zhodne okolnosti rozsudek neuváděl di1vody vůbec 
nebo jen nelogické. Nejasnost a neúplnost vidi stěžovatel i v tom, že 
:oz~.udek ~ává vý;oku 'Obžalovaného »pamatujte na rok 1914 .•. « smysl, 
z~. pm obzalovany podněcoval k tomu, bv vojíni v případě války vy
UZL" zbrení k tomll, by nésiIím dopomohli k vítězství vrcholnémn pro-

- čís. 3279 ~-
615 

. III I'ntel'nacionáb zavede. ní diktatury proletariátu, a že takto Ulamu . )' . bl'k' ,. f "b' I k okusu násilím změniti demokratrcko-repu I ans"ou onnu vy lze PO. • "'t" .. , 
t ·t otoz'e pry' neuvádí důvodu pro lOto sve ZJIS em, zeJmena ze ne-s a u, pr 'h .ot " ... 'k I' , "'I" že by byli řeči obžalovane o pn omlll I vOJ 1111, ac o 'l vyzva 

zps uJe, , o 'k I' .. o , . 'd' 
dle doslovu byla adresována děllllkum, III o I vOJlI1um, a ze neuva I 

po . b kt'· b' I 'h . "č'lnnou a logickou souvislost mezI a sIra III vyzvou o za ovane o 
aJ1l pn . k bl'k' k f 

I· předpoldádany' m útokem na demokratlc o-repu I ans ou ormu 
a mez 't· . 'tk 
státu. Tím však doličuje stěžovatel ve skutec~.~s.' ~ase ,len vy ~ n~-
dostatku ,(po př. logického) odůvodnění pro zpst~ny smysl ~restne vy
zvy obžalovaného; i tato výtka jest bezpodstat~a, ponevadz, ro.zsudek 
svůj závěr, že obžalovaný svou výzvou, přes t?, ze, byla f?:~alne adr:,
sována »dělnické třídě« měl na mysli podnecovalll vO'Jaku, usuzuJe 
z předcházejících jeh? úto~ů ,proti nynější vládě, (v nichž, ml~viJ vý
slovně o VOJsku: »Vlada VI, ze bude VOjsko potrebovatr«), a ze pod
něcoval k násilné změně demokraticko-republikánské formy státní, 
usuzuje jednak z doslovu výroku samého: »dojde-li k válce, je na děl
nické třídě by tuto válku změnila V poslední boj s buržoasií«, ve ~p~
iení s předcházející jeho chválou nynějších poměrlt v, Rusku,. s IllmlŽ 
s diktaturou proletariátu, di0lnická třída 'p~dle slov obzalo~an~ho sym
patisuie. Z toho plyne, že rozsudek uvadl pro rozsudkovy vyrok !or
málnÍ 'důvody logicky bezvadné. Dává-li .zmateční stížnost ~avadn~mu 
výroku obžalovaného v druhém odstav~, rozsud~u uvedene,;;u,v lIbo~ 
volný jiný smysl a výklad, než ke kteremu do~pel ~oud:. tOtlZ ~e pr~ 
výrok obžalovaného směřov.wl pmtr v~l~e ,a P!?!t ?UfWaSll, :'I~oh prot! 
čsl. státu a proti jeho forme, neprovadl bm zadny z uplatnenych, amz 
jiný ze zmatků § 281 tr. ř. ..' 

Nepřípustně brojí zmateční stížnost prob skutkovemu predpokladu 
prvého soudu, dovozujíc, že výrok obsažený v pr,vém ?dstav,cI roz~udk~ 
;>čsl. republika jest vasalem Anglie«, jest tres.tne nezavadnYJ ponev~dz 
prý obžalovaný jím jen kritisoval. a chara~te~LS,?yaj zahraJ1l~nl polibku 
dočasné vllády jako odvislou od vhvu Anghe, ze pm nehanobil repubhku 
a že účelem jeho řeči bylo vyj Mřiti oposičn! mínění ~fO'ti poJitic~ 
vládní, jíž vytýkal vasalství, nikolivp'roti státu jako. takov.e,!~~, 9statne 
prý pojem vasalství má v sobě pryek ?obrov?:nostL, ~tery JIZ ,sam vl
lučuje ponižující smysl slova, ponevadz stav Jim z~l'ozeny nelll nez~e
nitelným. Než nalézací soud, vycházeje při výkladu z přirozeného smyslu 
slova »vasal« a přihlížeje k souvislosti, v níž byl výrok pronesen, 
zjistil _ aniž' mu v té příčině Illze vytýkati,. že yylož~l pojem vasalstv! 
nesprávně _ že smyslem výroku obžalovan~ho J~st, ~e če~koslovensk~ 
republika - n'ikoli dočasná ,vl,ád: -:- nen;~ al11 ~ozn~sh samostat~e 
vůle samo'statného rozhodovalll, ze Je podnzena pn svych rozhodova
ních' Anglii, že jest státem odvislým, méněcenným, který nem~ ani mož
nosti vystupovati v zahranični politice jako stá: ~amostatny a suve
renní. K námitce zmateční stížnost'i dlužno dodah, ze by am prvek do
brovollnosti v poměru' vas.alském nese~labo'yal ~lehčují~í význam slovaJ 
nýbrž naopak jei jen stupňoval, pO'l1evadz ,~ta:, k!e:y . s~ dobrov.olne 
vzdává své svrchovanosti a ochotně se podnzuje ~ v,uh cm, Jest sta tem 
opravdu méněcenným, poněvadž se sáli; zbavuj.e, nároku na ~ážn,~st a 
na úctu ve společnosti národú a státu. Namlta-h zmatečl1l stlznost 
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v této souvislosti, že výrok obžalovaného v prvém odstavci rozsudku 
byl neprávem podřaděn pod ustanovení § 14 čís. 5 zákona na ochranu 
repubÍ'iky, poněvadž prý nemá hanlivého smyslu, jejž má dává nalézací 
s~ud, nýbrž jest jen dovo!]enou kritikou zahraniční politiky vládní, že 
nas~~dkem toho tento výrok nebyl způsobilý vyvolati v posluchačích 
n~pratelské smýšlení proti čsl. republice, že úmysl obžalov3_ 
~e?o ne:měřov~1 k hanobení republiky, nýbrž jen k pronesení oposični 
recI a ze posleze nebylo bezvadně zj'ištěno vědomí obžalovaného o 
tr,estnosti vým~{u, neprovádí t~mto Zplls,obem hmotněprávní zmatek po'. 
zakonu, nedbaJe skutkových predpokladu rozsudku o smyslu závadného 
~ýro,ku, o, je~o způ~obilosti, vyvolati v posluchačích nepřátelské smý
slem, p;ot~. sta!u, o' ,umyslu pachatelově hanobiti republiku a o .ieho vě
domi, ze J;, svy~ vyrokem han~bí ~působemc jenž může snížiti její váž
nos!, po pnpade oh-rozltI obecny mlr. Nelze vsak shledati právní omyl ani 
,:nazoru soudu, že výrok o vasalství jest hanobením repub"iky, vychází
II se ze smyslu, obsaženého v rozsudku, jak bylo iiž výše řečeno, a že 
toto hanoben; ,lest štvavé, uváží-Ii se, že výrok byl objektivně zpúsobilý 
vyv?!atl nepratelské smýšlení proti státu, o němž řečník chtěl pos,u
~hacum ~emluviti mínění, že je méněcenným a nczas!luhuje vážnosti, 
Jsa pouhym vasalem druhého stáhl. Poněvadž stačí kvalifikace výroku 
jako štvavého k podřadění pod zákonné ustanovení § 14 čís. 5 zákona 
na ochranu republiky, nezáleží na tom, zda byl výrok zároveň také su
rovým,)~k ?ovozuje vrozsudek. Jsou tu tudíž všecky předpoklady pro 
odsuz~Jlcl vyrok, takze rozsudku nelze vytknouti, že je právně mylným 
nebo ze neodpovídá zjištěnému stavu věci. Proti Qdsouzeni pro zločin 
podle § 15 čís. 3 zákona na ochranu republiky namítá zmateční stíž
no!t pO?!le čís.? a), 1~ - sprá:rně jen 9!) v- § 281 Ir. ř., že byl do
tycny vy rok obzalovaneho nepravem podraden pod toto trestní ustano
vení, poněvadž prý se netýká čsl. republiky, neobsahuje podněcování 
ke konkretnímu trestnému činu, najmě k 'úlkladum o republiku; účelem 
výroku prý bylo, agitovati proti válce, obmeziti vliv buržoasie' výzva 
k ~oji proti v~lce a proti buržoasii nebyla prý namířena proti čs: vojen
sky,,; II1strtuclm a, kdyby tomu tak bylo, není prý podněcovánim k ú_ 
kil,:d~m pwti demokraticko-republikánské formě státnÍ. Posléze prý neni 
zFs/en umysl obžalovaného podněcovati, jak žádá § 15 čís. 3 zákona 
na ochranu republiky. Než ani v tomto odstavd není zmateční stížnost 
z největší části provedena po zákonu, nedbajíc skutkových zjištění roz
sudku, která jsou pro právní přezkoumání věci jedině rozhodna. Prvý 
soud zjisrtil, že obžalovaný svým druhým výrokem podněcoval k tomu, 
by Jeho posluchači v případě války využi!,i zbrani k tornu, by násilím 
dopomohli k vítězství svrchovanému programu III. internacionály, k za
vedení diktatury pro!letariátu. Tako'váto všeobecná výzva, by ti, kdož 
v f}řípadě.války nebo mobilisace budou konati vojenskou službu, ne
plmh povIl1ností jim uložených a zbraní nepoužili proti nepříteli, nýbrž 
protr spoluobčanúm, kteří nejsou proletáři, jest podněcováním. Mluví-Ii 
obžailovaný o' tom, že je nutno, by dělníci, dojde-Ii k válce, ji změ'nili 
v poslední bOJ proti buržoasii a tím dopomohli k' vítězství komunisti
ckém~ programu zavedení diktatury proletariátu, jak zjiš.fuje smysl zá
v2dneho výroku soud v rozsudku, podněcoval k násilné změn" statků, 
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jež jsou chráněny § I, a tím k úkiadúm vO rep~bliku. Že obž,al.ovan~ pod
něcoval úmyslně a jsa si toho včdom, ze svyml slovy vyblZl ke zločmu 
podle § I zákona na ochranu republiky, zi'išťuj~, r,oz~udek fo~málně b~z
vadně. Tím jsou dány předpoklad~ ~ro odSUZ~JlCI v~~ok take v druhem 
odstavci. Co proti němu uplatnuJe zmatecm strznost po v~tranc: 
skutkové a co není vzato z obsahu mzsudku, nezasluhUje povslmnutl. 
Neodůvodněnou a z valné části po zákonu neprovedenou zmateční stiž
nost bylo proto zamítnouti. 

Čís. 3280. 

Nezletilá dcera bydlící s otcem ve společné domácnosti jest právně 
a fakticky svěřena Jeho dozoru a tudíž až do dosažení zletilostí způSO-
bilým předmětem zloč·inu podle § 132 tr, zálli. . 

Svésti ve smyslu § 132 tr, zák. lze i osobu mravně porušenou (JIŽ 
před tlm souloživši), poklukl neměla předem vůle oddati se smilnému 
jednáni, aniž dala sama k němu podnět. 

(Rozh, ze dne 5. října 1928, Zrn II 182/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamitl po neveřejn,ém 
ústním líčení zmatečni stížno;st obžalovaného do rozsudku zemskeho 
trestního soudu v Brně ze dne 14. března 1928, pokud jím byl stěžovatel 
uznán vinným zločinem svedení 'ke smiMvu podle § 132 tr. zák., mimo 
jiné z těchto 

důvodů: 

Zmateční stížnost, ponechávajíc nedotčeným odsouzení obžalovaného 
pro zločin podle § 131 tr, zák., napadá rozsudek jen, pokud jím byl 
obžwlovaný uznán vinným také zločinem podle § 132 tr. zák. Po věcné 
stránce čís. 9 a) § 281 tr. ř. namítá zmateční stížnost,!. že soud vy
ložil nesprávně zákon v ustanovení § 132 Ir. zák., pokud jde o otázku, 
zda byla Terezie F-ová svému otci svěřena k dozoru. Stěžovatel má za 
to, že zákon v onom zák, ustanovení chrání před svedenim jen osoby ne
dospělé. Poněvadž Terezie F-ová byla v době prvního svedení otcem jíž 
dospělá a v roce 1924 dokonce dosáhla zleti'losti, chybí prý způsobilý 
předmět svedení; 2. nemůže prý býti řeči o svedení ve smyslu onoho §, 
když osoba svedená, jako prý v souzeném případě Terezie F-ová, svým 
chováním proievi!fa ochotu vykonati nebo dopustiti smilný čin. Zmateční, 
stížnost má za to, že již okolnost doznaná svědkyní f-ovou, že již dávno 
před tím, než jí otec zneuži!-, měla poměr s jinými hochy, ji kval'fikuje 
jako osobu nemravnou, kterou nebylo ani třeba ani možno sváděti 
k smilnému činu, když se ho již dřive dobrovolně dopustila s jiným. 
Než zmateční stížnos!-i nelze dáti v žádném směru za pravdu. a) Stěžo
vatel nepopírá, že v'1'astní dcera jest (podle zákona) svěřena mravnímu 
dozoru otcovu; tvrdí všaik, že toto svěření končí dosažením dospěi\:osti. 
Pro tento názor však neposkytuje opory vseobecuÝ doslov ustanovení 
§ 132 tr, zák., pokud jde o svěření »k dozoru« - na mzdí! od! svěření 
k »výchově« nebo »k vyučování«, při nichž již pojmově se podává 
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jistá zákonná hranice. Právo a zárovel'í povinnost otcova bdíti nad 
mravním chováním dítěte jest výronem moci otcovské, která trvá až do 
dosažení zletilosti, pokud ovšem z důležitých příčin nebyla soudem pro
dloužena (§ 172 obč. zák.). Již z toho plyne,ženezletllá dcera, bydlící 
s otcem ve společné domácnosti, jest právně i fa'kticky svěřena jeho 
dozoru a tudíž až dO' dosažení z!letilosti způsobilým předmětem zločinu 
podle § 132 tr. zák. V souzeném případě Jest zjíštěno, že obžalovaný 
přiměl svou vlastní dceru, s ním ve společné domácnosti žijící k souloži, 
pO'prvé v červenci 1924 v době, kdy jí nebylo ještě 21 let (narodila se 
22. října 1903), kdy tedy ve smyslu právě uvedeném byla svěřena jehO' 
dozoru. Napwti tomu není ovšem správným názor rozsudku, pokud 
uznává obžalovaného vinným zločínem svedení, spáchaným i po dosa
žené zletilosti Terezie F-ové tím, že ji znovu a opětovně přiměl k do
puštění smilných činů. Avšak obžalovanému se dotyčným výrokem ne
stala újma, poněvad.ž z této okolnosti soud nevyvozuje důsledky při vý
měře trestu. 

Kb): Správně uvádí zmateční stížnost, že nelze mluviti o »svedení« 
ve smyslu zákona, 'když svedená osoba daHa k smilnému činu podnět 
bud' výslovně neb i nemravným (vyzývavým) chováním nebO' nemrav
ným způsobem dosavadního života, přehlíží V'šak, že tyto okoln0sti 
rozsudek u Terezie F-nvé výslovně vylučuje, ježto nebyly ani tvrzeny, 
tím méně prokázány. Pouhá skutečnost, iiž rozsudek zjišťuje, že obža
lovaná, jak sama doznala, souložila již dříve, než ji otec přiměl k sou
,loži, s jiným mladíkem, nevylučuje skutkovou podstatu § 132 tr. zák, 
poněvadž svésti lze ve smyslu § 132 tr. zák. i osobu mravně porušenou, 
pokud ovšem předem neměla vůli oddati se smilnému jednání, aniž dala 
sama k němu podnět, nýbrž teprve následkem působení a z popudu 
svudcova dobrovolně k němu přistollpila. Nelze tedy shledati v napa
denémrozsudku právní omyl ani v tomtO' směru. BylO' pwto zmateční 
stížnost jako bezduvodnou zamítnoutL 

čís. 3281. 

Není-Ii pachateli známo heslo, na něž je vklad vázán, neni heslem 
vázaná (vinkulovaná) vkladní knížka co do vkladu způsobilým před
mětem krádeže. 

(Rozh. ze dne 5. října 1928, Zrn II 208/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl po ÚSl!;ím líčení 
zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku zemského trestmho soudu 
v Brně ze dne ll. dubna 1928, jímž byl stěžovatel uznán vinným zlo
činem krádeže podle §§ 171, 173, 179 tr. zá!k., zrušil napadený rozsudek 
ve výroku, pok;ud jím byl stěžovatel uznán vin~ým ,krádež! vkladní k~í~ky 
na 5.500 Kč, jakož i ve výroku o trestu a ve vyroclch. s mm souvlseJl:lc~ 
jako zmatečný a věc vrátil soudu prvé stolice, aby Ji v rozsahu zr~sel1l 
znovu projednal a 'rozhodl, maje zřetel k pravoplatnému odsouzcnl ob
žalovaného pro' zločin krádeže hotovosti 1.500 Kč. 
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Důvody: 

Zmateční stížnost uznává rozsudek správným jen potud, po·kud !Jyl o~: 
žalovaný odsouzen pro krádež hotovosti 1.550 Kč. NaprolI tomu napa a 
důvody zmatečnosti čís. 9 a), 9 b) a,,10 § 28} tr;f rozs~dek, p~kud 
by! obžalovaný uznán vinným i krádezI ~,kladm ,kl1l;ky na ~.500 .Kc ke 
vk d' 10 polda S-a, Stížno, sti nelze upnl! opravne11l. Zrusovacl soud s o e "~o < • v, 2835 v kl d ' 
oduvodnil již obšírně ve svém rozhodnuti sb. n. s. CIS. ' , ze v ;" ni 
knížka spořitelní neb iiného peněžního ústavu jest nositelk,?u, rohle~~vky 
za peněžním ústavem', tedy cenným papírem v rukou kazdeho ;j'fz~teJe, 
není-li jeii výplatě na překážku řízení umořovací nebo soudnIv z1k~1~, 
aneb nen'i-li 'vklad vázán zDusobem připuštěným stanovami; ze JSaK 

v opačném případě, jmenovitě jde~li o knížku znějící na vklad na ~eslo, 
nemá odevzdání takové 'k,nížky o sobě za následek převod pohledavky, 
není tudíž taková knížka no-sitelkou pohledávky a cenným papírem, je
hož hodnota odpovídá vložené částce, nýbrž ie toliko jedním z rro
středku k realisování pohledávky, na niž zní, legitimačním papírem, 
ienž o sobě je bezcenným a není v důsledku toho způsobilým p~ved
inětem 'krádeže, totiž v hodno,tě, kterou představuje vklad na tuto kl1lzku. 
Připomenouti Však s'luší, že tomuto ro:,?odnutí slouž!lo, za podklad s,kuí
kové zjištěnÍ. že pachateli heslo, na n:z vkl,ad byl vaz,an; neby!o znamo. 
Jestiť nepochybno, že pachatel, Jemuz n';ll1 ~:slo .z~3'vme, nen! s to; sy 
vkladem disponoval, poněvadž na vkladnl kl1lzku, JeJI: vklad J~st vazan 
heslem nevyp1lád se vklad Již na předložení 'knížky, lak se děje u oby
če;ných vkladních knížek, nýbr~vie, tu t~eba udání h~sla, po příp,:d~ je~!č 
jiného průkazu stanovami penezl1lho ustavu ~rčeneh~. Zm~tec," st~z~ 
nost tvrdí, že obžalovanému nebylo heslo znamo a ze bez Jeho udal1l 
nemohl vklad vyzvednouti. Obžalovaný neuplatňoval síce tuto obranu 
při hlavním přelÍčení výslovně', nicméně svým údajem, že odcizil vkladní 
knížku na 5.500 Kč, která však byla vin'!<.ulována, poukazoval aspoň 
nepřímo na nemožnost vybrati vklad a tudíž i na neznalost hesla. Tonto 
ob'ranou, byť i j-en nepřímo napověděnnu: ~ěl se nalézací S?U? zab~vdti: 
poněvadž podle toho, co uvedeno, dotyka se podstaty vec!. Nalezael 
soud se však otázkou vědomosti hesla v rozsudku vůbec neobírá. Pc
ukazujíc na to, že obža'lovanému nebylo heslo vůbec známo a proto 
nemo'žno, vklad vyzvednouti, uplatňuje zmateční stížnost, byť i l,e vý
slovně, aspoň zjevným poukazem neúplnost výro'k,u soudcovskeho ve 
smyslu čís. 5 § 281 tr. ř., založenou tím, že nalézací soud nevzal do
tyčnou obhajobu obžalovaného vůbec v úvahu. Zmateční stížnosti bylo 
proto vyhověti, rozsudek v napadené části, v příčině krádeže vkladní 
knížky, jakož i ve výroku o trestu a souvise.jídch s ním výrocích zrušiti 
a věc v rozsahu zrušení vrátiti soudu prvé stolice k opětnému projed
nání a rozhodnutí, při čemž bude soudu pO' případě přihlížeti i k ceně 
vkladní knížky samé. Důsledkem toho odpadla potřeba obírati se dů
vodem zmatečnosti čís. II § 281 tr. ř. 

čís, 3282. 

I když obháice, opovídaje proti rozsudlku vynesenému v nepřít<JUn
nostii obžalovaného zmateční stížnost a odvolání, žádal za Wis ťOZ-
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sudku k svým rukám, ten však byl doručen dřiva obžalovanému samému 
a později teprve obhájci, počíná osmidenní lhůta k provedení opravných 
prostředků doručením opisu rozsudku obžalovanému (§§ 79, 285, 294 
tr. ř.). 

(Rozh. ze dne 6. října 1928, Zm I 459/28.) 

Ne j v y Š š í .s o u d jako soud zrušovací zamítl v neveřejném za
sedání zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského' soudu 
v Táboře ze dne 13. dubna 1928, jimž byl stěžovatel uznán V'inným zlo
činem podvodu podle §§ 197, 199 a) tr. z"k. 

Důvody: 

Proti rozsudku vy-nesenému v nepřítomnosti stěžovatelově opověděl 
jeho plnou mocí vykázaný obhájce dne 13. dubna 1928 v zákonné lhUtě 
zmateční stížnost a odvnlání, žádaje za doručení písemného vyhotovení 
rozsudku k svým rukám. Opis rozsudku s poučením by-I doručen podle 
zpátečního lístku dne 9. května 1928 obžalovanému samému s do
datkem, že již jeho obhájce proti němu ohlásil zmateční stížnost a od
voláni, a teprve dne 22. května 1928 byl opis rozsudku doručen též 
obhájci Dr. K-ému, jenž dne 30. 'května 1928 provedení zmateční stíž
nosti soudu předložil. Odvolání nebylo vubec provedeno. Podle § 79 tr. 
ř. jest spisy, od jichž podání jde Ihťtta k použití opravného prostředku, 
doručiti buď straně samotné nebo jejímu zástupci. Osmidenní !lhůta 
k provedení zmateční stížnosti a odvolání běží pak podle § 285 dat. § 
294, odst. druhý tr. ř., bylo-Ii při jich opovědi za doručení opisu roz
sudku požádáno .(a nestaln-Ii se toto doručení - což tuto v úvahu ne
přichází - již před onou opovědí), od tohoto doručení. Byť i v sou
zeném případě obhájce výslovně žádal za doručení písemného vyhoto
vení rozsudku k svým rukám, nemůže býti, hledíc k předpisu § 79 tr. ř. 
pochy-bným, že i doručení obžalovanému samému vyhovovalo zákonu, 
bylo po právu platným a byl proto den tohoto doručení dnem, od něhož 
podle §§ 285, 294 tr. ř. počala běžeti IhUta k provedení obhájcem opo
vězených opravných prostředku. I když tedy později, po marném jejím 
uplynutí, byl opi,s rozsudku znovu doručen obháici a tento v osmídenní 
lhůtě po tomto doručení k ieho rukám zmateční stížnost provedl, jest toto 
provedení opozděným a nelze k němu hleděti při řešení otázky, zda bylo 
jím vyhověno předpisu o zákonném provedení opravného' prostředku. 
Ježto pří opovědi zmateční stížností a odvolání nebyly stížné body blíže 
a způsobem, jak to předpisuje § l' čís. 2 novely k tr.ř. z roku 1877/78, 
,'j;značeny, měla býti zmateční stížnost podle téhož předpisu zákona za
vržena již soudem prvé stolice. Jelikož se tak nestalo, bylo ji podle § 4 
čís. 1 llV. nav. k tr. řádu zavrhnouŤli soudem zrušovaCÍm již v zasedání 
neveřejném. 

čís. 3283. 

Právní posíJavenl soukromého účastníka (§ 47 tr.ř.) a jeho námk "a 
náhradu útrat. 
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Odsouzený obžalovaný jest povinen nahraditi B?,u~romému úča;lt
níku útraty zastupování i tehdy, byl-Iii tento se svymli soukromoprav
nhni nároky jinak odkázán na ~ořad pr~va, nebo nebylo-li? nárocích! 
soukromoprávních rozhodnuto, Jen. k~rz v • rozsudku tr~s~~o soudu 
bylo zároveň zjišteno, že soukromy ~castníl;t byl tr~tnym cmem, pro 
který byl ob~~lo,:aný odso~z~, n~ svyc~ pravech pos.k~~en.. ~. .. 

Kdo se pn svem závěrecnem navrhu jako soulcromy ucastntk pnpnJtI 
k návrhu veřejného obžalobce na odsouzení obžalovaného a žádal za 
přisouzení útrat právního zastol1pení, nepřestal býťd solikl'omým účast
níkem (neztratil nárok na přiznáni útrat právního zastoupení) tím, že 
zároveň prohlásil, že ostatní nároky uplatňuje cestou civilni. 

(Rozh. ze dne 6. říina 1928, Zm I 555/28.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací uznal po ústním líčení 
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem: 
Usnesením soudu v Kolíně ze dne 22. března 1928 a potvrzujícím je roz
hodnutím krajského jako odvolacíhO' soudu v Kutné Hoře ze dne 24. 
dubna 1928 byl porušen zákon v ustanoveních §§ 47, 449, 389 a 393 
tr. ř. 

D ů vod y: 

Dne 10. srpna 1927 bylo učiněno okresnímu soudu v Kolíně trestní 
oznámení na obviněného a na Karla Sch-a pro přestupek proti bezpeč
nosti života (těla), spáchaný rychlou a neopatrnou jízdou automobilem 
dne 7. srpna 1927 v K. na Viktoru V-ovi, Ik;terý bylI: zraněn a dodán do 
všeobecné veřejné nemocnice v Kolíně. K tomuto oznámení bylo za
hájeno přípravné vyhledávání proti oběma řečeným osobám pro pře
stupek podle § 335 tr. zák. (§ 431 tr. zák.). Za přípravného vyhledávání 
byl slyšen jako svědek mimo jiné i Vliktor V., který se připojil jako 
soukromý účastník k trestnímu řízení a prohlásil, že sou'kromoprávní 
nároky již uplatnil civiilní žalobou u krajského soudu v Kutné Hoře. 
Po skončení přípravného' vyhledávání byl zmocněncem státního zastu
pitelství učiněn návrh na použití zákona, t. j. na potrestání obou obvi
něných pro přestupek podle § 335 tr. zák., neboť podle posudku soud
ních znalcu lékařů, utrpěl Viktor V. těžké pO'škození na těle. K hlavnímu 
pře1fčení dne 6. března 1928 byl Vikto'r V. předvo'lán jako soukromý 
účastník, rovněž i jeho zástupce Dr. Alois H., advokát v K, jehož plná 
moc je ve spisech založena. Příhlavnfch přelíčeních dne 6. března 1928 
a dne 22. března 1928 byl přítomen Viktor V. jako soukromý účastník 
se svým zástupcem Dr. H-em, advokátem v K. Po skončení průvodního 
řízení a po návrhu veřeiného obžalob ce prohlásil zástupce sotJklfomébo 
úcastnfka, že se připojuje k návrhu veřejného obžalobce a žádá za při
souzení útrat podle seznamu útrat, a že ostatní nároky uplatňuje cestou 
civi!lní. Rozsudkem okresního soudu v Kolíně ze dne 22. března 1928 
byl obžalovaný Theodor T. uznán vinným přestupkem pwti bezpečnosti 
život" podle § 335 tr. zák., jeh.ož se dopustil tím, že dne 7. srpna 1927 
v K. předsevzal jednání, pokud se týče opomenutí, o němž již podle přiro
zenýchieho následků, které každý snadno poznati mUže, nebO' podle 
předpisů zvláště vyhlášených, jakož i podle svého povolání mohli! na-
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hlédnouti, že se jím mt"lže způsobi~i ;1eb? zvěšiy nebezpeče ... nství'
l 
života, 

zdraví nebo tělesné bezpečnosti l'ldl, pn čemz se s·talo, ~e, Vlbtor V. 
utrpěl těžké po·škození na těle, a odsouzen byl za t~ k určltemu ~restu. 
O soukromoprávních nárocích Viktora V-a neobsahuje ro~su?ek ~yro~u. 
Rozsudek okresního soudu v Kolíně byl, rozsudkem krajskeho jakozto 
odvolacího soudu v Kutné Hoře ze dne 24. dubna 1928 potvrzen. Usne
sením okresního soudu v Kolíně ze dne 22. března 1928 nepřiznán Dr. 
Aloisll H-ovi, advokátu v K., zástupci soukromého účastní~a Vi.ktora 
V-a, nárok na útraty právního zastoupení sou~rom~ho! ú~astmka V~kto:ra 
V-a, poněvadž Viktor V. přestal býti ,sou~romym ~častnlk;m v pr,avn,lm 
slova smyslu a v dusledku toho nema prava na nahradu u!rat prav~l~o 
zastoupení. Usnesení toto jest o~uvo'~n~n,o takto: ~§4 tr.. r. sta~ovI, ~e 
soukromoprávní nárok z trestnych čmu jest na navrh posk?,zen~ho ~a~ 
roveň v trestním řízení vyříditi, nej~ví-li, se pro nu~nost dal~lh? ]ed~a~1 
nezbytným, odkázati je na soudy clvll!'!..§ 47 tr. r; ~tanovl; ze. kazdy, 
1wmu bylo ubHženo zločinem nebo ?~ečmem, k:ery j:s~ sh?ah z po~ 
vinnosti úřední může se až do pocatku h\aY11lho prehče11l pro sou
t<romoprávní n,\mky připoiiti k trestnímu řízení a s!ává se tí;n souk~o
mým účastníkem. Totéž . .o?dobně s:ano~! § ~~9. t!. r., poku,d jde. o, pre; 
stupky, kde lze se připo'jlh k trest~lmu n~e11l j;ste, za hlavmh?:yrehčem. 
K trestnímu řízení přípojuje se poskozenv za ~Im ,učelem,. by jlZ v to~to 
řízení bylo rozhodnuto o soukromop!:ávních .namcI,ch, .vzeslych. mu z. c!n~ 
tresného proti obviněnému. To muze se vsak stah jen, kdyz obvmeny 
bude odsouzen čímž vzniká zájem soukromého účastníka na odsouzení 
obviněného, kt~rý dO'chází výrazu v oprávněních po'skytnutých, soukro
mému účastníku v trestním řízení, ,j v řízení přípravném (§ 47 Č1S. 1 ~ ~ 
tr. ř.), i při hlavním přeliče.~~ (§ 47, čís. 3. t;. ,ř.) .• Tak stav~ 
se soukromý účastník vedle]slm organem verejne obzaloby, ma 
do jisté míry práva veřejnéh~ .obžalo~ce a nabývá, ta~ po
vahy a postavení trestně procesualmh?, ~vsem pouze za hm u~el~m, 
by již v řízení trestním dosáhl r~zho?nuh .O! svych souk~omopravn;ch 
nárocích z trestného- činu. Z toho je VIdno, ze za soukromeho učast11lka 
nutno pokládati o-sobu, která si přeje, hy, v ~ízení, tre~tním. stí~a~elné~ 
z moci úřední, bylo o jejich soukromopravmch. naroclch skut.ecne t~ke 
rozhodnuto. ~ 47 čís. 3 tr. ř. výslovně stanoví, ze se na konCI hlavmho 
přeUčení udělí soukromému účastníku slovo ihned, ~dyž, ~tátní. zás!upce 
učinil a oduvodn'illl závěrečný návrh, by provedl a oduvodml svoJe naroky 
a učinil tím návrhy, o nichž si přeje, by v ~laV~ím n~lezu spolu ?yl~ 
rozho-dnulo. Z tohoto je vidno, že za soukromeho- učastmk~ lze pokladat! 
jen osobu, která ve smyslu § 47 čís. 3 tr; ř. učiní t~~ ~O'tr~bne k~nečne 
návrhy. V souzeném případě v příprav~,em ,vy~led.a~am p.osk~zeny VIk
tor V. prohlásil si'ce že se k trestnímu nzem pn-pojuje, avsak Ihne~ p,ro
hlásil, že soudně p;ávní nároky uplatni! již civilní. žalo~ou ~ ~raj~keho 
soudu v Kutné Hoře. Za dalšího hlavního přelí~em n;uclm.1 l'~: n~vrhy, 
jen po návrhu veřejného obžalobce po skončenern pruvodnlm nzem p'ro~ 
hlásil jeho zástupce, že se připojuje k návrhu veřejného obfalo?ce, zá~a 
za přisouzení útrat podle připo-jeného seznamu, ostatm. na:okJ:' ze 
uplatňuje cestou civilní. Tím zástupce Vikto'ra V-a prohláslll, ze SI ne
přeje, by bylo v cestě trestní a soukromoprávních nároCÍch ro,zhodnuto. 
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Scukroll1oprávním nárokem v souzeném případě rozumí se po rOzumu 
§ 369 tr. ř. pokud se týče § 4 tr. ř. nárok na náhradu škody, vzniklé 
z trestného' činu. útraty zastupování, ohledně kterých zástupce žádal 
za přisouzení, nejsou nárokem soukromoprávním, vyplývajícím z trest
ného činu. Ohledné ostatních prohlásil, že je uplatňuje cestou civilní, 
a neučinil tudíž návrh v tom směru, by o soukromoprávních nárocích bylo 
vůbec v trestni cestě rozhodnuto. Pojmu soukromého účastníka jakož i 
ř·ízení připojného odporovalo by, odlučovati zájem na potrestání obvi
něného od uplat,ňování soukromoprávních nároků v řízení trestním. Neni 
sice zapotřebí, by soukromý účastník číselně přesně určoval svoje sou
kromoprávní nároky, jest však nezbytně nutným, by uvedl třebas i jen 
všeobecně tyto nároky co do jich povahy, a by žádal v cestě trestní za 
rozhodnutí o nich. V s·ouzeném případě zástupce soukromého účastníka 
tak neučinil, neučinil tudíž návrhy nutně požadované § 47 čís. 3 tr. ř., 
ne'lze proto považovati ho- za soukromého účastníka v technické slova 
smyslu v době, kdy učinil poslední návrhy a bylo proto soudu zamít
no'uti jeho návrh na přisouzení "útrat«. Do tohoto usnesení podal sou
kromý účastník Viktor V., zastoupený právním zástupcem Dr. Aloisem 
H-em stížnost, jež byla usnesením krajského jako- odvolacího soudu 
v Kutné Hoře ze dne 24. dubna 1928 zamítnuta jako bezduvodná, po-
něvadž se odvobcí soud připojil úplně k důvodům prvního soudce. Od
volací soud ještě poukáza'l na rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 2. 
prosince 1913, Kr III 204/13, čís. 4094 sb. věst. min. sprav., které se 
prý úplně hodí na tento případ. 

Oním usnesením okresního soudu v Kolíně i potvrzujícím je rozhod
nutím krajského soudu v Kutné Hoře byl porušen zákon. Zákon 
přiznává soukromému účastníku v § 47 t·r. ř., případně v § 449 
tr. ř. určitá práva, jež jsou jednak rázu procesuálního, jednak 
mají úzký vztah k vlastnímu předmětu činnosti soud,u trest
niho, totiž k nálezu o vme a o trestu toho, kdo přestoupil 
trestní zákon. V té příčině budiž zejména poukázáno k právum 
podpůrné obžaloby, vyhrazeným soukromému účastníku v §§ 48, 49 
tr. ř., z nichž rovněž vyplývá, že postavení soukromého účastníka 
v trestním procesu jde dále, než by bylo třeba k pouhému vymáhání sou
kromoprávních nároků. Dlužno tedy činnosti souklfomého účastníka při
znati spolu povahu trestně procesuální, i jest pak i nárok soukromého 
účastníka na náhradu nákladů jeho zastupování výronem této činnosti 
procesuální. Nutno tedy posuzovati předpoklady pro uznání nároku na 
náhradu útrat zastupování podle podmínek trestního řádu. Podmínky 
ty isou dány předpisem § 47 tr. ř. a záležejí jednak po stránce hmotné 
v tom, že byl někdo trestným činem ve svých právech poškozen, jednak 
po stránce formální v tom, že se tato osoba. připo:jila jako soulkromý 
účastník k trestnímu řízení pro nároky soukromoprávní. Kdo se k trest
nímu řízení připojil pro soukwmoprávní nároky, jest a zustává soukro
mým účastníkem, byl-li jen trestným činem ve svých právech jakýmk<YHv 
zpusobem poškozen. To plyne jasně z právního postavení soukromého 
!Účastníka v trestním řízení a zejinéna z jeho práva, že může spolupuso
biti i k usvědčení obviněného-, a že mu také přísluší návrh závěrečný. 
Prohlá.sí-li v tomto návrhu, že nečiní nároky soukromoprávní a žádá jen 
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náhradu útrat svého zastupování, vzdává se toliko nálezu trestního soud
ce o nárocích soukromoprávních, níkoliv vš"k, procesuálního postavení 
soukromého účastníka a nepozbývá práva na náhradu útrat zastupování 
jen proto, že nečíní v trestním řízení nároky jíné. Právě proto propůjčuje 
§ 49 tr. ř. soukromému účastníku vliv na postup a na rozvoj trestního 
řízení a tím jakési oprávnění veřejnoprávní, by mu umožnil vymáhání ná
roků soukromoprávních, třeba jen později v řízení před soudem civilním, 
a by mu opatřil po případě také průvody, jichž k tomu třeba. Také pro 
pořad práva soukromého, který snad nastoupí, poskytují mu zjištění 
skutkové podstaty a provedení důkazů trestním soudem důležité pomůcky 
a soukromý účastník má již proto živý zájem na tom, by spolupůsobil 
pN zjišťování skutkové podstaty, poněvadž soudce civilní, jemuž bude 
svého času rozhodovati o soukromoprávn!ch nárocích, jest podle § 268 
c. ř. s. vázán obsahem právoplatného odsuzujícího rozsudku trestního. 
Úč:astniti se trestního řízení jest procesuálním právem soukromého ú
častníka a použije-Ii tohoto práva v zájmu ukojení svého porušeného 
práva soukromoprávního, nesmí mu to býti na újmu, byl-li obžalovaný 
uznán vínným. Také v jiných případech soukromý účastník, třebaže 
jeho soukr:omoprávní nároky nebyly uznány, nepřestal býti osohou ve 
svých právech poškozenou, která se směla dáti zastupovati. Návrhy 
svými snad podstatně přispěl k usvědčení obžalovaného a da:I-li se při 
tom, jak výslovně dovoleno v § 5'0 tr. ř., zastupovati právním přítelem, 
jsou útraty tím vzešlé částí ieho nároků soukromoprávních. Zásadně 
musí tedy útraty zastupování býti nahrazeny soukromému účastníku, 
byl-li obžalovaný odsouzen, neboť podle § 389 tr. ř. jest odsouzený ob
žalovaný povinen nahradHi útraty trestního řízení, :k nimž 11,"ležej'! 
podle § 381 čís. 4 tr. ř. útraty zástupců stran. Odkázal-li trestní soucl 
nároky soukromého účastníka na pořad práva souk,romého, ač odsoudil 
obžalovaného pm čin, z něhož jsou náhradní nároky odvO'zovány, záleží 
pro otázku, zda mají býti útraty zastupování pří souzeny, pouze na tom, 
z kterých důvodů trestÍlí soud nerozhodl o národch soukromoprávních. 
Byl-li podle těchto důvodů soukromý účastník poškozen ve svých prá
vech trestným činem, pro který došlo k odsouzení obžalovaného, nesta
čily-li však výsledky řízení trestního, by bylo lze rozhodno,ati spolehlivě 
o nárocích náhradních (§ 366, odst. druhý věta druhá tr. ř.), přísluší 
soukromému účastníku podle třetíhO' odstavce § 393 tr. ř. přec jen ná
hrada útrat zastupování, to tím spíše, že jest v nauce zastáván i názor, 
že nárok na náhradu útrat vzešlých v řízení adhesním (připojovacím) 
jest ztracen, nemůže-li se v tomto řízení státi přisouzení útrat. Sem řaditi 
dlužno i případy, jako je případ souzený, ve kterém na:Iézací soud o 
soukrol110právních nárocích nerozhodl. Pakliže však trestní soud ne
přiznal soukromému účastníku nárok pro-to, že, ač byl obžalovaný od
souzen, z výsledku trestního řízení vyšlo najevo, že osoba, vystupující 
j"k;o soukromý účastník, neutrpěla trestným činem škody vůbec a tO' 
ani na svých právech, nemá ovšem osoba ta nárok na náhradu útrat 
zastupováni, poněvadž vskutku není soukromým účastníkem, nebyvši, 
jak, třebas teprve dodatečně vyšlo najevo, oprávněna podle § 47 tr. ř. 
připoiiti se jako souhomý účastník k trestnímu řízení/Viz rozhod. nejv. 
s. č. 2736 sb. n. s.). Podle těchto úvah jest odsouzený obža~ova11ý po-
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vinen nahraditi soukromému účastníku útraty zastupování i tehdy, byl-li 
ten to se sv{-riti soukromoprávními nároky jinak odkázán na pořad práva 
nebo nebylo-li O nárocích soukromoprávních rozhodnuto, jen když v roz
sudku trestního soudu bylo zároveň zjištěno, že soukromý účastník byl 
trestným činem, pro který byl obžalovaný odsouzen, na svých právech 
poškozen. V souzeném případě připojil se Viktor V., který byl jednáním 
(opomenutím) obžalovaného a odsouzeného Theodora T-y při jízdě 
automobHem neopatrnou a rychlou jízdou těžce na těle poškozen, 
k trestnímu řízení proti němu pro své soukromoprávní náwky a byl také 
soudem za soukromého účastníka uznán a k jednání připuštěn; obžalo
vaný Theodor T. byl vskutku rozsudkem okresního soudu v Kolíně ze 
dne 22. března 1928 pro přestupek podle § 335 tr. zák., spáchaný na 
Viktoru V-ovi, také odsouzen. Viktor V., který se při svém závěrečném 
návrhu jako soukromý účastník připoiil k návrhu veřejného obžalobce 
na odsouzení obžalovaného a žádal za přisouzení útrat právního za
stoupení, nepřestal býti soukromým účastníkem tím, že zároveň pro
hlásil, že ostatní nároky up'latňuje cestou civilní. Viktor V, byl a zůstal 
soukromým účastníkem v trestní věci proti obžalovanému Theodoru 
T -ovi pro přestupek podle § 335 tr. zá:k. na základě svého prohlášení 
ze dne 18. ledna 1928 při svém svědeckém výslechu a na základě svého 
závěrečného návrhu po skončení průvodního řízení při hlavním přelíčení 
dne 22. března 1928, a na tomto stanovisku nic nemůže změniti ta 
okolnost, že zárove,ň soudu trestnímu oznámilI!, že jiné, ostatní, sou
kromoprávní nároky uplatňuje civilní cestou. Proto Viktor V. jako sou
kromý účastník podle zákona, podle trestního řádu, měl nárok na při
znání útrat právního zastoupení soudem trestním (Srovnej: Lohsing 
Oest. Strafprozessrecht, ll. vyd. str. 589· a 590). Bylo proto podle § 33 
a 292 tr. ř. rozhodnouti, jak se stalo. ' 

Č's. 3284. 

D ů vod em zmatečnosti rozsudku není pmveden! hlavního přeUčení 
v nepřítomnosti obhájce, aniž dIoo'lnost, že obžalovaný nebyl v příprav
ném flzení .slyšen o (všech) obviněn:lch, byt-li přit!!tllen pří hlavním 
přetičení. 

(Rozh. ze dne 6. říina 1928, Zrn I 591/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací odmft1 v neveřejném za
sedání odpor a zamítl zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku zem
ského trestního soudu v Praze ze dne 3. srpnaJ 1928, jímž byl stěžovatel 
uznán vinným zločinem podvodu podle §§ 197, 20'0, 203 tr. zák., mimo 
jiné z těchto . 

Podle § 427 tr. ř. jest odpor Gpověděti ve lhůtě zákonné, platící pro 
opovězení zmateční stížnosti. Rozsudek byl vynesei1 za přítomnosti ob
žalovaného dne 3. srpna 1928. Obžalovaný však teprve v podání z 31. 

TI<!stnl rozhodnut! X. 40 
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'rpna 1928 provádí ve lhůtě zákonné neopovězený odpor, který Lldiž 
jako opozděný bylo odmítnouti. Zmateční stížnost, podanou z důvodu 
čís. 3 § 281 tr. ř. bylo zamítnouti, neboť provedeni hlavního přelíčeni 
v nepřítomnosti obhájce není po zákonu (§ 281 tr. ř.) důvodem zma_ 
tečnosti rozsudku. Nebyl-li obžalovaný v řízení přípravném slyšen o 
(všech) obviněních, nesmí ovšem býti hlavní pře'líčení provedenO' v jeho 
nepřitomnosti, avšak byl-li obžalovaný při hlavním přelíčení přitomen 
jako tomu bylo v případě souzeném, není důvodem zmatečnosti roz~ 
sudku, že obžalovanému nebyla v řízení předběžném poskytnuta příle
žitost vyjádřiti se o všech bodech obvinění. 

. čís. 3285. 

K přerušení promlčení podle § 531 c) tt. zák. nestačí o sobě, že se 
. obviněný dopustil ve lhůtě promlčeci trestného činu, nýbrž ona sllM
tečnost musí býti zjištěna výrokem přislušného soudu. 

. Každý z věcně se sbíhajících trestných čJinů prolmlčuje se samo
statně. 

(Rozh. ze dne 6. října 1928, Zm II 234/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústním líčení 
zmateční stížnost šesti soukromých obžalobců do rozsudku zemského 
trestního soudu v Brně ze dne 13. března 1928, jímž byl obžalovaný 
podle § 259 čís. 3 tr. ř. sproště.n z obžaloby pro přečin proti bezpečn'o-sti 
cti podle §§ 491, 487 tr. zák. al § 1 zákona ze dne 30. května 1924. čís. 
124 sb. z. a n. 

D ů vod y: 

Zmatečni stížnost soukromých obžalobců dovolává se důvodu zma
tečnostii pod~le § 281 čís. 4, 5 a 9 a) a b) - správně jen čís. 9 b) -
tr. ř. Vzhledem k vývodum zmateční stižnostijest se zabývati nejprve 
hmo'tněprávním zmatkem podle § 281 čís. 9 b) tr. ř., protože na tom 
závisí z valné části i posouzení uplatňovaných zmatkťt formálních. 
Zmatek podle § 281 čís. 9 b) tr. ř. spatřuje stížnost v tom, že nalézací 
soud mylně prý uznal, že trestnost obžalovaného pominula promlčením, 
a zastává proti tomu právní názor, že k přerušení prom'l'čení podle § 531 
c) tr. zák. již stačí, že se obviněný dopustil ve lMU, promlčecí trestného 
činu, ať to bylo nebo nebylo zjištěno soudním rozsudkem. Tento právní 
názor odporuje stálé judikatuře, zejména rozhodnutí čís. 652 sb. n. s., 
jehož se dovolává i napadený rozsudek. (Stejně též plenární rozhodnutí 
býv. nejv. soudu ve Vídni ze dne 25. února 1902, čís. 2822, uveřejněné 
ve víd. úřední sbírce pod čís. 2698), Podl~ § 531 c) tr. zák. podmíněno 
jest promlčení kromě uplynutí času i tím, že se pachatel nedopusti'l 
v době promlčeCÍ ani zločinu ani přečinu ani přestupku. Učinil-li tak, 
přercšuje se promlčení. Avšak skutečnost, že se pachatel dopustil trest
ného činu v době promlčecí, musí býti v každém případě zjištěna a toto 
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zjištění musí býti učiněno so'udem a to vý.;·ok,em přísl.~š~ého sou~u. ~e~ 
níf možno, by soud rozhodující o promlcent, soud ]tny na pro].ednant 
oné věci nezúčastněný, měl a směl zkoumati a rozhod.ovatl" zda JSou o t~ 
objektivní a subjektivní náležitosti trestného ČtnU, spachaneho ve lhu!e 
pr.omlčecí a formální předpoklady jeh.o sti.~ání,. když, či,: ,:ebyl v~bec 
ředmětem soudního výroku. V souzenem pnpade nem ant treba obtra!t 

~e další otázkou, zda se toto zjištění může státi jen výrokem soudním, 
kterým byl pachatel odsouzen pro trestný čin, spáchaný v době pro~ 
mlčecí, či zdali se tak mUže státi i jiným soudním vÝfokem, na př. I 
výrokem osv-obozujícím, neboť bylo zjištěno nalé.zacím s.oudem, ~e ~e
byl v}"dán žádný soudní výrok o tom, zda se obzalovany dopuslIl pre
stupku proti bezpečnosti cti, pro který byl Blažejem N-ým obžalován, 
an soud neměl ani možnosti, by se zabýval předmětem oné obžaloby 
a by O' vině obža!ovaného .rozhodoval, poněvadž .soukron;t, ob~alobce 
Blažej N. vzal ohzalobu zpet a so~?u nez.bylo, ~ez trestnl .n:~nt pDd~e 
§ 227 tr. ř. zastaviti, aniž mohl zJlsťovah, zdalt se tres~ny <;1l1 sta!, Cl 
nestal. Smír, který byl uzavřen dne ~'. če;vence 192.6 m.ezl.obzalovanym 
a Blažejem N-ým, iest pouhým prohlase~lm ~tran, mkoh vyrokem sou?u. 
Vzhledem k vylíčenému právnímu hledIsku tSOU bezpo?sta!ny ,uploatn,o~ 
vané výtky, jednak podle čís. 4 § ,2.81 tr. r.. p;,o· nepnpustenl dukazu 
O tom že se obžalovaný dopustil urazky na ctI, Jednak ro'zporu se sp"v 
podle' čís. 5 téhož §, pokud se tvrdí, že v on on; sm~~. obž~lovaný, ~ý
slovně uznává a při poušti, že se dopustIl proh Blaze]! N-emu urazky 
na cti a že ji odvolává. " ., • , , 

Rovněž bezpodstatnou jest výtka neuplnost!, oprena o.!?, ze nalezac; 
soud nepřihlížel k tomu, že obžalovaný b~l udan .d~e 20 .. r!Jna 1926 t~~e 
pro přestupek podvodu spáchaný na admInistraCI casop!su »S.«, kter,;z
to trestní ř.ízení není prý dosud skončeno. Tato skutecnost by nemela 
významu pro přetržení promlčení iiž proto, že domnělý l'řest~pek p~d
vodu byl _ jak stížnost zdurazňuje - S~~Chá~1 s?učas~e se z.~lo~anym 
přečinem proti bezpečnosti cti - po pnpade pred n~m,. zaJlste, te.~~ 
nebyl spáchán v době promlčecí, nýbrž ~lo by o dva .vecne. se sblhal~cl 
trestné činy, z nichž každý se promlčuJe samostatne. (VIZ rozh. Č1S. 
652 sb. n. s.). Pokud stížnost opírá o tuto okolnost též výtku zmateč
nosti podle § 281 čís. 9 b) tr. ř., není provedena po zákonu, protože 
nemá podkladu ve skutkových zjištěních nalézacího soudu. Ježto nebylo 
zjištěno. že se obžalovaný dopustil v promlčeCÍ době nového trestného 
činu bylo by zbytečné zábývati se ještě otázkou stížností nadhozenou, 
zda 'by promlčení zťtstalo přerušeno i tehdy, když prošla promlčecí 
doba pro- druhý čin, neboť to v souzeném případě nepřichází vubec a,:i 
v úvahu. Zmateční stížnost soukromých obžalobcll bylo proto zamítnoutI. 

čís. 3286. 

Jest po případě dťtvodem pro delegaci SOUdU, v jehož obvodu 
obžalovaný bydli, nemůže-Ii se pro chorobu dostaviti ku hlavnímu pře
Hčeni u vzdáleného pi'lslušného soudu. 

(Rozh. ze dne 11. října 1928, Nd I 446/28.) 
40' 
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~ e j v: Yv Š ,š í s o u d jako soucl zrušovací odňal spojené trestní veCI 

P:?Í1 ?b~l11enemu, ved,;né, u zemského trestního soudu v Praze, tomuto 
pnslu:ne~lu soudu a pnkazal Je k d<1lšímu provedení sedríálnímu soudu 
v Presove, 

D ů v o cl y: 

. Obžalo~~nému, jenž nepřivoluje, by hlavní přelíčení bylo provedeno 
v Jeho nepntomnosÍl, zabráněno bylo podle spisů již několikráte lékař_ 
sky,pot~r~enou chor?bou v možnO'sti dostaviti se k, hlavnímu přelíčení 
k pnslusnemu zemskemu trestnímu soudu v Praze a jest se podle stavu 
věci obávati, že by i na dále mohlo býti z této příčiny ukončení oněch 
tre~tní~h věd oddalováno. Naprotí tomu přípouští lékařský posudek. 
UI?Ze}lY,ve splsec,h, že b~ o~žalovaný mohl býti přítomen hlavnímu přec 
lrcem ~red sednI v Presove, Těmito okolnostmi je ve smyslu §§ 62, 
63 tr. r, ospravedlněno hořejší výjimečné opatření, jemuž nebrání ani 
zřetel na náklady spojené s dostavením se svědků k hlavnímu přelíčení 
když tě sedrie v Prešově hude moci potřebné snad svědecké výslechy 
opatřiti si cestou dož~dání a při hlavním přelíčení použíti po případě 
predplsu § 313 odst. treÍl slov, trest. poriadku. 

"i 

čís. 3287. 

Je důvodem pro delegaci jinébo soudu, je-Ii jedliný soudce, jimž je 
obsazen okresni soud pro věc poslušný, veden v této věc! za svědka. 

(Rozll. ze dne 11. října 1928, Nd 1 45~/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl stížnost soukromé 
obžalobkyně v její trestní věci proti obviněnému pro přestupek proti 
bezpe~nosti cti, zahájené u okresního soudu v Králikách, do usnesení 
vrchnlho zemského soudu v Praze ze dne 14, září 1928, jímž byl k pro
jednání této věci delegován okresní soud v Ústí lllOrl. 

Důvody: 

Podle § 62 tr. ř, jest přípustným odníti výjimečně trestní věc příslušné
mu soudu a přikázati ji jinému soudu téhO'ž druhu bud' se zřetelem kve
řejné bezpečnosti neb z jiných dilležitých dilvodů, Takovým důvodem 
Je nepochybně ok,olnost, že jediný soudce, kterým je obsazen okresní 
soud v Králíkách, veden je stěžovat~lkou samou za svědka události, 
jež jest předmětem zahájeného trestního řízení, takže hy musil býti soud
ce zároveň svědkem ve věci jím projednávané, Výklad § 68 čís. 1 tr. ř. 
je při tomto stavu. věci bezvýznamným a zbytečným. Bezdůvodnou 
stížnost bylo pmto zamítnouti. 

.... čís. 3288-
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Čís, 3288. 

Maření exekuce (zákon ze dne 25. května 1883, čís. 87 ř. zák.). 
S hlediska § 3 zákona nezáleží na tom, že porušení (Ohrožení) práva 

zástavních věřitelů na uspokojení jejich pohledávek bylo vyloučeno ú
čelem za kterým pachatel se zabavenými věcmi svémocně nakládal, a 
způsobem jakým (k čemu) docíleného výtěžku použil. 

Přerun'ětem ochrany § 3 zákona nejsou práva zástavních věřitelů; ta 
jsou chráněna předpisem § 1 zákona; právním statkem chráněným v § 3 
jest vážnost úředního opaťlření sekvestrovánlm, zabavenlm neb obsta
vením věci; tato autorita se porušuje, odnímá-Ii pachatel věc z mocí 
úřadu, nakládaje s ní tak, jakoby onoho úředního zákroku nebylo. 

Přestupek podle § 3 zákona promlčuje se ve třech měsících; náprava 
ve smyslu § 531 b) tr. zák. nepřichází tu v úvahu. 

Jde o zmatek podle § 281 čis. 9 písm; b) tr. ř., neuv3Žoval-I'i soud 
o. případném promlčení činu, ač promlčecí doba již uplynuta. 

(Rozll. ze dne 12, října 1928, Zm 1 302/28,) 

Ne j v y Š š i s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústním líčení 
zmateční stižnost obžalovaného do rozsudku zemského trestního soudu 
v Praze ze dne 14. března 1928, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným 
přestupkem podle § 3 zákona o maření exekuce ze dne 25, května 1883, 
čís. 87 ř. zák.; zrušil však podle § 290 odst. prvý tr. ř, napadený roz
sudek, pokud jím byl obžalovaný uznán vinným přestupkem podle § 3 
zákona o maření exekuce z úřední moci jakO' zmatečný a věc přikázal 
o'kresnímu soudu pro přestupky v Praze, by ji v rozsahu zrušení znovu 
projedna'l a rozhodL 

Dilvody: 

Zmateční stížnost, ,která se číselně dovolává bodů 4 a ID § 281 tr. 
ř., vytýká rozsudku orvé stolice zmatečnost po stránce formální z dů
vodu, že nalézací soud zamítl důkaz nabídnutý obžalovaným při hlavním 
přelíčení o tom, že se zabavení stalo jen přístupem k prvnímu protokolu, 
ač věřitelé, pro které se zabavení st<110, byli výtěžkem z prodeje zboží 
uspokojeni a proto právo zástavní v době přístupu již netrvalo, po strán
ce hmotněprávní z důvodu, že prodej zabavených věci byl podřaděn ped 
ustanovení § 3 zákona o mařeni. exekuce, ačkoliv bylo výtěžku z prodeje 
použito k uspokojení zástavních věřitelů, Předpoklad stížnosti, že obža
lovaný »vedl důkaz« o okolnosti v prvé výtce naznačené, nemá opory 
ve spisech. V protokolu o hlavním přeUčení, o jehož opravu nebo do
plnění obžalovaný nežádal a jehož obsah je tudíž podle § 271 tr. ř. jedině 
směrodatným pro posouzení, zda a které návrhy byly stranami činěr,y, 
není záznamu o tom, že obžalovaný nebo jeho obhájce navrhl. zjištění 
řečené okolnosti, tím méně, že uvedl i průvodní prostředky, jak bylo by 
podle § 222 tr.ř. třeba, Výtce neúplnosti řízení nedostáv<l se tudí'ž for
málního předpokladu, za něhož" jedině lze ji uplatňovati podle § 281 čís. 
4 tr. ř, Pokud jde o druhou, právní, námitku, lze ponechati stranou, zda 
je tvrzený zpil sob použití výtěžku zjištěn větou rozhodovacích dÍ1vodÍ1, 

II 
II 
II 
! 



- čís. 3288 -
630 

ž.e .obžal?vanZ, prodal dot~čné věci za tím účelem, by uspokojil věřitele 
]lne (~ez ~.ten .pak UČUlIh naň oznámení, zavdavší příčinu k tomuto 
tr.'''.l;"mu nzeOl). Neboť na tom, k čemu použi'1 obžalovaný docíleného 
vytezku, s hlediska § 3 zákona o maření exekuce nezáleží. Předmětem 
ochrany tímto ustanovením zákona nejsou práva zástavních věřitelů 
která jsou chráněna předpisem § 1 téhož zákona, takže nikterak nezáleži 
na vtom ~ nebr~ní podřadění skutku pod ustanovení § 3, že porušení 
a treba~ I pouhe ohrožení pr~~a zástavních věřitelů na uspokojeni iejich 
P?hle.dav~k byl? vylo~čeno uceloem, za k~erým pachatel se zabavenými 
v:~ml s~en:ocne nakladal, a zpusobem, Jakým dodleného výtěžku po
UZll. :r~vnl1n statkel;' ~hráněným v § 3 uv. zákona jest vážnost úředniho 
opatre111 sekvestrovanlm, zabavením aneb obJstavením věci kterážto 
aut~rita s~ ponršuj~, odnímá~1i pachatel věc z moci úřadu,' nakládaje 
s ni tak, Jakoby uredlllho zakroku nebylo. Omezeni které takto na
stává ve volné disposici pachatele s věcí sekvestro~anou, zabavenou 
nebo o~st~v,ev~ou, jest nu~ným ná~ledke;n úředniho zákroku, který proto 
nepozbyv~ uClllnosŤl a zavaznosh alll hm, že dalšími úkony úřadu při
praVQVany!TII . s~,~vestrovál1ím, zabavením neb obstavením věci, jíž, po
kud se, t~ce JeJlz hodnoty má býti použito k, určitému účelu, není za
r~čen u~lll.ek pro pachatele a P? případě pro jiné dotčené osoby tak 
~yho?ny, Jak by b~lo lze dOClhtr, kdyby byla pachateli ponechána 
uplna volnost, n~kladah s dotyčnou věcí. A to v případě exekučního 
za]l;'u ma}etkovyc;r před:n~tů, pachoatelových tím méně, že pachatel 
osvedčll hknavostr v p'lnelll zavazku - byť snad nezaviněnou - ne
ze~sobilo'S! ,uvésti sVé,:,ájmy v soulad se zájmy věřitelů, a donutil tím 
~entele k"za.dosh na urad, by se zabavením věcí pachatelových podjal 
ukolu, za]1shtr a po případě dalšími úkony sprostředkovati plnění zá
vazků pachatel?~ýc!" třebas snad tím docílí věřitelé méně, než by docílili, 
kdyby St; o to radne postaral sám pachatel. Případným nevýhodám stíž
ností zduraz~ňo~aným lze bez porušení vážnosti opatření úřadu, a proto 

I be~ porusenl § 3 uv. zákona čeliti nakládáním s věcí, zvláště jejím 
prodejem samým pachatelem jen tehdy, opatřil-li si před tím pachatel 
souhlas zástavního věřitele, po případě všech zástavních věřitelů. Ta
kovt předchozí souhlas však není stížností tvrzen a není ani spisy na
povezen. Proto bylo stížnost jako neodůvodněnou zamítnouti. 

. v So,:~asné odvolání obžalovaného uplatňuje, jsouc v tétO' části v prav
de ,dalsllTI provedením zmateční stížnosti, nikoliv neprávem výtku, že 
na~ezací soud vykročil při vyměřen;' trestu ze své trestní moci, uloživ 
obzalovanému trest tuhého vězení, ač zákonem stanoven na trestný čin, 
ktery soud ve skutku shleda'!, Jen trest iednoduchého vězení. Avšak způ
sobený tím zmatek § 281 čís. 11 tr. ř., který se dotýká jen výroku o 
trestu, lze ponechati stranou, neboť nelze zachovati v platnosti ani vý
rok o vině. Napadený rozsudek klade spáchání souzeného, skutku do 
doby mezi 18. červnem 1926 a 10. květnem 1927. První ze soudcovských 
úkonů, kterými se přerušuje promlčení podle prvního odstavce § 531 
tr. zák., stal se v této trestní věci podle spisů dne 5. září 1927 tím, 
že ~oudce nařídil, by nynější stěžovatel byl obes'1án k výslechu jako ob
vmený. Budiž ponecháno stranou, že přesnější stanovení doby, kdy byl 
s-ku~ek spáchán, bylo pcdle obsahu záje1111ího proto'!,ob! obzvláště ve 
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spojeni s podrobnějšim výslechem obžalovaného a po případě s doklady, 
jichž se dovoláva'l, možné. Neboť zřejmě uplynula do 5. záři 1927 ode 
dne, kdy nejpozději byl skutek spáchán, t. j. ode dne 10. května 1927 
doba tři měsíců podle § 532 tr. zák. při přečinech a přestupcích, na které 
určen jest zákonem jen trest jednoduchého vězení, tudíž i při přestupku 
§ 3 zákona o maření exekuce, jímž byl obžalovaný uznán vinným. Ne
uvažoval-Ii nalézací soud, ačkoliv doba promlčecí již uplynula, o pří
padném promlčení skutku, ponechal mimo okruh svých úvah právní za
řízení, které jest ve prospěch pachatelů trestných činů, takže použil 
zákona neúplně a tím nesprávně v neprospěch obžalovaného a dal důvod 
zmatečnosti podle § 281 čís. 9 písm. b) tr. zák. Proto bylo, třebaže 
stižnost tento zmatek neuplatňuje, zrušiti odsuzující část rozsudku podle 
§ 290 tr. ř. z moci úřední. Ve věci samé ještě rozhodnouti nelze. Ovšem 
nepřipouští porušení vážnosti úředního opatření, v němž pozůstává pod
stata přestupku § 3 zák.ona o maření exekuce, nápravu, takže není tu 
překážky promlčení, písm. b) § 531 tr. zák. Avšak rozsudkem není 
7.iištěno a není ani popřeno, čeho třeba k posouzení, zda jsou tu da'lší 
překážky uvedené tamtéž, zejména pod písm. cl. Pro nedostatek těchto 
zjištění bylo vrátiti věc v rozsahu zrušení k opětnému projednání a roz
souzení soudu prvé stolice a přikázati ji okresnímu soudu, jelikož jde již 
jen o přestupek (§ 288 čís. 3 tr. ř.). 

čís. 3289. 

Ustanovení § 134 tr, zák, netýká se pactiatelova Qmylu v osobě, protli 
níž se útočí (error in objekto), vyslovujíC jen, že jest, bez význmn11l, zdti 
vzešla z činu předsevzatého s úmyslem vražedným smrti osO'by, k jejíž 
t:lsmrcel1i úmysl pachatelův směřoval, či osoby jiné, nastal-Ii smrtelný 
účinek v osobě od předmětu vražedného útoku rozdílné následkem od
chýlení se činnosti pachatelovy od směru, který jí pacharel dává 
(aberratio ictus). Výjimku tu nelze roz~iřovati na pi'ilčítánl jiných zlo
činů (zločinu těžJkého poškozeni na l'ěle). 

Omyl v předmětu útoku nemá prá'Vtlího významu. 

(Rozh. ze dne 12. října 1928, Zm I 333/28.) 

N e j v y Š š i s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústním ličenl 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku zemského trestního soudu 
v Praze ze dne 4. dubna 1928, jímž byl obžalovaný uznán vinným zlo
činem těžkého poškození na těle podle §§ 152, 155 a), b) tr. zák. 

O ů vod y: 

Uplatňuiíc důvod zmatečnosti podle § 281 čís. 9 písm. aj. správně 
8028: čís. 10 tr. f., ielikož by při 'důvodnosti výtky přišlo v úvahu pode 
p~r~e hledisko § 335 tr. zák., vytýká zmateční stížnost právní mylnost 
vetam rozhodovacích důvodú, že na činu nic nemění,-' že rána platící 
V-OVl, dopadla na neznámého obžalovanému Ž-ého, protože úmysl, ua-
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ni,t.i! tu byl a jest l~eľozhodné) zda klíč zas~hl osobu myšlenoLl či jinou; 
vy]Imka, stanovena v § 134 tr. zák. ohledne omylu v osobě a aberratio 
ictus pro zločin vraždy, neplatí, jak stížnost namítá, pro zločin těžkého 
ublížení na těle, jehož skutková podstata předpokládá naopak totožnost 
osoby, proti niž nepřátelský úmysl a čín pachatelův směřoval, s osobou, 
které pachatel skutečně ublížil, takže prý omyl v osobě (napadeného) 
vylučuje příčítání zločinu těžkého uškození na těle. Stížnost není v právu. 
Ustanovení § 134 tr. zák. netýká se vůbec pachatelova omylu v osobě, 
proti níž útočí (errar in objecto), vyslovujíc jen, že jest bez významu, 
vzešla-Ii z činu předsevzatého s úmyslem vražedným, smrt osoby, k jeiíž 
usmrcení úmysl pachatelův směřoval, či osoby jiné, zda nastal smrtelný 
účinek v osobě od předmětu vražedného útoku rozdílné nás'led.kem od
chýlení se činnosti pachatelovy od směru, který jí pachatel dává (aber
ratio ictus). Výjimku tu arciť na přičítánfiiných zločinů, zejména zlo
činu těžkého uškození na těle rozšiřiti nelze, a dlužno předpokládati 
pro zločin ten, že stíhaný výs'ledek těžkého poškození na těle nastal prá
vě v oné osobě, proti které jedná pachatel v úmyslu nepřátels,kém. Po 
stránce té nabývá však napadená věta rozhodovacích důvodů - sama 
o sobě Ovšem poněkud nepřesná - přesného určitého smyslu spoji
tostí s předchozím poukazem na mimO'soudní doznání obžalovaného, 
že, chtěje bodnouti V-a, bodl omylem Ž-ého, který byl V-ovi podoben. 
I výstižnějšího ještě doznání obžalovaného před vyšetřujícím soudcem, 
že chtěl uhoditi V-a, avšak omylem uhodil jiného, pokládaje ho za V-a, 
rozsudek vzpomíná, poukazuje na ně v dalších předpokladech napadené 
věty slovy, ž~ se obžalovaný .,. při druhém svém výslechu ve vyšetřování 
í.plně doznal. Zřejmě jest tudíž - a tomu nasvědčuje i doslov rozsucleč
něho výroku - rozsudkem zjištěno, že obžalovaný jednal v nepřátel
ském úmyslu proti Ž-ému, v jehož osobě pak i výs'ledek těž'kého po
škození na těle nastal, a toliko současně jest předpokládán omyl obža" 
lovaného, že osobou jím napadenou jest V. Při takto zjištěné totožnosti 
osoby, proliníž nepřátelský úmysl a útok obžalovaného, třebas se jeho 
záměr (pohnutka) nesl ,k újmě jiné osoby, směřovaly; a osoby, jež by'la 
útokem skutečně zasažena, nejde o odchýlení se činnosti od zamýšleného 
směru (aberratio ictus), které by ovšem mělo závažný význam pro při
čítání činu, nýbrž jen o omyl v osobě, na niž s úmyslem nepřátelským 
útočeno (error in objectO'). To uznávw sama, stížnost, odvozujíc 'bez
trestnost obžalovaného výhradně z omylu v osobě napadeného a po" 
škozeného. Omyl v předmětu útoku nemá však právníhO' významu, jak 
uznávaií - nehledíc k jiným - i Lammasch' »Grundriss des Stral
rechtes« IV. vvd., str. 40, a Stooss:»Lehrbuch des oesterr. Strafrechtes<, 
11. vyd, str. 99, jichž se proto dovolává stížnost pro opačný svůj názor 
neprávem. Ustanovením ~§ 152 a 155 tr. zák. byla ch,ráněna tělesná 
neporušenost jak Josefa V-a, tak i Františka ž-ého. Právní statek, na 
něiž útočil 'obžalovaný podle svého mylného předpokladu, a právní sta
tek" který byl útokem skutečně dotčen,byly s hlediska trestního zákona 
úplně rovnocenné. Třebaže měl obžaclovaný omylem za to, že osobou, 
proti níž jednalv úmyslu nepřátelském, jest V., mohl, ba musel v jednání 
svém shledati (§ 3 tr. zák.) skutek rázu stíhaného ustanovením § 152 
(155) tr. zák. Omylu, který má na zřeteli jediné, pro závažné omyly 
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směrodatné ustanovení § 2 písm. e) tr. zák.) to jest omylu, pro kter)r ne
bylo pachateli mozno spatřovati v činu zločin, tu není a skutek obža
lovaného byl proto přes omyl v předmětu útoku právem podřaděn pod 
(přísnější) ustanovení § 152,155 písm, a), b) tr. zák. Stížnost jest bez
důvodná i byla proto zamítnuta. 

čís. 3290. 

Soulož, kterou podnikne žena s chlapcem, jemuž není ještě 14 let, 
není trestnou podle § 12S tr. zá1l1" který vyžaduje jiný způsob pohlav
mího znetlŽíti než soulož, ani podle tlStanovrení § 127 tr. zák., podle něhož 
je předmětem soolože výlučně osoba ženského pohlaví; spadá však po 
pnpadě pod ustanovení § 20 čís, 1 a 2 zákona ze dne 11. července 1922, 
čís, 241 Sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 12. října 1928, Zm II 189/28.) 

N e i v y š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl po neveřejném 
ústním líčení zmateční stížnosti obžalované do rozsudku krajského soudu 
v Olomouci ze dne 16. března 1928, pokud jím byla stěžovatelka uznána 
vinnou zločinem zprznění podle § 128 tr. zák., potud, že napa
dený rozsudek ve výroku, jimž byla stěžovatelka uznána v'n
nou zločinem zprznění podle § 128 tr. zák., jakož i ve výroku o trestu 
avýrocích s tím souvisejících zru'š,ll jako zmatečný a obžalovanou i ve 
směru, jehož se dotýkal zrušený nyní výrok o vině, uznal vinou pře
stupky podle § 20 čís, 1 a 2 zá1<ona ze dne 11. července 1922, čís, 241 
sb. z, a n., jichž se dopustila tím, že v létě 1927 zpl.sobem, který je s to, 
by vzbudil pohoršeni a urazil stud, vybízela a nabízela se ke smilstvu 
a osobu nedosáhnuvší šestnácti let, totiž Oldřicha P-a dne 12. srpna 
1914 narozeného ke smiMvu sváděla. Za tyto činy, jakož i za další pře
stupky, jimiž byla právoplatně uznána vinnou rozsudkem po této strán
ce nenapadeným, vyměřil obžalované znovu trest.-

D ů vod y: 

Zmateční stížnost právem napadá důvodem zmatečnosti podle § 281 
čís. 9 a) (správně 10) tr. ř. odsouzení obžalované pro zlO'čin zprznění 
podle § 128 tr.zá:k., iemuž bylo podřaděnO. zjištěné jednání obžalované, 
že zvala hochy Oldřicha P-a a Antonína K-e, oba ve stáří pod 14 'let. 
aby šli s ní do síně, by si mohli s ní »zaš . , .... «; V síni se ptala, ,kdo 
má sebou peníze. P. jí na to dal korunu a dvě jablka; pak se obžalovaná 
opřela o dvéře, rozepnula P-ovi punt a když viděla, že mu přirození stojí, 
odkryla se a chtě'la, by s ní š ..... ,; P. se skutečně o t~ pokoušel, 
avšak marně, poněvadž byl malý a se tam nedostal. Úmysl obžalované, 
která podle zjištění soudu prvé stolice jednala takto pro ukojellí svých 
chlípných choutek, nesl se podle zFštěného vyzývání i jednání obža'lo
vané přímo ,k souloží s nedospělým chlapcem Oldřichem P-em, který 
se o ní též pokusil. Soulož, kterou podnikne žena s chlapcem pO'd 14 
roků starým, není však trestnou podle § 128 tr. zák., který vyžaduje jiný 
způsob pohlavního zneužití než onen v § 127 tr. zák. uvedený, totiž než 
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podniknutou mimomanželskou soulož, tuto takto výslovně vylučuje. 
Skutek ten nespadá ani pod přísnější jinak ustanovení § 127 tr. zák., 
podle něhož jest předmětem soulože výlučně osoba ženského pohlaví. 
Nelze-li tedy v činu obžalované postihnouti úmysl na jiné pohlaví zne
užití nedospělých chlapců než právě souloží, nepřicházejí tu uvedené 
předpisy zákona, zejména. ustanovení § 128 tr. zák. vůbec v úvahu. Pod
řadil-li na1ézací soud přes to v uvedeném směru zjištěné jednání obža
lované ustanoveni § 128 tr. zák., spočívá tento výrok na mylném použití 
zákona, je podle §,281 čís. 10 tr. ř. zmatečný a byl proto zrušen. Ježto 
však zjištěný skutek obžalované zřejmě naplňuje jak po objektivní tak 
i po subjektivní stránce veškeré znaky přestupků podle § 20 čís. 1 a 2 
zákona ze dne 11. července 1922, čís. 241 sb. z. a n., nemohlo ovš,em 
v příčině jednání, nalézacím soudem mylně kvalifikovaného podle § 128 
tr. zák., dojíti ke sprošťujícímu výroku, jehož se domáhá zmateční stíž
nost, nýbrž bylo obžalovanou i v tomto směru uznati vinnou uvedenými 
přestupky, aniž bylo třeba obírati se též uplatněným formálním dů
vodem zmatečnosti podle § 281 čís. 5 tr. ř. 

čls. 3291. 

Předmětem nálezu; jest věc ztracená, jsoucí na místě dosavadnímu 
držiteli neznámém nebo nepřístupném; držba pomine podle § 349 obč. 
zák. teprve tim, že se věc, ztratil, 3iIlIÍž má dosavadní držitel naději!, že 
]~ opět najde. 

(Rozh. ze dne 12. října 1928, Zm II 224,28.) 

N e j v y Š š í s o u d jakD soud zrušovací zamítl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Olo
mouci ze dne 22. března 1928, jímž byl stěžovatel uznán vinným zlo-
činem krádeže podle § 171, 173, 176-11 a) tr. zák. . 

D ů vod y: 

Zmateční stížnost domáhá se důvodem zmatečnosti podle § 281 čís. 
10 tr. ř. kvalifikace činu obžalovaného na zločin podvodu (§ 201 písm. 
e) tr. zák.) tvrdle, že A10isie H-ová, opustivši místo ulice, na kterém 
jí vypadlo 270 Kč s peněženkou, neměla je již ve svém držení. Tato ná
ležitost skutkové podstaty krádeže jest však popřena neprávem právě 
tak, jako jest neprávem tvrzeno, že jde o věc nalezenou. Předmětem 
nálezu jest věc ztracená v tom smys'lu, že jest na místě dosavadnímu 
držiteli neznámém nebo nepřístupném; držba pomíne podle § 349 obč. 
zák. teprve tím, že se věc ztratí, aniž má dosavadní držitel naději, že ji 
opět najde. Je však zjištěno, že A10isie H-ová hned po zjištění ztráty 
kabelky s penězi ji hledala spolu s obžalovaným, že pak odjeld dom~, 
nemajíc již kdy k hledání, ale hned při hledání slíbila obžalovanému na: 
1ezné, kdyby peněženku našel. Obžalovaný krátce na to na témže míste 
skulečně peněženku našel. Poškozená A10isie H-ová, která krátce před 
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zjištěním ztráty peněženku viděla, věděla tedy o tom, ve kterých místech 
se peněženka musí nacházeti, hledala ji tam a slibem ná1ezného ohža
~lovanél11u u6inila i disposice o ní, takže přes to, že se z místa toho do
časně vzdálila, měla možnost kdykoli se tam vrátiti, peněženku tam 
hledati, měla též vůli nakládati s ní tak jako před jejím vytrousením, 
takže držby nad ní nepozby1a, pokud ohža1ovaný sám, zvednuv a ukryv 
peněženku u sebe, jí nepřekazil možnost s ní volně nakládati. Správně 
tedy uznal nalézací soud na odcizení peněženky s penězi z držení a bez 
přivolení A10isie H-ové a kvalifikací činu jab krádeže nezavinil vy
týkanou zmatečnost podle § 281 čís. 10 tr. ř. 

čís. 3292. 

Nový zákon původcovský ze dne 24. listlopadu 1926, čís. 218 sb. z. 
a n. nevztahuje se na činy z doby před 1. březnem 1927; pochybení 
v tom směru nemá však vliv na rozsudek, není-li v otázkácb, jež byly 
v rozsudku řešeny, neshody mezi novým a starým zákonem. 

Kdo získal (úplatně) originál obrazu i s výhradným právem repro
dukčnlm, má výhradné právo rozmnožovací podle §§ 18, 31 zákona (§§ 
18, 37 st. zák). 

I oťisky pořízené menším štočkem isou napodobeninami originálu. 
Slovo »převedení« rozrnnožovaclho prostředku v § 18 nového zák. 

i »Postoupení« v § 18 starého zákona znamenají převod rozmnoŽovacího 
prostředku do vlastnictví. 

Pokud nevyviňuje nevědomost o nedovolenosli reprodukce obrázku, 
dostal-li pachatel štoček od syna oprávněného, zaměstnaného v závodě 
otcově. 

(Rozh. ze cine 13. října 1928, Zm 1 499/27.) 

Ne i v y š š í s o u d iako soud zruš,ovací vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti soukromého ohža10bce do fO'zsudku krajského soudu 
v Hradci Králové ze dne 6. května 1927, jímž byl obžalovaný podle § 
259 čís. 3 tr. ř. sproštěn z obžaloby pro přečin vědomého zásahu do 
práva původského podle §§ 45 a' 46 čís. 1 zák. ze dne 24. listopadu 
1926, čís. 218 sb. z. a n., zrušil napadený rozsudek jako zmatečný a 
věc vrátil soudu prvé stolice, by ji znova projednal a o ní rozhodl. 

D ů vod y: 

Předes1ati je rozboru zmatečn!.stlžnosti a rozsud'ku, že, je-li správ
ným tvrzení trestního oznámení i obžalovacího spisu, že dílo »B.-Bote; 
Jahrbuch liir die deutsche Heimat 1927« vyšlo 26. října 1926, což ro.z
sudek sice uvádí, ale nezjišťuje, neměl býti případ posuzován podle 
zákona ze dne 24. 'listopadu 1926, čís. 218 sb. z. a n., jenž podle svého 
§ 69 nabyl účinnosti, byv vyhlášen dne 22. prosince 1926, teprve dnem 
1. března 1927 a nemohl se tedy vzhledem k zásadě čl. IX. uvoz. pa
tentu k obecnému záko'níku trestnímu ze dne 27. května 1852, čís. 117 

I. 
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ř. zák. vztahovati na činy z doby dřívější, jsa se zřetelem na trestní 
sankci § 45, připouštějící hromadění trestu na svobodě a pokuty. 
přísnějším, než § 51 zákona ze dne 26. prosince 1895, čís. 197 ř. zák: 
(srovnej rozhodnutí zrušovacího soudu ze dne 3. června 1927, Zm 1 566/ 
26, sb. n. s. čís. 2813). Dlužno ovšem připustiti, že toto pochybení na
lézacího soudu nemělo v!.iv na rozsudek, poněvadž V těch otázkách, jež 
byly v rozsudku řešeny, není neshody mezi obojím zákonem. Rozsudelt 
zjišťuje, že soukromý žalobce nabyl před dobou, do níž spadaly děje 
v rozsudku probírané. od akademického malíře T -a 'ú'platně originál 
perokresby znázorňující »Die Pfortenstiege« v B. i s výhradným prá
vem reprodukčním, poukazuje dále k tomu, že obžalovaný nepopírá, že 
soukromý obžalobce je vlastníkem originálu a majitelem reprodučníh.o 
práva podle zákona původského, a uznává sám. že sOllkromý obžalobce 
má výhradné nepopřené právo 1'Ozmnožovací podle § 18, 31 zák. pův. 
(nového, správně podle §§ 18 a 37 zák. sarého), vyslovuje při tom, 
že obžalovaný měl si ještě získati svolení k rozmnožení od soukromého 
obžalobce. Správně takto soud nalézací vztahuje zprvu své úvahy a vý
roky na originál, jakožtO' předmět a podklad práva ptlvodcova (pokud 
se týče jeho právního nástupce), dílo umění výtvarného napodobovati 
a napodobeniny odbývati. Před tím již zjístil soud nalézací, že mezi 
obrázkem uveřejněným v k~lendáři na rok 1927 (pozastaveným) a vý
slovně povoleným o,tiskem v čísle 46. časopisu »0. Bote« z roku 1 926, 
pokud se týče mezi reprodukcí originálu na pohlednicích, vydaných sou
kromým obžalobcem, není rozdílu, až na rozdíl v délkovém rozměru. 
z čehož plyne skutkově a s důsledky právními, že í otisky pořízené 
štočkem menším byly napodobeninami originá:lu. Soud nalézací nepo
chybuje dále ani o tom, že obžalovaný byl si vědom. že soukromému 
obžalobci příslušeií (přenesená naň) pÍ'áva púvodsk,á k obrázku, o nějž 
jde. . 

Třebaže rozsudek úvodem svých ziištění él závěrů, iimiž dochází 
z důvodů subjektivních ke sproštění obžalovaného. práví, že nelze mlu
viti o tom, že obžalovaný zasáhl vědomě do práva soukromého obžalob
ce nebo že úmyslně cizí dílo pokud se týče jeho napodobeniny uvedl 
v oběh, přece podle vnitřní spojitosti rozsudkových dúvodů nel11úže býti 
pochybným, že rozsudek důvod bezviny obžalovaného spatřuje nikoli 
v jeho nevědomí o jsoucnosti a po'dmětu cizího práva ptlvodského, ný
brž v jeho nevědomí o nedovolenosti reprodukce obrázku v B.-Bote, 
Jahrbuch !lir 1927, přesněji, poněvadž zároveň nalézací soud předpo
kládá. že sou,k:romý obžalobce k této reprodukci nepřivolil - v omylu, 
jímž se dal obžalovaný svésti k předpokladu přivolení. Vyjadřujeť roz
sudek závěr. vedš.í jej ke sproštění obžalovaného. výrokem, že »obža
lovaný mohl předpokládati spravedlivě, že syn soukromého obžalob ce, 
zaměstnaný v závodě otcově, dal mu štoček s vědomím soukromého ob
žalobce, vždyť se nejedná o tak drahocennou věc, štoček lze poříditi za 
60 Kč«. A na posílení tohoto stanovis,k,a dodává ještě rozsudek, že pře
vedením reprodukční desky převádí se i právo rozmnožovací, ač před 
tím zřejmě uvěřilI tvrzení obžalovaného, že mu syn soukromého obža
lobce dal (na podzim 19Q4) menší štoček k disposici, tedy nikoli darem, 
a ač slovo »převedení« (rozmnožovacího prostředku) v § 18 nového 
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zákona i »Postoupení« v § 18 zákona starého znamenají převod rozmno
žovacího prostředku do vlastnictví (srovnej Pospíšil, výklad zákona o 
právu původském str. 109, AltschulI, Erlauterungen zum osterreichi
schen Urheberrechtgesetze, sir. 78, a Lowenbach k § 18 nového zákona). 
Nehledíc k tomu, že v tomto dodatku spojuje soud nalézací účinky oprav
ňující k reprodukci se skutečností, jež jich. po zákonu nezakládá, je skut
kový předpok,lad nalézacího soudu o omylu obžalovaného, co do do
vnlení reprodukce stížen neúplnosti, již mu zmateční stížnost, třebas 
pod jinými hesly, právem vytýká. Nelze sice přisvědčiti stížnosti, upírá
li onomu výroku důvody, neboť rozsudek přece jen, byť stručně, po
ukazuje k tomu, že Sch. ml., od něhož obža'lovaný podle. předpokladu 
soudu v roce 1924 dostal menší štoček (k disposici), byl zaměstnán 
v otcově závodě, a k nevelké ceně štoč,ku, při čemž, ovšem přehlíŽÍ, že 
nešlo o cenu štočku, nýbrž o právo rozmnožovacÍ. Ale pravda je, že, 
měl-li soud nalézací pro přiznání omylu obžalovaného, jen jeho před
pokládanou domněnku, že mu Sch. ml. dal što'ček (k disposici) s vě
domím svého otce, soukromého obžalobce, neměl pouštěti se zřetele, 
nýbrž měl v této příčině uvážiti, co sám zjišťuje, že k odevzdání (men
šího) štočku synem soukromého obžalobce došlo na podzim 1924, že 
však soukromý obžalobce sám v roce 1926 zapůičil obžalovanému (větší) 
štoček jen k otištění ve zvláštním čísle »0. Bote« z června 1 926, ale 
výslovně si při tom vyhradil, že nesmí se poříditi kopie (rozml1o'ženi) 
a že nesmí se rozšiřovati (do oběhu uváděti). Při zjištěné totožnosti 
díla obojím štočkem rozmnožovatelného· bylo tedy podle zásady § 258 a 
270 čis. 5 tL ř. na soudě nalézacím, by, než došel k onomu předpo
kladu, vypořádal se s temi výsledky hlavního přelíčení a průvodního 
řízení, jež poukazovaly k tomu, že obžalovaný v rOCe \926, než přikročil 
k otIštění menšího štočku v kalendáři na rok 1927, vědělo tom, že sou
kromý obžalobce nepřivoluje k jinakému otištění (napodobení a odbý
vání) kresby, než ke kterému výslovněpřivoHl; tak se zachovati nalézací 
soud opomenul. Poněvadž vada týká se okolnosti závažné, pro posouzení 
případu přímo rozhodné, je rozsudek stižen zmatečností podle čís. 5 § 281 
tr. ř. Bylo proto podle § 288 čís. 1 tr. ř. uznati, jak se stalo, aniž třeba 
zabývati se i dalšími vývody zmateční stížností. 

čís. 3293. 

Na zmatečni s(ižnosti jest, by O'značila ony slO'ž~ zlého úmyslu, 
iež podle jejlho náhledu měly býti zjištěny, avšak zjištěny nejSou; ne
stačí pouhé tvrzenií, že neni zjištěn >}zločinný úmysk 

Podle § 5 tr. zák. je návodcem ke zločinu, kdO' mzkazet\1i, radnlu, 
f'oučenfm, pochvalou zlý skutek nastroji1 nebo k němu úm~slně příčinu 
dal, Rozkaz, rada, poučeni, pochvala mohou se dlti v jakékomv formě; 
pro návod ke křivému svMectvl stači i pouhýposuněk (položeni prstu 
na ústa za zády vyšetřuď!ciho soudce a zavoláni »pst«). 

(Rozh. ze dne 13. řijna 1928, Zm II 87/28.) 
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Ne j V Y š š í S O U d jako ·soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
z~l.ateční stížnost obžalovaného do rozsucLk,u krajského soudu v Novém 
Jlč1l1ě ze dne 22. prosince 1927, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným 
zločínem zpronevěry podle § 181 tr. zák. a zlo-činem podvodu a spolu
vmy na podvodu podle §§ 5, 197, 199 a) bl a 200 tr. zák., mimo jiné 
z těchto _ 

důvodů: 

~mateční stížnost obžalovaného Antonína J-a napadá rozsudek soudu 
prve stohce,pok~d byl stěžovatel uznán vinným. zločinem zpronevěry 
podle § 181 tr. zak. a zločmem podvodu a spoluvmy na podvodu podle 
§§ 5, 197, 199 a), b) a 200 tr. zák., číselně důvody zmatečností podle 
§ 281 čís. 5 a 9 a) tr. ř., leč neprávem. Pokud jde o' výroky, odsuzující 
stěžovatele pro zločin zpronevěry a pro zločín podvodu, spáchaný na 
Rudolfu O-ovi, Aloisu R-ovi, Josefu ž-ovi, Františk.u M-ovi a Adolfu 
A-ovi (§§ 197, 199 bl, 200 tr. zák.) namítá stížnost, zřejmě s hlediska 
§ 281 čís. 9 a) tr. ř., že rozsudek) nezjišťuje, že stěžovatel jednal» v ú
myslu zločinném«. Na zmateční stížnosti bylo, by označi·la ony slož""y 
zlého úmyslu, jež podle jejího názoru měly býti ziištěny, avšak zjištěny 
nejsou. Než zmateční stížnost tak nepostupuje, obmezujíc se na pouhé 
tvrzení, že není zjištěn »zločinný útnysl«, tak že není z ní patrno, v čem 
vlastně spatřuje tvrzenou jí vadu rozsudku. Důvodu zmatečnosti podle 
§ 281 čís. 9 a) tr. ř. není za tohoto stavu věci v tomto směru vůbec pro
vedena. 

Pokud jde o výrok rozsudku, jímž byl stěrovatel uznán vinným zlo
činem spoluviny na podvodu podle §§ 5, 197, 199 a) tr. zák. spáchaným 
tím, že nastrojil radou a poučením zlý skutek spo'luobžalovaného Fran- . 
tiška M-e, záležející v tom, že tento vydal dne 15. září 1927 před okres
ním soudem ve Fulnek.u v trestní věci proti stěžO'vatelí křivé svědectví, 
namítá stížnost, zřejmě s hledíska § 281 čís. 9 a) tr. ř., že jednání stě
žovatelovo. v němž rozsudek spatřuje návod ke křivému svědectví -
iednání to spočívalo podle skutkovéhO' zjištění rozsudku v tom, že stě
žovatel při sčelení se svědkem M-em, který pO'tvrdi:l, že stěžovatel vybral 
od něho dne 17. září 1926 před hlavním líčením 29 Kč 30 h, položil za 
zády vyšetřujícího soudce prst na ústa a zavolal na M-e: »Pst, pst« 
a tím způsobil, že M. změnil svou svědeckou výpověď v ten smysl, že 
je možno, že stěžovatel peníz od něho nevzal a nežádal - neodpovídá 
pojmu návodu, ježto prý sváděni ke k,řívému svědectví předpokládá da
leko více, než pouhý posuněk a zavolání »Pst, pst, pstk Námítka stíž
nosti není odůvodněna. Podle § 5 tr. zák. je návodcem ke zločinu, kdo 
rozkazem, radou, poučením, pochvaloll zlý skutek nastrojil nebo k němu 
úmyslně příčinu dal. Roúaz, rada, poučení, pochvala mohou se díti 
v jakékoliv formě, zejména tedy též způsobem v souzeném případě zji
štěným. Tvrdí-Ii stížnost v tétó souvislosti, že mohlO' jíti o pO'uhé upo
zornění, by si M. lépe na případ vzpomenul, by mluvil pravdu, a že tu 
nemusilo jíti o vyzvání, by neudal pravdu nebO' by něco zamlčel, stačí 
poznamenati, že z rozhodovacích důvodů vysvítá, že nalézaci soud 
zkoumal obhajobu stěžovatelovu, podle níž tentO' chtěl M-e jen upozor-
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niti, by si vzpomněl, že byl s ním v hotelu »lmperiái« a tam platil za 
něho útratu, že však dospěl k závěru, že toto zodpovídání se slěžova
telovo nezasluhuje víry. Posléze uvedenýmí vývody neprO'vádí tudíž stíž
nost uplatňovaný hmotněprávní důvod zmatečnosti po zákonu, ježto vy
chází ze skutkového předpokladu rozsudkem nezjištěného, ba jím vy
loučeného (§ 288 odst. druhý čís. 3 tr. ř.). 

čís. 3294. 

Z toho, že standarila obsahovala toliko citát bez~ollvislosti s další-m 
obsahem a smyslem případného parlamentního jednán[ a řeči tam pro
nesené, nemůže se dovw.ovati, že se jednalo o sdělení ve sm~slu § 28 
odst. třetí tisk. zák. 

(Rozh. ze dne 18. října 1928, Zm I 425/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl v neveřejném zase
dání zmateční stížnost obžalovaných do rozsudku zemského trestního 
soudu v Praze ze dne 11. května 1928, jímž byli stěžovatelé uznání vin
nými zločinem podle § 15 (3) zák. na ochr. rep., P. též přestupkem podle 
§§ 11 a 19 zák. ze dne 15. listopadu 1867, čís. 131 ř. zák., mimo jiné 
z těchtO' 

dtlvodll: 

Zmateční stížnost vytýká rozsudku nalézacího soudu neúplnost řízení 
proto, že nepřipustí! důkaz o tom, že doslov standarty byl imunísován. 
Že tentO' návrh byl obhajobou činěn, plyne z proto,klO'lu o hlavním pře
líčení, a též, že nalézací soud návrhu tomu nevyhověl. Přes to jest však 
v tO'mto směru zmateční stížnost uplatňující poukazem zmatek podle 
§ 281 čís. 4 tr. ř. zřejmě bezdůvodnou, neboť i z toho, co obžalovaní 
o obsahu závadné standarty připouštějí, plyne, že se tu nejednalo o sdě
lení O' veřejném rokování sněmu, které má v § 28 tísk. zák. zaručenou 
beztrestnost. Neboť ien z toho, že standarta obsahO'vala tO'liko citát 
bez souvislosti s dalším obsahem a smyslem případného parlamentního 
je~nán.í a řeči tam pronesené, pemúže se' dovozovati, že se jednalo' o 
sdelem ve smyslu § 28 odst. třetí tisk. zákona, nepřih1ížejíc aní k té 

. oikolnosti, že není aní ziištěno. že se jednalo o sdělení tiskem. Nalézací 
soud tedy obhajobu nezkrátil a zmatek nezaložil, nepřipustiv dllkaz 
o oné nerozhodné okolnosti. 

čís. 3295. 

':ý~~~da prodate~ova vlastnictví važ v do úplného zaplaceni kupní ceny 
nema uClnku, byla-Ii prodatlelem ucinena teprve dodatečně v účtech a 
~ ~oplsech při . d~~ání zbOžl po platném dřívějším ujednání prodeje na 
uver (na pevny ucet), to 311. teh~ kd~ž se kup~el proti výhradě té 
dodatečně učiněné neohradit (§ 863 ~bč. zák.). 

II 
: I' , 
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Poškozovací úmysl (§ 485 tf. zál,.) nent totožn' s úm I 
držovae~ (n:DÍ timto ú~yslem nutně dán); je však Ydán vě~~fu, n~
?ez,bytny!~ . d~sl~em vyhody jednomu věřltleli poskytnuté ' est ú', ze 
jmych yentelu zeJména ve kvotě, lderou budou pak j'eJ'leh p~hled )ntkya 
uspokOjeny, av 

(Rozh. ze dne 18. října 1928, Zm II 132/28.) 

~; j v y š.š ~ s ~.u d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném za
sedam zm~tecm slIznostJ obžalovaného do rozsudku krajského soudu 
vI ~~omouc1 ze dne 16. ledna 1928, jímž byl stěžovatel uznán vinným 
z .o.clI1~m zpronevěry podle § 183, 184 tr. zák. a přečinem nadržování 
v~ntelt p.odle § 485 !r. zák. a úpadku z nedbalosti podle § 486 čís. 2 tr 
~,ak., zrus11. napade.ny rozsudek jako zmatečný ve výroku o vině pokud 
~~ b~1 .ob~~:I0v~ny uznán vinným zločinem zpronevěry a přeči~em na
.,r~ovan1 ~entelt, Jakož i ve výroku o trestu a výrocích s tím souvise
J1C1Ch ~ vec vrátil témuž .nal~.zacímu soudu, by o ,ní v rozsahu zruš,ení 
~nova Jedna] ~. rozhodl, pnhltzeJe k nezrušenému výroku, že obžalovaný 
lest v~n;,; pr~clDem nedbalého úpadku podle § 486 čís. 2 tr. zák. V oSvo
bOZU]!C1 cash zústal rozsudek nedotčen, 

Důvody: 

Zm~,teční s!~žno'sti" jež napadá - uplatňujíc důvody zmatečnosti 
§ 281 C1.S. 5 a c1s .• 9 p1sm. a) tr. ř. - jen odsuzující výrok prvé stolice 
pr? zloém zpronevery podle § 183 tr. zák. a pro přečin nadržování věři
t~lropodle § 485 tr. zák~; nelze upříti dúvodnost ohledně těchto trestných 
čmu. P,o~~d jde o zloc1n zpronevěry, dlužno z úvah uvedených v roz
h,odnutr C1S. 2276 sb. n. s. při svědčiti názoru stížnosti, že nemá: výhrada 
~rodatelova v1a~~111.ctví až do úplného. z~placení kupní ceny účine,I", byla
Ir 'p;odat~!em ucmer;a tee:v.e .. doda!ecn~ ': účtech a v dopisech při do
da111 ;,b?Z1 po platnem dnVe]Slm uJedna111 prodeje na úvěr. přesněji na 
pe~nJ ,učet, to am. tehdy, kdy~ se ~upitel proti výhradě té dodatečně 
~č1~ene r;eohrad11. Ačkohv mozno vuli ve smyslu § 863 obč. zirk. pro
]ev1tr, take mlčky, ,nel~e ~e,ohražení se kupitele proti oné výhradě o sobě 
pokladal1 za schvalem vyhrady, z.a souhlas s ní a uvolení se v obmezení 
s ní ~pojená. Ta~ová jednost~anná dodatečná výhrada byla .by v rozporu 
se z~vazky, .ktere pro datel predc:hozí smlouvou převzal, a na úkor práv, 
kterych k~p1tel smlouvou t,ou j1Z nabyl (srovnej Staub-Pisko, ,komentář 
k obch. zak. čl. 279 poznamku 4, odst. a)). Rozhodovací důvod v na
pade.ného roz~urlku, n,ezjišťulí, zda předchozí smlouva o prodeji ~boži, 
J,e!J.Oz zpr?~eve.ra dava se obzalovanemu za vinu, byla ujednána na pevný, 
'li<;et, ,a berou Jen za prokázáno, že pří objednávce (přesněji při objed
navka,ch) n~b1]0 ,o. výhra?ě ,vlas~nictví mluveno. Než ve výsledcích 
hlav111ho prehcemJsoLl ruzne slozl<y, které mohou poukazovati buď 
k :omu, že zboží bylo cestujícím (zástupcem) dodatelovým prodáno 
obzalovanému na pevný účet bez výhrady vlastnictví, bud' k tomu, že 
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alespoň -- což by po stránce subjektivní stačilo - obžalovaný před
pokládal, že se tak stalo a že nabyl smlouvou právního nároku, by mll 
bylo zboží dodáno bez ,oné výhrady na pevný účet (na úvěr, ne do 
komise). Sám rozsudek reprodukuje obhajobu obžalovaného, že zboži 
bylo koupeno na účet a nikoliv převzato do komise; mimo to uvedl ob
žalovaný, že B. (cestujici dodatelů) ustavičně tvrdil, že jest oprávněn 
poskytovati úvěr, a že on (obžalovaný) byl toho mínění, že mu bylo 
zboží prodáno na úvěr. Svědek B. udal, že bylo ujednáno, že likéry 
budou zaplaceny do tři měsíců po dodán, a že o vyhražení vlastnictví 
až do úplného zaplacení nebylo mezi nimi řeči, že ujednal s obžalo
vaným tříměsíční platební lhůtu, že mu to také napsal na objednací 
Iistek, a že o' výhradě vlastnického právo nic nevÍ. Proto bylo - arciť 
přihlížejíc i ke svědecké výpovědi dodatele W-a, že B. povolením pla
tební lhůty do dubna 1927 vykročl ze svého oprávnění - zjistiti, zda 
byla mezi B-ou, jako nástupcem dodatele W-w a obžalovaným ujednána 
_ skutečně neb alespoh podle předpokladu obžalovaného - konečná 
platná smlouva o dodání zboží na pevný účet čili nic. Jen po záporném 
rozřešení této otázky, pn zjištění, že se jednání B-y: 5· obžalovaným 
omezilo na pouhé přijetí objednávky, jejíž konečné vyřízení v ten aneb 
o-nen způsob, s tím neb s oním omezením kupitele zůstalo' vyhraženo 
dodatelí W-ovi, bylo by možno - přiznati neohražení se obžalovaného 
proti výhradě práva vlastnického v účtech a v dopisech při do'dávání 
zboží význam, který mu přikládá napadený rozsudek, že zboží bylo věcí 
obžalovanému jen svěřenou. Shledal-Ii nalézací soud, nezodpověděv ře
čenou otázku záporně, ve zbo'ží svěřený statek a důsledkem toho 
v (protiprávním) nakládání se zbožim - správněji s výtěžkem zaň do
cíleným - zpronevěru, spočívá názor ten na nesprávném použití zá
kona, takže jest rozsudek v příslušné části výroku o vině stižen zmatkem 
§ 281 čís. 9 písm. a) tr. ř. 

Proti výroku o přečinu § 485 tr. zák. namítá stížnost pO' právní 
stránce, že zřízením zástavního, práva pro pohledávku Benjamina 
K-a nemohla ostatním věřitelům vzejíti újma, jelikož Benjamin K si již 
při zapůjčení peněz obžalovanému vyhradil, že mu pohledávka bude 
později knihovně (na hostinci s použitím zápůjčky obžalovaným kou
peném) zajištěna; zřízením zástavy plnil prý obžalovaný jen závazek, 
neměnilo prý se tím nic na majetkových poměrech obžalovaného a si
tuace zůstala prý úplné stejná, jako kdyby byla pohledávka ta ihned 
z počátku zajištěna. Námitka, kterou stížno·st zřejmě popírá, že šlo o vý
hodu věřiteli B. K-ovi, která byla na š:kodu ostatních v~řitelů, neobstojí. 
Nezáleží na t0111, jaké by byly postavení Benjamina K-a a míra uspo
kojení ostatních věřitelů, kdyby byla zřízena zástava pro pohledávl<u 
ihned při jejím vzniku, v roce 1923. Rozhodným jest jen, jaký byl sku
tečně dotyčný stav věcí v době, kdy nabyl obžalovaný vědomí o své ne
schopnosti k placení, t. j. v červenci 1926, po níž pak - 17. září 1926 
_ právo zástavní pro pohledávku K-OVll zřídil. Neboť, jakmile si ob
íalnv'lI1Ý uvědomil svou neschopnost k placení, měl ohlášením úpadku 
nebo žádostí o vyrovnací řízení zjednati prúchod zásadě, i ustanovením 
§ 485 tr. zák. chráněné, že všichni neprivilegovaní a věcně nezajištění 
věřitelé dlužníka neschopného k placení marí býti z jeho jmění uspo-

frcstn[ rozhodnuti X 41 
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kojeni stejnoměrně, a zdržeti se - pod následky § 485 tr. z"k _ . , . 
h k I

· . d .. k' .'" Ja,{c
o ~ IV J': na~I" ~erým, n.astává ve vztazích věřitelů k celku nebo k ně-

ktere slozce Jmenr 9luz~Ikova takový přesun, že jest jim ona zásada 
prol?m:;na ve ~rospech Jednoho a v neprospčch ostatních věřitele1. Ta
kovy pre~un vsak .nasta~ z~vadným. skutkem, jímž nabyl Benjamin K. 
po. recene rozhodne dobe vecného, I protI ostatním věřitelům účinného 
pr~va na t~Spo~oj;,ní své pohl;dávky až do plné její výše z nemovitosti 
o~zalov~neho, JeJI.z hodnota }I~' osbtním v~řitel~,m uošla. Až do té doby 
mel ~enJ~m!n K. Jen obhgacnr proh ostatnrm ventelum neúčinný nárok 
na zrrz.em ~astav.y.a byl by proto - nebýti souzeného skutku - na ceně 
nemO::'.Itostr partIcIpoval Jen stejnoměrně s ostatními věřiteli. Že se tím 
zmen~II~ kv.?~a, ostatních věřiteliI a že tudíž byl závadný skute.k újmou 
pro ne, J'; zJ!~ten? roz~udečr;ý!" výrokem, stížností nenapadeným, že by 
vyr~vna.cI ventele byh utrpeh menší ztrátu, -kdyby nebyla pohledávka 
Ben)am;na ~-a d,': poze,!,kové knihy vložena. že úmysl obžalovaného 
k, teto ,sko~e smeroval, Jest rozsudkem zjištěno větou, že obžalovaný 
vedo,;,e a. umysln". nadržoval veřiteli Benjaminu K-ovi, by došel uspo
k~Lenr sve pohle~avky na š.kodu jiných věřitelů. Než právem vytýká 
stIznost tomuto vyroku vadu nedostatku dftvodů. Rozsudek opírá (Gdil
vodňuje) uvedený závěr jediným pouk~azem na doznání obžalova~ého 
~e, tak u.Šinil proto, by otec (Benjamin K.) o své, peníze nepřišel. Lze.--': 
Jez.to shznos~ v tomto směru ničeho nevytýká - ponechati stranou 
otazku, zda, Je c~tovan~m p~edpokladem řádně odůvodněn výrok o ú
mtsl~ n};drZOvacI,!" t. j. o umyslu po,skytnouti výhodu, něco, nač do
tycnY,ver!tel nema podle shora uvedené zásady právní nárok<. Nepopí
ratel~e vsak pou~azem na ono doznání není kryt a odůvodněn výrok 
o, poskozova.clm u;nyslu, - který - jak p1yne již z doslovu § 485 tr. 
z.ak. ---; nenl totmným s úmyslem nadržovacím, pokud Se týče, není 
hmto umyslem nutně dán; je však dán vědomím, že nezbytným dů
sl~dk.em výhody}ednomu věřiteli poskytnuté jest újma jiných věřitelfl 
zelt;tena ~e. kvok, . kter?u b,udou pak jejich pohledávky uspokojeny. 
O(!uvo~nel1l bylo hm VIce treha, protože obžalovaný nedoznal ani pří
;neho umyslu po-škozovacího, ani vylíčeného vědomí, nýhrž hájil se lím, 
ze Sl mplel, ~e se bohat~ ožení ~ dluhy splatí. Pro vylíčené zmatky 
§ 2~1, ČIS. 9 pl~m .. a) ~. ČI.S. ~,tr. r. .bylo r.ozsudek v částech výroku 
o v111e: ve kterych jest JImI shzen, t. j. ve vyrobl o zločinu zpronevěry 
a přeč111u nadržování věřitelům, jakož i dťrsledkem toho také ve výroku 
~ trestu a výrocích s tím souvisejicích zrušiti a, jelikož nelze se pro ne
t~eln~st a vadnost skutkiových zjištění obejiti bez nového hlavního pře
h~enr, ~yl~ za souhlasu generální prokuratury uznáno podle § 5 zákona 
ČIS. 3 r. zak. na rok 1878 ihned v neveřejném sedění tak, jak se stalo.~ 

čís, 3296. 

Formální vadnost výroku o trestu nemůže býfii vytýkána zmateční 
stižností, leda že by výtka ta sloužila dovozování uplatňované zmateč
nosti ~ozsudku podle čís. 11 § 281 tr. ř.; výrok o trestu nemůže býti 
napadan z dftvodu zmatečnos(~ podle čís. 5 § 281 tr. ř. ani po stránce 
obsahové. 
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'" Tresty, jimiž. je po~l:. ~ 23 zákona na ochranu známek ohrožen pře
cm tam uve,aeny, pel!~Z1ta poku~ a v~zení, kumulované po případě 
s pokutou, JSou navzajem v pomeru souradnosti. Soud nenl zákonem 
om~zován an~ ye volbě to~o kterého trestu, ani v jejkh kumulaci; tresty 
ty JSou pro, neJ a~~rn~tftvm .povahy. R?zhodl~li se soud pro volbu trestu 
na svobod~. P?UZl.' ,h;n sveho trestaclho prava v jeho prlimérn! formě 
a nevys!ovd hm Je~te - 'pnk~d !~k. vskutku neučinil, dovolávaje se 
§ 260 plsm. a) tr. zak, - ze premenu!je pokutu v trest vězen! z ohledu 
na majetkové poměry nebO' na výživu obžalovaného nebo jeho rodiny. 

(Rozh. ze dne 18. října 1928, Zrn II 144/28.) 

N e j v y Š š í s o II d jako soud zrušovací zamítl v neveřejném za
sedání zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku zemského trestního 
soudu v Brně ze dne 30. ledna 1928, jímž byl stěžovatel uznán vinným 
přečinem podle § 23 zákona o ochraně známek ze dne 6. ledna 1890, 
čís. 19 ř. zák. 

D i't vod y: 

Zmateční stížnost obžalovaného dovolává se důvodů zmatečnosti 
podle čís. 5 a 11 § 281 tr. ř. Jejími vývody však není po zákonu doli
čován žádný ze zákonných důvodů zmatečnosti. Jak by mohla býti roz
sudku vytýkána zmatečnost z důvodu čís. 11 § 281 ř. tr., ze stížnosti 
nelze vyčísti. Netvrdí nic z toho. co činí rozsudekl zmatečným podle 
obsahu této stati zá:kona. Co- stížnost rozsudku vytýká, je (po stránce 
formelní) nedostatek důvodů pro výrok, že se obžalovanému ukládá trest 
na svohodě, a snad i (meritorně), že nezttstalo při uloženI pokuty, do
plněné po případě dodatkovým trestem na penězích. Než, jak plyne 
z doslovu čís. 5 § 281 tr. ř., poukazujícího k § 270 čís. 6 a 7 (nyní po 
úpravě zákonem čís. 1/1920 čís. 4 a 5) tr. ř., nemllže býti formální 
vadnost výroku o trestu vytýkána zmateční stížností, leda že by výtka 
ta sloužila dovozování uplatňované zmatečnosti rozsudku podle čís. 11 
§ 281 tr. ř. (vide rozh. sb. tr. čís. 2648 a 2723), čemuž tu tak není, 
kdyžtě se právě čís. 11 § 281 tr. ř. ve zmateční stížnosti sice číselně 
uvádí, ale zmatek ten nikterak se nedoličuje. Tim méně může býti z dů
vodu zmatečnosti podle čís. 5 § 281 tr. ř. napadán výrok (} trestu po 
stránce obsahové. Opovězený opravný prostředek zmateční stížnosti 
zůstal tedy v pravdě nepro-veden, i bylO' v té příčině postupovati podle 
§ 4 čís. 1 a § 1 čís. 2 zákona ze dne 31. prosince 1877, čís. 3 ř. zák. 
z roku 1878. 

.Jakožto odvolání nemťrže obsah oné části opravného- spisu, jež ozna
čena je jako provedení zmateční stí~nosti, dojíti' úspěchu. Nehoť přede
vším rozsudek obsahuje formálně odůvodnění alespoň pro výrok, že se 
vedle trestu na svobodě ukládá obžalovanému také trest peněžitý; po
ukazujef rozsudek v tom směru k tomu, že soukromá obžalobkyně 
utrpěla jednáním obžalovaného škodu přesahující při nejmenším 1000 
Kč. Toto Odllvodnění sice slovně by přiléhalo spíše k~ výroku podle § 27 
čís. 3 zákona o ochraně známek, avšak soud patrně jím cMěl vyjádřiti, 
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že pokládá čin obžalovaného za zatížený větší škodlivostí a že v tom 
vidí důvod větší trestnosti a tudíž důvod k,e kumulaci obojího zákonného 
způsobu trestu. Věcně nalézac! soud není úkonem obmezo
ván aní ve volbě toho kteréhO' ze zákonní'ch způsobů trestu podle § 23 
zák. na ochr. známek, aní v jejich kumulaci. Proč se nalézac! soud 
rozhodl použíti trestu vězení jako trestu základního, není ovšem v roz
sudku uvedeno, takže odvolacímu soudu není poskytnuta možno·st pře
zk.oumati úvahy, z nichž nalézaci soud vycházel při volbě použitého 
způsobu trestu. Avšak to nevadí soudu odvolacímu v přezkoumání a 
rozhodnuti otázky, zda je odvolání Gdůvo~něn?, kdyžt~ přezk~u;nání té.t~ 
otázky zakládá odvolací soud na stavu, Jak Je patrny ze SplSU. JakJlz 
řečeno, činí obžalovaný po hmotné stránce předmětem odporu, pokud je 
obsažen ve vývodech označených nesprávně jako zmateční stížnost, val
bu vězení za trest záklladní; namítá v té .příčině, že zákon ukládá na 
přečin podle § 23 zák. O' ochr. zn. v prvé řadě trest peněžitý, a dále, 
že výdělkové a rodinné poměry obžalovaného nejso~ ta~ové, by ~e~ohl 
zaplatiti peněžitou pokutu. V tom 1 v onom smerule odvolal11 na 
omylu právním. Neboť tresty, jimíž je podle §v23 úk. o ochr. ~n. ohr~
žen přečin tam uvedený, peněžitá pokuta a vezem kumulovane po pn,
padě s pokutou, jsou navzájem v poměru souřadnoslla nelze tvrdlI!, 
že záko'n ohrožuje přečin ten v prvé řadě pokutou a .teprve snavd. p:~d
pllrně nebo za určitých podmínek trestem na sv~bode. Ve. vo~be JeJlch 
je soud po zákonu neobmezen, tresty 1S0U pro neJ a1t~rnallvnl pova~y. 
Rozhodl-li se nalézaci soud pro volbu trestu na svob ode podle § 23 zak. 
o ochr. zn., použil tím svého trestaciho práva v jeho primérní formě a 
nevyslovil tím ještě - pokud tak vskutku neučinil, dovolávaje se ~ 260 
pism. a) tr. zitk. - že přeměňuje pokutu v trest vězení! ohledu. na 
maietkové poměry nebo na výží~u obžalovan,ého nebo J.eho roodl~y, 
z čehož plyne nezávažnost druh-eho z uvedenych odvolaclch duvodu .. 

Čís, 3297. 

Podmíněné odsouzení (zákon ze dne 17. října 1919, CIS. 562 sb. z. 
a n.). \ 

Výkon ~restu podmíněně odloženého lze naříditi z důvodu § 6 čís. 1 
, zákona jen objevila-li se překážka tam uvedená dříve, než nastaly 

právní ÚČinky podle § 1 odst. (2) zákona, tedy nejpGzději do konce 
zkušební doby. 

Zkušební doba počíná dnem, kdy byla zmateční stížnost zamítnuta 
rozhodl1utím zrušovacího soudu. 

(Rozh. ze, dne 19. října 1928, Zm I 603/28.) 

Ne i v y š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ uznal po ústním líčení 
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákonem práv~m~ 
Usnesením krajského soudu v Litoměřících ze dne 22. února 1928, pmz 
bylo nařízeno podle § 6 čís. 1. zák. o podm. odsouzení, by tresty, 9?
žalovanému uložené podmíněně rozsudkem krajského soudu v L:tomen-
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cích ze dne 10. května 1924 a rozsudkem okresního soudu v Litoměřicích 
ze dne 4. února 1924 byly vykonány, jakož i potvrzujícím usnesenfm 
vrchního zemského soudu v Praze ze dne 16. breznv~. 1928 byl p,orusen 
zákon v ustanovení § 6 čís. 1. zákona ze ,dne 17 .. r1]na 1919'vvČI~. 562 
sb. z. a n., usnesení ta se zrušují a kraJskemu v~oudu ~ Lltomen,:,ch se 
ukládá, by znovu rozhodlo tom, zda jest nandllI vykon odlozenych 
trestů. 

Důvody: 

Rozsnlkem krajského soudu v LitomHicích ze dne 10. května 1924 
bvl obžalovaný uznán vinným zločinem těžkého poškození na těle podle 
~S 152. 155 e) tr. zák. a přestupkem nedokonané krádeže podle §§ 8, 
171. 460 tr. zák. a odsouzen do těžkého žaláře na pět měsíců, jedním 
postem zostřeného. Týmž rozsudkem byl obžalovanému povolen pod
míněný odklad výkonu trestu ve smyslu zákOna ze dne 17. října 1919, 
čís. 562 ,b. z. a ;1. se zkušební dobou tří rokl', při čemž byla mu; podle 
~ 4 uv.edeného zákGna uložena povinnost, by podle svých sil nahradil 
způsobenou š.'mdu. Zmateční stížnost obžalovaného byla zamítnuta roz
hodnutím Neivyššího soudu iako soudu zrušovacího ze dne 14. října 
1924. a proto se zkušební doba skončila dne 14. říina 1927. Obžalovaný 
byl dále rozsudkem okresního soudu v Litoměřicích ze dne 4. února 
1924 odsouzen pro přestupek podle § 464tr. zák. do vězení na 48 ho
din a také tu hvl m~ usnesením kraiského soudu v Litoměřicích ze dne 
10. února 1926 povolen podmíněný odklad výkonu trestu s doložením, 
že i pro toto ods.ouzení plati z.\oušební doba do 14. říina 1927. Po uply
nutí této zkušební doby bylo kraiským soudem v Litoměřicích zavedenO' 
řízení podle ~ 8. zákcÝna' čís. 562/í 9'19 a bylO' usnesením téhož soudu 
ze dne 22. února 1928 prohlášeno, že podmíněný odklad výkonu trestu 
povolený obžalovanému rozsudkem kraiského soudu v Litoměřicích ze 
dne 10. května 1924 a usnesením téhož soudu ze dne 10. února 1926 
ve smvslu zákona ze dne 17. říina 1919, čís. 562 sb. z. a n. se oduznává. 
Odůvodněno iest usnesení to tím, že dodatečně vyšlo na ievo, že obža
lovanv bvl rozsudkem .k'raiského soudu v Kremži zedne 6. února 1922, 
potvrzenÝm rozsudkem téhož soudu iako soudu odvolacího! ze dne 4. 
května 1922 odsouzen pro zločin krádeže do těžkého žaláře na dva mě
síce bezpodmíněně. kterÝžtO' trest obžalovaný také odpykal. Soud vY'
chází z úvahy. že, kdyby nalézaci soud při vydání svéhO' r·ozsudku byl 
věc1ě\. že obžalovanÝ byl odsouzen pro zločin krádeže do dvouměsíčního 
těžkého žaláře. nebvl bv povolil podmíněný odklad výkonu trestu, a 
oroto. nevyšetřiv obviněným uplatňované okalností o náhradě způsobené 
škody. odeořel mu podmíněné odsouzení podle § 6 odst. prvý zákona 
čís. 562/1 q 1 q. Stížnost obžalovaného proti t0111utO usnesení neměla 
úspěch. nehať usnesením vrchního zemského: soudu v Praze ze dne 16. 
března 1928 bylo potvrzeno napadené usnesení s poukazem na dúvody 
v něm uvedené. 

Usnesenímí těmi byl porušen zákon v ustanovení § 6 čís. 1 zákona 
čís. 562/1919 sb. z. a n., neboť naříditi podle I:l' 6 čÍs. 1 zákona výkon 
podmíněně odloženého trestr, jest možno jen. obíevila-li ,e překážka tam 
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uvedená dříve, než nastaly právní účinky podle § 1 odst. (2) uv. zák., 
tedy nejpozději do konce doby zkušebné. Nejvyšší soud poukazuje v té 
příčině na podrobné odůvodnění, obsažené v rozhodnutí ze dne 1. břez
na 1927, Zm I 107/27 (sbírka n. s. čís. 2679). Bylo, proto zmateční 
stížnosti generální prokuratury podle § 33 tr. ř. na záštitu zákona podle 
§ 292 tr. ř. vyhověti a rozhodnouti tak, jak se stalo. Poslední část vý
roku je odůvodněna tím; že se nařízení výkonu trestů, stalo toliko z dů
vodu § 6 čís. 1 uv. zák., a proto' se soud první stolice nezabýval otázkou, 
zda není pro nařízení výkonu trestu i některý z jiných důvodů uvede
ného zákona. 

čís. 3298. 

Porušení zákona (§ 33 tr. ř.) v ustaoo"ení § 56 odst. druhý bran
ného zákona (z 19. března 1920, čís. 193 sb. z. a n.) odsouzením pro 
přečin podle § 47 branného zákona civilním soudem. 

(Rozh. ze dne 19. října 1928, Zm I 610/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací uznal po ústním líčení 
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem: 
Zavedením trestního řízení krajským soudem v Mladé Boleslavi proti 
obžalovanému pro přečin podle § 47 a l. branného záklona a dalším tohO'
to přečinu se týkajícím postupem, zejména odsuzujícím výrokem roz
sudku ze dne 7. září 1928 (odst. III. rozsudkového výroku) byl porušen 
zákon v ustanovení § 56 odst. druhý zák. z 19. blezna 1920, čís. 193 
sb. z. a n.; ony úkony, zejména pak výwk., jímž byl Antonín K. uznán 
vinným přečinem neuposlechnutí povolávacíhO' rozkazu vojenského 
podle § 47 uv. zák!. se zrušují; důsledkem toho zrušuje se i výrok o 
trestu a obžalovanému vyměřuje se trest znovu podle § 202 tr. zák. Jinak 
zůstává rozsudek krajského soudu nedotčen. 

Dúvody: 

Rozsudkem krajského soudu v Mladé Boleslavi ze dne 7. září 19'28 
byl obžalovaný uznán vinným zločinem podvodu podle §§ 197 a 200 
tr. zák., přestupkem zpronevěry podle § 461 tr. zák. a přečinem ne
uposlechnutí povo'lávacíhO' rozkazu vojenského podle § 47 a) branného 
zákona. Rozsudek jest právoplatný a obžalovaný nastoupil trest dne 
7. září 1928. Branný zákon (z 19. března 1920, čís. 193 sb. z. a n.) 
ustanovuje v § 56 odst. druhý, že osoby, které spáchají některý z pře
činů uvedených v §§ 47 až 51 téhož zákona, podléhají vojenské trestní 
soudni pravomoci. Byl tedy zavedením trestníhO' řízení, dále provedením 
hlavního přeličení ze dne 7. září 1928, pokud šlo o přečin podle § 47 
Uv. zák., a odsuzujícím výrokem vztahujícím' se na uvedený přečin 
(odst. III. ľOzsudkového výro,klU) porušen zákon v ustanovení § 56 odst. 
druhý uv. zák. Bylo proto zmateční stížnosti generální prokuratury po
dle § 33 Ir. ř. na záštitu zákona podle § 292 tr. ř. vyhověti a rozhod
nouti tak, jak se stalo. 
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čís. 3299. 

Pod pojem })vydávání u veřejný posměch« (pGsl. přlpad prvého 
odst. li 491 tr. zák.) nespadá každé sesměšňováni, posmívání se, nýbrž 
se vyžaduje, by p,rojev byl svou podsJ;atou hanlivý~ ve ~myslu prvých 
dvou případů prveho o~~t. ,§. 491 fr. za~., by ~e dotýkal It~~k~ hod~?ty 
napadeného zpusobem, Jlmz Je napadeny uvaden v nebezpecl, ze v oClch 
jiných lidí ztratí na předpokladech vážnGsti a úcty, na niž má nárok 
jJOdle své osobnosti, jak se projeV!U!je v jeho vlastnostech a " jeho 

smýšleni. . I' kd 'I'ok ' b kt' ,., -'nlV Spadá sem, ]e- lOV C a u oznacen za oso u, era svyml CI . 

proievlila vlast!,osti a, ~l?ýšl~n~, učinivší. ji jedn~ z !,ejnenávi~ěněj~ích 
osob u všech cesky clbclch bdi v republice, a za c10veka takolleho razu, 
který činí pochopitelným, že byl a věrojattnějcště bude bit. 

K trestností urážky na cti nestačí sice pouhé byť í zaviněné nedo
patření nevyžaduje se však " subjektivním směru úmysl urážeti (af4i
mus iniuriandi), stačí vědO'l11í pachatelovo, že se cti jiné oooby dotýká 
způsobem naznačeným v § 487-496 tr. ~k. , " . . _ 

Uveřejnění rozsudlru ve smyslu § 14 tisk. nov. ma SlouzIÍl za dosti
urnněni pro soukromého obžalobcej dostiučinění lze žádati jen v poměru 
k vině. 

(Rozh. ze dne 20. října 1928. Zm I 54/28.) 

Ne j v y Š š í s o u ci jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku zemského trestního jako 
kmetského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 1927, jímž byl stěžovatel 
uznán vinným přečínem urážky tis,kem podle § 491 tr. zák. a & 1 zákona 
ze dne 30 května 1924, čís. 124 sb. z. a n. Zároveň, vyhověl Nejvyšší 
soud iako soud zrušovací v poradě neveřejné odvolání obžalovaného 
z výroku. že soukromý obžalobce jest oprávněn uveřejniti rozsudkový 
výrok na náklad odsouzeného v časopise »N. L.«. a změnil napadený 
rozsudek v tomto výroku v ten způsob, že zamítl návrh sOll'k:romého 
obžalobce na uveřejnění rozsudku na náblad obžalovaného v N. L., po
kud se týče v dalším časopise. 

D II vod y: 

Poněvadž zmateční stížnost obžalovaného napadá rozsudek z důvodu 
čís. 10 [správně čís. 9 písm. a) 1 § 281 tr. ~. v~h!edu právnim, do~o~ 
zuiíc. že pojem vydávání u veřejný posmech, Jez rozsudek shledava 
v zažalovaném článku, vyložen byl soudem kmetským mylně a že čl~
nek byl neprávem uznán za, spad~jící po~ trestní z,áka.z I:0sled,~ího ph
padu prvého odstavce § 491 tr. z<!k., dluzno se obIraÍl predevslm touto 
námitkou jež. bl' činila zbytečným zabývati se ostatními vývody zma
teční stíž~osti, kdyby jí bylo p·řisvědčiti. Než zmateční stížnosti n<;lz,;, 
v té příčíně dáti za pravdu. Stížnost je. ovše~ v. právu, 'pokU~ z,ast~va 
v souhlase se zásadou vyslovenou nejen v ]Udlkatu byv. vldenskeho 
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Nejvyššího soudu, uveřejněném pod čís. 3716 ve sbírce vydávané tehdej_ 
ší generální prokuraturou, nýbrž i důsledně v řadě rozhodnutí českos!. 
Nejvyššího jako zrušovacího s'Oudu (buďtež tu uvedena zejména roz
hodnutí uveřejněná ve sbírce Nejvyššího soudu tr. pod čís. 890, 1674, 
2260, 2340, 2359, 2735, 2826, 2868, 2954, 2962, 2996), právní stano
Visko, že nespadá pod onen pojem každé sesměšňování, posmívání se, 
nýbrž že se vyžaduje k pojmu vydávání u veřejný posměch, by projev 
svou podstatou byl hanlivým ve smyslu prvých dvou případů prvého
odst. § 491 tr. zák., by se do,týkallidské hodnotv napadeného způsobem,. 
jímž je napadený 'uváděn v nebezpečí, že v oČích jiných lidí ztratí na 
předpokladech vážnosti a úcty, na niž má nárok podle své osobnosti 
jak se projevuje v ieho vlastnostech a v jeho smýšlení. Avšak tu práv" 
přehlíží zmateční stížnost, porovnávajíc - ostatně právě tak jako i od
vod soukromého obžalobce - se zákonem a s jeho> správným výkladem 
jen onu část článku, pokud se týče v něm reprodukovaného dopisu ne
jmenovaného lékárníka, kde se mluví o zásHce tabletek octanu hlinitého 
na boule a slibuie poslati ještě další, až zásoba dojde, že článek obsa
huje také místa jiná. Pravíť se v lékárníkově dopise ve článku reprodu
kovaném» . '. dočetl jsem se, že Jste dostal strašné bití .. ' i když 
s podobným násilím nesouhlasím, dovedu přece jen chápati, že lidé Va
šeho rázu isou u nás biti. Vaší obhajobou pp. K-a a S-a, jakož i Vašimi 
řečmi proti českému nacionalismu stal Jste se jednou z nejnenáviděněj
ších osob u všech česky cítíCÍch lidí v republice, a proto se nebudu aní 
dost málo divit, dostanete-li ph nejbližší příležitosti bití znovu .... «. 
Tato místa článku nejsou již pouhým škodolibým vysmíváním se sou
kromému obžalobcí proto, že s ním bylo zle nakládáno, nýbrž otevřeně 
odnáše,ií se k pO'vaze, ke smýšlení a k vlastnostem soukromého obža
lobce. Praví-Ii pisatel, že se' soukromý obžalobce svou obhajobou pp. 
K-a a S-a jakož i svými řečmi proti českému nacionalismu stal jednou 
z nejnenáviděnějších osob u všech česky cítících lidí v republice, a že 
se protO' nebude ani dost málo divit, dostane-Ii soukromý obžalob ce při 
nejbližší příležitosti bití znovu, a že dovede chápat, že lidé rázu sou
kroméhO' obžalobce jsou u nás biti, přikládá tím soukromému obžalobcí 
(v jeho činech se projevivší) vlastnosti a smýšlení, iež zároveň svým 
projevem o tom, iak je pro ně na souhomého obžalohce pohlíženo 
v nejširších českých kruzích, a projevem o pochopitelnosti, pokud se 
týče očekávatelnosti brachiální odezvy nezastřeně o,značuje za opo
vržlivé. Přihlédne-Ii se k, tomuto obsahu článku, stížností pomíjenému, 
nelze důvodně tvrditi, že sesměšňování soukromého obžalohce obža
lovaným schází onen osten hanění, jenž se vyžaduje k trestnosti vydá
vání u veřejný posměch podle § 491 tr. zák. Nelze naopak upříti, že 
článek pro tuto svou motivaci vyličované v ném zásilky tabletek octanu 
hlinitého je způsobilý ohroziti vážnost soukromého obžalobce v očích 
spoluobčanů, kteří se takto ze článku dO'vídali nejen o domnělém žertu 
nejmenovaného lékárníka, nýbrž i o tom, že soukromý obžalobce svými 
činy projevil vlas,tnosti a smýšlení, učinivší ho jednou z nejnenávidě
nějších osob u česky cítících, lidí v republice, <i že ie člo'věkem takového 
rázu, který činí pochopitelným, že byl a věrojatně ještě bude bit. Ne
mýlil-Ii se tedy soud 'kmetský ve svém ovšem nad přípustnou míru 
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stručném odůvodňování podřadění článku pod tresiní zákaz § 491 tr. 
zák. pokud nevyčítá ze závadné zprávy samostatné hanění ve smyslu 
prvéhO' případu prvého odstavce oné stati zákona, nemýlil se ani, když 
shledává v obsahu zprávy vydávání u veřejný posměch ve smyslu po
sledního případu prvého odstavce § 491 tr. zák., a to právě pro onen 
v nělU obsažený prvek hanění, k němuž, byť ne dosti určitě, přece jen 
poukazuie tam, kde z obsahu zprávy vyzdvihuje projev ironického oče
kávání, že soukromý obžalobce při nejbližší příležitO'sti znovu dostane 
bití. Zmateční stížnost není tudíž odůvodněna, pokud napadá právní 
posouzení věci in objectO', ač-Ii ji lze v té příčině vůbec uznati za pro
vedenou po zákonu (§ 288 čís. 3 tr. ř.), kdyžtě své vývody obrací jen 
proti posouzení jedné z obou skutkových a právních složek souzeného 
děje. Důsledně neobstojí ani vývody, jimiž zmateční stížnost, rovněž 
s hlediska důvodů zmatečnosti podle čís. 9 a) § 281, tr. ř. napadá! před
poklad rozsudku, že si byl obžalovaný alespoň věd'om, že se obsahem 
článku dotýká cti soukromého> obžalobce. Neboť, nehledíc k tO'mu, že 
se tu stížnost pouští do řešení otázky skutkové, vyhrazené soudu nalé
zacÍInu, dovozujíc, že z právnického vzdělání obžalovaného plyne opak 
toho, co z něho v otázce vědomí vyvozuje soud kmetský, i tu se stížnost 
obírá jen onOll částí zprávy, jež obsahuje výsměch soukromému obža
lobci pro to, že byl stlučen, zcela přehmejíc, že trestně právně spočívá 
těžisko věci in objecto a tudíž také in sllbjecto v jiné části obsahu zprávy, 
v té, O' níž bylo již pojednáno. 

Právně mylný Je ovšem názor zmateční stížnosti, že otázka vědomí 
(o urážlivosti projevu) je jen právní presumtpcí pro otázku zlého ú
myslu, jíž lze se spokojiti pouze tam a na tolik, kde a pokud nelze otáz
ku zlého úmyslu zjistiti ,(patrně mzřešiti) jinak. V té příčině stačí od
kázati na ustálenou judikaturu, iež ve shodě s naukou nepřipouští sice 
trestnost urážek na cti, spáchaných pouhým, byť i zaviněným nedo
patřením, a v tomtO' smyslu tedy ov'šem čítá urážky na cti k' činům do
losním, ale nevyžaduje v subiektivní skutkové podstatě urážek na cti 
výslovný úmysl urážeti (animus .iniuriandi), nýbpž spokojuje se vědo
mím paChatelovým, že se cti jiné osoby dotýká způsohem naznačeným 
v § 487-496 tr. zák. (víd. sbírka čís. 480, 3142, sbírka Nejv. soudu 
tr. čís. 1195, 1316, 1929 a mn. j.). ZHsti!-1i kmetský soud v rozsudhl. 
že si byl obžalovaný alespoň vědom, že se obsahem článku dotýká ctí 
soukromého obžalobce, je zby,tečuo obírati se oněmi formálními vývodv, 
jimiž se stížnost obrací proti předpokladu mzsudku, že obžalo,vaný pří_ 
mo zamýšlel vydati soukromého obžalobce veřeinému posměchu, neboť 
rozsudek tu zjišťuje více, než bylo nezbytně třeba k rozřešeuí otázky 
subjeMivní, takže ani nepopíratelná formální vadno,st tohoto postráda
telného výroku nečinila by fO'zsudek zmatečným, netýkajíc se bodu zá
važného(§ 281 čís. 5 tr. ř.). Ovšem vytýká zmateční stížnost »O'dů
vodnění rozsudku po stránce subjektivní povahy domnělého trestného 
činu«, že ie neopodstatněné, důvodu postrádající a tudíž podle čís. 5 
§ 281 tr. f. zmatečné. Ale, ač vyslovena zcela všeobecně, přece podle 
vývodů stížnosti týká se výtka ta jen právně nepodstatného předpokladu 
urážlivéhO' úmyslu na straně obžalovaného, netýká se však odůvodnění 
s hlediska právního postačujícíhO' předpokladu vědomí obžalovaného, 
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že se ob,sahem zprávy dotýká cti soukromého obžalobce; odůvodnění 
tohoto predpoklad~ s}ce S:íŽl~ost rovněž napadá, než, jak již bylo uve_ 
deno, I11kolIv formalne spravne a nad to nedbajíc celého obsahu zprávy' 
chtěla-li stížnost dovoditi logickou neudržitelnost odůvodnění rozsudku' 
~e ?bžalo~ant, mu~ ~tudovaný a doktor práv skutečně práva znalý,oměi 
uste aspon vedonll, ze se obsahem zprávy dotýká cti soukromého- ob
žalobce, nesměla pod:k,ládati závěru kmetského soudu jinou premissu 
\P~ukazujíc jen k výsměšnému prvku ve zprávě a zamlčujíc prvek han
hvy), nez ze které vycházel so-ud kmetský. Dospívaie k zjišťovacímu 
výroku, že obžalovaný zamýšlel vydati soukromého- obžalobce veřejnému 
pos:něchu, odmítá rozsudek zároveň obranu obžalovaného, že zprávu 
uvereJI1II proto, aby pranýřoval útočný postup proti soukromému ob
žalob~i. r tento výrok, je ve stížnosti napadán z důvodů zmatečnosti po
?le. čls',4 a 5 § 281 tr. ř. Než úmysl, ve kterém byl článek uveřejněn, 
Je lakozto pohnutka trestně právně nezávažný a mohou protO' dotyčné 
výtky stížnosti tím spíše zůstati nepovšimnuty, že stížnost ani nenapadá 
ro"udkový VÝrok, že se řečená obrana obžalovaného nijak nedá do
voditi z obsahu závadné zprávy. A to je výcok významu velice zá
važného; neboť v otázkách ochrany cti dlužno zaujati stanovisko po
sluchačovo a čtenářovo. Nedá-li se předem zcela vyloučiti, že dopro
vodem přičiněným ku sdělované urážce a účelem sdělení jeHhO' může 
podle okolností konkretního případu býti uvedena v pochybnost jak 
ob'ektivní tak i subjektivní stránka skutkové podstaty urážky na cti 
isou veškeré takové zřetely vyloučen)' tam, kde pro posluchače neb~ 
čtenáře zůstaly utaieny, neisouce mu zievny z obsahu zprávy, by tak 
mohly vymvnati nebezpečí pro čest toho, jehož se zpráva týká. Ne
sejde tedy ani v souzeném případě vůbec na tom, zda by byl móhl stěžo
vatel dokázati chvalitebnv úmysl, v němž článek prv uveřeiňnval, kdyžtě 
se důkazy' netýkaly ,obsahu zprávy, nýbrž okolnosti pro ieH čtenáře ne
seznatelných. Na tomto místě budiž podotčeno, že obžalovanému ne
prospívá, že ona místa článku, v nichž sh.]edána urážka, nevyšla z ieho 
péra, nVbr·ž byla již obsažena v dopise neimenovaného lékárníka, jenž 
byl ve článku reprodukován. Neboť podle druhého odst. 'i 493 tr. zák. 
propadá trestu netoliko první původce, nýbrž i ,{aždý, kdo urážku na 
cti ve smyslu 'i§ 487-492 tr. zák. dále rozšiřovati' hledí. Ani s tohoto 
hlediska neseide tedy na tom, zda obžalovaný dopis otiskl a uveřejnil 
s vlastním úmyslem, vydávati soukromého obžalobce u veřeiný po
"měch, stačí naopak: k odsouzení obžalovaného' i v tomto pojetí po 
stránce subjektivní ziištěné jeho vědomi. že se článek (dopis obsahující) 
dotýká cti soukromého obžalob ce. Otázk·a, zda se obžalovaný trestného 
činu dopustil v úmyslu snížiti soukromého obžalobce na cti či jen u vě
domí, že účinek takový z jeho činu nastane, nemá v souzeném případě 
vý1;namu ani s hlediska trestnosti obžalovanéhO'. Neboť, třebaže lze při
pustiti, že ovšem v onom případě ie vina pachatelova těžší nežli v tom
to, byl trest obžalovanému vyměřen použitím §§ 266, 261 tr. zák. a bez 
předpo'kladu okolností, přitěžujících tak nízko, že možno pokládati za 
vyloučeno, že by byl dopadl ještě mírněji, ,kdyby. byl nalézací soud ne
předpokládal u obžalovaného přímo úmysl, soukromého obžalobce se
"měšniti; ostatně uplatňoval obžalovaný v této přlčině námitku nespa-
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dající v rám~.c zmateční StíŽ!lOSti. r-.:eúpll~ost vytý~a~~ ľozs~dku r:rot3' 
že si nepovslI111 obrany obzalovaneho, ze neuverelml dopIS cely, ze 
z něho nemalou část vypustil, pokládaje ji za urážlivou, nemá opory 
ve spisech. podle nichž obžalovaný se tak ani nehájil. Zmateční stížnost 
ie ve všech směrech bezdúvodna i bylo ji proto' zavrhnouti. 
. Odvolání obžalovaného z výroku, že soukromý obžalobce je opráv
nčn uveřejniti rozsudkový výrok na náklad odsouzeného v časopise »N. 
L.«, bylo uznáno za důvodno. Soukromý obžalobce sám teprve v odvodu 
na opravný spis obžalovaného odůvodňuje dotyčný výrok, jehož ve 
spise obžalovacím ani později ničím neopodstatňoval, tvrzením, že N. 
L., referujíce o obžalobě pro urážku na cti proti Ph. MR. S-ovi uve
řejnily jako část referátu dopis tohoto lékárníka. Rozsudek onen výrok 
neodůvodňuje vůbec. Z doslovu § 14 zák8na z 30. května 1924, čís. 124 
sb. z. a n., jakož i z materiálii, tohoto zákona plyne jasně, že uveřeinění 
rozsudku ve smjCslu tohoto paragrafu má sInu žiti za dostiučinění pro 
soukroméhoobžalobce. Dostiučinění lze žádati jen v poměru k vině. Prá
vem namítá obžalovaný v odvolání, že soukromý obžalobce v trestním 
sporu ani netvrdil ani neprokázal, že N. L. převzaly zažalovanou zprávu 
ze článku obžalovaného, nebo že na něj upozornily. Neplyue tn ani 
z řečených již vlastních vývodů 8O'ukromého obžalob ce, jenž sám v od
vodním spise uvádí, že žaloval Ph. Mg. S-e pro urážku na cti spáchanou 
dopisem, jejž onen lékárník zaslal soukromému obžalobci. Podle toho 
l1ebylo uveřejnění dopisu v N. L. důsledkem jednání 'Obžalovaného. Ne
lze tedy shledati důvodu, pm který' by mělb býti soukromému obžalobci 
přiznáno právo uveřejniti rozsudkový výro.k, právě vN. L. Obecný důvod 
ku přiznání práva ua uveřeinění rozsudku v dalším periodickém časo
pise -- krom závazného 'Otištění rozsudku podle prvého odst. § 14 -
rovněž neshledán, neboť z ničeho nevyplývá, že by k zadO'stiučinění 
~oukromému obžalobci nestačilo uveřejnění rozsudku v listě, v němž 
lIriÍžlivá zpráva vyšla. 

čís. 3300, 

Zločin podvoou křivým svědectvím zamlčenim částí příjmů ve vyje
vovací přlsaze, V subjcldivnim směru vyžaduje se toliko vědomí o I<!ři\
vosu přísahy, Nedostatek zlého úmyslu k pnškození i majetkových práv 
nebrání podřadění skutku pód ustanovení § 199. a) tr, zák., vylučuje jen 
další kvalifikaci sklutku podle l!§ 200, 203 tr. zák. 

Uznal-li soud obžalovaného vinným, že vyk'Onal křivau přlsahu t1!3' 
místě, v době a v právní věci v 'Obžalobě uvedených, u:Čin~11 předměten;t 
odsuzujícího výr'Oku, třebaže odvodil křivost přísahy z jiných skuteč
ností než které uplatňovala obžaloba, nikoliv jiný, nýbrž týž skutek, ke 
kterému obžaloba směi'oval!l (§§ 267, 281 čís, 8 tr, ř.), 

(Rozh. ze dne 20. října 1928, Zm II 251/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném za
sedání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu 
v Uherském Hradišti ze dne 25. dubna 1928, pokud jím byl stěžovatel 
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nznán vinným zločinem podvodu podle §§ 197, 199 a), 200, 203 tr. zák., 
zrušil napadený rozsudek, jehož zprošťující výroky z(lstaly v platnosti, 
v části odsuzující jako zmatečný a věc vrátil soudu prvé stolice, by o ní 
v rozsahu zrušení znova jednal a rozhodl. 

Dúvody: 

Zmateční stížnost, jež uplatňu'e číselně důvody zmatečnosti podle 
bodů 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9' písm. a) § 281 tr. ř., není v právu s výtkou 
opřenou o § 281 čís. 8, nesprávně čís. 7 tr. ř., že soud prvé stolice vy
kročil výrokem, že obžalovaný zamlčel ve vvjevovací přísaze příjmy, zá
ležející v týdenním platu nejméně 400-500 Kč, v P-ském bytě a v roč
ním lístku na dráhu, z mezí obžaloby, jež dávala obžalovanému za vinu 
jen, že zamlčel ze svých příjmů výší provise z prodaného dobvtka. 
(K dalšímu, zažalovanému a rozsudkem záporně vyřízenému zamlčení 
pohledávky, za spolkem pro ch'Ov a zušlechtění dobytka v N. netřeba při
hlížeti). Spis obžalovací, Merý zůstal arciť CO' clo' předmětu trestního 
řízení nezměněným, obzvláště nerozšířeným po'dkladem rozsudku, jelikož 
veřejný obžalobce ani pří hlavním přelíčeni obžalobu nerozšířil, dával 
- označiv trestný čin, o který jde, ve svém výroku způsobem a roz
sahem podle § 207 odst. druhý, čís. 2 (a 3) tr. ř. nutným, avšak i dn
statečným - obžalovanému za vinu, že dne 6. června 1925 u okresního 
soudu v NapajedHch v exekuční věci proti němu pro pohledávku eráru 
106.800 Kč 03 h, křivou přísahu skutečně vykonal, čímž erár na svém 
majetku škodu přes 2.000 Kč utrpěti měl a také utrpěl, a že se tím 
dopustil zločinu podvodu p'Odle §§ 197, 199 písm. a), 200, 203 tr. zák. 
Týmiž slovy označuje skutek a jmenuje trestný čin obžal0'vaného -
vyhovujíc příkazu § 260 čís. 1 (2) - i odsuzující část výroku napa
deného rozsudku. Podáním obžaloby, uvedší jako stíhaný skulek vy
konání (křivé) přísahy obžalovaným v určitý den před určitým soudem 
v určité právni věci, vyčerpal veřejný obžalobce své oprávněni (nárok 
státu) stíhati a tres·tati určité jednání obžalovaného, vykonání přísahy, 
z důvodu zakládajícího podle §§ 197, 199 a), po připadě i 200, 203 tr. 
zák. jeho trestnost, totiž z důvodu rozporu skutkových okolnosti pří
sahou stvrzených s pravými skutečnostmi. Skutek, kterým nastaly podle 
názoru obžalobcova trestnost obžalovaného, nárok státu na jeho po
trestáni a právo veřeiného obžalob ce k jeho stíhání, zůstane týž, ať si 
jest řečených ro'zporů více nebo méně a ať si jsou rozpory jakékoliv. 
Ať se rozpor naznačeného rázu objevuje ien v jednom či v něk0'lika smě
rech a ať se shledané ro'zpory týkají těch, či oněch skutečností, vždy 
jde o totéž jednání podle názoru obžalobcova trestné, o přísahu na 
určitém místě v určitou dobu z určitéh0' podnětu vykonanou, o jednání 
jediné a jednotné, tudíž o týž s'kute'" Změnou počtu shledaných 
rozporů nebo jejich podstaty', přesněji řečeno růzností skutkových okol
ností, které se za účelem dokázání rozporů srovnávají, nemění se sku·, 
tek, kterým jest při jakékoliv úpravěl oněch hledisek vždy vykonáni téže 
přísahy, nýbrž jen průvody, kterými se dokazuje křivost přísahy, tudíž 
jen podklad, na kterém se uvažuje 0' trestně právním' významu onoho 
vždy stejného skutku a který - rovněž jako skutek sám - jest složkou 
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skutkového děje, jehož celek předkládá obžalob ce, třebas snad zdůraz
ňoval jen některé jeho složky, podánim obžaloby soudu za tím účelem 
by jej prozkoumal po té stránce, zak,ládá-li zúčastněni se obžalovanéh~ 
na něm - výkon přísahy - trestný čin, obzvláště trestný čin obžalobou 
pojmenovaný. Na přezkoumání skutkového děje, tvořícího takto pod
klad obžaloby a rozsudku, jen ve složkách up1atň,ovaných obžalobou, 
soud omezen není. Naopak ukládá mu zákon v § 262 tr. ř., by přihlížel 
v rozsud~u 1 ke skutkovým okolnostem, které vyšly na jevo teprve při 
hlavním přelíčení, avšak souvisejí s okolnost1mi, jež jsou podkladem 
obžaloby. Rozsudek jest úplným konsumováním práva stíhati obžalo
vané~?"pro. přís,ah-U v obžalobě ~, rozsudku o označenou, takže přes 
pozde]s! objevem se novych (dalslch) rozporu mezi skutkovými okol
n~st!n~ OllvOU přís~hou. s~vr~enými a skutečnostmi pravými jest opětné 
strham obzalovaneho, ]ehkozbyl odsouzen, naprosto vyloučeno a bylo by, 
kdybybyl obžalovaný sprostěn, přípustné jediné za podmínek § 355 tr. 
ř. Proto bylo v této trestní věci nejen právem, nýbrž přímo, povinností 
soudu, by uvažovalo křivosti přísahy i ve směrech obžalobO'u neuve
dených, by zkoumal, zda nejsou skutkové okolnosti přísahou stvrzené 
v rozporu i se skutečnostmi, které sice nebyly uvedeny v obžalobě, 
avšak přišly na jevo při hlavním přelíčení; oko,lnost, že spis obžalovací 
- správně teprve v důvodech - opřel výtku, že jest nepravdivou 'Od
pověď obžalovaného na otázku co do příjmů ze služby, pobíraných 
piatů, mzdy pracovni nebo služební, toliko o pou1caz, že obža'ovaný 
zam!~el výšku své provise z prodaného zboží, nebránila tomu, by soud 
neucm!l spolupodkladem rozsudku i jinou nesprávnost toho, co obžalo
vaný stvrdil touže přísahou, dokonce k téže otázce. Uznal-li soud 
sprá':.ně nevy:sloviv zvláštním výrokem, že se ohžalovaný sprošťuj~ 
z .obzaloby, pokud mu dávala za vinu zamlčeni shora uvedené pohle
davky za spolkem pro chov a zušlechtěni dobytka v N. - obžalovaného 
vinným, že vykonal .křivou přísahu na místě, v době a v právní věci 
v obžalobě uvedených, učinil předmětem 'Odsuzujícího výroku, třebaže 
odvodil křivost přísahy z jíných skutečností, než které uplatňovala ob
žaloba, nikoliv jiný, nýbrž též skutek, ke kterému obžaloba směřovala, 
takže nebylo výrokem tím vykročeno z obžaloby, jak předpokládá zma-
tek, uplatňovaný stížností poukazem na ustanovení § 267 tr. ř. . 

Není po zákonu, tedy vůbec dolíčen další důvod zmatečnosti podle 
§ 281 čís. 9 písm. a) tr. ř., stížností čiselně uplatňovaný. Zmatkem tím 
jest právní mylnost výroku nalézaoího soudu o trestnosti (beztrestnosti) 
skutku, 1. j. - jelikož podle § 288 čís. 3 tr. ř. jsou pro hrnotněpf'ávní 
přezkoumání rozsudku závaznými s.lmtková zjištění nalézacího soudu 
- skutku, který soud v rozsudku bere za prokázaný. Po zákonu doličuje 
se !edy zmatečnost odsuzujícího ro'zsudku podle § 281 čís. 9' písm. a) 
tr. r., be:drestnost souzeného skutku, jen právními úvahami, jejichž pod
kladem Jest celek skutkového děje zjištěného v napadeném rozsudku. 
Složkou tohoto děje jsou i složky subje1ctivní a jest ji tudíž v této 
trestní věci také rozsudkem zjištěné vědomr obžal!ovaného, že část 
svého .majetku zamlčuje, že ú,daje jeho přísahou stvrzené a tím i přísaha 
sama JSou (pro svou neúplnost) křivé, O'ovozuje-li stížnost beztrestnost 
skutku z nedostatku vědomi o křivosti přísahy, nedbajíc řečeného 
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opačného zjištění, nedokazuje beztrestnost skutku, jímž byl obžalovan}' 
uznán vinným, nýbrž beztrestnost skutku jiného, který si sama svémocně 
setrojuje. Pokud se zmateční stížnost snaží dokázati beztrestnost skutku 
z nedostatku zlého úmyslu, poškoditi erár vůbec a zvláště o více než 
2.000 Kč, přehlíží, že nedostatek zlého úmyslu k poškození i majetkových 
práv čsl. eráru nebránil by podřadění skutku pod ustanovení §§ 197,199 
písm. a) tr. zák., jež vyžaduje po subje.ktivní stránce podle stálé jUlli
katury toliko vědomí o křivosti přísahy, a vylučoval by jen další kva
lifikaci skutku podle §§ 200, 203 a použití naň trestní sazby § 203 tr. 
zák., takže by nedo'statek tohoto úmyslu přišel v úvahu jen s hlediska 
zmat.ku § 281 čís. lItr. ř. Po stránce formální lze ponechati stranou 
výtku stížnosti, že soud neuvedl důvody pro výrok, že čsl. erár byl po
škozen o více než 2.000 Kč, ač dlužno podotknouti, že tato výše škody 
neplyne vzhledem na zvláštní povahu zamlčených příjmfl již ze samotné 
skutečnosti, soudem jako jediný předpoklad onoho závěru uvedené, že 
jde o roční příjem přes 20.000 Kč, tudíž o peníz, převyšující existenční 
minimum o více než 2.000. Kč. Neboť nelze stížnosti upříti důvodnost, 
pokud vytýká po subjektivní stránce rozsudku nedostatek důvodu o zlém 
úmyslu obžalovaného, t. j. podle souvislosti dotyčné části vývodů stíž
nosti nedostatek důvodu pro závěr, že obžalovaný .iednal v úmyslu 
zkrátiti (poškoditi) erár, rozuměi na jeho, majetku. Rozhodovací dů
vody nevyslovu;í se vůbec o zlém úmyslu obžalovaného, znemožniti 
čsl. eráru exekuci na zamlčené příjmy a poškoditi jei tím na maietku; 
přirozeně pak neuvádějí důvody. opomíjejí napmsto uvésti úvahy, 
t nich soud dospěl .k přesvědčení, že byl obžalovaný při vykonání křivé 
přísahv veden zlým úmyslem naznačeného obsahu. Zmatkem nedostatku 
důvodú podle § 281 čís. 5 tr. ř., který tím nastal, jest ovšem přímo 
stižen jen výro'k o úmy.slu směřuFcím k majetkové škodě erám, tudíž 
o subjektivní složce, která se' nedotýká skutkové podstaty zločinu podle 
§§ 197, 199 a) tr. zák. a podmiňuje jen současné podřadění skutku pod 
ustanovení §§ 2'00., 203 tr. zák. a použití trestní sazby § 2'03 ,(204) na 
místě trestní sazby § 202 (20.4) tr. zák., které by bylo použití na zločín 
§§ 197, 199 a) tr. zák. Než nelze vyloučiti. že případné zjištění, že 
obžalovaný neměl úmyslu způsobiti čsl. eráru škodu na majetku, může -

. při. nedostatku poukazů na jakoukoLv jinou pohnutku - působiti na 
zjištění, zda si byl obžalovaný vědom toho, že neuváděním příjmů 
v rozsudku naznačených zamlčuie část svého majetku a že proto jest 
j,eho přísaha křivá. Nebo'ť, ač úsudek, že obžalovaný zamlčel úmyslně 
Část svých příjmů a potvrdil přísahou správnosti svých údaju, jsa si 
vědom jejich neúplnosti, není nutně podmíněn předpokladem, že obža
lovaný sledoval oním zamlčením nějaký další záměr, jednal z určité po
hnutky, přece může nedostatek jakéhokoliv dalšího záměru, jakékoliV 
pohnutky býti po případě poznatkem, že obžalovaný neuvažoval do
statečně o významu jím použitého slova »provise«, třebaže mu, jak 
rozsudek podotýká, jeho pravý význam byl (jinak) znám, a že si ne
uvědomil již v době přísahy, že v udané provisi nejsou zahrnuty příjmy, 
O' které nyní jde. Proto jest vylíčeným zmatkem nepřímo zasažen roz
sudek i ve výroku o vědomí obžalovaného o křivosti přísahy a tím i ve 
výroku, že skutek obžalovaného zakládá zločin podle §§ 197, 199 a) 
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tr. zák., tudíž v celé části odsuzUj'ící V clu' "Iee\' hl d'I k 
I ' , ..;, Kll S e ane 10 2111at II 

by o za souhlasu generaIl1l prokuratury podle §"k d 31 
. 1877 č' 3' 'k :) za ona ze ne prosmce ,IS. r. za . z roku 1878 zmatec'nl· t'- t" h -t: 'h d d' , . . , s IznOSl vy ove I 

I ne v pora e neverejné a, Iezto se nelze obej'íti be 'h hl 'h 'I'" t' d'I ' . z nove o avnl o pre ICel1l, uzna I a e pravem, lak se stalo aniž bylo t- b b' t' 
b ' .. , .' 't' f '1" . ' ' re a za yva I se z yva]lCl!nl Jes e Ofl11a nimI vytkami zmateční stížnosti. 

čís. 3301. 

Jde o, pOdv?d podle § .199 d) tr. zák:" napodobil-Ii kdo notářské 
ove~?VaCl d()lo~ky a p~d~ls notářův na knihovních žádostech (pečeť 
notářoy~ na onec~;d?loz!<ach), a předlož;v ony knihovní žádostli soudu, 
uvedl )eJ ~ omyl, JMZ ;nel stát utrpěti škodu na s:vém právu na správné 
vedem, k~lh poq;emkovy.ch (§ 53 pos1. odst. knih, zák.), 
• Kaz~y n"k!adJ kt~ry ,?k!amaný učiniti nechOa, poněvadž nebyl prO 
J~ho mkaJetkov,: c!le UZi!:ct,lym (k němuž došlo bez: jak.éhokúliv právniho 
zavaz u, zmensuJe penezní hodnutu J'mění oklamartbh a n' ' t 
,. ~" 'A"· • 'h~ .- o z amena pro u 
Ujmu ",-,poVt.,a'Jlcl pOjmu Snudy na majetku podle § 197 tr ák 

Ke skutkOvé podstatě zločinu pocivodu kvali!ikovll1Jéh~ z p~ ... 
~kody po~~e § 2?3,tr. zák. vyžaduje se způsobení škody přes 2.oooVk~ 
.!eu, nes~eroval-EI umysl pachatelův ke způsobeni oné škody' pak-Ii ano 
Je lhostejno, zda vůbec nějaká škoda nastala. ' , 

(Rozh. ze dne 20. října 1928, 2m It 324/28.) 

N '.; Jv Y.! š í s o, u d ja~o soud znršovací zavrhl po ústním líčení 
zmatecnl s.hznost obzalovaneho do rozsudku krajského soudu ve 2 . , 
ze ddne 9. července 1928, jímž byl stěžovatel uznán vinným zlogi~::::: 
po vodu §§ 197, 199 dl, zoo, 2m a) a 203 tr. zák., mimo jiné z těchto 

duvodů: 

§ 
2 Stížn~st napad~, d?volávajíc se číselně důvodu zmatečnosti podle 
~1, ČIS. ? .tr. r. ,vyrok ;ozsu.,dku, že městská spořitelna v M. B. 

utrpela 1edna!um .obz~lova:,eho s~odu na majetku 50.000. Kč, v ·tko,u 
nedostatku, duvoduc dal:, vy~ko'U,}e rozsudek je v tomto směru: roz
poru se. sP'~Y.: p';l11evad~ pry spontelna obdržela ve skutečnosti od ob
za,lovane!,o 11Z pr:d polIcií. ke krytí pohledávkv 50.000 Kč částku 11.000 Kr ~ moznost dals~ho kryh a ~eprve další civilněprávní kroky v této věci 
~,f,zou, ",da a POK~d. 1e spontelna na majetku poškmena, a posléze 
y ~OU, .»:e rozsu?e"c Je v tomto' směru v úplném rozpor1u S civilně práv
~~: Splsum a zakc:nům. odpo'vídajícími důsledky«. Tu dlužno přede-
b' 1 pozn31me~atl, ze vyrok rozsudku, že spořitelna utrpěla jednáním 

~ .. :,a, o~aneho sko.du na, maletku, a to· .škodu 50.'000 Kč, není pouhým 
d~stel1Im ~kut~ov~n;, lez, Iz~ napadati duvodem zmatečnosti podle § 281, 
Ch~e5 tr. ;", ny~:z ze vyr?".tento uzavírá v sobě řešení oťázky' právní. 
" . -ll Vs.aK shznost svyml posléze uvedenými vývody též vyjádřit" 
7e r.Ms~dek posuwje tuto otázku právně mylně nelze jí rovněž přizna~i 
Opravnení. Rozsudek zjišťuje v mzhodovacích důvodech, že městská 
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spořitelna v M. B. přislíbila obžalovanému žádanou jim zápůjčku 50.000 
KČ.Jen pod podmínkou, že Františka T -á a Marie K-á podepíši jako 
ruc:t~lky dvě směnkl po 25.000 ~č a že svolí mímo to k tomu, by byla 
na JejIch nemovltoscech zakmhovana poznámka pořadí pro obmýšlenou 
záp~jčku 25.000 K~, a zjišťuje dál,e, že obžalovaný dosáhl vyplacení 
zapu)čky 50.000 Kc, ač tyto podmmky splněny nebyly, tím, že uvedl 
spořitelnu lstivým jednáním v rozhodovacích důvodech blíže vylíčeným 
v omyl, tak že měla za to, že řečené podmínky jsou splněny. Vyplatila-li 
spořitelna za tohoto stavu věci obžalovanému 50,000 Kč, šlo o vydání 
které učinila bez jakéhokoli právního závazku (§ 871 obč. zák.), a které 
vůbec učinití ncchtěla, poněvadž nebylO' pro její majetkové cile uži
tečným. Vyplacením 50.000 Kč utrpěla tudíž spořitelna za daného stavu 
věci nepochybně škodu na majetku, neboť každý náklad, který oklamaný 
učiniti nechtěl, poněvadž nebyl pro jeho majetkové cíle užitečným, a 
k němuž dokonce došlo bez jakéhokoli právniho závazku, zmenšuje pe
něžní hodnotu jmění oklamaného a znamená proto újmu odpovidající 
pojmu škody na majetku podle § 197 tr. zák. ,(Rozh. č. 2448, 2939, 
2941 a j. sb. n. s,). Výše škody, již spořitelna v souzeném případě na 
majetku utrpěla, rovnala se skutečně 50.000 Kč; neboť vyplacením této 
částky zmenšil se majetek spořitelny o stejný peníz, bez právního dů
vodu a proti vůli spořitelny, Za toho,to stavu věci lze spatřovati v tom, 
že obžalovaný poskytl později spořitelně částečné krytí její pohledávky 
(11.000 Kč), jen částečnou náhradu majetkové škody v částce 50.000 
Kč jí Zpllsobené a v případě možnosti dalšího' kryltí pohledávky spoři
telny jen možnost další náhrady způsobené maietkové škody. Ostatně 
je pro posouzení, zda se dopustil obžalovaný zločinu podvodu za vinu 
mu kladeného, zejména též podle § 203 tr. zák. kvalifikovaného, v so,u
seném případě vubec nerozhodným, zda utrpěla spořitelna jednáním 
obžalovaného škodu na majetku či nikoli. Ke skutkové podstatě zločinu 
podVOdu kvalifikovaného pro výši škody po'dle § 203 tr. zák., vyžaduje 
se zjištění, že pachatel způsobil škodu 2.000 Kč převyšující, nebo, jak 
to vyjadřuje § 203 tr. zák., »že převyšuje částka nebo hodnota toho, 
co si pachatel zločinem přísvojil, 2.0.00 Kč«,ien tenkrát, neni-li zjiš-těno, 
že úmysl pachatelův směřo'val ke způsobení škody 2.000 Kč převyšu;icí. 
Je-li však, jak je tomu též v souzeném případě rozsudkem způsobem 
formálně bezvadným zjištěno, že pachatel měl úmysl způsobiti majetko
VOIU škodu 2 . .000 Kč převy'šující,ie, jak plyne z § 203 tr. zák. lhostejno, 
zda nastala též skutečně taková škoda nebo vubec nějaká škoda či nikoli. 

Uplat'ňujfc číselně důvody zmatečnosti podle § 281, čís. 9 a) a 10 
Ir. ř., věcnč však ien posléze uvedený zmatek, napadá stížnost rozsudek. 
pokud jím byl obžalovaný uznán vinným zločinem podvodu podle §§ 
197, 199 d) tr. zák. námitkou, že jednání, v němž rozsudek spath* 
tento zločin, nezakládá skutkovou podstatu tohoto zločinu, nýbrž že tu 
přicházejí v úvahu ien přestupky podle § 320 f) tr. zák. a podle §§ 5, 
330 tr. zák. Skutková podstata zločinu podvodu podle §§ 197, 199 d) 
tr. zák. byla by prý v souzeném případě d<ina jen tenkrát, kdyby byl 
obžalovaný jednal v úmyslu, by poškodil stát na .konkrétním právu a 
kdyby takové poškození bylo skutečně nastalo. Těchto předpokladů prý 
tu však nenÍ. Právo státu na dozor nad zachováváním předpisů notářského 
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j'ádu a knihovního zákona, jež obžalovaný podle rozsudkového zjištění 
zamýšlel poškoditi, je prý totožným se všeobecným dohlédacím právem 
státu, jež prý nenáleží k oněm konkrétním právům státu, jež mohou býti 
podle § 197 tr, zák. předmětem poškození podvodem, Stižnost jest pře
devším na omylu, pokládá-li právo státru, jež obžalovaný podle rozsud
kových zjištění zamýšlel poškoditi, za pouhé abstraktní právo státního 
dozoru, jak se rozsudek ve výroku ovšem nepřesně vyjadřuje. Podle 
skutkových zjištění rozsudku nesl se úmysl obžalovaného .k tomu, by 
knihovní soud, jemuž obžalovaný dal předložiti žádosti o povolení po
známky pořadí pro obmýšlen ou zápůjčku, jež byly opatřeny nepravými 
podpisy vlastníků nemovitosti a na nichž byly obžalovaným napodobeny 
notářskáověřovací doložka a podpis a pečeť notářovy, byl uveden 
v omyl, že lega!isační doložka, podpis a pečeť notáře jsou pravé, a by 
byl tím pohnut k povolení oněch knihovních poznáme.k, ač tu ve sku
tečnosti pro nedostatek soudního nebo notářskéhoověření podpisu 
vlastníků nemovitostí nebylo pro to podkladu (§ 53, posl. odsl. knih. 
zák). Podle toho nebylo předmětem obžalovaným zamýšleného poško
zení všeobecné dohlédací právo státu, nýbrž úmysl obžalovaného smě
řoval přímo k poškození účelu, jehož se stát v úvahu přicházejícími 
předpisy notářského řádu a .kníhovního zákona domáhá, k tomu, by bylo 
knihovnímu soudu znemožněno učinití opatření, k němuž by znalost pra
vého stavu věcí byla dala podnět. Předmětem obžalovaným zamýšleného 
poškození bylo tudíž konkrétní právo státu na správné vedení knih po
zemkových. (Rozh, Č. 361 víd, sb. a j.). Skutečnost, že rozsudek ozna
čuje toto právo za právo dozoru nad zachováváním předpisů notářského 
řádu a knihovního záklona, nemůže na tóm nic měniti. Dále jest vzhledem 
k vývodům stížnosti zdůrazniti, že z ustanovení & 197 tr. zák. vysvítá, 
že se ke skutkové podstatě podvodu vůbec, tedy také ke skutkové pod
statě zločinu podvodu podle §§ 197, 199 d) tr. zák. nevyhledává, by byl 
někdo na majetku nebo na jiných právech poškozen, a že rozsudek 
ostatně v souzeném případě zjišťuje, že obžalovaný způsobiv svým po
sléze řečeným jednáním, že knihovní soud knihovní poznámky povolil, 
poškodil stát na konkrétním právu. Rozs,udek ziišťuie v rozhodovacích 
důvodech, že obžalovaný napodobil veřeiné listiny, notářské ověřovací 
doložky a podpís notářův na knihovních žádostech, dále pečeť notářovu 
při těchto legalísačních doložkách, a ž€, dav pak tyto žádosti předložiti 
okresnímu soudu v Hrotovících, uvedl ho v omyl, kterýmž měl stát 
utrpěti škodu na řečeném konkrétním právu. Tím jsou zjištěny všechny 
náležitosti skutkové podstaty zločinu podvodu podle §§ 197, 199 d) tr. 
zák., jež byla rozsudkem shledána v tomto jednání obžalovaného. Pře
stupek podle § 320 f) tr. zák. nepřichází tu v úvahu již proto, že po
sléze uv, ustanovení zákona předpokládá, že pachatel jednal »bez onoho 
zlého úmyslu, který jest uveden v § 197 tr. zák.«, t. j. bez úmyslu po
škoditi, a pro použití §§ 5, 330 tr. zák. nebylo tu podle skutkovéhO 
stavu rozsudkem zjištěného vůbec podkladu. Namítá-li posléze stížnost, 
dovolávajíc se číselně důvodu zmatečnosti podle § 281, čís. 9 a) tr, ř" 
že ostatní rozsudkem zjištěné jednání obžalovaného nezakládá skutkovou 
podstatu zločinu podvodu podle §§ 197, 200, 201 a) a 203 tr. zák., pro
tože obžalovaný nejednal v úmyslu způsobiti škodu, neprovádí tím 
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Ul;la,tňova.l~ý }f!1atek způs.ob.em odpovídaiícím zákonu) nedržíc se skut
kovych zJlstem rozsudku, Jak by při správném provádění hmotně_ 
právního zmat~~, čin~ti měla, nrbrž vychází ,ze skutkového předpokladu 
~ozsudkem, nezp~teneho, ba Jim vyloučeneho, že obžalovaný neměl 
umyslu poskodlÍl. Bylo tudíž zmateční stížnost jako dílem neodúvodně_ 
nou, dílem po zákonu neprovedenou zavrhnouti. 

čis. 3302. 

Zločinem podle § 93 tr. zák. jefiŤ již pouhé omezování nilooli teprve 
nap~~sté odnětí osobní svobody člověka; zločin páše se 'již tím, že se 
p,osh~ené osobě překáží v užívání její 1.'811.'001 svobody, nikoliv teprve 
bm, ze se ji to znemožňuje. Stačí, že byly ~olnému pohybu oné OSOby 
klad:ny,pře~ážky, tlřebas neb)'ly t1iepřellionatelné, ani talrové sHy, že se 
stal Jakykohv odpor napadene osoby nemožným, 
. <? pouhém ztíženi, znesnadněni pohybu bude lze mluviti jen tehdy, trvá

h čl:nnGst pachatelova, střetnuvší se s opačnou vůli postižené oSloh'Y, 
po dobu tak nepalrn(1jU, že Ji osoba ta právě pro její rychlé skončeni 
nepociťuje jako vážnou překážku, již musl zdolati, by si zjedttala volll'Ost 
pohybu, nýbrž jen ja1<io oMěžováni, od něhož bude upuštěno jakmile 
obranou naznačí že se jím cítí ve volném pohybu zkrácena.. ' 

OkohlO'st, že činnost pachatelova trvala len pOlměrně krátlOOu dobu 
může býti vyvážena větší intensitou překážek volného pOhybU\ ob; 
zvláště váži1J()stí účinků, které jimi najmě i v duši postižené Gsoby na
staly. 

V subjektivním směru se vyžaduje a stačl (kromě vědomí o proti
práVt!osti jednání) vědomí pachatelovo, že napadená osoba pociťuje 
jeho jednárujako omezování osobní svopody. . . 

Zločin podle § 128 tr. zák. předpokiládá u zneužilté 08()0Y stav bez
bra~o,sti, jímž se rozumí naprostá nezpůsobilost, klásti odpor, naprosté 
zrusenl svobody vůle poj/ud, že bezbranná osoba nemá nižádné možlliosti 
zjednati své vůli průchod proti opačné vůli pachatele závadným jed~ 
nánirn uskutečňované. ' 

Pro zločin § 128 tr. zák., jehož objektiivru SkiU~lrová podstata liší se 
O? s~utko~épodstaty zločinu násilného smilstva podle §§ 125, 127 tr. 
zák. Jen ruznostl zpusobu pohlavnlho zneužj(~, nelze předpokládati it1i
tensivnější tíseň zneužívané osoby než pro zločin nrásilnéllo smilstva. 
U tohoto zločinu pak se předpokládá toliko bezbrannost relativru totiž 
- ovšem naprostá - neschopnost k odporu pachateli a to právě proťi 
onOO1u počínáni pachatelovu, proti němuž má býti osoba ta chráněna. 

(Rozh. ze dne 24. října 1928, Zm 1 446/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaných da rozsudku krajského soudu v Chebu 
ze dne 24. května 1928, jímž byli stěžovatelé uznáni vinnými Robert Z. 
zločinem veřejného násilí podle § 93 tr. zák., Gustav Z. zločinem zprzn.ě
ni podle § 128 tr. zák. 
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Důvody: 

Zmateční stížno'5l domáhá se - uplatňujíc důvody zma,te~nost! po
dle § 281 čís. 5, 9 [přesněji 9,písm. a) J. a 10 tr. ř;.- v, ko~ecn:m navrhu 
úplného sproštění obžalovanych, ačkohv sama pnpouslt, ze Č111 Roherta 
Z-a zakládá skutkovou podstatu přestupku § 496, po případě § 411 tL 
zák. a ačkoliv nedokazuje, že čin Gustava Z-a nenaplň.uje ani skutkovou 
podstatu přestupku proti veřejné mravopočestnosti podle § 516 tr. zák. 
a přestupku' útisku (využívání tísně) podle § I zákona ze dne 12. srpna 
1921 čís. 309 sb. z. a n., s kterýchžto hledísek bylo' by o činu Gustava 
Z-a ~važovati, kdyby bylo, jak stížnost tvrdí, právně pochybeným jeho 
podřadění pod ustanovení § 128 tr. zák. Zákonným prováděním žádného 
z důvodů zmatečnosti číselně uplatňovaných aneb i jen některého jiného 
z důvcdů v § 281 tr. ř. výlučně uvedených nejsou vývody, jimiž dokazuje 
stížnost rozpor skutkových, ba dokonce pľávních závěrel rozsudku -
o době trvání obrany Z-ové a zlém úmyslu Roberta Z-a pokud se týče 
o bezbrannosti oné opmti Gustavu Z-ovi - se stavem spisů, po.kud 
se týče se stavem věci. Právní závĚľy rozsudku jsou výronem úvah na
léz2.-cího soudu o právním významu sk1utečností, které vzal za prokázány, 
a proto jest možné _. í s hlediska hmotněprávních zmatků čís. 9 a 10 
_ iedině jich srovnávání se skutkovými závěry rozsudku. Tyto jsou vý
sledky úvah soudu o tom, ke kterým skutečnostem poubzují výsledky 
hlavního přelíčení ve vzájemné své souvislosti, pľojevy přesvědčení, 
kterého nabyl soud ľozborem celého průvodního materiálu po té stránce, 
zda jsou čí nejsou napovězené ·skutkové okolnosti prOkázány, a nehodí 
se ku přímému srovnání se spisy, ježto jest zákonem soudu pro ony 
úvahy o přesvědčení zar,učena volnost a tím zakázáno přezkoumání 
věcné správnosti jejich výsledků, pokud se týče jeho projevů. Pro~o 
jest se zabývati vývody stížnosti jen, pokud !J~~uj; hmotněprávní ?á~ 
námitky přtmo na skutečnostech ľozsudkem zJlste.nych a pokud ~yty:ka 
rozsudečnému zjíštění, jež jest podle toh-o' uči1l1lt podkladem prav1l1ch 
úvah, některou z formálních vad uvedených v § 281 čís. 5 tr. ř. výlučně, 
bud' výslovně nebo zřetelným poukazem, obzvl'áště vadu neúplnosti 
zdůraz·ňováním některého výsledku hlavního přelíčení. Než ani s těmito 
vývody nelze po žádné stránce souh~asiti a budíž i~ned p~dotčeno, ze 
k dokázání bezpodstatnosÍl výtek neuplnosÍl postačl, lehkoz se zmatek 
podle § 281 čís. 5 tr. ř. vztahuje jen k výrokům o rozhodných sku
tečnosťech, již důkaz, že opomenutý výsledek hlavního přelíčeni neměl 
závažného významu pro rozsudečný závěr, že mu nevadlI. Zloč111em 
jest podle nadpisu § 93 tr. zák. již poUhé omezování osobní svobody 
člověka, nikoliv teprve naprosté odnětí svobody, a zločin ten páše se 
podle toho, jak je skutková podstata v samotném § 93 tr. zák vymezena, 
jíž tím že se postižené osobě překáží v ,užívání její osobní svobody, 
nikoliv' teprve tím, že se jí užívání osobní svobody znemožňuje. Stačí. 
že byly volnému pohY'bu postižené osoby kladeny překážky, třebaže 
nebyly překážky ty nepřekonatelné, najmě že nebyly takov~ síly, že s~ 
stal jakýkoliv odpor postižené osoby nemožným. Pr,oto ne111 rozsud~čny 
závěr, že Robert Z. překážel Z-ové v užívání osobní svobody, zvracen 
tím, že se - jak rozsudek zjišťuje - Z-ová mohla brániti a se bránila, 
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ani tím, že Z-ová - jak Stí7.110St zdůrazňuje - udala, že se silně brá
nila, takže se Gustav Z. k ní nemohl přiblížiti a že ,se po celou tahanici 
stále bránila, to tím méně, že k opodstatněnosti závěru, k převaze sil 
Roberta Z-a a dokonce k neúspěšnosti odporu Z-ově poukazuje dalši 
rozsudečné zjištěni, že se Z-ová nemohla Robertu Z-ovi vyprostiti, a 
další její seznání samotnou stížností zdurazňované, že její sily byly by 
bývaly brzy vyčerpány, a že by se byla musela poddati, t. j. upustiti od 
dalšího odporu, kdyby nebyla bývala zavolala nějaká žena (Gertruda 
P-ová). Z rámce zločinného omezování osobní svobody vypadala by 
jen činnost, která se možnosti v zákoně výslovně uvedené, totiž stavu 
uvěznění, ani nepřibližuje, záležejíc v pouhém ztěžování (znesnadňo
váni) pohybu, t. j. v kladení překážek tak nepatrných, že mohou býti 
'k'ýmkoliv a beze všeho přemoženy. O útok tak nepatrné síly však ve 
zjištěné činnosti Roberta Z-a - že srazil Z-ovou (obličejem) k zemi, 
tiskl ji k zemi, držel ji a cpal jí snih do úst, by zabránil jejimu křiku -
nešlo, najmě když k nezdolatelnosti překážek volného pohyhu poukazují 
neúspěšnost dosavádního odporu Z-ové a nastávající pro ni nemožnost 
dalšího odporu. Závažným pro poznatek, zda šlo o překážení v užívání 
osobní svobody či o pouhé ztěžování volného pohybu, může býti arciť 
i doba, po kterou pachatelův nápor trval, které tudíž bylo třeba k tomu, 
by se postižená osoba setrváním na svém záměru a případnou obranou 
pachatele zbavila. Než o pouhé ztížení, znesnadněni pohybu bude s toho
to hlediska lze mluvíti jen tehdy, trvá-li činnost pachatelova, střetnuvší 
se s opačnou vůlí postižené o,soby, po dohu tak nepatrnou, že ji osoba 
ta právě pro její. rychlé skončení nepociťuje, jako> vážnou překážku, již 
musí zdolati, by si zjednala volnost pohybu, nýbrž ien jako obtěžování, 
od něhož bude upuštěno, jakmile obranou naznačí, že se jím cítí ve vol
ném pohybu zkrácena. Jinak nelze, ježto zákon shledává v okolnosti, 
že obmezení trvalo déle tří dnů, důvod vyšší trestní sazby, a jinak o 
jeho době nemluví, požadovati, by omezení osobní svobody trvalo po 
urw,ou delší dobu. Rozhodným jest jen řečený, ovšem duvodný pocit 
postižené osoby a okolnost, že činnost pachatelova trvala jen poměrně 
krátkou dobu, mUže býti vyvážena větší intensitCftu překážek volného 
pohybu, obzláště vážností účinkll, které jimi, najmě i v duši postižené 
osoby nastaly. Proto nelze shledati právní omyli v tom, že rozsudek prvé 
stolice podřadil činnost obžalovaného Roberta Z-a, ačkoliv nezjistil, že 
trvala po určitou delší dobu, pod ustanovení § 93 tr. zák., kdyžtě jest -
nehledíc k tomu, že Robert Z. neupustil od své činnosti dobrovolně, ný
brž teprve na pokřik P-ové, by děvče nechala by otec tam šel - zji
štěno, že překážení Z-ové ve volném pohybu trvalo ne 'snad jen několik 
okamžiků, nýbrž déle, alespoň, několik, třebas ne celých 15 minut, že 
křičela o pomoc, snažila se - ovšem marně - vší silou se mu vypro~ 
stiti, že utrpěla různá poranění a rozčilením omdlela, když pak doběhla 
domů, Důsledkem toho nezáleží na přesném určení doby, po kterou bylo 
čInností obžalovaného Z-ové ve volném pohybu, v užívání svobody 
překáženo, takže nelze - nehledíc ani k tomu, že výsledky hlavního 
přelíčení, v rozsudku správně uvedené, neumožňovaly přesnější zjištění 
- rozsudku důvodně vytýkati nejasnost anebo vnitřní rozpor podle 
~ 281 čís. 5 tr. ř. proto, že uvádi jako dobu, po kterou obžalovaný ve 

- čís. 3302 -
661 

svém jednání pokračoval, jednak »asi 15 minul«, jednak »delší dobu. 
alespoň několik, t~eba~ ne právě} 5 l1?ínul«., .., 

Po subjekhvm strance se vyzaduJe a stačl pro zlocm § 93 tL zak. 
_ kromě vědomí o protiprávnosti jednání, jehož $0 vývody stížnosti 
nedotýkai í - vědomí pachatele, že překáží postižené o" bl' proti její 
vůli ve volném pohyhu, vědomí, že osoba ta pociťuje jeho jednání jako 
omezení osobní svobody. Vědomí to je zjištěno; ba rozsudek zjišťuje 
přímý Úmysl obža~ovaného Robert~ Z-a, om;zovati, Z-~vou v j:ií svo
bodě. Příslušný vyrok rozhodovaclch duvodu, ktery ma ostatne oporu 
i v předchozích zjištěních o obraně a o volání Z-ové o pomoc, jež obža
lovaný nemohl nepostřehnouti a jež si nemohl jinak vykládati než jako 
vážný odpor Z-ové, jest náležitě odůvodněn úvahami, kterými se soud 
řádně vypořádává i s obhajobou obžalovaného, v jednom z přechozích 
odstavců správně uvedenou. Vývody stížnosti o nedostatku úmyslu, 
zejména zopakování obhajoby a poukaz na místo činu - o noční době 
se stížnost ovšem nezmiňuje - nejsou než proti úvahami, přezkoumá
váním věcné správnosti soudního zjištěn! a jako takové nepřípustným 
brojením proti volnému soudcovskému přesvědčení. Napadenému zá
věru není na závadu, že nemohl býti zjištěn záměr obžalovaného; ome
z.ováním v užívání osobní ,svobody, překážením ve volném pohybu mohla 
býti uskutečněna i udánlivá pohnut,k1a obžalovaného, pomstíti se na 
Z-ové za to, že mu v hostinci k vůli kabelce nadávala; ostatně 'roz
sudek nevylučuje, nýbrž jen nepokládá prokázaným zlý úmysl obžalo
vaného Z-ovo,u tělesně (správně pohlavně) zneužíli. Závěru o zlém 
úmyslu nebyla na závadu ani okolnost, že Z-ová mluví o pranici a o po
týkání se; zřejmě vyjadřuje těmito výrazy jen, že se proti útokům obža
lovaného stále a úsilovně bránila; jest jimi tudíž napovězenaien okol
nost k níž nalézací soud bez tak přihlížel; také přihlížel (podává vý
povědi svědkll, kteří slyšeli .křik Z-ové) k okolnosti, že čin spáchán 
nedaleko obydlených domů. Proto nelze v oněch vývodech stížnosti 
shledati ani důvodnou výtku neúplnosti, ani některé jiné zmatečnosti. 

Zločin § 128 tr. zák., jímž byl uznán vinným obžalovaný Gustav Z., 
předpokládá - jak stížnost právem zdůrazňuje - u zneužité osoby stav 
bezbrannosti, jímž se rozumí naprostá nezpůsobilost, .klásti odpor, na
prosté zrušení svobody vůle potud, že bezbranná Dsoba nemá nižádné 
možnosti, zjednati své vůli průchod protí opačné vůli pachatele, závad
ným jednáním uskutečňované. Avšak nelze pro zločin § 128 tr. zák., jehož 
objektivní skutková podstata liší Se od s~utkové ~odsta~y z!očin,u ná
silného 'smilstva podle §§ 125, 127 tr. zak. Jen ruznoslt zpusobu po
hlavního zneužití, předpokládati intensivnější tí~eň zne,:žívané, o~oby 
než pro zločin násilného smilstva. U tohoto zlOČInU se predpoklada -
viz slova »neschopnou klásti je m u odpor« v § 125 a slovo »bezbran
nosÍ« v § 127 tr. zák. ~ toliko bezbrannost relativní, totiž - .ovšem 
naprostá - neschopnost k odporu pachateh a to, pk plyne z nasledu
jících slov "a zneužije jí v tomto' stavu k mimomanželské souloži<c 
právě proti (nomu počínání pachatelovu, pro,ti němuž má býti osoba ta 
chráněna. PfťJto stačí též pro pojem bezbrannosti ve smyslu § 128 tr. 
zák. takový stav postižené osoby, ve kterém jest - třebaže,ie ještě s to. 
by se bránila proti útokům jiné osoby než pachatele zlOČInU § 128. tr. 
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zák., nebo proti jinakým, ozvláště dále jdoucím útokům tohoto pacha
tele - naprosto nezpůsobilo,u k odporu proti zahájenému timto pacha
telem pohlavnímu zneužíváni jejiho těla jinakým způsobem llež souloži 
neboli zbavena jakékoliv možnosti, by se ubránila jinému pohlavním~ 
zneužití než souloži. Z-ová byla bezbrannou proti smilným činům Gu
stava Z-a, any v době jejich byly veškeré její síly, celá její scbopnost 
k odporu vyčerpány obranou proti útokum Roberta Z-a, i byla bez
brannou proti ohmatávání svého pohlavního ústrojí (včetně strčení prstů 
clo něho) rukou Gustava Z-a, třebaže mohla vhodnými pohyby těla 
zabrániti, by se Gustav Z. nedostal tak blízko k ní, by mohl na ní vy
konati soulož aneb o ni se pok-usiti. Známce bezbrannústi dostalo se 
podle toho řádného, zákonu hovícího opodstatnění rozsudečným zjiště
ním, že se Z-ová bránila v době souzeného skutku Gustava Z-a proti 
Robertu Z-ovi, bránila se mu ze všech sil, ale nemohla se nijak brániti 
proti útoku Gustava Z-a, neměla sily a prostředků, by útok ten zmařila. 
Vzhledem k tomuto skutkovému zjištění nelze rozsudečnému předpo
.kladu, že Z-ová byla v době s.k-utku Gustava Z-a osobou bezbrannou, 
vytýkati právní mylnost ve smyslu § 281 čís. 9 písm. a) nebo 10 tr. ř., 
ani různým částem onoho zjištění ro'Zpornebo nejasnoM podle § 281 
čís. 5 tr. ř. a nelze posléze vytýkati rozsudku neúplnost podle § 281 čis. 
5 tr. ř. z důvodu, že nepřihlížel výslovně k udání Z-ové, pro posouzeni 
její bezbrannosti proti pouhým dotekům jejího pohlavního ústmjí rukou 
Gustava Z-a bezvýznamnému, že se následkem její silné obrany Gustav 
Z. více k ní přiblížiti nemohl. Pro posouzení pak, zda zneužil .obžalovaný 
Gustav Z. Z-ové, t. j. zda ohmatával její přirození proti její vůli, jest bez 
významu okoln'Ůst, že ji doprovázel domů s jejím svolením, a že ji na 
cestě před souzeným skutkem líbal a sahal jí shora pod šaty na prsa; 
neboť, nehledíc .k tomu, že svědkyně Z-·ová udala, že chtěla od Gustava 
Z-a odejíti, když jí sáhl nahoře pod šaty, nelze z pouhého snášení tohoto 
doteku na prsa odvoditi souhlas i k dále jdoucímu necudnému ohma
távání rodidel a sám obžalovaný Gustav Z. nehájil se předpokladem 
tak'Ůvého souhlasu, neb i jen předpokladem, že pokládal Z-ov ou za žen
štinu pochybné mravnosti, nýbrž popřel prostě, co mu dávala obžaloba 
za vinu. Sk-utkový děje iest v rozsudklu i ve směrech stížnost[ dotčených 
zjištěn způsobem formálně bezvadným a správně hodnotěn i po stránce 
právní. BezdllvodnOl1 zmateční stížnost bylo proto zavrhnouti. 

čís. 3303. 

Návrh na delegaci je po případě předčasný, nedOSpěla-U trestní věc 
ani do období obžaloby,takže nelze se dosud vyjádřiti o tom, které 
z případů (podvodu) budou zažalovány a l<teré SVědky bude třeba před
volati osobně k hlavnímu přelíčení. 

(Rozh. ze dne 24. října 1928, Nd 1 364/28.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací v trestní věCÍ proti obvi
něnému pro zločin podvodu a j, zavedené u zemsk<ého trestního soudu 
v Praze návrh státního zast,upitelství v Praze, aby byl k projednání 
delegován zemský soud v Opavě, zamítl prozatim jako předčásný. 

<I» 
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Od ů vod 11 ě n í: 

Usnesením radní komory zemského trestního soudu v Praze ze .dne 
26. června 1928 byly z trestní věci proti obviněnému pro zločiny pod
vodu a j. vyloučeny podle § 57 tr. ř. případy podvodů a jiných trestných 
činů spáchaných v obvodu zemského s-oudu v Opavě, v Brně a kraj
ského soudu v Mor. Ostravě, ježto tyto případy nemohou býti v Praze 
v dohledné době vyšetřeny, takže vyloučením se zkrátí vazba obvině
néhoa zamezí Se stížení trestního řízení. Usnesení to stalo se právo.
platným. Státní zastupitelství v Praze navrhlo delegaci zemského soudu 
v Opavě, poněvadž trestné činy byly tam spáchány a většina svědků 
má ten své bydliště, takže se tím řízení urychlí a zmenší jeho náklady 
vzhledem k tomu, že většinu svědků bude nutno volati k hlavnímu pře
líčení. Jedná se o podvod spáchaný v Brně na firmě Antonín D., o zpro
nevěryk1omisního zbOží po případě podvody, spáchané v Opavě ke škodě 
firem U. v Mělníku, A. F. a syn v Mor. Ostravě, A. Sch. v Praze, St. K. 
v Novém Městě n,V., Societé V. ve Valtic!ch, W. v Nymbmku, a podvod; 
spáchaný v. Č. Těšíně na V ác1avu P-ém. Státní zastupitelství v Opavě 
vyslovilo se proti navrhované delegaci, hlavně z toho důvodu, že vět
šinu svědků bude nutno vyslechnoutí za všech okolností soudem dožá
daným. Tomuto' stanovisku nelze upříti závažnost. Nelze též přehléd
nouti, že, jeHo tato trestní věc nedospěla dosud ani do období obžaloby, 
nelze se nyní vyjádřiti' o tom, které z oněch podvodů budou zažalovány 
a které svědky bude třeba předvolati -osobně k hlavnímu přelíčení, tak
že dosud není účelné delegovati zemský soud v Opavě, pročež návrh 
státnfho zastupitelství v Praze je prozatím předčasný. 

Čís. 3304. 

Děje-Ii se obviňování zoomenimi, pt'lpadajícimr na jednu z více 
osob náležejících jistému souboru, okruhu a pod. ,na př;Baťovcli), -aniž 
by bylo patrno, na kterou z nich se IUrážlilvý výrok vztahuje, je každá 
z těchto osob dotčenou na své cti a je k podání souk~omé obžaloby 
oprávněna každá z nich, jež se podle způsoblw vznesené výtky musí obá
vati, že bude třetími osobami pokládána za onu, jež je míněna urážlivým 
projevem; v subjektivním směru se vyhledává krOl111ě vědomí pachate
lova o urážlivé povaze jeho projevu vůbec, že sl pachatel při takovém 
povšechném projevu byl vědom, že podle znamení jún uvedených mohl 
býiJi útok vztahován i na jiné osoby, než právě na 011u, již mH sl1!ad při 
svém projevu na mysli; legitimace k obžalobě. 

(Rozh. ze dne 24. října 1928, Zm II 312/27.) 

N e j v y š ší so u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčeni 
zmateční stížnosti soukromých obŽalobcU. do rozsudklu krajského jako 
kmetského soudu v Olomouci ze dne 23. března 1927, jímž byl obža
lovaný "proštěn podle § 259 čis. 1 fr. ř. z obžaloby pro přečin urážky 
na cti spáchané tiskopisem p'Ůdle §§ 488 a 491 tr. zák., potud, pokud 

., 

I 
1 
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šlo o část závadného článku, kterým se vytýká, že Baťovci se dopouštěli 
volebních triků a násilností, zrušil napadený rozsudek v této části a 
důsled,k'em toho i ve výrok~ o, náhradě útrat, a věc vrátil soudu prvé 
stolIce, by Jl V rozsahu zrusem znova projednal a rozsoudil. V ostatní 
části zmateční stížnost zamítl. 

o ů voli y: 

Zmateční stížnost soukromých obžalobců, dovolávajíc se důvodů 
zmatečnosti čís. 5, 9 a) a c) 281 tr. ř., vytýká po právní stránce vše
obecně rozsudku, že nesprávně řešil otázku aktivní legitimace soukro
mých obžalobců k podání obžaloby pro přečín proti bezpečnosti cti. 
Stížnosti nutno částečně přiznati úspěch. Soud prvé stolice postavil Se 
ohledně výrazu »Baťovci« na stanovisko, že se nemůže přikloniti k ná
zoru obhajoby, že Baťovcem jest rozuměti jen dělníka zaměstnaného 
u Bati, nýbrž že se pod názvem »Bať-ovci« rozumějí všichni zaměstnanci 
Baťovi, dělníci i úředníci. Tento výrok, klterý napadá zmateční stížnost. 
snažíc se z něho dovoditi aktivní legitimaci soukromých obžalobců, jest 
rozhodným i pro řízení zrušovací a nutno z něho vycházeti při posu
zování správnosti rozsudku. Po právní stránce zrušovaCÍ soud v přípa
dech jako je souzený, kde uražení soukromí obžalobci patří k souboru 
osob uražených, vyslovil své právní stanovisko v četných rozhodnutích, 
zejména v wzhodnutí čís. 2396 a 2604 sb. n, s. v tom smyslu, že, děje
li se obviňování znameními, připadajícími na jednu z více osob náleže
jících jistému souboru, okruhu a podobně, aníž by bylo patrno, na kterou 
z nich se urážlivý výrok vztahuje, jeklaždá z těchto osob dotčenou na 
své cti a je k podání soukromé obžaloby oprávněna každá z nich, jež 
podle způsobu vznesené výtky se musí obávati toho, že bude třetími 
osobamí pokládána za onu, jež je míněna urážHvým projevem. Rozhod
ným pro pojímání urážky projevené ve formě povšechné pouhým uve
řejněním jistých znamení, je po stránce objektivní, zda urážka mohla 
býti postřehn,uta třetími osobami jako výtka vztahujíCÍ ,se právě na ,onu 
osobu, jež vystupuje jaklo soukromá obžalobkyně, po subjektivní stránce 
se pak vyhledává kwmě vědomí pachatelova o urážlivé povaze jeho 
projevu vůbec, že si pachatel při takovém p,ovšechném projevu byl vě
dom, že podle znamení jím uvedených mohl býti útok vztahován i na 
jiné osoby, než právě na onu, již měl snad při svém projevu na mysli: 
Jsou-li tyto předpoklady zjištěny, nelze odepříti soukromému obžalobci 
ochranu cti. ZrušovaCÍ soud trvá v s()uzeném případě na těchto práv
ních ",sadách a, zkoumaje napadený rozsudek s tohoto hlediska, do
spívá k názoru, že rozsudek nevyhovuje t,omuto právnímu stanoviskiu 
a že je proto pochybeným alespoň, pokud se týče části závadného 
článku, že Baťovci se dopouštěli volebních triků a násilností. Soud prvé 
stolice vycházel ze stanoviska Lammasch-Rittlera, že nestačí, by zna
mení dopadala při urážce souboru osob na uraženého a, že je třeba, 
by urážkou byl tento též míněn (gemeint), a zastával názor, že, i kdyby 
znamení dopada1-a na soukromé obžalobce, měli by tito jen tehcly právo 
žalobní, kdyby urážka pr,oti nim čelila a to bylo i jiným osobám po-
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znatelné, že všaW urážka v souzeném případě, jak vyplývá z celého zá
vadného článku, namířena byla proti těm, kteří »volebních triků se do
pouštěli etc.«, pročež upřel soukromým obžalobcum legitimaci k obža
lobě. Z uvedené věty vysvítá, že slova »gemeint, čelila a namířena byla«, 
nevykládá soud ve smyslu ustálené judikatoury zrušovacího soudu, nýbrž 
ve směru člstě subjektivním, an praví, že, když dotyčný obžalovaný ne
měl při urážce na zřeteli přímo ty které osoby, nejsou tyto legitimovány 
k žalobě. Tento názor je právně pochybený a odchylka od 'správného 
pojetí je tím závažnější, že soud prvé stolice sám vyslovil, že Baťovci 
rozumějí se všichni zaměstnanci Baťovi, tedy i jeho úředníci. K legi
timaci obžalobců stačí, že urážka mohla býti od nepředpojatých čtenářu 
při rozumném čtení závadného článku vztahována též na jejich osobu. 
Důsledky tohoto nesprávného názoru odvrátil soud prvé stólice ovšem 
v příčině výtky, že se Baťovci stali denuncianty., Při tomto obvinění po
stavil se totiž první so,ud na 'stanovisko, že urážka byla namířena proti 
těm, kteří denuncovali dělníka H-a, pří čemž zjišťuje výslovně, d,okládaje 
se určitým místem článku, že urážk!a čelí proti nějakým dělníkům, za
městnaným u Bati, soukromí obža1-obcové pak že jsou jeden prokuristou 
a druhý účetním firmy Baťa. Byť vycházel při tom prvý soud, jak do
voděno, z nesprávného právního hlediska, rozhodl přece na základě to
hoto skutkového zjištění, podle něhož vy,ňaty isou co do tohoto obvinění 
z denuncianství z okruhu osob .uražených, jež by přišly v úvahu, vý
,lovně úředníci Baťovi, a tedy i soukromí obžalobci, a jež je, poněvadž 
nebylo napadeno zmateční stížností ani formálními výtkami, podle § 288 
čís, 3 tr. ř. závazné i pro soud zrušovací, o osobním směru článku 
správně. Právem upřel proto co do výtky denuncianství kmetský soud 
soukromým obžalobcům žalobní legitimaci. Zmateční stížnost bylo 
proto v tomto směru jáko bezdůvodnou zamítnouti. Co se však týče 
úvodní věty závadného článku, kde se mluví o volebních tricích a ná
silnostech . páchaných zaměstnanci z »baťovky«, a již odbyl prvý so,ud 
prostým poukazem, že byla namířena proti těm, kteří »osobních triků se 
dopouštěli etc.«, neřídil se soud ani po stránce objektivní ani subjektivní 
zásadami výše vyloženými a bylo proto zmateční stížnosti v tomto směru 
vyhověti, napadený ,rozsudek, pokud jde o tuto část závadného článku, 
zrušiti a věc vrátiti do prvé stolice, by ji znova projednala a rozsoudila. 
Rozbor formálních výtek stížnosti stal se ohledně tohoto výroku jeho 
zrušením zbytečným. Při novém jednání bude ovšem soudu uvažovati 
též o tom, zda pojem »Baťovci« není pojmem tak širokým a ne
určitým, že soudný čtenář nemohl při rozumném čtení závadného 
článku vztahovati obvinění na soukromé obžalobce, a zda i títo mohli 
se právem cítiti uraženými. - Viz i rozhodnutí čís, 3105 a 3218 sb. 
n. s. 

čis. 3305. 

účelem zákooa ze dne 24. května 1885, čis. 89 ř. zák. je, donucovati 
pohrůžkou t.restem k tomu, by se Udé, nemajici prostředků k živobytí 
a nevy1tledávajici příležitosti, aby jiCh nabyli prací, tledyosoby práce se 
štitlcí, nepotulovaly z místa na místo, prot9ž,e způ,>{)b života takových 
osob přináši s sebou nebezpečí, že žebrotou bu,;iou obyvatelstvu na 
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obtíž a že vyhledávati budou prosWedky k živobytí pácháním trestných 
činů na cizím majetku i proti tělesné integritě jiných. 

Bude proto i poměrně kratší doba měnění místa pobytu potulkou 
je-Ii zejména ze zvláštních okolností případu zjevno, že dotčená oSob~ 
mění opětJovně svůj pobyt, aby tím zastřela zahálčivost a nepoctivý způ
sob života, aniž s drul1é strany je vyloučen předpoklad potulování se 
tím, že se taková osoba uchyluje občas do svého bydliště. 

Cikáni, kteří nemohou prokázati, že mají prostředky k živobytí, neb@ 
že chtějí pracovati, spadají pod pojeni tuláků. 

Pokud i ženy provdané (§ 91 obě. zák.) musí jako osoby potulné 
samy prokázati poctivý způsob života. 

Okolnost, že odSOuzená (cikánika) má někoHIll malých dMí, nebrání 
výroku O přípustuosti dáti ji do robotárny (§ 7 zákona). 

Výrok, že odsouzeny může býti držán v robotárně, Iz'e napadati 
zmateční stížností (§ 281 čís. 11 tr. ř.). 

(Rozh. ze dne< 24. října 1928, Zm II 380;28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako wud zrušovaCÍ zamítl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaných do rozsudku krajského soudu v Olomouci 
ze dne 14. srpna 1928, pokud jím byly stěžovatelky uznány vinnými 
přestupkem podle § 1 zákona ze dne 24. května 1885, čís. 89 ř. zák. 
a pokud jim bylo vysloveno, že mohou býti dány po odpykání trestu 
do robotárny a nevyhověl v zasedání neveřejném odvolání obžalovaní'ch 
z výroku, že mohou býti dodány do robotárny. 

Důvody: 

Uplatňujíc důvody zmatečnosti podle § 281 CIS. 5, čís. 9 písm. a), 
čís. 11 tr. ř. napadá zmateční stížnost rozsudek prvé stolice ve výrok,u 
o vině, pokud byly obžalované uznány vinnými přestupkem tuláctví, a 
ve výroku o trestu, pokud bylo vysloveno, že obž"lované mohou býti 
dány po odpYhlání trestu do robotárny. V onom směru napadá stížnost 
číselně uplatňovanými důvody zmatečnosti přímo větu rozsudečného 
výroku, že se obžalované před 4. červnem 1928 po různých místec,h 
Moravy bez práce a bez zaměstnáni potulovaly, aniž by mohly proka
zati, že měly prostředky ke své výživě nebo že jich poctivě nabýti hle
děly, a, vytýkají jí jednak rozpor se spisy, jelikož jest prý prokázáno, 
že obžalované Eva a Antonie I-ovy jsou provdány a že žijí se svými 
manžely, jednak právní mylnost, protože mají stálé b~dliště, které j.~n 
dočasně opustily, a, protože řečené dvě obžalované JSou 1.'0~mny JIh 
všude se svými manžely, kteří jsou ze své strany zase pOVl11111, 'staral! 
se o výživu manželek, což prý skutečně činí. Než dovol.áva~i se ~mat~u 
čís. ll. není na místě již proto, že se zmatek ten vztahuJe vylu~ne k Vl: 
roku o trestu, kdežto věta napadená jest částí výroku o Vllle. Rov~ez 
není na místě dovolávati se zmatku rozporu soudního výroku se SpISy 
podle čís. 5, protože zmatek ten záleží v nesprávném podání některého 
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výsledku hlavniho přelíčení v předpokladech skutkového závěru, kdežto 
napadená věta je závěrem (dokonce závěrem právním), jež přimo se 
spisy srovnati nelze. Zmatek čís. 9 písm. a), jehož zákonné dolíčení ome
z"de se na právní úvahy o skutečnostech v rozsudku zjištěných, jest po 
zákonu, tedy vůbec dolíčen jen, pokud se namítá skutečnost rozsudkem 
zjištěná, že obžalovaná Eva i Antonie I-ovy jsou provdány. Ostatní 
skutk!ové okolnosti stížnosti předpokládané nejsou zjištěny, a bylo by 
v poukazech na ně shledati nanejvýše výtku neúplnosti soudního výr.oku 
o skutečnostech podle § 281 čís. 5 tr. ř., kdyby stížnost - co však ne
činí - podle příkazu druhé věty § 285 tr. ř. - srovnej i § 1 čís. 2 
zákona ze dne 31. prosince 1877, čís. 3 ř. zák. na rok 1878 - přesně 
a jednotlivě uváděla, které výsledky hlavního přelíčeni poukázaly k té 
které z uplatňovaných skutkových okolností. Než nehledíc ani k těmto 
formálním vadám, neobstojí výtky a námitky stížnosti z důvodů věc
ných. Podle § 92 obč. zák. jest manželka ovšem povinna, by šla za 
svým mužem do jeho bydliště. Lze ponechati stranou otázku, zda plyne 
z toh.oto předpísu i závazek manželčin, by doprovázela muže, chodí-Ii 
- po případě za svým zaměstnáním a za výdělkem - po světě. Neboť 
rozsudek nezjíšťuje, že obžalované Eva i Antonie I-ovi byly po dobu 
závadného toulání se ve společnosti svých mužů, a stížnost neuvádí, 
které výsledky hlavního přelíčení poukazovaly podle jejího názoru k u
vedené okolnosti, jež není spisy napovězena; naopak uvádí četnická 
zpráva, že. Max l. (životní druh Jiřiny I-ovy), Karel (manžel Evy), 
Eva a Jiřina I-ovi odjeli ze Lhoty R. dne 3. května 1928 a že se tam 
vrátili jen Max a Karel I-ovi a že se tam Antonie I-ová nezdržovala. 
Podle § 91 obč. zák. je ovšem manžel povinen, by opatřoval manželce 
podle svého majetku slušnou výživu, avšak není rozsudkem zjištěno a 
není ani stížností tvrzeno, že majetek nebo poctivý výdělek Karla a 
Františka I-ových stačil k výživě i obžalovaných manželek Evy a Anto
nie ICových; spisy okolnost ta napovězena není, takže jest rozsudek 
v právu i se svým předpokladem; že obžalované musí, třebaže dvě z nich 
jsO!! p-mvdány, jako lidiépotulní samy prokázati poctivý způsob života. 
Obhajoba obžalovaných, že mají stálé bydliště v Lhotě R., jest výsledkv 
trestního řízení podporována jen potud, že tlupa cH~ánů, k níž náležejí 
dvě z nich, v oné obci tábořila a že část tlupy té se do tohoto tábořistě 
zase vrátila; rozsudek! se o otázce té vůbec nevyslovuje. 

Než, nehledíc k tomu, neubírá okolnost, že má někdo příbytek na 
určitém místč, sama o sobě jeho pohybu po ostatní zemi povahu toulání 
se po rozumu § I zákona o tulácích. Potuluje se po světě, .kdo' často 
a v krátkých obdobích mění místo svého pobytu, byť se občas, po pří
padě na další dobu, vracel do téhož místa, po případě do příbytku, 
který má tam k použití. Arciť nesmí takový měnlivý pobyt býti (rvání 
jen nepatmého. Předpokládáť pojem toulání se již podle obecné mluvy 
poněhlud delší dobu střídání místa pobytu (srovnej rozhodnutí čís. 4277 
předpřevratové úřední sbírky rozh. Víd. s. zr.), takže pojmu potulování 
nelze podřaditi pouhé výlety z jinak stálého bydliště. Avšak určitou 
dobu střídání místa pobytu nežádá zákon ani přesným jejím označením, 
ani iinakými po,ukazy. Proto závisí rozhodování otázky, zda jde při stří
dání místa pobytu osoby o potulování se, na okolnostech připadu a roz-
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hodujícím vodítkem bude účel zákona čís. 89/1885. Účelem zákona je 
donucovati pohrůžkou trestem k tomu, by se lidé r.emající prostředkd 
,k živobytí a nevyhledávající příležitost, by jich nabyli prací, tedy osoby 
práce se štítící, nepotulo'valy z místa na místo, protože způsob 
života takových osob přináší s sebou nebezpečí, že žebrotou budou oby
vatelstvu na obtíž a že vyhledávati budou prostředky k živobytí páchá
mní trestných činů na cízím majetku i proti tělesné integritě jiných. Hle
díc k tomu bude tedy i poměrně kratší doba 'měnění místa pobytu po
tulkou, je-li zejména ze zvláštních okolností případu zjevno, že dotčená 
osoba mění opětovně svůj pobyt, by tím zastřela zahálčivost a nepoctivý 
způs'ob života, aniž s druhé strany je vyloučen předpoklad potulování 
se tím, že se osoba druhu právě naznačeného uchyluje občas do svého 
bydliště. Z naznačených zřetelů vyplynul i zákon O cikánech ze dne 14. 
července 1927, čís. 117 sb. z. a n., jehož účel-em nebylo zmírniti d~ 
savádní předpisy, nýbrž naopakl omeziti cikány a jiné osoby »po cíkán
sku<, žijící v užívání občanského práva voliti svobodně místo pobytu, 
právě v úvaze poměrů, za jakých cikáni tu žijí, a způsobu, jakým se živí. 
Zákon ten jen dokazuje správnost závěru, z něhož vycházel soud na
lézaci, že cikáni, kteří nemohou prokázati, že mají prostředky k živo~ 
bytí nebo že chtějí pracovati, spadají pod pojem tulák:ů. Proto nelze 
shledati právní omyl v rozsudečném předpokladu, že se obžalované po
tulovaly, kdyžtě jest - a stížnost tato zjištění nenapadá - rozsudkem 
zjištěno, že obžalované tábořily již po delší dobu ,(podle spisů od 3. 
května 1928 do 4. června 1928) na různých místech a že se potulují 
z místa na místo za tou příčinou, by se živily krádežemi. Pokud jde o 
druhý bod -stižnosti, nelze sice zásadně upříti právo ke zmateční stíže 
nosti ani proti výroku, že obžalovaný může býti držán v robotárně. 
Soud vykroČí - jak zmatek § 281 čís. 11 tr. ř. předpokládá - při vý
měře trestu ze své trestní moci, uzná-Ii na řečený vedlejší trest, který 
má ovšem ráz zabezpečovacího opatření, pro trestný čin, na který tento 
trest zákonem není stanoven. Než o takový případ nejde. Podle § 7 zá
kona ze dne 24. května 1885, čís. 89 ř. zák. může soud, uzná-li obža
lovaného vinným přestupkem tuláctví podle § 1 téhož zákona, vysloviti 
v rozsudku, že odsouzenec smí býti držán v robotárně; další předpo
klady pro výrok ten v záboně stanoveny nejsou. I napadená část výroku 
o trestu pohybuje se tedy v mezích trestní moci, kterou propůjčujc zá
kon soudu pro potrestání trestných činů, kterým i obžalované uznány 
vinnými. Z moci trestní vykročeno nebylo a zmatek § 281 čís. lItr. ř. 
není dán. Zdali tu jsou zvláštní okolnosti, pro které, jak stížnost do
vozuje, soud v této trestní věci neměl uznati za vedl,ejší trest, k jehož 
uložení jest povšechně zákonem zmocněn, nelze přezkoumati v řízení 
zrušovacím, jehož rozsah jest § 281 tr. ř. přesně vymezen. Z takovýchto 
hledisk jest výrok napadati opravným prostředkem, na nějž strany od
kazuje třetí odstavec § 7 zákona čís. 89/85, t. j. odvoláním. Zmateční 
stížnost jest, i pokud provádí uplatňované důvody zmatečnosti po zá
konu, neodůvodněna i bylo ji proto zamítnouti. 

Odvolání stěžovatelek z výrok,u, jímž bylo podle § 7 zákona ze dne 
24. května 1885, čís. 89 ř. zák. vysloveno, že mohou býti po odpykání 
trestu dány do robotárny, je nedůvodným. Podmínkou tohoto výroku 
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Je podle § 7 odst. prvý zákona, že byl někdo odsouzen pro přestupek 
podle §§ ] až 6 uvedeného zákona. Tomu je tak v souzeném případě 
a obžalované tuto podmínku v odvolání aní nenapadají, poukazujíce 
pouze k tomu, že podle § 6 zákona ze dne 24. května 1885, čís. 90 ř. 
zákona nesmějí býti do robotárny přijímány osoby těhotné a kojící a že 
všechny odvolatelky mají po několika malých dětech, o něž by se nikdo 
nemohl starati, kdyby došlo k výkon,u trestu, čímž míněn zřejmě výkon 
řečeného výroku soudního. To však nejsou okolnosti, jež by 'byly brá
nily soudu nalézacímu v napadeném výroku, odůvodněném nad to po
ukazem k tomu, že obža;Jované, byvše již několikráte trestány pro 
krádeže, tuláctví a žebrotu, jsou osobami nebezpečnými cizímu majetku 
čehož správnost není "ůbec napadena. Poukazu tomu zřejmě za zá
klad sloužící úvaha, že dosavadní tresty neměly na obžalovanou po
lepšujícího účinku, opodstatňuje plně použití práva § 7 uvedeného- zá
kona, vyhrazeného soudu nalézacímu. Okolnosti, jež odvolání uplatňuje, 
týkají se jen provedení soudního zmocnění; provedení to přísluší však 
podle § 7 zákona ze dne 24. května 1885, čís. 90 ř. zák. komisi zřízené' 
buď II z~?,~ké neb .u určitých. okresních správ politických, jíž teprve 
bude uvazl tI, zda vykonu dodanl Odvolatelek do donucovací pracov",y 
nebude brániti zřetel zákonný (§ 6 téhož zákona) nebo arbitrérní. Bez
důvodnému odvolání nebylo proto vyhověno. 

čís. 3306. 
·-·-~-·'::"~?'f-I~ 

Libovolné věcné vazby a slovní fot'mulaci nelze sice pokládati za 
samostatný celek, ohledně něhož by bylo zkoumati, zda zakládá samo-· 
statně skutkovou podstatiu p<'1ečinu urážky na c~i lze však zkoumati zda 
ohledně jednotlivých, samostatný celek tvořících části letáku buď Škut
ková podstata trestných činů dána vůbec není, či zda v důsledku pro
vedeného důkazu pravdy jest pachatel beztrestným. 

Pokud jde o urážku na cti, tvrdí-li se o někom, že je za veřejrwu 
práci honorován (má sinekuťy), a jsou,li jeho příjmy stotožňovány se 
špiritusovýnJ.i příjmy. 

(Rozh. ze dne 26. října 1928, Zm I 182/28.) 

Ne i v y š š í s o u cl jako soud zrušovací po úsním líčení k zmateční 
stížnosti soukromého obžalobce Dr. losefa Z-y a k zmatečním stížnostem 
?bžalovaného Františka M-ého a Arnošta B-a do rozsudku krajského 
Jako kmetsk:ého soudu v Táboře ze dne 13. ledna 1928, jímž František 
M. a Arnošt B. 1. byli uznáni vinnými p'řečinem proti bezpečnosti cti 
P?dle §§ 491 a 493 tr. zá,ki., 2. naproti tomu byli sproštění podle § 259 
~I.S. 3 tr. ř. z obžaloby pro přečín proti bezpečnosti ctí podle § 488 a 
castečně podle § 491 tr. zák., částečně vyhověl zmateční stížnosti sou
krom~ho ob~~ldbce a rozsudek nalézacího soudu zrušil, pokud byli obža
lovam Franltsek M. a Arnošt B. podle § 259 čís. 3 h, ř. sproštění z ob
žaloby pro přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. zák., spá
chaný tím, že v iletéku v odstavcích počínajících slovy: »V lis.topadových 
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volbách roku 1925 svolal jsem si schůzi .... « až končících slovy v odst. 
V. » .... jak jsem mu křivdil« soukromého obžalobce Dr. Josefa Z-u 
jednak sdělením smýšlených nebo převrácených skutků křivě vinili 
z určitých nepočestných činů, které by ho v obecném mínění mohly 
uvésti v opovržení nebo snížiti, jednak vinili z opovržlivých v;lastností 
nebo z opovržlivého smýšlení nebo vydávali ho u veřejný posměch.; 
v důsledku toho zrušil roz'sudek nalézacího soudu ve výroku o trestu 
a výrocích s tím souvisejících. Jinak zmateční stížnosti soukromého ob~ 
žalobce i obžalovaných zavrhl a nalézacímu soudu uložil, by ve věci 
v rozsahu zrušení znovu rozhodl a přihlížel při rozhodování o trestu 
k odsuzující části rozsudk.u. 

D ů vod y: 

1. Soukromý obžalobce Dr. Josef Z. podal proti rozsudku nalézacího 
soudu zmateční stížnost a odvolání. Zmateční stížnost napadá osvobo
zující část napadeného rozsudk,u a uplatňuje zmatky čís. 5, 7 a 9 a) 
§ 281 tr. ř., číse:lně je uvádějíc. V provedení napadá stěžovatel rozsudek 
v celé jeho osvobozující části a vytýká nalézacímu soudu, že neměl obsah 
závadného letáku rozčleniti na jednotlivC náměty, nýbrž hodnotiti jej 
podle zásad trestního zákona. V tomto rozsahu nelze s názorem stěžo
vatele souhlasiti. Ač je správné, že nelze »libovolné věcné vazby« a 
»formulaci slovní«, jak zmateční stížnost tvrdí, považovati za samostatný 
celek, ohledně něhož pak lze zkoumati, zda zakládá samostatně skut
kovou podstatu přečinu mážky na cti, lze z druhé strany v souhlasu 
s ustanovením jak trestního zákona, tak trestního řádu zkoumati, zda 
oh:ledně jednotlívých, samostatný celek tvořících částí letáku buď skut
ková podstata trestných činů dána vůbec není, či zda v dť1sledku prove

.ného důkazu pravdy pachatel jest beztrestným. Z tohoto správného 
posuzování věci vycházel nalézací soud při rozhodování o obžalobě na 
Františka M--ého a Arnošta B-a a proto nutno zkoumati, zda zmateční 
stížnost je v právu, pokud napadá rozsudek z uplatňovaných důvodů 
zmatečnosti i pro tyto jednotlivé samostatné urážlivé části závadného 
letáku. A tu shledal nejvyšší soud zmateční stížnost soukromého obža
lobce částečně dúvodnou. 

2. Podle zjištění nalézacího soudu - jehož bezvadnost po formelní 
stránce v této části vúbec napadena není - obsahuje závadný leták 
tvrzení, že v Hstopadových volbách roku 1925 na schůzi voličů vB., 
když se tam dostal obžalovaný František M. do rozporu s Dr. Josefem 
Z"ou jako politickým odpůrcem a byl jím vyzván, by řekl, když ví, jaké 
příimy Dr. Z. má, M. prohlásil: »máte čtvrt milionu ročně, je tedy Vaše 
veřeiná práce brilantně zaplacen,,«. Dr. Z. prohlásil, že toto nařknutí je 
těžkou urážkou, která není pravdivá, a že dokáže u soudu, kde bude M-ého 
žalovat, jak mu křivdil. Nalézací soudl i v tomto sm.ěru sprostil o.bžaIO'
vaného s odůvodněním, že sice tvrzeni obžalovaného M-ého v letáku: 
»Máte čtvrt milionu Kč ročně, je tedy Vaše práce »brilantně zaplacena«, 
neodpovídá obsahu soudních spisů, - podle kterých dokázal M. Dr. 
Z-ovi, že má ročních příimů na čtvrt milionu -, nýbrž že j.eho výro'k 
zněl: »Dr. Z. má sinekury, má čtvrt milio,nu Kč ročně«, ale ani v onom 
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výroku neshledal soud urážku na cti obžalobce ve smyslu §§ 488, 491 
tr. zák., neboť výrok ten jest konstatovánim fakta, že práce honorovaná 
čt~r.t milonen; Kč ročně. je ho?m.ována b!i1antně. Že by bylo zřejmou 
.urazkou, tvrdl-II se o nekom, ze Je za vere]nou praci honorován nelze 
prý tvrditi, neboť veřejná práce se honoruje. Zmateční stížnost s~ukro
mého obžalo'bce vytýká v tomto směru rozsudku nalézacího soudu zma
!ek i podle ~is. 5 i ~odle, čís~ ~ aj t2801 tr. ř., tvrdíc, že pro zjištění, 
ze Dr. Z; ma očt~rt milIOnu roem,ch prl]mu z3L verejnou práci) není v roz
sudku duvodu, ze rozsudek trpl v tom smeru neúplností a že nalézací 
soud mylně právn~ ~osuzo~~l otázk:u,. zda závadný výrok zakládá skut
kovou podstatu prečll1u urazky na ctr. Zmateční stížnost nutno uznati 
v tomto směru za důvodnou. Ze zjištění nalézacího soudu o obsahu 
trestních ~pisů. plyne, že v !restním.!í,zenf byly zjišťovány sice příjmy 
Dr. Z-y, ze vsak nebyly vubec zjlstovany se zřetelem k tomu zda 
příj,my ty Dr; Z. měl za veřejnou práci, neboť tehdejší obvinění se ;trany 
M-eho, ]ehoz pravdIvost tento dokazoval, znělo jen, že Dr. Z. má čtvrt 
milio;1U, Kč ročně a má sine~ury. TO,to z)ištění mohlo by snad býti do
statecnym podkladem pro nazor nalezaclho soudu, že výrok z trestního 
řízení je též konstatováním fakta, že práce honorovaná čtvrt milionem 
Kč ro?ně je honorována br~latně. NeJze však z dokázaného výroku 
trest~lbo nze~, dovozovatr, .z.e se obsah?vě kryj.e se závadným výrokem 
v letaku_: »Mate na čtvrt 1111llOnu Kč rocně, je tedy Vaše veřejná práce 
bnlantne zaplacena«. Je tedy oprávněno'lI výtka zmatečnistižnosti že 
nalézací soud prostě zamě.ř1uje pojem urážky z dolno-kralovického sroru 
se zcela odhš!,ýt,n tvrz.ení!TI v uy.edené větě letáku. Je sice pravda, že 
nelze tvrdItI, ze jest ]IZ vzdy urazkou, tvrdí~li se o někom vůbec že ie 
::a veřejnou, p~áci ho~orován, ale je zmateční stížnost v právu, doz'ovujíc, 
~e nelze urazln,:ost vyroku posuzovati bez vztahu k. okolnostem a k Sp8-

]1t,:str, za ,kterych ~e výr?k stal. Uváží-li ,gé, že podle obsahu leiákCl 
ob~aIDvan)~ !Vl'v napred zd.uraz~5)V~JJ že se svojí veřejnou prací nepotřc
bU1e.ochlubltl; ~e ]1. konal ?e.zls!~e, ale by Dr. Z. řekl shromážděným 
volJcum, Jake JSou jeho rOCll! pnjmy, a, prohlásil-Ii na to o Dr. Z-ovi: 
»Máte na čtvrt milionu Kč ročně, ie tedy Vaše veřejná práce brilantně 
zaplacena«, nutno uznati, že předhůzka takového honorování v takové 
souvislos.ti může .býti viněním Dra. Z-y z jednání nepočestného nebo 
n,;mrav,n~h~, kt~r~ by ho mohlo .uvéstr v opovržení nebo .snížiti v obec .. 
nem ~nIn,enl. ~ylJlse. proto nal'ezací soud, vycházeje z názoru, že zá
vadn}, vyrok vubec skutkovou podstatu přečinu urážky na cti zakládati 
nemuze, a byl? pr?to v tomto směru zmate~ný výrok rozsudkový zrušiti. 
Na soudu nalezaclm bude, by s tohoto pravního hlediska obsah letáku 
ve z,ruše.né části rozsudk.u, uvedený zkoum,al a smysl i obsah jeho zjistil. 
N'0ezacI so>~d all! ne.~.\lst,:val, zda prokazané příjmy Dr. Z-y byly za 
vere]Il0u pr~cl, ~o p:lpa~e: ~da. se k funkc.ím s těmito příjmy Dr. Z. 
90:stal .na zaklade sve vere]ne čInnostI a vlIvu svého postavení ve ře
rejnos.tr" v k,terémžto případě by výrok: letáku 'byl, byť urážlivý, přece 
pravdlvy; dukaz pravdy byl nastoupen. Bylo proto nalézacímu soudu 
uložiti, by ve věci znovu jednali a rozhodl. 

.3. Nelze vš.ak souhlasiti s Vývody zmateční smnosti soukromého 
obzalobce proti další části osvobozujícího rozsudku nalézacího so'udu. 
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Především jest zdůrazniti, že podle protokolu o hlavním přelíčeni nebyly 
nabízeny důkazy daňovými výměry za léta 1925-1926, jichž nalézaci 
soud nedbal; míní-li zmateční stížnost v tomto směru uplatňovati po
ukazem zmatek podle § 281, čís. 4 tr. ř., schází pro to základní zákonné 
předpoklady. Zmateční stížnost soukromého obžalobce napadá rozsudek 
nalézacího soudu i v části, v níž neshledává v dotyčné části obsahu letáku 
skutkovou podstat,u urážky na cti proto, že leták reprodukuje podle 
pravdy obsah a výsledek trestního řízení, provedeného před soudem 
dolno-kralovickým a před odvolacím soudem v Kutné Hoře. Je sice 
pravda - což též zmateční stížnost zdůrazňuje -, že připojením obsahu 
sporu dol no-kralovického na úvod leták:u, předhazující soukromému ob
žalobci brnanně placenou veřejnou práci, se dojem úvodu stupň,uje. 
Z tohoto důvodu se však přes to ta část letáku, o které nalézací soud 
zjistil způsobem lormelně bezvadným, že je věrnou reprodukcí obsahu 
trestních spisů dolno-kralovických a kutnohorských, nestává závadnou 
a nezakládá trestnost obžalovaných, ana o sobě neobsahuje skutkovou 
podstatu trestného činu. Neboť, může-li se soukromý obžalobce i touto 
částí cítiti dotčen, neni to pro obsah této části letáku, nýbrž pro zá
vadnost předcházející části, ohledně které již Nejvyšší soud v předcho
zím odstavci zmateční stížnosti soukromého obžalob ce vyhověl a pří
slušnou osvobozující část rozsudku zrušil. Pokud zmateční stížnost sou
kromého obžalobce dokonce ohledně části letáku, reprodukující obsah 
trestních spis,ů dolno-kralovických a kutnohorských, nevychází ze zjištění 
rozsudku nalézacího soudu, nýbrž zejména příjmy soukromého O'bža
lobce v trestním říz,ení zjíšťované odchylně O'd rozsudku nalézaciho 
soudu vypočítává, vysvětluje a hodnotí, není provedena pO' zákonu, brojíc 
nepřípustným způsobem proti hodnocení průvodů nalézacím soudem 
a proti ieho v01nému uvážení, a nevychází ani ze s,kutko-vých okolností, 
jak je zjistil nalézací soud (§ 258 a 288 čís. 3 tr. ř.). V tom směru není 
po zákonu provedena. Rozsudek nalézacího soudu zcela správně a vý
stížně podle obsahu obžaloby vytýká, čím z obsahu letáku a ve k:terém 
směru se soukromý obžalobce cítí na cti uražen. Pak se rozsudek na
lézacího soudu těmito jednotlivými závadnými místy letáku obírá a odů
vodňuje, proč v nich neshledává urážky na cti. Z toho zmateční stížnost 
napadá tu část, v níž nalézací soud shledává nezávadnou polemiku té 
části letáku, kde se proti lvrzeníčlánku "Z H-ova kraje« k:ladou otázky, 
»kde se vzalo soudně zjištěných čtvrt milionu Kč ročního příjmu«, a 
obsahuje výrok: »Za jednoroční příjem Dr. Z-y, který byl soudně do
kázán, musí pracovati skoro 10 akademicky vzdělaných úředníků c(lIý 
rok,.« Bezdůvodně, Nalézací soud správně zdůraznil, že leták byl vydán 
jako odpověď a obrana M-ého proti článku v »H-ově kraji«, o kterém 
nalézací soud způsobem lormelně bezvadným zjistil, že neodpovídá 
zcela skutečnosti, a správně neshledal nalézací soud v polemi~e stímt," 
článkem, přivádějící jeho obsah na pravou mim podle, soudmch Sp!su: 
obvinění soukromého obžalobce z nečestného jednám, neb opovrzem 
hodných vlastností a t. d. ani po stránce objektivní, Hm méně subjek
tivnL Pod stejný zorný úhel spadají Výtky zmateční stížnosti proti roz
sudku, jakož i jejich bezdůvodnost, ohledně věty leták:u: »To je ten 
ohromný úspěch Dr. Z-y t. d.« Zmateční stížnost soukromého obžalobce 
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uplatňuje, též Zmatek neúplnosti a nejasnosti podle čís. 5, po případě 
l1,evyčerpal11 obžaloby podle bodu 7 § 281 tL ř, pro~o, že rozsudek na
lezac.ho soudu shledává bez závadnost obsahu letaku, - nedostatek 

. diffamujicí snahy proti soukmmému obžalobci - proto, že leták ne-
tvrdil O s.o~kromém obžalobci, že má 'příjmy v něm udané, ný~r~, ",~e 
bylo clokazano Ve Sporu dolno-kralovickém, že je měl«. ZmateclU shz
nost poukazuje k tomu co leták ještě na jiném mistě uvádí, 
že ,se »Dr. Z. dověděl, jaký má roční příjem, zda je síne
k;unsto~«. Tato pod obžalohuspadající věta nen,í prý tedy roz
hodn.utrm nalézaciho soud,u vyčerpána. Ani tu není zmateční stížnost 
v pravu. N;n.! tu tvrzené neúplnosti, nejasnosti ani nevyčerpané obža-
10,bŽ' l'!eb?t J~dnak již z doslovu rozsudku »soukromý obžalobce se d~
vedel, Jaky ma příjem a t. d.« je zřejmé, že se i tato část letáku vztahuje 
na dobu 'l11n~lou a ne pozdější, a nad tO' zmateční stížnost cit,uje t~ 
roz~udek nalezacího soudu kuse neúplně. Tam totiž v této souvislosh 
naleza~: soud ,Odůvodňuje svůj názor i poukazem k tomu, že výpočet --, 
rozu~,eJ v letaku _ odpovídá stavu zjištěnému rozsudkem dolno-kralo
vlckeho soudu« a >'že citují se v tom směru - rozuměj v letáku - dů
;ody roz,sudku krajského soudu v Kutné Hoře«, z čehož jasně plyne, 
z~ se l;tak I ohledně této své části vztahuje jen k době min,ulé a k vý
delkovym, POměrům Dr. Z-y, jak byly již v trestním řízení pře~ ?olr;~
kr:lov.ckym S?Udem probírány a zjišťovány, Bylo p,rotn zm.atecnl ~hz
noo t osoukromeho obžalob ce, pokud jí nebylo vyhoveno - Jednak pko 
bezduvod~ou, jednak jako po zákonu neprovedenou, zavrhnouti. "' 

, II. Obzalovaní František M. a Arnošt R uplatň.ují proti OdSUZlll'cí 
častl r~zs~?ku nalézacího soudu zmatky podle § 281 čís, 5, 9 a), b), 
c) tl'. L~ c.selně ie uváděiíce. Provedení obou zmatečních stížností se 
obsahove .z~ela kryje. Obžalovaný Arnošt B. jen dodává. že napro~to 
n~mohl m.tr vědomí. že leták obsahuje obvinění obžalobc", z opovrzlt
vych vlastností. ana v něm byla citována soudní rozhodnutí. Ve smě:u 
z.n,a~k~ podle § 281 čís. 5 tL ř. uplatňuje se rozpor se spIsy proto, ze 
ZJISt:'11I sO,udu, Že M. vinil soukromého obžalobce z opovržlivých vlast
no~tr ----; z'; jeho příjem je většínou téhož původu, jako příjmy, jic~ž 
necestny puvod z lihu by.l straně M-ého o volbách předhazován, - Je 
v rozpo,ru s prohlášením M-ého při hlavním přelíčení, že pouka~ov~n~ 
k hhovym, alerám býv. předsedy senátu P-a nepokládal za o~vmoval1l 
~ nečestnych vlastnO'stí. Proto je prý zjištění soudu všeobecnym a ne
uplnym; Ta~o část zmateční stížnosti je bezdůvodná, neboť z proto~:olu 
~ hlavn!m preličenÍ ze dne 13. ledna 1928 plyne, že M. tolrko prO'hlaS!~, 
,e s~ vytkami příjmu špiritusových podniků se týkajícimin~cítili dotčenI. 
V c\usledku ~oho se výtka nekryje se skutečným stave,;, vecI a Je p~oto 
b~zpo~statna. Avšak, odezírajíc od toho, je názor M-eho, zda P?klad~1 
nredhu~ky Jeho straně ciněné za urážlivé či nikoli, nerozh.odn~m pr! 
zkouman. správnosti názoru nalézacím soudem v rozsudku, ze zavadny 
doslov let~k,u byl pro Dra. Z-u uráŽlivým. Nalézací SOU? správně v roz
~udku uvad., Že stať letáku obsahující tvrzení, že příjmy Dr. Z-y ze 
SPlrttu~ových podniků jsou téhož původu jako příjmy, jic~! .n~čestný pů
v?d by I st:"ne M-ého předhazován, je pro Dr. Z:u ura,zlrv~m. Že byl 
predhazovan nečestný původ příjmů straně P-ove, nalezacl soud ne-
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od~ozuje z názoru M-ého v této věci) nýbrž zjišfuje že se P-ově str~n>~ 
»predha.zovalo« t~dy veřej~ostÍ' :?im? tuto. stranu dtoj.íd předhawván~ 
byla pec.estno'st Ruv~d~ o~~c~ pnlmu. Spravně proto nalézací soud do_o 
vOZ?le, ze ztotoznovam P~IJ';1u Dr: Z-y s řečenými příjmy strany P-ovy 
dot~k~lo se ctI r:r. Z-y prave se zretelem na názor veřejnosti o takOVých 
pe~ezlch. Ve s~eru .'m.at~u podle § ~81 čís. 9 a) tr. ř. zmateční stížnosti 
obzalova~ych uplatnull, ze pry nemeli vědomí, že se dotýkají cti osoby' 
soukromeho obzalobce. V tom směru však není zmateční stížnost M-ého 
proved~na po záko,nu. Nal,ézací .s.ou~ v .nap~d:,né';1 rozsudku výslovně 
ohledne obzalova!,e~o M-e:lO ZJIsťule,. ze vedel, ze se závadným o'b
sahem letak;! d?yka ctI o~z~lobcovy, vll1ě ho z opovržlivých vlastností. 
,\0 zmate~m stlznost z~mlcule. Takový postup příčí se předpisu § 288 
ČIS. 3 tr. r." podle ktereho nutno při přezkoumání rozsudlou nalézacího 
sou.du vy~hazetl ~e skutkových okolností nalézacím soudem zjištěných. 
Avsak am ohledne. obžalovaného Arnošta B-a nelze se zmateční stížností 
souhla~ltl. Po ~ubJektivní stránce nalézací soud zjišťuje, že obsah letáku 
byl obzalo,vanemu B-?Vi znám,.a že mu bylo též známo, že M., který 
bXI n.~. I,etak~ po~epsan, Je SI vedom své zodpovědnosti. Nalézací soud 
tez zJIs{,ule, ze zavadný doslov letáku je takového obsahu že si obža
lo-:.aný B. musi,l, býtí vědom toho, že obsahuje obvinění' soukromého 
obzalobce z opovržení hodných vlastností. Pokud zmateční stížnost 
tvrdí, že si ?bžalovaný nebyl vědom urážlivosti letáku, není provedena 
am ,tu, p.o zak?nu J§ 288 čís. 3 tr. ř.). Pokud však zmateční stížnost 
vytyk~, ze naleza~1 soud nehodnotil okolnost, že byla v letáku citována 
soudm rozhodnutI a proto že B. nemohl míti vědomí urážlivosti obsahu 
~~táku -. čím "se snad stěžovatel snaží .uplatňovatí ve smyslu § 281 
C!s. 5 tr. r. neuplnost proh rozsudku nalézacího soudu nutno zmateční 
stíž~ost ozna~iti za bezdův?,dnou, neboť mezi obsahen{ soudních spistl, 
ktere se v leta,k~ reprodukUJI, se doslov letáku, pro který jen byl B. od
souzen, nenalez~ a z doslovu letáku jest zřejmé, že věc soudního řízení 
dOI!,o-k.ralovlckeho s doslovem Jetálou není totožnou, nýbrž že doslo" 
letaku le samostatným novým projevem M-ého o Dr. Z-ov i. Nemusil 
proto ~~Iézací s.oud --::.,a není tedy jeho postup ani neúplností ve smyslu 
§.281 CI:. 5 tr. L - pn hodnocení výsledků řízení, po subjekívní stránce. 
VIny obzalovanéh'O B-a na tuto okolnost bráti z"láště zřetel. Tvrdí-li 
zmatečni stí~nos:i obž.alova!1ých, ž~ nebylo úmyslem, zatáhnouti Dr. 
Z~u do ~Iho':.~ a!e:y ~ ze ?~zalova~y M. měl na mysli postavíti do pra
ve ho svetlar~dem a.lednam rep~bhkánského tisku a jeho agitátorů, jsou 
t~to oko,lnosh, kte~e sn~d určuJI motiv závadného jednání, pro otázku 
VIny, po .. subJektlv~ll strance zcela nerozhodny. Avšak aní poloud zm·a
tečm sÍl;nostl obz.alovaných uplatňují zmatky podle § 281 čís. 9 b) a. 
~ c) !r. r., n~byloym ~ze vyhově,ti. Zmatečnf stížnosti poukazují k tomu, 
ze pry trestm oznamenl soukromym obžalobcem v této věci učiněné ozna-. 
Čluj~ závadným, že se v letáku praví, že se ze strany republikánské straně 
M-eh0'p0 volbách vytýkal špírítus, kdežto V letáku stojí, že se tak stalo. 
o volbach; z toho se vyvozuje promlčení ohledně tohoto obsahu letáku. 
Zm~teč~í s~žnos.t vša~ pomíj,i, že s pů~od~ím trestním oznámením byl tež 
soucasne predlozen sam letak se spra1inym doslovem že trestní ozná-. 
mení, Jakož i pozdějí obžaloba tento leták cituje, t~kže nemůže býti. 
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po~nybností o tom, co soul(l:omý obžal?bce stihá, ,~eh~~c~íc 211i .k.!omu, 
že se jedná u zřejmou - lednoho plsmene se tykal!C! -. pls~rskou 
chybu. Podobně má se věc s t~rzeným n~do.st~tkem potřebne obz~lobl.: 
k odsouzení pro výrok »kdo v te pecl s~da, pneho tam hlecla«, P?nevadz 
v obžalobě je uvedeno »kdo v té pecI hlodá, JIneho tam hleda«. I tu 
se jedná zřejmě o písařskou chybu a zmateční stížnost ovšem zase za
mlčuje, že trestní oznámení znělo správně a že v důsledku citace letáku, 
který bvl předložen, o obsahu obžaloby nemůže býti pO,chybnosti. Bylo 
proto zmateční stížnost obžalovaných jednak jako bezduvodnou, lednak 
jako po zákonu neprovedeno." zavrhnouti. 

Čís,3307. 

Ke sku(Jk0'vé P0'dstatě přečinu podle § 486 čís. 1 a 2 tr . .'.ák. vyžaru;je 
se mílmo jiné »neschopnost platiti«. Tento stav· nelze ztot0'znovati s pre
dlužením, t. j. stavem, kde dluhy (pasiva) jsou větší než jmění (akti
va). Předlužený dlužník !1'ůže býti placen~ ~h,?pným a i, zna~~ a1divn! 
dlužník může býti placent neschopnym. Ma-tl však takovy dluznlk aspon 
důvodnou a spolehl&v0'u naději, že se mu hotových prostředků d0'stane 
v takové výši a v takové době, že svým závazkům vyhovi s průtahem, 
nepřevyšujícím míru, jakou věřitelé v podobných případech obvykle 
povolu[jí, nejde u něho o neschopnost plati!ti, nýbrž o váznuti platů. 

Neschopným platiti je dlužník, jenž není s to, by uspokojil veškeré 
své věřitele v době přiměřené pravidlům řádného provozu jeh0' výdělečné 
čínn0'sl!i. Přiměřen0'st t'éto doby dlužn0' Posuz0'vati různě: jinak u bank, 
kde se vyžaduje mobllita Impitálu a tudíž uspokojení věřitelů ve velmi 
krátké době, jinak u podniků sézonníCh, kde zjednání prostředků k pla
cení závisí na době, kdy podniky ty hlavně vydělávají (sézony vánoční, 
lázeňské a pod.), jinak u poOOIiků továrnich a jinak u OS0'b oc\lllázaných 
na pevné platy, u nichž dlužno počítati se lhůtami až\ víceletými. 

Neschopnost placeni stavebnih0' družstva; uedbalé jednáni (§ 48& 
čís. 1 tr. zák.) jeho činovnlků, pustili-li se d0' stavby dalšich domů a 
v ni pokračovali, ačkoli neměli dostatečných h0'tových prostředků a ač
koliv Již podle z~osti ze stavby dřívějšich dmui věděli, že stát ne
uznává rozpočty stavebních nákladů jil11li předložených, nýbrž činí dosti' 
značné škrty a se nes(\ara!V o to by čekatelé složili čás~ na ně připa
dajíci včas, ~ebo je zajistilii takovým způsobem, by je družstvo mělo> 
k P0'užiti a t. d. 

Dokladem dlužnikovy neschopnosti platiti není sice 0' sobě, že některý 
z věřitelů ho zažal0'val o zaplacení pohledávky po případě vedl naň 
exekuci, může však po případě oné neschopnosti oosvědč{llVati okolnost,. 
že se žalOby mu<ňli1y a dlužník nemohl zaplatiti. 

Zásada § 134 tr. zák. ° příčinné souvislosti platí i pro obor § 48& 
tr. zák. 

úplatHiářství (zákon ze dne 3. července 1924, čís. 178 sb. z. a n.). 
Přestupek podle § 2 odst. prvý ZákOllla, nabídl a poskytl-Ii kdo sta

vebnímu referentu zemské politícké správy prospěch za tim účelem, 
by dal o kolaudaci družstevních domů pi'lznivý posudek a se přílmluvn, 
by byl0' vyh0'věno žádos(fi družstva o zvýšení státní subvence. 

43' 
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Spoluvina na tomto přestupku. Návodcem jest 1 ten kdo osobu 
ke spácháni trestného činu ji>: rOih.Odnutou, posiluje v jej~ rozhodnutí: 

(Rozh. ze dne 26. října 1928, Zrn II 44/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnosti obžalovaných do rozsudku krajského soudu v Jihlavě 
ze dne 30. září 1927, pokud jím byli uznáni vinnými Karel M. přečinem 
úpadku z nedbalosti podle § 486 čís. 1 a 2 tr. zák. a čl. X. cís. nařízení 
ze dne 10. prosince 1914, čís. 337 ř. zák. a přečinem podle § 2 odst. (1) 
zákona o úplatkářství ze dne 3. července 1924, čís. 178 sb. z. a n., Karel 
H. spoluvino.u na přečinu podle § 5 tr. zák. a § 2 odst. (1) zákona o 
úplatkářství. 

Dllvody: 

1. Ke skutkové podstatě přečinu podle § 486 čís. I a 2 tr. zák. 
vyžaduje se kromě jiného »neschopnosti platiti«. Tento stav nelze zto
tožňovati s předlužením, t. j. se stavem, kde dluhy (passiva) jsou větší 
než jmění (aktiva). Předlužený dlužník může býti placení schopným a 
i značně aktivní dlužník může býti placení neschopným. Má-li však ta
kový dlužník aspaň důvodnou a spolehlivou naděii, že se mu hotových 
prostředků dastane v takové výši a v takové době, že svým závazkům 
vyhoví s průtahem nepřevyšujícím míru, již věřitelé v podobných příc 
pad ech obvykle pO'voluji, nejde ,u něho o neschopnost platiti, nýbrž 
o váznutí platů. Neschopným platití jest dlužník, jenž uení s to, by 
uspokojil veškeré své věřitele v době přiměřené pravidlLtm řádného pro
vozu jeho výdělečné činnosti. Přiměřenost této dobv dlužno posuzovati 
různě: jinak u bank, kde se vyžaduje mO'bilita kapitálu a tudíž uspo
kojení věřitelů ve velmi krátké době, jinak u podnikli sezonních, kde 
zjednání prostředků k placení závisí na době, kdy podniky ty hlavně 
vydělávají (sézony vánoční, lázeňské a pod.), jinak u podniků továrních 
a jinak u osob odkázaných na pevné platy, u nichž jest počítati se Ihů'" 
tami až i víceletými. S tohoto právního hlediska jest vycházeti při roz
hodování o zmateční stížnosti Karla M-ého a vycházel s hlediska tohó 
správně i so·ud nalézací. Soud nalézací zjistil sice, že aktiva stavebniho 
družstva v J., činí celkem asi 2,144.458 Kč 50 h, jeho ce.J.ková passiva 
(dluhy) naproti tomu 3,235.264 Kč 49 h, tak že nekrytý schodek byl 
by asi 1,090.805 Kč 99 h, a v úvodu k tomuto zjištění zdllraz!1i!. že 
družstvo není jen neschopným platiti, nýbrž že je vzhledem ke stavu 
svého jmění, k onomu poměru aktiva pasiva z něho vyplývajícíll1u 
schodku, také značně předluženo. Při tom však ihned označil soud na
lézací otázku předlužení společenstva za zcela nerozhodnou pro tuto 
trestni věc, t. j. pro rozhodnutí, zda bylo společenstvo neschopným 
platiti ve smyslu § 486 čís. 1 a 2 tr. zák. a uvedl v rozsudkových dl1-
vodech, proč se podjal úkolu řešiti onu jinak podle jeho vlastního n'\
zor:u nerozhodnou otázku. Mezi pasivy společenstva isou totiž uvedeny 
clve poměrně značně vysoké položky ~ 1,475.000 Kč jakožto hypote
kárni dluhy druhého pořadí a částka 805.895 Kč jako vklad\' čekatell1, 
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zajištěné lea .ieclnotliv}c11 dome~h sp::liečenstva, a ~astávali o?hájci ,ob~ 
žalovaných již v prve StohCl nazor, ze ony pohleda;,ky d~uheho poradl 
nepatří vúbec do pasiv společenstva proto, ze se stat, zav.azal je uroko
vati a amortisovati, a že za dluh družstva nelze pokladah vklady čeka
telú. Nalézací soud řešil otázku předl.užení ·družstva podle rozsudkových 
důvodl1 jen proto, by obžalovaným vy~větli1 ~ravýo význam st~tní pod
pory ve způsobě záruky podle § 27 Č1S. 1 zakonu o staveblllm ruc?u 
ze dne 27. ledna 1922. čís. 45 sb. z. a n. a ze d~e 25. ledna 19~3, Č1S: 
35 sb. z. a n. a vliv, jaký má tatO' státní záruka Jednak ,na po.mer mezI 
družstvem a věřiteli, jakož i mezi věřiteli družstva a staten;, ~e:inak n~ 
poměr mezi družstvem a státem, při čemž dospívá podrob-nyml uvahaml 
k závěru, že mezi pasiva družstva jest zařaditi jak ony státem zaručené 
pohledávky druhé hypotéky, tak i částky složené čekateh na domy spo~ 
lečenstva. Z těchto úvah je zjevno, že rozsudek řeši otázku neschopnost! 
družstva platiti zcela nezávisl~ na svém zjištění, ž~ ?ružstvo bylo take 
značně předluženo. Zrušovaclmu soudu Jest tudlz jen zkoumah, zd~ 
rozsudkový závěr, podle něhož se družstvo ~talo, a byl? v r?,~h?dne 
době (od roku 1924 do června 1925) neschopnym p,atrh, te dals1ml sa
mostatnými zjištěními a úvahall1: r.ozsu,dk~vynl1 opo?statnel'., J~dn~,k po 
stránce skutkové, jednak ve smeru pravnlm. )ehkoz, zn;~tecl1l ,sŤ.znost 
obžalovaného Karla M. rozsudek v tomt~· bode, a~po~ pm;lO, ,Vl;bec n~
napadá, stačí nastíniti jen v hrubých ?brysech,. ze. re~eny zaver, odu
vodněný případně po stránce skutkove, vyhovu!~} !ak,onu. poklad~m 
právně bézvadného postupu nal-ézacího soudu pn rese,m a pn kladne~ 
rozhodnutí otázky je již důraz, s nímž se v ro~su~kovY,ch du;,od~ch, vy
slovně připomíná, že .u družsva nešl? o po~he ,:aznu!l platu, nybrz ze 
tu šlo o skutečnou neschopnost platrtl, ponevadz druzstvo nebylo s t5l 
uspokoiiti své věřitele úplně v době přiměřené, jak je obvyklým, pn 
stavbáéh domů. Právem stačilo nalézacímu soudu k onomu pOjmovemu 
znaku skutkové podstaty přečinu podle § 486.Šís. 1 i 2 tr. :;ák. ~ozsud
kové zjištění. že stavby domů družstva byly I1Z hotovy a vSJ:hn~ ,:09a-
vatelé žádali zaplacení. družstvo však nemohlo, home zbytk,u ;apulc~y 
od Moravské hvpoteční a zemědělské banky ve 4 1h % komunalmch dluz
ních úpisech 280.900 Kč nom. při kursu asi 65 Kč, o němž však nebylo 
ani jisto, kdy bude vyplacen, po~ítati s určitosti s, tím, že dostane v do
hledné době nějaké peníze a že JIch dostane zejmena tohk, by bylO' s to, 
zaplatiti všechny splatné dluhy. . . . .. """ 

Dokladem dlužníkovy neschopnostr plaŤ!Ťi nel1l S!C~ o sobe, :: ne; 
který z ieho včřitelli ho zažal?val o zaplacení pohl~davky po pnp!,de 
vedl naňiiž i exekuci (rozh. ČIS. 2067 sb. n .. s.), n~z rozsu~ek spatru]e 
další nkolnost, nasvědčující této neschopno~!t, u, druzstva, pra,vem, v tom, 
že se jeho věřitelé neomezili na P?·uhé nal~ha'l1l n," zaplacem svych po,
hledávek, nýbrž že žaloby se mnozlly, druzstvo ~sak dluhy ,zapl~tlh n~
mnhlo. Z dalších podrobných zjištění rozsudkovych vychazl,na Jevo , z: 
platebni potíže nastaly u družstva již žalobami o zaplaceI1l65.:227 Kc 
a 123.174 Kč, podanými stavitelem K~rlemv>Sch-~~ ?n,e 20. ,srp~a, a . dne. 
3. říina 1924, a zjiš.tění ta, doplněna dalslmJ z]lsten,lml, t~k~J!Clml se· 
několika dalšícl1 žalob nodaných na družstvo v pIvych meslclch roku' 
1925, opravňovala nalé~ací soud k závěru, že družstvo, které nebylO 
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již v měsících červenci až říjnu 1924 s to zaplatiti svým věřitelům i 
částky docela nepatrné (1.522 Kč 83 h, 4.360 Kč 60 h, 1.993 Kč 44 h 
a 2.503 Kč 20 hl, nebylo již v srpnu a v září 1924 s to uspokojiti úplně 
své věřitele a dostáti všem svým povinnostem. Posléze přispěl také 
zřetel na další skutečnost, že v později zahájeném vyrovnacím řizení 
byla družstvem nabídnuta věřitelům kvata pouhých 60% jej;ch pohle
dávek, na kterou tak~ věřitelé přistoupili, právem k tomu, že podle pře
svědčení nalézacího soudu nešlo u družstva jen o přechodné váznuti 
platů, nýbrž o skutečnou neschopnost platiti ve smyslu § 486 čís. 1 a 2 
tr. zák. Jest ovšem připustiti, že se často na neschopnost platiti usuzuje 
z předluženosti a že se proto v rozsudcích, týkajících se přečinu podle 
§ 486 čís. 1 a 2 tr. zák. za tím účelem zjišťuje, zda a oč jel dlužník pře
dl,užen, avšak v souzeném případě dospěl soud ke zjištění neschopností 
platiti z jiných četných průvodů a toto své přesvědčení též řádně odů
vodnil, při čemž z důvodů vyplývá a soud to též v důvodech výslovně 
uvádí, že na přesvědčení to neměl zjištěný stav předluženosti vlivu. Ne
třeba se proto obírati otázkami, zda do pasiv měly, či neměly býti za
řazeny hypotekární dluhy 1,475.000 Kč, za něž se zaručil stát ve smyslu 
zákona o stavebním ruchu, a vklady čekatelů 805.895 Kč, neboť, i kdyby 
hyl nalézací soud nesprávně vyřešil tyto otázky a kdyby důsledkem toho 
nebylo lze 'míti za ta, že družstvo bylo předluženo, zbývala by jeho ne
schopnost platební, dostačující ke skutkové podstatě úpadku z nedba
losti. Pokud tudíž zmateční stížnost dovozuje, uplatňujíc zmatky podle 
§ 281 čís. 9 a) a 5 tr. ř., že ony\položky neměly býti do pasiv zařazeny, 
netřeba se se zřetelem na uvedep.á zjištění soudu nalézacího a ieho 
správný právní názor vůbec zabývati" jejími vývody, ježto se týkají 
okolnosti právně nezávažné. Se zřetelem na vytýčený právní názor za
mítl nalézací soud právem též návrh, by bylo znalci účetnictví zjištěno, 
zda pohledávky čekatelů jsou ještě po právu a zda proti družstvu mo
hou býti uplatňovány, neboť, nehledíc k tomu, že znalci účetnictví ne
jsou povoláni k tomu, by luštili otázky právní, týkal se návrh okolnosti 
s hlediska vytýčeného právního nazírání úplně nezávažné. Není proto 
uplatň.ovaný zmatek podle § 281 čís. 4 tr. ř. odůvodněn. Při tom se po
dotýká, že zmateční stížnost uvádí návrh v jiném doslovu než protokol 
o hlavním přelíčení. Soud nalézací shledal nedbalé jednání stěžovatele 
M-ého a spoluodsouzených' po rozumu § 486 čís. 1 tr. zák. podle rozho
dovacích důvodú především v tom, že se z nedbalosti pustili do stavby 
dalších osmi domů av ní pokračovali, ačkoH neměli dostatečných ho
tových prostředků a ačkoli již podle zkušenosti ze stavby prvých čtyř 
domů věděli, že stát neuznává rozpočty stavebních nákladů jimi předlo
žené, nýbrž činí dosti značně škrty (skoro o 30%), že se dále nestarali 
oto, by čekatelé složili částky na ně připadající včas nebo je zajistili 
takovým způsobem, by je družstvo mělo k použití, že družstvo stavělo 
oněch osm domů na úvěr, den ode dne rostoucí, a používalo takto úvěru 
v míře nepoměrné vzhledem k tomu, že vypůjčené částky nebyly v po
měru k jeho hospodářské síle tak, že příhody, s nimiž nutno počítati 
každému řádnému hospodáři - v souzeném případě zdráhání se" čeka
telÍ! zaplatiti včas a úplně částky na ně připadajcící - musily způsobiti 
neschopnost družstva platiti. Stačí připomenouti, že zjištění, na nichž 
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_, dek v bodech těch založen 11la]'í plnou oporu v oněch výsled-
Je 'OZSU '. ~ t k' .. 

fci1 hlavního přelíčení, na nichž jsou zbudovana, av.ze , a e po ~ravnt 
': rán ce v hovuje rozsudek v těchto směrech vesmes z,:ko~1U JVI~ ze
~t . YI c' 3002 sb n s). Netřeba proto doličovalI, ze ]e Jlz temlto 
]mena roz 1. . . . . ." . • , 'č' 
1 d' ozsudkový výrok jímž byli obžalovam mnall! vmnymI pre tn~m 
J~dje r§ 486 čís. 1 tr. ~ák., opodstatněn náležitě ve stně:u skut~.oven; 
P . . Platíť i pro obor tohoto § zásada § 134 tr. zak. o pnčmne I pravll!m. . . . ..... 10StI 

. I t' t k z' e pachatelovo J' ednall! Je v pncmne SOUVIS SOUVIS os I a, . 'k l'k . h 
; v'sledkem i tehdy, bylo-li i jen Jednou z ne o I a Je .o 
říči~ (rozh. č. 2746 sb. n. s.). Nesejde t~d~ v~?ec na tom, ~da)~ 

frestné zavinění obžalovaných, tedy. I zavI~~n: ~t:zovatele, .. zakladaJlCI 
skutkovou podstatu onoho přečinu dano take ]este r~dou. dal~Ic~ so.udem 
"'t' y'ch ]'ednání a opomenutí a netřeba se zabyvatr onemI vyvody 

zJls en ' . . .. I " .. t napade 
zmateční stížnosti, kterými je broJeno pralI pns u~~ym cas er;' . ~ 
ného rozsudku. Pokud jde o přečin podle § 486 CIS. 2. tr. zak. ~ytyka 

ateční stížnost napadenému rozs,udku rozpor se SPISy ': neuplnost 
zmdl .. 5 § 281 tr ř proto že pry' nalézací soud nespravne a nedbale 
po e CIS. ." . d t t " 'h 
toho, co vysvítá z knih protokolů, tvrdí, že skut.ko~a p~ ~ ~ a recen~ o 
řečinu spočívá hlavně v tom, že 4 Y2 % komunaln! d:uzll! ~pISy ne?,y~y 

~ercentuálně rozvrženy mezi všechny dodavatel~, nybrz rozdel~ny ze]me,-

B . S "h-OV'I F-ovi a T -ovi. Leč takového vyroku napadeny rozsudeK 
-OVl, c· , . t' f '1' kut 

neobsahuje, a, poněvadž stěžovatel nenapada. po s rance orma,11l s , -
kové předpoklady, z jichž souvislosti nalézacI soud dovo~ute, .z~ obza
lovan! po platební neschopnosti družstva a, vě?ou~e o l1!, CI~Ih ~luhy; 
platili dluhy, zřídili zástavu a nenavrhli z.ah~]e~l vyrovn~~Ih~ :IZel1l 
nebo vyhlášení úpadku, aniž tento skutkovy zaver :--,a pnsl~Slla Z!I
štění plně stačí k opodstatnění skutkové podstaty, precI~.u pO~le § 48~ 
čís. 2 tr. zák., je odsuzující výrok také v t?mto sm.eru, oduvodnen ,a mUS! 
zmateční stížnost, napadající jej, minouh se s ~sp~chem. NenI .pr.oto 
zmateční stížnosť Karla M-ého, pokud čelí pr?h vy!oku odsuzu]lcI~u 
ho pro přečin podle § 486 čís. 1 a 2 tr. zák. oduvodnena, pokud se tyče 
není z části ani po zákonu provedena. . . . ' 

Rozs,udkový výrok jímž byl obžalovaný Karel M. uznan vmnym pre
činem podle § 2 odst. prvý zákona o úplatk!ř~tví"ze dne, 3. č~;vense 
1924, čís. 178 sb. z. a n., napadá jeho zmatecnt s!tznost predevslm ne
kterými výtkami s hlediska čís. 5 § 281 tr. ř. Skutkovo,! podstatu on?hvo 
přečinu spatřuje rozsudek v tom, že obžalovaný ~; n~bldl a p~skytI mz. 
Arturu S-ovi jako veřejnému činiteli, pokud ,se t~ce Jeho ma~ze1ce ,pro
spěch ne nepatrný, na nějž jmenovaný nemel prava, za t?, ~e druzst~u 
bude, pokud se týče byla poskytnuta výh?da a .. ~~l ;ykonan uko~, k n;
muž byl inž. S. povolán. Pod~e podr?bny~h Z]lst,;lU coz~odovac!ch du
vodů byl řečený prospěch mz. S-OVl ob~alov~ny,:, ~-Yn: nabI?nut a 
poskytnut jednak za to, že dalo kolaudacI prvych clyr druzs:evn~c? do~ 
mů příznivý posudek a sám se přimluvil, by .byl~ vyhoveno zado~:I 

, družstva o zvýšení státní subvence, Jednak z~,h~ ue;ele.m, by dal pn: 
znivý posudek a dopomohl tak družstvu ~e zvysell! statm subvenc,e take 
při kolaudaci dalších družstevních domku, kterou b~ byl podle predpo
kladu obžalovaných zajisté také provedl, kdyb~ zak?nem nebylo do
datečně iinak stanoveno. Tento výrok rozsudko~y n~nI v rozp,o~u s dal
ším rozsudkovým výrokem, jímž byl obžalovany mz. S. sprosten z ob-
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žaloby pro přečin podle § 3 odst. (I) zák. o úplatkářství, neboť na odů
vodněnou tohot? ~ýroku ~vádí s: v rozsud. důvodech, že obžalovaný inž. 
S. nemusIl sr byt I toho vedom, ze dar, zaslaný mu čekateli je odměnou 
za p.říznivj výsledek kolaudace prvních čtyř domu a za d~poručeni žá
dosl! druzstva o zvýšení státní subvence, jakož i za to, by dopomohl 
družstvu ke zvýšení státní subvence také při kolaudaci dalších domů 
nýbrž mohl býti toho názoru, že čekatelé posílají mu onen dar za různ~ 
práce, konané jím pro družstvo ve volném čase za něž mohl žádati nej
méně l.000 až 2.000 Kč, zvláště když podle dalšího zjištění rozsudko
vého obžalovaný M. s ním osobně nevyjednával, nýbrž mu psal, že če
katelé chtějí mu zaslati nějaký dar za jeho soukromé práce a námahu. 
Nehledíc tudíž k tomu, že se zrušovacímu soudu nedostává příležitostí 
k přezkoumání rozsudkového výroku, vztahujkího se na obžaloveného inž. 
S-a, který státním zastupitelstvím nebyl napaden, je zmateční stížnost 
i věcně v.neerávu nejen potud, pokud vytýká rozsudku domnělý vnitřní 
rozpor, nybrz I potud, pokud ve svých dalších vývodech vychází dů
sledně z předpokladu, že obžalovaný S. nebyl povolán k onomu úkonu 
za nějž mu byl dar obžalovaným M-ým nabídnut a poskytnut. Úkon tel; 
nespatřuje rozsudek, pokud jde o obžalovaného M-ého, v tom, že ínž. 

. S. _ konal pro družstvo ve volném čase práce soukromé, nýbrž v oněch 
pracích (kolaudaci, příznivém posudku o ní a doporučení žádosti druž
stva o zvýšení státní subvence), o jichž povaze jako úkonů, k nimž byl 
řečený mocí svého úřadu povolán, nemuže býti nejmenší pochybnosti. 
Rozsudek Je i v tomto bodu náležitě odúvodnčn a jest proto bezdůvodnou 
i výtka, že pro řečený závěr nebyly uvedeny dúvody a nebylo prokázáno, 
že stěžovatel nabídl inž. S-ovi dar za poskytnutí výhod úředních. Zřejmě 
bezdůvodně vytýká posléze zmateční stížnost rozsudku s hlediska čís. 
5 § 281 tr. ř. rozpo'r se spisy, pokud se týče neúplnost, neboť svědkyně 
Marie M-á, slyšená teprve při hlavním přeličení, neudala při něm podle 
zápisu v jednacím protokole to, co uvádi stížnost. Z toho je však zároveň 
již také zjevno, že dúvod zmatečnosti podle čis. 9 a) § 281 tr. ř. ne
doličuje zmateční stížnost vůbec způsobem, vyhovujícím zákonu, neboť 
skutkový podklad její námitky, že nešlo o úkon, k němuž byl inž. S. 
P?volán, je v přímém rozporu se skutkovými zjištěnimi rozsudkovými, 
zavaznýml podle § 288 čís. 3 tr. ř. nejen pro zrušovací soud nýbrž i pro 
stěžovatele. ' 

III. Zmateční stižnost obžalovaného Karla H-e vytýká rozsudkovému 
výroku, jimž byl uznán vinným spoluvinou na přečinu podle § 5 tr. zák. 
a § 2 odsl.. (1) zákona o úplatkářství, s hlediska čís. 5 § 281 tr. ř. jed
nak neúplnost a nejasnost, jednak že pro výrok ten nejsou uvedeny dů
vody. žádné z těchto výtek nelze přiznati oprávnění. Trestné jednání 
stěžovatelovo spočívalo podle rozsudkového zjištění v' tom, že po schůzi 
čekatelů ze dne 1. ledna 1925, svolané obžalovaným M-ým k tomu cíli, 
by přiměl čekatele ke složeni asi 2.000 Kč, které by mohl zaslati jako 
odměnu inž. S-ovi, stěžovatel řekl M-ému, by dal S-ovi 2.000 Kč 
po případě až i 4.000 Kč, by on H. dostal vyšší subvenci, a že stěžovatel 
sám přispěl k tomu účelu částkou 180 Kč, by právě docílil pro dúm, 
jehož čekatelem byl, zvýšení státní subvence. Toto zjištění buduje roz
sudek na svědecké výpovědi Marie M-é a jsou pro ně uvedeny důvody, 
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vyhovujicí plně předpisu § 270 čís. 5 tr. ř. tak, že nejen nedostatek dú
vodů, nýbrž i nejasnost vytýká zmateční stížnost rozsudku neprávem. 
Výtka neúplnosti nesměřuje proti rozsudku, nýbrž jen proti post,upu na
lézacího soudu při výslechu oné svědkyně, neboť zmateční stížnost jed
nak se pozastavuje nad tím, že svědkyně neopakovala prý doslovně stě
žovatelovu rozmluvu s obžalovaným, nýbrž omezila se jen na její výklad, 
jednak miní, že bylo věcí nalézaciho soudu, by »objasnil celou záhadu, 
vyvolanou podivným svědectvím Marie M-é«. Stačí však připomenouti, 
že výpověď svědkyně je přesná i úplná, prostá jakýchkoliv záhad" a že 
svědkyně nepodávala v ní jen výklad rozmluvy, jak se tvrdí ve zmateční 
stížnosti, nýbrž uvedla zejména slova stěžovatelova v řeči přímé a 
v doslovu, s nímž doslovně se kryje jejich reprodukce v rozs-udkových 
duvoclech, podle nichž nalézací soud neshledal nejmenší příčiny svědkyni 
nevěřiti. Zmateční stížnost brojí jen zpúsobem podle § 258 tr. ř. nepří
pustným proti tomutO' přesvědčení soudu a na něm zbudovanému zjištění 
rozsudkovému, vyslovujíc domněnku, že jde patrně o nedorozumění neb 
o omyL Návodcem je i ten, kdo osobu, ke spáchání trestného činu již 
rozhodnutou, posiluje v jejím rozhO'dnutí, a spatřuje tudíž rozsudek 
právem návodce ve stěžovateli, který po oné schůzi, na níž byl osobně 
přítomen, a v níž bylo jednáno o odměně asi 2.000 Kč, žádal obžalo~ 
vaného M-ého pO'dle rozsudkovéhO' zjištění, by dal S-ovi po případě 
až 4.000 Kč za tím účelem, by on (stěžovatel) dostal vyšší subvenci, 
Bylo proto zavrhnouti obě zmateční stižnosti jako ve všech směrech 
bezduvodné, v jednotlívostech i jako ne po zákonu, pokud se týče vůbec 
neprovedené. 

čís. 3308. 

Nejde o beztrestné jednáltlí přípravné, nýbrž o trestný pokus, jakmlle 
se zlý úmysl pachatelův k přivoděni určitého trestně závažného výsledku 
projevil činť!lll zevně seznatelnýtn a použitý k tIomu prostředek není 
k dosažení výsledku naprosto a bezvýjimečně (abstrald:ně) nezpůsobilý. 

JlIl<l dalece se pachatel činností svou, jmenovitě též konkrétním uzpu
sobením použitého prostředku, jinalr absolutně k docílení výsledku vhoo
ného, k trestnému cí~i přibližn, není rozhodné pro rozhraničení mezi 
pokusem a jednáním připravným. 

(Rozh. ze dne 27, října 1928, ZI11 I 364/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústnim líčení 
zmateční stížnosti státního zastupitelství dO' rozsudku zemského trest
ního soudu v Praze ze dne 3. dubna 1928, pokud jím byl obžalovaný 
sproštěn podle § _ 259 čís. 3 tr. ř. z obžaloby pro zločin nedokonané 
krádeže podle § 8, 171, 174 II a) tr. zák., zrušil napadený rozsudek 
v tomto výroku jakož i ve výroku O' trestu ave výrocích s ním souvi
sejících a věc vrátil soudu prvé stolice, by ji v rozsahu zrušení znOVll 
projednal a o ní znovu rozhodl, bera při novém vyměření trestu zřetel 
na právoplatný výrok o vině obžalovanéhO' pro přestupek podle § 36-
zbroj. pa!. 
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D(rvody: 

Soud prvé stolice osvobodil obžalovaného z obžaloby pro pokus zloJ
-činu krádeže, považuje loveckou pušku ve stavu, v němž byla" obža
lovaného nalezena, totiž rozloženou, i když byla opatřena dvěma náboji, 
za úplně nezpůsobilou k odstřelení zvěře v cizím revíru, a má zjištěné 
jednání obžalovanéhó jen za beztrestné přípravné jednání. Vyžaduje 
k pokusu, by byl obžalovaný přistižen a zadržen v tom okamžiku, kdy 
rozeqranou pušku, pod kabátem ·ukrytou,· sestavil a tím jí učinil způ
sobilou k výstřelu protí zvěři kolem pobíhající. Tento právní názor prá
vem napadá zmateční stížnost státního zástupce důvodem zmatečnosti 
podle § 281 čís. 9) a) tr. ř. Nejde o beztrestné přípravné jednání, nýbrž 
o trestný pokus, jakmile se zlý úmysl pachatelův k přivodění určitého 
trestně závažného výsledku, projevil jeho činem zevně seznatelným, a 
použitý k tomu prostředek není k dosažení výsledku naprosto a bez
výjimečně (abstraktně) nezpůsobilým. Jak dalece se pachatel svou 
činností, jmenovitě též konkrétním uzpůsobením použitého prostředku, 
jinak absolutně k docílení výsledku vhodného, k trestnému cíli přiblíží, 
není po rozhraničení mezí pokusem a přípravným jednáním rozhodné. 
Pochybil proto nalézací soud, vyloučiv trestný pokus na základě okol
ností, které snad zakládají konkTétní nezpůsobilost použitého prostředku 
rozložené pušky - k okamžitému výstřelu, ne'sou však důvodem pro 
uznání absolutní nezpůsobilosti, to tím méně, když podle zjištění roz
sudku puška, byť rozložená, byla dokonce dvěma patronami nabitá a 
obžalovaný ji nesl pod kabátem a četnický strážmistr Václav P. dokonce 
zpozoroval, že obžalovaný sahal pod kabát. Bylo by proto uznati jednání 
obžalovaného za trestný pokus krádeže, kdyby bylo' zjištěno, že se jeho 
cestou v honebním reviru Václava P-ého s takto uzpůsobenou puškou 
projevil zlý úmysl obžalovaného stříletí a odcíziti tam zvěř. Tuto sku
tečnost obžalovaným výslo'vně popřenou však nalézací soud nezjistil, 
přistoupiv ihned k řešení druhotné otázky, k poso·uzení použitého pro
středku, která však vyžaduie bezvadné ziištění zlého úmyslu obža!ova
ného; to náleží soudu prvé stolice, pmčež je tu nutným postup podle 
druhé věty třetího odst. § 288 tr. ř. Na určité. ze spisů zřejmé okolnosti, 
jež mohou míti význam při posouzení úmyslu obžalovaného a cíle jeho 
cesty po cizím revíru, poukazuje zmateční stížnost pod dťrvodem podle 
§ 281 čís. 5 tr. ř.; tuto část stačí po,,,Hzati na učiněné rozhodnutí. 

čis.3309. 

Pojmu »skutečného násilného vztaženi ruky« (§ 81 tr. zák.) odpo
vidá každý čin, podniknutý s vynaložením tělesné síly a značicl odpor 
(zprotiveni se), směřujíci přfmo nebo nepřímo proti osObě, chráněné 
ustanovením § 68 tr. zák-

Nezáleží na fonně, v jaké se fyskké násilí jeví, stačl, dotýká-Ii se 
bud' přímo neb aspoň nepřímo vrchnostenské osoby. Nevyžaduje se 

. určitá intesita útoku (odporu), an~ delší doba jeho trvání; spadá sem, 
chytit-Ii kdo vrchnostenskou osobu za plášť. 

(Rozh. ze dne 27. října 1928, Zrn II 281;28.) 
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N e i v y š š í s o u cl jako soud zrušovací z~vrh\ po -ústním lí~ení 
zmatečrií stížnost obžalované do .'.ozsudku zems,keho. soudu v Opave ze 
dne 1. června 1928, jímž byla ,stezovatelka uznana vrnnou zločmem ve
řejného násilí podle § 81 tr. zak. 

Dlrvody: 

Zmatečni stížnost nedo·líčuje číselně uplatňované důvody zmatečnosti 
čís. 9 a) a 9 bl § 281 tr. ř. způsobem, ,:yhovují.cím}ák01:u, pO~Ul' tvrdí; 
že z vyšetřování a ze zodpovídání se obzalovane, vyslo, nal~vo, ,ze tr~st~y 
čin spáchala snad jeji dcera H!ldegar?a V-?va,. ~ytykallc. z.ar?ven,. ~e, 
tato nebyla soudem slyšena al11 Jako svedkyne al11 Jako obvrnena. Ocr ta.! 
se zmateční stížnost tímto tvrze~ím v. příkrél~, podle § 2~8 ~ís. 3 tr. .:' 
při uplatňování kteréhokoliv. z du.~o.d~ zmatecnostr .hmotnepra,:nr ~epr~
pustném rozporu se skutkovym zJfstenrm r.ozsudkovym, p.odle nehoz spa
chala čin, podřaděný rozsudkem skutko~e .podstate zloc~nu podle § ,81, 
tr. zák., obžalovaná. Tvrzení to neobsto;r vsak ~nr jako v~cne d~ltčovanr 
důvodu zmatku podle čís. 5 § 281 tr. r.; zepnena sn~d j~ko. vytka ne
úplnosti rozsudku, neboť obžalovaná zustal,a se svym udajem:. ~oc!l: 
něhož držela četnického strážmistra za k~b~t 1;IIldegarda V-.ova .~pln~ 
osamocena a ani zmateční stížnost neuvadl vysledky trestnrho rrzem, 
z nichž by' řečená skutečnost byla po.dle jejího jen ~ce~a povš.echnéh~ 
tvrzení dále na jevo vyšla. Výslech Hrldegardy V~ove .vs,~k ?bz~lov:,n~ 
vůbec nenavrhla' neučinila tak zeiména při hlavmm preltcem, pn nemz 
podle záznamu {ednacího protokolu. nebyla osobn.ě p~ít.omona, takže ne
byl splněn ani formální zákonný předpokl:,.d upl~tnovan~ duv.od;t zr~at~u 
podle čís. 4 § ~8l ,tr. ř., by st~žo:,atel .octnll P,rt hla.~ntm pr~hčenl pn
slušný průvodnt navrh. Trestny ČI~ obzalov!ne sp?crval p,odle rozsud
kového zjištění v tom, že obžalovana chytrla cetmckeho straz'}lIstra Fran
tiška V-a, který pronásledoval jejího syna Augus}ina y-a, ~trhané~o pr? 
zločin loupeže a uprchnuvšího "l! vazby, bezprostredne po te, kdy rečen~ 
vyskočil z obydlí obžalované na dvur, za plášť a držela ho pevně asr 
přes dvě vteřiny. Již !en~o sk.otkový ,d~j opravňo~al ~oud ko fO'zsudko
vému závěru podle nehoz obzalovana jednala vylrčenym zpusobem, by 
zmařila syno'vo zatčení. leví se tudíž b~zd~v?dnoou t~ké námitka zm~
teční stížnosti, která ostatně jako uplatnovant duvodu zmatečnostI črs. 
9 a) a 9 b) § 281 tr. ř. nepřichází vůbec v úvahu, že se soud v onom 
směru spokojil s výpověd'm( svědků (stráž~istra V -,a a ?becního st~!?,sty 
Františka P-a), kteN prý vylíčili j~n, sV,uJ o;ob.nt dOJem. bez bltzsrho. 
Odt"lvodnění. Zmateční stížnost namlÍa date, ze cmem obzalova-ne neOl 
naplněn pojmový zna~ s~utkové podstaty .. zločinu ~odle §. 81. tL zák., 
skutečné násilné vztazent rukou, an prý cm takovy - drzenr vlchno
stenské osoby po dobu pou~ých. dyou vt~řin - .. tlení. v~bec způs~bilý,' 
dosáhnouti účele. Zvlášť zduramuje v teto spoJItostI, ze podle udaJu 
svědků V-a a P-a obžalovaná četnického strážmistra potom (po -uplynutí 
oněch dvou vteřin) pustila. Naproti tomu zji.~ťuje rozsud<;k,. ž~. obža
lovaná držela strážmistra V-a asi přes dvě vtenny tak pevne, ze JI mUSIl 
násilně odstrčiti. Toto zjištění má plnou oporu ve svědecké výpovědi 
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četl\ickéh,o stráž~listra V-a,. kdežto svědek P. uvedl, že neví, zda se stráž_ 
m~~tr obzalovzne .vyrval Čl zda ho pak sama pustila tak, že zmateční 
st,'znost, dovolávajíc se výpovědí těchto' svědků, nedoličuje důvodně ani 
vyt~u neúpl?oslI rozsudku jakožto důvodu zmatku podle čís. 5 § 281 
tr; r. ~o str~nce právní je zmateční stižnostl rovněž v neprávu. Odpoví_ 
dať ~akon?emu pOlmu .»skutečného násilného vztažení ruky« každí' čin 
pO~~Ik~~ty,~ vynaložením" tělesné sily a značící odpor (zprotiveni se): 
Smer?Jlcl pnmo nebo nepnmo protl osobě, chráněné ustanovením S 68' 
tr. zak; ~;záleží na formě, v níž se lysické násilí jeví, stačí, dotýká-Ii 
se ,bud . pnm,~~eb asp~ň n~přímo vrchnostenské osoby. Zejména ,e ne
vyzadu}e urclVa mtenslta utoku (odporu) ani delší doba jeho trvání. 
S ohledls,k~ tO?oto vý~ladu, jehož ~e dostává Onomu zákonnému pojmu 
dusledne I v Judlkature soudu zrusovacího, mohl soud skutečné násilné 
vztažení ruky shledati bez porušeni zákona již v tom, že obžalovaná 
v úm~~lu, zmařiti.~lužební výkon četnického strážmistra V-a, chytila ho 
za ,1?,1~~ť; n,~boť JIZ hm p!e?,sevz.ala po~itivní činnost', značíci odpor a 
smeru]lcl pnmo prolI osobe uredmho organu. Držela-li pak řečeného podk 
:ozsudkov,ého zjištění tak pevně, že ji musil odstrčití násilně, je patrno, 
ze vynalozlla k provedeni činu i určitou tělesnou sílu a že iejí jednání 
bylo dosti intensivní, by úřední orgán postavilo před alternativu buď 
upusťiti od služebního úkonu nebo přemoci odpor obžalované s použitím 
přim~řené!,o protinásilí .. Za tohoto stavu věci neseide s hlediska § 81' 
tr. zak.vubec na tom, Jak dlouho držela obžalovaná četnického stráž
mist;a za plášť. Zmatek podle čís. 9 a) § 281 tr. ř. vytýká tudíž Zn1a
tečm. stížnost' rozsudku v onom směr·u neprávem. Pro uplatňování dů
vodu zmatečnosti podle čís. 9 b) § 281 tr. ř. není v rozsudku podkladu. 
neboť rozsudek neobsahuje vůbec výrok O otázce, zda ie tu okolnost, 
pro k~erou trestnost činu obžalované pominnla nebo stíhání proň bylo 
vylouceno. Okolnost, vylučujíci zlý úmysl obžalované, spatřuje ostatně 
zmateční stížnost zřejmě neprávem v jejím náhlém leknutí se, na něž 
usuzuje nad to jen z krátké doby, po kterou obžalovaná držel" stráž
mistra V-a za plášť) při čemž však ani sama netvrdT. tím méně snaží 
se dovoditi, že tu šlo o leknutí (poděšeni, strach) ve smyslu druhého 
(}dstavce § 2 písm. g) tr. zák. Naneivýše mohlo by se jednati o strech 
Jako okolnost polehčující ve smyslu § 46 písm. c) tr. zák., na něiž však. 
vzal soud zřetel při výměře trestu patrně již tím, že přiznal dbžalované 
polehčujlÍCí okolnost rozčilení, poukazující are] spíše neb aspoň zárovei1 
na prudké hOutí mysli podle § 46 písm. d) tr. zák. Bylo proto zavrhnouti 
zmateční stížnost jako bezdtlvodnou, v jednotlivostech i jako po zákonu 
neprovedenou. 

čís. 3310. 

. Byl-Ii, na zmateční stížnost podanou (jen) ve prospěcb o~zalova
neho, zrusen rozsudek prvého soodu a po novém hlavnim přelíčení vy
~es~n ,v prvé stolici rozsudekno~, můž.e jim obžalovaf1ému bez porn
~m zákazu refonnace fu peius uložen býti trest přísnější než v původ
n11l1 zrušeném rozsudku, jestliže tento byl napaden též v neprospěch 
obžalovaného odvoláním fomtálně bezvadným. 

(Plenární rozhodnutí ze dne 29. října 1928, Pres. 149.0/26.) 
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II rozhodnutí nejvyššího jako zlušovacího soudu ze 16. dubna 1925 
zn. sp. Zm I 77;25 (sb. n. ,s. čís. 1950) bylo vysloveno, že nejde o re
fonnatio ín peius, byl-li v novém rozsudku vysloven trest bezpodmí
něně, jestliže bylo proti dřívějšímu podmíněnému (zrušenému) rozsudku 
státním zastupitelstvim co do podminěného odsouzení provedené odvo
lání d ů vod n 'Ý' m. Táž zásada vyslovena (pro obor trestu) i v roz
hodnutí ze dne 24. září 1925 zn. sp. Zm I 471/25 (sb. n. s. čís. 2102). 
V rozh'odnutí z 2. řijna 1926 zn. sp. Zm II 211/26 (sb. n. s. čís. 2495) 
bylo vysloveno, že nezáleží na tom, zda bylo ono odv01ání věcně dů
vodným, nýbrž že stači, bylo-Ii 10 r má 1 n ě bez vad n é, t. j. při
pustné, podané v čas a oprávněnou osobou. V zájmu jednotnosti roz
hodování předložil prvni president nejvyššího soudu k návrhu evidenční 
kanceláře věc sesílenému senátu) jenž se usnesl na právní 'Yětě shora 
uvedené. 

D ů v o cl y: 

Trestní řád obsahuje tato ·ustanovení zařaďovaná v nauce pod spo
lečné označení nákazu reformationis in pei,us<" § 29.0 odst. 2: Byla-Ii 
zmateční stížnost podána jenom ve prospěch obžalovanného, nemůže 
mu soud zrušovací uložiti větší trest, než který jest vysloven v rozsudku, 
jemuž se odporuje; § 293 odst. 3.: Ustanoveni § 29.0 odst. 2. jest také 
rozhodujícím pro rozsudek, jenž se vynese na základě nového hlavního 
přelíčení: § 295 odst. 2.: Bvlo-li odvolání Vzneseno ien na prospěch 
obžalovaného, nemMe sborový soud II. stolice obžalovanému uložiti 
přísnější trest, než jaký byl vysloven v prvém rozsudku; § 359 odst. 3.: 
Ryla-li obnova povolena jen na prospěch obžalovaného, nemůže se mu 
novým rozsudkem uložíti trest těžší, než který jej stihl podle nálezu 
prvního. § 477 odst. 2.: Bylo-Ii odvolání podáno jen na prospěch obža
lovaného, nemůže soud sborový uložiti obžalovanému přísnějšího trestu, 
než jaký byl vyřčen prvním rozsudkem; § 480 první věta prvého od
sta,'ce: Obnova řízení trestního řídí se zásadami ustanovenými v hlavě 
XX. Sankce na přestoupení těchto zákazů vyslovena jest v §§ 281 ř. tr. 
pod čís. 11 a 344 pod čis. 12, kde se uznává za důvod zmatečnosti roz
sudku. 1'0ruši1-1i sbor soudní (I. stolice) vyměřuje trest ustanovení § 293 
odst. 3 a § 359 odst. 4 ř. tr. nebo nesprávně-li jich použil, a pro obor 
řízení o přestupcích v § 468 odst. 1 čís. 3 ř. tr., kde se připouští od
volání z rozsudku okresního soudu pro zmatečnost také z dúvodu uve
deného v § 281 čís. 11 ř. tr. Zákazy uvedené v citovaných paragrafech 
rozpadaji se ve dvě skupiny: §§ 2900Gst. 2, 295 odst. 2 a 477 odst. 2 
obsahují zákaz změny rozhodnutí stolice prvé o trestu v !1eprospěch ob
ža'ovaného ve stolici vyšší. §§ 293 odst. 3, 359 odst. 4 a 48.0 tr. ř . 
obsahují zákaz změny rozhodnutí o trestu v neprospěch obžalovaného 
stolicí nalézací v judicium rescissorium. Společno je všem těmtO' usta
novením jakožto podmínka zákazu, že podnětem, z něhož se stolice 
vyšší případem obírala. při čemž buď rozhodla ve věci samé (skupina 
prvá) nebo vrátila včc k novému projednání a rozhodnlití do stolice prvé 
(1. případ skupiny druhé), byl opravný prostředek podaný pouze ve 
prospěch obžalovaného (zmateční stížnost v případech § 290, 293, od-
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voláni \. případech §§ 295, 477), pokud se týče žádost o obnov·u trest
niho řízeni, podaná pouze ve prospěch obža'ovaného (§§ 359 a 480 
ř. tr.). Poznamenáno budiž na tomto mistč, že byť zákon mluvil v UVe
dených paragrafech jen o trestu, dlužno přece pod zákaz zahrnouti i jiné 
výroky k trestu se vztahující (tudíž zejména rozhodnutí O podmíněnosti 
odkladu výkonu trestu - tak rozhodnutí sb. trestni čís. 1797, 1950 -
nebo rozhodnutí o započítání zajišťovací a vyšetřovací vazby) a zákon
né dusledky potrestání jako takového, nikoli tedy ovšem výroky a du
sledky rozhodnutí v otázce viny (sem spadá na př. též otázka náhrady 
trestních nákladů a náhrady soukromoprávní). V tom smyslu rozho_ 
doval též bývalý vídeňský zrušovací soud, sbírka vídeňská čís. 380,. 
359, 1911, 1880, 1459, 2072, 2418, O. R. čís. 525 a j. Podrobněji do 
těchto otázek zabíhati není s hlediska daného thematu třeba. 

Nauka se zabývá předmětnou. otázkou poskrovnu. Lohsing: osterrei
chisches Strafprozessrecht II. vydání str. 554 a 657 a ve své monografii 
»Das Verbot der reformatio in peius« neřeší sice otázku tu přímo, ale 
z jeho stanoviska plynou .určité důsledky i pro nL Zastáv.áť totiž .náhled, 
že zákaz reformatio in peius platí pro soud stohce prve v novem roz
sudkn bez výjimky, jakmile bylo rozhodováno před so~dem z:UŠOVaC!n; 
jen o zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku prveho; am zmatecm 
stížnost žalobcova (nedošlo-li k jejímu vyřízení, protože bylo vyhověno, 
zmateční stížnosti podané ve prospěch obžalovaného), ani jeho odvo-· 
láni (zda duvodné čili nic, Lohsing se svého stanoviska nerozlišuje) ,. 
nemění ničeho na nezměnitelnosti výroku o trestu v neprospěch obžalú-· 
vaného; změny takové muže se žalobce domoci jen odvoláni.,!: z roz
sudku druhého, a i to jen za předpokladu, že se byl odvolal ]Iz z roz-'
sudku prvého, vyšší stoEcí zrušeného. Poněvadž nedhoze~'.' thema sv~u 
stylisací vychází z předpokladu, že odvolání žalobcovo mu ze zbaViti. za
kaz reformace in peitis účinnosti, a jen se táže pn rozsahu podmmek 
tohoto dusled'ku, není vlastně třeba zabývati se blíže uvedeným sta!lO.
viskem Lohsingovým. Storch: Řízení trestní II. díl, str. 520 po'zn. 17 uvadl: 
»Zrušil-li kasační soud rozsudek k podané zmateční stížnosti, stává se 
arci odvolání bezpředmětným, a kasační soud neučiní o něm nijakého 
rozhodnutí. Přes to však bylo-E podáno v neprospěch obžalQvaného, 
účínky jeho potrvají potud, že k novému hlavnímu přelíčení konanému 
podle § 293 nebude se vztahovati zákaz reformace in pel~s.«. Tu Storch, 
zdůrazňuje moment podání odvolání, staví se proll panujlcl praXI, s kte
rou senestotož,ňuje, nýbrž slovem »srovnej« (nálezy kas .. s. ~e.dne 4. 
března 1884 a 23. ledna 1885, čís. 617 a 730 sb. Manz.) Jen JeJI JSou
cnost konstatuje a stoji vlastně na stanovisku panující praxi odporu
jícím; jeho názo~ blíží se zásadě vyslove.né v r.ozhod~ut~. čsL s~. n. s: 
čís. 2495, které, postavivši se na stanOVIsko vIce nez tneelllete praxI 
odporující, zpusobilo řešení této otázky v sesíleném sen.átě. O.na .. p,a
nující praxe byla zahájena prvnín; uve~ejně~ým r?zh,,:~nuttm, oblra]ICln1 
se touto otázkou, a to rozhodnutImbyv. Vid. neJvysslho soudu ze dne· 
4. března 1884, sb. Nowakovy čís. 617, pokud. se týče rozh. ze dn,e 23. 
ledna 1885, téže sb. č. 730. Podle výroku onoho rozhodnutí soud zrusova
cí zrušil rozsudek sOIudu prvé sto1i-:::e a vrátil 'mll věc k novému proJed-

- čís. 3310 __ o 

687 

nání a rozhodnutí, vysloviv zároveň, že odvolání státního zástupce z vý
rokll o trestu zustává zatím jako bezpředmětné stranou, že však bude 
při eventuelním opětném vyměřování trestu uvážiti jeho vliv na usta
novení § 290 oclst. 2. a § 293 odst. 3 tr. ř. V oduvodnění tohoto roz
hodnutí se pak praví, že poněvadž musí podle nálezu ve věcí hlavní 
dojíti ke zr,ušení rozsudku podle § 288 čís. 3 ř. tr., jest odvolání státniho 
zástupce zatím bezpředmětno; jako však zabraňuje tomu, aby výrok 
o trestu nenabyl právní moci ve prospěch obžalovaného, tak že k němu 
bude j ešte přihlížeti při případné otázce použitelnosti §§ 290 odst. 2 
a 293 odst. 3 ř. tr. Táž věc vrátila se pak ke zrušovacímu soudu, když 
byl obžalovaný novým rozsudhm znovu uznán vinným tímtéž zločinem, 
jako tomu bylo v rozsudku zr-ušeném a podal zmateční stížnost, v níž 
vytýkal důvodem zmatečnosti podle čís. 11 § 281 ř. tr. překročení zá
kazu § 293 ř. tr. proto, že v novém rozsudku potrestán byl těžšim 
trestem, než v rozsudku zrušeném. ZrušovaCÍ soud pak v rozhodnutí' 
čís. 730 sb. Nowakovy této zmateční stížnosti nev.yhověl poukazuje 
k tomu, že proti rozsudku prvému podáno bylo krom zmateční stížnosti 
obžalovaného také odvolání státního zástupce, jež, jak bylo již uvedeno 
v rozhodnutí čís. 617 sbírky Nowakovy, byť k němu pro zrušení roz
sudku nemohlo býti přihlíženo, přece zamezilo, aby rozsudek co do 
trestu nenabyl právní moci; z toho že plyne, že nový rozsudek, vyslovu
jící trest přísnější, jen tehda by znamenal reformaci in peius, kdyby bylo 
trest ten se zřetelem na dřívější odvoláni pokládati za příliš přísný,.což 
s dalším oduvodněním nebyl-o uznáno. V úvodu provázejícím toto rozhod
nutí se praví, že generální pro1kurator nadhodil otázku, zda by, hledíc 
ke dřívějšímu odvolání státního zástupce neměl odpadnouti všeliký 
ohled na zákaz reformace in peius. Takové stanovisko že však mu při
padá příliš krutým a nehovicím duchu zákona. Že dlužno naopak teprve 
nyní zkoumati, jaký vliv by bylo mělo na konečné stanovení trestu dřívěj
ší odvolání, kdyby bylo o něm bývalo rozhodováno. Ukáže-li se, že by 
bylo musilo býti odmítnuto jakožto nepřípustné nebo neodůvodněné, že 
nemůže ospravedlnili překročení dřívější výměru trestu. V případě opač
ném že sluši uvážiti, do které míry by mu bylo bývalo vyhověti a míra 
ta že je též meZJí, jíž pozdější rozsudek' nesměl překročiti, aniž porušil 
zákon. Těmíto úvahami řídilo se í rozhodnutí býv. Nejvyššího soudu 
vídeňského čís. 3637, jakož i československý Nejvyšší soud v obou 
prvých (v úVodu označených) rozhodnutích k otázce této se odnáše
jících. Uvedené již rozhodnutí nejvyššího jako zrušovacího soudu ze 
dne 2. října 1925, Zm II 211/26, sb. n. s. čís. 2495, odchýlivši se od 
clo,savadního způsohu nazírání na podmínky bezúčinnosti zákazu refoi
mationis in peius, vyslovilo zásadu) že neide o »reformatin in pei-us« 
(§ 290 odst. druhý, § 293 odst. třetí tr. ř.), bylcli v novém rozsudku 
vysloven trest bezpodmínečně, bylo-li proti dřívějšímu podmíněnému. 
ke zmateční stížno.stí obžalovaného zrušenému rozsudku podáno veřej
ným obžalobeem odvolání z výroku o podmíněném odsouzení formálně 
bezvadné, t. j. přípustné, podané a provedené včas 'a oprávněnou oso
bou, a že nezáleží na tom, zda bylo věcně duvodným. Plenámí senát 
přiklonil se k této zásadě rozhodnutí sb. n. s. čís 2495, schváliv toto 
jeho oduvodnění: 
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»Dle druhého odstavce § 290 a třetího odstavce § 293 t· • , 
byla r t č ' tOV ,. 1. r. nesml 
. - I z':1a e m s I~?o~~}oda!,a jenom ve prospěch obžalovaného b' t! 
~:nu ulozven trest pn~nejsl, nez který byl vysloven rozsudkem zruš~n? I 
re~ tov~sak .nel,ze predpoklady, za nichž a rozsah, v němž jest naléz~: 

so~ pn opetnem rozhodování věci vázán zákazem reformatíonis . 1 

pej~s, po~uzoya~i ~ýhradně dle slovného znění druhého odstavce § 2~~ 
tr; r;, k, nemuz treÍl odstavec § 293 tr. ř. pou1kazuje. Tyto před is 'so 
Č~S!I ,zakonné, úpr3',vy řízení ·0 zmateční stížnosti, kdežto říze nt o Yodvo

U 

lan~)'; trestnnn radem upraveno odděleně v §§ 294--296 kd v b -
z~laste s!anoveno: že v případech, .ve kterých bylo rozsudku ;)[vé es~oUc~ 
? porovano netohko zmateční stížnO'stí ale i odvO'láním rozho·dne 
sovac' d .., b ' J' zru-, ! sou po vF,zem vne o pří vyřizování zmateční stížnosti .též i od-
volanI.. Z tovho. zrejmo, ze .ustanovení shora uvedená nepřihlížejí vůbe 
k even!uahte: ze bylO' ~e?le ~mateční stížnO'sti ve prospěch obžalovanéh~ 
pod~ne podano odvolam v jeho neprospěch a nevyslovuií že ob v al 
van~ho nemůže stihn0l!.ti přís~ější trest ani 'tehdy, když r'o~sudku zpr~'; 
st?!lce ?ylo v nepr?spech obzalovaného odporováno ne sice zmateční 
sÍlznosÍl, ale odvolaním. Názor že zákazy v §§ 290 293 t v I' , I t' . ' ,r. r. vys 0'-
ve ne ~ a I I pro ,lL~to ~ventu~li.tu, zbavil by odvolání v neprospěch obža
lo~.aneho podane takelkohv uČInnosti. ZrušovaCÍ soud nemohl by, i kd ž 
st~:nost ve prospech ~?žalovaného podanou zavrhne nebo k tako.~é 
sÍlznosÍl .rozhodne, zruslv rozsudek ihned ve věci samé uložiti přísněj" 
tr;s:, am kdyby, odvolání v jehO' neprospěch podané 'shledal odůvoJ~ 
l1~nym. A vyhovl-ir takov~ ,stížnosti v ten způsob, že rozsudek zruší a 
:-ec n~lezaclmu so.ud~ vratl, O'dpadlo by věcné vyřízení odvolání zru
;ov~aclm soude.m; prva stoh~e n;směla by přes věcně oprávněné námitky 
:aLbc;m proÍl. tres.t.u v.~!rusenem rozsudku uloženému odvoláním uplat
novane vyslovl.Íl. p.nsl;ejsl t:est a žalobce musel by se s tímto výrokem 
o tr:~tu, by!.' jej. duvodne pokládal za pochybený, spO'kojiti, jelikož 
ner;lUvze, Sl s~ezov~t1 do toho, ze nalézací soud neučinil, cO' mu zákon při 
~~11lnen:m ~y~lade zak~z~.ie. Pr? tyt.o ~vé ,důsledky nemůže zmíněný vý
, ad predplsu, ? kt~re Jde, byÍl spravnym. Nesprávnosti jeho svědčí 
~ to, ja~ upravuje zakon otázku připustnosti O'pravy v neprospěch OIF 
z~lovaneho vV o~oru tr~stního soudnictví, ve kterém nejsou úkoly oprav
n~ch, ~rostredku I?zdeleny mezi zmateční stížnost a odvolání, nýbrž 
p;lkazany Je?,notnem~ v~rostředku opravnému, totiž v řízení přestupko-' 
vem. ,StanOVIt tres:~1 rad v~ .druhém odstavci § 477, že sborový (od
volacl). soud n<;muze ulozlÍl obžalovanému přísnější trest, než který 
by~ vyrknu,t prvy~'. ro:,sudkem, byl~-l~ podáno odvolání jen ve prospěch 
o~zalova~ehoc anIZ P'fI tom rozeznava, zda bylo v jeho neprospěch pO'e 
d~no sou~vasn,e. odv?la~1 v .tom aneb onom ze směrů v § 464 tf. ř, vytče
nych, anIz !ez nanzuje, ze uložení přísnějš,ího trestu jest vyloučeno, 
byl~-l~ prvnIm~ rozsudku v neprospěeh obžalovaného odporováno jen 
od\ ,ol~nIm ~ vyr.oku ~,trestu, t. j. opravným prostředkem obdodným od
vOla!", o. nemz jedna]l §§ 294--296 tr. ř. Z těchto úvah dlužno míti za 
to, ze zakaz u~ládání přísnějšihO' trestu druhým rozsudkem nalézacího 
~oudu n,astane jen tehdl' když první rozsudek nebyl v neprospěch ob~ 
zaloyaneho ~apaden anI zmateční stížností, ani odvoláním. V daném pří
pade bylo vsak v neprospěch obžalovaného proti rozsudku podáno od~ 
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volá!lí 5tátníll1 zástupcem a to právě z výroku týkajícího se podmíněného 
odkladu výkonu trestu. Je-li tomu tak, pak nejde více o případ, jaký má 
na mvsli ustanovení § 290, 293 tr. ř., že totiž původní rozsudek byl 
napaden pouze ve prospěch obžalovaného. Rozsudek již tím, že proti 
němu bylo podáno v neprospěch obžalovaného odvolání p o for m á l-
n í s I rán c e bezvadné, t. j. odvolání, jež bylo připustno, podáno 
osobou oprávněnou, a včas ohlášeno i provedeno, v dotčené části ne-
1110hl vejíti vůbec v moc práva, což má za následek, že nalézací soud 
nabl'! úplné volnosti při opětném rozhodování o trestu v napadeném 
Si"(rl! (podmíněný jeho odklad) aniž bylo třeba zvláště ještč zkoumali, 
zda dřivější odvolání státniho zastupitelství bylo též věc n ě opod
statněným, čili nic. Vždyť soud nalézaCÍ již tím, že se odchýlil od prvého 
rozsudku ve směru odvoláním napadeném, dostatečně projevil své pře
svědčení, že odvolání pokládal za ma!erielně dúvO'dné. Obž.alova
nému ponecháno jest na vúli, brojiti proti domnělé nesprávnosti. 
nového výroku opravným prostředkem odvolání. Byloť by zřejmě bez
účelným, činiti přezkoumání nového výroku soudem vyšši stolice zá
vislým na rozhodnutí otázky, bylo-li původní odvolání, stavší se zru
šenim zmatečného rozsudku bezpředmětným, odůvodněno, když mŮže 
nový tento výrok (ovšem jen v mezích § 283 tr. ř.: Dodatek plenárního 
senátu), novým odvoláním přímo býti napadán«. 

Se strany těch, kteří v souhlase s dřívějši stálou praxí hájí názor, 
že. sbíhá-li se s opravným prostředkem podaným v otázce viny ve pro
spěch obžalovaného odvolání žalobcovo z výroku () trestu, je podmín~ 
lwH bezúčinnosti zákazu reformationis in peius nejen formální bezva~
nost, nýbrž i věcná odůvodněnost odvolání žalobcova, se uvádí: "Zákon 
sám neustanovuje ničeho pro případ, že s opravným prostředkem ve 
prospěch obžalovaného v otázce viny konkuruje odvolání žalobcovo 
v jeho neprospěch v bodě trestu. Pouze in tormali třeba tu vzpomenO'uti 
předpisu § 296 ř. tr. o devolučním účínku zmateční stížnosti. Dlužno 
teely hledati rozřešení ve vnitřni spojitosti výslovných zákonných usta
novení a v duchu je ovládajícím. Duchem tím je favor defensionis, pro
jevující se v řadě ustanovení trestního řádu. Z tě.ch sluší vytknouti na 
prvém místč- právě uvedené již zákazy reformace in peius, dané jen ve 
prospěch obžalovaného, nikoli také ve prospěch žalobcův, a to ve spo
jení s tim, že ve prospěch obžalovaného je přípustná náprava i bez jeho 
opravného prostředku(§§ 290 odst. I, 292, 295 odst. I, 362, 477 odst. 
I ř. tr.); přicházejí tu dále v úvahu předpisy vyhrazui ící obžalovanénli' 
poslední slovo při ústníchiednáních (§§ 255,324,477,287,473 ř. tr.\, 
11))rava poměru hlasů soudců i porotcú potřebných k odsouzení, přípust
nost zrušení výroku porotců porotním sborem soudním (§ 332 ř. tr.) jen 
v případě omylu na újmu obžalovaného, výhodněiší situace obžalovaného 
oproti obžalobci podle posledních odstavců § 281 a 344 ř. tr. a podle 
Vředpisll o připustnosti obnovy trestního řízení (hlava XX. tr. ř.) aj. Dů
sledkem této seznané zásady řádu trestního je požadavek, aby praxe vy
plňujíc shledanou mezeru v zákoně zvolila z dvojího možného řešeni to, 
jež zaručuje obžalovanému výhody větší. Vychází-li se z obecně uznáva
ného předpokladu, že obžalovanému nesmí býti jeho vlastní (pokud se 
1j'če osobami k tomu oprávněnými v jeho prospěch podaný) opravný pro-

Trestni rozhodnuti X. 
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~~ř:dek v,bodě viny na újmu v bodě trestu a že t v_ 

Jadrena zakonnýmizákazy reformati'Ůn's' d . ato mys:e"ka byla vy_ 
Vitli, Id' a,ká by byla právní situace pro ~b~~I'Ů~~~uéShť~ddyl~Zn~ sI i předsta
v )0 e vml' zustal v jeho ros' h ., Y Y rozsudek 
příslušným soudem rozho!ovál;~c o ~~~~f~del:. ;' btom příp,adě bylo by rhO přípustnost, včasnost a provedenostaj~k~~ ~ ~~I~~' Predťokládaje 
( Jeho podání bylo by odvolání věcně o covu egltllnaci 
ným nebo neoclúvod~ěným. Podle tOh~ ~ol~Z~lO ~ shled,áno bu?' důvod_ 
bylo by zamitnuto. To je situace její' Y'k b u bud vyhoveno nebo 
rozhoduje se podati opravny' pro~tředzeknsl ba d,ere na sebe obžalovaný, 

,'I" . h voe vml' Nehrozí m ,. 
nez I ze Je o opravný prostředek bude al 't ,t ',' . u V BI, 
o odvolání žalobcovu podle 'eho d' ď 111. nu. a ze pak bude rozhodnuto 
situace obžalovaného dOjít1 zhor~~~í n7est;j.?uťedn-ě nen:,ůže tato právní 
podanému v jeho prospěch b I d J ~ lze opravnen~u prostředku 
a vě,c vdlcena do stolice prvé l n~~~'~lUe~~OJr~~~~~tNv b~dletvdlllY zr,ušen. 
vany byt I v nebe- "., . ema- lel' obzal'Ů-

~J::,~ b~~~;t~~y#:~~:; l~f{~~:~:l~ťur~S~~~~~:'},~~~,anýn~ ~o~~d~/:~r 
skutečnosií žalobcova odvolání řed n k~!~S pozbyl učmnostJ uz prostou 
nosl, __ nezbývá než antici o;a~' po, ~ ~Je Jen leho formální bezvad
tionis in peills b;1 porušen ~rá I, pr~ resem ot,ázky, zda zákaz reforma
žalovaného odle v' sl " V~' Sl uacI, ktera by byla nastala pro ob
o něm bylo bývalo !oz~~~~v~~~n~ho ,vyřízení ža!obco:a odvolání, kdyby 
WO,spi,ch obžalovaného jen teheJa !~~Ut~tJ~í~menu ~yroku o trestu v ne
lam to bj'lo clúv()clno Nel t y, kdyz a .Jak dalece odvo-. ze pro o soudu naléz' " . , měry trestu volnou ru"u . k '1 ,. aCllnu pnznatJ v otazce vy'-

N , la ml e Jen Je tu form' I 'b d' , 
v neprospěch obžalovaného 'r b' ,a ne ;zva ne odvolanf 
nosti podle § 2RI čis II ' § ~~~a"l o zalovanemu pravo zmateč'ní stíž-
§ 468 odst. 1 čís :3 ř 'tr a. . , CIS. 12, pokud se týče odvolání podle 
trest přísnější, ~ežlí' by/ťr~~tnv~yvselno'u r~zsudku pro příp~d, že mu ukládá . 

I
' " . ' veny rozsudkem zruse' 'd 
am zalobcovo nebylo důvodno O Ik " , nym. ac o vc- . 
prostředek odvolání z nové v' " c azovall obzalovaneho na opravný 
ochrany vůbec v případech, kJym~~~, t~est~. nepo,skJ:,~uj~ .,?bžalovanému 
měřen zase pod sazbou zákonnou tar', eZd uv?d~e pnsneJsl trest byl vy
přípustno k' ,ze o volam Je podle § 283 ř tr ne 

ujaté ~ta~o~i;:r!l~lJ~ě~~U p;~;~~~~nhě ~~hra,;r tl~k, bbezpečné, j~~o' za~ 
vylouceno.« ' e o vo am y nebylo predem 

Vzhledem k těmto v' v d· ., , .. 
býv. víd. nejv. soudu s6 ~ ~~'7 Jez se ~plf,aJl v podstatě o důvody rozh. 
v podstatě i v rozh čsl' Ile'l'vY's's,vhe spoJdenl bS rozh, sb. č. 730, převzaté' 
t 

' '. I o sou U s Č 1950 2102 . t ,. 
oto: Pravní závěr pokud vyslov . t .. , , Jes uvestJ 

totíž, »zrušil-li so~d zruoDvací r en Jes v rozhodnutí víd. sb. Č. 617. že 
spěch obžalovaného nařikan' ?z~udek ~mate,ční stížností jen ve pro
v neprospěch oIJžalov .. 'h y, s~av~ se Sblh~'jICI se odvolání co do trestu 
odvolání t.o zabránil.o "a·nbe.y vOy,.r'oo,c.ante ptrOZallm bezpředmětným; jako ale 

, r K o res U vešel v 'h b" , 
v moc práva tak bude mítik n' " e prospec o z8l0vaneho 
šení otázky, ize-Ii použíti §§ 29~mu jzren

2
, svého času i při případném ře-

., ," , Ql st. a 293 odst. 3 tr. ř., číl i nic « ne-
. ' 
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prej1udikuje žádnému z obou odchylných stanovisek, jsa prostě důsled
kem zásady, že výrok soudu nemůže nabýti vůči straně, jejíž opravný pro
středek nevyřízen, právní moci (relativní právní moc rozhodnutí) a může 
býti oběma bez výhrady akceptován. Teprv při rozhodnutí sb. č. 730, 
které řeší otázku významu sbíhajícíhO se a svého času nevyřízeného od
volání v neprospěch obžalovaného na trest novým rozhodnutím v prvé 
stolici vyslovený s hlediska zákazu reformace in pejus způsobem další 
judikaturou převzatým, nastává rozkol. Tu pak nezdá se býti zcela opráv
nen)Tm, spatřuje-li se v t0111, že zákon otázku, o niž tuto jde, zvláště ne
řeší, snad nějaké opominutí zákonodárcovO, nějaká mezera v zákoně. 
Při nejmenším stejně oprávněn jest názor, že se zákon otázkou tou zvláště 
nezabývá proto, že to zákonodárce neshledal potřebným, maje za to, že 
není-Ii tu zvláštního výjímečného předpisu na způsob §§ 290, odst. 2 a293, 
oclst. 3, soudce prostě použije obecných předpisů o vyměřován,i trestu. 
podle nich a v jich rámci má pak strana opravné prostředky proti výroku 
o trestu nově vynesenému. Podobně doplnila praxe otázku nastavší tím, 
že zákon v § 390 odst. 2 tr. ř. stanoví jen zcela jednostranný předpis 
v příčině nákladŮ zcela bezúspěšného opravného prostředku: že i zde totíž 
nabudou neomezené platnosti obecné předpisy §§ 389, 390 tr. ř. o ná
Idadech trestního řízení (víz KaIlab-Herrnritt, pozn. R 14, 15 k § 390 
tr. ř.). Není pochyby, že předpisy o zákazu reformace ín peíus jsou vý
ronem favoris defensi'Ůnis, v trestním řádu na různých místech pronikají
cího; tu však jde všude o výjimky obecných předpisů, jež není praxe 
oprávněna přes meze zákonem vytčené rozšiřovati. To nebllde ovšem na 
závadu, aby dobrodiní zákazu reformace ín pejus nebylO přiznáno obža
lovanému tenkráte, když odvolání v neprospěch jeho podané bylo fo r
m á I ně vadným (.nepřípustným, opozděně nebo osobou neoprávněnou 
podaným); zde ve skutečnosti není vůbec opravného prostředku v ne
prospěch obžalovanéh.o p'Ůdaného a takový jen zdánlivý opravný prostře
dek nemůže odstraniti důsledky relativní pravomocí rozhodnutí vůči od
volateli. Stanovisko dosavadního názoru vede však také k důsledkům s po
vahou 'Opravného prostředku zmateční stížnosti, jíž jediné bylo by nový 
výrok o trestu pro porušení zákazu reformace ín pej!!s naříkatí, nesrovna
telným. Nehledě k tomu, že zákon v Č, II § 281 resp. Č. 12 § 344 tr. ř., 
zcle jedině v úvahu přicházejících, označuje za zmatek výhradně porušení 
nebo nesprávné použití ustanovení 3 odst. § 293 (§ 359, odst, 4 zde nepří
chází v úvahu), takže by každé pří znání zmatečnosti v případech z meZÍ 
§ 293, 3 tr. ř. vybočujících znamenalo zcela nepřípustné rozšíření záko
nem výstížně vypočtených důvodů zmatečnosti, spadají do oboru zma
teční stížnosti veskrz vady nastalé porušením zákona, tedy vady vj,
hradně porovnáním s e z á k o n e m řešitelné. Výtky v otázkách volné 
úvaze soudcovské podrobených a přezkoumání této volné úvahy před
pokládající vyhraženy jsou jíným opravným prostředkům (odvolání, stíž
nost). Stanovisko dosavadní judikatury číní však rozhodnutí soudu zru
šovacího o zmateční stížností z důvodu § 281 čís. lItr. ř. závislým na 
zkoumání otázky, bylo-Ji původní o cl v 0,1 á 11 Í, o němž vyšší instancí 
pro zrušení rozsudku nebylo svého času vtlbec rozhodováno, odůvodně-
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nfm čili lli~; odp?:ríd~l-li 1re~t v rá~l!~i ,zák.o.na'p o ci I c vol II é ú vah y 
soudcovske vymereny stup11! prov111enl, čIlI IUC, Jen mimochodem budiž 
poukázáno na velmi pochybný postup, že soud zrušovací má pOSuzovati 
nyní odvolání, jež svého času prohlášeno bylo bezpředmětným a že soud 
prvé stolice při novém rozhodnutí by se tak zcela formálně zavazoval 
rozhodovati o opravném prostředku, o němž rozhodovati vyhražuje zá~ 
kon vyšším stolicím, Fakticky bude ovšem soud prvé stolice bráti zřetel 
k obsahu toho nevyřízeného odvolání pří výměře nového trestu, již proto 
že i žalobce ve svém návrhu stran výměry nového trestu vezme nepo~ 
chybně obsah toho odvolání za podklad, Než takové rozhodování o od
volání soudu prvé stolice přímo ukládati jako podklad pro výměTU no
vého trestu, jak děje se to s hlediska zmíněné judikatury, nezdá se býti 
na místě, Také sotva lze při svědčiti argumentu, že postavení obžalova
ného, k jehož zmateční stížnosti byl původní rozsudek zrušen, nemůže 
býti nepříznivějším než postavení obžalo'vaného, jehož zmateční stížnost 
byla zavržena, jak by tomu prý bylo, kdyby zákaz reformace in pejus 
pozbyl účinnosti již prostou skutečností žalobcova odvolání, předpoklá
daje jen jeho formální bezvadnost. Vždyť v případě, kde byl prvým roz
sudkem vyměřený trest skutečně příliš nízkým, nečÍnÍ to asi pro obža
lovaného rozdílu, stalo-Ii se zvýšení trestu následkem toho, že soud zru
šovací zamítnuv zmateční stížnost odvolání vyhověl a trest zvýšil anebo 
učiní-li to v případě zrušení rozsudku soud prvé stolice znova trest vy
měřující. Naopak v případě posléze uvedeném zbývá mu ještě druhá ín
stance, A poukazuje-Ii se na nepřípustnost, dovolávati se jí obžalova
ným, zůstal-li trest nově vyměřený zas pod dolní mezí zákonné sazby, 
stačí poukázati na to, že také žalobce nemá opravného prostředku, byl-li 
nový trest, byť i podle jeho náhledu příliš mírný, vyměřen přec v rámci 
zákonné trestní sazby, Neníť to dClsledkem porušení zákazu reformace 
in pejus, nýbrž toliko důsledkem předpisu druhé věty § 283 tr. ř., poja
tého do zákona jen za tím účelem, aby vyšší ínstance nebyly odvoláním 
CG do trestu příliš zatěžovány, Z těchto důvodů usnesl se plenární senát 
na právní větě v čele plenárního rozhodnutí uvedené, k níž se ještě do
davá, že odvoláním formálně bezvadným jest odvolání tak vypravené, 
že nemůže býti odmítnuto pro svou opozděnost, neprovedenost, népří
pustnost, nebo pro nedo'statek legitimace odvolatelovy, nýbrž musí býti 
vzato za podklad věcného přezkoumání rozsudku, 

čís, 331 L 

Nejde o zpronevěru, má-li pachatel důvodně za to, že vlastník svě
řené věci nebude činiti námitky protijeho disposici s věcí svěřenou, nebo 
pokládá-Ii Sé důvodně za oprávněna, si ji podržeti, na př. z důvodu vzá
jemné pohliodávky, a svou vzájemnou pohledávku uplatniti; ba podle 
okolnGstí případu může se pachateli vědomí 'O materielni bezprávnosti 
zadrženi nebG přivlastnění svěřeně věci nedostávati i (lehdy, když tu ne-

čís, 3311 -

bylo podmínek započtení jeho vzájemné pohledávi<y podle 

občanského zákona, 

(Rozll. ze dne 31. října 1928, Zm I 432/28,) 

69,1 

ustanovení 

• • ,v v í S o· II cl l'ako soud zrušovaCÍ zamítl po ústním líčení 
N e J v )" s s . . . , J, '. t 'h 

, ' st"nost státního zastupltelstvl do rozsudku zemskcho tleS,tll o 
Z111a~~lc~1 Pr~ze ze dne 15, března 1928, jímž byl obžalova<\1}' podle § 259 
~?U\ tl' ř 'spro.štěn z obžaloby pro, zločin zpronevěry podle §§ 183, 184 
CIS. '-' • . 

tl' zák, 

Důvody: 

Dovolávajíc se důvodu z111ateč~osti l:o~1c ?Ís" 5 § ,28:, tr. ř. ~Iplat~uje 
tec'11í s tížnos! státního zastupItel stVl, ze je forma lne vadn) m pred-

zllla ' '"' h u"l 
kl d 1

1ale'zacího soudu že obžalovan{r penez mu sverenyc nepo Zl po a . , J, ' 't I 
, ebe v u'myslu j'e Dr. S-ému vůbec nevydatI nebo s 111m I rva e na-

plO s' b' k "t' t' ' 
I 

~'t' . ko s vlastními ny'brž že jich po'užil pro se e jen v o amZI e Ism 
OZl I J3 ' "'t' , '\ I ·111' pl' . na 

I ·nne'lll' z'e Dr S Ilebude proti tomu clm Inaml·e ,; neuvel y -v (Ol , " " ", bl' k 
lézaci soud o této rozhodné skntečn?,stl ~že o~zalova~y 1, Jen v o ,a~ 
mžité tísni), vůbec dův,:c1y, prokaz:ljl~l, ze o~zalovan~ l11e, v IOZ!,'Od,:~ 
době skutečně nejen maznost, nybrz 1 J1StOtu, z~ bude" J,l?Cl vyhOV:tl za 
vazkÚJ11, přejatým s převzetÍ1;' o,l1ěch }5,OOO Kc, kdyz te~hto pen cz, ,n:~ 
oorávněně a vědomě protJpravne pouzll pro sebe, j~kprl' o tom,s:ed~01 
j~ho omluvné dopisy DL S-ému, žádající o pos~~v,en; a, obsah~JlCI vy
mluvy na rLlzllé překážky, Výrok SO,~lt:-1 .o o~a!11zlt: ,tlSl11 je P~~p11~d to 
přímo v rozporu s rozsudkov)'111 zJlsten~I1:, ze, ObZal?~any s;ťf,,,ne n~u 
částky vyčerpal pro seb~ 11a cestách do CIZtnY;' jme!lOvlte ~o, ~a~ous~ k,,: 
byl zaměstnán jako spravce s kaUCI 5.000 Ke; a~ll d~stal za tn me_~lc,
plat; je prý pralo poc~op:telné, ž,e ob~alov,any aZ,do ~l?b: SVé" va~b( ve 
Vídni a v Jihlavě nemel vubec am maznostl, vydalI pcatzt.- oprctVnencll:u: 
ani jistoty, zda bude tak kdy moci učiniti, Také zjištěné časové rozPc:.tt 
mezi přijetim peněz (22, července 1?25) a, v~zbou, (~, pros111co, 1~2,,) 
nikterak prST nepoukazuje na okamzltou. tIse~, J:y~rz na tr~a~y, ~t~~~, 
v němž byly svěřené peníze odňaty mOCI oprav~neneh? Zm~tecnI ,SllZ~ 
nos! ;e neodůvodněna, Z rozsudkových důvodu je VIdno, ze nalezac! 
soud J nevyloučil LI' obžalovaného subjektivní vinu jen z toho dÚvoc.\u, 
který nap"adá zmateční stížnost, vytýkajíc ~lU ne,úplnost, a rozpor, Pod!e 
obsahu rozsudku má nalézací soud za to, ze obZalOVa1:Y.P:l1L:Z mLl sve
řcnvch použil pro sebe jen v okamžité tísni a ~ domnen.l, z; vDL S. ~'e
bucíe proti tomu činiti námite~, ježto neodp?vědel,l;a dopiS ,oozalo~~neho 
ze SrDna 1925; že obžalovany byl s Dr. S-ym delsl dobu ve SpOjel,l, UČI
ni-I n~u různé úsluhy a že, třebaže tehdy za to nic llepo.ža~~?vaJ,. 1110~1 
právem II tísni očekávati, že Dr. S. ,t~ uznáv.~ bude S~Uh!~Sh\ ~" bm, z~ 
obžalovan}( peněz mu na čas svěřenycJ1 pOUZl]e. pro se.)e;" ze oDzalo~~:1~ 
chtěl po případě uplatniti proti Dr. S-ému n,ár?k na o(~mem: za ?ene~~t: 
v}rhody, které Dr. S. jeho zásluhou a pomocI zlskal, a ze nelze v)'louCltI, 
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ž: obža,lovan}' iv ~'e p~íčin~ opat!e~í matrací konal rů~né cesty a pochůzky, 
z~ kkre mohl zadali odskodnenl. PDdle tohoto oduvodnění neopírá na
le~aci soud sprošťující výrok jen o úvahu, že obžalovaný použil svěře
nych mu peněz jen v okamžité tísni, nýbrž vedle toho i o úvahu, že se 
obžalovaný vůbec vzhledem k déle trvajícímu styku s Dr. S-ým a vzhle
d,:,m ~ růz~ým úsluhám, učiněným Dr. S-ému, mohl domnívati a právem 
oc:kav:ah, ze Dr. S. v~e uzná a nebude činiti námitek proti oné svémocné, 
avsak jen přechodné disposici s penězi; kromě toho nabyl nalézací soud 
i přesvědčení, že se obžalovaný pokládal za oprávněna, uplatňovati proti 
D,r. S-ému nárok jednak na odměnu za peněžité výhody, které tento jeho 
za~luhou a pDmocí získal, jednak na odškodnění za různé cesty a po
chu:,ky, kt;ré obžalovaný, ve věci, o niž jde, konal. Nejde však o zpro
néveru, ma-II pachatel duvodně za to, že vlastník svěřené věci nebude 
či,níti námitky proti jeho disposici s věcí svěřenou, nebo pokládá-li se 
d~vodl1ě za oprávněna, si ji podržeti, na př. z důvodu vzájemné pohle
davky, a svou vzájemnou pohledávku uplatniti (sb. il. s. čís. 2496); ba 
podle okolností případu může se pachateli vědomi o materielní bezpráv
nosti zadržení nebo přivlastnění svěřené věci nedostávati i tehdy, když 
tu nebylo podmínek započtení jeho vzájemné pohledávky podle ustano
vení občanského zákona (sb. n. s. čís. 2200). Zmateční stížnost nena
padá vlibec onu část důvodů, v níž dochází výrazu řečené právní stano
vis~o, nýbrž snaží se jen zvrátiti předpoklad nalézacího soudu, že byl 
obzalovaný v dotčené době jen v okamžité tísni. Podle toho, co shora 
řečeno, je však jisto, že jsou již ony nenapadené úvahy nalézacího soudu 
o sobě způsobilé, vyloučiti subjektivní vinu obžalovaného ve směru zlo
činu podle § 183 tr. zák. Bylb proto zmateční stížnost jako bezdůvodnou 
zamítnouti. 

čís. 3312. 

Zjištění a posouzeni předpokladů promlčení trestného činu jest v ří
zení porotním přikázáno nikoli porDtcům, nýbrž výhradně pnrotnúnu 
soudu, jemuž jest se při tom řídHi všeobecnými průvodnrl11!i pravidly 
§ 258 tr. ř.; porotní soud může uznati na promlčení a vynésti proto roz
sudek sprošťující i tehdy, když porotci zodpověděli otázku viny kladně, 

Náhrada ve smyslu § 229 b) tr. zák. je pojmem odlišným od pojmu 
náhrad~ škody ve smyslu § 187 fr. zák, zejmé"a potud, že trestné činy 
uvedene v tomto §, stávají se beztrestnými jen tehdy, když pachatel na
praví dříve, než o jehD provinitlí zví soud nebo jiná vrchnost, vše ch n tl 
Š k o rl u, vzešlou z jeho skutku, kdežto k promlčení trestného činu stačí 
eo přípa<:U;, nahradil-Ii pachatel škodu jen z část i, za předpokladu, 
ze tak učinil podle své možnosti (podle svých sil í a žese náhrada stala 
až do vynesení rozsudku soudem na\ézacím. 

(Rozh. ze dne 31. října 1928, Zm I 596jQ8.) 
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Ne j v y Š š í s o II ci jako soud zrušovací vyhověl : .ne~eřej.néll1 za
sedání zmateční stížnosti obžalovaného do }ozsudku kiaJskeh,o pko p?
rotního sDudu v Litoměřicích ze dne 25. kvetna I 928, poku~ Jim byl ste
"ovatel uznán vinným zločinem pod Jodu podle § 170 tr. zak., zrusIl na
~adený rozsudek jako zmatečný a věc odkázal na soud prve stolice, by 
o ní v rozsahu zrušení znova jednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnost obžalovaného napadá rozsudkový výrok, j~mž byl 
stěžovatel uznán vinným zločinem pod'vodu ve s!ny~lu § ~!O tr. zak., du
vody zmatečnosti podle čís. 10 a) a 10 b) (spr~v~e jen_~is. 10?) § 344 
tr. ř., pokud jím bylo vysloveno, že se tres':ny .. ~"n _ ste~ova~elu,:" nestal 
promlčením beztrestným. ~ozsudek ~ýslovne ZjistUje, ze pehlela" doba 
promlčecí uplynula, a zdaJl se jeho uva~y pouka;ovatl ~ tomu, ze po~ 
rotní soud shledal splněnými také ostatnl zakonne podm1'11ky promlčem 
(!í 227-229 tr. zák.) až na jedinou výjimk;t náhrady v~ smys,lu, § 2~9 
pfsm. b) tr. zák. Podle r?zsu?kových ,~ůvodu ne?ylo tohz prok~zano, ze 
škoda způsobená trestnym C1l1em stezovatelovym byla nah;~ze~a, ze~ 
'ména netvrdil prý to nikdy ani stěžovatel. Ne~ a~i z p;ohlas:nl',kter; 
~činil zástupce poškozené pojišťovny' po skonce~em pruvodl11m flzeni, 
že se pojišťovna s obžalovanými vyrovnala a z~ ~roto odstupUje od 
trestního řízení, nelze podle rozsudku dovozovalI: z~,skoda byla ve"smy~ 
slu § 229 písm. b) tr. zák. nahražena. Zmatečm s:i!nosli nelze pn:nati 
úspěchu, pokud se snaží d?,voditi, že škoda ?~la ~':ewvatele~ ?a~razen~ 
úplně. Je tomu tak předevsim, pokud zmateCnl shznost vychazi dusledne 
z předpokladu, že zástupce pojišťovny výslovně prohlás~l: že š~od:" Je 
nahražena a že pojišťovna nečiní proti obžalovanem,u (stewvatelr) zad
ných dalších nároků, neboť podle záznamu v tom sme~u vzhledem k us:a
novoní § 271 tr. L výhradně směrodatného jednaciho protokolu ~,;lo 
řečené prohlášení jen onen doslov, v němž je, uvede,no v ro:,sudkll. Mmi-lr 
zmateční stížnost dále, že, měl-li soud v otazce nahrady skody pochyb
nosti, mohl to zjistiti buď dotazem na soukroméh? úč~stt1íka n,~bo ~oud: 
ním smírem ze dne 2. srpna 1928, vytýká vlastne lleuplno'st nze111, coz 
však je formálně přípustné jen v rámci uplatňování důvodů zmat~~ .po: 
dle čís. 5 § 344 tr. ř. Zmateční stížnost se však tohoto zmat~~ al11 ,~iselne 
nedovolává, ani se v ní netvrdí, že stěžovatel nebo jeho obhajce pn hl~v
ním přelíčení navrhli, by průvudní řízen~ ~Y~? v ,tom n:,b ,onom smeru 
doplněno. Pokud jde o smír, bylo dopl~e~i .nze111 nem?znym vzhledem 
k tOI11ll, že hlavní přelíčení v této trestl11 veCi bylo kom,n? v:'. dnec~ 21. 
a'i 25. května 1928, kdežto smír, správně jeho vyhotove111, pnpo)ene ,te~ 
prve ke zmateční stížnosti, je datováno ~ž dnem 4;,s~pna 192~. ~im,mene 
lze se arci dovolávati obsahu tohoto smlru, a dalsi hstmy, pnlozcne 10V

něž teprve ke zmateční stížnosti, přípisu pojišťoven »F.« a »V.« :~ dne 
2. srpna j 928 teprve v rámci řízení zrušovaciho; bráníť tomu nepnpust
nost novot v 'tomto období řízení, vyplývající z předpisu § 288 čís; 3, 
346 tr. ř. Zjištění a posouzení předpokladli, směrodatných pro řese11l 
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otázky promlčení trestného činu, jest v řizení porotním přikázáno nikoli 
porotcům, nýbrž výhradně porotnímu soudu (rozh. čís, 2062, 2644 sb. 
n. s.), jemuž jest se při tom říditi všeobecnými průvodními pravidly, na
stíněnými v § 258 tr. ř. V obor této skutkově zjišťovací činnosti porot_ 
ního soudu náleží i výklad prohlášeni zástupce pojišťovny, takže nelze nic 
namítati proti tomu, neshledal-li porotní soud v prohlášeni samotném spo
lehlivý podklad pro výrok, jímž bybyl stěžovatele sprosti! z obžaloby po
dle § 317 tr. ř. již před tím, než byly porotcům dány otázky, Věcně však 
dlužno zmateční stížnosti přisvědčiti, neboť porotní ,soud rozhoduje samo_ 
statně o otázce promlčení, zejména také potud, že mu lze mnati na pro
mlčení a vynésti v důsledku toho rozsudek sprošťujicí, také tehdy, zod
pověděli-li porotci otázku viny kladně (rozh, č. 2062 sb, n. s.). Tak tomu 
bylo i v souzeném případě; oné své povinnosti učinil porotní soud plně 
zadost tím, že otázku, zda trestný čin stěžovatelův je promlčen, řešil te
prve v rozsudku, Z posavadních úvah je zjevno, že zmateční stížnosti ne
lze přiznati oprávně'ní, pokud se snaží dovoditi, že rozsudek je neSprál.f~ 
ným zejména i právně mylným proto, že nedospívá k závěru, že škoda, 
Zpllsobená trestným čine,1l1 stěžovatelovým, byla (úplně) nahražena, 
Naproti tomu nelze neuznati, že se rozsudek jeví v témž ohledu po jinÉ; 
stránce právně mylným neb aspOll právně pochybným. Podle § 229 tr. 
zák. prospívá promlčení jen tomu, kdo dal také (§ 229 písm. b) tr. zák,), 
pokud toho dopouští povaha zločinu, podle své možnosti (»nach seinen 
Kraften«) náhradu. Jak patrno, je tato náhrada pojmem zcela odlišným 
od pojmu náhrady škody ve smyslu § 187 tr. zák., zejména potud, že 
trestné činy, uvedené v tomto § stávají se beztrestnými jen tehely, když 
pachatel napraví dříve, než, o jeho provinění zví soud nebo jiná vrchnost, 
všechnu škodu, vzešlou z jeho skutku, kdežto k promlčení trestného činu 
stačí po' případě, nahradil-li pachatel škodu jen z části, ač ovšem za 
předpokladu, že tak učinil podle své možnosti (podle svých sil) a že se 
náhrada stala až do vynesení rozsudku soudem naiézacím (r02h, ČÍS. 
1505,2718,2841 sb, n, s,). Napadený rozsudek není sice v dotyčné části 
svých úvah zcela jasný, než okolnost, že je v nčm důsledně řeč o náhr"dě 
škody, dovoluje souditi, že při řešení otázky, zda vyhověl stěžovatel zá
konným podmínkám promlčení také poskytnutím náhrady ve smyslu 
§ 229 b) tr,. zák" vycházel porotní soud jednak ze skutkového předpo
kladu, že stěžovatel nedal úplnou náhradu, zároveň však ze zřejmě myl
ného právního názoru, že podmínkou promlčení jest úplná náhrada 
škody. Dlužno proto přisvědčiti zjnateční stížnosti, pokud výslovně na
mítá, že právní názor porotního soudu je mylným také proto) že soud 
nezjistil, že obžalovaný nahradil škodu podle možnosti. Vycházejíc ze 
správného právního nazírání bylo soudu uvažovati, zda ve vyrovnání, 
jak bylo učiněno, lze spatřovati náhradu podle sil (§ 229 b) tr. zák.) a 
bylo mll přesně zjistiti, zda jsou splněny i ostatní podmínky promlčení. 
Bylo proto zmateční stížnosti vyhovčli a zrušiti napadený výrok rozsud
kový jako zmatečný nejen co do viny, nýbrž i co do trestu, zrušiti záro
veň též veškeré další s ním související výroky rozsudkové, Stalo se tak 
za souhlasu generálního prokurátora podle § 5 zákona ze dne 31. pro-
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'"' _, ~ 'k z roku 1878 již při poraděo neveřejné :.'zhled:~~:l 
sinec 187," C18. 3 r. ,~a 'ni v jeho wzhodovacích duvodech neJs~u })I~
k tomu, ze" v J o.zs~t(~ II ~ b 10 oři správném použití zákona POl?Zlti ~a
těny sklltecnos tl , Jez bJ" Y3 3P46 tr ř) takže k rozhodnutí zrusovaC1ho 

, , 'klad (§§ 288 CIS, , " , . ' , nelze 
lezU za za v • T • "tV dO'J'íti nemúže a je naopak zJevno, ze se 

d ve veel same Jes e . ' 
SOU II VT 111' nového hlavního přehčeJ11. 
obejíti bez nanze 

čís. 3313. 

" , f,. a ve stohu ukryté v dosahu a dis-
pokud j~ zbo;, z vl~ku v~h~;~n;;. zák.); jest činnost toho, l,do ono 

posiční mocI spravy .drahy Hi k I' odřaditi skutkové podstatě podle 
b "jiným vyhozene ve stohu u ry, p , 

§ ~~~ II a} !r .. zák. či §§ 18~, 186 !~ě~~~' ?neJ1í zmatkem čís. 4 § 281 
Nevyhovel1l ~avr?u na VYSI~C~e rotokol o zodpovědném výslechU 

tr. f., mě~li n~l~za~l SOU~<lPO l;t;eh~ výpověd', již učinil jako svědek 
svědka p:ed' dlVl.sm:", souber·.l~ ~ba protokoly za souhlasu obžalova
v souzene tres~l v,ec:., a. y}, 1 tl 
něho při hlaV1l11l1 prel:ce?1 'pre~epl~svědčel1í div;sníbo soudu, který r02-

Nalézací soud nelH vazat!, n . "'est orávněn na základě výsledku 
hodl o vině spolupachatelove, Jb~~.l u'iJt; si o trestných činech, ob
řízení nalézací~n so,:do;m provee~: ~ n~od~slé přesvědčení. 
žalovaným sp,a~hanycll, §am~s;a~ c ",' z~k len je-li jí pachatel ohrožen 

Bída vyvinu]e ve smyslu s-.,,) L, ',é? d' (fleodolatelné do-
bezprostředně na životě vlasrmm nebo §\ 10 ,ny 

nuceni) . 

(Rozh. ze cine 2. listopadu 1928, Zm II 196/28,) 

• v v , " ako '-'oud zrušovací v neveřejném zasedání 
NeJ,vY,~Sl SOvL:~ '~,.' "do rozsudku zemského trestního soudu 

zmate~Jl1 shznost 0'~Zdl.O\'d~~~O 'Jok-ucl jÍm byl stěžovatel uz-nán Vinl}~m 
v Bn1e ze dne 24. onOla ,Iv t, J ." j' , ) '179 tr zál' ZJ11l1tl 

~ " §§ 171 P3 174 ta' c . ,,' , 
zločinem krádezc podle..." :) I' 'I '1' '3 'N' ap;ot; tomu ií vyhověl, 

" jl sUlikov" Vy/tO ev a· ' J-' pokuu napal.a rDZ, c '" ~ • I I cl 19T - zrušil 11a-
. 'j" - ť '. oku I ? -- kradez Zl. C na i, 

pOKud cella pro I vy~ '" -. "]p'lkem toho i ve výroku o trestu a 
padený rozsudek v -t:to.,C~Stl ,a ~l~l~ ~)'rátil soudu prvé stolice, b-y o ní 
vyrodch S tím sOU\l lseJlcl.ch, cl r I' dl řihUžeJ'c při tom k nezľLI
v rozsahu zrušení znova Jec.wal a fOZ 10, ) P 
šeným 'č'ástem výroku o vin.e obžalovancho. 

Dúvody: 

, ť" 4 - a '0 Zmateční stížnost dovolává se dtlVod~ol .zmatecnos" 1 ~lSl' );) '1' uJt 

§ ?81 tl' 'r Zmatečnost 'Jodle čís, 4 spatruJe v tom, ze y,y za!,::l1 n
d

, y 
- .. ; ". . 'I'" se OS~ Je beze LIVO na. 

dúkazní návrhy obhájcovy pn h,av111111 p!e KenI. IZ"~; J ",', M 7a 
Obhájce navrhl především, by byl slysen jako sve . e arOlI:;I, 'š-a 
účelem zjištění, v čem pC1zůstávalct činnost obžalovaneho Vladls' 'ava -, 
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pokud jde o body obžaloby I 2 a 3. Než prováděti tento důkaz bylo 
zbyteoné. Mělť nalézaci sotrd po ruce nejen protokol o zodpovědném 
výslechu Jaromíra M-ého před divisním soudem, nýbrž i jeho výpověď 
již •• učinil jako svědek v souzené trestní věci a byly oba protokoly z~ 
stezovatelDva souhlasu (§ 252 tr. ř.l přečteny při hlavním přelíčení. 
Podle protokolů těch uvádí Ja-romír M., v čem pozůstávala čir>nost stě
žovatelova v tom ktném jemu za vinu kladeném případě, takže nebylo 
zapotřebí vyslýchati ho znovu o něčem, o čem se byl beztak již dva
kráte vyslovil, to tím méně, ana obhajoba, činíc důkazní návrh, ne
uvedla konkrétní poukazy, z nichž by se dalo souditi, že osobní výslech 
řečeného svédka mohl by přece jen vynésti na jevo okolnosti, které by 
při posuzování věci mohly padati na váhu. Ve příčJině bodu obžaloby 
I 2 poukazuje se ostatně k tomu, co jest uved:eno doleji. Právem byl 
zamítnut též návrh na výslech manželky obžalovaného O' tom, jak velká 
bída byla v rodině 0'bžallovaného v čase spáchání trestných činů. Neboť 
bída ta byla by jen pohnutkou, z níž k trestným činům došlo, neodči
nila by však protiprávnost souzených skutků a zbavila by stěžovatele 
treslní zodpovědnosti jen, kdyby se rovnala stavu neodolate1ného do
nucení ve smyslu § 2 gl tr. zák., kdyby jí byl stěžovatel ohrožen·bez
prostředně na životě vlastním nebo své rodiny, což však za celého trest
ní,ho řízení ani tvrzeno ani jinak napovězeno nebylO'. Zamítnutím dů
kamích návrhů nebyl proto obžal0'vaný zkrácen ve svém právu na zá
konnou obhajobu a není tu důvodu zmatečnosti čís. 4 § 281 tr. ř. (po
slední odst.). 

Co se týče důvodu zmatečnosti .Čí'8. 5 § 281 tr. ř, poukazujeseye 
příčině případu I 2 rozsudkového výroku k tomu, co je dále dole vylo
ženo. Pokud se vývody zmateční stížnosti vztahují k případu I 3 rozsud
kového výroku, nejsou v pravdě než nepřípustným brojením proti v0'l
nému uvažování průvodů nalézacím soudem, cO'ž je v řízení zrušovacím 
zásadně nepřipustno (§§ 254, 288 čÍs. 3 tr. ř.). Stížnost snaží se výpo
vědi Jaromíra M-ého odepříti jakýkoli význam vzhledem k tomu, že, 
když byl vyslýchán jako sV1ěd'ek, prohlásil, že se na podrobnosti účasti 
svých spo,luobviněných již dohře nepamatuje. Leč nalézacímu soudu ne
bylo proto prohlášení M-ého neznámo, - bylať jeho svědecká výpo
věď při hlavním přeliÍčení přečtena, - když však přes to u výkonu práva 
volného hodnocení průvodů učinil jeho výpověď podkladem svého pře
svědčení a uvedl v rozsudku úvahy, z kterých jí dává víťU a z kterých 
neuznává zodpovídání se obžalovaného správným, vyhověl tím povin
nosti jemu jak v § 258 tr. ř. tak i v ČÍS. 5 § 270 tr. ř. uložené a musí býti 
proto odpor stížnosti odmítnut jako nepřípustný. Bylo již shora podo
!Ceno, že nalézací SJud měl po ruce nejen svědeckou výpověď Jaromíra 
M-ého, nýbrž i jeho vÝP0věď, kterou učinil jako obviněný u divisního 
soudu, takže se opač·né tvrzení stížnosti příčí spisům. Je pravd?, že se 
v mzsudku divisního soudu v Brně č. j. Dtr 74/,27 praví, že stěžovatel 
spolupůsobil jako společník Ja,romíra M-ého jen při krádeži I 1 roz sud
kového výroku, kdežto v druhých dvou případech že byl M-ému nápo- . 
mOcen po činu při ukrývání a při prodeji odcizených věcÍ. Leč i tento 
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, 1 k bY'1 llh hlavním přelíčení přečten a ncbyl proto jeho ohsah 
wzsm.e , ,. '1"'1 d kt . 

I
. . lILI soudu neznámy' m. Než na presvedcem c IVlsm 10 sou ll, efy 

Jla ezacJl . •. . • J 'M 'h 
h doval o vině stěžovatelově nybrz Jen o V111ť arQl1ura -e 0, 

neraz o 'v b' • 
neb I nalézací soud vázán (§§ 5, 252, 258 tr. r. l, naopak ylopra:,.nen: 

t
y základě vy' sledků řízení jím samým provedeneho učrml o ucaslI ,y Sl na ..... M . 

obžalo'vaného na trestnych čmech spachanych Jaromrrer;r ,-ym, samo-

t . a neodvislé přesvědč.ení. Stížnost neHl proto duvoo'Oou am ve 
sta ne , • .". b 'ď 

e'I'u zmatku podle čís. 5 § 281 tr. r. Pokucl svyml prave pro ranymI snl " '"V' v d 
'vody chce dolíčiti i zmatek podle čís. 10 § 281 t,r. r. ve pncme po ,vy , . '- .' t' • d· 

řadění případu I 3 pod záko~, mus~ ~u~tatJ. lle:. povsrn;nu .r, 'p0Hev.a • z 
vychází vůbec ze skutkovych. zpstem. jez pn uplatnovanr h, mo,ne-

ne § ." B I právního důvodu zmatečno,sti Čiís. 10 , 281 tr. r. jS?U z~va.zna. y o 
proto zmateční stížnost, jež rozsllllkový výrok ohledne kra~;ze I 1 ne
napadá, v hořejších'směrech po rozull1'u§4 čis. 1, 2 a § 1 CIS. 2 novely 
k tr. ř. zamítnouti již v zasedání neveřej'nem.. v ' ., 

Naproti tomu nelze upříti zmateční stížnostI úspechu pokud, OplrajIC 
e o důvod zmatečnosti čís. 10 § 281 tr. ř., napadá výrok uvedený v roz
~udkU pod bodem I 2. Rozsudek spatřuje v činr.osti stěžovatel~~ě skut
kovou podstatu krádeže spáchané ve společnostr se spoluzlodeJem po
dle § 171, 173, 174 II al, cl a 179 tr. zák., vycházeje z p~edpoldad'U, že 
ukrytím balíků :bOŽí, vyhozenÝ'sh. z ,::I,:ku, do s,tohu hla:'nt~. p~shatele,;: 
(Jaromírem M-yml nebylo odnelt jeste dokonano, ponevadz tyz »zbozr 
ještě neměl ve své úplné moci a nebylo vyloulčeno, že dráha při obhlípce 
trati by zjistila slopu ke skrýši ved0'ucí a byla by uk;adené věci .ve s,toh.~ 
zjistila a pachateli odňala,« a že teprve ?odat~~nym. od".ezemm zbozr 
ze stohu stěžovatelem dosta.Io se ukradene ZbOZI do uplne moer a drs
posíce Jaromíra M_ého a stěžovatele. Leč podle těchto skut~ovtch zji
štění rozsudku nelze vůbec řešiti otázku, zcla tu Jde o kradez podle 
§ 174 II al tr. zák. spoluzloději, či o některý způsob'spoluviny neb úča
stenství podle § 5 tr. zák. aneb, j.ak .stížnost tvrdí, o.podíl.~icÍV'Í. na krá
deži ve smyslu § 185 tr. zák. Pravnc pochyben Je predevsrm nazor na
lézacího soudu, pokud zdůrazňuje, že ve stohu uk,:rté zboží ,mo?lo p? 
případě dosavadním držitelem podle stopy ~e s.krysr ,:e,~oueI. bytr z)'
štěno a pokud na tomto podkladě dOVOZUJe, ze veCI nepresly Jeste z drs
posiČ~í moci dosavadního držitele v moc pachatel; M-é'h-oj vždyť t~
ková stopa by mohla býti několik kilometrů dlouha, neb nekolrk hodrn 
daleká; stoh by se mohl nalézati v jiné obci, ve dvoř" neb~~d?mu p
ného majitele, krátce v takové mrstnI ~0'loze, kde by nrk~o. vaz ne nepo.
chybovalo tom, že dosavadní držitel ",eCI pozhyl dlsposrcnr moC nad nt, 

a je tedy podle okolností takto n~znače.n~ch již nade. vší pochybno;,! 
jisto, že nelze těžisko pro přechod drsposrcnr mOCI spatrovalt v tom, ze 
bylo možnO dosavadnímu držiteli »zjistiti skrýši podle stop pachatelem 
zaneeh<lných«. Z této úvahy vysvítá souč.'lSně, v ,~em,pozůstává ~ákladr~í 
vada při posouzení tohoto případu S'ouaem nalezaclm: Soud St 'neu'\t~: 
domil a nezjisti! vůbec okol'nost v prvé řadé rozhodnou, kde se vlastni' 
stoh, v němž bylo zboží Jaromírem M-ým uschováno, ,;aléz.alj t~to ~kol
nost je prvním a nezbytným předpo,klacdem pro bezpecne resenI otazky, 
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o niž tu jde; není vůbec známo, kde vlastně onEn stoh stál; jak "U'c,,-v 

byl od železniční trati, na níž bylo zboží z jedouciho vlaku vvho.zer"" 
zda snad ještě byl na území dráhy samé, v jejím obvodu, na 
zemcích vedle trati či na místě odlehlejším atd. Jen po zjištění ml 
situace bude lze bezpečně uvažovati o otázce, zda zboží, třebas do 
odnešené, bylo ještě v dosahu a v disposíční moci správy dráhy lalm'!n 
držitelky v době nedovoleného zásahu; po případě bude lze po 
zjištění příkročíti i k řešení další podřadné otázky, zda snad způsob 
ukrytí ve stohu, o němž se rozsudek též blíže nevyjaclřuje, nebyla 
dísposíční moc dosavadnímu držitelí odňata, a na takovémto pod,kl 
bude jedině lze správně a bezpečně posouditi, zda stěžovatel věd 
spolupůsobil při »odnětí věci z cízí moci« C§ 174 II a, tr. zák.)č'i, 
teprve po tom, když byla tato činnost hlavním pachatelem Jarom 
M-ým dokončena, odvezením zbožÍ, »již· u.kradeného«, vyvinul čin 
spadající jen pod skutkovou podstatn §§ 185 a 186 tr. zák. Při tom se 
přirozeně předpokládá, že mezi pachateli nebylo snad již před činem 
dorozumění, naplňující některou z forem spoluviny neb účasten 
jsou uvedeny v § 5 tr. zák., které by přirozen.ě uvažování o mírnější 
lifikaci podle § 185 tr. zák. vyloučily; takového zjištění rozsudek 
sahuje, a není proto třeba o této možnosti dále se šířiti. Dojista je roze 
sudek právně pochybeným, pokud na shora uvedeném pro správné 110-

střehnutí rozdílu mezi spolupachatelstvím a podíinictvím na krádeži ~ec 
postačujícím podkladě již vyřkl povšechnou právní zásadu o trvání dis
po'siční moci dosavadního držitele. V tomto směru bylo zmateční stíž
nosti obžalovaného vyhověti, výrok o vině v bodu I 2 napacleného roz
sudku zrušiti jako zmat",č!ný a uznati jinak za předpokladů § 5 nov. k tr. 
ř. již v zasedání neveřejném, jak se stalo. 

čís. 3314. 

Skutková podstata podvodu ve smyslu § 201 c) tr. zák. je dána již 
tJm, že kdo věci nalezené neb omylem ho došlé úmyslně ul,ryje a sobě 
přivlastní; nevyžaduje se, by byl omyl vzbuzen samým pachatelem, tím 
méně jeho jednáním nějak zvlášť za lstivé kvalifikovaným, ani, by 'Omyl 
oné osoby, jímž věc došla do rukou pachatele, byl trvalý, Hm méně, by 
sám pachatel osobu zmýlivši se 11 jejím omylu nějak ucltžova1. Po stránce 
Qbjekti",,; vyčerpává onu skutkovou podstatu .iiž ukrýváni a přisvojeni 
si věci omylem došlé; po.jeru »ukryti« a »přivlastněni si věci«. 

Spadá sem, jestliže kdo, věda, že vldad na šekovém účtě v jeho prQ
spěch se, stal omylem, a byv vyzván a upomínán, by peníze vydal opráv
něnému, tak neučinil, peníze vyzvedl a jimi disponoval. 

Zpr011evěra jest spáchána buďto zadržením nebQ přivlastněním si 
věci; k pochybnostem 11 příčině jedné z těchto činností netřeba ptilllí
žetí, je-li zpr011€věra dána druhou; úmysl na přivoděni trvalého stavu· 
vyžaduje se pou>le při zadrženi, nikoliv při přisvojeni si svěřené věci. Při
vlastněni jest naplněno již tím, že pachatel svěřenou věcí, byť i přec 

chodně, naložil způsobem příčícím se danému přikazu svěřitelQvu. 
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Zpronevěra, pokud jde o vě~i zastupiteln~ (peníze),)~.:'y\Quče~a jen 

l d
· byl-li pachatel PQdle svych majetkQvych pomeru jlZ v dQbe sv.é

te' y, -- _.-. 'h _ .. té příkazu s tQ 
mocného nakládáni s věci sverenou, pnclcl_\o Sde kpr;la m~ 1 r ." ' , 
b svému závazku dQstál a příkazu vyhove k y 'O IV, a y -_ I jl~ V ~n1! 
d~bU také odhodlán, skuteČ!1ě tak učiniti a PQhotových prQstredku prave 
k tomuto účelu použíti. . _ _., . 

Pokud jde 'O zprQnevěru, _!{dyž advokat!.l?revza~ _ rucem za vyhradm; 
<'It' peněz tl něhQ slozenych k urcltemu ucelu (na zaplacem 

pouz I ·t ti) d- I . -- I knihovních dluhů prodávaných nemQVI 'Os ,o na 'Ony pemze uce u, 
prQ který mu byly svěřeny. ,_ . . 

SkutkQvá PQdstata přestup~u PQ~le § 320 f) tr. }~k. ?evyzaduje ~I~ 
by škoda skuteČ!1ě nastala, am, by skQd~.byla m.~na; umysl p~kodlti 
je tu na rozdil od podvodu vyloucen, staCI PQuhy umysl klamati. 

(Rozh. ze dne 3. listopadu 1928, Zm II 193/28.) 

Ne j v )' Š š í s O u d jako soud zrušovací za~rhl po ústním líčení 
zmate'ční stížnost obžalovaného do rozsudku kra]skeho soudu ~ Uh. Hra
dišti ze dne 7. hřezna 1928, pokud jím byl stěžovatel,uzniin ~mným zlo
činem pod"odu podle §§ 197,200,201 cl, 203 tr. zak., zlo.c1l1em Zpl:O
nevěry podle §§ 183, 184 tr. zák. a přestupkem podle § 320 f) tr. zak. 

Důvody: 

Zmateční stížnost napadá odsuzující rozslldek pro zločin podvodu 
ve smyslu § 201 p'ísm. c) tf. zák., spá~haný lIkrytí~ a přisvojením 'si 
4.000 Kč ke škodě Františka M-y, z duvodl1 zmatecnostJ podle. § 281 
čís, 9 a) tr. ř. v prvé řadě tvrzením, že trestný čin podle § 201 plsm., c) 
tr. zák. vyžaduje kromě zViláštních, tímto ustanovením vytčenych nale
žitostí také splnění náležitostí podle § 197 tr. zák., tedy, by pacha!~1 
uvedl někoho Isti'l'ým předstíráním nebo Jednáním v omyl nebo uzd 
omylu neho nevéclomosti jiného způsobem právě dotčeným; toho prý 
však v souzeném příp<rdě n,ebylo, neboť se omyl u Marie M-o'llé vyskytl 
bez jakéhokoliv půsopení obžalovaného, obžalovaný !éž dOjí,ti pe~ěz 
přimal, súčastnČ'né osoby o penězích. vědě,ly a obzalo,vany pemze 
i s úroky vrátil. Zmateční stížnost přehlíží, že pojmy Istivé~o předstí
rání nebo jednání, tvoIící zálwwné znaky všeobecné skutkove podstaty 
podvodu podle § 197 tr. ·zák., jsou v předpisech trestního z~ko)m, .iež 
stanoví jednotlivé zvláštní druhy podvodu, nahrazeny obdobnyml pOjmy 
jin'ýlr.i, že tudíž i skutková podstata podvodu ve smys1n § 201 písm. c) 
tr. zák. je dána již tehdy, když kdo věci nalezené neb omylem ho došlé 

. úmyslně nkryje a sobě přivlastní, a nevyžaduje se tedy ani, by omyl byl 
vzbuzen samým pachatelem, tím méně jeho jednáním nějak zvlášť za 
lstivé kvalifikovaným, ani, by omyl oné OSQby, jímž věc došla do rukou 
pachatele, byl trvalý, tím méně, by sám pachalel 'Osobu zmýlivší se v je
jím omylu nějak udržoval. Okolnosti takové mohly by ovšem sloužiti 
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k nepochybnému průkazu nutného pachatelova vl'clomí () omylu i k 
kazu jeho úmyslu čelícího k ukryti a přisvojeni si omylem došlé 
nenáležejí však k objektivní skutkové podstatě zločinu podle § 
písm. cl tr. zák., pro kterou tedy zbyteč'ně zjištěni jich žádá w,aI"~",i 
stížnost; netřeba jich však ani pro průkaz úmyslnosti zvláště zii'Hnv.]·;>' 
když i bez nich vytčená subjektivní stránka tohoto trestného 
se dostatečně prokázati. Poknd tedy zmate!čnÍ stížnost 
těná činnost pachatelova vykazovala též znaky podle 
zák., jest bezdůvodna, neboť po stránce objektivní vyčerpává skul:kovn .. 
podstatu onoho trestného činu již ukrývání a přisvqjení si veci 
doš1-é; tím právě pachatel využívá omylu, o němž zákon neraz· 
U koho a jakým způsobem nastal. Došlo-Ii již k ukrytí a k přispojení 
věci omylem došlé s úmyslem zákonem vyžadovaným, jest podvod 
dle § 201 c) tr. zák. spáchán a nápotomní chován'! pachatelovo, zej 
též v souzeném příp,adě přiznání se k penězům a vrácení jich, na něž 
teční stížnost poukazuje, nezbavuje obžalovaného trestnosti, byť i 
stalo před trestním oznámením, neboť tu obdobného ustanovení jako 
dle § 187 tr. zák. nenÍ. 

Zmateční stížnost vyžaduje dále ke skutkové podstatě zločinu 
§ 201 c) tr. zák. obojí v zákoně uvedeno'L! činnost a tvrdí, že není 
tím, když M. z potvrzen·ky a F. ze sdělení obžalovaného· věděli, že 
níze jsou u obžalovaného, že není ukrytí ani přisvojení si v tom, 
níze byly z účtu u po'štovního šeko"ého úřadu, kde byly o'b''Ža,lovanému 
připsány, tímto vybrány, neboť obžalovaný je jako věc za"tupitelnou: 
mohl kdykoliv nahraditi a vrátiti, poněvadž prý podle zjiště'ní měl n 
spořitelní knížce u'Íoženo 7.900 Kč: a j u sebe měl neustále peníze, 
případě že ze vkl<:bdu zůstalo na. jeho účtu stále ještě 1.575 Kč, jimiž 
žalovaný vůbec nenakládal. Zmateční stížnost buduje tu právní V"VOleJ" 

částečně nepřípustně na skutečnostech nalézacím soudem 
(že prý vybrané peníze měl kdykoliv pohotově). Avšak ani 
drží -zjišt.ě'llého -stavu věd, není v těchto námit:kách odůvodně,na. Sama 
připouští; že pojmu ukrytí nesluší rozuměti v technickém slova smyslu; 
jím. zákon rozumí každé jednání; jímž se 'Oprávněnému stě'žuje nebo zne
l11ožňuje,by věci znovu nabyl (nikoliv jen, by o ni nabyl vědomosti), 
projeví-Ii .se v něm úmysl věc omylem došlou si podržeti; pfiv,lastniti sí 
věc pak znamená, disponovati jí zpúsobem, který přísluší jen vlastní
kovi co'ž se může státi· také ú~onem, v němž právě spočívá ukrývánÍ'. Po
suzuje~1i se věc S tohotú správného hlediska, jest napadeným rozsudkem 
bezvadně zjištěno vše, čeho zákon po objektivní stránce vyžaduje ke 
skutkové podstatě podvodu podle § 201 písm. c) tr. zák. Neboť obžalo
vaný, věda,že se vklad v jeho orospěch stal omylem, a, byv vyzván a 
upomínán, by peníze vydal firmě J. F., nejen ani hned ani později tak 
neučinil, nýbrž naopak podle zjištění rozsudku v zápětí ihned peníze vye 
zvedl a jimi disponoval. Nalézací soud proto nepochybil, shledav v ,omto 
zjištěném jednání obžalovaného ukrývání a p'řivla'stněuí si oněch peněz 
v řečeném smyshi zákona. Okolnosti, jež zmateční stížnost v tomto 
směru lIplatňuje ve 'spojení s Um, zda ohžal'Ovan5' mčl možnost vybra.:..-
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u částku kdykoliv nahraditi, mají spíše, význam pro posouzení sub
j~ktivní stránky činu, zda ~i totiž chtěl. p,ení~~ na. trvalo,u .šk?du .slo
žitele ponechati. Dotyčn~ vyvody, z\l1:,tec11l o stIznostI, pO!,I\'~JlC! posko~ 
'ovací úmysl obžalovancho J 111U81 ovsem zustatI pro pravm posouzem 
~otud stranou, pokud i ony popíráním zjištěné finanční tísně obžalova
ného a tvrzením pohotovosti placení vycházejí z opaku toho, co po skut
kové stránce zjistil závaz'ně nalézacl soud, že totiž obžalovaný vybrané 
peníze neměl, poněvadž je pro sebe spotřeboval, a že jmenovitě nepro
kázal, že 4.000 Kč uložil, by je mohl vrátiti. Nalézací soud z toho, že, ač 
obžalovaný věděl, že 4.000 Kč mu bylo Františkem M-ou zasláno omy
lem, že tedy nepatří ani jemu ani žádnému jeho klientu, a přece hned, 
jak o vkladu tom zV'ědě,l, jej vyzvedl a sobě přivlastnil, naloživ s ním jako 
se svým majetkem, a že, opětovně byv vyzván, by peníze vrátil, byv ža
lován a exekvován, peníze nevrátil, až teprve v den exekučního prodeje, 
tedy až více než za latyři měsíce, zjišťuje subjektivní stránku čínu, neboli, 
jak hned v další větě uvádí, podvodný úmysl hned od počátku. Títn však 
právě zjistil i úmysl obžallovaného, způsobiti nevrácením omylem do
šlého peníze škodu složitelům. Tím, že odmítl všechny obžalovaným 
tvrzené příčiny zadržování výplaty a že poukázal na to, že musely býti 
po opětovném upomínáni o vyplacení peníze vyčerpány všechny pro
cesní prostředky, než obžalovaný ~ advokát ~ peníze vyplatil, dal na
lézací soud zřejmě a zřetelně výraz i svému přesvědčení o úmyslu ob

"žalovaného k způsobení škody trvalé. Ani tll' pozdější zaplacení úmysl 
. ten pojmově nevylučuje a správně vzal i nalézací soud okolnost, že ob-

žalovaný jako advokát zaplatíl teprve ve vrcholném období exekuce, 
v úvahu jen jakožto průvodní prostředek pro posouzení prvotního úmyslu 
obžalovaného. Úmysl ten není pojmově vyloučen ani tím, že obžalovaný 
dojití peněznezaU!jov<:bl, což 0'stalně při snadné ko.ntrole vplatu u po
štovního šekového úřadu nebylo by ani možné, a nalézací soud měl i tuto 
okoln0'st na zřeteli jen jáko pouhý průvodní pmstředek, jehož ocenění 
ovšem zmateční stížností napadali nelze. J po snbjektivní stránce jest 
tedy zločin podvodu podle § 201 písm. c) tr. zák. popírán bezdůvodně 
a sluší k výtce zmateční stížnosti, "že nezpůsobil škodu, jež vznikla man
želům M-ovým kontumačním rozsudkem«, jen poznamenati, že škoda 
tato není rozhodná pro skutkovou podstatu tohoto zločinu, rozsudek z ní 
llIC prO' zavinění obžalovaného nedovozuje a nemůže proto ani zmateční 
stížnost z tohoto, bezvýznamnéhO poukazu rozsudkového nic vyvozovati. 
Ke konečné námitce zmatečnf. stížnosti ohledně dne, kdy se snad obža
lovaný o. s,ložení peněz dověděl a jimi dispon0'val,stačí uvésti, že má 
tento den význam_ pouze pro tO:tožnosf'či:l1u, o které však ani zhlatečnÍ' 
stižnost nijaké pochybnosti neuplatňujé. Pro skutkovou podstatu sa
mého zlo'č'inu jest to Však jinak netozhodné a uplatňuje již proto zma
te:č,ní stížnost v tom 'směru důvodem'zmatečnosti podle § 28jčis. 5 tt. ř. 
neuplnost a nepřesnost dotyčného zjištěni bezdůvodné; tím méně schází 
v pnpaclném nesprávném určení onoho dne "ěkterá ze složek samé skut
kové podstaty zločinu, na nějž bylo uzn'l11o, takžé není tu ani dúvodu 
zmatečnosti hmotněprávn; ČÍ>s. 9 aj § 281 tr. ř. 
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V případě zpronevěry pellt'Z" jež li obžalovaného sl-o,žila 
H-ová, na dávku z přírůstku hodnoty, snaží se zmate.č'ní stížnost 
ukazem lla majetkoprávní ráz zločiHl[ zpronevěry a - ostatně ne,mr;ív,,<> 
-- vytčením nutnosti zjištění, že H-ová měla utrpěti škodu, 11 ve 
skutečnosti ji utrpěla, vlastně jen samostatným hodnocením výpovědi 
Kateřiny H-ové, hodnocením významu depurační žaloby a výpovědi 
obžwlovaného dovoditi, že peníze zťtstaly u obžalovaného s vědomím 
a souhlasem Kateřiny H-o'vé. Nalézací soud naproti tomu vzal za ' 
š,ěno, že Kateřina H-ová nechtěla, by obžalovaný peníze zadržel 
dlouho, až bude ,končeno jednání o slevu dávky, nýbrž že mu je výc 
slovně dávala, by je ihned zaslal tak, jak je dostal. V souvislosti s !lm 
sluš! odmltnouti jako. nepřípustné oceňování výsledků prúvodního 
další námitku, jíž se z důvodu zmatečnosti podle § 281 čis. 5 tr. ř. up 
ňuje domnělá nejasnost, rozpor se ,spisy a vnitřní rozpor, pokud 
zjišťuje, že obžalovaný peníze od H-ové přijal s příkazem poukáZ<lti 
je ihned, ač to a.ni sám nepřiznal., ani nikdo ze svědků neuvedl, a že -
skutečností, nýbrž pouhoudol11'něnkou H-·ové, ja.k obžalovaný peněz 
složených užil. Vzhledem k tomu, že jde tuo nepřípustné brojení 
skutkovému zjištění, nejsou přípustny ani právní závěry zmateční 
ností, které činí popřením jakékoliv škody Kateřiny H-ové na jiném 
shora řečeném, v rozsudku zjištěném skutkovém po.dkla.du, zda a j 
příkaz obžalovaný o složených penězích od Kateřiny H-ové 
I další námitky zmalečnístížnosti, dovozující, že nejde tu o zadržení 
smyslu § 183 tr. zák., jsou bUdo'ván'Yl1'a samovolném tvrzení, že 
vědouc o tom a nenamítajic ndc proti tomu, že peníze jsou u Ob.žalo-., 
vaného, ho jako jedině oprávněná osoba nevyzvala k jich složeni, 
tu prý n'ebylo příbzu an,i jeho porušenÍ. Nelze proto na tomto OUCh1,I
něm skutkovém základě dovozovati, že tu nešlo o zadržení, ponev<iUZ,' 
se vše dálo za souhlasu a s viě:do'l11ím oprávněné. Mohlo by 'se o'všem 
zdáti pochybným, zda pojem »zadržení«, rozsudkem přijatý, je'st na
plněn s jiného hlediska, zda totiž jsou zjištěny a dány okolnosti, jež 
by '1'asvěd-čovaly úmyslu obžalovaného na přivodění trva.lého protipráv
ního stavu, k čemuž zmateční stížnost poukazuje jednak na to, že obža
lovaný hlásil složeni prvého peníze 7.000 Kč ihned Zemskému výběr
čímu úřadu a oznámil mu i sUbenou další splátku, jedn-ak nepřípustně, 
proti o.palanému zjištění rozsudkovému, na to, že prý bylo jednán'O po 
celou tu dobu o slevu. K těmto pochybnostem netřeba však pNhližeti, 
jakmile je skutková podstata zpronevěry dána druhou možností činnosti 
pachatelovy, totiž přivlastniti si jemu svěřené částky, nebol' zpronevěra 
jest spáchána buďto tím neb oním způsobem činnosti pachatelovy v zá
koně uvedené a úmysl na při\<odění trvalého stavu vyžaduje se jen při 
zadržení, nikoliv však při přisvojeni si věci svěřené. Přivlastnění jest 
naplněno již tím, že pachatel svěřenou věcí, byť i přechodně, nalo-žil
způsobem, jenž se příčí danému příkazu svěHteiovu, -11emaje již v době 
tohoto svémocného n8!kládání možnosti, jinými poho.tově jsouOÍmi pro
středky splniti kdykoliv daný mu příkaz. Tu pak namítá zmateční stíž
IlOSt s hledd's!:a objektivniho i subjektivníhD, že šlo o penize, věci za 
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. ,'t 'né a IJřivlastnění bylo proto vyloučeno, poněvadž měl obžalo-
'lUl" e, , ., 't··' d 
v , OZ"10'St j'e kdykoliv nahraditi byl SI teto moznos I I ve Dm a ne-vanv 111 1 , • • 'v I t' . 

'I' tedy úmysl peníze si přivlastnit1. J tu zmatečm sbznost up a nUJe 
me 'kt' d k . I' ''11 . k )odklad této náhrady penez prameny, ere rozsu e na ezaCI o 
~~I~ll; nezjistil (vyšší v~lady na, kníž~u), ,případně k ni~ nepři!,lížel, 
oněvaciž jimi obžalovany ~eprokaz,~l, ze Tel po ,ruce hot?ve pro:t~ed~~, by kdykoliv př.íkazu vyhovel. ,Rovnez n~pn~nstn.e h~dnot; zmate~m stJ~

nos t pro skutkové posouzel11 pla~ebm ,zp"sob,LlostJ , obza~ovane~o ,,:!y~ 
znam proti němu v.edených exe~uc1. ~ tem to. namltkam o:,sem pnhhzetJ 
nelze. Nehledíc all! k tomu, neJsou vsak ani jma~ II majet~ovych pra
menů na jichž základě zmateční stížnost dOVOZUJe platebm pohotovost 
obžal~vaného, spIněny podmínky stálou praxí vyúldované v tomto 
směru pro beztrestnost přivlastněni. Neboť s tohoto hlediska je zprone
věra, pokud jde o věci zastupitelné, zejména o peníze, vyloučena jen 
tehdy, byl-li pachatel podle svých majetkových poměrů již v době své
mocného nakládání s věcí svěřenou, příčícího se přijatému příkazu, s to, 
by svému závazku dostál a příkazu vyhověl kdykoliv, a byl-li 'Ovšem 
již v onu do~u, také od~~cll"n sk~:ečně ta~ učiniti, a po~ot,o.vých P!O
střeclků práve k tomuto ucelu pOUZlt!. AUL teto, all! oné nalezltostJ vsak 
podle zjištěného stavu věci tu nebylo. Zmateční stížn'Ost se dovolává 
bHných příjmů teprve od června 1923 a i pohledávek (Dr. K.), které 
vznikly teprve po době, kdy obžalovaný aspoň prvni II něho složené 
částky na mí-stě, by je odvedl Zemskému výběrčímu úřadu, spotřeboval 
pro sebe. Nebylo tedy v těchto majetkových předmětech rovnocenné 
náhrady již v době, kdy si obžalovaný svěřené částky přisvojil a ne
mohou již proto založiti beztrestnost tohoto přisvojeni. Tím bezvýznam
nějším jest poukaz zmate!člní- stížn'Osti na tvrzenDu a samovolně doka
zovanou jeho platební pohotovost v mce 1927, když dokonce poslední 
svěřený peníz dostal již 23. února 1925 a nejpozději v této době byl 
by musil prokázati p'Ohotovost k okamzitému zaplacení celého do té 
doby již skoro úplné nadávku z přírůstku hodno.ty II něho složeného 
peníze. Ježto ostatně obžalovaný podle zjištění soudu neodvedl složené 
peníze jejich účelu ani tehdy, když skutečně opětovně na něho Karel D. 
o to naléhal, ježto ani tu nejen neprokázal možnost danému příkazu 
ihned vyho.věti, nýbrž dokonce se vykázal, jak zjištěno, padělanými vý
pisy poštovníh'O šeko.vého úřadu, že peníze poslal, jsou již tyto okol
nosti výmluvným důkazem skutečnosti napadeným rozsudkem zjištěné, 
že neměl svěřený pen'íz k okamžitému, kdykoliv žádanému zaplaceni 
na vytčený účel vůbec pohotově a bylo by pmto zbytečno, zabývati se 
blíže tvrzenými prameny příjmů a majetnosti obžalovaného, takže není 
odůvodl,ěna ani výtka neúplnosti podle § 281 čís. 5 tr. ř. pro neúplná 
prý zjištění a nedostatečné O'cenění tvrzených pramenů příjmů. Podo
tknouti jest, že jsou bezpředmětné výtky zmateční stížnosti, vyvozované 
z toho, že Karel D. nedal obžalovanému žádného příkazu, neboť nalé
zaci soud hodnotí jeho naléhání a vytáčky obžalovaného proti němu jen 
v tom směru, že D. vymáhal na obžalovaném průkaz o splnění příkazu, 
jejž mu dala slo.žitelka peněz, v porušení jejíž dúvěry jedině shledává 
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trestnS' čin. Pokud zmateční stížnost i s hlediska vědomí obžalovaného 
o porušení daného mu příkazu popírá, že Kateřina H-ová dala obžalo_ 
vanému příkaz, by peníze ihned složil, stačí poukázati k tomu, co o ne
přípustnosti této zjištěnému stavu odporující námitky již shora bylo 
uvedeno. Pro zjištění úmyslu obžalovaného, jak se vyžaduje pro zpro
nevěru spáchanou přisvojenÍm si svěřené věci) jsou bezvýznamnými 
skutečnosti, na které zmateční stížnost dále poukazuje, že totiž obža
lovaný hlásil složení 7.000 Kč Zemskému výběrčímu úřadu a oznámil 
mu i slíbenou další splátku, takže prý neměl v úmyslu přivoditi svěřiteli 
trvalou, neodčinitelnou škodu. Nevyžadujeť se pro zpronevěru spácha
nou přisvojením si věci svěřené po subjektivní stránce nic více, než že 
pachatel je si vědom, že porušuje svěřitelovu důvěru tím, že svěřenou 
věcí, třebas přechodně, nakládá takovým zpúsobem, jenž se přič:í da
nému příkazu svěřitelovu, a že nemá možnosti již v době tohoto své
mocného nakládání, by jiným pohotově jsoucím prostředkem kdykoli 
daný příkaz splnil. Vědomí hmotné protiprávnosti v tomto smyslu proti 
opačnému zjištění soudu nalézacího popírá zmateční stížnost v onom 
směru nedovoleným popřením daného mu příkazu, v tomto směru ne
přípustným tvrzením své platební pohotovosti, takže v těchto směrech 
je zmateční stížnost nepřípustně provedena. Pokud však jde o to, že 
obžalovaný přijetí splátky na dávku výběrčímu úřadu hl <isil, to nikterak 
nevylučuje vědomí O protiprávnosti vlastního použití složeného peníze 
proti danému příkazu k okamžitému jeho zaslání zemskému výběrčímu 
úřadu, tudíž ke zlo·činu zpronevěry potřebný a v rozsudku nalézacího 
soudu zjištěný. Jsou proto námitky zmateční stížnosti i u tohoto trest
ného činu bezdůvodny, pokud. jsou provedeny po zákonu. Při zloónu 
zpronevěry peněz, které složili kupitelé pozemků Bertholda W -e, mŮže 
zmateční stížnost obžalovaného podle § 281 tr: ř. brojiti jen proti odsu
zující části rozsudku, t. j. pokud v zadržení nebo přisvojení si těchto 
peněz bylo skutečně uznáno na zločin zpro:nevěry v celém rozsahu, totiž 
jak ve směru objektivním, tak i v subjektivl1im. Jest tudíž ponechati 
stranou ty vývody zmateční stížnosti, jež podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. na
padají právní názor nalézacího soudu (mimOChOdem řečeno velmi po
chybný), že i ohledně peněz, jež obžalovaný vyplatil Bertholdu W-ovi 
a, z nichž tento zaplatil jednak dluhy knihovní, jednak neknihovní, a 
dále těch peněz, jež sám obžalovaný zaplatil na knihovní dluhy W-ovy, 
je dána objektivní skutková podstata zpronevěry; vyloučilť nalézací 
soud v příčině těchto částek subjektivní stránku viny obžalovanéh'O a 
neuznal při nich na zločin zpronevěry, jejž přijal jen ohledně tčch částek, 
jež obžalovaný na žádný z vytčených účelů nevynaloži'], totiž částky 
28.251 Kč, ze které částečně vyplatil neknihovní dluhy Bertholda W-e, 
zbytek 14.531 Kč pak ponechal ve svých rukách. Padají tím i námitky 
proti zjištěním a proti závěrům s'Oudu ve příóně ostatních peněz s hle
díska § 281 čís. 5 tr. ř. a jest jen poznamenati k dotyčným výtkám 
zmateční stížnosti, že v předposledním odstavci třetího oddílu důvodů 
rozsudek skutečně uvádí jako zproneverený i po subjektivní stránce 
peníz 34.251 Kč, započítávaje tu omylem i částku 6.000 Kč, kterou 
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I . . I "'O I·ch V\·'\'o[luo splatil obžalovan)·' na knihovní pohledávky 
Pod c prec cu z " " , o., h b' t 

K D S-y· z předchozích vyvodu je vsak nepoc y ne pa mo, 
J)ť. I-Y acl· sro· ucl ; oeněz j·imiž obžalovaný sám platíl dluhy W-ovi, 
ze na eza " .. dl h k·h ' 
lovažuje za zpronevěřeny jen ty, ktere splahl ~a u y ne, m ovmc,ne 
I, . "h 6 000 Kč splaceny'ch na kmhovm dluhy, takze v dalslch 
vsak I OI1-C. , .. ,. . t't č' tk 

'. cl ch zřej·mě omylem se vyskytnuvší chyba zapolCltanlm I e o as y vyvo e . , ,., podle 
d 'něz zpronevěřených nemá pro posouzem ve CI vy~namu. " 
tal tjest omeziti věcné vyřízení zmateční stížnosti po strance lormeln: 
iO~motně právní jen na námitky, jd se týkají částky 28.25~ K~, toy~ 
splátek obžalovaného na nekmhovm dluhy W-ovy a,pemze, !ere o .za 
lovaný ponechal ve svých rukách, nebo~ :a .zpronev~ru, v,e sm,eru obj~k
tivním í subjektivním bylo uznáno prave, jen nakladam obzalovaneho 
tímto penízem a jen pro ně byl obžalovany ,~dsouzen., '... 

Námitky zmateční stížnosti podle § 281. c;s. g,~). tr. ~. zaloz,;ny JSou 
tu na právním názoru, že nešlo o peníz:, Jez sv:nlt obzal?va:l~:n~ ku
pitelé pozemktl za určitým účelem,nJ,brz :' kUp~l, ceny, slozene JImI ~ro 

'I W ovy a od těchto po pnpade neJvyse od obou smluvmch man ze e - , , v , . k I t " 
stran svěřené obžalovanému k provedent depU,raCOlho za~a~ ll,,~ ( er) 

'I ' I . ·d· , prodávaJ·ícím manželům W-ovym. Zmatecnl stJznost, na eze Je 1I1e ,. o .' b V I ' .., 
k .. k tomu že nebyl dán od slozltelu penez o za ovanemu pnmy pou azuJlc , , 't· . v I 

poukaz k zaplacení knihovních dluhů, zdá se vychaze 1 z ~azoru, z~. ne :e 
považovati za věc svěřenou k ur.čitému ~~~lu, ,ne~ala-l:. oso~a Jl 8V:
řující sama přímý příkaz k určitému pc:uz1h, nybr~ slozll~ ve~ na za~ 
kladě dotyčného prohlášení příjemce veCI (tu obzalovan;ho), tu pry 
lze mluviti bud' o civilnčprávní záruce neb o p.o~vod~J Je~1Z, vsak v ~ou
zeněm případě je vyloučen pro nedostatek,lvshveho Jednam nebo pr",d
stírání. Zmateční stížnost jest ~a. omyl? Uc:l~m trest?o~,h zpron~v:ry 
jest ochrana důvěry svěřitele veCl k Jejlmu pnjemcI, at, J~z byla,~uvera 
vzbuzena u svěřitele aktivním činem nebo trpnym cho,vam~ se pr1]em,c,; 
věci jakmile nutno v něm spatřovati vážný projev, ~e prlJe~lce. s veCl 
nal;ží určitým zpúsobem podle zá\Děrů svěřitele věCI; Jakmde je tedy 
zjištěno, že se kupitelé pozemků k tomu, by. dOje,dn~ne ~Upl11 ceny slo
žili do rukou obžalovaného, dali pohnouh J~~1I1e tl111; ze je I,e,nto, ja~ 
hned v B. dne 23. srpna 1925, tak I pozdeJI ve ~~e. kancelan, ,kdyz 
kupní smlouvy vyhotovoval, ujišťoval, že za to ,roCl Jako, advoka~, ze 
složených peněz bude použito Jedině k zaplacem kmhovHlch. ~I,uhu na 
prodávaných nemovitostech a ze W-OVI z toho nevyda an:halere, le~a 
přebytek, že tecly obžalovaným,byla ta~to vzbuzena ve slozl~ehch yenc: 
důvěra v l,oužití peněz k urcltemu učelu, byly v soilzenen; pn p3'de 
správně uznány peníze za svěřené obžalovanén;uod kup~telu k ucel~ 
dluhuproslého ndevzdání k0u.penýc~.ne~ovlto;h. Po~ud vsak zmate~11l 
stížnost namítá, že peníze mely· tvontt zaroven oku~nt, cenu .z~. pozemK~ 
ve prospěch prodávajících manželů W-ových, zust~va toto, JejIch ,:rčent 
pro posouzení trestnosti obžalovaného zcela bezvyznamnym, pone~adz 
s}bžjtely peněz by!y v rukách obž~lova~éh~. v~zán~r Jen pr,o ten ~~e!, 
pro který mu byly odevzdány, a dlsp?s;ce JImI byla v rukach obzalO-: 
vaného proti složitelům obmezena prave na urČItOU funkCI teto kupm 
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ceny, pro kterou je obžalovaný přijal a pro niž je měl tedy od kupitelů 
svěřeny. Poněvadž pak stačí pro pojem svěření již faktické odevzdání 
a přijetí věci za určitým účelem, jež je v souzeném připadě zjištěno jen 
mezi obžalov<.tným a kupiteli pozemků, je bezvýznamno, nač' zmateční 
stížnost v dalšich námitkách poukazuje, totiž jednak, zda a po případě 
jaký civilněprávní poměr ohledně deporace po?emků vznikl závazkem 
obžalovaného mezi' složiteli a obžalovaným, po případě jaké závazky 
vzešly nesplněním onoho závazku mezi stranami, jež kupní smlouvu 
uzavřely, jednak jaký byl ohledně peněz právní poměr mezi obžalova_ 
ným a prodateli manžely W-ovými ve příčině konečného súčtování při
jatých peněz jakožto kupních cen. Tu jest v první řadě rozhodným pro 
posouzení trestnosti obžalovaného onen účel, za kterým mu od kupitelŮ 
pozemků skutečně peníze byly odevzdány. Jsou proto bezvýznamnými 
i obsahy kupních smluv a potvrzenky, které při složeni peněz byly slo
žitelům peněz vydány a z nichž právě zmateční stížnost, vytýkajíc ve 
směru tom rozsudku i neúplnost pro nedostatečné hodnocení těchto pí
semností, snaží se dovoditi, že přijaté peníze byly kupními cenami, jež 
byly u obžalovaného složeny pro pro datele manžele W-ovy jako jediné 
spolusmluvníky složitelů a proto též je'diné zaváz<rné k dluhuprostému 
odevzdání prodaných nemovitostí a k použití peněz k tomuto účelu a 
oprávněné proto disponovati s kupními cenami rovněž jen pro ně slo
ženými. Poukazuje-li dále zmateční stížnost námitkou neúplnosti ve 
smyslu § 281 ,Č'ís. 5 tr. ř. na výpověď některých svědků a Dr. P-a v tom 
směru, že obžalovaný s řadou kupitelů při uzavírání kupu nemluvil a, 
že si kupní smlouvu uzavřeli bez jeho účasti, jsou i tyto okolnosti ne
rozhodné, když je bezvadně zjištěno, že obžalovaný ujišťoval kupitele 
o použití peněz, jež u něho měly býti složeny již při dražbě v obci B. 
Když takto jako advokát veřejně převzal ručení za výhradné použiti pe
něz k řečenému účelu, netřeba tyto okolnosti jako, nerozhodné zjišťovati 
a vytýkaný důvod zmatečnosti není dán. V souvislosti s tím sluší uvésti, 
že poznámkou zmateční stížnosti, př)pojenou k výtkám o pojmu svěření, 
že jediný svědek H. uvedl, že v případě, že by kupní ceny nestačily, prý 
se obžalovaný zavázal, že peníze vrátí, ,není po fmmální stránce nijak 
napaden, natož důvodně napaden úsudek nalézacího soudu, vyvozený 
z jiných v mzsudku uvedených skutečností, že obžalovanému muselo 
býti jasno, že bude povinen složené částky kupujkím vrátiti, když se 
mu dluhoprosté převedení nepodaří; doty;čnou svědeckou výpovědí úsu
dek nalézacího soudu, čerpaný z jiných přesvědčivých skutečností, do
chází spíše svého po,tvrzení a zmateční stížnost po stránC'e formelně
právní ani toto zjištění soudu zvláště nenapadá. Je posléze i bezvýznam
ným, zda by byl měl obžalovaný proti manželům W-ovým právo na za
počtení svých pohledávek při vyúčtování kupních cen, kdyžtě složené 
peníze nebyly u něho k disposici. manželů W-ových, nýbrž byly vázány 
zvláštním účelem v dohodě se složiteli, pokud se týče oním veřejným 
prohlášením obžalovaným s"mým urč'eným. Protiprávné jich zadržení a 
~i přivlastnění spočívá v tom, že byly vědomě odňaty účelu, pro který 
Je kupitelé obžalovanému svčřili v důvěře, že s nimi takto naloží. Stačí 
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I I )0 stránce subjektivní zjištění vědomí ~~chatel~v~) že jinou dis
teq } orušu'e tuto důvěru, a nevyžaduje se JInak am umyslu pachate~ 
pOSlcldP " ] činu pro sebe nějakého prospěchu. Pokud tedy zmateč11l 
lova OSlel z , č" , I t'l W e 
,tíž~ost poukazuje k tomu, že obžalovany as}' penez ,vyp a I , za -, 
sehO neknihovní dluhy, sám tedy žádného prospechu nemel, marn~ napada 
] rozsudek nalézacího soudu, neboť podle ,toho, co uveden,o, lest I t~
tu , 'domě proti účelu svěření předsevzata dIspOSIce zadrzemm a pn
kova ve ' " " t . 'tk ' d po 
vlastněním si jich. Ostatně i tu zmatecm S~lznos ,;an;1 ou, z,e o .~ 
čálku byl obžalovaný názoru, že jde? pemze, man:elu. W-o,vych'.,bro]l 
. nepřípustně proti tomu, co nalezacl soud zavazne ZJIstIl, z.e toÍlz ob-
1e~~ov';ný přijal od osob kupujících nemovitosÍl ~ 01.821 K~ Ja~,: ~d~o
kát s příkazem, by jich použil k zaplacem dluhu kmh,~vne, zaystenych 

'vem zástavním na prodávaných nemovItostech a v pnpade, ze by ku
p~aícil11 koupené pozemky dluhuprosté ~~evzd~ny býti"nemo~ly, by Je 
P J bám jednotlivé částky u něho složivslm vraÍl!. SlusI posleze podo
~~~outi, že by se na tomto stavu věci nic nezměnil?, ani kdy~y správnou 
b 'Ia formální výtka stížnosti, že soudem bylo ,r0l11l11uto o;l.ečlsh. ze ~pro-
~věřeného peníze ještě další částky 3.000 Kc a 4.430 Kc, ktere pry ob

:"!ovaný na úhradu knihovních pohledávek berního úřad:u (raifelsenky), 
~~plati1. Nehledíc k tomu, že výsledky l~l.avníh?, přelíčení neposkytu]l 
s olehlivé opory pro správnost těchto uda]u a st~znost ~amotna :ne02na
č~je průvody, z nichž by správnost jejího t:'!'ze~" vyc;haz:la l:a)~VO, ,al
ni! by i po odečtení těchto částek zpmnevereny pemz vzdy ]este ~kOlO 
21.000 Kč, tedy částkll 2.000 Kč (viz výrok rozsudku) dal,~ko pr,e;,y~ 
šující a byla by i přes ono snížení plně oprávn~n~ ~oudem pn vymer~m 

'trestu zdůrazňovaná přitěžující okolnost nnacn,e ~kody<<.,~ pokll? Jd~ 
o zločin zpronevěry, spáchaný částečným zadrz;Olm a pnsvo]emm s~ 
peněz složených z d.ůvodu ko~pě pnze:','ků W-ovych, lest tedy zmatečm 
stížnost dílem bezduvodna, dIlem nepnpustna. , 

Při přestupku podle § 320 f) tr. zák. jest námit~a zmateč:"í ,stí~~osh, 
že I,istíny musí býti použito, bezvýzn~mn?u, pkmIl:, zmateenl shz,:ost 
sama přiznává, že stvrzenky poštovmho s;,koveho uradu by!o pOUZlt? 
proti D-ovi. Vyžaduje-li však zmateční stlzn?st ke. skutkov~ podstate 
tohoto přestupku, při němž vyloučen jest pry len umysl poskochh, by 
použitím listiny nastala škoda tak, jako v případ~ podvodu, P?dle §, 197 
tr. zák., zapomíná, že ani v případě podvodu netreba skutecneho posko
zení a stačí pouhý úmysl poškoditi; je-Ii tento úmysl v § 320 t) tr. ~"k. 
na rozdíl od podvodll vyloučen a stačí-li pouhý úmysl klamatI, kteryv.e 
zmateční stížnosti popřen není, nepřichází ani nastalá škoda neb Je]! 
mož'nost pro skutkovou podstatu tohoto přestupku vůbec v úvahu. Po
kud dále zmateční stížnost namítá ve přičině přestupku promlčení jakO' 
důvod trestnost vylučující (§ 281 čís. 9 b) tr. ř.), poukazujíc mezi jiným 
na přesvědčení obžalovaného, že v případě použití peněz W -ových, které 
spadá do promlčecí doby, nejde o zpronevěru ani o jiny ttestný ;čin, padá 
tato námitka, jakmile odsuzující výrok pro zpronevěru ponechán .v plat
nosti, neboť tím nedostává se již tvrzené podmínky promlče'11l podle 
§ 531 písm. c) tr. zák. a netřeba se proto obírati otázkou, zda další pod-
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mínk!, ."p:oml~cní zmateční stfžnos;~ uplatň?vané.,by ,~nad byly splněny. 
ZmaIecnlm duvoclem podle § 281 CIS. 5 tr. r. broJ I shznost nepřípustným 
~působem proti hodnocení výsledků průvodního řízení, pokud rozebírá 
Jednotlivosti ze svědeckých výpovědí Karla D-a, Dr. P-a, Boženy Ch-ově 
a Ant~nte M-ové a zvlášť ze znaleckého posudku, jehož konečný závěr 
napada, přiČ~~llŽ ostatně nesprávně cituje posudek co do okolnosti, zda 
znalci kladh [lUraz na to, zda byly řádky s až ch psány stoje nebo sedě 
K, těr?to ,nát;;itkám nelze vzhledem k předpisům § 288 Cís. 3 a 258 tr. ř: 
vecne pnhhzetl. I ta část stížnosti, jež se vztahuje k přestupku podle 
§ 320 !) y. ~,ák., je tedy. dílem nepřípustna, dílem bezdůvodna. Bylo proto 
zmatec111 StlZ110St v celem rozsahu zavrhnouti. 

čís. 3315. 
Ochrana známek. 

. Zásada § 5 .~li,konll; ze dne 6. ledna 1890, čís. 19 ř. zák., že zápis 
~na?Jky: obsah~!lcl t~~e slov~ nebo písmena, nikomu nebrání, by k ozna
cem sveho zbozl ne11Zlval sveho jména (firmy), byť i ve formě zkrácené 
platí od vydání zákona ze dne 30. července 1895 čís. 108 ř. zák. i PřÍ 
pouhých známkách slovních (§ 1 tohoto zákona).' . 

. ~e~nalost .předp!s~ obchodního zákona o tom, kdo jest oprávněn 
vesb Itrmu a Jak ma Itrma zn1ti, a předpisu § 5 zákona o ochr znám 
jest skutkovým omylem podle § 2 e) tr. zák. . '. 

(Rozh. ze dne 5. listopadu 1928, Zm I 652/27.) 

. N ~ i.v Y~ š í s o ~ d jako soud zrušovaci vyhověl po ústním líčcní 
zmatecnt sltznOStl obzalovanéh·o do rozsudku krajského soudu v Chebu 
z~ ~nc 9 .. září 1 ~27, jíl~Ž byl stěžovatel uznán vinným přeónem zasaho
~an.t. v prav,o znamkovc. podle § 23 zákona ze dne 6. ledna 1890, čís. 19. 
r. zak., zrustl napadeny rozsudek a věc přikázal soudu prvé stolice by 
znovu o ní jednal a ji rozhodl. ' 

Důvody: 

?bžálovapý již v první stolici tvrdil, že, než začal označovati své 
zb?zl slovy »ZUT englischen Flotíe«, dotázal se u obchodní a živnosten
ske komory, zcla jest oprávněn používati při své firmě dodatku »ZUl' 
~ng~lschen Flotk«, a .ž<e se mu od komory dostalo odpovědi jím předlo
z~ne ze. dne 24. p:osmce 1924, která byla čtena při hlavním přelíčení. 
T!lnto. dopisem s~elda komora obžalovanému, že jí není známo, že by 
n~Jaka kar!ov~r~ka firma měl~. oz~ačenf »Zur eng1ischen Flotte«; tako
vychoznace11I ze moh'Ou pouzlvatt jak fIrmy protokolované tak i firmy 
neprotokolované; zvláštní označení firem neprotokolovaných však u ko
mory" se,' r:ezaznam,enává; okolnost, že nějak1:í vJdeňská firma má -ono 
OZI~"'CI~nt, ze ne~adl ton,"u, by obžalovaný nepoužíval téhož označení pro 
svou hrmu. Obzalovany dale tvrdil, že, nevěda jako laik, že neprotokoc 
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lCAan)' obchodník. jímž tehdy byl, .~irmy n:v11lá, měl za to, ž: má .firmu, 
, , t 'z' ouávněn označovati tuto tmnu bllze dodatkem »ZUl enghschen 
ze Je e '" .' . • b .. 
fl tt a z' e sml těmito slov)' také, podle zakona, oznacovatl sve z OZl. 

o e«, 'k " 
. Bl-li tedy přesvědčen o svém předním právu na onu z~a111 .,ll, nel!"lUze 

Y, by'ti řeči o vědomém zasahování do známkového prava tlrmy zalu
Ply . h" k K j , 'íeí a nemohl se dopustiti přečinu podle zakona o oc rane ~name. (yz 
\ak byl svým zástupcem poučen, že, nejsa protoko!ova~,ym obchoc\OI
kem, firmy nemá, v kterémžto směru tedy dopiS obchodlll ko.mory, nebyl 
správný, byl prý ochoten, až do pravoplatného rozhodn~tt t:to V,CCl ne: 
vésti zboží s označením »Zur engltschen Flotte«, Jak os,atne necJnll pz 
od okamžiku, kdy byl zpraven ° tom, že byla minister~tvem obchodu za
mitnuta žaloba o výmaz známky soukromé žalobk~ne, ktero,u na 111 by: 
pollal. Z tohoto tvrzení obžalovaného vyplývá, ze se obzalovany pz 
v prvni slolici hájil omylem, vyluóujícím trestnost podle § 2 e) tr. zak., 
a při tom byť ne výslovně, přece zřejmým poukazem pouka~?val k, usta
novení § 5 zákona o ochraně známek ze dne 6. ledna 1890, CIS. 19 r. zak. 
Podle tohoto článku zákona nebrání zápis Z11ám~y, obsahující také slova 
nebo písmena, nikomu, by k označení svého zboží neužíval svého jména, 
pokud se týče své firmy, byť i ve formě, zhácené. Tato.zásad~" vyslo
vená ovšem jen ve příčině známek smlsenych (obsahuj1C1ch tez slo-va 
nebo písmena), ježto podle onoho zákona byly známky, skládajíc i se 
jen ze slov (slovní známky) vyl~~čeny z~ zápisu, platí od, vyd~ní zá
kona ze dne 30. července 1895, CIS. 108 r. zak. nepochybne I pn POU" 
hých známkách slovních, připuštěných § 1 tohoto zákona v rozsahu tam 
uvedeném (srov. Abel, System des iisterreich. Markenrechtes, str. 171) . 
Podstatou hájení se obžalovaného bylo tedy, že, předpokládaje mylně 
a bezelstně (sb. Nowak ,č'. 4302), že, třebaže nebyl protokolovaným ob
chodníkem, přece má firmu; že jsa uveden v omyl nesprávným obsaheni 
dopisu obchodní a živnostenské komory, měl za to, že smí tuto svou do
mnělou firmu bliže označovati dodatkem »Zur englischen Flotle«, a že. 
mu tudíž podle § 5 zák. o ochr. zn. okolnO'st, že soukromá žalobkyně má 
zapsánu stejnou slovní známku, nebrání v tom, by nesměl k označování 
svého zboží užívati oné domnělé vlastní firmy; - pochybil z neznalosti 
zákona a proto po stránce subjektivní je prost zodpovědnosti. 

Podle §§ 3, 233 tr. zák. nemůže se ovšem nikdo omlouvali nézna" 
lostí »toholo« zákona, t. j. obecnéhO' zákona trestniho. - a jak vše" 
obecně uznáváno, všech zákonů, doplňujících obecný zákon treslní (No" 
wak, čís. 2246, sb. min. sprav. č. 70). Než předpisy obchodního zákona 
o tom, kdo jest oprávněn vésti firmu a jak má firma zníti, jakož i přede 
pis § 5 zák. O ochr. zn., stanovící jeden z případů relativní be"účinnosti 
práva známkového (srv. Abel, str. 170/171), nej-sou rázu trestněprávc 

ního (jako na příklad ustanovení § 23 a násl. zák. o ochr. zn. se svými 
předpoklady), nýbrž jsou vesměs normami práva soukroméhO'.Nezna
lost nebo mylné pojímání předpisŮ z jiného oboru práva, než z oboru 
práva trestního, rovná se však svou podstatou a svými 'Účinky omylu 
o skutečnostech a spadá pod § 2 e) tr. zák. jako důvO'd, vylučujíci zlý 
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úmysl a tudíž i trestnost (ós. 2 sb. n. s.). Pokud jde o § 5 zák. o ochr 
zn., srov. AtcLa, který na str. 270 praví, že »nelze přiČítati skutek ani 
tehdy} pokládal-li se pachatel za oprávněna, užívati známky proto že 
mylne př~d~okláda~ prá~.o je}n~ příslušejicí.« Tomu-li tak, měl soud prvé 
stobce nalezlte dbatl pnslusneho tvrzem obžalovaného a učiniti v tOm 
smhu. potřebná zjištění, by mohl dospěti ke správnému vyřešení otázky 
pravll~. To, s:, nestalo. Nalézací .soud uvádí sice v rozsudkových duvo
d~ch castecne naznačenou obhajobu, ale nevypořádává se s ní s práv, 
mch hledIsek tu vytčených, nýbrž - poukazuje zcela povšechl1ě a v této 
P?všechnosti zajisté mylně na to, že neznalost předpisů zákonných _ 
vubec - neomlouvá, zabývá se otázkami, které nelze tu uznati za roz
hodující,. tO,tiž otáz~ami, ja~ý význam mají podle § 10 zák. o ochr. zn. 
okoln~stl, ze s~.:,bzalovany nedal zapsati známku, již si podle svého 
tvrzem, zavedl ]lz v rOce 1925 - naproti tomu že si soukromá obža
lobky:ne dala dne 7. června 1926 zapsatí v československé republice 
slovm ,znamku »Zm. engl!sch~n. Flolle« a že obžalovaný bylo tom vy
ro~umen,. OP?I11<;nU!1 nalezaclho soudu vytýká stěžovatel, dovolávaje se 
ovs,:m nesprav.ne duvodu zmatečno,sti podle ,Ns. 9 b) § 281 tr. ř., po.ně
va?z n,apad'e~y l~o.zs~dek ve směru, přicházejícím tu v úvahu, neohsa
hUJ.e vyroku, Jak~.ma na mysli § 281 čís. 9 b) tr. ř., - v pravdě jako 
lleuplnost podle CIS. 5 § 281 tr. ř., a příslušným výtkám zmateční stíž
~ostr nelze půdle toho, co uvedeno., upříti ůprávnění. Bylo tedy z těchto 
uvah vyhověl! zmateční stížnůsti a podle § 288 čís. 1 tr. ř. uznati . k 
se stalo. ' ]a 

K lomu b~diž, pozl1amc:nán<:, že při řešení otázky, zda obžaJ~vanf 
n.lOhl bezelstne 1111!1 za to,. ze,. ar:.lleměl p~otoko:ovanou firmu »Zur eng
lrschen Flotte«, p,:ece s"lel JI llJzlvaÍ1 a JI oznacovati své zboží, nebude 
:z.e nechati nepovslmnutym to., co vyplývá ze spisů firemních totiž že 
zadost obžalovan~ho za zá~is firmy jednotlivce »Zm englischen FI,~tte 
Ernst ~.«, podana dne 16. cervna 1926, byla sice zamítnuta usnesením 
flrem111ho soudu ze dne 28. června 1926, jež bylo potvrzeno rekursním 
soud~m dne 23. srpna 1926, že však toto usnesení bylo. obžalovanému 
dO'fUceno teprve po 17, září 1926, obžalobou pozastavená činnost obža
lovaného však spadá jen do. doby od června do srpna 1926. Hledíc k to
mu, že zástupce soukromé obžalobkyně namítal při roku zrušovacím proti 
vývodům zmateční stížnosti také, že obrana § 5 zá:k. o ochr. zn. nemá 
místa proti obvinění ve smyslu § 24 téhož zákona, jehož trestní sankci 
obžal'Ůvaný rovněž prý propadl, - třeba vytknouti, že ovšem obžaloba 
sp'atřovala v jednání obžalovaného provinění se proti §§ 23 i 24 zák. 
o ochr .. zn., mzsudek.však že vyslovil, že treshný čin je vyčerpán již 
v kvahlrkacl podle prveha z obou míst zákona a také jen podle § 23 zák. 
o ochr. zn. obžalovaného uznal vinným, soukromá obžalobkyně pak do 
mzsudkll toho si nestěžo'vala, ač nebylo vyloučeno dovolávati se duvadu 
zmate,onosti podle čís. 7 § 281 tr. ř. Jednání, kladené obžalovanému za 
vinu s hlediska § 24 zák. o 0'chr. zn., nebude p0'dle toho již předmětem 
dalšího' řízení a rozhodování v této věci. 
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čís. 3316. 

Otázku, který trest jest vyšší (§267 tr. zák.), jest posuzovatí pře
dem podle druhu a pak podle míry trestu, kterým zákon ohrožuje trestný 
čin. 

Předpis § 460 tr. zák. stanoví vyšší trest než § 506 tr. zák. 
Ustanovením § 267 tr. zák. není řešena otázka, který nejnižší (nej

kratší) trest musí, nýbrž jen otázka, který největší (nejdelší) trest může 
býtí při souběhu trestných činů uložen; onen předpis je porušen (z trestni 
moci ve smyslu § 281 čís. 11 tr. ř. vykročeno) jen tehdy, uloží-li soud 
trest, který jest větší (delší) než činí vrchní hranice nejpříznivějšího ze 
zákooných ustanovení dotčených souběhem souzených deliktů. 

(Rozh. ze dne 5. listopadu 1928, Zm I 278/,28.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 

zmateční stížnost státního zastupitels'tví do rozsudku !'rajského 'soudu 
v Táboře ze dne 3. března 1928, pokud jím byl obžaL0'vaný pro pře
stupky podvodu podle§§ 197, 461 tr. zák. a zmrhání pod přípo"ědi man
želství podle § 506 tr. zák. odsouzen podle §§ 267, 460 tr. zák., § 6 zá
kona ze dne 22. prosince 1921, čís. 471 Sb. z. a n. ač'!. I zákana ze dne 
21. prosince 1925, čís. 257 Sb. z. a ,11., za použití §§ 266 a 260 b) tr. zák. 
do tuhého vězení na jeden týden, zostřeného jedním postem. 

Důvody: 

Uplatňujíc důvod zmatečnosti podle § 281 CIS. 11 tr. ř., napadá zma
teční stížnost rozsudek soudu prvé stolice, protože uložil obžalovanému 
pro přestupky podvodu podle §§ 197, 461 a zmrhání podle § 506 tr. zák. 
vzhledem na § 267 tr. zák podle § 460 tr. zák. trest tuhého vězení jed
noho týdne, zostřeného jedním postem, a žádá, by byl trest vyměřen 
podle § 506 tr. zák. Stížnost není v právu. P0'dle prvního odstavce § 267 
tr. zák. jest, spáchal-li obžalóvaný několik přestupků týmž rozsudkem 
souzených, použíti onoho trestního zákona, který stanoví mezi těmito 

trestnými činy nejvyšší trest, avšak přihlížejíc k ostatním činům. Otázku, 
který trest jest vyšší, jest posuzovati předem podle druhu a pak podlé 
míry trestu, kterým zákon ohrožuje trestný čin. Na přestupek zmrhání 
stanoven je v § 506 tr. zák. trest tuhého vězení od jednohO' měsíce do 
tří měsíců, na přestupek podvodu v § 460 tr. zák. trest prostého nebo tu
hého vězení od jednoho týdne do šesti měsíců. Proto není důvodné po
chybnosti, že vyšší trest stanoví z obou míst zákana předpis § 460 tr. 
zák., zvláště, když se podle dalšího ustanovení tO';lOtO § má vězení, tudíž 
po případě i tuhé vězení Dodle okolností ještě zostřiti, kdežto v §506 
tr. zák. o takovém zostřování není řeči. Správnosti tohoto názoru není 
na újmu okolnost, že spodní hranice treshní sazby § 506 tl\ zák. ,činí je
den měsíc, spodní hranice trestní sazby § 460 tr. zák. jen jeden týden, 
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Ustanovení § 267 tr. zák. jest částí zákonné úpravy ukládání trestu za sbí_ 
h~jící se trestné číny a - stejně jako § 34 a první odstavec § 35 tr. 
zak. - projevem, že platí pro obor trestního zákona zpravidla zásada 
zostření trestu, z níž ovšem připoušií zákon vy jímky, v § 50 ve Prospěch 
zásady absorbční, a v druhých odstavcích §§ 35, 267 ve prospěch zá
sady kumulační. Ustanovením § 267 tr. zák. není tudíž řešena otázka 
který nejnižší (nejkratší) trest musí, nýbrž jen otázka, který největšl 
(nejdelší) trest může býti při souběhu trestných činů uložen, takže iest 
předpis § 267 tr. zák. porušen a v rozporu s ním po rozumu § 281 čís~ II 
tr. ř. z trestní moci vykročeno jen tehdy, uloží-li soud trest, který jest 
větší (delší), než činí vrchní hranice nejpřísnějšího ze zákonných' usta
novení dotčených souběhem souzených deliktů. Otázku, zda byl uložen 
trest nepřípustně nízký (krátký), jest řešiti s hlediska jiných ustanovení 
hmotného práva trestního) upravujících právo soudLt, mimořádně zmÍr
niti nebo zaměniti tresty. Porušení těchto předpisů však stížnost ani 
netvrdí a ani s pochybeného svého hlediska, že trest bylo vyměřiti podle 
§ 506 tr. zák. tvrditi nemůže, jeli){()ž byl soud, používaje §§ 250 b) a 
266 tr. zák., jichž podle rozhodovacích dúvodiI použil, oprávněn vymě
řiti trest i pod spodní hranicí § 506 tf. zák. Budiž připuštěno, že one:n 
výklad § 267 tr. zák. činí aspoň pochybným, zda přísluší ob.ialobci v pří
padě, že byl na přestupky §§ 461 a 506 tr. zák. uložen trest jednoho 
týdne, právo odvolání, které by mu příslušelo, kdyby byl trest uložen 
za jediný přestupek § 506 tr. zák. (řešení otáz'yy lze tu ponechati stra
nou, ježto veřejný obžalobce nepodal odvolání, pokládaje je za nepří
pustné). Než tuto nevýhodu nutno přijati jako nutný důsledek správ
ného výkladu § 267 tr. zák., to tím spíše, že by mohla býti vykoupena 
jen jinou nevýhodou, k níž by vedl výklad § 267 stížností hájený, a která 
by se nedala srovnati se žádnou z uVeden)TCh tří zásad, totiž důsledkem, 
že by soud za sbíhající se přestupky §§ 461 a 506 tr. zák. nemohl ul 0-

ži!i trest delší tří měsíců, ač by mohl uložiti i trest šestiměsíční za jediny 
prestupek § 460 tr. zák. Nezbývá než důvěra v soudy prvé stolice, že 
budou podle §§ 34, 35, 267 lr. zák. při výměře trestu podle příslušné 
trestní sazby s menší spodní hranicí náležitě přihlížeti ke sbíhajícímu 

. se deliktu s větší spodní, ale menší vrchní hranicí trestní sazby, správně 
tedy uvažovati a hodnotiti, že pachateli přitěžuje podle §§ 44 a 263 
písm. 1) tr. zák. okolnost, že spáchal kromě trestného· činu, který určuje 
trestni sazbu, další čin trestný, na který stanoví zákon jako pravidelnou 
nejmenší odvetu větší trest, .než který jest nejmenším podle sazby oné, 
- a že takto ona nevýhoda obžalobcova v určitém případě nebude jevíti 
povážlivých důsledků. Jak dovozeno, je stížnost bezdúvodná a slušelo 
ji proto zavrhnouti. 

čís. 3317. 

Z mezí obžaloby jest ve sm~slu § 281 čís. 8 tr. ř. vykročeno, uznal~1i 
wud obžalovaného vinným skutkem, k němuž obžaloba nesměřo\lllla, 
IlJikoliv, podřadil-Ii skutek obžalob!}u stíhaný pod jiný zákon trestní, než . 
který naznačoval obžalobce (§§ 262, 267 tr. ř.). 
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Totožnost skutku není rušena tím, že skutek nabyl .ii11é tvářnosti tím, 
že příbyly nové obžalobou neupla?íov,ané, ne.bo. po~inuly obžal0oo.u 

latňované skutkové složky, a nem rusena am bm, ze soud nahraZUje 
u~ do určitých složek žalobn/ho děje skutkové okolnosti obžalobou 
~rzené skutečnostmi odchylnými (opačnými), . 

Neúplnosti řízení lze i s hledisk,a ~ 281 _čís. 4 .t.r; ř ~ ve zrušovacún 
řízení čeliti jen, pokud jí bylo bez uspechu celeno JIZ pred soudem na
lézacím při hlavním přelíčení vhodnými, návrhy stěžo:,a~e!.ov~i:""~ro 
'ejichž rozsah (1 pokud jde o průvodní vety, o okolnosh, jejlch.z Zj1SťO
~ání se stěžovatel, bez úspěchu na nalézac~ sou?ě ,:'o~áhal) JSou r?z
hodnými jedině zaznamy protokolu o hlaVfl1m prehcem (§ 2!1 tf. ~.). 

Trestní soud je (až na výjimky třetího odst. § 5 tr. ř.) neJen oprav
něn nýbrž i povinen vyšetřiti a zjistiti, jaké tn byly ve směrech trest
n~ skutkem (§ 183 tf. zák.) dotčených právní poměry mezi obžalo
vaným a poškozen~~m, a rozhodnouti, který z nich měl nebo má na dru
hém CO požadovati. 

I společník může se co dn podílů ostatních společnikít dopustiti zprn
nevěry tím, že svémocně naloží s věcí společnou, zejména zadrží a si 
přivlastní celý y,ýtěže~ .za ni do~ílellý. • . " " 

I v rukou znzencu JSou zamestnavatelovy vee1 a doctlene za ne vy
těžky věcmi pro zřízence cizími (jim svěřenými). 

(Rozh. ze cine 5. listopadu 1928, Zm II 260/28.) 

~ e j v y Š š í s o II d jako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného clo rozsudku zemského trestního souclu 
v Bmě ze dne 21. dubna 1928, jímž byl stěžovatel uznán vinným zlo
činem zpronevěry podle §§ 183, 184 tr. zák. 

o ú vod y: 

Zmateční stížnost uplatňuje číselně důvody zmatečnosti podle čís. 4, 
9 cJ a čís. 1O§ 281 tr. ř. V pravdě dovolává se - kromě § 281 čís. 4-
ustanovení § 281 čís. 8 a 9 a) tr. ř., nenamítajíc nedostatek obžaloby 
se strany osoby, která jest podle zákona k stihání souzeného skutku 
oprávněna, nýbrž - neberouc v pochybnost, že souzený skLltek podléhá 
veřejné obžalobě - vytýká, že výrok, jímž byl stěžovatel odsouzen. pro 
zločin zpronevěry, vykročil z mezí obžaloby, která byla veřejným obža
lobcem podána pro zločin krádeže, a jelikož neuplatňuje toliko mylnost 
právní kvalifikace souzeného skutku, jehož trestnost by zásadně uzná
vala, n:ibrž namítá naprostou beztrestnost jeho, domáhajíc se v koneč
ném návrhu úplného spraštění a vyHčujíc svými vývody skutek jako 
výron poměrů toHko soukromoprávních. Ani v těch směrech nelze stíž". 
nosti přiznati důvodnost. Z mezí obžaloby jest ve smyslu 5'281 čÍs: 8 
tr. ř., který poukazuje k ustanovením §§ 262, 267 tr. ř., vykročeno, 
uznal-li soud obžalovaného vinným sku tkem, k něJ'nuž obžaloba nesmě":: 
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řovala. Není však z nich vykročeno tím, že soud podřadil skutek obža_ 
lobou stihaný pod jiný záko'll trestni, než který naznačoval obžalobce, 
kdyžtě podle § 262 tr. ř. soud není vázán pojmenováním skutku, obsa
ženým ve spise obžalovacím, nýbrž poukázán, by vynesl rozsudek podle 
svého právního přesvědčení, by rozsudkem projevil svůj - třebas od 
obžalobcova názoru odchylný - názor o právní povaze skutku obža
lobou stíhaného a jim souzeného. Jako podklad příslušných právních 
úvah soudu označuje § 262 tr. ř. nejen skutkové okolnosti, které jsou 
podkladem obžaloby, jsou uplatňovány již obžalobou samou nebo dů
vody jejími, nýbrž i s těmito skutko,vými okolnostmi související okol
nosti, které vyšly teprve při hlavním přelíčení najevo. Proto není to
tožnost skutku rušena tím, že skutek nabyl jiné tvářnosti tím, že při
byly nové obžalobou neuplatňované aneb pominuly obžalobou uplatňo
vané skutkové složky a není rušena a-ni tím, že soud nahrazuje co do 
určitých složek žalobního d·ěje skutkové okolnosti obžalobou tvrzené 
skutečnostmi odchylnými nebo dokonce opačnými. Přirozeně mohou býti 
podkladem právních úvah soudu a tím i rozsudku jen skutkové okolnosti, 
které, třebas v rozporu se stanoviskem obžaJoby, bere za prokázány 
nalézací soud, kterému jest podle § 259 čís. 3 tr. ř. sprostiti obžalova
ného z obžaloby nikoliv již tehdy, pokl<idá-li právní kvalifikaci skutku, 
obsaženou v obžalobě, za nesprávnou, nýbrž jen tehdy, není-Ii vůbec 
na skutek v zákoně stanove.n trest. Totožnost skutku jest dána totož
ností oné jeho části, kterou nabyl skutek povšech-ně' povahy skutku trest-' 
ného, kterým byl poškozen (po' případě ohrožen) určitý právni statek 
chráněný trestním zákonem proti takovému poškození (ohrožení), aniž 
záleží na tom, pod které z ustano.vení trestního zákona spadá skutek 
vzhledem na další jeho složky. Touto s hlediska povšechné trestnosti 
skutku podstatnou částí jeho bylo uchopení se disposiční moci nad· 
p.ražci, patřícími T-ovi a B-ové, prodej jich a neodvedení výtěžků vlast
níkům, v němž shledávala obžaloba krád'ež, předpokládajíc, že se obža~ 
lovaný uchopil pražců bez souhlasu vlastníků, držících je prostřed
nictvím jiných osob; a toto jednání obžalovaného jest podstatou i skutku, 
souzeného napadeným rozsudkem, který v něm shledává zpronevěru, 
předpokládaje, že vlastníci souhlasili s tím, by si obžalovaný pr<ržce 
vzal. Přes různost kvalifikace, podmíněnou různo.sti předpokladů týka
jících se vedlejších okolností, byla předmětem jak obžaloby, tak i ro.z
sudku táž podstata jednání obžalovaného, tedy týž skutek. Nebylo 
z obžaloby vykročeno a není tu zm<rtek čís. 8 (nesprávně čís. 9). 

Neúplnosti řízení lze i s hlediska § 281 ·Čís. 4 tr. ř. ve zrušovaCÍm 
řízení čeliti jen, pokud jí bylo bez úspěchu čeleno již před soudem na
lézacím při hlavním přelíčení vhodnými návrhy stěžovatelovými, pro 
jejichž rozsah (i poloud jde o průvodní věty, o ·okolnosti, jejichž zjišťo
vání se stěžovatel bez úspěchu na nalézacím soudě domábal) jsou roz
I!odnými jedíně záznamy protokolu o hlavním přelíčení (§ 211 tr. ř.). 
Obhájce obžalovaného navrhl, by byli jako svědci slyšeni Rudolf L. a 
Karel T. o tom, že B-ová věděla o tom, že K. (.obžalovaný) prodal 
pražce - správně asi prodá - a že k tomu dala svolení před těmito 
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.'" . ,,- p'red tím než Ilražce by·lv odvezeny. Než předchozí souhlas 
S\'ťUKV llZ ~, .J .' d d 't' 
B
' ," prodeJ'em pražcŮ obžalovany' m bere nalezacl sou - o ml aJe 

-ove s , I b t č "'j' o ačnou její výpověd' - bez toho za prokáz<rny. Byo z y cno, ,ZJIS. o:: 
v~ti skutečnost již zjištěnou ještě dalšími výsledky. U.snes;nt, ]!n;Z 
návrh zamítnut, nemohlo účinkovati na konečne, rozhodnut! smerem ~tev
žovateli nepříznivým, který proto podle posledmho o~~ta~ce § 281~ h. L 

. ~ llplatniti zmatek čís. 4 § 281 tL ř. Pokud dalsl vyvody shznoslt 
nemuze· k' .. k b' -

I t"' " že vy' slechem oněch svědků byly by ta e ]Ina o J"sneny 
upanu]!, J ' t't 

, ni' poměry mezi obžalovaným a B-ovou (dokonce m UVl v e o s.ou-
prav . , d 'h 'h 
"slosti též o T-ovi), vybočuje stížnost z mezI pruvo ll! o I:a~r II a 

\ ~třeba k této nepřípustné novotě přihlížeti. Další důvody formal~1 zm~
~'ečnosti rozsudku nejsou uplatňovány a zejména není - am. vysl?v~e, 

. zřetelným poukazem - vytýkáno, že některý ze skutkovych zaveru 
~~~sudkU je stižen některou z vad, uvedenfch v ~ 28~ čfs. 5"tr. ř. Po~ka
zem na takovou vadu nejsou vývody, kteryml zd~raznuJ~e StlZl10St urČIt,~u 
" t' vy'povědi B-ové a skutečnost že na nt podana obzaloba pro zlocm 
cas " , I dk' hl křivého svědectví. Rozsudek přihlíží výslovně k temto vys,e . um a:,~ 

'ho přelíčení a řádně se s nimi vypořádává. Pokus stížnosh, odvodIl! 
111 d ---I t k ť . z nich nevěrohodnost výpovědi B-ové, které sou, u",en, s,ros o ~va 
jako Rouhé brojení proti přesvědč~ní s~udu na, zasadach, ~~ysloveny~h 
v § 258 tr. ř. Seznání svědka T -y, ze obzalovany platIl tesarum za pracI 
vykonanou na pražcích T-ových z pen~z, které si vybral u~ T-y, n~pouk~~ 
zuje k takovému obchodnímu spojenI mezI T-ol1, a. obzal~v~ny~, P!? 
které bylo by míti za to, že oba obchodovah prazcI spolecn~, presne]! 
na společný účet. Svědek J. ovšem udal, že ob-žalovaný koupIl le~ u ~; 
a dal stromy otesati tesaři na pražce, jež b~!y pak do::-~zeny na n~d;azl 
v T.; avšak svědek udal - a stížnost opa ml]! toto dalsl Jeho sez.na~1 -
.dále, že obžalovaný koupil les za peníze B-ově a pr~ nI. ~elek t~chto 
seznání nenasvědčuje nikterak prav"lvosh obhaJob~, ze obz~lovanx byl 
společníkem B-ově při .obchodování. pražci. Uplra-h posleze strznost 
naLézacímu soudu právo, rozhodovah o tom, zda a, kohk ,ta neb, ona 
z osob na právním jednání súčastněných má na ~dr~he s!ra~e ~ pondo
váni, stačí ji odkázati na jasný předpIS § 5 tr: r., ~~ ':ysetro;va~1 a r?,z
hodování soudů trestních vztahuje se I k predbeznym. otaz~a~ razu 
soukromoprávního, takže jest - až na výjimky uvedené ~ tr~ehm .od: 
stavci § 5 tr. ř., kterých trl není - trestní sou~ nejen opra~nen, nybrz 
povinen vyšetřiti a zjistiti, jaké tu byly v,e smcre<;h tres:nym skutkem 
dotče.ných právní poměry mezi obžalovany~n a posk,?zenym, a rozhod
nouti, který z obou měl nebo má na, druhe,m, co pozadovatl.. 

Skutková zjištění rozsudku, ktera, dokazana-h b;zpodsta~nost f?l
málních výtek, dlužno pokládati za formál,ně boezvadna, JSou vyhradny,;, 
podkladem pro právní přezkoumání "ro~sudk~. Jen na, tomt,o podklade, 
jen právními úvahami, které vycháze]1 vylučne ze skutecnosh v;o,zsud~u 
zjištěných, mohla by stížnost dokázati právní myl~nost ods~zu]1c~hO vy
roku, dolí'Čiti po zákonu zmatek § 281 ČIS. 9 a) tr. r.. ~akovym zpusob;m 
však stížnost nepostupuje. Dovozuje, ž~ ?bžalovanemu . nebyly prazce 
jím prodané svěřeny, protože jako spolecmk Mane B-ove a Adolfa T-y 

II 

II 

II 
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mf'l právo s věcmi t0mi disponovati. Než skutečnost) že. svědci obcho_ 
dovali s obžalovaným společně, t. j. na společný účet neb i jen, že se 
s ním spolčili k jednotlivým obchodúm na společný účet po rOZUmu 
čl. 270 obcll. zák., není rozsudkem zjištěna. Ovšem uvádějí rozhodovací 
dúvody ke konci, že jde ve všech případech o příležitostné obchodní 
spojení. Avšak předpokladu i touto nepřesnoa větou projevenému do
stalo se přesného výrazu v předchozích odstavcích rozhodovacích dů
vodú, kde se opětovně označ'uje obžalovaný jako sprostředkovatel a 
kde se uvádí, že obžalovaný obstaral odbyt dřeva patřícího T-ovi a 
B-ové, že tito neměli nic proti tomu, by obžalovaný prodal jejích dřiví, 
ovšem ne na vlastní účet, a nebyli hy nic namítali proti tomu, by obža_ 
lovaný vystupoval jako prodávající, kdyby jim byl odevzdal výtěžek 
po odečtení toho, co vypadalo na jeho námahu a výlohy, a kde se po
sléze vyslovuje, že měl obžalovaný ve svém postavení jako sprostřed
kovatel možnost nakládati s cizím majetkem a této možnosti zneužil, 
prodav jej na vlastní účet a podržev si výtěžek. Podle těchto zjištění _ 
kterým nejasnost podle § 281 čís. 5 tr. ř. vytýkána není - nebyl obža
lovaný ani při prodeji 6 pražcÍl T-ových a 80 pražců B-ově společníkem 
vlastníkú, nýbrž pouhým zmocněncem, do jehož skutečné moci se do
staly pražce se svolením vlastníkú, arciť za účelem prodeje,. avšak 
v předpokladu, že odvede docílený výtěžek vlastníkům, takže byly 
věcmi jemu jen svěřenými a proň cizími pražce a v důsledku toho i vý
těžky, které nastoupily na místo pražcú. Odvozuje-li stížnost nedo
statek známky svěření, nutnost předchozího vyúčtováni a beztrestnost 
skutku ze skutečnosti v rozsudku nezjištěné, že obžalovaný byl společ
níkem T-y a B-ové, nedoličuje beztrestnost souzeného skutku, nýbrž 
skutku, který si sama o své újmě ustrojuje, takže je zbytečno podo
tknouti, že i společník může se v příčině podnft ostatních společníků 
dopustiti zpronevěry tím, že svémo'cně naloží s věcí spole,čnou, zejména 
zadrží a si přivlastní celý výtěžek za ni docílený. Na vývody o právech 
a povinnostech obchodních zřízenců a jejich zaměstnavatelů netřeba 
odpovídati; nelzeť přece vážně pochybovati o tom, že i v rukou takových 
úízencú JSoU' zaměstnavatelovy věci a docílené za ně výtěžky věcmi pro 
zřízence cizími, a, jelikož jimi- vládnou jen z příkazu zaměstnavatelů) 
věcmi jim svěře.nými. Naráží-li však stíž'TIost těmito vývody na význam 
případných vzájemných pohledávek, nedrží se ani touto námitkou v me
zích skutkových zjištění. Rozsudek nebere za prokázáno, že obžalo
vanému vzájemné pohledávky příslušely. Zřejmě nepokládá ani pokud 
i'de o B-ovou, dotyčnou část obhajoby za dostatečnou k takovému zji
štční a stížnost, která se vůbec nezmiňnje o výši vzájemných pohle
dávek neb i jen náhrady za výlohy a odměny, neuplatňuje, že by k ta
kovým vzájemným pohledávkám poukazovaly ještě jiné výsledky hlav
ního přelíčení, než obhajoba nalězacím soudem odmítnutá. Náhrada za 
výlohy a odměna pak, o nichž se rozsudek zmiňuje jako o přípustných 
srážkách, jsou poměrně nepatrné a neměnily by nic ani na trestní saz,bě, 
kdyžtě již v dalším· případě dávno pravoplatně skončeném, avšak na
padeným rozsudkem spolutrestaném činí hodnota zpronevěřeného statku 
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\ íer ne7 2.000 Kč. Podle toho, co dovozeno. bylo stížnost, jež rozsudek 
jinými pr.ávníml, námi~tkaml ani po stránce subjektivní nenapadá, za
vrhnoutI Jako častečne neprovedenou; po zákonu, tedy jako vúhec ne
provedenou, a jinak jako neodllvodněnou. 

čís. 3318. 

Jednočinný souběb. ~I~činft podle ~.§ 2()9 a 199 a) tr. záJ.<. jest m?žný. 
Pokud lze odsoudlÍ1 Jak pro zlocm podle § 209 tr. zák., tak I pro 

samostatný zločin podle § t 99 a) tr. zák., když pachatel své obviněni 
jako svědek jen opakoval. 

(Rozh. ze dne 7. listopadu 1928, Zm II 333/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací po ústním líčení zma
teční stížnost obžalované do rozsudku zemského trestního soudu v Brně 
ze dne 16. června 1928, jímž byla stěžovatelka uznána vinnou zločinem 
utrhácní na cti podle § 209 tr. zák. a zločinem podvodu podle §§ 197, 
199 písm. a) tr. zák., zavrhl, pokud čelila proti rozsudkovému výroku, 
jímž byla stěžovatelka uznána vinnou zločinem utrhání na cti p~dle 
§ 209 tr. zák. Naproti tomu jí vyhověl, pokud čehla protI rozsudkovemu 
výroku, jímž byla stěžovatelka uznána vinnou zločinem podvodu podle 
§§ 197, 199 písm. a) tr. zák., zr~šii ;"apad~ný rozsude,k v tomt,o bo?~, 
jakož i ve výroku o trestu a ve vyro'Clch s hm souvlse]1clch a voc vratll 
soudu prvé stolice, by ji v rozsahu zrušení znova projednal a rozsoudil, 
přihlížeje při výměře trestu k nezrušenému odsuzujídmu výroku pro 
zločin podle § 209 tr. zák., mimo jiné z těchto 

otlvodů: 

Po věcné stránce uplatňuje zmateční stížnost dúvod§ 281 CIS. 9 a) 
tr. ř., namítajíc nesprávné použití zákona co do trestnosti zločinu pod
vodu podle §§ 197, 199 a) tr. zák., při čemž ponechává odsouzení pro 
zločin podle § 209 tr. zák. nedotčeným. Leč' v tom jest zmateční stíž
nost vybudována na právním omylu, domnívá-Ii se, že odsouzení pro 
zločin podle § 209 tr. zák. nedopouští, by vedle něho obžalovaná mohla 
býti odsouzena též pro samostatný zločin podvodu podle §§ 197, 199 a) 
tr. zák., když obvinění své jako svědkyně jen opakovala. Nehledíc 
k tomu, že odlišnost skutkovýcch povah obou těchto trestných činů a 
rllznost právních statkú, jež jsou jimi cíuánény, připouští jedno,činný 
souběh obou, stalo-Ii se udání z vymyšleného zločinu svědeckou výpo
vědí (viz rozhod. nejv. soudu čís. 3222/6 víd. sb. ačis. 3073 sb. n. s.), 
v .souzeném případě 'jde 0' vícečinný souběh dvou zločinú, spáchaných 
v době různé, dvěma samostatnými činy obžalované. Zmateční stížnos! 
uplatňuje tu neodolatelné donucení při svědecké výpovědi, 'ježto. prS 
nelze na obžalované žádati, by jako svědkyně PlIvodní udání odvolala. 



Čís. 3319 -
720 

jinak žc by se vydala nebezpečí trestního stíhání. Při zkoumání mat _ 
rielní povahy svědeckého výslechu nutno ovšem vycházeti ze e 
ovládající trestní řád a vyslovené v předpisu § 202 tr. ř., že vinník 
povinen k vině secloznati a nesmí býti k doznání se nijakým způsobem 
donucován, a že ani sankce § 199 a) tr. zák. nesmí býti použito k jeho 
doznání. Na druhé straně však třeba vzíti v úvahu, že podle ""ano",,, 
hlavy 13 tr. Ť. není' vyloučeno, by též osoba podezřelá z pachatelství 
trestného činu nebo z trestného úČ'astenství na činu, který tvoří předmět 
výslechu, nemohla býti vyslechnuta jako svědek. Jest to zřejmo z usta_ 
novení § 170 čís. 1 tr. ř., které nedopouští pod zmatečností jen 01'<0" .•. '. 

výslech tčchto svědků. Bylo na obžalované, měla-Ii obavu z nebe"DeČi 
trestního stíhání, aby použila výhody § 153 tr. ř., to tím více, 
soudem na ní byla upozorněna. Leč, i když obžalovaná přes poukaz na 
ustanovení § 153 tr. ř. svědčila, bylo povinností nalézacího soudu po
drobně zkoumati, zda svědecká výpověď obžalované, která se ihned na 
základě trestního oznámení proti manželům D-ovým jevila soudu po
dezřelou ze zločinu utrhání na cti a, byvši v trestní věci proti D-ovým .. 
volána jako svědkyně, byla zároveň předvo.licna jako obviněná v trestní 
věci současně proti ní zavedené, pak v tutéž dobu, týmž soudem o týchž 
skuteč'nostech byla vyslechnuta jednou jako obviněná, po druhé jako 
svědkyně, zda tato svědecká výpověď má veškeré náležitosti <,"'''+],.0", 
podstaty zločinu podvodu, zda lze výpověď obžalované při onom svě
dectví nejen formel'l1ě, nýbrž i materielně pokládati za výpověď svě" 
deckou ve smyslu zákona. Bylo nutno bezpečně zjistiti úmysl, ve kterém 
obžalov3!ná onu objektivní křivou svědeckou výpověď učinila, zda sle
dovala vlastní svůj prospěch, či zda úmysl její postihoval jedině zájem 
osob, proti nimž svědčila. Těmito náležitostmi, pro právni posouzení 
skutku obžalované nezbytnými, se nalézací soud vůbec nezabýval, 
v tomto směru nezjistil veškeré součásti skutkové podstaty zločinu pod
vodu po stránce subjektiv'ní a trpí proto rozsudek v této části zmateč~ 
ností podle § 281 čís. 9 písm. a) tr. ř. Bylo jej proto zrušiti a věc vrátiti 
prvému soudu k novému projednání a rozhodnutí v rozsahu zrušenÍ. 

čís. 3319. 

Původně vadný nález (posudek) znalců není důvodem ke slyšení 
jiných znalců, byly-Ii shledané nesrovnalosti odstraněny dodatečnými 
projevy (vysvětlenimi) znalcu již slyšených. 

ZnalcUm jest zůstaveno rozhodnouti, zda jejich vědomosti a zlruše
nosti stačí k spolehlivému a všestrannému posouzení otázek, k nimž jest 
se jim. vyjádřiti, a zda lze získati poznatky k tomu nutné i bez vědeckých 
pomůcek (přístrojii). . 

§ 134 tr. ř. nežádá pro přezkoumáni duševního stavu přibráni psy
chiatrii nebo neurologii; i § 118 tr. ř. (v doslovu zák. čís. 107/27) před
pokláda pro úchylku z pravidelného přibrání znalcii trvale pro ten který 
obor u soudu ustanovených, že případ vyžaduje zvláštních odborných 
znalostí. 

ni 

Pro stav neodolatelného donucení (§ 2 g) tr. zák.) přichází v úvahu 
'en nátlak vnější, nikoliv i nátlak vnitřnl, pozústávající v chorobném ne-
~ostatku t1umů. . 

Hysterická povaha znamená jen, že pudy a chtíče v duši pachatelově 
se zrodivší setkávají se s metlŠim odporem t1umii, zejména mravních zá
sad než u osoby nonnální, nedotýká se však podstaty pudii a chtíčii. 

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1928, Zm I 341/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalované do rozsudku krajského soudu v Písku ze 
dne 29. dubna 1928, jímž byla stěžovatelka uznána vinnou zločinem 
tlkladné vraždy podle §§ 134 a 135 čís. 1 tr. zák. a přestupkem podle 
§§ 2. 8, 32 a 36 zbrojního patentu ze dne 24. října 1852, čís. 223 ř. zák. 

D ů vod y: 

Zmateční stižnost uplatňuje, napadajíc rozsudek prvé stolíce jen, p.o
kud byla obžalovaná uz·nána vinnou zločin;m vraždy, ?~seln~ důvody 
zmatečnosti podle § 344, bod 5, 7, 9 a 10 p1sm. b) po pnpade 11 tl'. r. 
poukazujíc, ačkoliv se část výtek vztahuje k nálezu znalcu, Jen k usta
novení § 126 tr. ř. a přehlížejíc, že se tomuto ustanovení dostalo záko
nem ze dne 1. července 1927, čís. 107 sb. z. a ll. nového doslovu proces
ním stranám poněkud příznivějšího, vytýká stížnost rozsudku prvé sto
lice zmatečnost podle čís. 5 z důvodu, že byl zamítnut návrh obhájce, 
by bylo hlavní přelíčení odročeno za tím účelem, by byl duš~vni stav 
obžalované dán ku prozkoumání jiným znalcům z oboru psychlatne, po 
připadě vyžádán posudek lékařské fakulty něk.ter~ un.iversity; yýtka n.~· 
obstojí. Podle §§ 125, 126 tr. ř. jest opakovatI mlstm ohledal1l (po pn
padě s přibráním jiných znalců) pokud se týče op~třití .posud~k jiných 
znalců lékařů, stálých znalců sborového soudu prve stohce v sldle sbo
rovéhO' soudu druhé stolice a, nevyhoví-Ii ani posudek těch, příslušné 
lékařské rady, jen tehdy, je-Ii nález, (posudek) sJy~ených .znal.ců stižen 
některou z vad v § 125 pokud se tyče v § 126 tr. r. vypoctenych a ne
dají-Ii se shledané vad/napraviti opětným výslechem znaků, kteří vadný 
nález (po,sudek) podali. Původně vadný nález (posudek) nemůže za~ 
vdati přLčinu ke slyšení jiných znalců, v byl~-H shleda~é .. r:esro':,nal?stI 
odstraněny dodatečnými projevy (vys':.etlemml) ,znalcu ,pz. ~Iysenych. 
Proto nezáleželo- byna tom, že se znalcI v souzene trestm vecl nevyslo
vili již v původním svém nálezu (posudku) též o okolnosti obžalovanou 
tvrzené, že se jí zdálo, jako by tehdy měla náhle oslabený zm~ 5 srovnej 
i její udání při hlavním přelíčení, že měla v očích t;'lhu a nevld~la mc), 
a k otázce střídavého pominutí mysli podle § 2 pts.m. b) tr. z,ak. Bez
vaGnost znaleckého nálezu a posudku po rozumu onech zakonnych usta
novení jest zje~nána tím, že se vyslovili také v těchto sm~rech při hl~v
ním přelíčení, byť teprve k naléháni předsedy a .~ ?otazum procesmch 
stran. Znalcům pak, jejichž svědomItost nelze brah v pocaybnost bez 
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opačných pádných poukazů, musí býti zůstaveno posouditi, zda jsou 
n:obo !lejsoou bez důk~adn~jsI'p!Ípmvy a bez delších úvah s to, by se 
presne, zpusobem vycerpavajlclm a spolehhvě vyslovili ke všem otáz~ 
kám v předmětu jejich výslechu se vyskytnuvším, obzvláště i z té které 
strany nadhozeným. Proto nezáleží na tom, zda znalci vůbec a ve kte-: 
;ém .období své činnosti, zejména osobního vyšetřování tělesného a du
sevn;h~ stavu o,~žalo~an~. pro~tudovali, spisy :~to tres,tní věci se týkající. 
Stačl, ze byh pntomm pn celem hlavl11m prehcení a ze se proto k jejich 
vědomosti dostalo, ještě než podali posudek, vše, co mohlo býti podle 
§ 258 tr. ř. (prvý odstavec) podkladem rozsouzení věci i po té stránce 
zda je tu důvod vylučující příčetnost a tím trestnost obžalované, ač sluší 
podotknouti, že tvrzení stížnosti, že znalci neprostudovali spisy, nemá 
opory ve ~~isech,.} nichž naopak vypIÝ,vá, že si ~pisy od vyšetřujícího 
soudce vyzadah JIZ 21. hstopadu 1921, ze se spisu dovo'lávali jako, pra
mene svých poznatků již v písemném vyjádření (nálezu a posudku) ze 
dne 11. ledna 1928 a že znalec Dr. K. uvedl při hlavním přelíčení že on 
a o druhý znalec spisy důkladně prostudovali. Rovněž musí býti z~alcům 
zustaveno, by sami rozhodli, zda stačí jejich vědomosti a zkušenosti 
k spolehlivému a vš~strannému posouzení otázek, k nimž jest se jim 
vYJadnÍ!, a zda lze zlska!t poznatky k ,tomu nutné i bez vědeckých PQ
můcek, obzvláště přístrojů. Proto nezáleži na tom, že znalci nejsa-u od
borníky psychiatry ani odborníky neurology, a že vyšetřili tělesný a du
ševní stav obžalované bez jakýchkoliv přístrojů, to tím méně, že § 134 
tr. ř. nežádá pro přezkoumání duševního stavu přibrání psychiatri'I nebo 
neurologů, a že i § 118 tr. ř. (nového doslovu podle zákona ze dne L 
července 1921, čís. 107 sb. z. a n.) pro úchylku z pravidelného přibrání 
znalců trvale pro ten který obor u toho kterého soudu ustanovených 
předpokládá, že případ vyžaduje zvláštních odborných znalostí, kteréž 
povahy však případ obžalované není. Oba znalcí shodli se v tom že ob
žalovaná jest povahy hysterické, a že jednala v době souzenéh; skutku 
v rozčilení (Dr. K.: »zde se jedná o affekt povahový, který je v mod 
osoby tlumití«; Dr. F.: »v daném případě nacházela se obžalovaná ... 
ve stavu rozrušeni mysli«). Okolnosti takto shodně oběma znalci uda
nými jsou opodstatněny polehčujíCÍ okolnosti mdlejšího rozumu a prud
kého hnutí mysli PQdle § 46 písm. a), d) tr. zák., a jest lhostejno, jak 
ten neb onen znalec vyznačil jejich právní význam, takže nelze shledati 
rozpor v tom, že je, jak stížnost uvádí, označil Dr. K. za okolností po
lehčující, Dr. F. za zmenšenou příčetnost. 

Bezdůvodnou jest i další výtka, že posudek znalců sám sobě odpo
ruje, ježto se znalci shodli síce v tom, že tu není dŮVQdů vyviňujících, 
leč. ve svých písemných podáních prý dťlvod ten připouštěli. Konečné 
závěry znalců, i pokud jsou obsaženy v písemném posudku při hlavním 
přelíčení zopakovaném, nezůstavují ani nejmenší pochybno~ti, že znalci 
vylučují jak trvalé zbavení rozumu, tak i střídavé pominutí mysli a po
mat,ení smyslů spojené se zrušením nebo zkalením vědomí; ba vyloučilí 
take stav neodolatelnéhQ donucení, neuvědomivše si, že pro pojem ten 
přichází v úvahu jedíně nátlak vnější, nikoliv i nátlak vnitřní, pozůstáva-
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'íci v c1',mobném nedost~tku tlumů. V projevech znale" není opory pro 
tvrzení stížnosti, že znalci zdůrazňQvali, ž.e by degenerace 'Obžalované, 
kdyby jí bylo, byla v souvislosti se zjíště?ým ,stavem obžal~v~né s to, 
zapříčiniti její úplné vyvi?ění, p~kud se t~~e, ze znalCI ~d~lI, ze ~,vy: 
viněni obžalované scházl jen dukaz o JeJlm degeneratJvmm zalIzem. 
Zn"lci sice udali, že dědičné zatížení a tím napovězená degenerace pa
chatele jest možným poukazem na duševní chorobu a tím na nepříčet
nost pachatelovu, že však otázku, zda se na tomto podkladě duševní PQ
rucha trvalá nebo přechodná skutečně vytvořila, dlužno řešiti podle toho, 
zda se vyskytly v životě pachatelově někde příznaky duševní neom.o~.I, 
byť jen přechodné, jichž u obžalované není. Toto stanovIsko znalcu I JI
nak z projevů jejich zjevné došlo zvláště jasného a přesného výrazu ve 
větách stížností neúplně a tím nesprávně citovaných, že (při) ... hy
sterické povaze mohou u osob degenerovaných vyklíčiti různé poruchy 
duševní, že (znalci) mohou hysterickou osobu prohlásití za šílenou (du
ševně nemocnou) jen tehdy, jedná-li se o osobu dědičně degenerovanou 
a kde zjistili soubor příznaků po stránce psychícké. Po stránce té však 
vyslovili znalci, že nenašli u obžalované žád~ých nápadnější~h ~top po 
poruchách funkcionálních a~i ~ysl~vených znamek ,psy~hop~Í!ckych, al11 
křečí ani obrn aní záchvatu, ze patrall, zda se v zlvote obzalovane ne
obje~i1y někde příznaky, z nichž bY"se ~lOhlo sou~iti na stavy' melan: 
cholie, paranoické, epileJ'tic~é nebo s"en~hyste,ncke ~.:~o na prechod,~e 
stavy chorobné vubec, ze vsak nalezlI touko napadneJSl ~efe~t ve slere 
ethické, který pokládají za hysterickou povah~ (ko'i1sÍ!tu~!), :=.e z, hy~te
rických psychos nebyla žádná odchylka shledana, ob~vlasť zadny, zakal 
vědomí; proč znalci označili obžalov~~ou za oso"b~'př}četnol~" ne,l11 t~dy: 
jak stížnost za r-~. má, nedostatek Qu~azu 0,,, ded!cnem zattzen~l, llybr~ 
stížností nepopřený nedostatek v Qsobe a v zlvote s.amotné obz~IQvane 
se vyskytujícíCh příznaků duševnich poruch chorobn,eh.~, n}k?hv Jen"ha~ 
bituelního (konstitučního) rázu, jichž by bylo krome aedl,cneho ~ahzel1l 
třeba k závěru, že obžalovaná jest nepříčetnou ve smyslu § 2 plsm. a) 
nebo b) nebo c) tr. zák. Proto nevzcházejí důvodné pochybností o správ
nosti posudku slyšených znalců ~ni z toho, ž:,:n~lci nepátrali d,ů!dad
nějšim, stížností naznačeným zpusobem po pncmach snuÍ! mdlcu ob
žalované a její případné syfilidě, plozením z rodíčů na ni přešlé, třebaže 
by tím bylo zjištěno dědičné zatížení, a proto je~t i bezvýznan;nou správ
nost nebo nesprávnost názoru znalce Dr. F-a, ze tabes, ktera Jest ozna
čena jako příčina smrti matky obžalované, mo~la!, a~šak ;~e~usela býti 
výsledkem nákazy příjicí a tím poukazem na dedlcne z,atlZel11 (degene
rovan0st) obžalované. StížnQst nedokázala ~adn,ost nalezu ,(p~s~d~ll) 
slyšených znalců ve smyslu §§ 125 a 126 tr. r. Navrhu na, slyse~1 ]1nych 
znalců a na doplnění nálezu i posudku nedostavalo se zakQnnehQ pod
kladu, takže byl bez porušení předpísů trestního, řádu a bez por,~šení 
zásad řádného řízení právem zamítnut a nenastal zmatek § 344 CIS. 5 
tr. ř. Způsobem, jímž se obžalovaná, arciť teprve při hJa.vnhn přelíčení: 
hájila, bylo určitě vyslovenQ, že si pro duševní ro"ušení nebyla v dobe 
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souzpného skutku vědoma svého jednácní a tim tvrzen stav, který by 
lučoval trestnost skutku podle § 2 písm. c) fr. zák. Dal-li soud Porotl:ůn,,:' 
otázku tomuto tvrze-ni odpovídající, vyhověl tím jasnému přikazu 
tr. ř., jehož nešetření bylo by přívodilo důvod zmatečnosti podle .... 
čís. 6 tr. ř.; jest na bíledni, že plnění zákona, dokonce v ustanovení ve_ 
Ifcím, nemůže zakládati zmatečnost rozsudku a jest zbytečno, odpoví_ 
dati na výroky, jímiž stížnost odvozuje ze správného a nutného postupu 
prvé stolice (naprosto neporozuměvši podstatě těchto důvodů zmateč_ 
nosti), zmatečnost rozsudku podle § 344 čís. 7, 9, 10 bl, II tr. ř., ne
hledíc k tomu, že dání otázky té bylo ve prospěch obžalované a nemůže 
jí proto býti uplatňováno podle předposledního odstavce § 344 tr. ř. 
Bezpodstatnou jest i poslední výtka, opřená poukazem na § 344 čís. 5 
tr. ř., spad"jíci však pod usta·novení § 344 čís. 6 tr. ř., že neprávem ne'
byla dána (eventuelní) otázka na zločin zabití. Vývody, jimiž odvozuje 
stižnost nutnost této otázky z nějaké, dokonce jen předběžné osnovy 
trestního zákona, jež nad to pro Čs. republiku byla nahražena osnovou 
jinou, netřeba se zabývati, an vodítkem soudu mohou býti jen zákony 
již platné. Avšak stížnost jest na omylu i pokud shledává tvrzení, že tu 
nebyl úmysl vražedný, nýbrž jen povšechný úmysl nepřátelský, v po
sudku znalců, že jde o stav abnormální, ovšem ne pathologický, a v proc 
jevu znalce Dr. F-a, že se obžalovaná dopustila činu ve stavu přirozeně 
zmenšené příčetnosti. Hysterícká povaha, v níž shledávají znalci ode 
chylku (arciť nikoliv chorobného rázu) z průměru duševní základny a 
důvod zmenšené příčetnosti, znamená jen, že se pudy a chtíče v duši ob
žalované se zrodivší setkávají s menším odporem tl umů, zejmbna mrav~ 
nich zásad, než u osoby nehysterické a naprosto normální, nedotýká se 
však podstaty pudů a chtíčů-o Ať jest duševni rozpětí, jehož nutno k pře
konání tlumů, větší nebo menší, síla chtění vyvolaného pudy intensiv
nější nebo slabší, nemění se nic na tom, jaký výsledek si dotyčná osoba 
přeje a chce a ku kterému výsledku vůle její úmysl směřuje. Předpoklad 
znalců o- duševní abnormalitě a o- zmenšené pří-četnosti obžalované po
ukazoval sice k jinému - než bývá u osob naprosto normálních _ poc 
měru mezi silou (účinností) pudů a silou (účinností) tlumů, .nepoukazo
val však k jinému předmětu, obsahu nebocili pudu, který, zdolav tlumy, 
stal se úmyslem manžela zastřeliti (usmrtiti), takže nebylo onim přede 
pokl"dem znalců tvrzeno, ba ani jen napovězeno, že tu nebyl úmysl vra
žedný, nýbrž jen povšechný úmysl nepřátelský. Jelikož pak _ což stíž
nost nepopírá - podle správného názoru porotního soudního dvoru ne
bylo naznačeného tvrzeni (napovězení) ani v ostatních výsledcích hlav
ního přelíčení, zamítl soud právem, aniž tím nastalo porušení předpisu 
§ 320 tr. ř. a zmatek § 344 čís. 6 tr. ř., návrh obhájce na otázku na zlo
čin zabití, pod nějž skutek při původním vylíčení děje obžalovanou ~ 
a jiného vylíčení tu vůbec nebylo - niktera,k podřaděn býti nemohl; 
takže nepřichází v úvahu ani - stížností připomenuté _ právo- soudu, 
umožniti porotcům posuzo,vání skutku' s jiného právního hlediska i v pří
padech, kde není k tomu podle § 320 tr. ř. povínen. 

-- Čís. 3320 -
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t k 'ís 4 § 281 tr. ř. neopodstatňuje zamítnutí průvodního ná-
h zm~.ene'nce'h·o při odročeném hlavnún přelíčení, neopakova,ného však 

Vf u UCl I" . . d '" senatem .. ' 'm (konečném) hlavnún pře Icem pre zmenenym • 
pn nove . . tk" 3 § 281 tr ř J'en Porušeni předpisu § 151 tr. ř. Jest zrna em c~s, . ....,.' 
tal I· se při hlavním přelíčení; protokol sepsany na pohcl1 s knezem 

s 0- I . • § 151" 1 t • 'ako podezřelým nespadá pod ustanovem CIS, , r. r: ' ... 
1 Ke skutkové podstatě zločinu podle § 170 tr. ~~. s~ Jen. v~zadule, 

achatel zapálil vlastní věc v úmyslu, by tún zkratll prava.~!e!t osoby. 
by ~padá sem, zapálil-Ii kdo automobil v ~myslu, by ~d P~J,ls~ovny vy
lákal pojištěný peníz; nezáleží P!l !om,. že t1~ sl~dova! t dalsl umysl, za
krýti stopy zpronevěry pfedsbrannn, ze sverene pemze y autu s~oře!y. 

Spoluvina na zločinu podvodu podle §§ 5, 170 tr. zák psychickým 
pomáhánún. • • . , , 

I částečné doznání jest po případe pol~hcuJicl ?kol.?osh.. , 
Pokud okolnost, že obžalovaný je •. ~e~~"! a c10vekem vzdelanym, 

nelze ° sobě považovati za okolnost prltezujlcl. 

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1928, Zm I 377/28.) 

N e ~ v š š í s o II d jako soud zrušovaCÍ zavr~l po ústl;Ím líčení 
zmateč~i s{ížnosti obžalovaných do rozsudku ze.mskeh~ trestl1lh~ sO,udu 
v Praze ze dne 3. dubna 1928, POkUC1 jím byh skzovatele uznalll VI11~yml~ 
Antonín F. zločinem podvodu podle §§ 170, 197, 20~ 203 tr. zak.ao Antonín Ř. zločinem spoluviny na podvodu podle §§ ", ~ 70, 197, 2 , 
203 tr zák. Zároveň zamítl nejvyšší soud jako soucl zrusovacl v zas.e
dání .n~veřejném odvolání státniho z_astupitelstvÍ do výroku ° trestu, pn
souzeném obžalovanému Antonínu R-Ovl. 

D li v o cl y: 

I Zmateční stížnost obžalovaného Antonína F-a napadá rozsudek 
. en, . 'okud jím byl uznán vinným zloči~em P?dvodu podl; §§ 170, 19!, boo i03 tr zák odst. druhý rozsudkoveho vyroku, a to duvody zmatec-

, .. .•. ) § 281 t· r' Zůstáva tedy raze nosti čÍs. 4 a 10 -- spravne 9 plsm. a •. --- .1. . 

sudek v odsuzujícím Výroku pro zloCI11 zpron~very p~dle §§ .183: 184 
tf. zák. V odst. prvém rozsudku nedotče!1. ~e~p!J:?st nzelll) ClUle! roz
sudek zmatečným podle čís. 4 § 281 tr. r., VIdl stezo~atel. v ,:0111; ze l1a
lézací soud zamítl průvodní návrh obhájce při hlavnlt;' pre~!ce11l z~ dne 
21. února 1928, bi byl vyslech?ut ~.vědek E. o :on> ze obz~lovany~e= 
žádal u pojišťovny R. vyplacen! pOJIstky za shorele aut~ a zep.~~to o, 
lárně prohlásil že se vzdává nároku na náhradu z teto pOJls ovaCI 
smlouvy ve příČině auta. Jest připustiti, že p'odle obS;hU ?rlotoh~olu.~r 
vrhl obhájce při hlavním přelíčení dne 21. unora 19 8 vys ec sve a 
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E-:" ° tOI11. že úbžalovaný »hnecl po nehodě se vzdal náhrady za aut . 
~ ze sou~:},amítl,te,nto pr?vodll1í návrh pro nerozhodnost s odůvodněn~~: 
ze pozd';jsl vzdan! ~~ nahra,dy nerozh?d~te, že rozhodným jest Úmysl 
pa<:hateluv v dobe cinu; nez zmate Čili StlznOSt přehlíží že při nové 
hla,?,ím přelíče~í, kona,ném. znovu dn~. 3. dubna 1928 před změněný~ 
sen~tem am obzalovany alll jeho obhajce tento návrh již neopakoval' 
t~kze tu není z~konntch, předpokl"dů pro. upla,tňování zmatku POdl~ 
ČIs. 4 § 281 tr. r., totrz navrhu stran a mezltrmmho usnesení soudního. 
Podle obsahu protokolu trval jenobhájce Ř-ův na svých průvodmfch n'
v~zícho obs~že~ých v, podání, kdežto obhájce stěžovatelův průvodní~ 
navrhu .neUCIl1II. Nema tudíž obžalovaný důvodu si stěžovati že byl zkrá_ 
cen v právu obhajoby. ' 

Dovoláv,aje se čís~lně zmatk~ čís. 10 - sprál'ně 9 a) - § 281 Ir. ř., 
d~voz,~]e stezovatel, ze, by'~ ~e~ravem odsouzen yro zločin podvodu, po
nev~d~ ~ry z, okol;lOStr z]lst<;nych v rozsudku, ze obžalovaný byl ve fi
nancll] t!S~I, ze mel au!o pOjištěno, a že jeho shoření hlásil pojišťovně, 
~elze)e~te usuzovatr, ze jednal v podvodném úmyslu, uváží-Ií se prý 
ze mel Sice starosti, jak opatřiti zpronevěřených 41.779 Kč, dokud však 
~ebylo yrokázáno, že souhlasil s Ř-ovým návrhem, by realisoval po
Jlstku, ze nelze ještě z pouhé jeho finanční tísně usuzovati, že si chtěl 
n.'alis,ací pojistky ?patřiti peníze, ano by mu bylo stačilo, by předstírá_ 
~lm, ze v,~utu sh?rely pemze, zakryl stopy své zpronevěry; na podvodný 
~~ysl ~tezovateluv nelze prý souditi ani z toho, že hlásil požár auta po
Jlsťovne, poněvadž prý měl povinnost učiniti hlášení i v tom případě, 
kdyby auto nebylo bývalo pojištěno, proto, že pojišťovna měla za ním 
z titulu zápůjčky na zakoupení auta pohledávku 15.452 Kč. Než tímto 
dolíč;ním neprovádí zmateční siÍžnos! uplatněný hmotněprávní zmatek 
po zakonu, poněvadž, hodnotíc samostatně skutečnosti, z nichž soud do
spěl k přesvědčení o subjektivní vině obžalovaného a snažíc se tak do
spěti k závěru pro obžalovaného příznivějšímu, než jest obsažen v roz
sud~u, ,bmjí tím jen nedo~oleně proti hodnocení provedených dilkazů 
~alezaclm ,souden: a proh jeho skutkovému předpokladu o trestném 
umyslu obzaIovaneho, v rozsudku náležitě odůvod,něnému. Nalézací soud 
?lOspě! ~ přesvěd~<;ní" ze .obžalovaný )e·Ólnal v ,úmyslu způsobiti poji
sť?vne skodu, uvaZlV, ze sam doznal, ze Jest ve spatných finanč'nich po
m:ere~h ~ že ,dal ,auto, jež ,mě} pojištěno na 40.000 Kč, ,nejen zapáliti, 
nybrz 1 ze hlasll skodu shoremm automobilu jemu způsobenou ve škod
ném oddělení pojišťovny, tvrdě při tom proti pravdě, že auto chytilo ná
hodou ránou z karborátoru, kteréžto hlášení - jak soud zjišťuje _ 
stačilo, ,by ,se pojistka stala likvidní,. a že se obžalovaný nikdy nev'zdal 
vyslovne nahrady za shořelé auto. Poněvadž tyto okolnosti prvnim SOU" 
dem, formálně ~ezvadně zjištěné dopouštějí logický závěr, že obžalovaný 
zapahl auto v umyslu, by od pojišťovny vylákal pojištěnou částku, tedy 
v úmyslu způsobiti pojišťovně škodu, i když se připustí - což rozsudek 
sám činí - že obžalovaný kromě toho současně sledoval svým činem 
i druhý účel, totiž, by zapálením auta a příslušným hlášením pojišťovně 
zakryl stopy zpronevěry nepravdivým tvrzením, že mu v autu shořely 
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inkasované peníze, nelze odůvodn~ní rozsudku ani ve směru subjektivní 
viny vytknouti formální pochybel1l.. ,_ ", 

ll. Zmateční stížnost obžalovaného Antomn,a R-a uplatnuJ;' duv.ody 
zmatečnosti čís. 3, 4, 9 a) § 281 tr. ř. ~odle ČIS: 3 § 281 !r. r; vyty~a; 
že nalézaci soud porušil předpis § 151 CIS. 1 tr: r.,. podle ne?oz ne:,'?e]! 
b' ť od neplatností výpovědi jako svědky slysem duchovnl ve pncm~ 
tth~,Pco jim bylo svěřeno ve zpovědi nebo jinak pod pečetí mlčenl,lvos,h 
úřadu duchovního- a to tím, že prý vzal za podklad rO,~ho~n~h sve~ 
decký protokol sepsaný se stěžovatelem u pohcle, a, p~~maJlcI,slo~r: 
»Pod zpovědním úředním tajemství;n«. Než zmat:,clll st;zn?st prehhz.l, 
že rozsudek činí zmatečným podle ós. 3,§ 281, tr. r. poruse~l zcela u,rčl
tých předpisů trestního řádu v tomto z~konnem ~stano::enr uv~denyc~, 
limo jiné také § 151 tr. ř. - jen tenkrate, stalo-h se pn hlavmm preh

~ení. Toho tu nebylo. Obžalovaný nebyl slyšen jako sv~dek o ~~m, co 
mu svěřil F. ve zpovědi, jak předpokládá § 151 ČIS. 1 tr. r.,anr,pn hlav
ním přelíčení, ba ani v přípravném řízeni. Protokol sepsa~ny ,s 111m ~,bez
pečnostnim oddělení policejního ředitels~ví, v Praze" v nem~ s~ stezova
tel na zpovědní tajemství vůbec neodvolav,a, bll s l~lm sepsan ]a~? s p?~ 
dezřelým, rOl'něž tak protokol o zodpove~n~m ,vysl ech!". N:m,~ze,bytJ 
teely řeči o tom, že jeho svědeckou výpovedl 1;;1 hlavlllmpr<:hcelll ,b~l 
porušen předpis§ 151 čís. 1 tr. ř. Zmatek pod],eocls. 4 ~ ~81 tr.,r. spat;uJe 
zmateční stížnost v tom, že soud neprovedl dukazy, Jez na~ldl obh~lce 
obžalovaného při hlavním přelíčen,. Podle pr?tokolu pro,hlasll obha]ce 
obžalovaného Ř-a při posledním hlavním ,přelíc,em, kO,nan~m znova p;Bd 
změněným senátem dne 3. dubna 1928, ze trva :n~ navrzlc~, uved~nych 
v podání ze dne 28. března 1928. V tomt? pod~nr byl n".bl?nut .duka~: 
a) svědectvím vyše!řujícíh~ soudce? tom, J,ak ?oslo k za~lam dOllsU st~~ 
žovatelova spoluobzalovanemu F-OV1, zeJmena ~e byl dOpIS doruce~ F-O;'l 
až potom, když všecko, čím obžalovaného ObVWII, odvola~ a ~os~ez~" ze 
svá křivá obvinění odvolal jen pod dojmem napomenuh vysetruj1clho 
soudce, b) svědectvím Theodora O-a a policej~ího komisa~e D-a o tO,m; 
jak byl proveden policejní výslech obžalovaneho, pk eloslo k sepsalll 
protokolu o doznání obžalovaného a jeho odvolání, Ia~ož ,1 o oko~no
stech, o nichž měli býti slyšeni svědci M. a F. ,Z~atecm ,shznostma za 
to, že provedením obou důkazů byl". by prokazan~l. nev~r?hodnost se
znání spoluobžalovaného F-a a vyvraceny byly svedecke udaje M-ovy. 
Než zamítnutím těchto návrhů nestala se obžalovanému křivda proto, že 
nalézací soud sám nepokládá výpověd' Antonína F-a za »dosti věrohod
nou, by na jejím základě nabyl přes~ědčení o t~m, ž~ obža~?v".ný Ř. spo
lečné s Antonínem F-em spáchal čw« (rozuml se pko pnmy pachatel, 
jak dovozovala obžaloba), a uznal ho vinným jen spoluvirrou ,na zločj,~u 
podvodu, a to na základě vlastního dozná,n~,s:ě!~vat~}e sameh:oJ ~epn
hlížeje vůbec k seznání Antonína F-a, ve vetsl Jeste mlre ho za.tez~j1clho. 
Na výpověd' svědka M-a se odvolává soud jen, pokud potvrdl1, ze oho
řelé zbytky papírů v aktovce byly jen ohořelé tiskopisy a že v aktovce 
bankovek nebylo kteréžto, okolnosti se průvodní návrhy obžalovaného 
vÍlbec netýkaly. Lze tedy říci, že neprovedení důkazů zcela nepbchybně 

'j: 
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nelllohlo 1l1ítí na rozhodnutí škodHvý vliv pro obžalovaného (poslect " 
~~stavec § 281 tr. ř.). Pokud zmateéní stížnost uplatňuje zmatek POci\ll 
CIS. 4 § 281 tr. ř. také z toho důvodu, že nebvl připuštěn důkaz znal~ 
z oboru círk~vní morál~y ~ pasto~álkr ? tom" Že zpověd' mŮže býti pr~~ 
v~dena, vy:kekolI ~orme a ze zpovldajlcl nesml mc podniknouti, ani vzbl!" 
d:lI zdam, ze by neco z toho, w mu. bylo svěřeno při zpovědi, mohl ud Í" 
pred soudem, ba dokonce že má povinnost křivě vypovídati po přípa~:' 
i rřísah~ti - je~t po:lo:~no,uti, že obh,ájce obžalovaného sice učinil tentJ 
navrh pn hl~v.l1lm prelIce~1 dne 21. unora 1928, a že jej nalézací soud 
--=- plnym pravem - zamltl pro nerozhodnost, že však neopakoval tento 
duk~zl1l návrh při hlavním přelíčení, jež se ko·nalo znovu před změněnýni 
sen~tem d.ne 3 .. dubn~. 1928, takže soud neměl ani možnosti zaujmouti 
k. nemu stanovIsko pn tomto konečném hlavním přelíčenÍ. Není tudíž 
predpokladů .P~o ~platňování zmatku podle čís. 4 § 281 tr. ř. (návrh 
strany a mezlÍlm'11l Usnesení soudní) . 

• , Po .strá~ce věcné (čís. 9 a) § 281 tr. i'.) namítá stěžovatel, že v ieho 
pnpad: nejde vůbec o trestný čin. Poněvadž prý vše, co o věci seznal 
mu sdehl F. pod.peč,e!í zpo~ědního tajemství, je prý jeho výpověď 
neplatna a nel~e )I ~zlh za zaklad odsuzujícího rozsudku. Rovněž prý 
n:lze ho uznalI vmnym na základě seznání F-ova (že totiž zvěděv od 
neh?,. že zpronvevěřil pojišťo'vně peníze, obžalovaný Ř. ho navedl, by 
zap~llI auto a v ze se mu nabídl, že mu dosvědčí, že auto bez jeho viny 
shorelo), ponevadž všecka tato udání jsou prý nepravdivá. Z obsahu 
p:otok.o]u o shoření auta nelze prý rovněž usuzo'vati na jeho vi'nu, po
ne.vadz Jej .sepsal n~ ž~dost č.etnického strážmistra podle stavu věci, jak 
JeJ. shle~a:I I. ostatn; p;ltom~1 a pO'dle dojmu, jak na něho i na ostatní 
pntomne cl11lly ohorele paplfy, což prý plyne z toho, že i ostatní pro
tokol ten spolupo~epsali, čímž patrně míněn je Antonín N., podepsavši 
r.:~tokol »Ja~o' sv;dek. neho,dy« .. P~o nedostatek úmyslu poškoditi po.~ 
J1~~ovnu ~,emel pry byh uznan vl'l1nym zločmem podvodu. Než zmateční 
slIzn~st jest na omylu. Pokud doJi.čuje hmotněprávní zmatek sal11O
statnymvrozborem výsledků provedených důkazů, neprovádí jej 'po zá
konu, jezto nedbá skutkových zjištění rozsudku, z nichž nutno při správ-
11~~1 )"l:ovedení tohoto zmatku vycházeti. Pokud tvrdí, že skutkový děj 
z)lst,e-ny. v rozsudku, nestačí k odůvodnění výroku o vině ve směru objek~ 
tIvmm I subJektIvmm, jest neodůvodněna. Soud nalézací zjisti! a to na 
základě vlastního původního doznání obžalovaného, jež učinil jako po" 
dezřelý v přípravném řízení II policejního ředitelství v Praze že věda 
~echce Antonín F. zapáliti ~voje auto a zhodnotiti pojistk~, a věda; 
z,: chce Jeho (obžalovaného R-a) použíiijako svědka, za tohoto stavti 
vecI, -,tedy v souhlase s přáním F-ovým - jel s F-em, byl přítomell' 
zapalem auta a pak sepsal na místě samém protokol, v němž potvrdil 
věd?,;,ě nepravdu, totiž že auto shořelo náhodou a že ohořelé zbytky' 
paplru v aktovce byly zbytky shořelých bankovek, a že to vše učinil 
v ~myslu, by napomáhal F-ovi, by SVýlTI činem, zapálením vlastního' 
majetku dosáhl vyplacení pojistky, rozumí se ke škodě pojišťovny. Roz-.. 
sudek tedy zjišťuje, že obžalovaný nejen předem souhlasil s ponioc;; 
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kterou mčl l~oskylllOL!ti pachateli po sp;'lchání čil,l~1. čímž !:achakle~. ve 
zločinném rozhodnutí utvrdil a dopu?til se Llk, l1cas~en~t:l v na zloc:n~ 
ve smyslo poslední věty prvého odst. Si 5 tr. zoak., nybl~z 1 ze skutec,ne 
tuto předem ujednanou pomoc poskytl tím. ~pusobeJ11, ze nepraH.hvym 

tvrzením v protokole sllaž~1 Se zabezpeČiti beztrestnost pachatelovu. 
po . .. 'h" " Tuto činnost, která jest v poclstatě pSYChlCkYIll pon:a anllTI, pr,:v~m na-
lézací soud podřadil pocl ustanovení § 5 a 170 tr. za.k.; k naplnel;l skut: 
kové podstaty zločinu podle § 170 Ir. zák. se jen vyzacluJe, jak dus ledne 
zastává zrušovací soud (viz na př. rozhodnutí čís. 3216 sb. n. s.), by' 
pachatel zapálil vlastní věc v úmyslu, by ~!11 zkrátil prváva třetí os?by. 
podle zjištění nalézacího soudu dohodl se R. s F-em 0. cInu v~kazuJ:clm 
všechny náležitosti zločinu (§ 170 tr. zák.), a neobsto]I tedy nazor precl
nesený obhájcem obžalovaného Ř-a při veř:jném roku, že čin tohoto lze 
kvalifikovati nanejvýš jako pokus, mkdy vsak)~I(Q sJ'0lllvlI:"~ na doko
naném zločinu podvodu, poněvadž IIcbylo z]Isteno, ze pO]Istovna byla 
skutečně poškozena. K ostatním vS/vodům zmate,čnÍ stížnosti stačí uvéstI. 
že obžalova-ll\f byl uznán vinným nikoliv na základě seznání spo,lu,
obžalovaného"F-a, nýbrž výhradně na základě svého vlastního dozna';l, 
jež učinil jako podezřelý v přípravném řízení, :- tedy n!k~hv Jak? s~e
dek o okolnostech, o nichž nabyl vědo!11osh pod pecetI zpovedmho 
tajemství - a že soud zjistil objektivní i subjektivní nepravdivost obsahu 
protokolu stěžovatelem s:,psaného, neje~ n~ základě výp~;ědi svěd,ka 
M-a, nýhrž i svědka N-cho, protI jehoz verohodnosÍl slezava!el sani 
nečiní námitek. Neodůvodněné a z největší části po záknnu neprove
dené zmateční stížnosti obžalovaných bylo proto zavrhnouti. , 

Odvo,lání státního zastupitelství z výroku o výši trestu Antonína Ř-a 
bylo zamítnouti jako bezdůvodné. Nelze ?d?příti tomuto .~bžalovauému 
iako polehčující okohlOst částečné doznam (sb .• n: s. C1S. 2950)" an 
;lalézací soud opírá výrok o jeho vině v podstate Jen o jeho doznanl. 
Rovněž ue,ní opory ani ve zjištěních rozs~dkových ani ve vspisech P!·.o 
předpoklad, že obžalovaný jednal po zrale uvaze ! po ~vedolmte pn
pravě; tomu je tak i ve příčině tvrzené,h~ ne~ezpec~n~tv.' s ~lnell1 spo
jeného. Souhlasiti jest ovšem s odvol~11lm, ~e povolal11 obza:?van<;ho 
jako kněze československé církve ~ta;l Jeh? cm d? velm~ nepf1Zn}Ve~O 
světla leč tu okoInost samu o sobe, ze obzalovany je knezem a dove
kem. ;zdělaným, nelze podle zákona považbvati j~ště za, okolno~t přitě
žující. Není tu proto překážky, by se ve prospech obzalova;,eho R-a 
nepoužilo mimořádného práva zmírňovacího podle § 54 tr. zak. 

Cís, 3321. 

.Telegrafy (zákon ze due 20. prosince 1923. čís. 9 sb, z. a n. z roku 
1924). 

• Kdo měl pravoplatnou koncesi na přechovávání ,radiJtel~iont!j~o ~: 
řízení a vrátil ji příslušnému poštovnímu úřadu s. tI!n. ze pyesÍl\va • byli, 
radiokoncesionářem, nedopouští se držením radlOteleionmho zařízeni 
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v době po složení koncese až do uplynutí zákonem, pokud se týče 
clem (§ 23 zákona) povolené doby přečinu podle § 24 odst. (1) zal!iona.i 

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1928, Zm II 339/28.) 

N e j vy Š š i s o u d jako soud zrušovaCÍ uznal po ústním líčení 
li) zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem' 
Rozsudkem zemského trestniho soudu v Brně ze dne 18. května 1928' 
jimž byl obžalovaný uzn<ÍJn vinným přečinem podle § 24 odst. prvý zá~ 
!tona ze clne 20. prosince 1923, čís. 9/,1924 sb. z. a n., spáchaným tím 
že v době od 28. ledna do I. března 1928 v H. bez povolení přechovával 
radlO'tel,~fonní zařízení, byl porušen zákon v ustanovení § 24 odst. prvý 
onoho zakona, rozsudek se v celém obsahu zrušuje a obžalovaný se po
clle § 259 čís. 3 tr. ř. z obžaloby pro o'nen přečin sprošťuje. 

Důvody: 

Obžalovaný byl pravoplatným rozsudkem zemského trestního soudu 
v Brně ze dne 18. května 1928 uznán vinným přečinem podle § 24 odst. 
(1) zákona ze dne 20. prosin'ce 1923, čís. 9/1924 sh. z. a n., spáchaným 
lim, že v době od 28. ledna do 1. března 1928 bez povolení přechovával 
'adiotelelonní zacízení. Podle obsahu spisů a podle důvodů roz sudkových 
měl obžalovaný až do 28. ledna 1928 pravoplatnou koncesi na přecho
vávání radiotelefonního zařízení, kterou dne 28. ledna 1928 příslušnému 
poštovnímu úř"du vrátil s odhlášením, že přestává býti radiokoncesio
Ilářem, přes to však radiotelefonní přístroje podržel až do zabavení čet
lIictvem. Shledal tedy soud přečin podle § 24 odst. (1) zákom čís. 9/ 
1924 sb. z. a ll. právě v tom, že obžalov"ný přechovával radiotelefonní 
zařízení v době po složení koncese až do zabavení těchto přístrojů čet
nictvem. Oním rozsudkem hyl porušen zákon v ustanovení § 24 zákOna 
ze dne 20. prosince 1923, čís. 9 sb. z. a n.. z roku 1924. Podle tohoto 
ust"novení z"kládá skutkovou podstatu přečinu každé přechovávání ra
diotelegralního a radiotelefonního zařízeni bez povoleni. Jest ovšem lho
stejno, zda pachatel nemá povolení proto, že si ho vůbec neopatřil, či 
proto, že povolení, jež měl, z jakéhokoli důvodu uh"slo. Avšak § 23 zá
kona obsahuje ve prospěch držitele, jenž povolení měl, jehož oprávnění 
však zaniklo, ustanovení, že může během jednoho roku od zániku, -
kterážto lhůta může býti ministerstvem pošt a telegrafů prodloužena, _. 
J!Ostoupití zařízení radiotelegrafní a radiotelefonní jiným osobám za pod
mínek v § tom blíže uvedených. Dovoluje-Ii tedy zákon volnou disposici 
tímto zařízením do určité doby, dovoluje tím již samozřejmě v těch pří
"adech, kde státní správa podle prvého odst. § 23 zákona nijak neza
kročila, i přechovávání dotyčného zařízení II dosavádního vlastníka, bez 
"ěho,ž by přece volná jinak disposice nebyla mOŽl1a, a zákonný předpís 
" jejím uplatnění by se stával ilusorním. Až do uplynutí zákonem, po 
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případě úřadem povolené doby nepřechovává tedy vlastník odhlášené 
za.řízení »bez povolení«, jak vyžaduje skutková podstata § 24 odst. (1) 
zákona a nedopouští se proto ddením těchto zařízení v té době přečinu 
tu uvedeného. Bylo proto vyhověti zmateční stížnosti podle § 33 tr. ř. 
a podle § 292 tr. ř. uznati právem, jak se stalo. 

čls. 3322. 

Ustanovení posl. odst. § 17 uh. tr. ř. předpokládá souběh různých 
trestných činu; i za použitelnosti tohoto ustanoveni muže obžalobce žá
dati, by řízeni bylo postoupeno soudu místa spáchaného činu. 

V pnpadě delegace jest okresnímu soudu vzíti za podklad jedllání 
návrh pnslušného státního zástnpce. 

(Rozll. ze dne 10. listopadu 1928, Nd I 497/28.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací ve sporu II příslušnost mezi 
krajským soudem v Písku a okresním soudem v Iršavě ku projednáni 
trestní věci pmti Janu P-ovi pro zločin podle § 171, 173 čsl. tr. zák., po-
kud se týče pro přečín poclle § 333 uh. tr. zák. a § 48 tr. nov. se zřetelem 
na § 9 záko'na čís. 471/J921 sb. z. a n. rozhodl podle § 64 čs];. tr. ř. a 
§ 28 uh. tr. ř., že příslušným je okresní soud v Iršavě. Zároveň usnesl se 
Nejvyšší jako zrušovací soud odlníti tuto trestní věc příslušnému okres
nímu soudu v Iršavě a pří kázati ji okresnímu soudu v Písku. 

Důvody: 

Nepochybno jest, že soudem příslušným podle místa spáchanélto 
činu (§ 16 uh. tr. por.) je okresní soud v Iršavě, když byl státní zástupce 
v Berehově dne 23,. srpna 19-28 postoupil·trestní oznámení četnické sta!
nice v Iršavě ze clne 20. srpna 1928 tomutO' okresnímu soudu k potre
stání Jana P-e pro přečin krádeže podle § 333 uh. tr. zák. a § 48 tr. nov. 
na základě § 9 zák. čís. 471/1921 sb. z. a n. Tento soud postoupil dne 
19. října 1928 věc okresnímusouclu v Mírovicích jako soudu vazby na 
základě § 17 posl. odst. tr. ř. uh., čímž patrně 'neuznal SVOlU příslušno,st. 
Než odvolávati se na poslední odstavec § 17 uh. tr. ř., přičiněný novelo .. 
čls. 1 z roku 1920 sb. z. a n., není na místě, poněvadž tato stať zákona 
předpokládá především souběh různých trestných činů. Této základní 
podmínky tu není, neboť obvinbný (proti němuž nebylo ani řízení v jiné 
věci zastaveno) byl a je ve vazbě (zajišťovací) jen pro čin spáchaný 

. ke škodě Jakuha M-a. Ale i za použitelnosti této stati zákona může oh
žalobce žádati, by řízení byló postoupeno soudu místa spáchánélto čin" 
a podle zásady druhého odstavce § 17 má se věc odevzdati soudu pří
slušnému podle místa spáchaného činu, když to navrhl státní zástupce 
dříve, než poclal obžalobu, i když soud místa spáchaného činu byl před
stižen sO'udem, v jehož okrese obviněný bydlí nebo se zdržuje. Vskutku 
také státní zástupce v Písku navrhl dne 4. října 1928 hned, když'mu byl 
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wis 'předložen k _náv~hu, by krajský soud v Písku postoupil spisy ihned 
sedr~1 v Berehove,Jez podle Jeho pojetí činu za zločin podle § 171, 173 
tr:. za~. byla by přl~lušná. Podle toho .zůstává při zákonné místní a věcné 
pnslusnostl okresllIho soudu v lršave. 

I'oněvadž obviněný je v zajišťovací vazbě u krajského soudu v Písku 
éin v podstatě doznává, a podle dosavadního stavu spisového nebud~ 
třeba v,olati, poškozeného _n~bo jiné svědky k ?la~nímu přelí~,ení, přispěje 
~e zklac;111 vazby obvlneneho a k zJednodusem trestmho nzení, Jež by 
Jmak vyzadovalo obtížné a nákladné dopravy obviněného k soudu pří
slušnému, bude-li další trestní řízení provedeno u okresního soudu 
v Písku, jenž byl proto podle §§ 62, 63 tl, ř. výjímečně ku provedení 
této treslní věcí delegován. Okresnímu soudu v Písku bude dbátí před
piSU posled!ního odstavce § 51 tl, ř., přióněného zákonem ze dne 18 
prosince 1919, čís,. I z roku 1920 sb. z. a n" a ovšem bez ohledu .na pro~ 
hlášení' státního zástupcc v Písku ze dne 24, října 1928, že se nečíní ná
vrh podle § 9 zák, čís. 471/21 a 257/125, vzítí za podklad svého jednání 
stih"cí návrh příslušnéhv státního zástupce v Berehově ze dne 23. srpn·a 
1928. 

čís. 3323. 

• Nepravdivé tvrzení, najmě při kupu a prodeji dobytka, není sice již 
šalbou podvodnou, nýbrž taková tvrzení o vlastnostech dobytčat (jinýcn 
vlastnostech) spadají zpravidla jen pod zákon občanský, nesmí se však 
díti v úmyslu poškozovacím; v tomto případě jde o podvod; spolupacha
telství. 

(Rozh. ze dne 10. lístopadu 1928, Zrn II 91/28.) 

N e j v y Š š í s o u ci jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčen! 

zmateční stížností obžalov"ných do ro·zsuÓ'ku zemského trestního soudu 
v Brně ze dne 25. ledna 1928, pokud jím byli stěžovatelé uznáni vinnýmí 
zločinem podvodu podle § 197, 200, 203 tr. zák., mimo jiné z těchto . 

clůvodů: 

Zmateční stížnost Tomášc D-a uplatňuje zmatek podle § 281 CIS. 9 
písm. a) tr. ř. uvádějíc, že nBní každý klam a každé tvrzení o nespráv-. 
nostech, najmě pří kupu dobytka, podvodným činem a že jimi nejsou 
aní tvrzení stěžovatelova k M-o,vi, soudem zjištěná, ježto se M. jimi nedal 
oklamati a že taková tvrzení o nesprávných vlastnostech dobytčat pří 
jich prodeji a koupi spadají nanejvýš pod zákon občanský, Ježto M. »ne
sed'l na lep«, jedná prý se o pouhý pokus, Co- se této námitky dotýte, 
stačí poukázati na to, že rozsudek zjišťuje, že M, byl řečmi obžalova
ného v omyl uveden, a že stížnost, přehlížejíc toto zjištění, v tom směru 
není provedena po zákonu, Nehledíc k.tomu, jest podvod dokon"n uvec 
dením v omyl, což bylo zjištěno, a byl obžalovaný správně uznán vínným. 
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zločinem dokonaného podvodu. Dalšími vývody snaží se stíž,nost dovo
diti, že to, co rozsudek zjistil, nebylo Istiv)'111 předstíráním a jednáním. 
Lstivým předstíráním a j-ednáním jest však všeliké nepravdivé tvrzení, 
jehož nepravdívost nelze bez důkladnějšího rozmyslu nebo pátrání ihned 
séznatí a které jest způsobilé, vyvolati nesprávnou představu nebo vzbu
diti víru v pravdivost tvrzení u osoby oklamané, zejména tam, kde pá
trání v pravidelném obchodním nebo společenském styku není obvyklým. 
Lstivé předstírání nemnsí býti absolutně způsobílým, omyl vyvolati, způ
sobilost jeho dlužno posuzovati podle okolností případu. Vycházeje z ta
hoto správného nazírání právem označil nalézací soud zjištěné výroky 
a j~dnání obžalovaného za lstivé předstírání a právem dospěl k úsudku, 
že Jim byl M. v omyl uveden. Pří tom se podotýká, že uvedení v omyl 
nevylučuje osobě možnost, že se poškozený mohl více méně lehce o ne
správnosti údajrl pachatelU přesvědčiti. Stížnost jest v právu, pokud 
uvádí, že není každé nepravdivé tvrzení, najmě při kupu a prodejí do
bytka jíž šalbou podvodnou a že taková tvrzení o vlastnostech dobytčat 
(jíných vlastnostech) spadají zpravídla jen pod zákon občanský, nesmí 
se však díti v úmyslu poškozovacím. V souzeném případě soud právě 
tento úmysl zjístil; přehlížejíc zjištění to, není stížnost provedena po zá
konu. 

Pokud zmateční stížnost Artura F-a vytýká rozsudku rozpor se spisy 
podle § 281 čís. 5 tr. ř., neprovádí zmatek ten po zákonu, neuvádějíc, 
která výpověď nebo listina byla v rozsudku nesprávně citována, pouhý 
poukaz na spIsy k tomu nestačí. Soud nalézací uznal tohoto obžalova
ného vínným jako spolupachatele a zjišťuje, v čem jeho činnost záležela, 
a zjišťuje výslovně předchozí dohodu s Tomášem D-em. Rozsudek zji
šťuje nejen trpné chování, nýbrž i aktivníčínnost obžalovaného, Spolu
pachatelé zodpovídají jeden každý nejen za čínnost vlastní, nýbrž za celý 
výsledek vědomě společného jednání; nevyž"duje se, by každý spolupa
chatel působí I od prvopočátku, by jehočínnost hyla stejná s činností 
ostatních spolupachatelů a není aní třeba k pojmu spolupachatelství 
předchozí úmluvy, stačí, když spolupachatel přistoupí bez této úmluvy 
k činění druhých spolupachatelů, znaje jich úmysl a sdíleje jej, Stačí tu
díž společný úmysL Tento úmysl byl soudem bezvadně zjištěn, S tohoto 
právního hledí~ka netřeba se zabývati vývody stížnosti obžalovaného, 
pokl~d 'poukaZUJí na to, že přisvědčování Tomáší D-ovi, sepsánI úmluvy, 
zaslam telegramu, popleskávání koní nejsou níčím trestným. PokUd stíž
nost dovozuje, že se jed'nalo nejvýše o pokus, a popírá, že tu jest naplněn 
poj~m lstívého předstírání a jednání, poukazuje se na to, co bylo řečeno 
o tychž vývodech ve zmateční stížnosti Tomáše D-a. 

čís. 3324. 

Ani v opovědi opravného prostředku ani v žádosti o zasláni sp,isů 
není již obsažena žádost za doručeni opisu rozsudku (§§ 285, 294 tr. ř.). 

(Rozh. ze dne 10. listopadu 1928, Zm II 207/28.) , 

!' 

I 
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Ne j vy Š š í S O U d jako soud zrušovací zamítl v neveřejném zase_ 
dání, vyslechnuv generální prokuraturu, stížnost obžalovaného do usne
sení krajského soudu v Olomouci ze dne 25. dubna 1928, jímž byla za
mítnuta jeho opovězená zmateční stížnost do rozsudku krajského soudil 
v, Olomouci ze dne 20. března 1928. 

Důvody: 

Proti rozsudku opověděl obžalovaný zavčas v podání z 22. března 
1928 zmateční stížnost a odvoláni pro nepovolení podmíněného odsou_ 
zení. V tomto podání žádal též o neprodlené zaslání spisů okresnímu 
soudu v Zábřehu, by jeho obhájce mohl za účelem provedení opravných 
prostředků doních nahlédnouti. V podání ze 27. března 1928 upustil ob
žalovaný od žádostí o zaslání spisu a žádalo doručení opisu rozsudku. 
Stěžovatel namítá, že v opově di zmateční stížnosti a odvolání a v žádosti 
o zaslání spisů je již i žádost za opis rozsudku. Stížnost není oprávněna. 
Opověď opravných prostředkÍl není totožnou se žádostí za opís roz
sudku. Vyplývá to již z do'slovu zákom, který počítá osmidenní lhůtu 
k provedení zmateční stížnosti od doručení opisl! rozsudku, bylo-Ii za 
opis žádáno, a nebylo-Ii za opis žádáno, počítá tuto lhůtu od opovědi 
zmateční stížnosti. Podle toho rozlišuje zákon opověď zmateční stíž
nosti od žádosti za opis rozsudku, z čehož následuje, že v opovědi oprav
ného prostředku není již obsažena žádost za opis rozsudku. Ani žádost 
za zaslání spisů neobsahuje v sobě již žádost za doručení opisu roz
sudku, poněvadž zákon obě tyto žádosti rozlišuje a ohledně každé z nich 
má zvláštní ustanovení. Ustanovení, jaké má § 78 tr: ř. o doručení soud
ních opatření státnímu zastupitelství, které se děje sdělením prvopisu, 
trestní řád co do obžalovaného nezná. Tvrdi-li stěžovatel, že by při oka
mžitém vyhovění jeho žádosti za zaslání spisů, ku kterým měl býti i roz
sudek připojen, poněvadž tento jest podle zákona vyhotoviti ve třech 
dnech, byl jeho obhájce mohl zav,č:as provésti zmateční stížsost, a že 
nebylo by potřeba žádosti za doručení opisu rozsudku, nemá t"to námitka 
vliv na posouzení zákonitosti té náležitosti, zdali obžalovaný zavčas za 
opis rozsudku zažádal. Námitky obžalovaného nemohou tedy vyvrátiti 
správné, zákonu a stavu spisů oďpovídající dÍlvody napadeného usne· 
sení. 

čís. 3325. 

o odporu (§ 427 tr. ř.) podaném současně se zmateční stížností roz
hoduje nejvyšší soud; ,o odporu jest rozhodnouti dřive než ,o zmateční 
stížnosti. 

Přečin podle § 283 tr, zák., zvolal-Ii kdo na výzvu policie k rozchodu 
na demonstranty: })Pojďte, co je VÍIJl1. po t!ID1« a pr,orazil kordon. 

Zl,očinem P,odle § 87 tr. zák. jest ú mys I n é (ze zlomyslnosti přede 
sevzaté) přestoupení normy, zakazu,jícl přívoděni nebezpečí pro živ,ot, 
zdrav! nebo bezpečn,ost těla lidí. 
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Po subjektivní stránce netřeba, by úmysl pachatelův pl'ímo směř,oval 
k přivoděni nebezpečí, stačí, že se pachatel dopustil činu věda že může 
z něho nebezpečí vzejíti. ' , 

(Rozll. ze dne 15. listopadu 1928, Zm II 231jQ8.) 

N e j v y Š š i s o u d zrušovací v neveřejném zasedání nevyhOVěl od
poru a částečně vyhověl zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku 
zemsk.ého t:est~ího. soudH:,v Brně ze dne 16. dubna 1928, jímž byl obža
lovany uznan v1!;nym zl?cl11y podle §§ 81 a 87 tr. zák., přečinem podle 
§ 283, 28~ tr. zak. a prestupkem podle § 312 tr. zák., zrušil rozsudek 
soudu naleza~ího ve výroku o· vině ve směru zločinu veřejného násilí po
dle § 87 tl'. zak. (rozsudku bod ll) a důsledkem toho i ve Výroku o trestu 
a ve výrocích. s !ím souvisejících, a věc vrátil soudu nalézacímu, by ji 
v rozsahu zrusem znova projednal a rozhodl. V ostatních směrech zma
teční stížnost zavrhl, mimo jiné z těchto 

D ů vod y: 

• Proti r?zsudku v j~ho. nepřítomnosti vynesenému ohlásil a provedl 
~bzal~vanJ odpor, v nemz nedostavení se k hlavnímu přelíčení odůvod
n~te hm, ze :nu v. tom ~yl0 zabráněno nepředvídanol1 a neoclvratnou pře
kazkou, ponevadz mUSIl JakO' poslanec dlíti v Praze v Národním Shro
~áždění'. kde zaseda~y výbory, na jichž programu byly důležité pro děl
n~ct~o .zakony, zejmena zákony o SOCiálním pojíštění. Poněvadž komu
mshcky klub podal celou řadu pozměň ovacích návrhů, byla předsedni
ctvem klubu naříze,na přís~á pOho:tovost a. úpl~á presence ve všech v'j'
b?rech paIl~me~tmch, lakze se mkdo, am obzalovaný, nesměl vz dálíti , 
d~sledke~ eehoz se obžalovaný ku hlavnímu přelíčení dostaviti nemohl. 
Predsedmctvo poslanecké sněmovny sdělilo však k dotazu soudu o účasti 
obžalovaného ve schůzi výboru o novelísaci sociálního pojištění dne 16. 
du~~a } 92~,. že obžal?~aný nebyl v měsíci dubnu členem ani výboru 
socl~l~epohhckého, a11I jeho subkomitétu, a že ani tento výbor, ani sub
komltet dne 16. dubna 1928 schůzi nekonal, ani že nebyla sezvána. Vzhle
dem k t?mu~o sděleni odpadla nutnost zabývati se otázkou, pokud by 
o~ol~?Sh obzalovaným tvrzené mohly býti pokládány za neodvratnou 
p~eka:ku ve s';1ys!u ~ .427 odst. III. tr. ř., a nebylo odporu vyhověno', po
nevadz tvrzena prekazka nebyla prokázán". 
.. Zmateční stížnost obžalovaného uplatňuje věcné zmatky podle § 281 
ClS~ 9 a): ~O a 11 tr. ř. Uplatňujíc zmatek podle § 281 čís. 9 a) tr. ř. ve 
smeru preclllu podle § 283 tr. zák. tvrdí zmateční stížnost že ve spisech 
není ,:ůbec zjištěno, že a kdo dav vyzval k nzchodu, a 'že obžalova'nv 
to slyseJ. Naopak z jeho výroků k poslanci J-ovi vychází prý najevo ž"e 
s~ ~ůbec. nes.taral o policii, nýbrž se snažil dostati se na polícejní st;áž
mCl za lIm učelem, by s poslancem J-em mohli intervenovati v "Zájmu 
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zatčených. Nalézací soud zjistil, že obžalovaný přišel v průvodu 
J-a a ještě jiných ?sob n,a roh soudní ulice, která byla policií uz;avi'em.o 
ze tam Jako bezpecnostl1l orgán vystupoval a zakročoval revírní ms,ne1, 
tor Antonín R, že tento vyzval demonstranty, by se rozešli, že toto' 
zvání opakovala i stráž, že obžalovaný na výzvu policie k 
zvolal na de~onstranty »pojďte, co je vám po tom,« a nedhaje ani 
dosll pOhCe]n1ho ll1spektora R-a" by mu nestěžoval službu ba v 
na něho: »neprovokujte klidně jdoucí\« ukázal na Soudní' ulici a zv"l.",' 
»pojďte!« prorazil policejní kordon, v čemž ho následovalo asi patnilcl 
až dvacet demonstrantů. Zmateční stížnost v této části brojí zřejmě proti 
skutkovým zjištěním nalézacího soudu. Připustiti jest sice, že soud na
lézací výslovně nezjistil, že obžalovaný výzvu policie k rozchodu 
tot.o zjištění jest však obsaženo ve zjištění, že obžalovaný na 
hC1e k rozchodu reagoval výzvou k demonstrantům »pojďte, co je 
po tom!«, kteráž slova jasně dokazují, že výzvu k rozchodu slyšel. 
t<;ční stížnost jest tudíž v této části provedena způsobem, příčícím 
predp1su § 288 odst. 11. bod 3 tr. ř. a jest pro,to' vůbec neprovedena. 

Pokud jde o zločin veřejného násilí podle § 8í tr. zák., jímž pod 
dem ll. rozsudku byl obžalovaný uzn,," vinným, nepovažoval 
soud' za polřebno zjišťovati a prokázati úmysl obžalovaného n"mArll 

ohrožování, pokud se týče zjistiti, zda si hyl obžalov,mý vědom 
výkřiky Zpl1sobuje nebezpečenství a ohrožení policejních oraánů. 
podle jeho názoru ke skutkové podstatě toholo zločinu, když pach,atel 
úmyslným jednáním vytvořil stav, zavdávající příčinu k obavám, 
míti v zápěti následky vytčené v ustanovení § 85 b) tr. zák., tedy, VVIU-III 

přIvoděno nebezpečí i jen pro jediného člověka, aneh nastalé již nel)ezc. 
pečí bylo zvýšeno. Tento právní názor napadá právem zmateční stí';nrf<t' 
?bžalo'Janého důvodem zmatečnosti podle § 285 čís. 9 a) tr. ř. """",,, 
ze soud tu pominul vůhec další subjektivní předpoklad 
staty, tO'tiž vědomí a vůli, nebezpečí vyvolati, dovozujíc o,všem v udl""l 

nepřípustně sama, že takového úmyslu obžalovaný nýbrž na,op'1\<' 
~htěl nebezpečí,pro strážníky zabrániti. Zjistiti úmysl UDzalov'anenc 
uko,lem ,nalezac1ho soudu na základě zjištěných skutečností. Tll 
nalezac1 soud, mylně spokojil zjištěním pouhé objektivní str"nky " 
podle § 87 tr. zák., že totiž nebezpečí pro život, zdraví a bezpečnos 
strážní~ů ,bylo výkřiky obžalov<!ného způsobeno; po subjektivní stránce, 
jen o vyknku »poJďte, co Je vám po tom«, uv"dí, že jej obžalO'vaný pnr 
nesl ze zlomyslnosti, by službu policie bagate1isoval, demonstranty . 
pohc~ popudil a pohnul je, by kordo,n Soudní ulici uzavírající M",j·,!.l"·,," 

PovazuJe tedy nalézací soud za dostatečný úmysl čelící k, ba
g~te1isO'vání, případně k maření služby policie. Zlo,činem podle § 87 tr. 
zilk Jest však úmyslné (ze zlomyslnosti předsevzaté) přestoupení ' 
my, zakazující přivodění nebezpečí pro život, zdraví, nebo ' 
těla hdi; po subjektivní stránce netřeba ovšem, by úmysl pa.,nalleluv 
n:,o sm,ěřov~~ k přivodění nebezpečí, stačí, že se pachatel dopustil 
veda, ~e m~ze z něho nebezpečí vzejíti. Nalézací soud však nezjistil 
toto vedom1, a nedostatek oné subjektivní náležito,sti skutkové podstaty 
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zločinu podle § 87 tL zák. v odsuzujícím výroku mu tedy zmateční stíž
nost vytýká právem. Zjistiti, zda měl obžalovaný tento úmysl, k zažalo
vanému zločinu podle § 87 tr. zák., potřebný, nepřísluší nejvyššímu 
soudu, nýbrž soudu nalézacímu, Soud zrušovací postupoval tudíž za 
souhlasu generální prokuratury podle § 5 zákona čís. 3/78 ř. zák. a učinil 
opatření, uvedené ve výrokové části. Při výměře trestu bude přihlížeti 
k pravoplatné části rozsudku v bodech 1., lIL a IV. 

čís. 3326, 

Trestní sankce §§ 235, 236 tr. ř, lze užiti proti osobám tam uvede
ným jen když ve svých funkcích při přelíčeni vystupují, nikoliv, když 
nejsou na přelíčeni zúčastněny, třebas mu byly náhodně přítomny' 
v tomto případě lze proti nim postupovati jen podle ustanoveni § 233 
tr, ř. 

(Rozh, ze dne 16. listopadu 1928, Zm I 584/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací uznal po ústním 1fčenÍ 
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona právem: 
Usnesením krajSkého iako, odvolacího soudu v Litoměřicích ze dne 30. 
března 1928, jímž by!'a Dr. Pavlu K-ovi podle § 236 tr. ř. uložena pe
něžitá pokuta 100 Kč, byl porušen zákon v ustanovení § 236 tr. ř.; usne
sení to se zrušuje. 

D ů vod y: 

Dne 30. března 1928 konalO' se před krajským soudem jako soudem 
odvolacím v Litoměřicích odvolací líčení v trestní věci proti Frantíšku 
O-ovi pro přestupek § 10 zák. o potrav. Když za odvolacího líčení zpra
vodaj soudu povstal, by přinesl ze své kanceláře rozhodnutí nejvyššího 
soudu k předmětu se vztahující, vyskočil advokát Dr. Pavel K, jenž 
s~děl v pr,ostoře vyhražené obecenstvu, předstoupil do volné prostory 
salu a pocal povýšeným hlasem křičeti, že to jest bezohlednost pro
jednávati věci, při nichž žádný advokát neintervenuje, před jeho věcí 
a, o~ pr?to musí čekati. výstup trval ještě, když se zpravodaj do jednací 
slDe vrahl, neboť Dr. K opakoval ně kolikráte rozčileným tónem výtku 
bezohlednosti a hrozil stížností. Odvolací soud uložil usnesením ze dne 
30. března 1928 Dr. K-ovi pro toto jednání peněžitý trest 100 Kč podle 
§ 236 tr. ř. a uvádí v odůvodnění, ~ předeslav, že nepřistupuje na 
~ml~vu Dr. K-a, že jeho výtka neplatila senátu, nýbrž zpravodaji, ~ 
ze, I, kdyby Dr. K. měl důvod si stěžovati, že jeho věc nebyla předse
v~ata PIed věcí právě proj eclnávanou, nebyl za žádných okolností opráv
nen zpusobem tak hrubým porušiti povinnou úctu k soudu a odvolací 
sená" pokud se týče jeho zpravodaje uraziti. 

, Toto usnesení porušuje zákon v ustanovení § 236 tr. ř, Postup, jaký 
ma soud zachovati proti tomu, kdo při přelíčení pronese uráfky nebo-
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zřejmě neodůvodněná nebo nenáležející k věci (nemistná) obviňován! 
upravuji předpisy §§ 235 a 236 tr. ř. Z úzkého vztahu obou těchtO §§ 
plyne, že zákon má na mysli jen osoby na přelíčení súčastněné a roz
lišuje jen ve způsobu kázeňských prostředků, zda se porušeni kázně 
dopustil obviněný, soukromý obžalobce, soukromý účastník, svědek a 
znalec, či obhájce, zástupce soukromého obžalobce nebo zástupce sou
kromého účastníka. Trestní sankce o·něch paragrafů lze užíti proti ře
čeným osobám jen tehdy, když ve svých funkcích při přeiičení vystu_ 
pují, a není tedy přípustno postupovati proti řečeným osobám podle 
oněch paragrafů, když osoby ty na přelíčení nejsou súčastněny, třeba. 
mu byly náhodně přítomny. Usnesení výslovně zjišťuje, že Dr. Pavel K. 
byl při přelíčení, jež se konalo v trestní věci proti Františku O-ovi, pří
tomen mezi posluchači, a jak ze spisů oné trestní věci, jakož i z vylí-. 
čeni přiběhu v usnesení jde na jevo, nebyl Dr. K. na přelíčení tom nijak 
súčastněn. Nemohlo proto proti němu, když se dopustil činu shora vy_ 
líčeného, býti postupoválJŮ' podle § 236 tr. ř., nýbrž správně jen podle 
ustanovení § 233 tr. ř., napomenutím a po případě odstraněním ze 
soudní síně. § 233 tr. ř. stanoví ovšem také trest vězení až do osmi dnů, 
"však použití tohoto, trestu jest závislé na tom, že se dotyčná osoba 
vzepřela rozkazům předsedovým anebo rušení pořádku opakovala; toho 
v souzeném případě nebylo, a nebylo, tedy lze kárného prostředku vě
zení použíti. Bylo proto zmateční stížnosti, podané podle § 33 tr. ř. 
generální prokuraturou na záštitu zákona, vyho'věti a podle § 292 tr. ř. 
uznati právem, jak se stalo. 

čís. 3327. 

Ochrana známek (zákon ze dne 6. ledna 1890, čís. 19 ř. zák.). 

Ve známkových sporech jest vycházeti ze známky tak, jak je zapsána. 

S hlediska § 25 zákona jest soud povinen dbáti tohO', zda barevní 
prvek ve známce je prO' obyčejnéhO' kupitele, užívajícíhO' pozO'rnosti ni
koliv větší než ohvyklé, průměrné, takové váhy, že ji v jehO' očleh do
dává rázu význačného a rozlišujícího, takže hO' shoda (nebo i PO'staču~ 
jící v tom směru podobnost) v barvě může svésti k předpokladu, že se 
na nabízeném mu zbO'Ží, v pravdě cizím, setkává se známkO'u, podie niž 
chce koupiti. 

Při pOSUZO'váni otázky, zda O'značení zboží je šálivě zaměnitelno, 
musí hýti vzata v počet i barva, není-Ii umístěna jen na PO'dkladu, nýbrž 
O'bjevuje-Ii se na známce samé jakO'žto součást její PO'dohy. 

Otázka šáliv.é zaměnitelnosti zbO'ží musí býti v souzeném případě 
řešena bez O'hledu na tO', zda a do jaké míty se vyskytují podnbnO'sti 
mezi chráněnou známkou, o kterou jde, a jinými označeními zboži. 

Výrok o peněžité pokutě podle § 27 odst. třetí zákona jest napadati 
jen odvolánim, nikoliv zmateční stížnnstí. 
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Neni překročením obžalO'hy, vyřídil-Ii soud obžalob~ ~ t~ch ~ezích: 
v nichž podle svých důvodů a co do. výroku o konecne Jeho uprave 
vskutku byla podána. 

(Rozh. ze dne 17. listopadu 1828, Zrn II 126/28.) 

N e i v y š š i s o li d jako soud zrušovací zavr~l po úst~ím líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudk~l, zemskeho ~rest~lh? sou.du 
v Brně ze dne 10. ledna 1928, jímž byl stezovatel uznan, vmnym pre-

. činem zásahu do známkového práva podle §§ 23 a 25 zakona. ze ~ne 
6. ledna 1890, čis. 19 ř. zák. Zároveň n~jv?šší. soud l~ko so~d :rus~
vací v zasedání neveřejném odmítl odvolam obzalova,neho z ,tehoz rov 
sudku co do výroku o výši trestu na penězích, vyhove\ ,:?U v.sak, pokud 
čelilo proti výši pokuty ve smyslu § 27 !akona o ochrane znamek, v ten 
smysl, že tuto pokutu snížil na 500 (pet set) Kč. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnost vytýká rozsudku zmatečnost z důvodů Č,ís .. 4, 5: 
8, 9 a) a II § 281 tr.. ř. Pokud jde o důvod po~léz uv~d~ny" lemuz 
se v písemné stížnosti vůbec nedost~lo provedem, pro,hlasll zast~p~e 
zmateční stižnosti při veřej.ném roku, ze tento zmatek dale neuplatn.ule. 
Na prvém místě je účelno vyříditi výtku činěnou rozsudku s hledls~a 
čís. 8 § 281 tr. ř. Jak již případně uvedeno v rozsudku,. obsa~ov,alo ~?u
vodnění obžalovacího spisu (jakož i trestniho oznámem), v ,nem~ vXhce,n 
děj v obžalobu daný, také vinění obžalovaného z toho, ze dava SV':1 
výrobek do obchodu. Nelze, tedy tvrditi, že .o~žaloba byla, tep;ve pr~ 
hlavním přelíčení na tuto ovsem podstatnou čaSL ~ozastavene~o Jednam 
rozšířena, nýbrž dlužno přísvědčiti so~d~ nalézacl111~ v tom, ze Jen byl 
výrok obžaloby uveden ve shodu s jellm skutkovym podkladem., Ne~. 
hledíc k tomu, nebylo by překročením ,obžaloby, ~dyby, sou~ nalezacl 
vyřídil obžalobu v těch mezích, v 111chz podle svych duvodu ~, co ,do 
výroku v konečné jeho úpravě vskutku byla po:dána. :ost~p n~l:zacI,ho 
soudu nebyl vadným ani s hlediska § 263 ~r. r., p.onevadz prave "nesl? 
o nový původně nezažalovaný čin, a ostatne by a111 v kladnem p~lp~de 
nebylo' bývalo zapotřebí souhlasu obžal~vaného, takž plyne z, druhe v~iY 
prvního odstavce právě uvedené stalt zakona. Duvod zmatecnos!! yo e 
čís. 4 tohoto paragrafu je po zákonu proveden Jen co do obhal~ova 
návrhu na důkaz výslechem šéfa žalující firt;'Y o do?ě, k~y se, lm;ta 
o činu dověděla, kterážto o sobě § 222 tr. r. nehovlcl, pru;rO?m .veta 
má ve spojení s přerlchozím obsahem protokolu o, hlavn~m, p:ehčem :en 
smysl že se firma dověděla o tom, že obžalovany p;odava ~ltt;0U ka~u, 
v bal~ní podobném její známce již v květnu ;927. Vy~k~ ~lem,vsak odu
vodněna, hledíc k právní povaze zažalovaneh? l~dn~m l.akozt;; dehkt~ 
pokračovacího, pokud se týče trvalého ve spolem s !trn, ze obzalovany,. 

47, 
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jak při hlavním přelíčení doznal a rozsudkem zJ'jšiěno clo poslecln' I b 
"ll' 'I'č' ., IlOy pr~n 1 avmm pre 1 emITl pokračoval v činění za vinu mu dáva ' 

soukromá žalobkyně při hlavním přelíčení setrvala při konečný~~m ,a 
vrzích obžaloby, čímž projevila, že stihá i veškeré další činy do POd~a~ 
~bžaloby tak~o najevo vyšlé. Z toho plyne, že okolnost, kdy se žalu;~: 
fIrma po prve dověděla o tom, že obžalovany' dává do obchodu zb

j
"-

, '''I'' b OZl oznacene sa lve, poz yla právního významu, pročež nebylo o ní t' b 
'd't' dOk O ,. re a prova e I u 3'zy. statmml výtkami s hlediska tohoto důvodu zmateč_ 

n?stJ ~ebylo ,treba se oJ;>íray, poněvadž nemají opory v protokolu o hlav
mm prehčell!, pO?le nehoz nebyly podány obžalovaným ty návrhy v'
vodll! a tak, kterych a lak se JIch dovolává zmateční stížnost. y 

S hledis~a čís. 5 § 281 tf. ř. vytýká stížnost rozsudku veškeré vad 
1!~edene v teto stah zakona. Pokud shledává, že se rozsudek ve sv' cř 
predpoklaclech o obsahu výpovědi svědkCt Č-a, Ch-e, S-a a O-a a znItco 
P-a ,a S:I1-a r?zchá:í se skutečným obsahem jejich výpovědí, tu, ne
hledlc k lomu, ze stlznost vytku tll alespoň do j'isté míry doličuj'e j'en 
I ' 'do 'dk o S co co vYP,ove I sve u -aa O-a, pozbývá výtka všeho významu právě 

proto, ze rozsudek, lak mu s druhé strany stížnost vytýká za vadu ro
hodl s,e nedbali těchto výpovědí svědeckých a znaleckých. Tuto 'oko~
ll.oS1, ze ~I n,aléza,cf soud. utvořil úsudek v otázce zaměnitelnosti obo
jlho ~znacellJ zbozl nezavlsle na posouzení věci svědky, pokud se t' č 
znalcI, vytťká ~mateční, s!ížnost rozsudku za nejasnost, neúplnost, ;'e= 
c1ost~!ek duv?d,;' a vmtrnl rozpor. O nejasnosti a vnitřním rOzporu tu 
J;emuze byh re?1 a zma!eční stížnost těchto výtek nijak nedoličuje. Ne
uplnosh tu, nenl prot,o, ze ,rozsudek - nehledíc k tomu, že odmítá užíti 
za zdl~j sveho presve~če111 posudku znaleckého - ve svém předpokladu 
oZ,am~11Itelnosh, o?ojlho označení zboží shoduje se s posudkem obou 
slren~ch . znaJeu; )e tedy I věcně neoprávněna formálně pochybená 
~ytka, ze l?zsudek je v orozporu s posudkem znaleckým, a ovšem i výtka, 
ze nalé~~cl soud neoduvodl1ll, proč předpokládá opak toho, co znalCi 
:>potvrdlh(~. Pokud Jde, o svě~~y, vypověděli Č, a Ch, v témž smyslu 
Jako znaJeI, S. a, O.: Ovsem spIse ve smyslu opačném, ale nalézací soud 
se zachoval spra~ne, nedbav svědeckých výpovědí, jež ve své podstatě 
';ebyly reprod,ukcl smyslových vjemů a postřehů, nýbrž úsudkem o M
hV?Sl! a zamemtel~osh, pozastaveného' označení zboží se zapsanou 
znamkou soukro~ne obzalobkyně a nadto vycházely od obchodníka a 
n,lkolI. od kupltelu ve smyslu § 25 zákona o ochraně známek. Soud ria
lezacI, P?staviv s,e na ,stan?visko obyčejného kupitele, tím méně měl 
zap?trebl znaleck~ch dub~u o právě řečené otázce, že pro její pOSO!lc
zem .s, tO?oto hledls~a :kuseností a znalostí odborných v tomto případě 
z.~potrebl nebylo, nybrz bylo lze vystačiti s obecnou zkušeností životní, 
.lIZ, u, soudce, dlu~no předpokládati. Nebylo proto ani třeba, by soud 
"~adel ,a o,duvo?noval, odkud této zkušenosti nabyl. Že nalézací soud 
puvodne pnpushl znalce a svědky o tom, zda lze »žitokávu« rozeznáti '. 
,od kávy kolínské, nedokazuje, že otázka, tak jak byla nalézacím sou
dem vymezena (a, správnost právní stránky věci není ani brána v po
",hybnost), Jest otazkou odbornou, vyžadující, by si soudce zjednal .te-
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prve pomocí znalce takové pozoľumění věci, jež by ho uzpůsobilo k na
bytí vlastního skutkového úsudku. Soud nalézací staví se na stanovisko, 
že formát a barva nejsou o sobě předmětem ochrany známek, a praví 
o formátu, že' jeho stejnost je nápomocna nápodobení (rozuměj zamě
nitelnosti), o barvě pak, že barva v určitém rozdělení tvoří obraz. Správ
nost tohoto právního nazírání na známku a na zaměnitelnost dvojího 
označení zboží neni ve stížnosti brána v pochybnost. Jen po formální 
stránce vytýká stížnost rozsudku vnitřní rozpor v tom, že přes ono své 
právnístanovislco shledal zaměnitelnost hlavně z důvodu podobnosti 
barev obojího obalu a také z důvodu podobnosti obojího formátu, Tím 
však se netvrdí rozpor po té stránce, kterou má na mysli § 281 tr. L 
pod čís. 5, poněvadž se netvrdí dVOjí nesrovnatelné zjištění skutkové, 
Nebylo by nejasností, kterou rozsudku vytýká stížnost, nýbrž jeho ne
úplností, kdyby rozsudek vskutku, odůvodňuje svůj skutkový předpo
klad o šálivé zaměnitelnosti obojího označení zboží, nepříhlížel k roz
dílům mezi nimi. Než rozsudek se té chyby nedopouští, uvědomuje si 
rozdíly, ke kterým stížnost poukazuje, ale ovšem dospívá ke skutkovému 
závěru, že tyto rozdíl)' nic nemění na celkovém dojmu obraw pro oby
čejného odběratele, 

Zcela neoprávněno. je tvrzení zmateční stížnosti, spadající o'Všem 
pod hledisko § 281 čís. 9 a) tr. ř., že rozsudek nikde nebere za zjištěno 
a prokázáno, pokud se týče ani neuvažuje o tom, zda obojí označení 
zboží lze rozeznávati jen za zvláštní pozornosti. Neboť rozsudek vý
slovně vyslovuje způsobem zjišťovacím, že obyčejný člověk oba obaly 
v rozdílech nerozezná na obyčejnS' povrchní pohled (jako při naku
pování), tedy při pozorování beze zvláštní pozornosti, když obě úpravy 
obalů kll pomvnání po ruce nejsou, a tento názor jest, třeba méně vý
značně í na jiných místech rozsudkového odCtvodnění. Tvrzení zma
teční stížnosti, že rozsudek vůbec nic nezjišťuje, nebere za prokázáno 
a neodůvodňuje, nevyžaduje vyvracení pro svou příliš očívidnou ne
oprávněnost. Vyvracíť se sama stížnost hned dalším tvrzením, že roz
sudek vidí nepodobení již v podobnosti barev a formátu, avšak mus, 
sám připustiti, že určité zboží, jako mýdlo, sirky, mají již své obaly a 
formáty. K této námitce budiž kromě toho, co již pověděno, ještě do
dáno, že rozsudek mluví jen o tom, že prodej některého zboží, jako 
mýdla, sirek, svíček, karamelek děje se odedávna v určitých obvyklých 
tvarech, a dále, že rozsudek hned při tom podot}'ká, že formát o sobě 
předmětem ochrany není, ovšem že je stejný formát balíku nápomoc
ným nápodobení (správně zaměnitelnosti), kterýžto právní názor o sobě 
stížnost nenapadá, Poukaz obžalovaného na to, že kolínská továrna 
stejně napodobovala balení »Frankovky«, nezůstal soudem nalézacím 
nevyřízen a stížnost ani nevyvrací dotyčné úvahy rozsudku. To platí 
v tom bodě, kde se praví, že jiné případné zásahy do známkových práv 
nejsou rozhodny pro otázku souzeného případu, i v dalším, kde stížnost 
poukazuje k tomu, že byly soudu předloženy obaly od různých firem 
a že jest obchodní zvyklostí, baliti žitnou kávu způsobem takovým, že 
formát barvy a po'vrchní značky jsou si více méně vždy podobny, že 
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se zejména na všech obalech vyskytují zobrazeny žitné klasy. S hle
diska čís. 9 a) § 281 tr. ř. vadí přihlédnutí k této námitce okolnost, že 
rozsudek nic takového nezjišťuje. Jakožto výtka neúplnosti nejsou tyto 
vývody stížnosti zcela neoprávněny, avšak vada ta není té váhy, by 
činila rozsudek zmatečným podle čís. 5 § 281 tr. ř. Neboť otázka šálivé 
zaměnitelnosti zboží musila býti řešena pro případ k rozsouzení přede 
ložený bez ohledu na to, zda a do jaké míry se vyskytují podobnosti 
mezi chráněnou známkou, o kterou tu jde, a jinými označeními zboží 
zvláště když nebylo tvrzeno, že označení žitnými klasy je označení~ 
každému volným ve smyslu § 3 zákona o ochraně známek, a když roz
sudek v souzeném případě nepřiznává klasťtm rozhodujícího významu 
pro celkový obraz obojího označení zboží. 

Hmotněprávního obsahu je námitka zařazená ve stížnosti mezi výtky 
iormální, že »v obalu, formátu nebo v barvě udze spatřovati již na
podobenÍ«, čímž patrně zamýšleno tvrditi, že rozsudek pochybil, při
znávaje těmto skutečnostem rozhodující význam pro otázku šálivé za
měnitelnosti zboží. Že se tu co do formátu (a obalu) podkládá roz
sudku, co v něm není, bylo již ře'Čeno. Pokud jde o barvu, dlužno po
ukázati na to, že rozsudek zjišťuje, že barva obalu souluomé obžalob
kyně je součástí známky samé, že barva v určitém rozdělení (jež v roz
sudku blíže je popsáno) tvoří obraz a že právě především stejný způsoh 
použití stejných barev a stejné rozdělení jich v celkovém obraze bije 
přímo do očí jako zásadní podobnost. Proč by právní stránka tohoto 
~')tanoviska byla nesprávná, stížnost ani nedoUčuje. Stačí proto krátce 
poukázati na to, že v případě souzeném je podle potvrzovacího listu 
Dbchodní a živnostenské komory při zápisu známky uvedeno, že »známka 
tvořiti bude oba! výrobku« a jakožto známka založen obrazec (,figu
rální i slovní) na tuhém papíru použitelném za obal toho druhu, jak ve 
sporu hyl předložen. Ze známky jest ve sporech známkových vycházeti 
tak, jak je zapsána. Není tedy vskutku barva, již popisuje rozsudek, 
umístěna jen na podkladu, nýbrž objevuje se na známce samé jakožto 
součást její podoby. Jako taková nejen mohla, nýbrž po zákonu musila 
býti vzata v počet při posuzování, zda pozastavené označ'enÍ zboží ob
žalovaným je šálivě zaměnitelno s hlediska § 25 zákona o ochraně zná
mek. S tohoto hlediska byl nalézací soud rovněž povinen dbáti toho, 
zda barevní prvek ve známce je pro obyčejného kupitele, užívajícího 
pozornosti nikolivv:ětší než obvyklé, prťtměYně takové váhy, že jí v jeho 
očích dodává rázu význačného a rozlišujícího, takže ho shoda (neb 
i postačující v tom směru podobnost) v barvě může svésti k předpo~ 
kladu, že se na -nabízeném mu zboží, v pravdě cizím, setkává se znám
kou, podle níž chce koupiti (srovn.e~ Abel, System des iisterreichischen 
Markenrechtes, str. 201 a násL): Tak také soud nalézací postupoval 
a v té příčině nelze mu vytýkati právní . nesprávnost. Skutkovým závě
rťtm, jež přiměly nalézací soud k tomu, že· na řešenou otázku odpověděl 
kladně, není ve zmateční 'Stížnosti důvodně vytýkána žádná vada lm-
mální, pročež jsou podle zásady § 288 čís. 3 tr. ř. závazné i pro soud 
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zrušovací. Obírajic se skutkovými předpokl~dy souelu nalézacího p~ 
.ubjcktivní strálice přečinu podle §§ 23 a 25 zakona na ochranu zname , 
~ytýká stížnost rozsudku především nedostate~ od~vodl~ění pro_výr?~, 
že obžalovaný »věděl o podobném obalu,kohnsk~ tov~:ny,«,. presnej~ 
že, jak praví rozsudek, znal kolínskou z!tno~ .bvu, clm: je p.atrne 
míněno, že znal tuto »kávu«, pko znamku zalUJlCl fIrmy. Nez .nepravel11, 
neboť rozsudek poukazuje v té příčině k tomu, že obžalovaný je obchod~ 
níkelll) a k tomu, že kolínská žitná káva je všeobecně známa. Ostatl1l 
formální výtky v téže spojitosti uváděné. ~ůst~:y neprov:de~y. Poku~ 
dále stížnost vytýká rozpor se SpISy I ]lne bllze !ieOZ~acene ~ fOr111a~11l 
vady (v pravdě může jíti jen 0 nedostatek dúvodu) vyroku, ze dOpiS, 
jímž soukromá obžalobkyně vyzvala obžalovaného, by upustrl od sveho 
označování zbo'žÍ, vpravdě se vztahoval na žitnou kávu, ač mluvIlo CI

korce, a že si toho byl obžalo,vaný vědom, - je rovněž v neprávu, neboť 
rozsudek odůvodňuje tento svůj předpoklad poukazem na to, Jak se 
obžalovaný po dopise zachoval. 

Výtky formální, vztahující se na výrok rozsudk~ ? peněžité pok~:ě 
2.000 Kč, nesprávně umísťuje obžalovany v provadelll zmatečm sÍlz
nos ti. Výrok ten může býti napadán jen odvoláním, spočív~j~ n,:. soud~ 
covském uvážení jak co do rozhodnutí samého, tak co do vyse pnznane 
pOKuty (§ 27 zák. o ochr. zn.). Že stížnost nepráve?, pře~pokládá, Ž': 
rozsudek neobsahuje zjištění o tom, že k rozpozná11l oboJlho oznace11l 
zboží bylo by zapotřebí zvláštní pozornosti, bylo již řečeno. Není tedy 
stížnost v tom ohledu provedena po zákonu, tvrdíc s hlediska § 281 
čís. 9 a) tr. ř., že obža!ovaný nesměl býti odsouzen podle §§ 23 a 25 
zák. o ochr. zn. Jak ukázáno, je zmateční stížnost ve ~šech směrec~ 
bezdl1vodná, ba není z valné části ani provedena po zakonu. Bylo jl 
proto' zavrhnouti. 

Peněžitý trest ve smyslu § 23 zák. o ochr. Z~'. byl"obžalova~é!~},~ 
vyměřen použitím § 266 tr. zák. částkou 800 Kc, tUdlZ pod nej11lZS1 
sazbou zákona. V té pří.čině je odvolání obžalovaného podle § 283 tr. ř. 
nepřípustné a bylo proto odmítnuto. Odvolán! obžalovaného } v~roku 
o pokutě ve smyslu třetího odstavce § 2: zakona .0 o~,hrane znan;e~ 
právem vytýká rozsudku, že výrok ten vubec neoduvoanute. Form~lm 
oprávněnost výroku dána je ovšem návrhem soukromé obzalobkyne a 
hmotně je výrok co do dťtvodu ospravedlněn zji~.těnou 3' d?znan~u. sku~ 
tečností že obžalovaný uváděl do obchodu zbozl oznacene zamemtelne 
se zbožim opatřeným ochrannou známkou soukromé obžalobkyně, neboť 
ze skutečnosti této plyne jako samozřejmé, že soukromé obžalobkyni 
vzešla jednáním obžalovaného nějaká šk,oda, ať .hmotná ať n.~hmotná. 
Poněvadž však škoda ta, soukromou obzalobkym l1lkterak blIze nedo~ 
ložená a nespecifikovaná podle stavu ze spisů patrn~h~. nemohla, býtI 
značná ani v jednom ani v druhém směru, ana trestna cmnost obzalo
vaného nenabyla většího rozsahu, bylo nejvyšším soudem shledáno, že 
stačí za přiměřenou náhradu ve smyslu uvedené stati zákona 500 Kč, 
pročež bylo v tomto rozsahu odvolání vyhmrěno. , 

II 
! 

I 
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čís. 3328. 

Skutková podstata pokusu zločinu (§ 8 tr. zák.) vyžaduje nejen 
zjišt~n.í, že .~e pachato;1 d~p~stil je~t1áni, ve~o~cího .~e skutečnému vy_ 
konam zlocmu, tedy jednam talmveho, v nemz se .lIZ zřetelně projevil 
zlý úmysl, nýbrž též, že v době, kdy nastala překážka odjinud v to 
vešlá nebo náhoda, zločinný úmysl trval, a jen pro onu překážku (ná
hodou) zločin nebyl dokonán. 

Pokus zločinu ucházení se o křivé svědectví (§§ 8, 199 aj tr. zák.) 
pomocí motáku. 

Pokud vstříknutí mýdlové vody do dělohy jest in abstracto způso
bilým přivoditi vyhnání plodu. 

Spoluvina na nedokonaném vyhnání vlastního plodu (§§ 5, 8, 144 
tr. zák.). 

(Rozh. ze dne 17. listopadu 1928, Zm II 402/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací po ústním lí,čení zmateční 
stížnost obžalované Adolfíny Š-ové do rozsudku krajského soudu v Olo
mouci ze dne 24. července 1928, pokud jím byla stěžovatelka uznána 
vinnou zločinem spoluviny jednak na dokonaném, jednak na nedoko
naném vyhnání vlastního pl-odu podle §§ 5, 8, 144 tr. zák., dále zlo
činem nedokonaného podvodu podle §§ 8, 197, 199 a) tr. zák. a přeči
nem proti bezpečnosti života podle §§ 335 tl'. zák., zavrhl, pokud čelila 
proti výroku o viuě Adolfiny š-ové zločinem spoluviny na vyhnání 
vlastního plodu Marie P-é podle §§ 5, 144 tr. zák. (odstavec 1., ll. roz
sudkového výroku), přečinem proti bezpečnosti života podle § 335 tr. 
zák. (odstavec 1., lIl. rozsudkového výroku) a zlOoč'Ínem nedokonaného 
podvodu podle §§ 8, 197, 199 a) tr. zák. (odstavec 1., IV. rozsudkového 
výroku). ll. Zmateční stížnosti však vyhověl, pokud napadla výrok 00 vině 
stěžovatelky zločinem spoluviny na nedokonaném vyhnání vlastního 
plodu Ludmily S-ové a Anny P-ové podle §§ 5, 8, 144 tr. zák. (1. I. 1"OZ

~udkového výroku); rozsudek zrušil v tOomto výroku o vině Adolfiny 
S-ové, jakož i ve výroku o trestu jí uloženém a v ostatních výrocích 
s tím souvisejících, pokud se týkají této obžalované, a věc vrátil soudu 
prvé stolice, by ji v rozsahu zrušení znovu projednal a o ní rozhodl, 
dbaje pravoplatného odsouzení Adolfiny š-ové v bodech, uvedených 
v odstavci I. lIl. Zároveň podle § 290 tr. ř. zrušil rozsudek v těchto 
dalších výrocích: 1. ve všech výrocích týkajících se obžalované Anny 
P-Oové (odstavec 3 rozsudkového výroku); 2. ve výroku o vině obža
lovaného Antonína S-ého zločinem spoluviny na nedokonaném vyhnání 
vlastního plodu Ludmily S-ové podle §§ 5, 8, 144 tr. zák. (odstavec 4 a) 
rozsudkového výroku), dále ve výroku o trestu tohoto obžalovaného 
a o jeho povinnosti k náhradě nákladů na řízení trestní, pokud vzešly 
jeho stíháním pro tento čin; 3. ve všech výrocích týkajících se odsow
zení obžalované Anděly H-ové (odstavec 5 rozsudkového výroku). Také 
v těchto směrech vrátil věc soudu prvé stolice, by .ii v rozsahu tohoto 
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zrušení znovu projednal ~ o ní rozhodl; dbaje, P!·a~oplatného. 0vdsouz~?í 
Antonina S-ého pro zločl11 nedokonaneho svade11l k spoluvl11e na vy
hnáni vlastního plodu podle §§ 9, 5, 144 Íl\ zák. (odstavec 4 b) roz
sudkového výroku). 

Dllvody: 

Zmateční stížnosti, uplatňující číselně důvody zmatečnosti čís. 4, 5 
a 9 (patrně 9 a) § 281 tr. ř.), lze jen z ,části při:~nati opráv.něnost. 

I. Pokud jde o odsouzení obžalované Adolfiny S-ové pro zločl11 spo
luviny na vyhnání vlastního plodu Marie P-é a pro přečin proti bezpeč
nosti života podle § 335 tr. zák., není zmateční stížnost odůvodněna. Tu 
uplatňuje formální zmatk~ podle ČíS',4 a 5 § 281 tr~, ř""leč. i1eprávem. 
Shledává a) rozpor se SpISy v tom, ze soud pry nepnhhzel k tomu, co 
svědkyně Julie P-á udala při výslechu dne 14. května 1928, a nevy
světlil rozpor mezi jeji výpovědí z onoho dne a tím, co vypovídala po
zději u hlavního přelíčení; b) zmatek neúplnosti řízení v tom, že soud 
zamítl průvodní návrh obžalované na výslech svědkll Z-a a H-a o tom, 
že P-á byla již před příchodem k obžalované nemocna a nerozostona!a 
se teprve u ni. Zmateční stížnost výtkou pod a) nepřípustným ZP" sobem 
brojí proti volnému hodnotěni svědecké výpovědi. nal~zacím sou~~m,. 
vytrhávajíc z výpovědi té část, která ani obsahem svym l1lkterak neotrasa 
spolehlivostí podkladu skutkového zjištěni. Vytýkaný tu rozpor rozsudku 
se spisy neni dolíčen po zákonu a neúplností netrpí v té příčině rozsudek 
proto, že mezi tou i onou výpovědí Julie P-é nelze shledati podstalny 
rozpor. Pokud se týče průvodního návrhu, soud právem zamítl návrh na 
slyšení svědků; návrhem tím průvodní věta byla označena zcela ne~ 
určitě svědci měli podati jen svůj laický úsudek o zdraví P-é a nebyll 
vedeni o určitých skutečnostech, Zamítnutím návrhu, kter5r neodpovídá 
ani ustanovení § 222 tr. ř., nebyla zkráce.na práva obžalované na Zákon
nou obhajobu, to tím méně, ježto nebylo ani tvrzeno a nic k tomu nepo
ukazovalo, že domnělá předchozí nemoc P-é byla v souvislosti s jejím 
těhotenstvím, pokud se týče s nastalým potratem, a posudek znalců po 
této stránce naopak vyzněl v ten smysl, že smrt P-é nastala sepsí po po
tratu uměle přivoděném a že vznik sepse souhlasi časově s dobou, kdy 
se P-á u obžalované zdržovala. Zmateční stížnosti nelze přisvědčiti ani 
potud, pokud uplatňuje zmatky podle § 281 čís. 5 a 9 a) tr. ř. proti od~ 
souzení obžalované pro zločin nedokonaného podvodu ucházením se 
o křivé svědectví podle §§ 8,197,199 a) Ir. zák. a to jak v případě Julia 
P-ého, tak i v případě Hermíny Z-ové. V onom případě stížnost neozna
čuje a neprovádí formální zmatky vůbec jasně a určitě a nelze k nim proto 
přihlížeti, po věcné stránce pak neodůvodněně tvrdí, že soud nezjistil, 
zda si byla obžalovaná vědoma nepravdivosti toho, co potvrdití měl po~ 
dle její žádosti Julius P., a 'též toho, že moták píše svědkovi a nikoliv 
spoluobžalovanému. Tu stačí poukázati na doslov rozsudku, podle něhož 
soud z obsahu obou listl! a ze zjištění tam uvedených nabyl úplné pře
svědčení o tom, že se obžalovaná listem ucházela u P-ého o kři"é svč-
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dectví, jež se mělo vydati před soudem. Z doslovu toho jasně vyplýVá 
opak výtek, neboť soud slovy těmí jednak zjíšťuje vědomí obžalované 
že se ucházení děje u svědka, jednak též vědomí »křivosti«, nepravdi~ 
vosti toho, co svědek ten před soudem měl potvrditi, to tím více, ježto 
další zjištění soudu, »že si obžalovaná byla vědoma nepravdivosti těchto 
(t. j. v motáku uváděných) okolností«, podle celkové souvislosti odů_ 
vodně.ní zločinu podle §§ 8, 197, 199 a) tr. zák. vztahuje se nejelI na 
případ Z-ové, o němž' bezprostředně před oním zjištěním mluveno, ný_ 
brž též lla případ Julia P-ého. Ostatně se obžalovaná š-ová nikdy proti 
tomuto obviněni nehájila v ten smysl, že pokládala Julia P-ého za ob
vině,ného nebo spoluvinníka, a ani jinak z ničeho to nevycházelo 'najevo.. 
Také pokud se týče pokusu ucházeni se o křivé svědectví u Herminy 
Z-ově, číselně uplatňovaný formální zmatek po zákonu není proveden, 
\'ýtku hmotněprávní pak nelze uznati za odůvodněnou. Tuto shledává 
zmateční stížnost v t0111, že prý činnost obžalované nepřekročila meze 
přípravného jednání a nedosáhla pokusu trestného činu, že soud nezjistil 
činnost obžalované, z níž by se dalo usuzovati na její úmysl předati mo
ták skutečně příbuzní'm, aniž zjistii, jakým způsobem byly motáky ob
žalované odebrány. Vývody zmateční stížnosti o tom, jak došlo k od
něli motáků, nutno odmítnouti jako nepřípustné novoty; výtky naprosto 
nedbají doslovu rozsudku a zjištění soudních. Skutková podstata po
kusu zločínu vyžaduje zajísté nejen zjištěni, že se pachatel dopustíl jed
nání, vedoucího ke skutečnému vykO'nání zločinu, tedy jednání takového, 
v němž se již zřetelně projevil zlý úmysl., Il}'brž též, že v době, kdy na
stala překážka odjínud v to vešlá nebo uáhoda, zločinný úmysl trval a 
je,n pro onu překážku (náhoclou) zločin nebyl dokonán. Po té stránce 
však rozsudek plně odpovídá tomuto požadavku. Jasně uvádí jako doc , 
kázanou skute'čnost, že se obžalovaná snažila působiti na Hermínu 
Z-ovou; že za lim účelem napsala moták, který chtěla po příbuzných 
poslati Z-ové, že se motákem tím ucházela u ní o křivé svědectví, které 
před soudem mělo býti vydáno, že si byla též plně vědoma nepravdi
vosti toho, co měla Z-ová jako svědkyně potvrditi. Za dokázanou skuteč
nost bere l"Ozsudek dále, že tato činnost obžalované byla způsobem, jaký 
předpokládá § 8 tr. zák., náhodou přerušena v době, kdy jeji zločinný 
úmysl trval. Tuto náležitost skutkové podstaty rozsudek vyjádřil slovy: 
»Zabráněno bylo tomu (1. j. chtěnému odeslání motáku Z-ově po pří- . 
buzných) tím, že motáky byly u ní nalezeny a odebrány'<, ať již v tom 
dlužno spatřovati uáhodu, jak činí rozsudek, nebo překážku odjinud v tQ, 
vešlou, což s hlediska § 8 tr. zák. má stejný význam. Jakým způsobem 
se to stalo, jest pro věc nerozhodným. Dokázáno takto podle rozsudku 
ZLtstává, že v době náhody, pokud se týče překážky zločinný úmysl u ob
žalované ještě trval, a že bylo spácháno jednání, vedoucí ke skutečnému 
provedení trestného činu. Ro'zsudek tudíž svými zjištěními vyčerpává 
veškeré náležitosti skutko,vé podstaty trestného činu, pro který uznal 
obžalovanou vinnou. Ve všech směrech dosud probraných ukázala se 
zmateční stížnost bezdůvodnou a byla proto zavržena. 

ll. Proti části rozsudku, jíž byla obžalovaná Adolfina š-o'vá uznána 
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"i'nnou zločinem spoluviny n3 nedokonaném vyhnání vlastního plodu 
Ludmiiy S-ové a Anny P-ové, uplati'íuje stížnost formální zmatek podLe 
t:1 281 čís. 5 tr. ř., ježto prý a) u Ludmily S-o,vé bere rozsudek těhoten
~tví za prokázané jednak V rozporu se· spisy, jednak jeho výrok neni po 
stránce logické správný, postrádá logických důvodů; b) co se týče ma
nipulace obžalované, kterou podnikla na Ludmile S-ové a Anně P-ové, 
rozsudek nezjišťuje, jakou tekutinu ženám těm do rodidel vstřikla a zda· 
zákrok ten byl vůbec způsobilým přivoditi potrat, takže rozsudek jest 
v té části neúplný a nejasný; c) u Anny P-ové neni ani zjištěna mani
pulace, která měla tvořiti skutkovo!l podstatu trestného činu, v ,čemž 
stížnost rovněž shledává neúplnost. Výtky tyto jsou jen z části odůvod
něny. Námitka pod a) spočívá zřejmě na omylu stěžovatelky. Stížnost 
vytýká rozsudku, že rozhodující skutečnost, těhotenství Ludmily S-ově, 
zjišťuje jen na základě výpovědi svědků Ludmi!y S-ově a Antonina S-ého, 
a že nebere v úvahu, zda tito svědci mohli bezpečně věděti, zda byla 
Ludmila S-ová v září 1926 skutečně těhotnou a zda proto jich laická vý
pověď byla pro výrok o této skutečnosti dostačující. Přehlíží, že podle 
seznání S-ově byla tato obviněná v září 1926 u lékaře Dr. B-a, který 
u ní zjistí! těhotenství, že dále dne 28. října 1926 též potratila, po po
tratu byla přijata do nemocnice cine 2. listopadu 1926, kde podle choro
bopisu byl lékařsky potrat zjištěn, že chorobopis ten sloužil také za pod
klad znalec)<ému posudku u hlavního přeUčení a 'nalézací soud, oceňuje 
spolehlivost úclajů S-ové, výslovně podle důvodů rozsudku zjistil sou
hlasnost jejího uclání s nemocnÍ,č:nÍm vyšetřením a s posudkem těchto 
znalců, kterýž takto, třebas nepřímo) vzal rovněž za zákla{l svého zjištění. 
Nelze proto mluviti o nedostatku logických důvod II pro rozslldkové zji
štění těhotenství Ludmíly S-ové, any řečené výsledky provedených dů
kazů nepřipouštějí vůbec jiného závěru. Dovolává-Ii se zmateční stíž
nost posudku znaleckého ze dnc 1. dubna 1927, kdy - pět měsícú po 
potratu - znalcí přirozeně ohjektivně nezjistili přestálé těhotenství a 
potrat a udali v nálezu, že S-ová subjektivně udává těhotenství, nelze 
v tom spatřovati rozpor rozsudku se spisy, ježto rozsudek zřejmě posud
kem znalců míní posudek znalců slyšených u hlavního přelíčení, kteří 
nikoliv na základě posudku lékařů ze cine 1. dubna J 927, jak se mylně 
stěžovatelka domnívá, nýbrž na základě objektivního chorobopisu ne
mocnice š. zjistili, že Ludmíla S-ová v době zákroku obžalováné byla 
asi v třetím měsíci těhotenství. Stejně nemístná je námitka rozporu roz
sudku se spisy, pol,uá napadá úsudek soudu o těhotenství S-ové z čet
nického oznámení, z něhož prý závěr ten činiti nelze. Podle doslovu trest
~iho oznámení ze dne 24. března 1927 však četnictvo bezpečně zjistilo, 
ze obviněná (Ludmila S-ovál byla ve všeobecné nemocnici léčena na 
potrat. Ani výtkám pod b) a c) z větší části nelze přisvědč'iti. Rozsudek 
zjiš:uje, c,ož zmatečl:í stížnost přehlíŽÍ a neodllvodněně proti tomu brojí, 
J~~ym zpusobem obzalovaná na ObOll ženách provedla zákrok; zjišťuje 
tez II Anny P-ové, že zákrok proveden byl stejným způsobem, jako u 
Ludmily S-ové, tedy tím, že do rodidel byla vstřiknuta teplá tekutina 
(na jiném mis tě uvedeno zjištění, že tekutina byla vstříknuta do dělohy). , 
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Zjišťuje dále) v Jakém úmyslu obžalovaná jednala) že vstřiknutá teku
tina byla mýdlová voda, posléze i že prostředek, jehož obžalovaná k vy~ 
hnáni plodu použila, třebaže se potrat - z jiných přičin - nedostavil .. '. 
byl k tomu způsobilý. Než v tom má zmatečni stížnost pravdu, pokud> 
ne o sice výslovně, ale zřejmým poukazem vytýká rozsudku nedostatek 
oduvodnění pro předpoklad, že prostředky, jichž stěžovatelka POUžila 
u Ludmily S-ové a Anny P-ové, nejen vzhledem k povšechné povaze poc 
užitých nástrojÍl a látek, nýbrž i vzhledem ke směru a ke způsobu, ja
kým byl čin proveden, byly aspoň in abstracto zpÍlsobilé přivoditi vy_ 
hnání plodu. Rozsudek se vskutku omezuje na výrok, že »se v obou pří
padech potrat z jiných příčin nedostavil, ač prostředky, jichž š-ová po
užila, jsou k tomu zpúsobilými«, aniž alespoň naznačuje, z kterÝCh 
zdrojÍl seznání nebo úvah dospěl k tomuto zjišťovacímu výroku. Bylo by 
se lze leda dohadovati toho, že rozsudek měl na mysli posudek soudních 
lékařů při hlavním přelíčeni, kteři udali v případě Anny P-ové, že zákrok 
Š-ové vzhledem k tomu, že se zabývá přerušováním těhotenství, byl způ
sobilý přerušiti těhotenstvi, a v případě Ludmily S-ové, že zákrok š-ové 
vzhledem k tomu, že se zabývá přerušováním těhotenství, byl patrně 
způsobilý přivoditi potrat. Než, nehledíc k tomu, že takto ani formálně 
není vyhověno požadavku § 270čis. 5 tr. ř., lze se tím méně spokojiti 
s takovým pouhým dohadem, že ani odůvodnění znalců nehoví poža
davku logické přesvědčivosti, ani znalci poukazují sice ve s"ých posud
cích na to, že se obžalovaná zabývá přerušováním těhotenství ale v do
tyčných nálezech, na nichž posudky spočívají, mluví jen o ~yStřiknutí 
P-ové a vypláchnutí S-ové. Dolíčená vada nedostatku (logických) dů
vodil pro onen závěr o (abstraktní) způsobilosti použitých prostředků 
přivoditi potrat, dotýká se okolnosti rozhodných pro posouzeni, zd; 
v případech Ludmily S-ové a Anny P-ové lze mluviti o trestném pokusu 
:~o~inu vyhnání vlastniho plodu, pokud se týče o spoluvině na něm, a 
cml rozsudek v dotčené části zmatečným podle čís. 5 § 281 tr. ř. Bylo 
proto stížnosti v tomto směru vyhověti, napadený rozsudek v dotčeném 
výroku o vÍ'ně obžalované Adolfiny š-ové a důsledkem toho i ve výroku 
o trestu této obžalované a ve výrocích s tím souvisejících zrušiti a podle 
§ 288 čís. 1 tr. ř. vrátiti věc soudu prvé stolice, by ji v rozsahu tohoto 
zrušení znova projednal a o ní rozhodl, dbaje pravoplatného odsouzení 
obžalované š-ové v ostatních směrech. 
. III. Z toho, co dosud uvedeno, zároveň již plyne, že týmž zmatkem 
JSou stiženy též výroky, jimiž byla obžalovaná Anna P-ová uznána vin
nou zločinem nedokonaného vyhnání vlastního plodu podle §§ 8, 144 
tr. zák., obžalovaní Antonín S. a Anděla H-ová pak byli uznáni vinnými 
zločinem spoluviny na nedokonaném vyhnání vlastního plodu Ludmily 
S-ové, pokud se týče Anny P-ové podle §§ 5, 8, 144 tr. zák. Poněvadž 
tedy tytéž důvody, na nichž se zakládá opatření, učiněné ve prospěch 
obžalované Adolfiny š-ové, prospívají též spoluobžalovaným Anně P-ové, 
Antonínu S-ému a Anděle H-ové, kteří nepodali zmateční stížnost, bylo 
podle prvního odstavce § 290 tr. ř. z povinnosti úřední postupovati tak, 
jako kdyby důvod zmatečnosti byl řečenými obžalovanými uplatňován, 
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rozsudek i v uvedenSrch V}Trocích o vině) jakož i ve V}'focích o trestech 
těchto obžalovaných a v dalšich výrocích s tím souvisejících zrušiti a také 
v těchto směrech vrátiti věc do prvé stolice k novému projednání a roz
hodnutí. Dojde-Ii v těchto směrech k opětnému výroku o vině obžalova
ných Anny P-ové a Anděly H-ové, v každém případě pak co do obžalo
vaného Antonína S-ého,bude sborovému soudu prvé stolice v důsledku 
zásady vyslovené v 3. odstavci § 293 tr. ř. dbáti toho, že v každém ohledu, 
zejména pak vzhledem k amnestii, udělené rozhodnutím presidenta repu
bliky ze dne 19. října 1928 (čl. II. a III.) a v otázce podmíněného odsou
zení i se všemi dúsledky v tom i onom směru (srov. rozhodnutí čís. 2442 
sb., n: s. ~e konci) postaveni těchto obžalovaných nesmí býti nevýhodnější, 
nez pkym bylo důsledkem prvního, nyní částečně zrušeného rozsudku. 
Nedotčen zůstává rozsudek ve výrocích sprošťujících, dále ve výrocích, 
týkajících se Františky T -ové a ve výroku o vině Antonína S-ého podle 
§§ 9, 5, 144 tr. zák. (odst. 4 b) rozsudkového výroku). Co do obžalo
vané Františky T-ové upozorňuje se na amnestii presidenta republiky 
ze dne 19. října 1928. 

čís. 3329. 

Při zkoumání doslovu průvodního návrhu jest pf/hllžet; i k obsahu 
stenogralicllého protokolu. 

Okol~lOst, že svědek spoluzavinil srážku tím, že také on nejel opatrně, 
poukaZUje na samostatný, nikoliv na týž trestný čin, vylučující přísahu 
podle § t 70 čís. 1 tr. ř. 

čís. 6 § 170 tl'. ř. předpokládá nepřátelství hluboké a trvalé, způso
bilé svésti svědka ke křivé přísaze, a že se toto nepřátelství vyvinulo ne
odvisle od trestného činu, o němž má býti svědek slyšen. 

Překážka přísahy podle čÍs. 7 § 170 tr. ř. může přicházeti v úvahu 
pouze při t. zv. přísaze následné, dodatečné, nikoliv při předchozí. 
, § ~71 ~r. ř. nepředpisuje ~od.zmatečnosti řízeni (čís. 3 § 281 tf. ř.), 
ze veSKere navrhy stran musl byU protokolovány. 

§ 11 6 tf. ř. předpokládá, by v návrhu bylo uvedeno, které rozhodné 
okolnosti mají býti navrženým místním ohledáním objasněny. . 

Zmatek podle § 281 čís. 7 tr. ř. jest tu tenkráte, pominul-li soud mlče
nim skutek, který byl předmětem obžaloby, nikoliv tenkráte posoudil-Ii 
skutek po právní stránce odchylně od obžaloby a 'opomenuicJj sprostiti 
od kvaliiikace obsažené v obžalobě. 

Zavinění řidiče automobilu, předjížděl-li rychle a neopatrně v těsné 
II nebezpečné blízkosti motocyklu. 
, Pokud okolnost, že řidič automobilu neměl v den jízdy ještě vůdčího 

listu, spadá pod správní přestupek § 55 nař. čís. 81/1910, a kdy pod 
ustanovení §§ 335, 337 tr. zák. . 

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1928, Zm I 97/28.) 
, 
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Ne j v y Š š í s o II II jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaných do rozsudku krajského soudu v českých 
Budějo,vících ze dne 3. prosince 1927, jímž byli stěžovatelé uZ'náni vin_ 
nými přečinem proti bezpečností života podle § 335 tr. zák. 

Oúvody: 

Zmateční stížnost uplatňuje dúvody zmatečnosti CIS. 3, 4, 5, 7 a 10 
- správně 9 a) - § 281 tr. ř. Zmatek podle čís. 3 § 281 tr. ř. spatřuje 
především v tom, že prý nalézaci soud porušil předpís § 170 tr. ř., vzav 
přes odpor obhájcův do přísahy svědka Jaroslava M-a st. Pod:le obsahu 
protokolu o hlavním přelíčení nesouhlasil obhájce s přísežným výslechem 
tohoto svědka, poněvadž žije s obžalov<tným K-em »vzhledem k cívil
ním sporům v nepřátelství« (čís. 6 § 170 tr. ř.). Podle obsahu stenogra_ 
fického protokolu, k němuž jest rovněž přihlížeti, ježto jest podstatnou. 
částí a dop.Jňkem protokolu o hlavním přelíčení, opřel se obhájce přísež
nému výslechu svědka M-a také z toho důvodu, že prý z výpovědí svědků 
L-a a O-a, slyšených v cívilnímsporu Ck II 32/27 »vychází na jevo po, 
dezření, že svědek sám spáchal trestný čin, o· kterém má býti slyšen« 
(čís. 1§ 170 tr. ř.) a dále, že »prý svědek udal při výslechu okolnosti, 
jichž nepravdivost byla dokázána výpověďmi svědků L-a a O-a« (čís. 7 
§ 170 tr. ř.), a dovozoval, že svědek žije s obžalovaným K-em v nepřá
telství, jednak z nepravdivé výpovědi svědka v přípravném vyšetřování, 
jednak z civilních spisů Ck II 32/27, 33/,27, 88/27, 89;:27 krajského 
soudu v Českých Budějovicích. Zmateční stížnost má za to, že byly tři 
záko'nné důvody, z nichž mělo býti upuštěno od přísahy svědkovy. Než 
v tom jest na omylu: a) překážkou přísahy podle čís. 1 § 170 tr. ř.jest, 
Je~J.i svědek usvědčen nebo podezřelý, že spáchal trestný 6n nebo že se 
súčastnil na trestném činu, o němž má býti slyšen jako svědek. Svědek 
Jaroslav M. st. byl slyšen o trestném činu Richarda K-e a Jaroslava S-a, 
jejž tito spáchali podle obžaloby tim, že jako řídiči auta předjížděli rychle 
a neopatrně motocykl před ním jedoucí, že tím zavinili srážku a způso
bili smrt Josefa W-a, těžké zranění Jarosl,ava M-a ml. a lehké zranění: 
dalších pěti osob. Že se svědek Jaroslav M. st. dopustil nebo súčastnil 
tohoto trestného činu, jest vyloučeno již tím, že za trestního řízení ani 
netvrdil, že má vinu nebo jest podezře.Jý z neopatrného a rychlého před
jíždění, jehož se dopustili oba obžalovaní. Má-Ii zmateční stížnost na 
mysli, že svědek spoluzavinil srážku tím, že ani on nejel opatrně, jed, 
nalo by se o- 'samostatný, nikoliv týž trestný čin, který by.o sobě nevy
IU.čoval svědkovu přísahu. Budiž však ihned dodáno, že ani v tom směru 
neuznal nalézací soud, že by obžalovaný byl podezřelý ze spoluviny na 
srážce (.ne m trestném činu obžalovaného), jak by předpokládalo usta-. 
novení čís. 1 § 170 tr. ř., zjistiv, že jel v době. srážky a bezprostředně: 
přední podle předpisu a že se své strany ničím nepřispěl k trestnéml\ 
výsledku. Nemůže tedy býti řeči o porušení ustanovení § 170 čís, 1 tr. ř. 
b) Čís. 6 § 170 tr. ř. předpokládá, že mezi svědkem a obžalovaným jest 
nepřátelství hluboké a trvalé, které jest .zpllsobilé svésti svědka ke křiv~ 
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přísaze, předpokládá se však, že se toto nepřátelství vyvinulo neodvisle 
od trestného -činu, o němž má býti svědek slyšen, a dále, že musí býti 
doloženo konkretními okolnostmi, v nichž se projevilo. Takových okol
ností v souzeném případě obžalo·vaný ani jeho obhájce neuvedl, tim 
méně prokázal. Poukaz na civilní spory, které byly zahájeny mezi svěd
kem (jeho syny) a obžalovaným K-em, nestačí k odůvodnění nepřátel
ství, j~ké _zákon předpokládá, poněvadž k nim došlo právě důsledkem 
trestneho CInU obzalovaného; v čem a jak se projevilo nepřátelství svěd
ko~o _k o~ialovaném~ v jeho domněle nepravdivé výpovědi v přípravném 
vysetrovam, nelze vubec seznati a zmateční stížnost sama blíže ani ne
do}ičuje. c) P!ekážka ~řísahy podle čís. 7 § 170 tr. ř. múže přicházeti 
v uv_ahu len pn t. zv. pnsaze následné, dodatečné, nikoliv při předchozí. 
Ponevadz Vo ~ouz,;nér;r případě byl ,sv~dek ,vzat do přísahy před výsle
chem, ne?,uze byÍ! recI o zakonne prekázce podle tohoto zákonného 
ustanovenI. Zmatek podle čís. 3 § 281 tr. ř. shledává stížnost dále 
i v tom, že prý soud porušil předpis § 271 tr. ř. tím, že chybně a neúplně 
protokoloval obháJCOVY návrhy. Než stížnost přehlíží, že podle výslov
ného ustanovení první věty § 271 tr. ř. zakládá zmatečnost rozsudku 
jen, n_e!,yHi 00 hlavním přeJí.č1ení vůbec sepsán protokol. Mylným jest ná
zor stezovateluv, že § 271 tr. ř. výslovně předpisuje pod zmatečnosti řízení 
že veškeré návrhy stran musí býti protoko.Jovány, poněvadž ve skuteč~ 
nosÍl se sankce zmatečnosti na tento předpis nevztahuje. Proti neúplnosti 
~ebo va;'nostl pro~?kolu může a ,má obhájce p;,užíti práv přiznaných ob
zalovanemu v dalslch ustanovemch § 271 tr. r. V souzeném případě ob
žalo;,aný_ za ,dop~něni (opravu) protokolu nežádal; nebylo toho, ani třeba, 
p011eva~z pres?y 00braz Iičení a doslov výpovědí svědeckých, posudků 
zna~eckych I na~rhu stran podává stenograficky protokol; zejména jsou 
v ,n~m podro?ne"napsány také návrhy, jejichž nedostatečné protokolo
vam zmatečnI stIznost zvláště vytýká - odpor proti vzetí svědka M-a 
do přísahy a průvodní návrh. . 

r:<eúplnost ř!z~ní',~inicí rozsude~ zmatečným podle ČÍS. 4 § 281 tr. ř. 
spatr~IJe zmatecm shznost v tom, ze prý byl neprávem zamítnut návrh 
obhajooby, b~bylo provedeno místní ohledání a vyžádán posudek nových 
znalcu. ObhaJ ce navrhl při hlavním přelíčení jednak »by bylo provedeno 
místni ?h1edání a ~ nčmu přibrány automobil i m~tocykl téhož typu a 
neJ1nen~ )eden novy znalec, poněvadž znalci zdejšího soudu jsou úplně 
vyčerpam a oboa d_osavad'11í zn~lci bJrli tam. svědky,« - jednak, by byly 
posu~ky znalcu prezkoumany JH1yml znalcI, ponevadž si »částečně od
POTUJI«. Než. nalézací soud _zamítl oba návrhy právem, protože, a) na
vrho."at~l am ,netvrdil, Jak predpokládá § 116 tr. ř., které rozhodné okol
nosÍ! ~n~ly bytr na,:,rženým ohledáním objasněny a kromě toho nového 
ohl~da'111 I;ebyl_~ al11 třeba, ježto ve spisech jsou založeny náčrty zhoto- . 
ve~e na mIste cmu bezprostředně po srážce a od no·vého ohledání zvláště 
zpu.sobem obžalov~~ýmí nav~~~ným, nedalo se očekávati další objasněni 
V~CI, any stop~ srazky JS?U pz setřeny a odstraněny. Tvrzení o vyčer
panostI a podJatosh slysenych znalců - ostatně ničím nedoložené 
- nejsou vůbec způsobilá, by odůvodnila provedení místního ohledání, 
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pro něž není zákonných předpokladů. b} Přezkoumati posudek znalec:ký 
lze poclle § 126 tr. ř. v doslovu zákona ze dne 1. července 1927, čís. 107 
sb. z. a n., má-li posudek vady tam uvedené, zejména odporuje-li sob~ 
nebo rozcházejí-li se znalci ve svém posudku o závažných skutečnoste~ 
nebo je.~li dŮv?dná. p.~chyb~ost o správnosti. p,osuclku. Obhájce sice 
tvrdIl pn hlavmm preltcem, ze Sl oba znalCI v ]eonotlivých bodech čásc 
tečně odporují, ale neuvedl blíže, o jaké body a jaké odpory jde. Ve 
zmateční stížností tvrdí, že prý si znalci odporují v tom, že znalec B' 
tv.rdí, že na vzdálenost půl metru obou vozidel od sebe se smí předjíž~ 
deh, kdežto znalec M. prý připustil, že se může předjížděti i na menší 
vzdálenost než půl metru. Než tvrzeného rozporu v posudcích 
znalec B. prohlásil doslovně: "Půl metru při předjíždění je moc 1O,"n' 
je to velice nebezpečné«; znalec M. uvedl: »Každý předjíždějící je 
vědén za předjetí, nesmí předjížděti, má-li málo místa« a dále: 
ního předpisu O' tom (kolik má činiti vzdálenost) není, avšak 
dějící jedná na své nebezpečenství; dále »předpisů není, 
různá, avšak pul metru volím si nejméně vždycky« a posléze »čím 
dále, tím jsem bezpečnější«. Z těchto citátů je vidno, že znalci vvno'"p_ 
děli jinak, než uvádí zmateční stížnost, a že si jejich posuclkv 
odporují ani v této otázce ostatně rázu podružného. 
v hlavní věci, že totiž obžalovaní najeli autem na motocykl a zavinili 
srážku rychlým a neopatrným předjížděním, podali oba znalci posudky 
souhlasné. Nebylo důvodu, by jejich bezvadné posudky 
mávány novými znalci. Pro nedostatek zákonných PH'UfIUKlallU 
vených zákonem ze dne 1. července 1927, čís. 107 z. a n. směl soud 
zamítnouti průvodní návrh jako bezdůvodný. . 

Neodůvodněna jest další výtka uplatňovaná s hlediska čís. 7 § 281 
tr. ř. Tento zmatek byl by odůvodněn, kdyby soud v rozhodnutí pominul 
mlčením skutek, kterýž byl předmětem obžaloby, nikoliv však, posou
dil-Ii skutek po právní stránce odchylně od obžaloby a 
sprostiti od kvalifikace obsažené v obžalobě. V souzeném případě ne
mohlo by býti řeči o' zmatečnosti podle čís. 7 ani, kdyby se opomenutí .•••• 
částečného sproštění (ve smčru § 337 tr. zák.) ve výroku příčilo 
novení § 259 tr. ř., poněvadž dotyčný sprošťující výrok jest . 
v rozsudkových důvodech a obžalovaný v žádném případě nemůže se 
cítiti zkráceným. 

Hmotněprávní zmatek čís. 10 - správně. 9 a) -- § 281 tr. ř.nepro
vádí zmateční stížnost na základě obsahu rozsudku, který jedině jest 
rozhodným pro právní přezkoumání věci, nýbrž se zřetelem na výpovědi 
svědků a látku spisovou, rozumí se samostatně hodnocenou ve zma
teční stížnosti, a dovozuje, že obžalovanému K-ovi nelze dávati za vinu 
nic jiného, než že v den jízdy neměl ještě vůdčího listu, kterážto okol
nost o sobě prý ještě nestačí k odůvodnění odsuzujícího rozsudku. Jinak 
prý jel správně, správně také předjížděl, takže nezodpovídá trestně za 
~rážku, ani :a její následky. Obžalovaného S-a nelze prý vůbec viniti, 
ze dovohl ndIl! auto K-OVl, an tento absolvoval jízdeckou školu s (10-
brým prospěchem a několik dní po srážce vykonal šoferskou zkoušku 
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s dobrým výsledkem. Lze připustiti, že v tom případě, kdyby se K-ovi 
nekladlo za vinu nic jiného, než že v den jízdy neměl ještě vůdčího listu 
nebylo by lze phčítati mu zodpovědnost ve smyslu § 335 tr. zák. Tín; 
bl' se jen prohřešil proti předpisům §§ 22 a 23 mini s!. nařízeni z 28. 
dubna 1910, čís. 81 ř. zák. a stal by se vinným toliko přestupkem správ
ním, trestným podle § 55 onoho ministr. nař. Leč stížnost přehlíží že 
v souzeném případě neklade se obžalovanému k vině pouhé nešetfení 
řečených předpisů, nýbrž zavinění 'l1a smrti (na tělesných poškozeních) 
ve smyslu § 335 tr. zak. a že nalézací soud zavinční podle tohoto usta
novení.u obžalovaného také zjišťuje a po zákonu odůvodňuje. Zjišťujeť 
nejen, ze obžalo'vaný K. řídil osobní auto, v němž kromě něho a šoféra 
seděly ještě další tři osoby, ačkoli neměl v té době ani šoferské zkoušky 
ani vů?čího listu, nýbrž zjišťuje dále, že předjížděl motocykl před ním 
jedouCl a v době před srážkou správně po levé straně silnice se pohy
bující, řízený prof. M-em, v jehož sidecaru seděly tři osoby, nepří
pustnou rychlostí, větší než 45 km a tak neopatrně, že se těsně při
blížil k motocyklu na vzdálenost nejvýše půl metru, že se dokonce pustil 
s řidičem motocyklu v této osudné chvíli do hovoru, že tedy předjížděl 
v tak těsné a nebezpečné blízkosti, ačkoliv měl celou pravou polovici 
silnice v šíří celkem asi 4 m úplně volnou, a že tím přivodil srážku auta 
s motocyklem, při níž utrpěly dvě osoby těžká, 5 osob lehká poranění 
a z těžce poraněných jedna osoba následkem utrpěných těžkých zloe 
111en111 zemřela. Z těchto zjištění v jich celistvosti a vzájemné souvislosti 
musila by tudíž zmateč:ní stížnost při správném doličování zmatku podle 
čís. 9 a) § 281 tr. ř. vycházeti a na základě nich nastoupiti důkaz, že 
přes to bylo použito zákona nesprávně. O takovýto důkaz se však stíž
nost nepokouší a s úspěchem ani pokusiti nemůže, poněvadž podřadění 
zjištěného jednání stěžovatelova pod ustanovení § 335 tr. zák. odpovídá 
úplně zákonu. Pokud jde O< obžalovaného Jaroslava S-a, sluší zdůrazniti, 
že již okohlOst, že K. neměl kvalifikace pro jízdu autem obsazeným 
pasažéry, zavazovala ho jako šo,féra k dohledu nad jízdou a zejména 
k zakročení, když se silnice stala nejistou tím, že se K rozhodl před
jížděti prof. M-a. Podle vlastního zodpovídání se obou obžalovaných 
jel K.. delší dobu za motocyklem a usiloval stále ho předjeti přes to, 
že řídlč motocyklu ('prof. M.) přes dáv3'ná častá znamen, neodbočoval 
ze středu silnice na levou stranu. Bylo povinností S-ovou jakožto šoféra 
zodpovědného za bezvadnou jízdu, by se v oné osudné době ujal zavčas 
řízení auta sám a bud' předjel za náležité opatmosti neb aspořl zabránil 
předjeti v tak těsné blízkosti, jak je provedl nezkoušený řídič. Že se 
o to neb ono i jen pokusil, ani netvrdí. V tom však, že tak neučinil, jest 
spatřovati zavinění ve smyslu § 335 jr. zák., poněvadž podle zjištěného 
stavu věci je nepochybno, že jeho opomenutím v souvislosti s jednáním 
K-o,vým přivoděn byl protiprávný výsledek. Při tom zůstává neřešena 
otázka, zda a pokud na nehodě nemá vinu i prof. M., poněvadž tato 
otázka jest při uvažování o zodpovědnosti obžalovaných za 'vlastní 'ne
dbalost v rámci trestuhodnosti § 335 tr. zák. bez právního významu; 
l1evyiadujef se k trestnosti podle § 335 tr. zák., by protiprávn~ výsle-
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dek nastal jen činěním (opomenutim) pachatelovy'm takže anI' sb"l 
", . " , ,t: 1-

~uvs~ ~e zavmem pro!. M-a ?epřerll'~ovalo by příčinnou souvislost mezi 
je,dnamm (op?m~nutIm) ob:za~o,:,aneh~ a smrtí (poškozením) postiže_ 
nrch osob. Pravm posouzem vec! prvuIm soudem jest tudíž prD'sté pl" _ 
l1:hO omrl,:. ~mateč~í s!ížn,ost není odůvodněna, pokud pak nevych~~f 
pr,1 prov~d?l1! hmDtnepr.avmh? ,;matku ze skutkových předpokladů roz
sudku v JejIch celIstvostI, nem vubec provedena po zákonu. Bylo, ji proto 
zavrhnoutI. 

čís. 3330. 

Obžaloba je přípustnou (§§ 207 a násl. tr. ř.) nejen když vina SÍÍ
h~ého z tres!ného činu)e. na~~osto nepochybná, nýbrž 'i, když je proti 
nemu dostatecné podezrenl z cmu nebo z činů trestných (§ 213 čís. 2 
tr. f.). 
v B~I-Ii odmitn~t sbomvý SOU? pryé i druhé stolice, rozhoduje zru
so;vacl . soud o pnpustnosti odmltnuti onoho soudu i když shledlli od
m.tnuh tohoto neodůvodněným (§ 74 odst. druhý tr. ř.). 

(Rozh. ze dne 22. listopadu 1928, Nd I 509/28.) 

,~ ~ j vy. Š š í s o~' d, jako soud zrušovací zamítl v neveřejném za
sedanl, slysev generalmho prokuratora, žádost obviněného za odnětí 
tr,eslní věci p;oti němu.pm zločin podvodu podle §§ 197, 200 a 203 tr. 
zak..u zerns~eho trestHlho sOlldu v Praze vedené a za přikázání její ně
ktere~lu j1nemll soudu v,as. republice, jakož i jeho žádost za odmítnut[ 
vrchmno zemského soudu v Praze. 

Důvody: 

Obžalo,:,anJ .odmítá. pro předpojatost nejen celý zemský trestní soud 
v Pr~ze,?ybrz I vrc~~1 zemský sou~ tamtéž; tento z té příčiny, že při
pu~tIlv o.?z,alobu proh zadatelI, ač pry se tak státi nemělo, pO'něvadž ani 
vlsetruj1~1 ~oudce ani státní zastupitelství nepřipustili svědky žadatelem 
pred ~odvanIm obžaloby vedené. Žádost je bezdůvodná. Žadatel si neuvě
domuJe,::e podle.zák~na (§§ 207 a násl. tr. ř.) je obžaloba přípustnoll ne
len, k?y.z vlna stJ~aneho z trestného. činu je napwstonepochybná, nýbrž 
I, kdyz Je pr?:tJ nemu ~ostate~čné podezření z činu nebo z činů trestných 
(VIZ § 213 CIS. 2 tr. r.), a ze teprve rozsudkem nalézacího soudll má 
~~ti konečně rozhodnut? o t?m, zda a pokud se obžalovaný dopustil 
cmu za VInU mu kladeneho. Zadatel nedokázal, že vrchní zemský soud 
v Pra~e m~h?dnutfn; o námitkách žadatele proti obžalobě porušil zá
kn~, tIm men,~ pak, z; ~e to stalo způsobem 'Opodstatňujícím jeho před
pOjatost" zvlas~e k?yz. zadat:], byl v rozhO'dnutí ve příčině výslechu na
vrhovanych svedků vyslovne upozorněn, že se má s návrhem tím pn 
rozu';nu §§ 222, 224 tr. ! .. ob;átiti na předsedu hlavního, přelíčení. Ne
hledlc k tomu, nenaznacuJe zadatel, že vrchní zemský soud v Praze 
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za údobí hlavního přelíčení, jež se má provésti, bude míti účast na ně
jakém rozhodování, takže žádost za jeho zamítnuti je tím bezpodstat
nější. Nebyl-Ii však zákon porušen podáním obžaloby, je tím prokázána 
též bez podstatnost výtky z předpojatosti, činěná zemskému trestnimu 
soudu. Poukazuje-li žadatel k tomu, že zemský trestní soud (radní ko
mora) porušil zákon tím, že nepřipustil svědky MUDr. N-u, P-lI aP-ho, 
neosvědčuje ještě tímto všeobecným tvrzením, že porušení to, - i kdyby 
se skutečně stalo - stalo se způsobem, uvádějícím nestrannost soud~ 
covskou v pochybnost. Než o porušení zákona nemůže podle stavu věci 
býti vůbec řeči, zvláště když podle druhého odst. § 225 tr. ř. je žadateli 
volno, by svůj dotyčný návrh důkazní opakoval při hlavním přeUďení. 
Pokud žadatel činí námitky proti po,sudku znalců, dává mu zákon ze 
dne 1. července 1927, čís. 107 sb. z. a n. příležitost, by je při hlavním 
přelíčení uplatnil; že mu v tom byl'y dO'slld nalézacim soudem činěny 
překážky, nevychází najevo ze záznamů protokolů o hlavních přelíče
ních a žadatel to ani netvrdí. Pokud, stěžovatel ve své žádosti poukac 

zuje na citované tam trestní spisy, jsou tyto beztak již připojeny k hlav
nímu trestnímu spisu, pokud se týče mohou býti k návrhu žadatelově 
vyžádány k případnému použití. Z provedeného dosud trestního řízení 
není protO' nic patrno, co by mohlo proti odmítaným soudům vzbllditi 
i jen zdání nějaké předpojatosti pro tllto trestní věc. Nejsou tu tudíž 
předpoklady §§ 72 a násl. tr. ř., pročež bylo žádost zamítnouti jako 
bezdůvodnou. Pokud stěžovatel žádá, by byla obžaloba zrušena a věc 
přikázána znovu vyšetřujícímll soudci, sluší uvésti, že, jakmile námitky 
stěžovatelovy proti obžalobě byly správnou cestou opravného pořadu 
zamítnuty, st<tla se obžaloba pravoplalnou a musí o ní zavedeno býti 
další zákonem předepsané řízení (§§ 22(}-227, 228 a násl. tr. ř.). 

čís. 3331. 

Lhůta k provedeni zmateční stížnosti (§ 285 tr. f.) počíná doručením 
rozsudku obžalovanému, jenž za opiS rozsudku žádal, nikoliv doručením 
rozsudku ex~-obltájei,-~rý zastnpoval obžalovaného při hlavním 

přelíčení. \ 

(Rozh. ze dne 22. listopadu 1928, Zm ]] 350/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaci vyhověl v neveřejném za
sedání stížnosti obžalov<tného do usnesení krajského soudu v Olomouci 
ze dne 25. července 1928, jímž byla jeho zmateční stížnost odmítnuta, 
zrušil·O'no usnesení a krajskému sO'udu v Olomouci uložil, by o,Malo
vanému doručil opis rozsudku za účelem provedení zmateční stížnosti 
a dále po zákonu jedna],. , 
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Dúvody: 

Dne 22. června 1928 opověc\ěl obžalovaný hned po prohlášení roz
sudku zmateční stížnost a žádal za opis rozsudku. K hlavnímu přelíčení 
byl obžalovanému na jeho žádost soudem prvé stolice ustanoven ex 
offo obhájce chudých. Ten se po prohlášení rozsudku nevyjádřil. Dne 
5. července 1928 byl opis rozsudku doručen ex alfo obhájci, který v zá
konné lhútě opravný prostředek neprovedl. Na to byla obžalovaným 
opovězená zmateční stížnost usnesením ze dne 25. července 1928 od
mítnuta, poněvadž nebyla v zákonné lhůtě provedena a ani při opovědi 
nebyly zmateční důvody uvedeny. Tímto usnesením se nbžalovaný cítí 
právem stíženým. Tvrzení usnesení, že lhůta k provedení zmateční stíž
nosti marně uplynula, je bezdůvodné, neboť lhůta ta podle doslovu § 285 
tr. ř. - bylo-li žádáno za opis rozsudku - počíná teprve od doručení 
rozsuclku. V souzeném případě však obžalovanému dosud opis rozsudku 
domč'en nebyL Doručení rozsudku ex olfo obhájci nemůže v souzeném 
případě nahraditi doručení rozsudku nbžalovanému samému, neboť ten 
byl ustanoven obhájcem jen pro hlavní přelíčení, a že by měl snad též 
býti ex olfo obhájcem pro řízení o opravných prostředcích, mu soudem 
sděleno nebylo. Tichý předpoklad soudu, že má býti obhájcem obžalo
vaného i pro řízení o opravných prostředcích nestačí, by bylo lze míti 
za to, že opis rozsudku, za který obžalovaný sám výslovně žádal, byl 
s účinností pro obžalovaného doručen ex elfo obhájci, který ho zastupo
val při hlavním přelíčení. Poněvadž tedy záko,nná lhůta ku provedení 
ohlášené zmateční stížnosti pro obžalovaného dosud plynouti nezačala, 
je zřejmé, že napadené usnesení je pochybeným; bylo proto stížnosti 
proti němu včas vznesené vyhověti. 

Čís. 3332. 

starostu úbce nelze púkládati za vrchnost (§ 187 tr. zák.) vždy a 
za všech okolností; není jí, pokud moc! svého úřadu spravuje obecní 
jmění a v této vlastnosti se dozví o trestném činu. 

Pachatel, by se stal beztrestným podle § 187 tr. zák., nemusí hraditi 
vice než škodu vzešlou právě a přimo z jeho trestného činu. 

Náklady revise nemusí po případě nahraditi. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1928, Zm 1 550/,28.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl v neveřejném za
sedání zmateóním stíž-nostem obžalovaných do rozsudku krajského 
soudu v České Lípě ze dne 31. května 1928, pokud jím byli stěžovatelé 
uznáni vinnými zločinem zpro-nevěry podle §§ 181 a 182 tr. zák., zrušil 
napacóený rozsudek jako zmatečný a věc vrátil soudu prvé 'stolice, by ji 
znovu projednal a rozhodl. 
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D ů vod y: 

Zmatečním stížnostem obžalovaných nelze upříti oprávnění již po
.tud, pokud, dovolávajíce se důvodů zmatečnosti čís. 5 a 9 b) § 281 tr. ř., 
vytýkají vadnost rozsudkovému výroku ve příčině trestnost vylučujícího 
důvodu ÚČ'ilHlé lítosti podle § 187 pokud se týče § 188 tr. zák. Napadený 
rozsudek vylučuje beztrestnost v tomto směru, poněvadž a) starostu 
obce, jehož jest pokládati za vrchnost ve smyslu § 187 tr. zák., uvědomili 
o schodku 53.500 Kč přehmitelé obecních účtů a starosta tedy zvěděl 
o trestném činu obžalOvaných dříve, než škodu nahradili; b) škoda ne
byla ve smyslu dohody se starostou nahražena včas dne 29. listopadu 
1926, nýbrž, pokud jde o 3.500 Kč, teprve dne 30. listopadu 1926; 
c) útraty revise (v celku 5.035 Kč) připadající na zpronevěru 53.500 Kč 
obžalovaní nenahradili. Výrok ten je ve všech směrech pochybený: 
l< a) Lze připustiti, že starosta obce jest orgánem veřejné správy, povo
laným k tomu, by s hlediska zachování veřejného řádu dbal o bezpeč
nOost majetku kromě jiného i stiháním majetkových deliktů .. Zásacda ta 
byla již vyslovena v rozhodnutí Nejvyššího soudu jako soudu zrušova
cího čIs. 2493 sb. n. s.; zároveň bylo však v tomto rozhodnutí pouká
záno k tomu, že starostu nelze za všech okolností a vždy poklá:dati za 
vrchnost podle § 187 tr. zák. a, že podle předpisů zemského zákona pro 
čechy ze dne 16. dubna 1864, čís. 7 s ohled'em na různost funkcí v jeho 
osobě soustředěných, jež z části nemají s péčí o bezpečnost a se stíhá
ním deliktll nic společného, není vůbec vrchností, tím méně vrchností ve 
smyslu naznačeném v oněch případech, kde mocí svého úřadU spravuje 
obecní jmění a dozví se v této vlastnosti o trestném činu. Tento důležitý 
rozdíl si neuvědomil nalézací soud, vysloviv názor, že se starosta již 
proto, že ho revisoři v jeho úřední místnosti zpravili o schodku 53.500 Kč 
a o činu obžalovaných, dozvěděl 00 trestném ,č'inu jako vrchnost vesmy
slu § 187 tr. zák. Soud tu' neměl pominouti důležitou oběma stížnostmi 
uplatňovanou okolno,st, že revisoři, jak starosta František H. sám udává, 
zpravili ho, sice dne 26. listopadu 1926 o schodJ<)u, že však zároveň mU 
radHi, by upustil od okamžitých opatření a především usiloval o to, by 
obžalovaní nahradili nedostávající se částku. Že se při tomto jednání 
též zmínili o tom, že tu jde o schodek způsobený trestným činem obža
lOovaných, z této, výpovědi vůbec nevysvítá. Postup přehlížitelů mohl by 
naopak poukazovati k tomu, že se zakročení starosty vůbec nedovolá
vali za účelem chránění veřejnéh0 řádu a stiháuí trestného činu, nýbrž 
že se na něho obrátili jako na osobu pověřenou spravováním obecního 
majetku,.a chtěli svým sdělením pouze dosáhnouti, by obec byla uchrá
něna před majetkovou škodou. Tuto, důležitou skutečnost nesměl nalé
zaci soud pominouti při správném zjišťování předpokladů § 187 tr. zák., 
a neuvažovalo ní zjevně proto, že vychází z mylného právního názoru, 
že starosta je za všech oko1ností vrchností podle § 187 tr. z"k. 

l< b) Vadným jest i výrok soudu, pokud vylučuje beztrestnost, poně
vadž zpronevěřená část nebyla ve smyslu dohody zapravena celá dne 
29. listopadu 1926, nýbrž zbytek 3.500 Kč' teprve dne 30. listopa<lu 1926. 



- Čís. 3332-
753 

Otázku účinné lítosti posuzuje rozsudek s hlediska § 188 b) tr. zák. a 
odpírá stěžovate!ltm tuto výhodu zákona, poněvadž nedali náhradu po
škozenému včas. Nehledíc k tomu, že tento výrok je neúplný, poněvadž 
soud při tom neuvažovalo ohsahu potvrzení ze dne 8. ledna 1927, po
dle něhož starosta prohlašuje obžalovaným, že jimi uznaná škoda byla 
ve lhůtě starostenským úřadem jím udělená řádně nahražena, COž by 
mohlo poukazovati k tomu, že starosta na ono nepatrné překročení pů
vodně stanovené lhůty o jeden den a to o poměrně nepatrném zbytku 
3.500 Kč nekladl vůbec váhu a, že dodateč!ným přijetím oné částky proc 
dlouži1 mlčky původně stanovenou lhůtu o 24 hodin, nelze též přehléd
nouti, že, ať již lhůta byla dodržena nebo ne, musela vždy i s hlediska' 
§ 187 tr. zák. býti zkoumána, poněvadž obsah trestního oznámení po
ukazuje k tomu, že obžalovaní nahradili celou škodu dávno před tím, 
než se četnictvo jako vrchnost ve smyslu zákona v úvahu přicházející 
dovědělo o provinění. 

K c) Soud nepřiznává beztrestnost podle § 187 tr. zák. stěžovatelům 
také proto, že nenahradili poměrnou částku revisních nákladů, připada
jící na zpronevěřený peníz. Lze připustiti, že v rozho·dnutí ,č,. 2024 sb. 
11. s. byly uvedeny též náklady revise mezi položkami, které mají býti 
pachatelem z důvodu náhnvdy škody zapraveny. Leč rozhodnutí to nelze 
generalisovati tak, že vždy útraty případné revise musí býti pachatelem 
hrazeny, by se stal beztrestným podle § 187 tr. zák. Jest ovšem správné, 
že pachatel musí nahraditi celou z jeho jedinání vzešlou škoclu, nelze 
však též přehlédnouti, že nemusí hraditi více než škodu vzešlou právě a 
přímo jeho trestným činem. Toto stanovisko, zastává i ono rozhodnutí 
zrušovacího soudu, zdůrazňujíc, že útraty revise jsou pachateli k tíži, po
něvadž byly způsobeny jeho protiprávním jednáním. V souzeném pří
padě bylo si však - což stížnost obžalovaného Jindřicha H-a zdůraz~ 
ňuje - uvědomiti, že tu nešlo o revisi nařízenou za účelem zjištění 
schodku trestným jednáním obžalovaných způsobeného ani výše tohoto 
schodku, nýbrž o pravidelnou revisi obecního hospodářství podle § 18 
zákona ze d'ne 12. srpna 1921, čfs. 329 sb. z. a n. Celý průběh revíse po
ukazuje k tomu, že jí mělo býti jen hospodářství obecní zkoumáno a 
kýmkoli způsobené případné nepravidelnosti a nedostatky měly býti od
straněny a vysvětleny, že však nesloužila k zjištění konkretního trest
ného činu v užším smyslu. I s těchto hledisek musela býti věc n<!lézacím 

. soudem při správném výkladu zákona zkoumána. Ježto vše to se nestalo, 
bylo vyhověti zmateč,ním stížnostem a za předpokladů § 5 novely k trest
nímu řádu, zrušiti napadený rozsudek v odsuzující části a vrátiti věc 
soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl. Poněvadž pro zru
šení rozsudku musí býti věc v celém rozsahu znovu 'l1alézacím soudem 
projednána a rozhodnuta, není třeba obírati se obšírněji námitkami stíž
no,sti, 'směřu1ícími proti výroku o objektivní i subjektivní stránce zločinu 
zpronevěry. Zajisté však budou tyto vývody prvému soudu pobídkou, by 
při úpravě rozsudku přihlédl ná'ležitě i ke stanovisku obhajoby v oněch 
vývodech. 
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čís. 3333. 

Souhlasil-li obžalovaný s tím, aby se kQnalo hlavní přelíčení v jehQ 
nepřítQmnosti, nemůže rozsudek napadati odporem (§ 427 Ir. ř.) ani, 
nem'Ohl-li se J{ líčení d'Ostaviti pro nemoc. 

(Rozb. ze dne 29. listopadu 1928, Zm I 404/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací v neveřejném zasedání 
1, nevyhověl odporu obžalovaného do rozsudku krajského soudu v české 
Lípě ze dne 30. března 1928, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem 
nedokonané krádeže podle §§ 8, 171, 173, 174-1I cl, 176-1I a) tr. zák., 
2. vyhověl jeho zmateční stížnosti do téhož rozsudku, zrušil napadený 
rozsudek jako zmatečný a věc vrátil témuž soudu nalézacímu, by o ní 
znovu jeclnal a rozhodl. Odporu nevyhověl z těchto 

důvodů: 

Obžalovaný prohlásil výslovně ve svém dopisu ze dne 24. března 
1928, že jest srozuměn s tím, by se hlavní přelíčení konalo v jeho nepří
tomnosti, a nemůže proto, byť by i snad bylo pravdivým tvrzení odporu, 
že se k hlavnímu přelíčeni nemohl dostaviti pro nemoc, napadati rozsu
dek v jeho nepřítomnosti vynesený opravným prostředkem, jehož se 
předem onim prohlášením vzdal. 

čis.3334. 

Soud není sice všeobecně p'Ovinen uváděti obsah veškerých výpovědi 
svědeckých, nemilže se však sp'Okojiti s p'Ouhým vyjmenQvánim prilvodu, 
mohl-li k určitým zjištěnim d'Ospěti jen kombinováním jednotlivých vý
-povědí (§ 270 čís. 5 tr. t.). 

Nejde 'O neúplnost rozsudku (§ 281 čís. 5 Ir. t.), uvádí-li soud. ve
škeré prilvody, na jichž základě zjistil ty které 'Ok'Oln'Osti, aniž by rozli
šoval, co na základě tQho kteréh'O prilvodu zjistil. 

(Rozh. ze dne 29. listopadu 1928, Zm I 426/128.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl v neveřejném zase
dání zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu 
v Chebu ze dne 7. května 1928, jímž byl uznán vinným zloč,luem veřej
ného násilí podle § 81 tr. zák. a přestupkem podle § 312 tr. zák., mimo 
jiné z těchto 

dilvodů: 

Stížnost uplatňuje zmateční důvod § 281 čís. 5 tr. ř. a vytýká v tom 
směru napadenému rozsudku 1. rozpor se spisy, ježto v rozsudku zjiš-
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tčný děj nepotvrdili svčdci Jan L., Arnoš(ka F-ová, Antonin R., Jiři L. 
Anna P-ová, Made R-ová, Václav L. a Anna P-ová a přes to se v roz~ . 
sudku uvádí, že se onen skutkový děj zjišťuje též na základě jejich vý_ 
povědí, a uvádí stížnost k odůvodnění této výtky krátký. avšak neúplný 
výtah z výpovědí řečených svědků; 2. rozpor se spisy, ježto prý nalé
zaci soud cituje v rozsudku neúplně výpovědi svědků L-a, R-e, Jiřího 
L-a, Václava L-a, P-ové a T-ové, neuváděje dodatky těchto svědků, ji
miž byl smysl jejich výpovědí změněn; 3. neúplnost, ježto v rozsudku 
není uvedeno, na základě kterých jednotlivých průvodú a z jakých dů
vodů soud vzal okolnosti uvedené v rozsudku za zjištěny, nýbrž že v roz
sudku nejdříve jsou vyjmenovány hned na počátku veškery průvody 
aniž by bylo uvedeno, které konkretní okolnosti na základě toho kteréh~ 
průvodu byly zjištěny, což prý odporuje předpisům § 270 čís. 5 tr. ř. 
Než stížnost není důvodnou. Jest pravda, že nalézací soud na počátktt 
uvádí veškeré průvody, na základě jichž zjistil okolnosti v rozsudku 
uvedené, nerozlišuje, co na záklm!ě toho kterého průvodu zjistil, avšak 
tím není vytýkaný zmatek odůvodněn. Soud není všeobecně povinen uvá
děti obsah veškerých výpovědí svědeckých, nuino však tak činiti a ne
lze se spokojiti s pouhým vyjmenov<iním průvodů, mohl-li soud k urči
tým zjištěním dnspěti jen kombinováním jednotlivých výpovědí. Tomu 
však v souzeném případu tak nebylo. Jak výslovně v rozsudku uvedeno, 
zjistil soud okolnosti tvořící skutkovou pndstatu činů obžalovanému za 
vinu kladených na základě výpovědí strážníků Viléma a Gustava B-a a 
obchodníka Jan'a Sch-a, kteří celý výstup, ne jen jednotlivá jeho dějstv[ 
popsali a potvrdHi tak, jak jej soud zjistil. Svědci Jan L., Arnoštka P-ová, 
Antnnín R, Jiří L., Anna P-ová, Marie R-ová, Václav L. a Anna P-ová 
nepozorovali celý výstup, nýbrž jen jeho jednotlivé dějství, a používá 
soudnalézaci výpovědi jejich jen jako průvodtr podpůrných a není, po
kud, jejich nbsah cituje, v rozporu s tím, co svědci ti podle protokolů se
znali. Celé jejich výpovědi soud uváděti nemusil. Snud se však výpo
věďmi řeč'ených svědků zabývá a je hndnotí. Soud se též zabývá výpo
věďmi lěchtn svědků, pokud potvrdili, že strážníci obžalovaného tloukli; 
pokud a jak d~lece výpověděm těm věří, nelze stížností vytýkati, neboť 
hodlmtění průvodů jest věcí soudu. Ostatně i z výpovědí veškerých těchto 
svědků vyplývá, že obžalovaný strážnikům odporoval, pokud by však 
z výpovědí těch plynulo, že strážníci při výkonu své služby obžalova
ného tloukli, okolnost ta při posouzení otázky, zda obžalovaný služebné 
výkon strážníků mařil, na váhu nepadá a mohla by míti vliv jen při po
souzení otázky, zda se strážníci nedopustili při výkonu své služby pře
stupku podle § 331 tr. zák. Není proto zmatek podle § 281 čís. 5 tr. ř. 
odůvodněn. 

čís. 3335. 

Úspora útrat může býtí důvodem delegace nejen při deliktech ve
řejnožalobnlch, nýbrž i při deliktech soukromožalobních. . 

(.Rozh. ze dne 29. listopadu 1928, Nd 11 195/28.) 
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N e j v y Š š í s o II cl jako soud zrušovací zamítl stížnost soukro
mého obžalobce do rozhodnutí moravsko-slezského vrchního zemského 
soudu v Bmě ze dne 19. října 1928, jímž byla odňata trestní věc proti 
.obžalovanému pro přestupek proti bezpečnosti cti příslušnému okresnímu 
irestnímu soudu v Brně a přikázána okresnímu soudu v Mikulově, 

ne b o ť 

jak sama stížnost připouští, lze povoliti delegaci po rozumu § 63 tr. ř
z důvodů veřejné bezpečnosti nebo z jiných důležitých příčin. V souze
ném případě byla povolena delegace z důvodu úspory cestovních výloh 
a času, ježto jak strany, tak i velká většina svědků bydlí v obvodu okres
ního soudu v Mikulově. Stížnost jest na omylu, domnívaje se, že úspora 
útrat by mohla přicházeti v úvahu jen při deliktech oficiosních, kde hy 
musil hraditi útraty stát, neboť nehledíc k tomu, že se podle § 391 tr. L 
náhrady útrat trestního Hzení múže domáhati i stát na odsouzeném, jest 
zásadou jak trestního, tak i civilního řízení soudního stranám řízení zlev
nili a usnadniti. Že v souzeném případě jde nejen o úsporu útrat, které 
by byly při velkém počtu svědků značnými, nýbrž i o úsporu času svěd
kům, z velké části železni>oním zřézencům, jest na bíledni. Bylo proto 
stívnost zamítnouti, neboť jak úsporu výloh, tak i času. a zrychlení řízení 
dlužno považovati za dúležitou příčinu ve smyslu § 62 tr. 1'. 

čís. 3336. 

Delegace soudn, v jehož obvodu koná obžalovaný činnou vojenskou 
službu. 

(Rozh. ze dnc 29. listopadu 1928, Nd II 197/28.) 

Ne j vy Š š í s o u cl jako soud zrušovaCÍ odňal trestní věc proti Jo
selu H-ovi pro přestupek podle § 431 tr. zák., zahájenou u okresního 
soudu v Bučovicích, tomuto příslušnému soudu a přikázal ji okresnímu 
soudu v žilině. 

D ů v o cl y: 

Obžalovaný podle spisů koná činnou vojenskou službu v obvodu po
sléz řečeného okresního soudu, takže přenesením dalšího trestního ří
zení na tento soud bude trestní řízení zjednodušeno a urychleno; jsou tu 
tedy zákonné podmínky pro ono výjimečné opatření podle §§ 62, 63 
tr. ř. '" 
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čís. 3337. 

Ochrana republiky (zákon ze dne 19. března 1923, čís. 50 sb. z. a n.). 
I urážky jednotlivců (ministrů, generálů, legionářů-státnlch zaměst

nanců) mohou býti po případě hanobením republiky, způsobilým snížiti 
její vážnost (§ 14 čís. 5 zákona). 

Výklad projevu, určení smyslu, významu, dosahu, směru a účelu pro
jevu, určení, jakým úmyslem byl mluvčí k projevu a při projevu veden 
zda měl určitý účinek projevu na zřeteli a zda chtěl účinek ten přivoditi' 
k čemu projev směřoval, kdo byl projevem urážen (tupen, hanoben), ~ 
zda bylo hanobeni republiky zpllsobilým, by snlžilo její vážnost (§ 14 
čís. 5 zákona), jsou složkami skutkového podkladu, který jest podle 
§ 288 čís. 3 tr. ř. závazným pro hmotněprávní přezkoumání rozsudku. 

Každou část projevu dlužno vykládati v souvislosti s ostatnimi částmi 
projevu a v souvislosti s výroky pronesenými součaně s výrokem, jehož 
smysl a účel má býti určen. 

(Rozh. ze dne 30. listopadu 1928, Zrn I 621/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po neveřejném úst-
11Lm líčení zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu 
v Plzní ze dne 18. září 1928, pokud jím byl ·stěžovatel uzniíJn vinným zlo
činem podle § 15 čís. 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 
1923, 'Črís. 50 sb. z. a n., a přečinem podle § 14 čís. 5 téhož zákona. 

D u vod y: 

Zmateční stížnost, jež uplatňuje číselně důvody zmatečnosti podle 
bodu 9 písm. a), 10 § 281 tr. ř., napadá rozsudek prvé stolice jen, po
kmt uznává stěžovatele vinným I. zločinem podle § 15 čís. 3 zákona na 
ochranu republiky pm výrok, že se sociální stranou není možno jíti, ta 
že volí cestu volné organisace (a) parlamentu a takovou cestou že se 
1< cíli nepřijde, .nýbrž davem na ulici a se zbraní v mce, 2. přečinem podle 
§ 14 čís. 5 téhož zákona pro výroky: a) že nahoře udělali jednoho pána 
generálem, protože byl antimilitarista, jednou že při přehlídce spadl 
s koně a utekl, druhému že koupilí osla, protože neuměl na koní jezditi, 
Jednou že byla v Praze vyloupena hlavní pokladna, policisté že pachatele 
dopadli, ale že byli by prý polícisty zavřeli, protože pachatel měl býti 
příbuzným ministra financí, b) že jsou kmté daně, které vyměřují ne
informovaní lidé, že bylo mnoho tisíc německých státních zaměstnanců 
vyhozeno a na jejich místa že byli dosazeni legionářští blbci. V podstatě 
stížnost namítá, že obžalovaný prvým výrokem znázornil jen rozdíl mezi 
stranami sociálně-demokratickou a komunistickou, lIvád,ěje způsobem 
prostému lidu sroZ\.lmitelným, že strana komunistická jest revoj,ucionář
ská, kd'ežto, se strana sociálně-demokratická domáhá přeměny společ
ností a hospodářství cestou evoluce; ve výrocích pod čís. 2 jsou prý na
padeni jen některý generá:l a některý ministr financí, pokud' se tý,& -

- čís. 3337-
763 

v\"razem »legionářští blbci« - určitá třída osob, takže prý nejde o po
buřování proti republice, o hanobení některého z právních statků a pod-
1l1ětl!, § 14 čis. 5 zákona chráněných. Tvrdí výslovně, že výrokem ad 1. 
nebyl zákon vllbec přestoupen, a má při dalších námitkách patrně za to, 
že ':)Toky pod 2. zakládají jen přestupky proti bezpečnosti cti vyhražené 
soukromé obžalobě urážených jednotlivců, kterými obžaloba pod«na ne
byla. Námitky byly by řádným, zákonným provedením uplatňovaných 
důvodů zmatečnosti, dolíčením právní mylnosti rozsudku jen, kdyby se 
kryl skutkový podklad námitek s tím, co bylo skutkovým podkladem na
padených částí výroku o vině, s celkem skutkových okolností, které vzal 
nalézací soud ohledně dotyčných projevů obžalovaného v rozsudku za 
prokázané. Skutkovými zjištěními není jen doslov souzených projevů, 
které činí stížnost výlučným podkladem námitek, nýbrž do oboru skut
kově zjišťovací 'činnosti vyhražené soudům nalézacím spadá í výklad 
souzeného projevu, určení, jaký hyl smysl, význam, dosah, směr a účel 
projevu, tudíž obzvláště i určení, jakým úmyslem byl mluvčí k projevu 
a při projevu veden, zda měl určitý účinek projevu na zřeteli a zda chtěl 
účinek ten přivoditi·. 1 výroky rozsudku o tom, k čemu směřovaly sou
zené projevy a kdo byl obzvláště projevy pod 2. nveclenými urážen (tu
pen, hanoben), v jakém úmyslu je obžalovaný učinil a zda bylo hano
bení republiky způsobilým, by snížilo její vážnost, jsou složkami skut
kového podkladu, který jest podle § 288 .čis. 3 tr. ř. závazným pro hmot
něprávní přezkoumání rozsudku, ana stížnost ani vý-slovně, ani zřetel
ným poukazem nevytýká, že ten aneb onen z výroků těch jest formálně 
vadným ve smyslu § 281 čís. 5 tr. ř. a ohledně řečené způsobilosti ani 
neuplatňuje, že jí po,suzuje rozsudek s hledisek právně pochybených 
anebo neúpl:ných. Ostatně stížnost při svémocném výkladu souzených 
projevů, jímž dospívá k předpokladu jiného než rozsudkem zjištěného 
smyslu a účelu projevu, nedbá ani hlavní zásady logického výkladu, že 
každou část projevu jest vykládati v souvislosti s ostatními jeho částmi, 
v souvislosti s výroky, které byly učiněny současně s výrokem, jehož 
smysl a účlel má býti určen. 

I k výroku čís. I vztahuje se skutkový závěr rozsudku, že se obža
lovanému jednalo o to, by svými výroky vyvolal v posluchačstvu nepřá
telské smýšlení proti republice, které by pak došlo tak daleko, by (pb
čanstvo) z nenávisti proti republice, kterou rremůže jako stát uznati, 
chopilo se zbraní a zničilo ji a její demokraticko-republikánskou formU 
státní. Že by dotčený projev stěžnvatelův nenaplňoval skutkovou pod
statu zločinu, který rozsudek v něm shledal, ani, přihlíží-j,j se k tomuto 
zjištěnému úmyslu a tím implicite zjištěnému smyslu a směru projevu, 
stížnost netvrdí, tím méně dokazuje, odvozujíc beztrestnost projevu 
z jeho pouhého do'slnvu a přehlížejíc, že vsunutými slovy »tako,vou ce
stou se k cíli nepřijde, nýbrž« nabývá srovnávání různých postupů poli
tických stran smyslu a účelu: doporučovati postup komunistické strany 
a zrazovati od postupu strany sociálně"demokratické. Ohledně výroku 
čis. 2 vyslovuje rozsudek, že obžalovan,ý, jemuž šlo o soustavné surové 
a štvavé hanění republiky, chtěl i celé zařízení republíky, chování se 
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úřadú (jednání vlády) I ústavních činitelů a ministrů ostrými a přehna_ 
nými výrazy nemístné kritiky potupiti a tim i republiku hanobiti. Pro 
tento dále jdoucí úmysl obžalovaného vybočují dotčené projevy z mezí 
pouhých urážek jednotlivců (ministrů, generálů, legionářů-státních za
městnanců) a nelze rozsudečnému závěru, že urážky jednotlivců těch 
jsou hanobením republiky, způsobilým snížiti i její vážnost, vytýkati 
právní omyl, ano jest zásadou, ustálenou v judikatuře zrušovacího soudu 
(srovnej obzvláště rozhodnutí čís. 1592, 1937, 2052, 2163, 2559 sb. 11. 

s.), že prostředkem hanobení republiky mohou býti též urážlivé projevy 
o jednotlivých či.nitelích státních. Stížností popřená pobuřovací povaha 
souzených projevů není vůbec zákonnou známkou přečinu, který soud 
v nich shledal, takže netřeba zkoumati, zda se vztahuje i k oněm proje
vům věta rozhodovacích důvodů, že šlo obžalovanému o to, by vyvolal 
v pO'sluchačstvu nepřátelské smýšlení, t. j. pobnřoval je proti republice, 
nebo ne. Jak dovozeno, odchyluje se stížnost tím, že ponechává část 
skutkových závěrů rozsudku stranou, od základny závazné pro hmotně
právní přezkoumání rozsudku a neprovádí uplatňované důvody zmateč
nosti po zákO'nu, takže ji dlužno pokládati za neprovedenou a v důsledku 
toho ji zavrhnouti. 

čís. 3338. 

Poměr mezí otčímem a nevlastnÍ/u synem poukazuje na poměr 
zvláštní závaznosti ve smyslu druhé věty § 142 tr.zák. 

Jde .o zm.atek čís. 6, nikoliv čís. 12 § 344 ilr. ř., nedal-Ii povotní S.oud 
proti předpisu § 322 tr. ř. dodatk!ovouotázku, ač výsleďkiy řízení vy
nesily na jevo poukiazy na poměry uvedené v § 142 tr. zák. (poměr 
zvláštní závaznosti). Pumtní soud není oprávněn z vlastní moc! před
sevziti zj'ištění oněch okolností, odůvodňuiících použiůí vyšší sazby. 

Ani saulá zrušovací neuí oprávněn řešiti s k1onečnou platností otázku, 
zda olooloosti případu opodstatňují onen p·OIuěr zvláštn, závaznosti ve 
smyslu § 142 druhá věta «r. zák., nýbrž jest se o tom vyslovnti po
rotcům. 

(Rozh. ze dne I. prosince 1928, Zm I 640/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčeni 
zmteční stížnosti obžalovaného do rozsudlcu porntního soudu v Táboře 
z€ dne 2. října 1928, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným zločinem 
zabití podle § 140 tr. zák., a podle druhé sazby § 142 tr. zák. s po
užitím § 338 tr. ř. odsouzen do těžkého žaláře na pět m.ků, zrušil na
padený rozsudek, jenž zůstal ve výroku o vině nedotčen, ve výroku 
o trestu a věc v tomto směru odHzal k novému pmjednání a rozhod
nutí do nejbližšího porotního zasedání krajského soudu v Táboře. 
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Dlivody: 

Nechávajíc výmk o víně nedotčeným, napadá zmateční stížnost rOze 
sutlek proto, že porotní soud při výměře trestu použil trestní sazby po
dle druhé věty § 142 tr. zák., nezjednav si dodatkovou otázkou ve 
s111yslu § 322 tr. ř. podklad o poměru stěžovatelově k usmrcenému 
Josefu Z-ovi, to jest o tom, zda byl stěžovatel s usmrceným v blízkém 
příbuzenství nebo zda byl mu zvláště zavázán, od kterýchžto v zákoně 
jmenovítě uvedených přitěžujících cikolností číní se odvislým použití 
přísnější sazby podle § 142 tr. zák. Nedav tuto otázku dopustil se prý 
porotní soud zmatečnosti podle čís. 6 § 344 tr. ř. porušením předpisu 
§ 322 tr. ř. a nad to i zmatečnosti podle čís. 12, ježto při vyměřování 
trestu vykročil z mezí zákonné sazby trestní. Zrušovacímu soudu bylo 
se především zabývati otázkou, kteroll z uplat.ňovaných zmatečností 
ie rozsudek v pravdě stižen. Věc není bez významu. Neboť, kdyby šlo 
o zmatečnost podle čís. 12 § 344 tr. ř., přišlo by v úvahu, zda zrušovací 
soud nemá rozhodnouti ihned ve věci samé a vyměřiti trest znovu. Jestiť 
řečený důvod zmatečnosti povahy hmotněprávní a předpokládá ne
zbytně, by trváno bylo při skutkovém ději, jak je zjištěn v otázkách 
porotci kladně zodpověděných, a by jen tento děj byl porovnán s usta
noveními trestního zákona naň použitými. Výwkiem porotců nebyl však 
v souzeném případě zjíštěn aní příbuzens,ký poměr obžalovaného 
k usmrcellémll ani poměr zvláštní závaznosti, takže použití vyšší trestní 
sazby nemá podkladu a nemohlo by obstáti. Při uvažování věci s hle
diska čís. 12 § 344 tr. ř. byly by tu protO' podmínky pro postup ve 
smyslu prvého odstavce § 350 tr. ř. Leč v souzeném případě je, hledic 
k vývodům zmateční stížnosti a ke stavu věci, na místě nikoli uplat
ňování důvodu zmatečnosti čís. 12 § 344 tr. ř., nýbrž jen zmatku podle 
čís. 6, tkvíť základní vada v tom, že porotní soud přes to, že výsledky 
řízení vynesly na jevo poukazy na poměry uvedené v § 142 tr. zák., 
zejména na poměr zvláštní závaznosti, tedy poukazy na takovou okol
nost přitěžující, která opodstatňuje použití vyšší sazby trestní, nedal 
porotcúm příslušnou otázku dodatkovou, ač jej k tomu ustanovení § 322 
tr. ř. zavazovalo; neměli proto porotci příležitost, by se V naznačeném 
směru vyslovili a zjednali svým výrokem podklad, na kterém teprve 
porotn; soud mohl trest vyměřiti podle té neb oné sazby trestní. Z vhst
ní moci nebyl porotní soud: oprávněn předsevzíti zjištění okolnosti, 
odůvodňující použití vyšší sazby, poněvadž oprávnění to je podle před
písu § 322 tr. ř. vyhraženo jen porotcům a porušení oprávnění toho je 
podle čÍs. 6' § 344 tr. ř. ohroženo zmatečností. Ani sám zl'Ušovaci 
soud není povolán řešiti s konečnou platností otázlcu, zda okolnost, o 
jakou tu jde, totiž zabití otčíma nevlastním synem, skutečně opodstatňuje 
vzhledem ke zvláštním o'kolnostem případu poměr zv!láštní závaznosti 
ve smyslu druhé věty § 142 tr. zák.; jen tolik může vysloviti, že poměr 
mezi otčímem a nevlastním synem pO'ukazuje na takový zvláštní poměr 
podle druhé věly § 142 tr. zák.; přicházíť tu v úvahu, že při švakrovstvi, 
jež podle § 40 obč. zák. je nazýváno svaz",em mezi manželem jedním 
a příbuznými manžela druhého, je vztah mezi osobami sešvakřenými 
v linii vzestupné a sestupné jístě vztahem nejbiližším a že právně roz-
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hodný význam, jejž zákony švakrovství při'kládají (§§ 65, 67, 120, 306 
a hlavně § 152 čís. 1 tr. ř. ~ §§ 216, 495 a 501 tr. zák.), je při řečeném 
stupni švakrovství zajisté nejzávažnějším. Byl-li však v souzeném při
padě takový poměr skutečně opodstatněn zvláštními okolnostmi případu, 
o tom vysloviti se bude porotcům. Vyměřil-li proto porotni soud trest 
podle přísnější sazby § 142 tr. zák., nezjednav si výrokem porotců 
patřičný podklad, je mzsudek v napadeném směru zmateč~ým. Bylo 
proto zmateční stížností odůvodněné podle čís. 6 § 344 tr. r. vyhověti 
a uznati právem, jak se stalo. 

čís. 3339. 

Výrok pachatelův, že se nebojí ani 10 četníků, není urážkou četníků 
(černické stanice) podle § 491 tr. zák. (čl. V zák. ze dne 17. proSince 
1862, čís. 8 ř. zák!. z roku 1863). 

Ani po nové výměře trestu zrušovac!in ~~ netřeba po~az~)Vati 
IIlllézací soud, by znovu rozhodoval o podminenem odsouzení, je-lt po
dle § 2 zákona o podm. odSourení vůbec vyloučeno. 

(Rozh. ze dne 1. prosince 1928, Zm II 301/28.) 

Ne j v y Š š í s o II d jako soud zrušovaCÍ vyh~věl. po ústním líčení 
zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku kralskeho soudu v Olo
mouci ze dne 9. března 1928. pokud iím bvr stěžovatel uznán vinným 
přestupkem podle ~ 491 tr. zák. a čl. V z8k~ ze dne 17. prosince 1862, 
čís. 8 ř. zák. z roku 1863. zrušil rozsude,'<' nalézacího soudu v části, 
v níŽ byl obžalovaný uznán vinným přestupkem podle § 491 tr. zá~. 
a čl. V. zák. ze dne 17. pros,ínce 1862, čís. 8 ř. zák. z roku 1863, spa
chaným tím, že dne 9. záři 1927 veřejně a před více lidmi četnickou sta
nid v K. slovy: »Já se ncbojím ani 10 četníků" uváděl ve v~řejný po
směch a obžalovaného z této části obžaloby podle § 259 ČlS. 3 tr. ř. 
spro-sth. Důsledkem toho zrušil rozsudek í ve .výrok~ o trestu a vý: 
rocích s ním souvisejících, obžalovanému vyměř!1 novy trest a OdSOU?ll 
ho za pravoplatný zločin rušení náboženství.!podle}~ .122 a) tr. z~k. 
nepodmíněně podle prvé sazby § 123 tr. za,e pouzlttm ~ .55 t;. z~k. 
k trestu čtyř měsíců těžkého žalá!e, zo.střen~ho. a. d?plnene~o ]~dnu,? 
postem měsíčně a podle § 389 tr. r. k nahra~e nakl~.du trestmho nze111. 
Ve smyslu zákona čís. 75/1919 v doslovu zakona CIS. 163/1920 sb. z. 
a n. vyslovil ztrátu práva volebního. 

Důvody: 

Zmateční stižnO'st napadá důvodem zmatečnO'sti podle .§ 281č čis. 
9 a) tr. ř. jen odsouzení pro přestupek podle § 491 tr. zak.} cl. 'C; 
zák. ze 17. prosince 1862, čís. 8/1863 ř. zák. Právem: Předevslm SI.USl 
nalézacímu soudu poznamenati, že měl uvažov;rti O' I,:m, z~a tent? CIn, 
jenž byl spáchán dne 9. záři 1927, v době kdy pron obzalovany byl 
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·vzat soudem do vyšetřování, totiž dne 9. března 1928 v den hlavního 
přelíčení, pří němž teprve byla naň rozšířena obžaloba, nebyl již pro
mlče?, co.~ by kromě zjištění, že promlčecí tříměsiíční lhůta podle § 532 
!r. za~. Jlz ur:lynula, vyža(~ova!o. podle. povahy trestného činu zjištění, 
ze obzalovany v promlčecl Ihute nespachal trestného činu. K tomuto 
účelu bylo by třeba podle §§ 281 čís. 9 b), 288 čis. 3, druhá věta a § 
290 tr. ř. rozsudek zrušiti, kdyby byla skutková podstata onohO' pře
stupku v činu obžalovaného shledána. Tu však má zmateční stížnost 
~ nehledíc ani k pochybnostem, jež vyslovuje pro-ti odsouzení proto, 
že v K~ ne~í četnické stanice, jež by mohla býti uražena ~ pravdu 
v tom, ze vyrokem není vůbec četnÍ>Ctvo uváděno v posměch; vychází.Jj 
se ze skutkových zjištění soudu o doslovu výroku a o souvislosti, za 
níž se stal, není jím nijak naznačeno, že by důvod tohO', že se obžalovan\' 
~e?ojí an! :? četníků, byl v nějakých vlastnostech četníků samých, ukázu'
]lCICh na .1epch ?ezmoc.nost ?e~o nemohoucnost c:držeti v případě potřeby 
nu~n,:u. sluzebnl autontu, .člmz by. teprve ta kovy výmkl měl zpCtsobilost 
tlvadet! četmctvo v posmech. Tu slo 0' pouhou zcela všeobecnou chvá
stavost obžalovaného o jeho vlastní nebojácnosti, kterou vvzdviM zmín
kou o 10 četnících, jíž však autorita určité četnické' stani:ce pro- obža
lovan~ho sn~d. k za,'<ročení příslušné nebyla snižována a tím ve veřejný 
posmech uvadcna. Proto bez ohledu na to, zda se snad čin do soudního 
zakročení n~p;.omlčel, třeba vyhověti zmateční stížnosti uznáním úplné 
beztrestnostJ emU podle I:l 281 čís. 9 a) tr. ř. a dále uznati,právem, jak 
se stalo. 

Ježto z přitěžujících okolností odpadá přitěžující okolnost souběhu 
zločinu s přestupkem, zbývá jen přitěžujícJ okolnnst více útoků a i sou

,dem zrušovacím byly přiznány polehčující okolnosti částečnéh~ doznání 
a prudk1ého hnutí mysli následkem' požití lihOVin, bylo trest při nové 
vým~ře vz.~ledel11 k :?din~vm poměrúm obžalovaného za použití § 55 
tr. zak. ,"nlZltJ a vymentt, pk se stalo. V ostatních výrocích se odkazuje 
na sprav?é důvody so.ud(~ nall~zacího a připomíná se, že podmíněné 
odsouzen~ bylo ve zrusenem vyroku vyloučeno vzhledem k dřívějšímu 
odsouzelll obžalovaného ~ byl totiž krajským soudem v Olomouci od
souze~ dne 9~.dubna 1926 pro r9z.né zločiny na dobu 4 měsícll ~ podle 
§. 2 zak,:~a .:18. 56~!1 ~1~: procez nebylo nutno, ani pn nové výměře 
t. estu, pn mz soubezny Cin odpadl, poukazovatJ soud prvé stolíce, bv 
znovu rozhodovalo podmíněném odkladu výkonu trestu. . 

čís. 3340. 

Otázku přípustnosti (překážky) svědecké přísahy fesfl posuzovati 
podle znalosti nalézacího soudu v době vzet! svědka do přísahy' jest 
proto na obžalovaném, by okolnosti přísaze bránicí sdělil včas n~éza
dmu soudu (§ 170 tr. f.). 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1928, Zm I 496/28.) 
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Ne j v y Š š í s o II d jako soud zrušovaCÍ zamítl v neveřejném za
sedání zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu 
v Písku ze dne 18. kvčna 1928, jímž byl stěžovatel uznán vinným zlo
činy podle § 81 a podle §§ 8, 171, 173, 174 II fl tr. zák. a přestupkem 
podle § 12 odst. II. cís. pat. z 24. října 1852, čís. 223 ř. zák., mimo 
jiné z těchto 

dúvodů: 

Zmateční stížnost uplatňuje vadnost rozsudku podle § 281, čís. 3 tr. 
ř. z dllvodu, že za hlavního přelíčení byl vyslechnut jako svěde.k čet
nícký strážmistr Josef Sch. pod přísahon, ač prý obžalovaného ne
návidí a vypovídal jen ze zášti . .lak z protokolu o hlavním přelíčení jest 
zřejmo a stížnost sama připou,t:. nco/Hadil se obžalovaný při výslechu 
svědka proti vzetí do přísahy, ani proti nalézacímu soudu neuplatňoval 
ono domnělé nepřátelství svědkovo. Nelze proto přihlížeti ke tvrzením 
obžalovaného, teprve dodatečně ve zmateční stížnosti uváděným. ježto 
otázku přípustnosti (překážky) svědecké přísahy jest posuzovati podle 
znalosti nalézacího soudu v době vzetí svědka do přísahy. B'!lo na ob
žalovaném, by okolnosti nyní uplat.ňované sdělil v čas nalézacímu soudu. 
Zrušovacímu soudu náleží jen přezkoumávati, zda, hledíc k okolnostem 
vyšlým na jevo při hlavním přelíčení jest stanovisko prvého soudu odů
vodněným; v souzeném případě neměl ualézací soud příčiny pochybovati 
v době vzeti tohoto svědka do přisahy o přípustnosti tohoto procesního 
úkonu. Nelze tu proto shledati porušení předpisu § 170 čís. 6 tr. ř. 

čís. 3341. 

.Jde o zpronevěru (spolupachatelství), nikoliv o spoluvinu na zpro
nevěře neb o podvod,odviiděly-Ii pokladní obecních lázni peníze vy
hrané za llstky, osobě, již náleželo přijímati a súčtovati výtěžek za ptIo
dané Iísffky (obecnimu úřednl!k~), jednaly-Ii ve vzájemně vědomé sou
čínnost!i s loutoo-so-bou a šlo-li všem o to, by p,cnlze nebyly správě lázní 
odvedeny, nýbrž mezi ně rozděleny. 

. Při skutkový(lh podstatách, které vykazují znaky růmých deliktů 
majetkových, rozhoduje vždy ta skutlková podstata, ze které vzešlo přl-

. mo poškození. : 

(Rozh. ze dne 6. prosince 1928, Zm 1410128.) 

N e j v y Š š i s o u d jako soud zrušovaci zavrhl po ústnim líčení 
zmateční stížnost obžalovaných do rozsudku krajského soudu v Chebu 
ze dne 27. března 1928, jímž byly stěžovatelky uznány vinnými zločinem 
zpronevěry podle §§ 183, 184 tr. zák., mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Dovolávajk se číselně důvodu zmatečnosti podle § 281, C1S. 10 tr. 
-ř namítá stížnost . především, že rozsudkem zjištěné jednání obžalova-

JOY 

1],"cl1 bylo neprávem podřaděno pod ustanovení §§ 183, 184 poslední věta 
tr. zák., neboť v tom. že obžalované odvedl)' 220.000 Kč, pokud se týče 
96.000 Kč K-ovi, nelze prý spatřovati zadržení nebo přivlastnění si těch
to peněz obžalovanými proto, že rozsudek! zjišťuje, že K-ovi náleželo 
kromě jiného přijímati peníze pokladními za lázeňské lístky vybrané a 
ie súčtovati. Odvedením řečených částek K-ovi nedopustily prí' se ob
žalované vůbec žádného nedovoleného jednání. Ve svých dalších vývo
dech vztahujících se k číselně uplatňovanému zmatku podle § 281, čís. 
10 tr. ř. vyslovuje stížnost názor, že jednání obžalovaných mohlo by 
býti spoluvinou na zločinu zpronevěření podle §§ 183, 184jJos1. věta 
t,:. zák., kdyby bylo dokázáno, že obžalované věd~ly, "že K.. zamýšl~ 
svěřené mu částky za sebou zadržetI nebo Je sobe pnvlastnltl, tvrdl 
však, že tu není tohoto předpokladu. Posléze namítá stížnost v této 
souvislosti, že se nedopustil zločinu zpronevěření podle §§ 183., 184 
pasl. věta tr. zák., nýbrž že spáchal bud' Úoči" zneužití moci úřední 
podle § 101 tl". zák., nebo zločin podvodu podle §§ 197, 200, 203 tr. zák. 
a Že by v důsledku toho přicházela v úvahu spoluvina obžalovaných na 
některém z tčchto zločinú, kdyby bylo prokázáno, že obžalovaným byl 
znám zlý úmysl K-úv, že to však obžalovaným dokázáno nebylo. Těmito 
vývody neprovádí stížnost číselně uplatňovaný zmatek podle § 281, 
čís. 10 tr. ř. po zákonu, neboť nedoznává vúbec trestnost jednání ob
žalovaných a domáhá se v důsledku toho úplného jich osvobození od ob
žaloby. šlo by ve skutečnosti o zmatek § 281, čís. 9 a) tr. ř., leč i ten 
ie uplatňován ueprávem. St.ižnost nenapadá stanovls'ko rozsudkem za
uiaté, že řečené částky 220.000 Kč a 96.000 Kč byly obžalované Kat':.řině 
T-ové pokud se týče obžalované Elle T-ové svěřeny a že byly urceny 
pro správu lázní, pro niž byly op žalovanými jako pokladními vybrány, 
nýbrž namítá, opíraiíc se o skLitkové zjištění rozsudku, že K-ovi na
léželo přijímati a sú"čtovati výtěžek za lázeňské Hstley pokladními pro
dané .. že obžalované nezadržely za sebou a nepřivlastnily si ony jim 
svěřené část.ky, odevzdavše je K-ovi, a že se uedopustily tímto odvede
ním oněch částek vůbec trestného činu. Zmateční stížnost přehlíží, že 
rozsudek v rozhodovacích důvodech zjišťuje, že šlo o vzájemně vědo
mou součinnost obou obžalovaných s K-em a že obžalované byly si toho 
vědomy, že jde pří jejich jednání, při o,dv,ád~ní. oněch částek. K~ovi, 
o to, by tyto částky nebyly odvedeny sprave lazn1 nebo ObCl, nybrz by 
K a obžalované je mezi sebou rozdělili, a že dále zjišťuje, že K., jemuž 
byly ony částky svěřeny, předal z nich obžalované Kateřinč ! -ové do
hromadv 20.000 Kč a obžalované Elle T -ové celkem 8.000 Kc a zbytek 
si podrŽel. Přihíiží-li se při posuzování jednání obžalovaných k ce
lému rozsudkem zjištěnému skutkovému ději, tedy zejména též k po
sléze řečeným skulkovým zjištěnim. nelze rozsudku důvodně vytýkati 
mylné právní posouzení věci, shledal-li v jednání obžalovaných, skutc 

kovou podstatu zločinu zpronevěření podle §§ 183, 184 posl. ,veta tr; 
zák.; neboť podle skutkových zjištění rozsudk?vých zadržely obzalovane 
za sebou a přivlastnily si společně s K-em Jako spolup~cha~e,lky. ony 
svěřené jim částky, projevivše svým ~chováním rozhodnuti, sverene 11m 
částky správě lázni vúbec nevydati, nýbrž stav, jímž byly tyto částky 
odňaty moci správy lázní, uči.niti trvalým (zadrže' svěřených, částek), 

Trestn! rozhodnuti X. 4" 
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a oso~o~aly si,~ku ;;věř~?ým část~ám právo po způsobu vlastníka (při
vI~stnevUl Sl s,verenYCh cast:k):., Pn tOI~l diužno poznamenati, že stížností. 
z~ura~noy~n~, skutečnost, ze zalovane odvedly K-ovi celé tu v úvahu 
pnch,~zejlcI ca;;tky a ob~ržely pak teI;rve od K-a část těchto peněz, 
Katenna T-ova 20,000 Kc a Ella T -ova 8.000 Kč nemůže na skutkov' 
podstatě ::ločinu,}pronevěření ob~alova,?ým za vi~u daného nic změniti~ 
C,hc,e-h vsak shznost tvrzemm, ze obzalovaným nebylo dokázáno že 
vCgely, že K :am~šlí svěřené mu částky, o ňěž tu Jde, za sebou' za
drzeh a Je wbe"př!vlas!nitj, vyjádř!!i, že, ro::sudek neuv~dí důvody pro 
ono, skutlrove zllstem, ze slo o vzaJemne vedomou soucinnost obžalo_ 
vanY,ch s ~-em ~ ~e ,obžalované byly si toho vědomy, že jde při jejich 
Je~~an~, pn, odvadenl shora řečených částelo K-ovi o to, by tyto jemu 
:verene pemze nebyly odvedeny správě lázni nebo obci, nýbrž by K a ob
zal~vane Je n~ezl se ,bou rozděli,li (zmatek pO,dl~ § 281, čís, 5 lL ř,), jde 
o ovytku neoduvodnenou; nebot rozsudek uvadl pro tento výrok náležité 
duvody, 

~ ostaÍ1;ím s~rchu řečeným vývodům stížnosti vztahujícím se k čí
~elne uplatnovanemu zmatku pod'!:e § 281, čís. lOtr. ř, budiž k vúli 
uplnostr poznamenáno ještě toto: O spoluvinu obžalovaných na zlOčinu 
zproneyěření podle §§ 5, 183, 184, poslední věta tr. zák nejde tu již 
proto, ze rozsudek oním svým výrokem, že tu šlo o vzájemně vědomou 
souči~nost obžalovaný.ch s K-em, zjišťuje, že se K a obžalované dO'
pu~tlh zloči?u z~rone~ěření jí,m z~ vinu ,k'ladeného jako spolupachatelé. 
Nez, nehledlc anI k predpokladanemu spolupachatelství s K-em, nebyla 
by kvahfrkace závadnéhO' jednání stěžovatelek jako zločinu podle §§ 183: 
~, 184 Ir. zák právně pochybenou, ježtO' skutková podstata tohoto zlo
c,mu ]est,vyč,e:pán~ již tím, že stěžovatel'ky s výtěžkem zallázeňské 
lrstky, JeJ~ pr1J~ly pnene~l a pro láze,ňskou správu, nenaložily tak, jak: 
P?dl~ proJevene nebo predpokládané vůle této správy naložiti měly, 
~ybrz d,sp?novalt s ním protipr.á;,ně, odevzdavše jej K-ovi u vědomí" 
ze on SI Je] podrzl pro sebe, A J'z touto protiprávní disposicí _ ode
vzdáním výtěžku K-ovi - byl zločin spáchán a dokonán bez ohledu na 
to, zda a jaký prospěch stěžovatelkám z 'činu vzešel a jak K se své 
strany s penězi jemu předanými dále protiprávně naložil. I kdyby se dále 
přIsvědčilo názoru zmateční stížnosti, že se K. dopustil jednání roz
su~kem zjiště~éhO' jako O'becní úředník ve smyslu § 101 tL zák" ~epři
chazel by na JehO' straně v úvahu zločín zneužití úřední moci podle § 
101 tL zák" nýbrž zločin zpronevěření podle §§ 181, 182, druhá věta 
!r. zák, neboť trestné jednání Augusta K-a bylo by spatřovati v tom,. 
ze za sebou zadržel a sobě přivlastni! částky 220.000 Kč a 96,000 Kč, 
které ~,:u byly)ako ob~c,ním,: úřeodníkovi svěřeny z příčiny jeho veřej
neho uradu. Pn tom muze byll zustaveno stranou zda za obecního tJ
ředníloa ve smslu § 101 tL zák, bylo by považovati' i obžalované jakožtO' 
zaměstnankyně obce, jestiť na každý způsO'b nepochybno, že případná 
spoluvma obžalovaných na tomto zločinu podléhala by podle trestního 
zákona těžšímu trestu, než jest trest, stanovený na zločin zpronevěření 
podle §§ 183, 184 posL věta tf-zák., jímž obžalované byly uznány vin
nýmI. Stěžovatelky nemohou se domáhati něčeho, CO' by bylo v jejich 
neprospěch, poněvadž by se to příčilo povaze jich opravného prostřed-
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kLl, j.ímž má bS·ti přivoděno rozhodnutí pro ně příznivější..Dále uplatňuje 
zmateční stížnost, že jednání obžalovaný-ch bylo po případě posuzovati 
jako s~oluvin,u na,!l?č!nu podvod~, spáchall~m A~išu~tinem K-em, Při: 
svěcIčitJ lze. ze zpstelll rozsudkova poukaZUJ' na Jlste prvky podvodne 
jak u K-a (na pL objednání lázeňských lístků za zády představeného 
úřadu), tak u stěžovatelek, které vyvinovaly činost, jež podporovala 
pokucI se týče zakrýti měla podvodné jednání K-ovo. Leč při skutkových 
pocIstatá:h, které vyka,zují znaky různý~h ,?eliktů ,?1ajet~ových" roz
hoduje vzdy ta skutkova podstata, ze ktere pnmo vzeslo poskozelll, Tou 
je v souzeném případě, jak správně vysIovil již nalézac.í soud, zadrženi, 
pokud se týče přivlastnění si svěřených peněz obžalovanými a K-em 
Nastaloť poškození tím, že obžalované peníze stržené za prodané lá
zeňské lístky neodvedly lázeňské správě, nýbrž ponechaly si je spolu 
s K-em, Dotyčné počiny podvodné sloužily jen jako prostředek k nabytí 
a udrženi si svěřených peněz, takže zmateční stížností žádaná 'kvalifi
kace neoďpO'vídala by zákonu, ježtO' těžisko trestné činnosti spočívalo 
v protiprávním zaďržení a přivlastnění si svěřeného statku, Napovídá-li 
posléze zmateční stížnost, ·že stěžovate'lklY, neučinivš~ O' trestn,é činnosti 
K-Qvlí povinné oznámeni nadřízenému úřadu, dO'pusllly se zlocmu podle 
!l214 tL zák, stačí zdó-razniti, že to,to zákonné ustanoveni předpokládá 
Činnost, kterou někído bez předchozího dO'fO'2lumění s pachat,elem tep ,:ve 
po spáchaném zločinu pachateli napomáhá (§§ 6 a 210 3- nas!.), ~dezto 
tu podle závazných zjištění rozsudkových šlo o spo,lecnou soucas~ou 
činnost stěžovatelek s K-em na základě společné domluvy. O zločmu 
po?le § 214 tL zák, nemůže býti proto řečI. 

čís. 3342. 

Uzamčenou ve smyslu § 174 II c) tr. zák. jest věc op,atřená překáž
kou zamezující neb aspoň stěžujlcí přístup k ni cizím nepovolaným oso
Mm zejména překážkiou, kteroltl! majitel umistil mezi věc a osoby dzí 
v ~yslu a k tOOlu clli, by byla před nimi chráněna; nezáleží na tom, 
zda je k odstraněni překážky třeba většiho či menšího napjeti sil nebo 
tělesné námahy vůbec; rozhoduje, zda mě~ být,~ přek~~kou, zejmé~ podle 
úmyslu majitelova Z3l1rezen neb aspon sŤlzen liZ s a m přI S tup 
k věc i nepOVOlaným osobám cizím. 

Součástky (kovové) do stavby pevně zadělané (přišroobované), 
aby byly podle svého vlastniho určení jako součástIW stavby (oken: 
nich rámů) uvedeny v nezbytné pevné spojení se stavbou, nejsou věctnt 
uzamčenými ve smyslu § 174 II c) tr. zák. 

(Rozh. ze dne 6, prosince 1928, Zm I 599/28,) 

N e j vy Š š í s o II d jako soud zrušovací po ústním MČ,ení zmate~ní 
stížnosti obžalovaného Rudolfa N-y do rozsudku zemskeho trestmho 
soudu v Praze ze dne 2, června 1 928, pokud jím byl stěžO'vatel uznán 
vinným zločinem krádeže podle §§ 171, 173, 174 II a), c), 176 II c) tL 

490 
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zák., částečně vyhověl, pokud napadá rozsudkový výrok kvalifikuj.·.· 
jeho či:'. také podle § 17~ ll,;) tr. z;íJk., a zrušil napad~ný rozsud~~ 
v t~to, ca~h ledna~ oh!edne st.ezovatele Rudolfa r-.:-y, jednak podle § 290 
tl. r. Lake ohledne obzalovaneho Joseta M-e, lenz opravného prostředk 
~epodaJ. Důsledkem toho zrušil napadený rozsudek ohledně obou ob~ 
zalovaných také ve výroku o trestu a vyměřil jim znova trest. V otázce 
o niž tu jde, uvedl v ' 

cl Ů v o cl ech: 

Zmate?ní stížnost je v právu, pokud napadá rozsudkový vj'rok, jímž 
byl !restny čm obou obžalovaných kvalifikován jako zločin krádeže mi
m? jiné (§§ 173, .174 II a) 176 II cl, tr. zák.) i podle § 174 II c) tr. 
zak. V rozsudkovych důvodech uvádí se v tom směru, že věci odcizené 
obžalovanými j:st p~:kl.ádati za ~zamčené Pl'oto, že šlo o věci, které byly 
do stavby p,e':.~e :ad~!any tak, ze pachatelum bylo nutno přemoci s na
Plehm Sll vetsl prekazku. Podle rozsudkového výroku a podle podrob
nějších zjištění rozhodovacích důvodů šlo O různé kovové součástky 
okenních rámů na novostavbě, o okenní zámečky a záskočky, klíčky 
a kování oken, při čemž ostatně jen, pokud jde o kličky, vychází z roz
sudkových zjištění na jevo, jakým způsobem byly »do stavby pevně za~ 
dělány«; uvádí totiž o nkh, že byly na oknech novostavby přišmubo
vá~y~. Než právnímu názoru, jenž došel takto v rozsudku výrazu, při
svedclŤl nelze. Jak podle smyslu, přikládaného pojmu »uzamčenÍ« 
v. obecné mluvě, ta.k zejména podle výkladu, jehož se dostává zákon
nemu pOJmu »uzamčených věCÍ« v judikatuře zrušovacího soudiU jest 
věcí uzan:čel1?~ .~O::UI12~ti věc, která je opatřena překážkou, zame~ujíci 
neb aspon steZU]lCl pnstup k ní nepovolaliým osobám cizím, zejména 
p.řekážkou, kt:,rou m~jitel umístil mezi věc a osoby cizí v úmyslu a ,kl tomu 
'clh, by byla pred mml chráněna. Jednou z okolností, kvalifikujících krádež 
~a .v~cech uza~1čený~h jako zločin, je tedy ske větši zločinná energie, 
leVICI se ve svemocnem odstranění překážky, při tom ie však úplně ne
rozho,dno, zda je k j ejimu odstranění třeba většího čÍ menšího napjetí 
sil nebo tělesné námahy vůbec. Z toho je již zjevno: že ona jak shora 
řečeno, jediná okolnost, zdůrazňovanél. rozsudkem s~ma o s~bě k zalo
žení zákonného pojmu uzamčených věcí nestačL Vlastní těžiště této zlo
činné kvaliifikace spočívá v okolnostech jiných, totiž v t0111, že překáž
~ou ::',ěl ?}'ti z,~jména p,:dle úmyslu majitelova zamezen neb aspoú stí
zen lIZ sam pnstup k veCl nepovolaným osobám cizím. Rozsudek ne
zjiš~uje však nic, co by nasvědčovalo úmyslu majitele odcizených věd, 
by ]leh přlpevněním (pevným zaděláním) do stavby byl přístup k: nim 
zamezen ncb stižen, naopak je i ze zjištění samotnéhO' rozsludku zjevno 
zcela nepochybně, že připevněním, zejména přišroubováním oněch podle 
l:~zsudkového zlištění vesměs kovových věcí nebyl sledován žádný jiný 
ucel nez, aby VeCl ty byly podle svého vlastního určení jako součástky 
stavby (okenních rámů) uvedeny v nezbytné pevné spojení se stavbou. 
Bylo proto z důvodu zmatečnosti podle § 281 čís. ID tr. ř. zmateční 
stížnosti obžalovaného Rudolfa N-y vyhověti, pokud napadla rozsuclkový 
výrok, kvalifikující jeho čin také podle § 17411 c )tr. zák. Poněvadž tytéž 
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důvody jsou ku prospěchu také spoluobžalovanému Josefu M., jenž 
opravného prostředku nepodal, bylo ve smysl'll § 290 tr. ř. postupovati 
i ohledně tohoto obžalovaného tak, jako kdyby dotčený dlivod zmateč
nosti byl býval uplatňoval, a rozsudek í ohledné něho zrušiti tak jak se 
sta'lo ohledně stěžovatele Rudolfa N-y. Dllsledkem toho bylo rozsudek 
soudu nalézacího zrušití i s výroky o trestu a tento znovu vyměřiti podle 
§ 178 tr. zák. 

čís. 3343. 

§ 338 tr. ř. neuznává ja:l<o důvod pro sejití pod spodní hranicí zá
konné trestní sazby ohled na výživu nevinné rodiny (§ 55 tr. zák.). 

(Rozh. ze dne 6, prosince 1928, Zm I 638/28.) 

N e j v y Š š í s o u cl jako soud zrušovaCÍ vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti státního zastupitelství do rozsudku porotního soudu 
v Praze ze dne 25. září 1928, pokud jím byl obžalovanému, odsouze
nému pro zločin násilného smilstva podle § 125 tr. zák., zločin zprznění 
krve podle § 131 tr. zák. a přestupek proti veřejné mravopočestností 
podle § 516 tr. zák. použitím § 55 tr. zák. uložen trest těžkého žaláře 
v trvání dvou let, zostřeného' a doplněného jedním postem čtvrtletně, 
zrušil napadený rozsudek ve výroku o hlavním trestu a obžalovaného 
odsoudil podl·e první věty § 126 tr. zák. se zřetelem k ustanovení §§ 34 
a 35 tr. zák., použitím § 338, \ll. odst. tr. ř. :lil trestu těžkého, žaláře 
v trvání 2 (dvou) roků. Výroky porotního soudu o zostření trestu, o za
počítání vazby vyšetřovací a o ztrátě práva volebního z11staly v plat
nosti. 

Důvody: 

Zmateční stížnost jest v souzeném případl' přípustna a také odú
vodněna. Obžalovaný byl sborovým soudem porotním na základě vý
roku porotců uznán vinným zločinem násilného· smilstva podle § 125 
tr. zák., zločinem zprznění krve podl:e § 131 tr. zák. a přestupkem proti 
veřejné mravopočestnosti podle § 516 tr. zák. Podle zásady §§ 34 a 35 
tr. zák. bylo tudíž v souzeném případě vzíti za poďk11ad vyměření trestu 
trestní sazbu prvé věty § 126 tr. zák., trestní sazbu těžkého žaláře mezi 
5 á 10 lety. V takO'vém případě přísluší sborovému soudu porotnímu, 
pokud jde o otázku přípustnos1i zmírnění nebo zaměnění zákonem 
určeného trestu, jediné právo v třetím odstavci § 338 tr. ř.llvedené, t. j. 
sborový soud porotní smí v takovém případě, sbíhají-li se velmi důležité 
a převažující okolnosti polehčující, nalézti jak na mírnější druh trestu 
žaláře, tak i snížiti jeho trvání. ni,kioli však pod rok. Neshledá-li sborový 
soud pOTotní v takovém případě podmínky třetího odst. § 338 tr. ř., ne
smí podle §§ 32, 33 tr. zák. zásadně sejíti pod nejnižší míru zákonné 
trestní sazby těžkého žaláře ocl 5 do 1.0 let. Okolnost rázu v .§ 55 tr. 
zák. uvedeného - ohled na výživu nevinné rodiny - § 338 tr. ř. jako 
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důvod Pf? seF,ti p~d spodní hrar~ici zákonné trestní sazby neuznává. 
V s?uzenen; pnpade byl trest vymeř~n podle § 126 tr. zák!. zřejmě podle 
prve Ť! estn< sazby tohoto ustanoven< zakona. Sborovy' soud paTo'", . 
"I b' I ' I.' snIZl o za ovane'2':u trest pod zákonnou trestní sazbu těžkého žaláře od ' 
do 101e,t, ~ymenv mu trest těžkého žaláře v trvání dvou let, wsileneh~ 
a doplnen;,ho .po~ten: 'I, letně jen použitím práva záměny trestu podle 
§, 55 ~ .. ~~k., jenz mel, by místo jen při zákonné sazbě trestní 5 let ne
pr.evysuj1c.l. ~e .sborovy soud porotní neshledal v souz2ném případě poci
n;mky zmlrnenI tres!up,~dle ,§ 33~ odst. třetí tr. ř. a že snížil obžaloH_ 
ne,:,u Ir.est, pod nejl1lZS1 mIm zakonné trestní sazby jedině použitím 
prava .zameny trestu podle § 55 tr. zák., vysvítá z toho, že jednak na
pa?e~y r.ozs~dek vubec se nedovolává ustanovení § 338 odst. třetí tr. ř., 
uvad,eje je~ jed;lU.okol~~st poliehčující, že obžalovaný jednal v prudkém 
~nuŤ! mysh, soz, ta~ vyse uvedeno, s hledíska § 338 tr. ř. nepastačuje 
jed~ak ~e OdllV?dnuje ~~~ zmírnění trestu jedíně tím, že by nevinné ro~ 
~!n~ obzalovaneho, o nIZ jest mu pečovati, vzešla duležitá škoda na vý
Zlve, kdyby trest obžalovaného déle trval, cituje při tom výslovně ještě 
§ 55 tr. ~ák. J esotliže však soud, jakkoli sám podmínky § 338 tr. ř. ne
sh~edal, jen z duvodu § 55 tr. zák., jehož použítí tu bylo vyloučeno 
sesel s trestem pod nejnižší mez zákonné trestní sazby, vykročil tín; 
z mezí,~vého práva zmír,ňovacího (zaměňovacího') a zavinil tím zmatek 
po~dl; c~~. 12. §. 3,44 tr. :. J;,ha;ozhodnutí bylo tudíž napadnauti zma
te~,nl st,I.znostl, jez jest v~cne oduvodněna. Bylo proto vyhověti zmateční 
stlznostr a mzhodnautr, jak se stala. Při nové výměře trestu bylo však 
soudem zrušovacím paužíto ustanovení § 338 odst. třetí tr. ř. vzhledem 
k tomu, .že kr0'2'~. r;rudké~~ hnutí mysli shledány byly další důležité 
okolnastI polehcujICI, menSI adolnost proti svodu následkem alkoho_' 
lrsmu z~. n~hodivší ,se, mu ,p.m,ežitosti, když dceru, jsa podnapilý, samu 
dor:;a enstrhl, a m~ne. pech ve vychování, kteréžto polehčující okolnosti 
~aF prevah~l .~ad)edrnau přitěžující okolností, sauběhu více trestných 
cmu a naplnu']l predpaklady § 338 tr. ř. za nichž smí soud sejíti pad 
nejnižší mez zákonné sazby trestnÍ. ' 

čís. 3344. 

• P~kud j~e ? uráž~:r:! ~a ~ti, ~ylo-li tvrzeno, že nemocenská pO.iisťovna 
sl?atne ,l!ak!ad~ s pO]lstencl a ze benevolentně jedná s dlužníky pojlllt-, 
nych pnspevku. 

, K be~trestnosti l?odle § 4 tisk. nov. nestačí, že obžalO'vaný »podle 
sveho nazoro« pollladal výtky za důvodné, nýbrž je zkO'UilI1ati zda se 
dovědělo stiŽ110stech takového rázu, že mohly býti pO'dle svéhO" věcnéhO' 
obsahu objektivně pokládány za pravdivé a správné. 

Jest přihlížeti i k tomu, zda se nemohl snadno přesvědčiti o bez
důvodnO'sti výtek, kdyby si byl povšiml předpisů :zákona o nemocen
ském pojiš!!!nl a obecnýCh zásad, platných pro poskytování pO'dpor 
II dotyčné pojišťO'vny. 

(Rozh. ze dne 7. prosince 1928, 2m I 320/28.) 
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N e j v y Š š í s o ud jako soud zrušovaCÍ vyhO'věl po ústním líčení 
zmateční stížnosti soukromých obžalobců do rozsudku zemského trest
ního jako kmetského soudu v Praze ze dne 22. března 1928, jímž byl 
obžalovaný podle § 259 čís. 3 tr. ř. a § 4 zákona ze dne 30. května 
1924, čís. 124 sb: z. a n. sproštěn ze soukromé obžaloby pro přečin 
urážky na cti tískem podle § 488, 491, 493 tr. zák. a § 1 zákona ze 
dne 30. května 1924, čís. 1241 sb. z. a n., zrušil n'apadený rozsudek 
v celém rozsahu jako zmatečný a věc vrátil soudu prvé stolice, by ji 
znoVU projednal a rozhodl. 

Duvody: 

Prvý sO'ud pokládal obsah pozastaveného článwu v několika bodech 
za urážlivý a shledal v příslušných urážlivých větách objektivní skut
kovou padstatu urážky na cti podle § 491 tr. zák. Jsou to věty: a) »Ne
mocenská pO'jišťovna p-sklých truhlářů netěší se dobré pavěsti. Han
drkuje se s pojištěnci častO' a korunu podpory, odmítá hraditi nutné 
opravy chnupu a j-inak nevynilká léčebnou péčí ..... Pojištěnci právem 
říkají, že je s nimi správou nemacenské pojišťovny nakládáno hUře a 
Mře«. b) » .... zjistili jsme, že je úžasně benevolentně správou sp'Ole
čenstevní pojišťO'vny jednána se zaměstnavatelskými dlužníky pojist
ných příspěvků .... u Okresní nemocens'klé pojišťovny nemohly by býti 
tak úžasně pO'zadu s placením pojistných příspěvků, jako jsau nyní. Je
nom za loňský rak dluhují na pojistných příspěvcích téměř cel'ý miliO'n 
Kč! Protestujeme proti tomuto úžasnému ho,spodářstv,í ...... Obžalo-
vaný tentO' výrok soudu prvé stolice, že v řečených urážlivých větách 
dlužno spatřavati objektivní skutkovau podstatu rurážky na ctí padle § 
491 tr. zák., nenapadl ani v písemných vývodech ani v ústním přednesu 
při roku zrušovacím, a nenapadl ani další názor prvého soudu, že sO'u
kromí obžalabci jsO'u k obžalobě aktivně I'egitima,:áni. Jest tedy vychá
zeti z toho, že aktivní legitimace soukromých obža!obců n,ení již po
přena a že v aněch směrech je tu objektivní skutková podstata urážky 
na cti podle § 491 tr. zák Prvý soud přes to dospěl k výroku sprošťu
jícímu, pokud jde o věty, uvedené pod a), podle § 4 tiskové novely, pO'
něvadž prý abžalavaný jednal především Ve veřejném zájmu a podařil se 
111U důkaz pravděpodobnosti, co se pak týče dalškh tří vět pod b), jedna
jících o »úžasném hospodářstVÍ«, patrně z téhož důvodu § 4 tiskO'vé nave
ly. Neboť soud sice uvádí, že z důvodu »nedostatku subjeMivní stránky« 
neshl'edal v jednání obžalovaného skutkovou podstatu urážky na cti, ca 
je však mín,ěno tímtO" »nedostatkem subjektivní stránky« a že soud tím 
nemíní nk jinéhO', než že obžalovaný chránil ~ především ~ záiem 
veřejný, je patrno ze souvislasti s předchozími úvahami rozsudku, kde se 
dovozuje, že obžalovaný činil tyto výtky v zájmu veřejném, jakož' i 
zejména z taha,že i, pokud jde O' věty tý,kající se úžasného haspodářství, 
pastupuje soud podle § 13 tisrklové novely, čehož předpokladem jest právě 
sprošťující výmk podle § 4 téhož zákona. c) Pokud jde a větu ».~ ... za
městnanci této pojišťovny jsO'uklOmunisty a dO'hadují se o duležitých 
věcech s čelnými představiteli kal1111nisticl<ého svazu«, dospěl prvý saud. 
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ke; spr?šťujícímu ~ýrok," pro nedo~tatek objektivní skutkové podstaty; 
nektereho z trestnych čmu, uvedenych v §§ 488 a 491 tr. zák. . 

Zmateční stížnosti soukromých obžalohců, napadající tyto výroky 
s hledIska důvodu zmatečnosti čÍs. 5, 9 bl (mylně Í Ns. 9 a) a 10) § 281 
tr. ř., nelze upříti oprávnění. Pokud jde o věty uvedené pod b), týl<ající 
se úžasného hospodářství v žalující pojišťovně, je zmateční stížnost oclú
vodněna podle čís. 9 b) § 281 tr. ř., neboť v té příčině spočívá spro
šťující výrok zřejmě na mylném výkladu a použití § 4 tiskové novely. 
Aby nastala beztrestnost podle tohoto ustanovení zákona, je kromě 
jiného nezbytně třeba provedení du,kazu pravděpodobnosti. Prvý soud 
však v duvodech rozsudku výslovně praví, že ve příčině výtky úžasného 
hospodářství obžalovaný neprovedl ani důkazu pravděpodobnosti. Jestliže 
ho přes to sprošťuje, a to, jak< již uvedeno, zřejmě jen vzhledem k § 4 
tiskové novely, nemůže výrok ten abstáti před zákonem a je zmateČný 
podle § 281 čís. 9 bl tr. ř. Leč i v příčině vět, uvedených pod a), je 
spošťující výrok formálnč i věcně vadný a je stížen zmatky čís. 5 a 9 b) 
§ 281 tr. ř. Lze připustiti, že obžalovaný jednal ve veřejném zájmu; lze 
i připustiti, že soud, zjišťuje další předpoklad zákona, že v zájmu tomtO' 
jednal především, t. j. že bylo hlavním a jediným cílem pachatelovým 
chrániti veřejný zájem kritikou nevybo'čující z mez·í vytyčených zvlášt
nostmi případu, a omezující se, pokud bylo přece třeba dotýkati se cti 
jiné osoby, na míru neinutnější. Vždyť rozsudekl zdúrazň,uje, že v článku 
není nevěcných nájezdú a že článek neobsahuje slovních urážek, a usu
zuje, že tedy nešlo o nějaký »útok« na soukromé obžalobce, a stížnost 
není s to dokázati vadnost tohoto výroku, brojíc proti němu prostě tvrze
ním opaku; leč rozsudek vykazuje nanejvýš povážlivou vadu ve příčíně 
důkazu pravděpodobnosti: Pa obšírném výpočtu obsahl1.l svědeckých 
výpovědí omezuje se soud na zjištění, že obžalovaný měl k sepsání člán
ku dostatečný materiál ve stížnoste·ch několika členll pojišťovny (v roz
sudku jménem uvedených) a ve výsledcích dvou valných hromad, při 
kterých také tyto stížnosti paznal. Rozsudek dále uvádí, že se obža
lovaný též přesvědčil o správno-sti a O' oprávněnosti těchto' výtek -
jakým zpusobem se tak stalo, ovšem nezjišťuje - a na tomtO' podkladě 
dospívá k závěru, že obžalovaný, přesvědčiv se »padle svého' názoru~ 
o důvodno-sti výte'!{), sledoval sepsáním čliánku účel vytčený v § 4 tis,kové 
novely. Z těchto úvah a hlavně z obratu, že obžalovaný podle svého 
názoru pokládal výtky, vznesené proti žalující pojišťovně, za důvodné, 
vysvHá mylnost postupu rozsudkO'vého, pokud prohlašuje důkaz pravdě
podobnosti za zdařený. 

Právní omyli (čís. 9 b) § 281 tr. ř.) spočívá v tom, že nalézacímu 
soudu k důkazu pravděpodobno'sti stačilo, že obžalovaný »podle svého 
názoru« pokládal vznesené výtky za důvodné, ač nerozhoduje tu subjek
tivní nazírání pachatele. S hlediska § 4 tiskové novely nestačí pro bez
trestnost, že se pachatel odvolává na skutečnosti, jež pokládá podte· 

. svého subjektivního nazírání za po·stačitelné. Vyžaduje se naopak, by 
byly dokázány takové skmtečnosti, jež při objektivním zkoumání po
stačují, by tvrzené O'bvinění v daslovu, jak absaženo jest v závadném 
článku, mohlo býti pakládáno za pravdivé. Nelze spoléhati prostě na to,. 
že některými nespokojenými čl'eny nemocenské pojišťovny »vysloveny« 
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byly stížnosti; nestačí, že snad při valné hromadě, kde se jedna'lo o spo
jení žalující pojišťovny s okresní nemocenskou pojišťovnou) stížnosti 
tyto znovU byly předneseny; - aby naplněny byly zákonem vyžactované 
předpoklady důkazu pravděpodobnosti, musí naopak býti zkoumáno a 
zjištěno, zdali skntečnosti, jichž se pachatel dovolával', při bedlivém 
objektivním zkoumán" svou vnitřní spolehlivosti a přesvědČivosti do
stačují, bl' tvrzené obvinění mohlo býti pokládáno za pravdivé. Rozsu
dek ovšem, jak naznačeno, dále uvádí, že obžalovaný zkomnal předne
sené stížnosti pa stránce jich oprávněnosti a přesvědčil se o jkh správ
nosti a oprávněnosti; Teč, nehledíc k tomu, že tu soud má na mysli 
»subjektivní« přesvědčení obžalovaného, nezjišťuje vllbec, jakým ZPlt
sobem zkoumal oprávněnost těchto výtek a jakým zpllsobem a na zá
kladě Merých konkretních okolnosti a postřehl! se přesvědčil o věcné 
jejich oprávněnosti. S naznačeného správného hlediska právního byl bl' 
tedy soud musil zkoumati, zda se obžalovaný dovědělo stížnostech ta
kového rázu, které mahl,y netolika podle osobnosti stěžovatelu, nýbrž 
podle svéhO' věcnéhO' obsahu objektivně býti pokládány za pravdivé II 

správné. Při tom nesměl nechati neuváženo, zda se obžalovaný mohl 
či nemohl snadno přesvědčiti o bezdltvadnosti výtek, kdyby si byl po
všiml předpisů zákona o nemocenském poiištění a obecných zásad, plat
ných pro poskrytování podpor u žalující pojišťovny. Neboť nemocenská 
pojišťovna je při svý·ch rozhodmutích vázána nejen zákannými před
pisy, nýbrž i v zájmu jednotné praxe obecně stanovenýmí zásadami, 
aniž ovšem musí tyto předpisy a zásady proti jednotlivci vykládali 
snad malicherně. Tím, že soud takto nepostupoval, jest opodstatněn for
mální zmatek neúplnosti podle čís. 5. § 281 tr. ř. Ani výrok, týkající se 
skupiny a) pozastavených vět neobstojí tedy před zákonem. Tyto výtky 
byly zástupcem zmateční stižnosti blíže provedeny teprve při veřejném 
ro:klU' o zmateční stížnosti. Uváží-li se však) že již písemná zmateční stíž
nost poukazovala k tomu, že se obža];o'vaný' o bezpodstatnosti oněch 
výtek a o bezvadném postupu nemocenské pojišťovny snadno mohl pře
svědčiti, kdyby se byl všiml předpisů zákona o nemocenském pojišfění, 
že dále stížnost na dvou mistech zduraznila nutnost obiektivního 1)0-

somení s hlediska § 4 tiskavé novely a že' se zejména Ý tom to sm'eru 
dovolávala rozhadnutí čís. 2905 sb. n. s., kde právě o této' otázce ob
šírně pojednáno, - nutno uznati, že příslušné vývody při veřejném 
roku nebyl'y nepřípustným rozšířením zmatečni stížnosti, nýbrž jen při
pustným provedením toho, co bylo s dostatek zřetelně a včas vytýkáno 
již v písemné zmatečn'í stížnosti. . 

Zbývá po'sléze zabývati se poslední pozastavenou větou, obsahující 
narážku na styky zaměstnanců pojišťovny s osobami, jež jsou předsta
viteli komunistického svazu. V této vetě neshledal soud nic urážlivéhD 
a nemůže jí - podle názontl soudu - brána býti v pochybnost, pacti
vost a spravedlnost rozhodování a tím první předpok'lad důvěry ve 
veřejné funkcionáře z toho duvodu, poněvadž »nic takového v závadné 
zprávě výsl'ovně tvrzeno' není a ani z oné zprávy se ona výtka vyvoditi 
nedá.« Právem vytýká stížnost tomuto výroku vadu neúplnosti podle 
čís. 5 § 281 tr. ř. proto, že soud vytrhuje příslušnou větn ze souvislosti 
celého článku, a nedbaje této spojitosti, nezkoumá a nevyslovuje se a 
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tom, zdali závadná věta ve spojitosti s celým ostatním obsahem článkru 
v němž se hned na počátku rupozorňuje na nespokojenost jednot1ivctl 
s pojišťovnou a těsně před závadnou větou {cl se zdůrazňuje, že »'ko
~1Unisté m.~jí pojíšťo~~~ ve. svý.chruká.ch«, r;enabývá .sn,:d smyslu výtky, 
ze se pOjlsťovna nendl presne platnyml zakony, nybrz pokyny určité 
politické strany. Pokud' soud, zjišťuje smysl pozastavené věty, nepo_ 
suzoval věc i s tohoto hlediska, je rozsudek stižen zmatečno'stí podle 
čís. 5 § 281 tr. ř. V důsledcích toho bylo zmateční stížnosti soukromých 
obžalobců vyhověti, napadený rozsudek v celém rozsahu zrušiti jako 
zmatečný a věc podle § 288 čís. 1 a 3 tr. ř. vrátiti soudu prvé stolice, 
by ji znovu projednal a rozhodl. 

čís. 3345. 

Tisková novela (zákon ze dne 30. května 1924, čís. 124 >lb. z. a n.). 
Kmetský soud jest vzhledem k ustanovení § 28 záklOna soudem vý

lučným; jeho věcná příslušnost nemdlže býti vzhledem k ustanovení § 6 
prov. nař. čís. 124}1924 rozšířena ani na takové spoji~é trestné činy, 
které by o sobě náležely do příslušnosti soudu nižšího; nemůže rOzho
dovati v případech jemu zákonem nepřikázaných stejně jako nemůže 
obecný soud sborový rozhodovMi o věci, pro niž je příslušným soud po
rotní. 

Kmeiský soud, vyslovuje svou nepříslušnost II projednáni věci, má 
rozhodnouti rozsudkem, který lze napadati zmateční stížností z důvodu 
čís. 6 § 281 tr. ř. 

Výtka :tm.enšené věrohodnosti z důvodu, že byl kdo již pro různé 
přestnpky potrestán, a že měl více výstupů s obecenstvem, jest výtkou 
opovržlivé vlastnosti; i když byla v obžalobě kvalifikována za přestupek 
§ 497 tr. zál<., musí Ji kmetský soud zkoumati s hlediska §§ 491 a 493 
tr. zák. 

(Rozh. ze dne 12. prosince 1928, Zm I 663/27.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušO'vaCÍ vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti soukromého obžalobce do rozsudku zemského trest
niho soudu v Praze jako soudu kmetskéh'o ze dne 20. září 1927, jímž 
vyslovil kmetský soud svou nepříslušnost k projednání trestní věci pr~ti 
obžalovanému pm přečin proti bezpečnosti cti a postoupIl tuto vec 
k projednání okrresnímu soudu na Kladně jako soudu příslušnému, zrušil 
napadený rozsudek jako zmatečný a věc vrátili sorudu prvé stolice, by 
ji v pětičlenném senátě (kmetském) znovu projednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Proti rozsudku kmetského souelu, jímž vyslovil svou nepříslušnost 
k projednání trestní věci proti obžalovanému pro přeč~n prot!. bezpeč
nosti cti a postoupil tutO' věc okresnímu soudu na Kladne k dalslmu pro
jednání, ježto prý zažalovaný výrok naplňuje jen skutkovou podstatu 
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.přestupku podle § 497 tr. zák., podal zmateční stížnost soukromý ob
žalobce, žádaje, by byl rozsudek kmetského soudu iako zmatečný zrušen 
9. by tomuto soudu bylo uloženo, by nehledě k věcné nepříslušnosti, ře
čenou trestní věc znov,u projednal a rozhodl. Po stránce formálni uva
žoval zrušovací soud především o tom, zda se rozhodnutíkmelského 
soudu, jímž vyslovil svou nepříslušnost, stalo správně ve formě roz
sudku, či zda se snad mělo státi pouhým usnesením. V této příčině ne
obsahuje zákon ze dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n. o změně pří
slušnosti trestních SOUdll a o odpovědnosti za obsah tiskopisu ve věcech 
křivého obvinění, utrhání a urážek na cti, a ovšem ani trestní řád z roklLl 
1873 zvláštního ustanovení. Zrušovací soud shledal však co do této 
otázky jakousi obdobu s předpisem § 261 tr. ř., protože kmetský soud, 
k,terý jest vzhledem k ustanovení § 28 zák. čís. 124}1924 sb. z. a n. 
souelem výlučným a jehož věcná příslušnost nemůže býti vzhledem 
k ustanovení § 6 prov. nař. čís. 124}1924 rozšířena ani na takové spojité 
čin)' trestné, které by o sobě náležely do příslušnosti souelu nižšího, ne
múže rozhodovati v případech jemu zákonem nepřikázaných, právě tak, 
jako nemuže obecný soud sborový rozhodovati o věd, .která patří do 
příslrašnosti soudu porotního. Kmetský soudu tudíž po formáliní stránce 
nepochybil, rozhodnuv v souzeném případě rozsudkem, tím méně, an 
výrok kmetslrého soudu, jímž vyslovil svou nepříslušnO'st, předpokládal 
řešení právní otázky kvalifikace zažalovaného činu. Tím je vyřešena 
i další formálni otázka, týkající se opravného prostřed.ku, kterým lze 
recené rozhodnutí kmetského soudu napadati. Stal-Ii se nález o ne
příslušnosti správně ve formč rozsudku, mllže býtí přípustným opravným 
prostředkem podle §§ 280 a násl. tr. ř. jen zmateční stížnost, ježto jde 
o rozsudek sborového soudu první stolice. Co se týče důvodu zmateč
ností, kterým lze napadati výrok, jímž byla! vyslovena nepřísluŠrnost 
kmetského soudu a věc postoupena k projednáni a rozhodnutí okresnímu 
soudu, necituje ovšem stížnost číselně žádného z důvodu zmatečnosti 
v § 281 tr. ř. uvedených, omezujíc se ve svém úvodu na povšechnou 
výtku, že napadený rozsudek je zmatečným ve smyslu § 281 tr. ř., ježto 
kmetský soud neprávem uznal na svou nepříslušnost, ač prý podle 
správného právního názoru je v souzeném případě příslušným. Zrušo
vací soud, zkoumav věc s hledisI<a důvodu zmatečnosti čís. 5, 6, 7 a 10 
§ 281 tr. ř., z nichž pro každý JSOll tu jisté poukazy, dospěl k závěru, 
že zmateční stížnost uplatňuje svými vývody, jimiž blíže rozvádí onu 
povšechnou výtku, zmatek čís. 6 § 281 tr. ř., že soud neprávem vyřkl, 
že jest nepříslušným. Zákon citruje tu v závorce ovšem § 261 tr. ř.; leč 
dlužno uvážiti, že podle trestn,ho řádu z rokru 1873 Iiepřicházel právě' 
s hl'ediska důvodu zmatečnosti čís. 6 § 281 tr. ř. v úvahu jiný případ, 
než případ § 261 tr. ř. Nyní, když zákonem ze dne 30. května 1924, čís. 
124 sb. z. a n. zavedena nová instituice kmetských soudů jako soudů 
výlučných (§ 28), je tu podobnost právního základu tak vyložena, že 
jest přes výslovnou citaci § 261 v čís. 6 § 281 tf. ř. spatřovati v tom 
nový případ zmatku podle téhož § 281 tr. ř., vyslovil-Ii tento trestnímu 
řádu ještě neznámý soud neprávem, že jest nepříslrušným. Je tu sice 
v zákoně jakási mezera, avšak lze ji oním způsobem vyplniti. ' 

Ve věci samé nelze zmateční stížnosti upříti oprávnění. Z doslovu 
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obžalovacího spisu je zřejmo, že předměteml obžaloby je celá věta 
článku, začínající slovy: »V. měl zvláště zdůrazniti .... « a končící slovy: 
» .... urážky na cti skutkem ve službě podle §§ 331,411 a 496 tr. zák.«. 
Bylo tudíž povinností kmetského soudu, by uvažovalo smyslu a významl! 
této věty v celém jejím doslovu a aby na tomto podkladě odpověděť pak 
na otázku, který trestn.ý čin skutečností, na níchž obžaloba spočívá, 
samy o sobě nebo ve spojení s okolnostmí teprve při hlavním přelíčení 
na jevo vyšlými zakládají, nejsa při tom vázán právní kvalifikací, ktem:! 
závadné větě dává návrh na zavedení přípravného vyšetřování nebo spis 
obžalovaCÍ (§§ 262 a 267 tr. ř.). A v tétO' příčině kmetský soud po
chybil, klada dúraz na přednes. obžaloby, že obžalovaný činí pozasta
veným výrokem sonkromému obžalobci v úmyslu hanlivém výtku pro. 
jeho přeštálý trest, dovozuje dále, že obžaloba spatřuje v: této výtce 
trestný čin (přestupek) proti bezpečnosti cti ve smyslu § 497 tr. zák. 
(a mylně též podle § 493 tr. záh) a projevuje na tomto podkl~dě náz.or, 
že "žalována iest jen druhá část oné věty, kde se soukromemu obza- . 
lohci vytýká jeho přestálý trest.« Tento výrok je již formálně v rozporu 
S ostatním obsahem rozsudku, ježto soud ve výroku rozs,adku vyslovuje 
svou nepříslušnost a odkazuje věc okresnímu soudu k příslušnému jed
nání ohledně celé v obžalobě pozastavené věty a zjišťuje hned na po
čátku důvodú, dovolávaje se »inkriminovaného« výmlou -1 tedy celé. 
větv, - že měl soukromému obžalobci býti vytknut podmíněně při
so,úzený a dávno zaniklý trest na odúvodněnou nedostatku jeho úplné' 
věrohodnosti, čímž přece má soud na mys1i zase první část ZáVa(~lé' 
věty. Kmetský soud, Ip" na právní kvalifikaci, kteron dala zá~ad~lé vetě, 
obžaloba, vychází zřejmě z mylnéhO předpokladu, že tato J;ravnt kvah,
fíkace by'J.a závaznou p1'O soud a směrodatnou pro skutko·ve posouzel1l, 
která část článku je vlastně žalována, a v dltsledku tohoto pochybeného 
hlediska došlo pak k tomu, že soud jednak projevil názor, že s ohledem 
na .kvalifikaci celé věty podle § 497 tr. zák. je vlastně žalováno pouze 
pro druhou iejí část, v níž pfchází výtka přcstálého trestu, zároveň v~a~ 
uložil okresnímu soudu, by provedl příslušné další řízení i o první častl 
této věty, o níž připouští, že obsahuje výtkiu úplného nedosta:t~u 
věrohodnosti soukromého obžalobce. Byla-li však soukromémn obza
lobei v závadném článku vytknuta jeho zmenšená věrohodnost, musil 
soud, nejsa vázán názorem obžaloby. ani co do. s~utkového. výkl;adn 
článku, ani co do jeho právní kvalifikace, zkoumatl vec s hled1sKa vsech 
ustanovení trestního zákona, která se na tuto stať mohla vztahovatl, a 
bylo na něm, bv ji především zkoumal s hlediska přísnějšího ustanovení 
§§ 491 a 493 tr~ zák. Mohlo by tu ovšem jití jen o výčitk'u pro odpykan~ 
nebo prominutý trest ve smyslu § 497 tr. zák." kdyby v po:z~staven: 
větě nebylo projevenO' - roz. v úmyslu hanhvem - ntc J1'.'eho nez 
po,uhá skutečnost, že soukromý obžalobce byl předch:ním, ~?zsudk:J1: 
potrestán pro různé přestupky. Přistupuje-li však k teto vycltce Jeste 
další výtka, že soukromý obžalobce nemůže býti považ?ván za osoh:.t 
úplně věrohodnou a uvádí-1Í se na důkaz tohoto tvrzem netohko leho 
předchozí potrestÁní, nýbrž i okolnost, že l;'ěl víc,~ ,;:ýstupů s . .ob~an
stvem, poukazuje výtka v tomto rozsa~u k U~Okll slrsu,:u, ~am1renem~ 
proti povaze soukromého žalobce, toltz k vytce opovrzhve vlastnoslt, 
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ž~ je osobou .'"éně věro~odnou .. Pokud soud přimykaje sc prostě k práv
mkvahftklac1 SplSU obzalovaclho, nezkoumal věc s onoho hlediska 
sp~čívá ,ieho rozhodnutí na myl!,é~ vý~lad'll zákona (výrok o nepří~ 
slusnoslt byl následkem toho predcasnym); bylo proto odŮVOdněné 
zmateční stížnosti vyhověti, napadený rozsudek zrušiti a vrátiti věc 
soudu prvé stolice, by ji před pětičlenným (kmetským) senátem znovu 
pro}edna) a rozhodl, hOe se při tom shora vysloveným právním názorem 
zrusovaclho soudu a dbaje nákladů řízení zrušovacího. 

čís. 3346. 

Při zpšťo~ání cepy věci, prodané s výhradou práva vlastnického (§ 
183 tr, zák:) Jest V~lh ~ zák!~d ?becnou hodnofu věc!i v době, IiJdy pa
chatel s nt proťipravne naloztlj Jest vzíti zřetel na znehodnocení věci 
obvyMým používáním, nikoliv zlomySlným pošwOIZenim věci pachatelem. 
I-_!"!::,, .~ 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1928, Zm 1 498/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zr,nšovací vyhověl v neveřejném za
s~clánf zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku zemského trest-
11Jho ,soudu,v Praze ze dne 11. června 1928, jímž byl stěžovatel uznán 
vll1nym zloclOem zpr9'l1;věry,podl; .§ 1~3, ]84 tr. zák., zrušil napadený 
lozsudek Jako zmatecny a vec vrahl temuz soudu nalézacíl11u by o ní 
znovu jednal a ji rozhodl. ' 

Důvody: 

Zmatečni stížnost uplatňuje kromě jiných zmateční'ch důvodů zmatek 
P?dle § 281 čís. 10 tr. ř. výtkou, že poškozená trojkolka neměla cenu 
pres 20Cl ,Kč a že .ne~lěl protÚ' obžalovaný, prodav tuto· jemu s vý
h~ad?u prava Vl~stlllckeho prodanou trojkolku, býtí odsouzen pro zločin, 
nyb;z ];,n pro prestupek a domáhá se proto zrušení rozs,udku. Tím vy
tyka shznost, ze cena trOjkolky nebyla vůbec zjištěna. Zmatečni stíž
nosti jest přisvědčiti, pokud táž uvádí, že při zjišťování ceny věci s vý
hradou práva vlastnického prodané, jest vzíti za z<'lk,lad obecnou hod
n.otu věci ~ době, kldy pachatel s ní protiprávně nalOžiL Při zjišťování 
t~to ~eny Jest vZlh zretel na znehodnocení věci obvyklým používáním, 
J1lkohv na zneho?nor;ení zlomyslným poškozením předsevzatým pacha
te!~l~ .. Sou,d ~al~:3'cI tuto hOd,notu zpronevěřené troikoVky vůbec ne
zJlstuJe, nybrz bere v napadenem rozsudku za podklad ien rozdíl mezi 
cenou kupní a učiněnými splátkami, ač v souzeném případě vzhledem 
k tvrzenéma, nezaviněnému poškození trojkolky měl tuto' hodno,tu zvlášť 
v úvahu vzíti, pro případ, že by mu nebyla postačila pro toto zjištění 
výpově?' svědka Jaroslava Š., jenž udal, že za trojkolku vyplatil 2600 
Kč. Nez soud nezabýval se ani s touto výpovědí a hodnotu trojkolky 
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v době, kdy s ní obžalovaný, prodav ji š-ovi) protiprávně naložil, vúbec 
nezjišťoval. Bylo proto zmateční stížnosti vyhověti a iežtO' se nelze 
obejítí bez nového hlavního přelíčení, bylo za souhl:asu generální pro
kuratury podle § 5 zák. ze dne 31. prosince 1877, čís. 3 ř. zák. pro rok 
1878 právem uznati tak, jak se stala, aniž by bylo potřebí zabývati se 
s dalšímu vývody stížnosti. 

čís. 3347. 

Podstatou dokonaného zločinu násilného smilst~a podle § 125 tr. 
zák. jest, že pachatel osobu ženskou skutečně vykonaným násilím 
přemoženou zn e už i jek mim om an ž e Isk é s ou I oH; vyhle
dává se pohlavní s poj e n í (conjunctio membrorum) odpovídající 
pOjmu pravidelné soulože. 

Hájí-Ii se pachatel tím, že následkem lysické nemožnosti k souloži 
nedoŠlo, jest dáti porotcům eventuálni otázku na pokus násilného smil
stva (§ 320 tr. ř.). 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1928, Zm I 685/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném zase
dání zmateční stížnosti obžalovaných do ro·zsudkll zemského trestního 
jako porotního soudu v Praze ze dne 18. září 1928, j.ímž byli stěžo
vatelé uznáni vinnými zločinem násilného smilstva podle § 125 tr. zák. 
a přestupkem proti veřejné mravopočestnosti podle § 516 tr. zák., 
pokud byli obžalovaní uznání vinnými zločinem: násilného smilsva ve 
smyslu § 125 tr. zák.; výmkJ porotců, týkající se první a druhé otázky 
hlavní a první a druhé otázky dodatkové a odsuzujíd část rozsudku na 
něm spočívající zrušil, a to rozsudek ve výroku o vině, jakož i o trestu 
a o výrocích s tím souvisejících a věc odkázal v rozsahu [zrušení do 
příštího zasedání soudu porotního při zemskJém trestním soudu v Praze 
k novému projednání a rozhodnutí. V otázkách, o něž tu jde, uvedl v 

dťrvodech: 

Stížnosti nelze upříti oprávnění, pokud s hledisk'a dLlvodu zmateč~ 
nO'sti čís. 6 § 344 tr. ř. vytýká odsuzujícímu výroku pm zloČli.n doko
naného násilného smilstva porušení předpisu § 320 tr. ř., poněvadž po
rotcům nebyla dána otázka eventuální na pokus zločinu násilného smil
stva, hledíc k obhajobě obžal,ovaných', že k souloži vůbec nedošlo. Skuc 

tečně vychází z protokoht o porotním hlavním přelíčení najevo, že se 
obhajoba obo,u obžalovaných tímto' směrem nesla. Podle zápisu udal 
obžalovaný František F., že neměl úd stopořený, že ležel na Ludmile 
P-ové asi 10 minut, že všakJ přirození jeho nevnikllo do jejího'; že též 
semeno mu nevyteklo, a že, když nemohl nic udělati, spoluobžalov!illÝ 
Josef T. mu řekl, aby šel pryč, načež tento na ni vlezl sám«; a Jase! T: 
zase udává, že na to vytáhlsvťrj stopořený úd, leč sotva si na P-OVOll 
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lehl, již mu yyteklo semeno, že pyj do ní nestrčil, že se do ní nedostal 
a,? to se aUl .nepokoušel. Oběma o.bž.al~vanými .?yly tedy tvrzeny sku
:cC11oStl, klere, kdyby byly pravdlvyml, pOdmInovaly by jiné právní 
pos?uzení činu, z něhož byli viněni. Podstatou dokonaného zločinu ná
sl!neho sml:stva podle § 125 Ir. zák., jímž byli obžalovaní uznáni vin
nyn:l, jest, ze p.ac~atel osobu !enskou sk,utečně vykonaným násilím pře
~:ozenou zne~zlje ~ m!moma?zelské souloži; vyhledává se tedy k tomuto 

, cIl1u. pOhl,avm s~ojem .c~onjunctio membrorum) odpovídaiící pojmu 
p:a~ld~lne souloze; prave ,tuto podstatnou sl;o'žku dokonaného zločinu 
n~sIln~ho srl1Ilstva vsak obzalo~~ní popírají a mohli by uznáni býti vin
~yml, jen pro po~us .tohoto ,zloCII1u, kdyby bylo pravdivé jejich tvrzeni, 
ze nasl~dklem fys!'cke nemoznosti, rovnající se překážce nemohoucnosti. 
k soul OZl s Ludrl1Ilol1 P:ovou vůbec nedošlo. Povinností porotního soudú 
proto byl?, by podle predplsu prvního odstavce § 320 tr. ř. příslušnou 
eventuel~1 ~tazkou na pokus, násilné!lG smilstv~ dal porotcům příležitost, 
zkoumaÍI vec I s to~o:.o ??zalo.vanyml tv;zeneho hlediska. Ježto se tak 
nestalo; bylo zmatecnr sÍIznostr obou obzalo-vaných vyhověti za přecl
po~ladu.§ 5 :,~vely k. trestnímu řádu výrok porotců ohledně I. ~ ll. hlavní 
otazky, jako:, I .?h,ledně I. a II., ?tázky dod~t~lOvé, ja~ož i na tomto vý
lOku se z,akladaj!~l roz~ude~ v cas:1 OdSU~UjICl oba stežovatele pro zločin 
d?ko~aneho, zloclllu nasIlneho smilstva, Jakož 1 ve výroku o trestu a ve 
~rro.crch s ÍIm souvisejících zrušiti jako zmatečný již v zasedání neve
rejn.em a věc vrátiti soudu prvé .stolice, by .ii v ro·zsahu zrušení zno-va 
erojednal, a rozhodl, maje při tom zření k výrok1u o přestupku podle ~ 
Q16 tr. zak., v pl'atnosti ponechaném. ~ 

čís. 3348. 

Delegac~ soudu, u něhož jest obžalovaný ve vazbě. 
~elegacl k provedení hlavního přeUčení jest bezpředmětnou delegace 

k vykonu trestu (pos!. věta § 397 tr. ř.). 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1928, Nd I 558;28.) 

. N; j ':: r š š í . s o u. d jako soud zrušovací usnesl se odníti vjimecne 
Íl.est?1 ve,~1 P:O!I Emilu. SC,h-ovi pro zločin.krádeže podle §§ 171, 173 
tl. .zak. pnslusnemu ~raJskemu soudu v Litoměřicích a přikázati ji zel11-
skemu soudu v Opave. 

Ne b oť: 

obžalovaný jest ve vazbě u zemského soudu v Opavě svědci k hlavnímu 
přeli~ení ~oláni nejsou, takže delegace zemského ~oudu v Opavě je 
v zajmu Zjednodušení, urychlení a zlevnění řízení a tudíž podle zákona 
(§§ 62, 63 tr. ř.) účelnou. Následkem delegace o hlavním přelíčení stává 
s: del:gace k výkonu trestu v základě poslední věty § 397 tr. ř. bez-
predmetnou. ! I' 
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čís. 3349. 

Dá-Ii osoba, . jež kauci zřizuje, věci zastupitelné (peníze) jiné osobě 
úvěrem, t. j. přenese vlastnictví k nim na příjemce a vyhradí si jen obli
gačn/ nárok na vrácení kauce nebo její hodnoty po skončení právního 
poměru, jenž zavdal příčinu ke zřízení kauce, nejde o svěření ve smyslu 
§ 183 tr. zák. 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1928, Zm II 274/28.) 

N e j v y Š š -í s o u d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném za
sedání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku zemského trestního 
soudu v Brně ze dne 25. clubna 1928, jímž byl stěžovatel uznán vinným 
zločinem zpronevěry podle § 183 a 184 tr. zák., zrušil napadený roz
sudek a věc vrátil soudu prvé stolice, by ji znovu pmiednal a rozhodl. 

D tl vod y: 

Obžalovaný opově děl proti rozsudku soudu prvé stolice včas zmateč
ní stížnost, již pak též včas provedl. Po up'lynutí 'lhůty § 285 tr. ř. k pro
vedení zmateční stížnosti podal u soudu prvé stoHce spis, jímž, jak v něm 
uvádí, »opravuje stylisaei zmateční stížnosti«. Ve skutečn'Osti uplatňuje 
však obžalovaný v tomto podání zřejmým poukazem též výtky neúplnosti 
rozsudku po rozumu § 281, čís. 5 tr. ř., jež při opovědi a v písemném 
provedení zmateční stížnosti ani výslovně ani zřejmým poukazem ne
uplatňoval. K těmto opmděně uplatňovaným výtkám nelze přihliížeti. 
Včas podaná zmateční stížnost napadá rozsudek soudu prvé stolice 
číselně důvody zmatečnosti podle § 281, čís. 5 a 9 a) tr. ř. Dovolávajíc 
se tohoto důvodu zmatečnosti namítá, že jednání obžalovaného neza
kládá skutkovou podstatu trestního činu náležejícího, před so,ud, proto, 
že částka 2.500 Kč, jež byla obžalovanému Josefou V-o,vou odevzdána, 
byla mu dána jako záptl.jčlm, takže prý směl s ní zcela volně dispo
novati a nemohl se, učiniv tak, dopustiti zpronevěření těchto peněz ani 
jiného trestného činu. Těmito vývody neprovádí ,stížnost číselně uplat
ňovaný zmatek po zákonu, nodržíc se skutkových zjištění rozsudku, jak 
by při správném provádění hmotněprávního zmatku činiti měla, nýbrž 
vycházejíc ze skutkového předpokladu rozsudkem nezjištěného, ba jím 
vyloučeného, že prý što o zápůjčku (§ 288 odst. druhý, čís. 3 tr. ř.). 
Odůvodněna jest však námitka stížnosti, že rozsudek dospívá k práv
nímu závěru) že řečená částka byla obžalovanému »svěřena«, jen ná- ~ 
sledkem mylného právního názoru, že movité věci, jež někdO' přijal jako' 
k,auci, jsou příjemci vždy jen »svěřeny«. Účelu, jejž sleduie zřízení kauce, 
lze dosáhnouti různým způsobem. Pokud zejména jde o zřízení .kauce 
záležející ve věcech zastupitelných (v penězích), může býti onoho účéliu 
dosaženo nejen tím způsobem, že ten, kdo kauci zřizuje, odevzdá takové 
věci jemu nebo třetí osobě patřící jiné osobě se závazkem, by tato tyto 
věci, jež mají zůstati' i v jejich rukou vlastnictvím odevzdatele nebo 
heti osoby, vrátila po rozvázání právního poměru, z jehož důvodu do-
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šlu ku zřízení kauce, oprávněnému, a to - podle uJednání smluvních 
stran - buď in specie nebo in genere, nýbrž i tím způsobem že strana 
j~ž k~uci ,:řizuje, ~~. takové věd jiné osobě úvěrem, t. j. pře~lese vlast~ 

. !llctVl k 111111, ~,a prl)emce a vyhradí si jen obligační nárok! na vrácení 
~auce ne?o je}' hodnoty po skončení právního poměru, jenž zavdal pří
cmJ ke znzellJ ka:lce. Jen v 0110111 případě jde o »svěřený statek« po roz
~Imu §. 183 tr. z~k.;. neboť ochrany tohoto ustanoveni zákona požívá 
je,n .c'Zl VJa.st~ICtVI, mkolt pouhý ob'ligační nárok na vrácení odevzdaných 
v,ecl ne,bo JeJICh, hodnoty., V každém případě, v němž by'la zřízena ka'uce 
tlm zpusobem, ze byly nek'omu odevzdány zastupitelné věci iako kauce 
dlužno t;dy zkoumat! a zjis!iti" zda zůstaly tyto věci podle výslovni 
nebo mlck) projevene shod;le ,~u.le smlu~,ních, stran i v rukou příjemce 
~lastlllctvlm toho, kdo kaUCI zndt!, po pnpade vlastnictvim třetí osoby, 
Cl zcla bylo vlastlllctví k předaným věcem přeneseno na příjemce a zcla 
se spokOjIl odevzdatel s pouhým obligačním nárokem na vráceni věci 
pokud se !ý'če j;jich h?dnoty. Rozs'uclek měl tudíž zkoumati a zjistiti 
~hodnou, VU;I obzalovaneh?, a, V ~ové v tomto směru, to tím spíše, an 011-
zalovany prevzal podle z]lstem rozsudkového v souzeném případě zá
vazek platItI V-ově z přijaté částky úroky. Ve skutečnosti opomenul však 
r~zsudek zk,oumati a zjistiti vS'slovně nebo mlčky projevenou shodnou 
~uh smlL!~~~ch stran v ono.111 směru, že vycházeie z právního názoru, 
ze plyne JIZ ze skutečnosti, že částka 2.500 Kč byla obžalovanému 
odevzdána jako kauce, že částka ta byla obžalovanému pn rozumu 
§ 183 tl:- .zá~. »svěřen~«. Tento právní názor, jenž byl rozhoduiícím pro 
~dSUZUjICl vyrok, je vsak podle řečeného mylný. Rozsudek ie tudíž sti
zen zmatk'em podle § 281, čís. 9 a) tr. ř. jemu stížnosti zřeimým po
ukazem ~ytýkaným .. (Rozh. č. 3852 víd .. sb., č. 3008 ai. sb. Nejv. s.). 
Dale dluzno zkoumaít se stanovIska posleze cItovaného důvodu zmateč
nosti t~ž n~mitku stížnosti, že rozsudek nezjišťuje, že si byl obžalovaný 
v dobe. spachání činu ,~ědom ,ma,te;ielni protiprávno:sti svého jednáni. 
Teto nam;tce nelze up nÍ! opravnen!. Rozsudek skutečně neziišťuje, že 
SI bvl obzalovaný v době spácháni činu vědom materielní protipráv
nosti svého jednání. Úvah a přesného zjištění v tomto směru bylo 
~ s~~zeném pří.~adě !řeba tím spíše, an se obžalovaný háiil v ten smysl, 
ze cast,k~, o, mz tu Jde, byla mu dána jalťo zápůjčka. Nedošlo-li vŠak 
podle receneho v rozhodovacích důvodech kle zjištění onoho vědomí 
o?žalovan,éh?,jež tvoří podstatn3? :Iožkll subjektivní stránky zprone
:rer)',. spoclva rozsudek I v tetO' cash na nesprávném použití zákona a 
jest I tu zmatečným podle § 281, čís. 9 a) tr. ř. Poněvadž vzhl-edem 
k onomu nedostatkll skutkových zjištění nelze se vyhno.uti nařízení no
vého hlavního přelíčení a nemůže býti nejvyšším soudem ia.ko soudem 
zrušovaCÍm ve věci samé rozhodnuto, bylo za souhlasu generální pro
kuratury podle § 5 zák,. ze dne 31. prosince 1877, čís. 3 ř. zák. z roku 
18!8, ~mateční stížnosti ve prospěch obžalovaného podané již při ne
:,e~.ej,n~ poradě vyh~věti :~ věc vrátiti soudu prvé stolice k novému proe 
]eonal1l a rozhodnutI, amz bylo třeba obírati se s dalšími výtkami stíž
nosti rozsudku s hlediska zmatku podle § 281, čís. 5 tr. ř., aniž zmat
kem podle § 28J čís. lItr. ř., stěžovatelem v provedení odvolám zřej
mým poukazem uplatňovaným. 

Trestnl rozbodnutl X. 
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čís. 3350. 

S,~utková pOd&tata zločinu podle § 209 tr. zák. předpokládá udáni 
pro cm, který by i p.o objektivní i po subjektivní stránce zakládal skut
kovou podstatu zločmu. 

(Rozll. ze dne 13. prosince 1928, Zm II 303/28.) 

. Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl v neveř~iném zase
dal1l zmat~ční stíž~ost obžalov~néllo do rozsudku kraiského soudu 
v. M~ravske"Ostrave ze dne 15. cervna 1928, jímž byr stěžovatel uznán 
vl~nym z.locmem utrhání na cti podle § 209 tr. zák., avšak používaje 
sve~o pr~va p,odle § 290 tr. ř., zrušil napadený rozsudek iako zmatečný
a ve: vrat" te,muž soudu naléz<l!CÍmu, by o ní znovu iednal a rozhodL 
V otazce, o I1lZ tu jde, uvedl v 

dúvodech: 

Ke, skutkové pO,dstatě -,Iočinu podle § 209 tr. zák., jímž byl obža
lov~ny ,uzna~ vlllnym, vyzaduje se udání někoho u vrchnosti pro vy
mysl,eny zlocm, pro čm, který by 1 po objektivní i po subjeMivní stránce 
zakladaI. skutk?vou, podstatu zločinu. Soud nalézací má proto povinnost 
nejen zpstrtr presne obsah a smysl udání, nýbrž má též ziistiti, zda to, 
co na ne~?ho bylo udáno, zakládá nebo mohlo zakládati skutkovou pod
~tatu zlocmu. Soud nalézací uvádí, že obžalo'vaný udal Adolfu P-ovou 
ze mu 19. d,u~na 1927 na chodbě nebezpečně vyhrožovala s revolvererr: 
v ruce?,k;t~ry Jl,vyraz" z ruky. Více soud o udánlivém činu P-ové neuvádí 
a nezJ:~t~.le, ~,c ta~ ':.zhl~de~ k .o~s~h~ u~á~í a k údaillm svědka Josefa 
D-a yClflItr, mel. ':: recenem Jednam, Jez pry cmllo předmět křivého udání 
pr~tr P-ove, spatruje rozsudek podle rozsudečného výroku zločin nebez
p~cn~ho ~y~rožo:,ání" a.niž by v důvodech blíže uváděl, jak tímto uda
nym Jed~a?"n m.':I.a ~ytr založena skutková podstata zločinu. [ežto soud 
tak! ne~čll1ll, zatlZll tll'.' ;ozsudek zmatečností podle § 281 čis. 9 písm. 
a) lL r. a bylo proto, Jezto zákona bylo nesprávně použito, rozhodnouti 
tak, Ja~??y byl on~n zmatek uplatňován. Jak z řečeného plyne, nelze 
se ob,ejl!1 bez noveho hlavního přelíčení; slušelo proto za souhlasu 
ge~er~ll1l pmkuratmy podle § 5 zákona ze dne 31. prosince 1877. čís .. 
3 r. zak. pro rok 1878 uznati právem tak, jakl se stalo. 

čís. 3351. 

Opravný prostředek jest posuzovati podle jeho obsahu a účelu ni. 
koliv, podl~ jeh~ oonačeni; k vyřízení odporu je pňslušll!ým sborový ~oud. 
druhe stbhce, třebas byl označen též jako zmateční stížnost. 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1928, Zm II 320/28.) 
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N e i v y š š i s o u cl jako soud zrušovací zaslal spisy krajského soudu 
v Moravské Ostravě v trestní věci proti Maxu B-ovi pro zločin podvodu 
k vyřízení OdpOf1U obžalovaného Vrchnímu zemskému soudu v Brně, 

ne b o ť: 

v podáni provádi stěžovatel jen odpor, ač podání označuie t~ž jako 
zmateční stížnost. Ježto opravný prostředek dlužno posuzovatr poclle 
jeho obsahu a účelu, nikoliv podle jeho označení, j~st k.vyřízenfpocláni 
Maxe B-y, s nímž zmateční stížnost ve s,klUtečnostl spojena nenl, podle 
§ 427 tr. ř. příslušným sborový soud druhé stoh ce. 

čís. 3352. 

Tisková novela (zákon ze dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a n.). 
Společným znal<em všech čtyř v § 1 (3) t,iS:k. no~. ~vedený:h pří

padů jest, že se činnost pachatele, by mo~1 .b~h po~adan za puvo~c~, 
nesla k tomu, by urážlivá zpráva byla, uv~ej~~?a v, ťi~ku; m~zl, UVerej
něnim zprávy a činností původce muSI byh pnctnny, jttn chteny vztal1; 
tomu tak není, schválil-li kdo ď{)datečně postup (uveřejněni závadného 
inserátiu) jiné osoby. 

(Rozh. ze dne 19. prosince 1928, Zm I 581/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zavrhl po ú~tní!" H.čení 
zmateční stížnost soukromého obžalobce do rozsudku krajskeho ]3ko 
kmetského soudu v Chebu ze dne 23. srpna 1928, jímž byl obžalovaný 
podle § 259 čís. 3 tr. f. sproštěn ze sou~romé obžaloby P!O přečin 
urážky na cti podle § 488 tr. zák. a 1:\ I zak. ze cine 30. k~etna 1924, 
čís. 124 sb. z. a n., mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Stížnosti se nepodařilo zvrátiti skulkové předpokilady rozsudku 
po stránce fO'fmální; tato zjištění jsou proto závazná i pro, ří
zení zrušovacÍ, Vychází-li se z nich, totiž z rozsudkového pred
pokladu, že všechny tři inserátY' sepsal a uveřejniti clal jen ,Ro
bert [. bez vědomí svého bratra, obžalovaného', a bez pred
chozích rozprav s ním, a že se obžalovaný o článcích teprve 
po návratu z Prahy d?da..teč~ě d<;vědě\ a ?~k o~šen~. činno~t b:atrovu 
schválil, nelze stížnostI pnsveďčltr, pokud J1Z v teto cll1nost! ?bza},ova
ného v onom dodatečném schválení bratrova postupu, spatrule puvod
covství podle § I odst. (3) tisk,ov~ no~el'y. SJ;.0lečn~m znakem všech 
čtyř v tomto odstavci uvedených pnpad'u jest, ze se cmn~~t. p~chat;le, 
by mohl býti pokládán za původce.: .n:sl~ k to~1U, by ,!1razh~a ;prava 
byla uveřejněna v tisku; mezi uvereJnem;n ~pra~y a cmnostI 'puvodce 
musí býti příčinný, jím chtěný vztah,coz vse vsak nedopada na sou-

;,li" 
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zenýc případ, pon~vadž rozsudkem zjištěná činnost obžalovaného !lC~ 
nesla se k tomu, by závadný inserát byl v tisku uveřejněn, nýbrž počala 
teprve po tom, když tento trestný čin byl dokonán a to jeho dodateč
nýn:. sch~álením; takové dodatečné schválení ;,espadá však pod žádnj' 
z pnpadu v § I odst. (3) tIsk. novely uvedenych a není tedy zmateční 
stížnost, pokud s hlediska čís. 9 a) § 281 tr. ř. vyslovuie opačný právní 
názor, odůvodněna. 

čís. 3353. 

Ustanovení § 199 a) tr. zák. o trestnos~i ucházení se o křivé svě
dectví, v němž docházejí použití povšechné zásady vyslovené v § 9 tr. 
zák. se zřetelem na zločin křivého svědectví, tresce i bezúspěšné půso
bení na jinou osobu ve směru zločinném a čelí protii nebezpečí, které 
hrozí právnímu statku nerušeného výkonu soluidnictví z toho, že se v ~né 
osobě vyvolává (po případě i jen sesiluje) rozhodnutí vydati před 
soudem křivé svědectví. 

.. Nezáleží na tom, že v době závadného působení na svědka nebylo 
JIsto, zda dojde ke sporu, v němž měl býti slyšen; stačí abstraktní 
možnost jeho svědeckého výslechu (možttost podání žaloby). 

Nespadá sem, přicházela-li osoba, na níž bylo působeno, v úvahu jen 
jako obviněný, nikoliv Jako svědek. 

(Rozr!. ze dne 19. prosince 1928, Zm I 612/28.)-

Ne j vy Š š i s o u d jako soud zrušovaCÍ zavrhl po ústním líčeni zma
teční stížnost obžalovaného do rozsud:<u krajs,kého soudu v české Lípě 
ze dne 29. srpna 1928, jímžl, byl stěžovatel uznán vinným zločinem 
podvod'l podle §§ 197, 199 písm. a) tr. zák. Zároveň se usnesl nejvyšší 
soud jako soud zrušovací v zasedání neveřejném, že se podle § 362 čís. 
1 tr. ř. nařIzuje mimořádná obnova trestního řízení ve prospech obžalo
vaného, že s-e za tím účelem onen rozsudek krajského soudu v české 
Lípě zrušuje a věc vrací tomuto soudu, by ji znova projednal- a rozhodl, 
mimo jiné z těchto ' 

clůvoclú: 

Zmateční stížnost vytýká rozsudku prvé stolice zmatečnost podle 
čís. 5 a čis. 9 písm. a) § 281 tr. ř. Zákonné provedení zmatečního dů
vodu čís. 9 písm. a) § 281 tr. ř. lze shledati v námitce, že manželka ob
žalovanéhn vyhrožovala rozvodem jen podmíněně a že nedošlo ani 
k řízení pro cizoložstvÍ, ani k řízení o rozvod, tak!že prý jest označiti 
závadný dopis za prostředek nezpůsobilý. Námitce nelze přisvědé Hi. Usta
novení § 199 a) tr. zák. o trestnosti ucházení se o křivé svědectví, 
v němž docházejí použití povšechné zásady vyslovené v § 9 tr. zák. se 
zřetelem na zločin křivého svědectví (srovnej rozh. Č. 2264 sb. n. s.), 
tresce i bezúspěšné působení na jinou osobu ve směru zločinném a čelí 
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proti l1cbezpc:čí, hrozícímu právnímu řád~J přesl1~ji ,právní~lu sta~kL! 
nerušeného výkonu spravedlnosti z toho, ze se v J1ne osobe vyvolava 
IPO případě i jen sesiluje) rozhodnutí vyd~ti ~a soudě křivé svědectvi. 
Toto nebezpečí jest tu a jen míra Jeho le ruzna, Je~1r Jisto nebo pravcle
Dodobno neb i jen možno, že svědectví bude vydáno, že sváděná osoba 
bude jako svědek, k soudu volána a slyšena. P~otiprávn!m půs?bením na 
mysl osoby, jejíž svědecký výslech Jest v dobe toho pusob,:m v okruh,u 
byť ne právní, avšak přece abstraktní možnost! (srovnej rozho~. c. 
3147, 2351, 231 I sb. n. s.), učinil pachatel, co z Jeho strany treba, 
by zákonem stíhané nebezpečí nastalo. Působení to, v němž se podstata 
ucházení se o křivé svědectví vyčerpává, nepozbývá trestní a zločinné 
povahy tím, žoe. nebezpečí ~alšíniJ, výv.inem ud'álostí po~inulo zvláš!ě 
z příčin na vulI pachatelove nezavlslych. Proto nezaleZl na t0111. ze 
v době závadného dopisu nebylo jisto, zda dojde k rozepři o rozvod 
a v ní k výslechu S-ové, ana manželka obžalovaného zamýšlela podání 
žaloby jen po určitý případ. Možno.st podání žal~by, a lín; abstraktní 
možnost svědeckého výslechu S-ove byla v dobe zavadneho dopiSU, 
\' době souzeného jednání dána a trvala až do doby; k,?y se manzel~a 
obžalovaného rozhodla že žalobu na rozvod nepoda. Ze se pak maz
nost svědeckého výsle~hu nevystupňoval'a v pravděp?,d~bnost a v ji
stotu, jest podle toho, co uvedeno, be: ~ýznam~, z~:~ste nelze. z toho 
odvoditi nezpůsobilost skutku k přivodem trestnlho uC1l1ku, ktery v roz
sahu nebezpečí skutečně nastal. Stížnost jeví se neodůvodněnou a bylo 
ji proto zavrhnouti. 

- Při poradě o zmateční stížnosti vzeš~y však .nejvyššimu s?uelu,iako 
soudu zrušovaCÍmu závažné pochybnosh o spravnosh skutecnostr po
ložených za základ odsuzujíCÍmu výroku. Jde o závěr rozsudku, že obža
lovaný musil věděti, že mu hrozí jen rozvodový spor a že v tomto sporu 
přicházi Amalie S-ová v úvahu jen jako svědkyně, a že se obžalovanemu 
jednalo jenom o to, by S-ovou přiměl k~ křivé svě~lecké ;,ýpyvědi ,v~ 
sporu o rozvoď manželství jemu hrozlclm. Toto presvedce111 zaklada 
nalézací soud na doznání obžalovaného, že mu jeho manželka nehrozila 
trestním oznámením pro cizoložství a na svědecké v)rpovědi Hermíny 
F-ové, která se k obžalovanému vyjádřila. že by se s ním dala ro.zvé~ti: 
kdyby věděla, že skutečně se S-ovo~ po~la;,ně obc?val. Jsou tu zav~zne 
pochybnosti o tom, zda obžalovany svadel Amalrl S-ovou ke Z10~111U 
křivého svědectví na soudě. Především nebyla hodnocena obhajoba 
obžalovaného v celku. Obžalovaný sice doznal, že mu jeho manželka 
Hermína F-ová nehrozila trestním oznámením pro cizoložství, hájil se 
však i tím, že při psaní dopisu. ve kterém vyzýval S-o~Olr, aby vy~ 
povídala před soudem nepravd~, myslIl na to,. ze ~y ~-ova mohla byh 
předvolána před soud jako obzalovana pro clzolozstvl a vyslovIl pre
svědčení, že by ieho manželka pro věc, která se přihod!la, ~ik.dy nen~
léhala na rozvod. Uváží-Ii se, proč k tomuto dopiSU doslo, ze byl psan 
po tom, když udáním H-a byli obžalovaný a .S-o~á ,U\~ede.ni u l;ranželky 
obžalovaného v podezření, že se spolu dopustilI clzolozstvl, nem neprav
děpodobno že se obžalovaný mohl domnívati, že jeho manželka buď na 
oba nebo ~a S-ovou učiní trestní oznámení pro cizoložstvÍ. An1 v tom 
ani v onom případě nemohl by se obžalovaný výzvou v dopisu dopustiti 
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zločinu s~ádčni ke kři~él11l.1 svědectví (§.197, 199 a) tr. zák.), jelikož 
v _obo~1 pnpa~ech ~Y pnchazela S-ova v uvahu Jen jako obviněná, nikdy 
vsak Jako svedkyne (VIZ rozhodnutí bývalého nejvyššího soudu víde'ň
ského čís. 1014 a rozhodnutí tohoto nejvyššího soudoll Č. 2658 aj. sb. 
n. ~.). K :on:u př!Stupl~jí další výsl_edky průvod~ího řizení, zejména pro 
posouzem VOCI zavazna okolnost, ze obzalovany v onom dopise neužil 
slO\ia »žaloba «,nýbrž »oznámení« a že v celém dopise neliÍ zmínky o 
tom, že má Amalie S-ová vypovídati na soudě jako svědkyně. Naléžaci 
soud se sIce zabýval touto pro posouzení věci závažnou okolností po
kláda] ji ~šak za I~erozhodn.o~, protože obža!ovan,Ý není právníkem,\erý 
by presne rozl:znaval meZI zalobou a QznamemI11. Tento názor nelze 
uznati za správný. Pojmy oznámení a žaloba mohou býti i neprávníku 
běžné a stěží se dá o obžalovaném, inteligentním obchodníku, jenž již 
Cie soudy měl co činiti, předpokládati že mezi těmito pojmy nerozli
šoval. Na případný úmysl stěžovatelův lze proto usuzovati z výrazu, 
kterého sám v dopise užil, a z jeho obhajoby. Nalézací soud vzal však za 
prokázánu i třetí možuost, nejvzdálenější, že obžalovaný musi'! věděti 
že mu hrozí rozvodový spor a že se mu jednalo jenom o to, by Amalii 
S-DVOU přiměl ke křivé svědecké výpovědi v tomto sporu, nemá však 
pro tento úsudek, jaj{ doličenD', pevného p·odkladu, nýbrž opírá jej jen 
o zjištění, o jichž správnosti jsou závažné pochybnosti. Jest na snadě 
úvaha, že by si manželka, pomýšlející. na rozvod, hleděla napřed zjednati 
bezpečný podklad pro další kroky za tímto účelem, trestním řízenim pro 
cizo'ložství. Jelikož podle toho, co uvedeno, není vyloučeno, že by na
lézací soucl, kdyby se byl náležitě vypořádal s obhajobou obžalovaného 
a hodnotil ji v celku a ve vnitřní spojitosti s ostatními výsledky průvod
ního řízení, nedospěl k jinému přesvědčení, použil nejvyšší so"d jako 
so-ud zrušovací práva jemu § 362 tr. ř. pmpi'ljčeného, zrušil, slyšev gene
rální pro.kiuaturu, napadený rozsudek a odkázaI věc nalézacímu soudu, 
by ji znova projednal a rozhodl. 
~-'~~~b >~!"~~-': .. 

čís. 3354. 

Tisková novela (ziilron ze dne 30. května 1924, čís. 124 sb. z. a tl.). 
otázku důkazu pravděpodobnosti jest poslrnovati podle měřítka ob· 

jektivního. Musí býti dokázány takové skutečnosti, jež pří bedlivém ob-' 
jektivním zkOUmání pro svou vmitřnÍ spolehlivost a přesvědčivost po
stačují, hy tvrzené obvinění mohlo býti pokládáno za pťavd;vé. . 

Objektivní postačitell1JOst dokázaných okolnoslli k důvodnému před
pokladu pravdivost! zprávy nemůže však ospravedlniti sproštění ve 
smyslu § 4 nov. čís. 124/1924 sb. z. a n., je-Ii prokázáno, že obžalovaný 
subjektivně věděl, že objektivní ptitl>aznost dotyčných oknlností je jen 
zdánlivá a že věc se má v pravdě jinali<. 

Otázku, zda zájem v koukretlnim případě sledovaný je zájmem ve
řejným •. lest řešiti s hlediska nbjektivního. Nestačí SI1b~tivní přesvěd
čení pachatelovo, že jednal v úmyslu chrániti verejný zájem. 

Shoda zájmu stranického se zájmem veřejným jest pn případě mož
ná; jde o zájem veřejný, šlo-li o to, by byl zabezpečen pro vůdčí místa 
v mocné politické straně výběr osob nejčestlnějších. 
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" 4 tisk. nov. nechrání útoky vybočující z mezí zvláštnosti případu 
a n;ohmezující se na mífu nejnutnější, polilu!d bylo třeba dotýkati se cti 
<oukromého obžalobce. 
~ Okolnost že podkladem vydávání u veřejný posměch nebo hanění 
by! vztah k ~rčitému jednání n~paden~ho: z něhož J~ožjjo l11:ravní soud 
je pozastavený výrok odvozovan, nem zavadou pOuzttelnostt § 491 tr. 
zák:. " 

Řešení otázky skutkové nepodléhá přezkoumání s hlediska § 290 tr. r. 

(Rozh. ze dne 20. prosince 1928, Zm II 173/28.) 

0J e j v y Š š í s o Ll ct jako soud zrušovací vyhověl po úst~íl11 líčení 
zmateční stížnosti soukromého obžalohce do rozsudku zemskeho tre~t
ního ja!,o kmdského wudu v Brně ze dne 21. března 1928, pokud J!l11 
byli obžalovaní podle § 259 čís. 3 tr. ř. sproštěni z obžaloby pro přec1l1 
u;'ážky na cti tiskem podle §§ 488 a 491 tr. zák., zrušil.napadený ;oz
suelek a k němu se vztahující usnesení zemského trestl1lho soudu )ako 
soudu kmetského v Brnč ze dne 21. března 1928 a ze dne 30. brezna 
1928, a věc vrátil soudu prvé stoli-ce, by ji znovu pTojednal a rozsoudIl. 

f) tl \' o cl ~,': 

Zmateční stížnosti soukromého obžalobce, iež napadá rozsudek z ~~~ 
vodů zmatečnosti podle čís. 4, 7, 9 písm: a) a ~) tr. ř.; nelze upnl! 
oprávněnÍ. S hlediska důvo-dů zmatečnosl! podle C1S. 9 plsm. a) a b) 
§ 281 tr. ř. ozna6uje zmateční stížnost v~ s.vých vývode~h,.'p:ostoupe
ných včcně i uplatňováním výteki formall1lch, za spočlvapcl na ne
Sl)rávném právním stanovisku, když rozsudek .vzal za proká~áno" ž~ s.e 
obžalovaným podařil dllkaz pravděpodo-~n.o~tl.. Roz.sudek. pre,?'I;oklada, 
že obžalovaní mě'ii přeel sepsá~ím. a ,:verelnenl111 }~vadneho c1ank.u po 
rUce opis fonogramu a fotograficky snl111e,kI odpovedl Sh~rgkh?vy, a ~o
chází z iich vnitřní souvislosti, z iejich obsahu a ze znamostl predpls~ 
Stiirakhova k závěru. že tyto doklady stačily, by přivedly obžalovan.e 
k pl~ému přesvědčení, že opis a fotografie pocházejí z úře,dních ongl~ 
nálů. a že jsou těmito pisemnost.mi prokázá.ny. okol~ost!, pro. kte.r~ 
tvrzení závadné zprávy mohlo býh ob~alo:vanyml po."a:o~a~o duvod~e 
za pravdivé. Tento výrok je stižen pravl11 vad.ou,. za!ezellcl v tom,. ze 
rozSudek pos'uzuie otázku právě řečenou se subiekÍlv11lh~ Medls~a ob~a
lovaných, přehlížeie, že zákon (a to, jak patrn~_z ,d~v?do~~ zpravy 
Ústavněprávního výboru senátu ~árodni~o Shr~:na!denI Íl..s~ CIS. 1884, 
vědomě a úmyslně (přeie si mítt na otazku. jJnlozeno mentko obJe~
tivní takže soudu kmetskému jest se vyslovlÍl o tom, zda byly doka
zánv' takové skutečnosti, iež pří bedlivém obiektivním zko~mánI r:r~ 
sVOll vnitřní spolehlivost a přesvědčivost postačují, by tvrzen~ ob':1l1.el1l 
11lohlo býti poklládáno za pravdivé (srov. rozh. CIS. 2649 aJ.). )1l1yml 
slovy, kmetský soud má se vys'loviti o tom, zda dobrá. v~ra. ohzalova
ného byla objektivně odůvodněna, zda obžalovanym uva~lel:e ~dklad~ 
pro tvrzení zprávy obstojí také před činnosÍl pOSUZU]lCI obJek'Ílvne 
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ot~zku) . z~la to: co, vyšlo n3 jevů na skJtečnostcch, odl'!voclňovalo l)ři 
SV~d?clllltelll., ll:k?lI ~ehkov~ž:lénI Zkou111,ání, hledícím spolu k pov~ze 
ZdlOJU, ,2 11Ich: cerpano, zavel' vysloveny pakl obsahem zprávy .(srov. 
r?zh. ČIS. 290~, 3177 sb. tL). Tak se soud kmetský nezachoval. Než 
teto vady Jeho rozsudku zmateční sližnost nevyt}rká a soud zrušovací 
~emll~e jí dbáti ,l moci (~řeclní, vázán )sa zásadol~ prvního o~lstavce § 
_90 tl. r:, nebot by m,usI'1 postupovati v neprospech obžalovaných za 
mez.e obza~obcovaodporu ~roli rozsudku. Nezbývá tedy soudu zrušo
vaclmu, nez spokojili se s vyrokem soudu kmetského, třebaže přisvědči1 
Jen k otázce subjekitivní dobré víry obžalovaných. Nebyla-Ii touto od
povědí vyřízena otázka celá, není přece odpověd' zhola bez významu. 
Neboť soudu k posouzení zůstavená objektivni postačitelnost dokáza
ných okolností k důvodnému předpokladu pravdivosti zpráv\' nemohla 
by ospravedlniti sproštění Vl' smyslu § 4 nov. cís. 124 z roku '1924, kdy
by bylo prokázáno, že obža,úvaný subjektivně věděl, že objektivní PIÚ
~aznost dotyčných okolností je jen zdánlivá a že věc má se v pravdě 
Jln~k.. Správn03ti tohoto stanoviska, jež dlužno zaujati již proto. že 
jedrne hOVl pozadavku, by se nalézání práva co mOžno přiblížilo mate
nelní pravdě, na:vědčují také slova již uvedené zprávy v tisku 1884 »se 
stanoviskem subJeklivnim nebylo by mOžno vystačili ... « Ve stejném smv
slu, vyslovuje se v Právném.obzoru z r. 1926 proL Dr. Miřič-k,a, jenž cllikaz 
vy:;adovany k beztrestnosti podle § 4 nov. nazývá důkazem objektivně 
oduvvodn~né~10 přesvědčení. To uvádí se na odůvodněnou) proč soud 
zrUSQvaCI pres onu vadu rozsudku podjímá se přezkoul11ávání o sobě 
právně nedostačujícího výroku, že obžalovanými mohlo tvrzení závaclné 
zp~ávy ?ýti dův.odnč považováno za pravdivé. Jak zrušovaCÍ soud již 
opetovne vyslovrl, spadá řešení této složky beztrestnosti podle § 4 no
vely v obor skutkově zjišťovací činnosti soudu kmetského a mŮže proto 
její~1U. výs.ledku býti odporováno jen z dllvodů formálních, pokud se ne
vytyka pravnr mylnost v pojetí otázky, jež má skutkově býti rozřešena. 
To vytýká stížnost ovšem větou, že dobrá víra musí tu býti již v oka
mži~,". napsáni ;'Mnk:u ~ nemůže býti sháněna teprve dodatečně, _ ale 
vy':y~a. to bezp:edmetne, neboť rozsudek vskutku činí předmětem svého 
zJlstenl dobu pred sepsáním a před uveřejněním článku. Rozsudek také 
clo.chází ke svému předpokladu z opisu fonogramu a z fotografického 
smmku odpovědi Stiirgkhovy,o nÍ'Chž zjišťuje, že je v oné době obžalo
va?i ,měli již po ruce, a nikoli z těch clúkazú. jež obžalovaní vskutk,,, 
shaneli teprve za trestního řízeni, když jim šlo v prvé řadě 
o důkaz pravdy, takže poukaz na tutlJ okolnost v sou
zenél~l př!pad~ nemá významu. Není ovšem vyloučeno, že výsledky prú
vodnlho nzem o okolnostech, o kterých obžalovaní nemohli tvrditi že 
jim byly známy již před dobou napsání a uveřejnění článku, nezůstaly 
beze v'livu na posuzování otázky výrokem řešené, ale ve slovech odů
vodnění rozsudkového se to neprojevilo a v tom směru nemá tedy 3tíž
nost, prali čemu by bOJovala. Poněvadž rozs'lldek, jak pověděno, obírá 
se jen dněma dvěma dok,lady a dospívá ,kl napadenému závěru z jich 
obsahu, vnitřní přesvědčivosti a zjevné pravdivosti, nesejde na. tom, 
že neuvážil, COž mu stížnost vytýká věcně za vadu formální, že obža;o
vaní nevěděli v době napsání článku, kde je originál a nechtěli udati, 
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ocl koho mají 1'owgrafie. Zmateční stížnost ve svém odporu proti onomu 
výroku soudu kmetského neprok:ázala právní mylnost jeho stanoviska 
ani nedolíčila jeho formální vadnost, neboť pouhé tvrzení, že fotografie 
o sobě nemohly stačiti pro bezelstnost obža'lovaných, není SVOll pod
statou než popíráním SOUd'll kmetsk,ému § 258 ř. tr. vyhrazeného práva, 
nabývati skutkové přesvědčení z výsledkú hlavního přelíčení a průvod
ního řízení. 

Pro otázku beztrestnosti podle § 4 zákona ze dne 30. května 1924, 
čís. 124 sb. z. a n. jest, rozřešena-Ii kladně otázka tak zv. pravděpodob
nosti, rozřešiti dále otázku, zda je zřejmým úmysl chániti především 
zájem veřejný. V této otázce jsoll zahrnuty tři složky: zjištční účelu 
správoE' sledovaného; posouzení a rozhodnutí, zda tento účel je ta~:,ového 
ráZl!, by mu by!.o přiznati povahu zájm" veřejného; zjištění, zda tento 
účel byl obviněným sledován především, t. j. zda, třeba sbíhaje se 
s účely jinými, převládal nad nimi a byl vedoud pohnutkou projevu. 
První a třetí složka jsou povahy skutkové a proto jejich řešení v roz
sudku múže býti napadeno jen formálnín)i dúvody zmatečnosti; si'ožka 
druhá je povahy právní. K 1. V souzeném případě rozsudek pokládá za 
proktázány snahu a úmysl upozorniti sjezd československé strany SOCI

alistické před rozhodnutím otázky příští politrky strany podle jednoho 
nebo druhého z ,,,platňujících se vlivú vzájemně odchylných vúdčích 
směrú na určÚě skutečnosti způsobilé, by při rozhodování pacIaly na váhu. 
K 2. Zájmu tomu přiznává soucl kmetský povahu zájmu veřejného ve 
smyslu § 4 novely. Při veřeiném roku poukázal zástupce soukromého 
obžalobce k tomu, že snaha o vítězství některého z politických smeru 
mezi sebou soupeřicích není zájmem veřejným podle § 4 tish novcIy. 
V té příčině nutno stěžovatele odkázali na c1o.s10v rozs'Clóku, z něhol 
iest zjevno, že soud kmetský přiznává zájmu in concreto· sledovanému 
povahu zájmu veřejného proto, že šlo o to, by byl zabezpečen pro VLrdči 
míst2 v mocné politické straně výběr osob kromě jiného nejčestnějších. 
a o uplatňování okolností, jež pro sjezd při rozhodování se mohl'y v tOI11 
směru padati na váhu. K 3. Kmetský soud zjišťuje posléze, že obža
lovaní zřejmě zamýšleli především chrániti zájem veřeiný. Zmateční 
stížnost soukromého obžalobce vytýká rozsudku bezzákladnč za právně 
mylný názor, že každý zájem na\ některé politické straně je zájmem 
veřejným, neboť takového výroku rozsudek neobsahuje. Správné je 
ovšem, že otázka, co je veřejným zájmem - přesněji, zda zájem v sou
zeném případě podle zjištění sledovaný je zájmem veřejným - mMe 
býti řešena jen se stanoviska objektivního a že onen požadavek nemůže 
býti nahrazen subjektivním předsvěclčením pachatelovým, že jednal v ú
mysl'll chrániti zájem veřejný. (Připomenuto budiž, že se zmateční stíž
nost dovolává zprávy ústavně právního výboru senátu Národního shro
máždění tisk 1884 nepřípadně, neboť slova z ní citovaná přicházejí ve 
zprávě té na místě zcela jiném, týkajícím se otázky tak zv. pravděpodob
nosti). Než roz sude,]" si také takto ve smyslu objektivním otázku klade 
a v tomto smyslu k ní odpovídá. Tvrdí,c, že není každý zájem politické 
strany zájmem veřejným, nýbrž že je v největším počtu případů zájmem 
stranickým, subjektivním, připouští stížnost, že přes tuto jistě >1epopi
ratelnou pravdu je přece možnou shoda zájmu stranického (subjektiv-
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n~l~lo) s.e zájmem vcřejn}'m. ':'sku~ku p"ožad~~'ek, by řešení o-tázky o ráz.u 
zajn:u m conereto sledovaneho jakozto zajmu veřejného obstálo př cl 
hleciJsk'Y .obJCktJvní~li, nemůže zajisté vylučovati řešení kladné, tvrdí:li 
:lcbo 1. Z]lstl-II S?z. ze předmět zájmu je spo-Iu i zájmem strany nebo i 
jeclnothv~e: ]esthze .s~ t;d)' zma~eční stížnost snaží dovoditi, že ctbža_ 
J~val:l meh na »polltlcke poprave« soukromého obžalobce záiem stra
l1Jcky, "nellpl~tňL1je tím' ještč okolnosti ani stanovis!ro, vylučU{ícf lllOŽ_ 

noss ~e zprava byla ,s.epsán,a a u~eřejněna v zájmu! veřejném. Názor 
~pacny vedl by ,~ nepnl.ateln.emu vysled~u, podle něhož by právě osoby 
~ stJ any nelčlstslch pohtJckych nebo vubec veřejných cíll! byly vylolJ
ceny z dobrodiní § 4. 

. ~terá z" l:~zn~č~nýc~ možn}r.ch složek především pi'tsobila při na
pS~l1l a uvereJ~ova~l zpravy, to poso'llditi spadá již do řešení otázky třetí 
S rohoto ~lledlsk"" I:' pak na soudu kmetském, by vyšetřil II zjistil, zda 
och;ana zajmu vereJneho byla skutečně vedoucí a rozhodující pohnutkou 
z~!'a~y, Čl zela byla jen předstírána. nejsouc než pláštíkell1 pro ukájení 
zaJl""; stranlckvch neb osobních. Jednou z okolností, jež mohly pouka
z~vaÍl I;a takovou pohnutku uveřejnění zprávy, okolnost. že Dr. ·S. měl 
plse~ny l;lateriál v rUkOll' již několik let před uveřeiněním, se kmetský 
~~UC1 zabyva!, ar zmateční stí~!lOst nevytýká jeho rozsudku v té příčině 
~acll~Ou forn?aln.l vadu, o111ezuJlc se na tvrzení, že obžalovaným šlo zcela 
]Csne o subjektlvní zájem stranický. Ale neuvážena ZLIstala finá okolnost 
\.'::i.;-l;lateČl1í stíž.no'sti ~."této p~íčině upl'atňovaná. Je to okolnost, .iež 
pr.llŤl mohla v llvahu 11Z v otazce provedení dúkazll t.1k zv. pravdě
~odob110S!i, ale jt;Ž můž.~. '!1ítiv výzr:.~111 ta.~é' pro otázku, zda je z.ieVn)TI11 
~n.'ysl obzalovanych, haJ1Í1 predevslm zalem veřejný. V závadné části 
:lanku mluví se o žádosti. kterou místodržiteli kníže~ti Thunovi dne 26. 
cervence 1,91,4 ú~tně přednesli poslanci S. a V., a pokračuie se: Ještě 
se al.'l. nevedelo. Jak Srhsko na rakouské ultimatum odpoví .. ještě nebyla 
~lObl'h~ace nařízena a již přišli S. a V. k českému místodržiteli slibuiíce 
ze se C. S. bude v nastávajícím y'onfliktu dobřc chovati .... Soudk";,et~ 
sk,,' ii~a2{ správně klade si otázku. zda nešlo snad předein -n útok na 
9sobl11 cest soukromého obžaJobcc, a též správnč zastává stanovisko, 
ze § 4 novely nechrání útoky vybočující z mezí vytýčených zvláštností 
p,říp~?u a ~eobl11ezující se na míru nejnutně1ší, pokud bylo -třeba do
tvkatt se ctl soukromého obžalobce. Nežli si na ni odpověděl měl však 
by vyhověl' požadavkťJm § 258 a § 270 čís. 5 a vvhnul!' se vadnostiroz~ 
sl'elku podle čís. 5 § 281 tr. ř .. vysloviti se o smÝslu a dosahu oné věty • 
hledl' spolu k historícké pravdě a uvažovati o tom, zda se tím že tll 
- bez opory v písemných dokladech - klade intervence souk;omého 
obžalobce na mÍstodržifelství do doby před odpovědí Srbska na rakoll-
ske ~ltJmat?~l a před vyhlášením mobilisace, nebylo tvrzení. jež mě'lo 
se prece sta,tl pOdkla,dem úsudku? soukromém obžalobci v očích jiných 
osob, zaostreno 11 pnbarveno zpusobem, Hcrý by mohl v pochybnost 
uvésti správnost odpovědi soudu na řečené o,tázky a míti tedy i v~ýznam 
pro rozřešení otázkY po vfldčí pohnutce, převládavším úmyslu. při sepi
sování 11 uveřeiňování zprávy. V tomto ohledu je rozsudek stižen zma
tečností z d.ův~du ,čí;;. 5.~ ~81 tr. ř." pro!ože vytýkaná neúplno~t týká 
se okolnosŤI zavazne; prave proto, ze zakon klade takovou vahu na 
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nepochybnou povznesenost pohnutky zprávy nad účely, jich% \' ochranu 
nebere (viz kl tomu pos'lední odstavec poznámek kl § 4 ve zprávě 
ústavně-právního výboru senátu Národniho shromáždění tisk 1884, str. 
6, slova: »Slúvko »především« je položeno správně, protože je účelnýll1, 
vyloučiti z beztrestnosti ty připadl', kdy obvinčný sledoval v prvé řadě 
ii~l\' cíl než veřejný zájem, na př. pomstu, zhanobení soupeře, osobní 
prospěch a pod.;" - dále zprávu Ústavněprávního výboru poslanecké 
91ěmovny tisk. 4569 str. 19 k § 4: »Proto poskytl (Ústavněprávní výbor) 
veřejnému tisku a to v případech, v nichž Mo pachateli deliktu proti 
bezpečnosti cti zřejmě a v prvé řadě o ochranu zájmu veřejného a nikoliv 
o sk'andalisovállÍ, výhodnější postavení .... «, je třeba v těch případech, 
kde otázk'a, <klterý zájem byl především sledován, není předem jasna, 
uvážiti všechno, co může přispěti k jejímu posouzení a rozh·odnutí. Po
souditi; zela se ony v odpovědi obžalovan.ých na zmateční stížnost při
znávané »nepřesnosti« vloudily do zpráv}r jen nedopatřením pisatelovým 
a zda proto nejsou zkreslováním úmyslným, může jen soud na'Í'ézaci. 
jemuž jest v § 258 tr. ř. vyhrazeno hodnotiti výsledky řízení průvodního 
a dospívati ke skutkovým zjištěním. Bylo proto zmateční stížnosti sou
kromého obžalobce vyhověti a podle § 288 čís. I tr. ř. uznati, jak se 
stalo. Tím odpadla nutnost, obírati se vývody zmatečni stížnosti k dů
vodům zmatečnosti podle čís. 4 a 7 § 281 tr. ř .. jakož i ostatními oprav
nými prostředky obou stran, jejichž podhlad, obě útratová usnesení 
soudu prvé sto'lice, padno·uti musil spolu S rozsudkem, na nčmž spočívá. 

Dodati je ještě toto: Obžalovaní žádají v odvodu na zmateční stíž
nost, by bylo použito v jejich prospěch § 290 tr. ř. Vytýkají, že po
souzení činu podle § 491 tr. zák. je nesprávné, poněvadž, je-Ii - což 
neuznávají, jak bude ještě uvedeno - v závadné stati soukromý obža
lobee viněn z opovržlivých vlastností nebO' z opovržlivého smýšlení 
nebo vydáván u veřejný posměch, neděje se tak bez uvádění určitých 
skutečností. Výtka spočívá zřejmě na neporozumění rozsudku a neza
vdává proto příčiny k zak-ročení, třebas bylo lze rozsudk,u vytýkati, že 
se nijak nenamáhal odllvodňováním právního podřaděnÍ. Neboť rozsu
dek v odstavci, končícím výrokem, že je tu objektivně dána skutková 
povaha přečinu proti bezpeČností cti podle § 488 a 491 tr. zák., pokud 
mluví o iednání, z něhož je soukromý obžalobce zprávou viněn, přimyká 
se , doslovu § 488 tr. zák., a podřadění pod § 491 tr. zák. vztahuje se 
zcela zřejmě na poukaz zprávy na radikalismus soukromého obžalobce 
a na způsob, jakým se k němu zachoval hrabě Stlirgkh; Pro trest~í 
postižení činu zMežejícího v uvádění ve veřejný posměch neposkytUje 
§ 488 tr. zák. místa a s dr·uhé strany není závadou použitelnosti § 491 
tr. zák. okolnost, že podldadem vydávání u veřejný posměch nebo i ha
nění (kterýžto prvek ostatně musí býti obsažen i v posmívání se, by 
spadalo pod pojem § 491 tr. zák.) byl vztah k určitému jednání napa
deného, z něhož jakožto mravní soud je závadný výrok odvozován. 
Odvod obžalovaných zastává dále názor, že pozastavená stať nemá toho 
smyslu, který pry do ní vkládá soud kmetský, a pro·lo nezakládá aní 
trestné skutkové podstaty. V té příčině ovšem zabraňuje obžalovaným 
jejich procesní postavení, by mohli dojíti úspěchu. Neboť smyst a do
sah projevu zjišťuje soud n"lézací a jeho zjištění lze napadal! Jen uplat-
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iíováním v}"tek formálních. K takovým v)'tkám z moci a povinnosti úřed
ní nebylo by lze přihlížeti, ani kdyby vskutku byly obžalovauými v od
vodu 'uplatňovány. Z téže příčiny musí se posléze minouti s úspěchem 
vývody odvodu v tom smčru, že se obžalovaným podařil dů,klaz pravdy. 
I tu jde o řešení otázky skutkové, jež nepodléhá přezkoumávání ;f hle
diska § 290 tr. ř. Nelze ani pochopiti, jakže si sproštění obžalovaní 
představují, že by mohl zrušovacÍ soud měniti posouzení otázky zdaru 
llL'lkazu pravdy, jíž věnují tolik· místa ve svém odvodu, jenž přece není 
opravným prostředkem. Co obžalovaní přednesli v odvodu, nemohlo 
tudíž ZI\..lŠOvaCÍ soud pohnouti k tomu, by zmateční stížnost soukromého 
obžalob ce zamítl z toho důvodu. že je sprošťujíci výrok rozsudkový 
ospravedlněn nedostatkem trestné skutkové podstaty. Názor obžalo
vaného S-ého projevený při zrušovaCÍm roku,i že trestní řád neský·tá 
mu možností vznésti opravný prostředey protí sprošfujícímu rozsudku 
kmetského soudu, uznavšího, že objektivně je dána skutková povaha 
přečínu proti bezpečnosti cti podle §§ 488 a 491 tr. zák., není plně 
oprávněn. V so,uzeném případě, kde jde o čístě sprošťující rozsudek, 
nemají ani obžalovaní opravnčho prostředku, méi'i by jej však: a to 
zmateční stížnost, kdyby byl rozsudek vyhotoven podle § 13 tísk. nov. 
(Srov. rozh. čís. 3100.). 

čís. 3355. 

Polwllnejde O porušení předpisů §§ 151 čís. 3 a 170 čís;. 5 tr. ř. a 
zmatek čis. 4 § 344 tr. ř., byla-Ii přís,ežně jako svědek slyšena cSQba 
hysterická. 

Porušení • .libu porotců(§ 313 tr. ř.), že se nebudou před svým vý
rokem (} předmětu přellčení s nikým domIclUlVati, než se svým~ spo1u
porotci, není ohroženo zmatečností podle § 344 čís. 4 tr. ř. 

NásiHm ve smyslu § 125 tIr. zák. jest jen to jednání, jímž byla na
padená osoba přivedena ve stav nemohoucnosti, nikoli násilí spočívající 
v provedení mimomanželské soulože proti vůli ženy. 

Násilím, ze kterého nešla důležitá škO<!a, rozumí- se v § 126 tr. zák. 
násilný čin, jímž byla napadená osoba přiveden;a ve stav nemohouc
nosti, nikoli však násilný pohlavní akt. 

Není vadou (§§ 318, 320, 344 čís. 6, 9 tr. ř.), nebylo.1i pojato do 
hlavní otázky na zločin podle § 125 tr. zák., v čem »sku(lečně vykonané 
násilí", a do dodatkové otázky na § 126 tr. zák., v čem »to násilí« spo
čívalo; byl() věel obhájcovolu, by si vyžádal kontrolní otázku (§ 323 
posl. odst. tr. ř.) na ony skiutkové okol11úSti. . 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1928, Zm I 662{28.) 

Ne j v y Š š í s o II d jako soud zrušovací zavrhl po neveřejném ústním 
líčení zmateční stížnost obžalovaného clo rozsudku porotního soudu 
v Písku ze dne 16. října 1928, jímž byl stěžovatel uznán vinným zlo
činem násilného smilstva podle § 125 tr. zák. 
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Dúvocly: 

Zmateční stížnost tvrdí důvodem zmatečnosti podle § 344 čís. 4 tr. 
ř., že byl porušen zá"!lon v předpisech §§ 151 ~ čís. 3 a 170 Čí~. 5 tr. ř. 
tím, že byla jako svědkyně pod přísah?u, slysena Anna K~ova, a~~,0lr, 
jak z lék'ařského nálezu a posudku vyplyva, jde o os?bu s.hze~ou teziéol~ 
hysterií, tudíž o osobu, Ol které lze tvrc11Íl, ze pro SVllJ dusevm stav ne11l 
s to vydati svědectví neb aspoň takové svědectví, které by podle § 170 
čís. 5 tr. ř. bylo dovoleno podepříti přísahou. UplaFiované zmatečnosti 
však tu nenÍ. Svědkyně byla před svým výslechem prohlédnuta soud· 
ními znalci 'lékaři a tito uznali, jak sama zmateční stížnost připouští, že 
svěd ynč nebyla před svým výslechem ve stavu bezvědomi nebo hyste
ríckého záchvatu a že byla schopna se upamatovatí a podle pravdy 
vypovídati a že nebylo ani závady, by n,em,oh1a b~ti ~ysl~chn~t~ pří,
sežně. Poukázali při tom jen na potřebu nmneho a khdneho jednanr S!1l, 
bv se nedostala do stavu' nervového rozrušení, jež by její svědeckou 
v~'rovčd' znemožnilo. To však ani zmateční stížnost netvrdí, tím méně je 
tó z protoko:u ° hlavním přelíčení zjevné" že takový stav svědeckou 
vl'pavěd' Anny K-ově znemožň.ň,~jící před )e)ím,;,ýsleche.m a nebo .~:: 
'něho nastal. Bezdůvodně poukazuje zmateC!1l shznost tez na p'0zcle\s, 
ví'pověd' znalcll lékařú, že jsou znám~ případy:. kde sl.?~stenc.k'a osoba 
vymyslíla celý příběh a jako pravdivy jej vylrclla, z.~laste k~yz I V tet~ 
souvislosti znalci tento případ u Anny K-ove se VSI pravdepodobnostr 
vyloučili, ježto okolnosti jí uvedené a sbčhnuvší se před sp'~cha~ým Čl~ 
nem i po něm byly svědky potvrzeny a opravdu. se staly, z ceh~z znalcI 
soudí, že ani to, co se ndálo v jejím pokoji, není chor~bným vymys1",1." 
hl'sterícké osoby. Bezvýznamným je proto i všeobecny poukaz na pn
paclv z nauky soudního lékařství, když o svědkyní Anně K-ové bylo 
konkretním zjišťováním odbornými znalci prokázáno, že II ní není pře
kážky proti svědectví a přísaze-o Týmž důvodem vzrnate,čn~'sti tVľ~cná ~ 
prohlášením bratra obžalovaného Jo'~efa H-y osvedčc.na ~avada, .ze ~r~ 
porotcové před svým výrokem hovon1t v posledm prestavcc ':: jedna~l 
Se svědk'y k HčeI1í zavolanými iv,s jinými" n~oba~ll,_ ~enf oh!<~'zena du
vodem zmatečnosti podle § 344 CIS. 4 tr. r., pod jeh,?z sankCI je.st podle 
§ 313 tr. ř. ien vzetí porotCl! do přísahy, kte~á ov.sem .ohsah~je 1 s1tb 
porotců, že před svým výrokem nebudou se .. o predmetu pre~rčel11 s l11kym 
domlouvati, než se svými spoluporot~L Pnpadne ponlse~l tohoto .;hbl~ 
zmatečností ohroženo není a jsou i dukazy o tom vedene - pro flzenl 
o zmateční stížnosti bezvýznamné. 

Jako dalŠÍ důvod zmatečnosti po~le ~ís. 6 §, 344 tLL jest uplat~ 
něno porušení předpisu § 318 tr. .ř .• tl111, ze prvn! hlavm o~azka, a prvnr 
dodatková otázka nejsou clostatecne speclahsovany, nebot nem v nich 
obsaženo, v čem ono »skutečně vykonané násilí« v hlavní otáz:ce a »~o 
násilí« v dodatk'ové otázce mělo spočívati; přesné určení považUje 
zmateční stížnost za důležité v souzeném případě, kde podle svědectví 
Anny K-ové obžalovaný jí prý. drže! za ~rk.a jí, vyh!ožoval,.-takž; do
stala záchvat a padla do bezvecloml, v nemz pry ,0b~a'lo~any s .nr s?u: 
loži!, nebof ve smyslu § 125 tr. zák. rozuml se »naslhm« jen to .J~d~am; 
kterým jest napadená osoba přivedena ve stav nemohoucnosh, mkoh 
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však násilí spoclvajícl v provedení mimomanželské soulože proti vůli 
ženy, a v § 126 tr. z. rozumí se rovněž oním násilím, ze kterého vzešla 
dúležitá škoda, násilný čin, jímž byla napadená osoba přivedena ve 
stav nemohoucnosti, nikoli však, násilný pohlavní akt. Znalci však, .)0-

kud lze z jejich v tom směru kusého posudku souditi, mají prý za to, 
že poškození fysického stavu Anny K-ové je následek nikoli násilného 
skutku, jímž prý obžalovaný učinil Annu K-ovou neschopnou odporu 
(škrcení pokud se týče vyhrůžka), nýbrž následek duševní deprese spo
jené s nejistotou a obavou, jak trestní případ dopadne. Zmateční stíž
nost jest i v tomto směru bezdůvodna. § 318 tr. ř. předpisuje jen, by 
do hlavní otázky pojaty byly všechny zákonné znaky trestného činu, 
čemuž v souzeném případě odpovídá doslov otázky, v níž jsou zákonné 
znaky § 125 tr. zák. uvedeny shodně se zákonem (»skutečně vykonaným 
násilím učinil neschopnou, by mu odpor činila a ve stavu tom jí zne
užil k mimomanželské souloži«) takže není pochybnosti, že porotci byli 
tázáni nikoli na to, zda obža'lovaný násilným způsobem vykonal samu 
so'ulož, aniž by k ní nějakým způsobem poškozenou donutil, nýbrž právě 
na to, zda obžalovaný vykonal násilí k tomu cíli a s tím účinkem, že 
poškozená nebyla následkem tohoto násilí schopna klásti odpor v na
potomním provedení mimomanželské sO'ulGže. Zákon v § 318 tr. ř. vy
žaduje jen, by byly v hlavní otázce uvedeny okolnosti potřebné pro 
identifikaci činu (k určitému poznačení činu) nebo k rozhodnutí o od
škodňovacích nárocích, čemuž je vyhověno poznačením doby a místa 
činu i osoby znásilněné. To, co má na zřeteli zmateční stížnost, vy
jádření zákonného znaku »násilí«, clo otázky pojatého skutečnými po
měry jemu odpovíďajícími, zjištění skutkových GkolnO'stí, jež dotyčný 
zákonný znak skutkové povahy trestného činu naplňují, je předmětem 
zV'láštní dodatkové otázky podle § 323 posl. věta tr. ř" t. zv. otázky kO'n
trolní a jest vě.cr strany, by si takovou Gtázku vyžádala. To však ob
hájce opomenul a nemůže si proto v onom směru stěžovati pro zma
tečnost v dání otázek, jež s hlediska předpisu § 318 tr. ř, vyhovují. 
Není protO' ani neurčitosti a neúplnosti ve výrok'lI' porotci!, jímž jest 
zákonný skutkový znak skutečně vykonaného násili na Anně K-ové před 
provedením soulože přivedení poškozené do stavunemohGucnosti od
poru a zneužití jí k mimomanželské souloži v tomto stavu, přivoděném 
vykonaným násilím, jasně a mčitě ziištěn, takže ani důvoď zmatečnosti 
podle § 344 čís. 9 tr. ř,. na témže základě uplatněný netlí opodstatněn. 

Stejně jest i v dodatknvé otázce vyjádřeno způsobem zákonu odpo
vídajícím, že z to h o násilí, to jest z činu v předchozí otázce zjištěného, 
vzešla Anně Kcové důležitá škoda na zdraví; tak byla ve smyslu § 322 
tr. ř. bezvadně ziištěna přitěžující okolnost, zakládající po zákGnu (§ 
126 tr. zák.) změnu trestní sazby. Znalci jako pravděpodobnou příčinu 
zhoršení zdravotního s(avIJ' poškozené uvedli na prvními místě sp<ichaný 
čin následkem duševního otřesu a teprve v druhé řadě přičetli tG stá'l·ému 
rozsušování soudními výslechy, strachem před hlavním přelíčením a 
utrpěnou pohanou. (což zmateční stížnost cituje jako příčinu jedinou); 
měla-li obhajGba na tomto základě pochybnGsti o příčinné spojitosti 
zhoršení zdravotního stavu poškozené s učiněným násilím, bylo i tu na 
ní, by si vhodným návrhem kontrolní otázky podle § 323 posl. věta tr. ř. 
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zajistila zjištění skutkové základny pro přezkoumání toho, jak\Tmi 
sklttečnostmi měli porotcové za odCtvodněnou příčinnou spojitost rílezi 
provedeným násilim a vzešlou dúležitou škodou na zdraví poškozené. 
již zjistili kladným zodpověděnim první dodat!<ové otázky. Neučinil' 
tak, nemúže si stěžovati ani do formulace dodatkové otázky, která 
správnou a úplnou citací této přitěžující okolnosti ze zákonného usta
novení § 126 tr. zák. hoví předpisům §§ 322 a 318 tr. ř. Pončvadž 
však kladným zodpovězením této otázky byla zákonná podmín,ka vyšši 
trestní sazby § 126 tr. zák. bezvadně zjištěna, není ani neúplnosti ani 
nejasnosti ve výroku porotců, a jsou oba důvody zmatečnosti podle 
§ 344 čís. 6 a 9 tr. ř. uplatněny i v přičině této otázky bezdúvodně. 
Bezvadné zjištění zákonné vyšší základny pro vyšší trestní sazbu § 126 
tr. zák. jest pro nejvyšší soud závazné; nepřípustně tedy se domáhj 
zmateční stížnost důvodem zmatečnosti podle § 344 čís. 10 a 12 tr. ř. 
(správně jen podle tohoto ustanovení) pominutí této vyšší sazby, hod
notíc podle kuse citovaného znaleckého pGsudku samovo'l<ně a proti 
výroku poroteL! nepřípustně domnělý jejich omyl při zjištění příčinné 
spojitosti, o níž byla shora řeč, V tomto bodě t'udíž proti zákonu pro
vedenou, ostatně však bezdúvodnou zmateční stížnost bylo proto za
vrhnouti. 

čís. 3356. 

Je-Ii kladným zodpověděnim h!avníoůázky zjištěn skurek vykazuJící 
všecky náležitostí objektivní a subjektivní Skutkové podstaty zločinu 
žhářství podle § 166, 167 e) tr. zák., trestného podle § 167 e) tr. zák., 
má zápocné :Wdpovědění dodatkové otázky, zda povsťala z torllO (t. j. 
z č,inu uvedeného v hlavní otázce) p.oškíllzeným mačná škoda, jen za 
následek, že skutek nesmí býti kvalifikovániako zločin žhářství p9dle 
§§ 166, 167 c) tr. zák. a že důsledkem toho nesmí býti vzat za pod
klad trest § 167 d) tr. zák., t. j. trest doživotního těžkého žaláře nemění 
však nic na použitelnosti trestn, sazby podle § 167 e) tr. zák: 

Nejde o vykročení z mezí zákionné trestní sazby, nýbrž 00 vykročení 
z mezí práva zmírňovacího, byl-li ske trest vyměřen/podle správné 
trestní sazby (§ 167 e) tr. zák.; těžký žalář od 10 do 20 let), ale trest 
s pou~tún § 338 tr. ř. snížen (na 15 měsíCI! těžkého zalál'e) pod nej
nižší mez podle rohoto ustanovení přípustnou (§ 344 čís. 12 tr. ř.). 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1928, Zm 1675/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti státníhG zastupitelství do rozsudku porotního soudu 
v Hoře Kutné ze dne 13, října 1928, pokucl jím O'bžalovanému, odsou
zenému pro zločin žhářst\Cf podle §§ 166, 167 e), zločin veřejného 
násili podle § 81 a zločin těžkého poškození na těle podle §§ 152, 155 
b) tr. zák. byl podle § 167 e, 34 tr. zák. použitím § 338 tr. ř. uložen 
trest těž,k'éhG žaláře patnácti měsíců, zostřeného jedním postem měsíčně, 
zrušil napadený rozsudek ve výroku O' trestu a ve výrocích s tím sou.-
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visejících jako zmatečný a obžalovaného odso-udil za trestní.'> činy, jimiž 
byl napadeným rozsudkem uznán vinným, podle § 167 e) tr. zák. se 
zřetelem k ustanovení § 34 tr. zák. a použítím § 338 odst. druhý tr. ř. 
ku trestu těžkého žaláře v trvání 4 (čtyř) let. zostřeného jedním po
stem a jedním tvrdým 'Iožem čtvrtletně. 

[) Cl \" o cl y: 

Zmateční stížnost státního zastupitelstvÍ napadá rozsude,l,<~' porotního 
soudu dúvodem zmatečnosti podle § 344 čís. 12 tr. ř. Tento zmatek 
spatřuje v tom, že sborový soud porotní »vykroči1 z mezí zákonné 
trestní sazby pokud se t}'če z mezí svého práva zmírňovacího«, sníživ 
obžalovanému použitím § 338 tr. ř. trest těžkého žaláře pod 3 leta. 
Podle zásady § 34 tr. zák. bylo v souzeném případě obžalovanému 
vyměřití trest podle § 167 e) tr. zák., t. j. podle trestní sazby těžkého 
žaláře od 10 do 20 let. Sborový soud pOTotní vza'l skutečně za podklad 
vyměření trestu trestní sazbu § 167 e) tr. z.; neboť uvádí v napadeném 
rozsudku a v jehn důvodech výslovně, že trest byl vvměřen podle t:i 
167 e) tr. zák. Vyměřil-Ii ta!cto sborový SOJd porotní trest podle 
správné trestní sazby, nepřichází tli vykročení z mezí zákonné trestní 
sazby po rOZllmu § 344. čís. 12 tr. ř. vúbee v úvahu. OdLlvodněna je 
však stížnost. pokud namítá, že sborový soud porotní vykročil způsobem 
svrchu řečeným z mezí svého zmírňovacího práva. Zmírňovací právo, .iež 
přísluší sborovému soudu porotnímu v případech. v níchž by - jako 
v souzcném případě - bylo podle zákona vyměřiti trest mezí 10 a 20 
lety, jest upraveno druhým odstavcem t:i 338 tr. ř. Pod'I'e tohoto usta
novení zákona smí sborový soud porotní v takových případech, sbíhají
li se velmí důležité a převažující okolností polehčující. zmírniti trest 
ne sice co do druhu, avšaJM co do trvání, nikoNv vša'k pod 3 léta. Snížil-Ii 
ted)' sborový soud porotní v souzeném případě trest podle zá,1;onné 
trestní sazby těžkého žaláře od 10 clo 20 lel vyměřený použitím § 338 
tf. ř. na 15 měsíců, vykročil tím z mezí svého práva zmírňovacího a 
zatížil tím svúj rozsudek zmatkem podle § 344 čís. 12 tr. ř. stížností 
nplatňovaným. 

Tvrdí-Ii obžalovaný v odvodu, že sborový soud porotní vyměřil 
obžalovanému ve skutečnosti trest podle § 167 g) tr. zák., tedy podle 
trestní sazby těžkého žaláře od 1 roku do 5 let, a že tudíž § 338 
Ir. ř., jehož se v rozsudku dovolává, vůbec nepoužil, nýbrž vyměřil 
trest v mezích zákonné trestní sazby, vychází při tom, jak je patrno 
z vývodú odvodu. zřejmě z předpokladu, že skutek obžalovaného zji
štěný porotci kladným zodpověděním 1. hlavní otázky tvoří jen skut
kovou podstatu zločinu žhářství podle §§ 166, 167 g) tr. zák.proto, 
že porotci zodpovědě'li záporně dodatkovou otáz,ku. »Povstala; z toho 
(I. j. z činu v· 1. hlavní otázce uvedeného) poškozeným značná škoda?« 
Tento předpoklad je však mylný. Ve skutečnosti byl kladným zodpo
věděním 1. hlavní otázky »Jest František' S. vinem, že dne 3. dubna 
1928 mezi 11. a 12. hodinou !ioční zapáliv slámu na púdě .domku Fran
tíška a Josefa M-ových v P. předsevza! jednání, z něhož podle jeho 
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úkladu měl vzejíti na cizím majetk·u pozar a že oheň vyšel?« ZjiŠtČl1 
skutek vykazující všecky náležitostí objektivní a subjektivni skutkové 
podstaty zločinu žhářství P?d~e §~ 166, 167 ~) tr.,zák., tre~tl:ého podle 
§ 167 e) tr. zák. Zodpovedelt-It porotcI zapome shora recenou do
clarkovou otáz.ku k 1. hlavní otázce, mělo to jen za následek, že skutek, 
o nějž tu jde, nesměl býti kvalifik;ován jako zločin žhářství podle §§ 166, 
167 e) tr. zák. a že v důsledku toho nesměl býti vzat za podklad trest 
§ 167 d) tr. zák., t. j. trest doživotníh?, těžkého žaláře: Tvr::ní ~cl,:,?c1u, 
že v rozsudku jest uvedeno, že se obzalovany dopustIl ÚOClllU zharstvl 
podle §§ 166, 167 c) tr. zák., odporuje svrchu řečenému obsahu ť?Z
sudku. Skutková podstata zločinu žhářství podle §§ 166, 167 g) tr. zak .. 
jež kromě jiného předpokládá, že čin byl předsevzatve dne, nepřichází tu 
podle výroku porotců vůbec. v úvahu, nýbrž jde tu poclle onoho 
výrok;u o s,klutek, jenž zakládá s~utkovou podstatu zločínu žhář
ství podle §§ 166, 167 e) tr. zák., trestného podle § 167 e)tr. zak. 
Bylo tudíž odúvodněné zmoateční stížnosti"vyhov~ti, l:apade~ý rozsudek 
ve výroku o trestu a v dusledku toho tez ve vyroclch s t1111; souvIse
jících zrušiti a obžalovanému vyměřiti no."ý tre~.t pod!e § 167 e), tr. 
zák. se zřetelem k ustanovení § 34 tr. zak., pn čemz bylo shledano 
přitěžujícím většf nebezpečenství, z) činu obžaoJovaného, h.~o~íci (§ ~3 
tr. zák.) a souběh tří zločinů (§ 44 a) tr. zák.), ,poleh,cuJlclm pak, z~ 
obžalovaný jest slabšího rozumu (§ 46 a) tr. zak.) , ze Je zacho,:,aly 
(§ 46 b) tr. zák.), že jednal v prudkém hnutí myslt (§ 46 di t~: ~ak.) 
a že se částečně doznal (§ 46 h) tr. zák.). Vzhledem k dulezltym a 
převažujícím okolnostem polehčujícím byl'o použito § 338 tr. ř. 

čís. 3357, 

Porušení předpisů § 116 tr. ř. nepřibráním soudních svědkU a ob
žalovanéhO' k ohledání a § 221 tr. ř, nepředvolánlm znalce nejméně m 
ooy před hlavnim přelíčenlm není ohroženo z~atečnost~ podle §. 28~ 
čís. 3 tr, ř. II niení ani zmatečností podle § 281 CIS. 4 tr. r., nebyl-h p6 . 
hlavním přelíčení učiněn návrh na odkl~ení domnělé závady, 

(Rozh. ze dne 21. prosínce 1928, Zm II 468/28.) 

N e j v y Š š í s o·u d jako soud zrušovací zamítl v neve,řejném za~e
elání zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku zemskeho trestl11ho 
soudu v Brně ze dne 12. listopadu 1928, jímž byl stěžovatel uznán VIl1-

nÝm zločinem krádeže podle §§ 171.173. 1741I cl, 176 II a). 179 a 180 
ti. zák., mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Stěžovatel dovozuje že jest opodstatněn důvod zmatečnosti podle 
čÍs. 4 § 281 tr. ř., po~ěvadž bylo nesprávně I:0užitoo zákona a zá,sael 
hzení podstatných se stanoviska obhaj obr tím, z~ k dukazu znaleckemu 
ve vyšetřování, Mcrý se jeví býti vlastne ~hl'eda111m v~ smyslu § 116 
a násl. tL ř., nebyli přibráni ani soudní svedél al11 obzalovan)r, pk to 
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§ 116 tr. ř. předpísuje, a ačkoliv toho 1 ,1 " 
soud nepředvolal k hlavnímu pr'oll'c' . D}IO zaeotrebl, a dále proto, že 
, . c enl zna ce ac § 221 t ' 
ze Jest znalce předvolati nejméně t" d " d ,r. r. ustanovuje 
týkan,é v~dy nelze uplatňovati ani j~'ko n!m~~~ hl~vnl~l. přelíčením. Vy~ 
nebot nejsou pod sankcí zmatečnost' . y po le C1S. 3 § 281 tr. ř. 
líčení, aniž lze k nim přihlédnout' ; la~~ ~e nevyskytly v hlavním pře~ 
tr. ř. proto, poněvadž, řed Okll s 1 e lS a zma!ku 'p?dle čís. 4 § 28í 
zmatečnosti je, že byl' pVi hl~vníl~de~l l'~ro . up,lat!lOVa;ll tohoto (1L!voclu 
nutím jeho aneb nálezem soudu o g~e lcem Uctnen navrh, a že opome
užito bylo zákona nebo zásad en; op,~me~uto nebo nesprávně po
stata řízení, kterým se zab~zpr t:esimh~ .nzem, ychž, šetřiti káže pod
obsahu protokolu o hlavním ř c~!e ,res n~.obhaJovam. Poněvadž podle 
obsahu, jaký .učiněné výtky ~ el;cel1l o,~ha]ce ne,učinil ~á,vrhu takového 
usnášeti a není proto pOdklada]l, neme I s~ud .v~bec pncmy se o nich 
§ 281 tr. ř., kter' není v této č~ I;ro up,atnoval11 zmatku podle' čís. 4 
nost byla proto ~e smvslu § 4 ~~Íl fD z~ko.nu proveden. Zmateční stíž-
3 ř. zák. z roku 1878 'ak.o zře' c:s. a, zak; z 31. prosmce 1877, čís. 
v neveřejném seděni z]amítnut;me bezduvodna a neprovedená vůbec již 

čis. 3358. 

Požiti většíh'0 mn'0žství a1k'0h'0l ' b' kt . 
třebas byla v době x'n'u p hl" U oso OU, era byla duševně chorou 

~ , ro asena za zdravou m o, 'f cl' ' 
s'0biti u ni stav pathologické '0pilost" tak' ' uze ~o pr pa e způ· 
doma; takový stav, třebas nes ad' ,I, ze sl není sveh~ jednání vě· 
s hlediska příčetnosti úplnému POP'~stvP,?d §d21 p§lsm. b) tr, z.a,k., rovná se 

I I p'0 e 2 c) tIr. zál<, 

(Rozh. ze dne 22. . prosmce 1928, Zm I 332/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud ", 
zmateční stížnosti obžalovaného d zruSOV~~' vyhDve! po ústním líčení 

. ze dne 28. dubna 1928. ookud'í o roz~~ u kra]S~ehD so~du v Plzni 
veřejného. násilí podle' ~ 81 t] m ?t stez?~atel uznan, Vlnnym zločinem 
vrátil soudu prvé stolic b .r. za ., zrusI! napadeny rozsudek a věc 

e, y]l znovu proJednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnost uplatňuje Č' I' . . 
podle čÍs. 9 a) b) § 281 t ' ,s~ ne Slce Jen hmotněprávní zmatek 
podle čis. 5 § '281 tr ř :;,/'1: ~;rsak poukazem též důvod neúplnosti 
slosti se zodpovídá'líl~;~ b Jl a]lc rozsudku, že nehodnotil v souvi
ševně chorým a že 'ažil 1 ~ z,:' ovan?,h?, ,že .obžalovaný byl dříve du
množstvÍ alkohDlu fáv' az .20,PUI}'tru pIva, takže požití takového 
něho působiti ta,k, le by~ :~ Sg?]~.n' s Jeho dřív~j,ší c~orobou mohlo na 
shl podle § 2 ísm b) ? e cmu ve sta':,u stndaveho pominutí smy· 
-upříti oprávně~í. N~pad!~ "z~~;S~d tomto smer~ '2 elze zn;atečni stížnosti 
stránkou trestného činu J tom s e,k se oskute~n~ nezabyval subjektivni 

piva na osobu, která byla duševn~n~~~rá~\~~~';~y;,r byl/~r02h~áfeů~~t~~ 
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zdravou l mohlo púsobiti tak, že u ní nastal stav pathologické opilosti, 
takže si svého jednání nebyla nebo nemohla býti vědoma. Takový stav, 
třebas nespadá právě pod § 2 b) tr. Zák., rovnal by se s hledis,kla přfčet· 
nosti úplnému opilstVÍ podle § 2, písm. c) tr. zák. Výtka ta je tím spíše 
oprávněna, ježto rozsudek neuvádí pro zjištění zlého úmyslu obžalo
vaného vťJbec žádných' důvode, a subjektivni stránkou se takto vůbec 
nezabývá, a přijde tu v úvahu, zda stěžovatel nechtěl snad jen překaziti, 
by jeho bratr Václav nebyl od strážníka ob-u'Š'kem uhozen a ho tak 
brániti, jak se zodpovídá. Bylo proto zmateční stížnosti vyhověti, na
padený rozsudek zrušiti a věc vrátiti soudu prvé stolice, by ji znovu pro-
jednal a rozhodl.. . 

čis. 3359. 

Trestní řízeni má a musí směř'0vati k tomu, by pmvda a spravedl· 
nost přišly pokud mOžno nejspolehlivěji k platn'0sti a jen s t'0hoto hle· 
diska lze vykládati f01'll1álni předpisy trestniho řádu. 

I když v proto~ole o hlavním přeličeni neni zmínky '0 tom, že byl 
písemný průvO'dni návrh při něm opak'0ván, jes~ dán dostatečný podklad 
pro uplatnění zmatku čis. 4 § 281 tr. f., je·li z jiných pomůcek ( z dů· 
vooů rozsudkových) zřejmo, že návrh přisel při hlavním přelíčení na 
přetřes. 

(Rozh. ze dne 22. prosince 1928, Zm I 576/28.) 

Ne j v y Š š í s o II d jako soud zrušovaCÍ vyhověl po ústním líčení 
zmateční stížnosti obžalovaného do rozs·udku zemského trestního soudu 
v Praze ze dne 14. srpna 1928, jímž byl stěžovatel uznán vinným zlo· 
činem zprznění podle § 128 tr. zák., zrušil napadený rozsudek a věc 
vrátil soudu prvé stolice, by ji znOVll projednal a rozhodl. 

Dúvocly: 

Zmateční stížnost uplatňnje důvody zmatečnosti podle čÍs. 4, 5, 9 a) 
a 10 § 281 tr. ř. Zmatek PO'dle čÍs. 4 § 281 tr. ř. shledává v tom, že 
soucl nepřipustil dúkaz navržený obhajobou, by byl slyšen P. K., farář 
v B., jakO' svědek O' tom, že si matka dítěte Františky W-ové sama 
Měžovala 'u něho na svoji dceru, že jest lhavá a nemluví pravdu. Zmac 
teční stížnost má za to, že by výslechem svědka byla vyvrácena vý
pověď svědkyně W-ové st., která tvrdna, že si u faráře nestěžovala, 
II otřesena i zpráva obecné školy v B., v níž se prohlašuje W ·ová ml. 
za pravdomluvnon a dúsledkem toho, že by byla seslabena věrohodnost 
obou svědkyň W-ové st. i ml., na níž se zakládá odsuzující rozsudek. 
V protQk-ole o hlavnim přelíčení není sice zminky o tom, že byl písemný 
návrh obhájcův obhajobou při hlavním přelíčení opakován. Je pravda, 
že bdíti nad úplností protokolu, jest předevšim věcí obžalovaného a 
jeho obhajoby; jisto je však též, že když tito tak neučinili, avšak z jiných 
pomůcek vycházÍ na jevo, že návrh přišel na přetřes při hlavním pře
líčení, je i tu dán dostatečný podklad prO' uplatnění zmatku p",lle ČÍS 
4 § 281 tr. ř. Trestní řízení má a musí směřovati k tomu, by pravda 

51' 
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a spravedlnost přišly pokucl možno nejspolehlivěji k- platnosti a jen 
z tohoto hlediska lze též vykládati formální předpisy trestního řádu. 
V souzeném případě plyne zřejmě z důvodú rozsudkových, že návrh 
ten přiše·l> při hlavním přelíčení na přetřes, že se však soud spokojil 
tím, že ,0 okolnosti, .? níž obhaJoba nabízel~ sVědka,P. K., byly slyšeny 
Jako svedkyne FranlIsk:a W-ova st. I ml., svede I to pnrozeně ne zcela nC
přecipojatí, a že soud vzal jejich výpovědi i v tomto směru za podklad 
rozsudku. Nevyhověnim návrhu obhajoby byla však porušena zásada 
rovnosti stran. Co možná nejspolehhvější zjištění pravdomluvnosti 
svědka jest hlavní věcí, jakmile tu není jiných důkazú nebo svědkú 
a výrok o vině '(nevině) obžalovaného závisí jediné na jeho výpovědi'. 
V souzeném případě jde o jedinou svědkyni činu, které nad to jest 
t,;prve 9 roků. Návrh obhajoby směřoval k tomu, by pravdomluvnost 
teto svědkyně byla přezkoumána a svědek P. K. byl nabízen jako svě
dek cizí o její pravdomluvnosti. Bylo nepřípustné, an svědek ten nebyl 
lhned po ruce, obejíti dů'k'az tím, by místo svědka bylo v}'lslechnuto 
dítě samo, jehož pravdomluvnost má býti přezkoumána, a matka dítěte, 
o níž zpráva obecné školy v B. praví, že má sklon k nadsazováni. Sou
zený případ vyžadoval co nejspolehlivějšího zjištění pravdy. Bylo proto 
napadený rozsudek již z tohoto dúvodu zmatečnosti zrušiti a věc vrátiti 
soudu prvé stolíce, by ji znovu projednal a rozhodl, aniž bylo třeba 
zabývati se i dalšími uplat,ňovanými důvody zmatečnosti, při čemž se 
podotýká, že při novém hlavním přelíčení bude též uvážiti, zda by po
užití kárných SpiSLI, o ni'chž obhajoba uvádí, že následkem odchylných 
výpovědí svědkli, již byli slyšeni v trestním řízení, vedlo kárné řízení, 
k výsledku odchylnému, nemohlo přispěti <kl bezpečnějšímu osvětlení 
věci; 

čis.3360. 
'-.. , ,- --kii;-~: " 

Nenamítal-li obžalovaný nic pmt~ návrhu ObžalobY, by" byl pi1i 
hlavním přellčeni čten protokol svědka, může žádati osobní výslech 
tohoto svědka při hlavním přellčeni jen, opirá-Ii návrh o takové roz
hodné skutečnosti, o nichž se svědek nevyjádřil, nebo jimiž by mohly býti 
jeho dosavadní údaje v důležitých bodech změněny. 

V tom, že nebylo vyhověno návrhu na odročeni hlavního přelíčeni za 
účelent osobniho předvoláni obžalovaného, není zma~ku čis. 4 § 281 tr. 
ř. (§ 427 odst. druhý tr. ř.). 

Ke skutkové p~ds1atě zločinu podle § 98 b) tr. zák. se p~ stránce 
subjektivní vyhledává kromě vědomi pachatelova, že vyhrožuje zlem 
v § 98 b) tr. zák. uvedeným, též Jeho vážný úmysl vynutiti úklon, na 
který p,rávo nemá. 

(Rozh. ze dne 22. prosince 1928, Zm II 371/28.) 

Ne j v y Š š í s o LI d jako soud zrušovací zamítl v neveřejném za
sedání zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského sondu 
v Novém Jičíně ze dne 26. července 1928, jímž hyl! stěžovatel uznán 
vinným zločinem veřejného násilí vydíráním podle § 98 b) tr. zák. a 
přcstupkem podle § 312 tr. zák. 
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Důvody: 

Zmateční stížnosti obžalovaného, dovolávající se dúvodů zmateč
nosti čis. 4 a 5 § 281 tr. ř., nelze přiznati oprávněni. Svědek Richard 
T. byl v řízení p'ředběžném jako svědek slyšen; obžalovaný ,nenamí!al 
nic proti návrhu státního zástupce, by byl tento protokol pn hlavlllm 
přelíčení čten, a mohla se tedy obhajoba domoci ,osobního vý~lechu 
svědka při hlavním přelíčení, kdyby by!a navrh ?pr;,la o takove~roz
hodné skutečnosti, o nichž se svědek vubec nevypdnl, nebo jlmlz by 
mohly býti jeho dosavadní údaje v důležitých bodech změn~ny. Ježto 
však průvodni návrh směřoval jen k tomu, by svědek b~1 slysen, o tom, 
»zda vyhrůžky v dopise ho uvedly ve strach a nepokoj«, a svedek se 
o tom již ve svém svědeckém protokole obš,Írně vyjádřil, nelze v za
mítnutí tohoto návrhu spatřovati zkrácení obhaioby. Pokud dále obha
ioba spatřuje zmatečnost podle čís. 4 § 281 tr. ř. i v tom, že nebylo 
vyhověno její111u návrhu na odročení ,~Ia~ního' přelíče~í o;aúčelem 
osobního předvolání obžalovaneho, slusl pnpomenouh, ze jest podle 
§ 427 odst. druhý tr. ř .. ponec?áno ~?lnému .uváž~ní" na:ézacího sou~u, 
zdali nepřítomnost obžalovaneho pn hlavlll111 prelrcel1l ne~l na pre
kážku, by byla věc úplně uspokojivě" vysvětlena, a ,zdal! tedy i'z~ 
hlavní přelíčení provésti v jeho nepntomnostr., Po?evad;z, dotyč~~ 
usnesení nalézacího soudu nepodléhá sankCI zmatecnostl a mu ze se stah 
i bez návrhu, iest zřejmo, že nelze odmítnutí obhájcova návrhu po:u
zovati s hlediska čís. 4 § 281 tr. ř. a jest tedy výtka v tomto, smoru 
neopodstatněna. 

Lze připustiti, že rozsudkové dlivody jsou nanejvýš nejasné, pokud 
vyslOVUji názor, že »i kdyby obžal'ovaný nepočítal vážně s tím, že T; 
skutečně 10.000 Kč na označené místo dá, stačí ke s,klutkové podstak 
zločinu vydírání, když se hrozí, by se jen zdánlivě něčeho docílilo tako
vým způsobem, jenž jest objektivně způsobilý, by v ohrož~né111 vzbudil 
strach a nepokoj«; tato věta sama ° sobě by mohla vzb,udlh pochybnosh 

o tom, zcla si soud náležitě uvědomil, že se ke zilocmu § 98 b) tr. 
zák. po stránce subjektivní vy~ledává kro;ně v~~o~1fpach~telova, že vV~ 
hrožuje zlem v § 98 b) tr. zak. uveden~~', vazny je~o u~1~sl vyn'~rt.ltl 
úkon na který nemá práva; leč soud Zjlstu!e a oduvodnu.1 e v pred
chozich odstavcích rozsudku, že celé jednání a přípravy ·obžalovaného 
nasvědčuji tomu, že mu nešlo j:n o žert, .ný~rž že; chtěl d05íIiti od !. 
splnění své žádosti a zdůrazňuje na konCI duvociu znovu, ze byl?, u~ 
myslem obžalovaného, že bude T. ve strach a nepokoj uveden, cun.z 
vlastně zjišťuje ještě intensivnější stupeň, tísnivého pocitu z nastávap
iího zla, než k § 98 b) tr. zák. vyhledávané »důvodné obavy« ~ a ze 
bud' peníze na naznačené míso přinese neb Llči,ní "oz.ná~;en~.u ~rc~n?'st1. 
Z této souvislosti důvodů rozsudlk'Ových, k n1mz slusI pnhlrzetr .Ja~o 
k jedinému celku, vysvítá, že soud nepokládá »úmysl vynucov~h n?
jaký protiprávní úkon« za vedlej~í pro, podsta;u §,98 .b) !r., zak." z: 
naopak vychází z předpokladu, ze obzalovany svy111 jednalllm p~ave 
ono plnění docíliti chtěl a v, tom úmvslu j~dn,aL Nepadá pro;:o, ~a o~ahu, 
pokud soud kromě toho snad následkem jakeSl zcela zbytecnc du.K'lad
nosti uvažoval in eventum o vině stěžovatelově s hledIska § 98 b) tr. 
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zák. i pro případ, že by se mu nebylo ]'ednalo vážnč ny"brž 'loll",O ' I' 
I' t b d '1'1 ' ,K Zl dll
l;re ? o, Y ?C,l 1 nec~, na, ohroženém a když při tomto čistě pod-

purn:m .llvazovam VYSIOVI!l nazor ve směru právním př.i nejmenším II _ 
psny .. Bylo "proto zmateční stížnost již v zasedání neveřejném :0 
Sl~,yslu § 4 CIS. 2 novely k trestnímu řádu zamítnouti ja!ko zřéjmč ne~ 
duvodnou. . , 

čís. 3361. 

l'is~vý zákon (ze dne 17. pros~n<:e 1862, čís. 6 ř. zák. z roku 1863). 
. Jde-Ir o 0l?ravu osoby soukrome, Jest sUháni přestupku § 22 (stejně 
.Iako § 21) zákona vyhražeoo obžalobě soukromé 

Při opravách, které vycházejí od osob soukro~ýc1t jsou připustoy 
poznámky a dodatky doslov opravy nepřerušu jicí (§ 19 zákona). 

(Rozh. ze dne 27. prosince 1928. Zm I 690/28.) 

Ne j vV y š~} s~, 'll cl j~ko. soud zrllšovací uznal po ústním líčení 
o zmateC111 shznostt gcneralnl prokuratury na záštitu zákona do 1'oz
~udkL1 okresn~ho s.ou~u v. Mostě ze d:,e 27. října 1927, a potvrznjícího 
]~! I ozhodnutl k~a]skeho )ako odvolaclho soudu v Mostě ze dne 7. pro
Sl,nce 1927, ]lmlz byl obzalovaný uznán vinným přestupkem poclle ~ 22 
'lak. 0. tIskn, takto prá;rem: Oněmi rozsudky byl porušen zákon v 'lsta
nove111ch § 2 a 46 tr. r. a § 22 odst. prvý pokud se týče druhý zákona 
o tisku, ro~~udky ty se zrušují a obžalovaný se podle § 259 čís. 1 
P?kud se tyc," 1 podle § 259 čís. 3 tr. ř. zprošťuje z obžaloby pro oncn 
prestupek. 

Důvody: 

Rozsudkem okresního soudu v Mostě ze dne 27. října 1927 bvl ob
žalovaný odpovědný redaktor periodíckého časopisu S. A., uzná;, vin
ným přestupkem podi'e § 22 zák. o tisku, jeho.ž se prý dopustil tím, že 
v čí~le 128. řečen~ho .časopisu ze dne 4. června 1927 :kJ tiskové opravě 
Jl11dncha Sch-a pnpo]ll dodatek, a odsouzen proto ku peněžitému 
trestu; .Podl,e rozsudkových důvodů neuznal soud správnou námitku 
obvll1eneho, ze podle doslovu § 22 zák. o tisku zákaz poznámek a do
datků týk! se. jen úředních oprav, vycházeje z názoru, že podle ono,ho 
§ ]~st v~skere oprav~ podle § 19 cit. zá:kona otisknouti bez jakékoli 
vlozky, ze tedy nes ml obsahovatI ani dodatky. Krajský jako odvolací 
soud v Mostě rozhodnutim ze dne 7. prosince 1'927 rozsudek ten po
tvrdil, přip(}jiv se k názoru prvého soudu s odůvodněnim, že § 22 odst. 
prvý zák. o tis:kll zakazuje bezpodmínečně »vynechávky a' vSlIvky« 
v op.ravá~h, tim.:ná býti zacho'váno právo opravujícího, by byl veřej
n?str slysen, ~11lZ hy mu v tom bylo překáženo nesprávným pozmě
llemm, ke kterenlll mohou vynechávky a vsuvky zavdati příčinu; v sou
zeném případě se jedná o vsuvku, C(}Ž plyne z toho, že odpověd' na 
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oprJ.Vll není uvedena v samostatném o-dstavci, nýbrž v téže řádce, ve 
které jest podpis. Než, i kdyby se nemělo za to, že jde ° vsuvku, rovná 
se podle názoru odvolacího soudu jaké!mliv připojeni nebo dodatek 
»vsuvce«, a odvolává se odvolaci soud na rozhodnutí býv. vídeňského 
nejv. soudu úř. sbírka č. 1342, jež s ohledem na ustanovení § 22 odst. 
prvý zák. o tisku prohlašuje, že opravy ve znetvořené formě s dodatky 
ncb vynechávkami nejsou redaktoru dovoleny. 

Oba řečené rozsudky porušují zákon ve dvojím směru: Trestní řízení 
bylo zahájeno jen k návrhu veřejného obžalobce a twké rozsudek byl 
vynesen jen na návrh veřejného obžalobce. Žádost o uveřejnění opravy 
podle § 19 zák. o tisku však vycházela od soukromé osoby, nešlo tedy 
o opravy úřední, nýbrž o opravu soukromou, a byl proto k výkonu 
práva žalobního oprávněn jen Jindřich Sch., od něhož oprava vycházela. 
Zákon o tisku v § 22 nemá sice výslovného ustanovení, že stlíhání 
přestupku v něm označeného ve případech, :kde žádost zaL1veřejnění 
opravy vychází od ,osoby soukromé, jest ponechati obžalobě sou
kromé, avšak plyne to z historického vývoje ustanovení §~ 19 až 22 
zák. o tisku. Podle původního doslovu § 19 h)'l k žádosti O' uveřejnění 
opravy - ať úředllí nebo soukromé - oprávněn státní zástnpce a ien 
v případě, že státni zástupce to odepřel anebo zúčastněná sou:kroiná 
osoba se na něho nechtěla obrátiti, mohla se soukromá osoba přímo na 
soudn dovolávatí zakročenÍ. článkem II. zák. z 15. října 1868, čís. 142 
ř. zák. bylo toto -ustanovení změněno v ten s'mysI, že může za npravlI 
žádati bud' úřad aneb osoba zúčastněná (soukromá), čímž byl' zákrok 
veřejného obžalobce při opravách osob soukromých vyloučen. Tomu 
odpovídá i změna nastavší oním článkem II. v pLlvodním doslovu § 21 
tis:k. zák. Výnos mínisterstva spravedlnosti ze dne 16. listopadu 1881 
prohlásil výslovně, že se stihání přestupku 1'\ 21 tisk. zák. (v doslovu 
čl. JI. zák. z 15. října 1868, čÍs. 142 ř. zák.), jde-Ii o žádost soukromé 
osoby o uveřejnění opravy. ponechává obžalobě soukromé. Poněvadž jak 
v § 21 tak i v § 22 tisk. zák. jde v podstatě o totéž, totiž o porušení 
povinnosti uveřeiniti žádanou OPl"avu, - po-rušení pozůstává při § 21 
~ neuveřeinění opravy vůbec,pří § 22 v neuveřejnění zpusobem zákonu 
odpovídajfcím, - platí o § 22 totéž, co platí o § 21. a jest tedy stihání 
přestupku § 22, jde-Ii o' opravu osoby soukromé, vyhraženo obžalobě 
soukromé. 

Rozsucl:ky shora řečené porušují zákon i ve druhém směru: Podle 
ustanoveni § 22 odst. prvý zák. o tisku musí všechny písemnosti uve
dené v §§ 19 až 20 uv. zák. býti vytIštěny beze tměny, aniž by se do 
nich něco vkládalo. Účelem toholo ustanovení jest, by oprava byla uve
řejněna ve svém doslovu, zodpovědný redaktor nesmí na opravě nic 
změniti, nesmí z ní nic vynechatI, ji zkomoliti, na jejím doslovu změny 
provésti, nesmí ani do textu jejího níc vl'ožiti. Toto ustanovení prvního 
odstavce § 22 vztahuje se na všechny opravy ať j.iž úřední nebo' sou
krOlné. Úředním opravám, avšak jen úředním opravám, poskytuje druhý 
odstavec téhož § další ochranu, zakazuje, by se v témž čisle nebo v se
šitu, v ně111ž oprava jest uveřejněna, k n'í nic nepřidávalo a nečínily se 
poznámky vztahující se :ke opravě. Tento, t. zv. zákaz glosování platí po
dle výs~lovného ustanovení zákona jen pro opravy úřední, nebQ,ť, kdyby 



R08 - čís. 3362 __ o 

z:kOnodá!Te byl chtěl poskytno~ti tuto zvláštní ochranu opravám VLt

bec, ,nemel o by smyslu, by protJkladem k odstavci prvému, týkajícímu 
se ._.v~ech ~pravJ v v. odstaVCI druhém uváděl zvláštní ustanovení vzta
hUjICI se vo:slo~ne jen na opravy úřední. Z tohO' plyne, že při opravách, 
ktelo vychaZejI od osob soukromých, jsou přípustné poznámky a do
datky doslov opravy nepřerušující (srov. Liszt: Lehrbuch der osterr. 
Pressrechtes ,str:. 181 a 327). V souzeném případě byl doslov žádané 
Opl avy nennenen, bez vypuste",' a b~" vložek do' jejího textu uveřej
nen" text .oPl avy jest take z uvoZQvaclch znamének zjevný a jestklaželé
nlU ~toucI1nu ':jevno, ~o jest .zněním opravy; kromě toho jest text opravy 
oddelen oq pnpoje;,e ~oznamky pomlčkou (_) a tím i typograficky 
jest vyz?aceno odelelenI opravy od následující jí poznámky. Rozhodnutí 
odvolaclho souelu nesprávně usuzuje, že jde o »vsuv,k'U« neboť do kon
textu opravy není nic vsunuto, a nepatřičně pokládá poJmy »vsuvka« 
a »dodatek« za !ot?žné. ,Odl?ovědný redaktar se tady nedopustil pře
stupku § 22 hsk. .zak., pn pOjIv k doslovu soukromé opravy poznilmky 
a d?e1atky, ~ n~chz každému jest ihned zřejmo, že k textu oprav)' ne
pa!n. ,PravnI .vyklad, který. dávaj~ ~ 22 tisk. zák. oba nížší soudy, jest 
pravne mylny a bylo by jen jeste podotknouti že se soud odvolací 
rozhodnutí býv. víd. nejv. soudu sb. čís. 1324 dovolává nesprávně na 
P?dporu svého ,názoru, neboť i v tomto rozhodnutí jde o opravu uveřej
nenOll ve forme zkomolené, s vynecháním některS'ch vět a se změnou 
jíných vět doslovu opravy. 
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v čs. četníctv~)est poklá?at~ za část, čS!. anná~~; platí prot() cís, 
n:u-: z,e d~e 2? nJna ~853,. CIS. 228ř. zák. I pro uražk,y na cti přísluš
níku. csl. c~tnlctv..a, avsak; Jen pokud jsou četník(y na zloollŠku bez hod
nosti ro~I~(~a., -:alo~ní právo }~ského četn,lckého velitele nevztahuje 
se na deflll.tlvnl cetntl~ a na cetníky na zkoušku, jsou-H rotmistry. 

(Razh. ze dne 27. prosince 1928, Zm II 439/28.) 

Ne j v y Š š í s o ud jako soud zrušovací uzual po ústuÍm líčeuí 
o zmateční stížnosti generální prokuratmy na záštitu zákona do roz
sudku ?kresní~a so~du pro ,věci ,trestní v Brně ze dne 1. února 1928, jímž 
?,YI obžalovany uzuan vmnym prestup:kem § 487 tr. zák. (a čl. V. zákona 
CIS. 8/1863), ~ do rozsudku :;;.emského trestního soudu v Brně jako 
soudu. ~dvolaclho ze dne 8. brezna! 1928, pokud jím bylo zamítnuto 
odvolanr podane do onoho rozsudku obžalovaným ohledně výroku o 
vin~, - takto právem: Oněmi rozsudky byl porušen zákon v· ustano
venr § 49,5 tr. zák. a cis. nařízení ze dne 27. října 1853, čís. 228 ř. zák., 
rozsudky ty se zrušují a obžalovaný sproš,ťuje se podle § 259 čís. 1 tr. 
ř. z obžal'Oby, že ve stížnosti k četnickému velitelství v Brně ze dne 22. 
~íjna 1 ~2! --: -:- v"rn}s~ech »j~ho udá~,! ~ovažuji za lehké a nesprávné 
uradovam« VlnIl knve cetnrckeho strazmlstra Ludvíka B-a ze zločinu 
:ne~žití ú,řední moci, aniž vinění dosáhlo vlastností § 209 tr. zák., a 
ze tlm spachal přestupek proti bezpečnosti cti ve smyslu § 487 tr. zák.. 
(nesprávně i čl. V. zákona čís. 8 ř. zák. z roku 1863). 
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Důvody: 

Dne 22. října t927 poslat obžalovaný .zemsk~:nu četnickému. velitel
ství v Brnč stížnost, v jejímž obsahu shleclana urazka nac!I Lucl~Ik~ B~a: 
četnického strážmistra v D. R. Dozvěděv se o tom patrne. z vysetrovanI 

lím velítelstvím nařízeného, podal Ludvík B. dne 17. lrstopadu 192~ 
~~ponovanému četnickému štábním.u ?ůstojn!~u v Brně zpr,~vu,ve ktere 
uvedl, že obvinění jest neprav~1Ve,. ~e se ClÍ'. obsa,hem st~znO:,h n~ ctI 
uražen a prosí exponovaného dustOJl;I~a o zav,:denI trestnrho r!zen.1 P} o 

trhání na cti pokud se ty'če pro urazku na ch a o zastoupenI statnlm 
u , . d 'k B' . zástupcem. Ke zprávě připojeno prohlášení Lu Vl, a -a, ze proSI o z~-
vedení trestního řízení proti obžalovanému pro prestupek ~rotr ~~zpe~
nosti cti a že zmocňuje veřejného obžal'?bce, aby ho v t.eto ~u,red~lI« 
věci podle § 46 tr. ř. zastupoval. Z přtk~zu e~p~novan~ho stab;'lh~ 
dťrstojníka četnick'ého v Brně zaslalo vehtelstvI cetmckeho oddeJenI 
v Jihlavě dne 12. prosince 1927 spisy státnímu zastupltel~:vI. v Brne se 
žádosti o další řízení, podotýkajíc, že 6 Kč kolek ~yl strazmlstru }3-ov! 
vrácen, protože zemský četnícký vei'itel zakroČUJ.': v tomto .. pnpad,c 
z moci úřední po rozumu cís. nařízení ze dne 27. rI1n~ !853, CI.S. 228 ~. 
zák. Přípisem, který došel k okresnímu soudu pro ve~I tr,:stm v Brne 

'dne 22. prosince 1927, sdělil st~tní :áStrlPC:' soudu, ze prevzal podle 
§ 46 tr. ř. zastupování zen;skeh9: ce,tntckeho ve~l~.ele pro ~.orav~, 
který zakročuje po rozumu CIS. nanzenr ze dne 2}. rqna 1853, CIS. 2:8 
ř. zák. z moci úřední proti obžalovanému pro, prestup;,k protr bezp~c
nosti cti podle § 487 (488) tr. zák., spácha~y na strazmlst,ru Ludv.lku 
B-oví četnické stanice v D. R., a že navrhUje v zastoupem zemskeho 
četníckého velitel'e pro Moravu, by byl obžalovaný pro o~en pře~tupek 
potrestán. Soudce nařídil 25. prosince 1927, by byl obzalov~,ny Jak~ 
obviněný obeslán ,~ výslechu na den 21. ledna 1928, ustanovI.1 hlavnI 
přelíčení na den 1. února 1928 a uznal rozsuďk;,m ze ?ne 1. ú,nora 1 ?28 
obžalovaného vinným přestupkem § 487 tr. zak. a cl. V. zako~na CIS. 
8/1863. K odvolání obžalovaného, jež zejména uplatňovalo, ze byla 
zmeškána šestí týdenní lhůta žalobní, byl vynesen rozsude~ zemskeho 
trestního soudu v Brně jako soudu .o?VOlaClho ze ?ne 8. ,~rczna, 19~8, 
jímž byla - s opravou, že se ,kvahlrkace čl. V" ~akona CIS. 8 r. zak. 
z roku 1863 z nálezu rozsudku vylučuje - odvolanI co do vmy jako 11.;
odťrvodněné zamítnuto, aníž by se však rozhodovaci důvody s onou na
mitkou vypořádaly. Trest dOSll? vyk~nán ne~yl., '" 

Oněmi rozsudky byl! porusen zakon. Prese zmeny, ,ktere doznal) 
přeclpřevratové předpisy o 9rganisaci če!~ictva Z"kOI;y Csl. republIky, 
jest í nadále pokládatr čsl. cetmctvo za cast čsl. armady .e srovnej roz
hodnutí čís. 1708 a čís. 2048 sb. n. s.) a v dilsledku toho cís. nařízení :;e 
dne 27. října 1853, čís. 228 ř. zák. za účinn.é zásad:'é též v aboru ura
žek na cti příslušníků čsl. četnictva (srovn.ej roz~. CIS. 108.4 sb. n. ,~.). 
Avšak žalobní právo, propťrjčené. oním cís. I;ař~zením. vehtel; pover:,.
nÉmu právem trestati a právem mrlostr - kterymzto ~ehtelem Jest u ~n
slušníků četnictva zemský četnický velitel;:- v~tahuJe se. podle J~sneh~ 
doslovu nehledíc k ostatním předpokladum, jen na uraz;k'y spachane 
na vojír;ech od šíkovatele nebo strážmistra dolil. Vojínťrm těm lze vzhle-
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dem vK nynější četnické organisaci na roveň postaviti, jen četníky na 
~kousku, pokud nemají vojenské hodnosti rotmistrů, takže se toto na
Tlzení nevztahuje na definitivní četníky a na četníky na zkoušku. jsou-ii 
rotJl11stry (výnos ministerstva vnitra ze dne 18. dubna 1925 č. 84.346/ 
1924-13, sdělený ve věstníku ministerstva spravedlnosti z roku 1925 
lla str. 122 pod č. 83). Názor výnosem tím projevený má oporu v těcn-' 
to zákonných a jinakých předpisech: pokud se týče vzájemného poměru 
mezi četnictvem a vojskem, jsou příslušníci četnictva na .roveň posta
veni osobám vojenským stejné hodnosti (§ 21 zákona o četnictvu ze dne 
14. dubna 1920, čís. 299 sb. z. a n.). Z výkonného mužstva (gážistů 
bez hodnostní třídy) podrží četník na zko.uštku hodnost u vojska dosa
ženou, nejV)fŠe však hodnost rotmistra; strážmistr je označen vojen
skS'l11 hodnostnfm odznakem rotmistra; vrchní strážmistr jest označen 
vo.jenským hodnostním odznakem podporučíka (odsl. A. l. a výnosu 
min. vnitra ze dne 4. srpna 1920, č. 29002-13, který byl prohlášen vý
nosem min. vnitra ze dne 1. července 1923. Č. 46071-13-23 za součást 
organisačních předpisů četnictva). Ve sboru četnických gážistů bez 
hodnostní třídy zavádějí se tyto skupiny a hodnosti: 1. mužstvo, 2. 
strážmistři (sbor strážmistrů); sbor tento odpovídá organisačně rot
mistrům (sboru rotmistrů); 3. vrchní strážmistři'; tato skupina řadí se 
před rotmistry (sborem rotmistrů); mužstvem jsou četníci na vk'oušku' 
Četníci na zkoušku podržf hodnost u vojska dosaženou, nejvýše však 
hodnost četaře; po šestiměsíčni uspokojivé s!;užbě na zkoušku a zjištěni 
intelektuální schopnosti k četnické službě můžE\: jim býti přiznána 
h~dnost »závodčího«, která se rovná vojenské hodnosti četaře (výnos 
mm. Vl11tra ze. dne 18. května 1926, č. 8544-13, jímž nahražen onen 
předpis organisační). Vojenské osoby jsou podle hodnostní třídy buď 
I. dllstojníky (generály, dústojniky vyššimi, důstojníky nižšími, k nimž 
náležejí zejména i podporučíci), nebo II. rotmistry (praporčíky; štáb. 
ními rotmistry, rotmistry), nebo III. mužstvem ,(1. poddústojníky: rotní, 
četaři, desátníci, svobodníci, 2. vojíny) ~ (příloha 10 :kl služebnímu 
řádu I. dil: A-I-1 služebních' předpisú hranné moci. M. N. O. 'č. j. 
26.434 pres. voj. 1926 - V. V. 1926, č. 26; čl. 276). Rotmistři jsou 
v organisaci branné moci důležitou složkou, která svými úkoly a svým 
významem zaujímá postavení mezi důstojníky a mužstvem; pažitkově 
)SO," rotmistři gážisty mimo hodnostní třídy, (§ I organisačního před
p1SU pro rotmistry, org. - III. - 2 služebních předpisů branné moci M. 
N. O. Č. j. 28.411 pres. voj. 1925, věstník včc. 1925, č. 35, čl. 435). 
K tomu budiž jen ještě podotčeno, že i zákon o umísťování déle slO'u
žících poddústojnfků ze dne 8. dubna 1927, Č. 54 sb. z. a n. rozeznává 
mezi déle sloužícími poddl1stojníky a vojenskými (četnickými) gážisty 
mimo služební (dříve hodnostní) třídy, a že vMdní nařízení ze dne 18. 
října 1923, čís. 203 sb. z. a n. vyslovuje v § I odst. Č. 3, že vojenskými 
gážisty, podrobenými kárnému právu podle části II. zákona ze dne 4. 
července 1923, čís. 154 sb. z. a n. iest rozuměti jak vojenské gážisty 
clo hodnostních tříd zařadčné( důstojníky a vojenské úředníky), tak 
i vojenské gážisty mimo hodnostní třídy, a uvádí v § 8 (v doslo,vu vl. 
nařízení ze dne 30. června 1927, čís. 90 sb. z. a n.) jako vojenské 
gážisty mhl10 služebni třídy rotmistry, štábní rotmistry a praporčíky; 
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obdobně praví .výnos min. spravedlnosti ze dne 17. listopadu 1923, č. 
51.891, č. 39 v., že k vojenským gážistům mimo hodnostni třídy (mimo 
činnou sl.užbu) patří rotmistři, ni:k,oliv i rotní (v záloze). 

Z těchto předpisů plyne, že rotm.Ístři (v širšim slova smyslu) čsl. 
branné moci nejsou již pouhými poddůstojníky a přislušníky mužstva, 
Jimiž byli šikovatelé a strážmistři ~ nebyvše zařazeni ani do skupiny 
gážisW bez hodnostní třídy, již tehdy známé ~ podle organisace před
převratového vojska býv. Rakouska (srovnej předposlední odstavec 
předběžné poznámky a přílohu 1. k služebnimu řádu, (1. díl) pro cis. 
a kr. vojsko A-JO, a: Praes. č. 2839 z roku 1886, věstnúki normallí pro 
c. a kr. vojsko, kus 22). Proto se cis. nařízení ze dne 27. října 1853, 
čís. 228 ř. zák. nevztahuje na rotmistry čsl. vojska a v důsledku toho 
nevztahuje se ani na strážmistry čsl'. četnictva, kteří jsou na roveň po
staveni rotmistrům, tím méně na vrchní četnické strážmistry, kteří jsa,u 
označeni vojenskými hodnostními odznaky podporučíků, tedy důstoj
níkú a řadí se před rotmistry. Oproti tomu podrželo ono cis. nařízení 
účinnost i na dále pro urážky četníků na zkoušku. Řadí-li ony orga
nisační předpisy i tyto příslušníky četnictva do skupiny gážistů mimo 
hodnostní' (služební) třídy, přihlíží při tom zřejmě jen ke způsobu 
jejich služební odměny (viz díl II. zákona ze dne 19. března 1920, čis. 

• 195 sb. z. a n. a §§ 130~137 zákona ze dne 7. července 1926, čís. 103 
sb. z. a n.), kdežto pro otázku, zda jde u toho kterého příslušníka voj
,ska nebo četnictva o vojína od šikovatele (strážmistra) dollr, jest roz
hodnou nikoli úprava jeho platu, nýbrž důležitost služby jím konané 
a služební postavení.. Po stránce té však jsou četníci na zko.ušku za
řadě-ni i nyní mezi mužstvo a přiznána jim hodnost nanejvýše závod
čího ~ četaře ~ tudíž hodnost nižší, než jakou měli šikovatelé a 
strážmistři rakouského vojska. Písemným projevem, který tvoří předmět 
oněch rozsudků, byl na cti uražen četnický strážmistr Ludvík B. 
K tomu, by zakročil pro tuto urážky u příslušného pro ni soudu z moci 
úřední a žádal o potrestání pachatele urážky, zemský četnický velitel 
llebyl oprávněn; k obžalobě byl]' oprávněn jen strážmistr B. sám, který 
však ~ ja:kl shora dovozeno ~ návrh na potrestání urážky ,u soudu 
nepodal. Uznal-Ii okresní soud k obžalobě podané výhradně zemským 
četnickým ,velitelem pokud se týče z jeho příkazu exponovaným štáb
ním clL1stojuíkem obžalovaného vinným a zamítl-li odvolací soud odvo
lání obžalovaného z tohO'to výroku, byl oběma rozsudky porušen zákon 
v ustanovení § 495 tr. zák. a cis. nařízení ze dne 27. října 1853, čís. 
228 ř. zá;k!. BylO' proto rozhodnouti, jak se stalo, aniž bylo třeba za
bý",ti se ještě další otázkou, zda byly zachovány zákonné Ihlltyl ža
lobní (§ 530 tr. zák.). 
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stal.o-li se obvinění pi'lm.o u vrchnosti (u vyšetřujiclh.o souidce) , 
není t~eba zjišťovati způS.obil.ost .obviněni zavdati v~chn~i příči11lU k vy
šetř.ování neb.o k pátráni pr.oti .obviněnému; nezáleží na tom, že vrch
nostenská .osoba, před niž se .obvinění stalo, prO'ti udanému nezl!;kročila. 
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Zločin podle § 209tr. zák. viněním ze zloil,inu podvodu paděláním 
soukromé listiny předpokládá tvrzení, že padělané soukromé listiny 
bylo též použito, nebo že byla padělána v úmyslu, by jí bylo někým 
použltlo k podvodným účelům. 

(Rozh. ze dne 29. prosince \928. Zm I 576/28.) 

Ne j vy Š š í s o li d jako soud zrušovaCÍ vyho-~lěl v neveřejném za-
sedání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soucl." 
v Litoměřicích ze dne 29. srpna 1928, jímž byl stěžovatel uznán vinným 
zločinem podvodu podle § 197, 199 a, 200., 201 a, 203 tr. zák. a zlo
činem utrhání na cti podle § 20.9 tr. zák., zruš,il' napadený rozsude'k' 
jako zmatečný v bodu 4 b), pokud jím byl obžalovaný uznán vinni·m 
zločinem ve smyslu § 20.9 tr. zák. pro utrhání na cti Alfredu K-ovi. 
sDučasně zrušil i výrok o trestu a výroky s tím souvisejicí a včc vrátil 
nalézacím.u soudu, by ji v tomto rozsahu znovu projednal a rozhodl. 

Dt1vody: 

Zmateční stížnost obžalovaného napadá tol'iko odsuzujicí výrok pro 
zločin utrhání na cti podle § 209 tr. zák. spáchaný na AIfredu K-ovi. 
Nelze jí upříti úspěch. Obžalovaný byl mimo jiné uznán vinným timto 
zločinem i proto, že při svém výslechu jako obviněný před vyšetřujícím 
soudcem v Litoměřicích dne 13. března 1928 Alfreda K-a udal pro vy
mýšlený naň zločin podvodu, spáchaný padělání'm soukromé listiny. 
Jde tu o případ podle prvé věty § 20.9 tr. zák., poněvadž obvinění se 
stalo u vyšetřujícího soudce, tedy přímo u vrchnosti, a úkon nevyža
duje, jak se stížnost domnívá, při takovém obvinění zjištění způsobilosti, 
by mohlo dáti příčinu vrchnosti k vyšetřování nebo pátrání proti obvině
nému; tato náležito'st musí býti zjištěna jen při utrhání na cti, spácha
ném způsobem druhé věty § 20.9 tl'. zák. Nesejde ani na tom, že vrclfno
stenská osoba, před níž se obvinění stalo, nezakročila proti udanému, 
neboť stačí, jak již z doslovu zákona samotného· vysvítá, ke skutkové 
podstatě zločinu utrhání na 'Cli pouhá způsobilo'sť obvinění, přivoditi 
následky v § 20.9 tr. zák'. předpokládané, aniž je zapotřebí, by kroky 
tu míněné byly skutečně zahájeny. Leč stížnosti nelze upříti oprávněni 
ve směru jiném, pokud totiž, dovolávajíc se důvodů zmatečnosti čís. 5 
a 9 a § 281 tr. ř. vytýká, že to, co je v rozsudku zjištěno, neZahrnLlje 
v sobě náležitost zločinu § 209 tr. zák., a že by skutečnosti rozsudkem 
zjíštěné mohly naplniti jen skutkovou podstatu pouhého přestupku po
dle § 487 tr. zák. Skutečně omezllje se rozsudek na zjištěni skutkové 
okolnosti, že stěžovatel, když p'roti němu bylo zahájeno trestní, řízení 
(scil'. pro zločin podvodu ohledně oné padělané listiny) udal »proti 
pravdě vyšetř,ujícímu soudci, že třetí nulu připsal Alfred K.« Nehledíc 
k tDmu, že se tu rozsudek již po stránce objekiivní blíže nezabývá 
zjištěním obsahu a významu tohoto projevu s hlediska § 20.9 tr. zák , 
vždyť se k vinění ze zločinu podvodu V tomto' pří'padě předpoklada 
tvrzeni, že padělané soukromé listiny bylo též použito nebo že 11I'Ia 
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aiespoll padělána v úmyslu, by ji bylo někým použito k podvodným 
účelltm, jde tu nade vší pochybnost o podstatnou vadu tohoto výroku 
hlavně proto, že se rozsudek vllbec nezabývá náležitostmi vyhledává
Í1ými k zločinu § 209 tr. zák. ve směru subjektivním a pozůstávajícími 
v tom, že »ve spojení s určitou osobou byly pachatelem uvedeny vědomě 
za okolností v § 209 tr. zák. vytýčených vymýšlené skutešnosti. zaklá
dající skutkovou podstatu zločinu způsobem, že jimi osoba ta je křivě 
označována jako pachatel zi'očinu, jehož ve skutečnosti nespáchala«. 
Při tomto závažném nedostatku není napadený výrok udržitelným, bylo 
proto zmateční stížnosti vyhověti a za předpokladů § 5 nov. k tr. ř. 
uznati) jak se,stalo. 

čís. 3364. 

Byl-Ii určitý skutek (kontrahování dluhu) odsuzujícím rozsudkem 
podřaděn pod nedbalé jednáni ve smyslu § 486 čís,. 2 tr. zák., nelze bez 
porušení zásady ne bis in ide'l11 týž skutek nKlNým rozsudkem kva1i!iko
valii jako jednáttí úmyslné podle § 197 tlr. zák" třebas bylo při onom 
hlavním pi'elíčem státnímu zástupci vyhraženo stíhám (§ 263 tr. t.) 

-pro podvod; bylo na něm, by napadl onen rozsudek zmateční stížností, 
nikoliv, by si vyhradil stíháni a tla témž skutkovém podkladě (§ 356 tr. 
ř.) podával novou obžalobu. 

(Rozh. ze dne 29. prosince 1928, Zm II 409/28.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl v neveřejném za
sedání zmateční stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu 
v Uherském Hradišti ze dne 5. záři 1928, jímž byl stěžovateli uzn",n 
vinným zločinem podvodu podle §§ 197, 200, 201 d), 203 tr. zák., zrušil 
llapadený rozsude,]" v celém rozsahu jako zmatečný a věc vrátil soudu 
prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhadl. V otázce, o niž tu jde, 
uvedl V 

d ů vod ech: 

Jest připomenouti z moci úřednf podle § 290 tr. ř. toto: Na obžalo
vaného. byla podána původně obžalaba pro přečin zaviněného úpadku 
padle § 486 čís. 1 a 2 tr. zák., při čemž důvody obžalovacího spisu 
vycházely z předpokladu, že obžalovaný již v roce 1926 věděl o své 
platební neschopnasti, a mezi dluhy učiněnými po této době na úkor 
věřitelů se uvádějí dluhy kontrahované ,u firmy J. H. B. od 12. ledna 
do 18. dubna 1927 ve výši 12.647 Kč. Rozsudkem ze dne 9. března 1928 
byl obžalovaný uznán vinným podle této obžaloby, a převzal rozsudek 
obzvláště i důvody obžaloby, že stěžovatel, byv si vědom již v záři 
1926 své platební nes'CllOpnosti, dělal na úkor věřítehů v roce 1927 nové 
dluhy ve výši 68.795 Kč, v kterémžto penízi obsaženy jsou i řečené 
dluhy u firmy B. ve výši 12.647 Kč. Pří hlavnim přelíčení, 'kon",ném 
v oné trestní věci dne 9. března 1928, vyhradil si státní zástupce stíháni 
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obžalovaného pro podvod, spáchaný na firmě B. v únoru až březnu 1927 
a pod a! pak, když byla tato výhrada i rozsudkem vyslovena, na stěžo
vatele obžalobu této trestní věci pro zločin podvodu podle § 197, 200, 
201 dl, 203 tr. zák., spáchaný k újmě firmy B. vylákáním zboži v ceně 
4.220 Kč dne 16. března 1927; obžaloba byla podána přímo bez dalšího 
šetření, poněvadž veškeré události, svědčící pro lstivost obžalovaného, 
byly beztak již vyšetřeny v předchozí trestní věci dříve, než byla po
dána první obžaloba pro přečin zaviněného úpadku. Zda je tento dluh 
4.220 Kč obsažen v částce 12.647 Kč, uvedené v obžalobě puvodní, ze 
spisu bezpečně seznati nelze; zdá se však, že tomu tak jest, když v oné 
obžalobě je uvedeno, že dluhy u firmy B. ve výši 12.647 Kč byly ,klontra
hovány v době od 12. ledna do 18. dubna 1921. Po·kud by tomu bylo 
tak, bylo by ovšem nalézacímu soudu řešiti otázku, zda není stihání 
obžalovaného pro zločin podvodu právě ohledně tohoto dluhu a odsu
zujicí rozsudek, o nějž tu jde, pochybené a nezákonné, bylo by zkoumati, 
zda tu nešlo vlastně v obou obžalobách a též v obou rozsudcích o jeden 
a tentýž skutek, totiž kontrahování dluhu u firmy B. dn~ 16. března 
1927, při čemž tento skutek, a jen oto jde ~ byl jednou kvalifikován 
původním rozsudkem jako jednání nedbalé s hlediska § 486 čís. 2 tr. 
zák. a podruhé. v nynějším rozsudku jako jednání úmyslné s hlediska 
§§ 197, 200 a 203 tr. zák. Poukázáno budiž na zásady §§ 262, 263 a 
267 tr. ř., podle nichž nalézací soud při posouzení skutku obžalobou po
zastaveného není vázán kvalifika'ci spisu obžalovacího, nýbrž musí 
zkoumati z moci úřední, zda netvoří skutek, na němž se obžaloba za·
kládá, ve spojitosti se skutečnostmi, kteréž při hlavním přeličení vyšly 
najevo, jiný čin trestný. Pozůstával-li skutek v tom, že stěžovatel ode
bral na dluh u firmy B. dne 16. března 1927 zboží v ceně 4.200' Kč a 
shledal-li soud v tomto skutku přes to, že znal obsah prťtvodů (viz pů
vodní obžaloba a protokol o hlavním přelíčení), skutkovou podstatu 
činu nedbalého podle § 486 čís. 2 tr. zák., byl by mol1:1 veřejný obžalob ce 
napadnouti tento výrok zmateční stížností, poněvadž nebyl podřaděn 
přísnějšímu ustanoveni §§ 197, 200 a 203 Ir. zák., nebylo by mu však 
dovoleno, by si vyhradil opětné stiháni podle § 263 tr. ř. pro týž sku
tek a, by na témže skutkovém podkladě (§ 356 tr. ř.) podal přes plf
vodní odsuzující rozsudek novou obžalobu pouze za tím účelem, by byl 
též kval.ifikován podle přísnějšího trestního zákona. Takový postup by 
se příčil zásadě, ovládající trestní řízení »ne bis in iďem«, a nemohlo 
by dojíti k odsuzujícímu výroku, pokud by se ukázala správnost shora 
naznačených předpokladu co do totožnosti skutku, a pokud by státní 
zastupitelství i nadále na obžalobě setrvávalo. 

, 
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Do()atek. 
Rozho()nutí nejvyššího SOU()U jako kárného sou()U 
,o()volacího v kárných věcech SOU()CŮ, a()vokátů a 

notářů. 

čís. 54 dis. 

Jde o pouhou nepřístojnost, níkoliv o služební přečin, zamítl-Ii soudce 
žádost o milost a vyzval odsouzeného k nastoupení trestu, nevyhověv 
z pouhé nepozornosti (nikoHv vědomě) příkazu minísterstva spravedl
nosti podle § 411 posl.·odst. tr. ř. 

Soudce na odpočínku nemůŽe býti trestán pro nepřístojnost, jíž se 
dopustil za své činné služby. 

Rozdíl mezi služebním přečitlem a pouhou nepřístojností. 

(Rozh. ze dne 9. února 1928, Ds I 28/27.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako kárný soud odvolací nevyhověl stížnosti· 
vrchního státního zastupitelství v Praze do usnesení vrchního zemského 
soudu v Praze jako soudu kárného ze dne 23. prosince 1927, jímž bylo 
odepřeno zahájení kárného vyŠ'etřování. 

Odůvodnění: 

Soudci, jenž byl dán na svou žádost na odpočinek a sproštěn činné 
služby dne 31. srpna 1926, dává se za vinu, že za své činné služby 
u okresního soudu v P. roku 1923 nedbal výnosu ministerstva spravedl
nosti ze dne 7. března 1923, jímž mu byl dán podle § 411 posl. odst. 
tr: ř. příkaz, by o žádosti za milost zavedl řízeni, podal dobrozdání, spisy 
předložil předepsanou cestou a trest, nebyl-li dosud nastoupen, až na 
další nevykonával, nýbrž že usnesením ze dne 27. března 1923 žádost za 
milost zamitl a vyzval žadatele k nastoupení trestu. Kárný soud prvni 
stolice odepřel zahájiti kárné vyšetřování, vycházeje z názoru, že jde 
o pouhou nepřístojnost, že však pořádkové tresty lze ukládati podle § 4 
kárn. zák. čís. 46/1868 ř. zák. a § 74 org. zák. jen soudcům v činné 
službě. Stížnost (§ 14 odst. prvý kárn. zák.) napadá názor kárného soudu 
jak co do kvalifikace činu, tak co do otázky, zda lze uložiti pořádkový 
trest také soudci na odpočinku. Leč v obou směrech neprávem, Obvi-
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něný,. byv vyslechn.ut ~~le 24. června 1927 l~dal, že se na to již nepama_ 
tUle, Jak se ~taloJ ze zadost za mIlost zamIN a že příkazu ministerstva 
spravedlnoSÍI nevyhověl. Není-Ii tu podkladu pro domněnku že soudce 
nedbal příkazu vědomě a že se takto libovolně uchýlil od pře;lpisu § 411 
pos!. odst. tr. ř._ (§ 46 soud. instr. čís. 81/1853 ř. zák.), nutno vycházeti 
z yredpokladu, ze se tak stalo z pouhé nepozornosti a že soudce jen ne
~enova.~ dost,:tek l:ile vyřízení dotyčné věci (§ 47 soud. instr.). Jest to 
ÍIm spIse ,m~Zl1e,. ze, Jak vidno z d~tyčného trestního spisu, byla bez
plostrednc pred hm usnese11l111 vrch11lho zemského soudu v Praze ze dne 
20. února 1023 zamítnuta žádost téhož odsouzeného za milost o kteréžto 
ž~dosti bylo kO,náno dúkladnéšetřenl. Mohl se tedy obviněn/ domnívati, 
p:ehledl~1r novy poukaz podle ~ 411 tl'. ř.; že jest věc již vyřízena. Kárný 
zakon plO s,~udce ne.stanovI presnc hramce meZI sluzebním přečinem a 
pouhou nepnst?j~ostl. )c,,~ t~ podle § 2 kárn. zák. přihlížeti ke zpllsobu, 
stupnr, o'P~kovaI:I a pnteZUjIClm ok?lnostem porušení povínnosti a jest 
ovs.em ta,ke hl:deh k~ karným trestum podle § 6 kárn. zák., z nichž jde 
n~ Jev~, ze sl~:ebnI prečln jest tu tehdy, je-Ii soudcovo jednání takového 
ra.zu: ze by JIZ nemoh,1 býti ponechán na svém dosavadním služebním 
mIste nebo ve službě vůbec. Posuzuje-Ii se čin obviněného s těchto hle
:lrsek, jest jej pokládati za pouhou nepřístojnost. Stížnost ovšem míní 
ze prý soudce porušil služební povínnost ve dvou směrech a že služební: 
poklesek opakoval tím, že po'zději dne 3. dubna 1923 dal soudní kance
lářI, přik,:z, by ~ji~til~, zda odsouzený trest nastoupil a že prý toto pro
vllle,nI n~elo vazn.e n3'sledky, protože si odsouzený musil trest odpykati 
a b},1 p:y »be~pravne.po dlounou dobu (14 dní) obmezen na své osobní 
s~obodoe«. S telmto vyvody nelze souhlasiti. Příkaz kanceláří byl jen nut
,nym dusl·edkem prvního usnesení) jímž soudce, zamítl111V žádost za mi
lost, vyzval současně odsouzeného, by trest nejdéle do 3. dubna 19'23 
nastouprl, a tuto IMlu podle své, povinno.sti ,v patrnosti měl. Odsouzený 
nebyl obmezen v o,sobn: svobodo. »,b:zpravne«, nýbrž vytrpěl trest, jenž n:u byl pravoplatn? ulozen ': to .Jesle ne týmž okresním soudem, nýbrž 
az soudem odvolac~m. Na u?elenI mIlosti - o níž jest ostatně pochybno, 
zda by mu .byla byvala udelena - neměl právního nároku . 

. Avšak kárnému soudu první stolice jest přisvědčiti také v tom že 
:;ak?n ze dne 21. května 1868, čís. 46 ř. zák. neskytá podkladu pro ná'zor 
ze I, soudce n~ odpoči~ku ~ná ~ýti trestán pro pouhou nepřístojnost: 
k!ere ,~e d?pushl za sv: Clnne sluzby. Zákon vůbec nemá předpisů o kár~ 
~em .nz,;n:proh SO,~dcun:,na odpočinku. Jak již vyloženo, nejde tu o s]u
ze'~~I pre~ll1, kteryzto pnpad se neřeší, nýbrž o pouhou nepřístojnost. 
Por.adkovc tresty, uv.ede}'e .v § 3 k~rn. zák. (napomenutí a důtka) mají 
~~kladatI podle § ~ tehoz _zakona predstavení soudce mocí práva dozore 
SI~O (§74 org .. , z~k.). Je::to soudce na odpočinku ani nemá představe
neho am ~~podleha dozorclmu právu, není tu v tomto směru orgánu, který 
by mu p~:adko~y t;est uložil. Podle § 22 kárn. zák. múže Ovšem i kárný 
soud UIOZlh v.karncm nálezu pořádkový trest neshledá-Ii v porušení po
vlllnosti služeb~í přečin. Avšak n'ení dúvodu' zaváděti kárné řízení proti 
soudCl na odpocmku jenom za tím účelem, by se jí (tedy jaksi oklikou) 
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zjistilo, že se obviněn)' dopustil nepřistojnos~i v takovém přip,~dě,. jako 
jest souzen}', kde již předem je nepochybno, ze jde leda o nepnstojnost. 
Dlužno ostatně uvážiti, že úče,lem pořác1kových trestÍI jest jednak od
plata za pOrllšení povinnosti l1:enšího rázu, j.edllak výstraha~yře.d 0t:ět~ 
nÝI11 služ·ebním pokleskem. To 1 0110 poukaZUje na soudce v Cl11ne sluzbe 
a- druhý účel mohl by se týkati jen jeho. Jest nepochybno, že rozvinuti 
celého kárného řízení se všemi předepsanými formalitami, ztrátou času 
a náklady jen k cUi napomenutí nebo důtky pensistovi nebylo by ani 
zdaleka úměrné výsledku, který by z takového postupu mohl vyplynouti. 
Služební pragmatika ze dne 25. ledna 1914, čís. 15 ř.zák. má o úřední
cích na odpočinku zvláštní předpisy v §§ 153 až 155, které však neplati 
podle čl. 1. uv. zák. pro soudce. Avšak přes to lze z tohoto zákona pro 
otázku vyvoditi aspoň tolik, že zákonodárce, předepsav podle § 153 
čís. I kárné stíhání pensistovo toliko pro služební přečin, spáchaný za 
činné služby (§ 87 posl. věta), nechtěl je rozšířiti také na pouhé nepří
stojnosti ve službě. Není dúvodu, by se nedostatek jakýchkoli obdob
ných předpisů v kárném zákoně vykládal pro soudce přísněji, než záko~ 
nodárce v jiném zcela obdobném zákoně pro ostatní úředníky výslovně 
stanovil. 

čís, 55 dís, 

Jde o služební přečin, nikoliv o pouhou nepřistojnost, trval-li vyše
třující soud~e tvrdošíjně při soustavném nedbání služebního předpisu 
také ještě po opětných výstrahách svých představených, ba i po upo
zorněni a rOilkazu radní :komory, a zmařil-Ii svým odporem provedení 
příkazu presidia vrchního zemského soudu, by byl o svém postupu (při 
propouštění obviněných z prozatimni uschovací vazby) zodpovědně vy
slechnut. 

(Rozh. ze dne 17. února 1928, Ds II 1/.28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako kárný soud odvolací vyhověl, slyšev gene
rální pwkuraturu, stížnosti vrchního státního zástupce do usnesení kár
ného senátu vrchního zemského soudu v Brně z 20. ledna 1928, iímž 
bylo upuštěno od zavedení kárného vyšetřování pwtí Františku o"-ovi 
a ponecháno jeho potrestání pro s,lužební nepřístojnost podle §§ 2 a 4 
zákona z 21. května 1868, čís. 46 ř. zák. přednostovi okresního soudu 
v P., změnil napadené usnesení v ten rozum, že se podle § 13 zákona 
z 21. května 1868, čís. 46 ř. zák. zavádí káf11é vyšetřování proti Františku 
O-ovi proto, 1. že jako soudce pověřený přípravným vyhledáváním 
v trestních věcech u okresního soudu v P. v letech 1926 a 1927 si sou
stavně proti § 4 prov.předp. k trestnímu řádu a § 13 jedno řádu nevy
žadoval souhlas přednosty soudu ku propuštění zatčených obviněných 
z prozatímní uschovací vazby a při tomto svém postupu setrval í po 
upozornění a příkazu radní komory krajského soudu v Olomouo1 z ll. 
prosince 1926 a 27. prosince 1926 a opětovných upozorněních přednosty 

52· 
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okresního soudu i presidia krajskéhu soudu; 2. že odepřel dáti se předno
stou okresního soudu v P. o důvodech svého postupu vyslechnouti, ač jeho 
zodpovědný výslech byl nařízen výnosem presidia vrchního zemského 
soudu z 25. června 1927 a opětovnými výnosy presidia krajského soudu 
vO.; 3. že v roce 1927 nezkoumal s náležitou důkladností v jednotlivých 
trestních věcech, zda je,st propuštění zatčených obviněných z prozatímní 
uschovací vazby odůvodněno. 

Důvody: 

Ze zpráv přednosty okresního soudu vP., presída krajského soudu 
v O. a státního zástupce v O., pak z před,ložených trestních spisů uznal 
kárný senát vrchního zemského soudu Dr. O-a dtlvodně podezřelým, 
že se dopustil opomenutí nahoře pod čís. 1 a 3 uvedených, dále že opo
menutí ta mohou býti porušením služebních povinností podle §§ 46 a 
47 soudní instrukce z 8. května 1853, čís. 81 ř. zák., usoudil však, že 
nedosahují ještě podstaty služebního přečinu podle § 2 zákona z 21. 
května 1868, čís. 46 ř. zák., upustil proto' od zahájení kárného řízení 
a přenechal přednostovi okresního soudu v P. jako bezprostřednímu 
představenému Dr. O-a další řízení a potrestánÍ. Názor, že jde leda 
o služební nepřístojnost, odůvodnil kárný senát tím, že Dr. O. neměl 
dosud kárných závad. Právem stěžuje si vrchní státní zástupce, že toto 
Odůvodnění nedostačuje. Pro posouzení, zda jest provinění soudce pou
hou nepřístojností, či služebním přečinem, jest podle § 2 zákona z 21. 
května 1868, čís. 46 ř. zák. rozhodným toliko, jaké jest a jak veliké po
rušení povinností, zda bylo opakováno a jaké jsou okolnosti přitěžujícÍ. 
Nápadná, dosud nijak nevysvětlená tv,doš'íjnost Dr. O-a, se kterou 
setrval při soustavném nedbání jasnéhO' služebního předpisu také ještě 
po opěto·vných výstrahách svých představených, ba i po upozornění a 
rozkazu radní komory, jichž pokynů byl povinen dbáti podle § 12 tr. ř., 
jest sama o sobě tak závažnou přitěžující okolností, že nelze podstatu 
kárného přečinu podle §§ 2 a 6 zákona z 21. května 1868, čís. 46 ř. zák. 
pokládati za vyloučenu. Návrh, by by,lo proti Dr. O-ovi zavedeno kárné 
vyšetřování, jest proto již oněmi poklesky, jež v jeho jednání spatřuje 
samo napadené usnesení, dostatečně odůvodněn. Dr. O. provinil se však 
podle zpráv přednosty okresního soudu v P. také ještě tím, že přes opě
tovnou výstrahu přednosty soudu i presidia krajského soudu zmařil 
svým odporem prov·edení příkazu presidia vrchního zemského soudu 
z 25. června 1927, by bylo svém postupu při propouštění obviněných 
z prozatímní uschovací vazby zodpovědně vyslechnut, neboť §§ 76 a 78 
zákona o ústrojí soudů ukládají také soudci za povinnost, by podal 
představeným úřadům na požádání o všech svých úředních věcech vy
světlení a složil z 'nich počet. Jelikož výslech Dr. O-a nebyl nařízen 
v kárném řízení, nýbrž právem dowrčím, nelze se v jeho prospěch do
volávati obdoby trestního řízení, v němž nelze nutiti obviněného, by se 
zodpovídal, aneb se hájil. Výslovný předpis zákona, prohlašující povin
nost, zodpovídati se ze služeb-nÍch úkonů, za povinnost služební, nemůže 

- čís. 56 (Hs. -~ 
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se státi bezúčinn)íl11 a pozbýti vseho v)rznamu pro P'?~hou ,mo,žno~~, ž~ 
zodpovídání bude snad použito v případ~~m pozdeJsln;.k~rnem n.z~n: 
. ako důkazu proti obviněn~mu. Proto, mu~e I ~ 5vrdoSIJnem, Odplra?l 
;odpovídání se. spočívati po?stat~,,~luzebl1lho pre?ll1u, a dluzno z~ha: 
. ené kárné vyšetřování i na ne rozsmtl. Že odeprem Dr. O-a zodp~Vld~tl 
ie, není překážkou zahájení kárného vy§etř?vání, netře?,a podr?bn; od~
vodňovati. Ustanovení § 13 zák: z 21. kvetn~ 1~68, CI~. 46 :. ~ak., ~e 
kárné řízení smí býti zavedeno Jen0111 p~ slysel1l vrc~l1Iho st~tl1lho za
stupce a po výslechu ??vin,ěného, z~r~lčuJe ~lce obvtnenm~ ~r~vo ,ob~a
joby a výslechu, nemuze vsak ho bylt zneuzlto ku znemoznem karneho 
řízení. 

čís. 56 dis. 

Zastavení služebních požitků podle § 38 odst. druhý záll. ze dne 
21. května 1868, čís. 46 ř. zák. jest opatřením prozatímnim; výrok o ko
nečné ztrátě požitků předpokládá provedení kárného řízeni a na tomto 
podkladě po ústním jednání vydaný kárný nález; výrok ten, může býti 
vysloven výlučně při vydání nálezu podle § 21 zákona ,a tvor~ svou ~o
vabou podstatnou součást výroku o trestu; okolnost, ze k nemu doslo 
způsobem vadným a ve lormě pochybené, nevylučuje přípustnostodvo
lání podle § 24 odst. druhý zákona. 

Ani v kárném řízení nezáleží na označení, nýbrž na obsahu oprav
ného prostředku. 

(Rozh. ze dne 24. února 1928, Ds I 16f27.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud odvolací v kárných věcech soudců 
vyhověl stížnosti obviněného proti usnesení vrchního, zemského so~d~ 
v Praze jako kárného senátu pro soudce ze dne 24. cervna 1927, Jlmz 
111U byly zastaveny požitky za dohu od 14. do 30. listopadu 1926 a vy
slovena byla jich ztráta, a napadené usnesení zrušil. 

Důvody: 

Podle § 38 odsl. druhý zákona ze dne 21. května 1868, čís. 46 ř. zák. 
může kárný soud pro dobu nedovo-\ené nepřítomnosti soudce zaříditi 
zastavení jeho služebních požitků a má při vydání kárného nálezu vedle 
trestu uloženého soudci vysloviti také jich ztrátu pro dobu neoprávněné 
nepřítomnosti. Z tohoto předpisu plyne, že jednak ono opatření jest opa
třením toliko prozatímním a, že předpokladem výroku o konečné ztrátě 
požitků jest provedení řádného kárného řízení a na tomto podkladě po 
ústním jednání vydaný nález kárný, jímž se zjišťuje, že se úředník pro
hřešil neospravedlněnon nepřítomností proti služebním předpisům, ukládá 
se mu trest a vedle tohoto trestu pak se vyslovuje ztráta požitkú. V sou
zeném případě nebylo kárné řízení vůhec zahájeno, ani řádným způso
bem provedeno, ani kárný nález, vyhOVUjící všem zákonným náleŽ'itostem, 
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vydán, nSrhrž prostě k návrhu kárného zástupce bez dalšího řízení usne
sením kárného senátu v neveřejném zasedání vyslovena ztráta příslušné 
částky požitkLl; scházejí tu tedy veškeré zákonem stanovené předpoklady, 
by mohlo býti uznáno na definitivní ztrátu požitkl1, a bylo proto již 
z tohoto důvodu včas podanému opravnému prostředku vyhověti a na
padené usnesení kárného senátu jako nezákonné zrušiti. K tornu se při
pomíná ještě tolik: Výrok o ztrátě požitků mohl se státi výlučně při 
vydání kárného nálezu podle § 21 zák. 46/1868 a tvoří svou povahou 
podstatnou součást výroku o trestu; na tomto pravém jeho významu ne
mění nic okolnost, že v souzeném případě došlo k němu, jak dovozeno, 
zpl1sobem vadným a ve formě pochybené; tyto vady nemohou býti na 
závadu, by toto opatření nenapadal týmiž opravnými prostředky, které 

. by mu příslušely, kdyby k němu bylo došlo způsobem odpovídajícím 
zákonu; v dl1s1edcích toho přísluší mu podle § 42/2 uv. zák. odvolání 
a bylo za takové pojmouti i v souzeném případě podanou stížnost, ježto 
nezáleží na označení, nýbrž na obsahu opravného prostřeL~ku. 

čís. 57 dis. 

Požadavkům ctí a vážnosti stavu se příčí, když advokát advokátovi 
plnou moc sám opatří a potom uplatňuje proti němu její neplatnost. 

Ustanovení § 40 kárn. stat., že kárný nález jest dort1čiti do 8 dnů 
po prohlášení, lest předpisem pořádkovým; jeho nezachováni stejně jako 
nezachováni obdobného pořádkového předpisu § 270 tr. ř. (§ 281 tr. ř.) 
není ohroženo zmatečností. 

(Rozh. ze dne 29. února 1928, Ds I 20/27.) 

Ne j vy Š š i s o u d jako soud odvolací v kárných věcech advo
kátú a kandidátů advokacie nevyhověl, slyšev generálního prokuratora, 
odvolání obviněného z výroku o vině do nálezu kárné rady advokátní 
komory v Praze ze dne ll. dubna 1927, jímž byl odvolatel uznán vinným 
přečinem proti cti a vážnosti stavu, mimo jiné z tě·chto 

důvodú: 

Napadeným ná,lezem byl odvolatel uznán vinným precll1em proti cti 
a vážnosti stavu, jehož se dopustil tím, že v palnárním sporu banky B. 
proti advokátu Drn Raimundu B-ovi namítal neplatnost plné moci ban
kou Dr. B-ovi vydané, ačkoli sám plnou moc u banky pro Dr. B-a opatřil 
a ji Dr. Karl'em O-em spolupodepsati dal. Tomuto nálezu, napadaje 
jej ve výroku o vině, vytýká odvolatel zmatečnost, rozpor se spisy, ne
správné ocenění provedených důkazů a nesprávné hodnocení skutku, 
leč neprávem. Zmatečnost_ nálezu spatřuje obviněný v tOl11, že mu byl 
kárný nález doručen po lMtě stanovené v § 40 kárn. statutu k doručení 
kárného nálezu. Než ustanovení § 40 kárn. statutu, že kárnSr uález jest 
obviněnému advokátu doručiti do 8 dnů po prohlášení, jest předpisem 

~- LIS. JO l.B::>. --

pořádkovým, jeho nezachování právě tak jako nezachování obdobného 
pořádkového předpisu § 270 tl'. ř. \§ 281 tr. ř.) není zmatečností. Co 
se týče toho, zdali jednání obviněného bylo proti cti a vážnosti stavu, 
o tom nemůže býti pochybnosti. Sám odvolatel praví, že není pro něho 

. pochybno, ž·e by odporovalo počestnosti a bezelstnosti (§ 10 adv. ř.), 
kdyby předal druhému advokátovi neplatnou plnou moc a po té nedo
statek zplnomocnění uplatňoval. Odvolatel chce to ovšem omeziti jen 
na případ, že si byl již v době předáni plné moci vědom její neplatnosti. 
Avšak s tím nelze souhlasiti. Neboť, i kdyby púvodně vědomí o neplat
nosti neměl, bylo by přece závadným dotyčnou námitku uplatňovati. 
Příčí se požadavkLlm cti a vážnosti stavu, když advokát kolegovi plnou 
moc sám opatří a potom vystoupí proti němu s její neplatností. Že však 
tak obviněný nčinil, jest prokázáno. 

čís. 58 dis. 

Oprávnění smluviti podle § 16 adv. ř. se stranou určitou odměnu za 
práce nesmí advokát využívati k nespravedlivému obohacení p<lŽadová
ním odměny, jsoucí v nápadném nepoměru k hodnotě vykonaných prací 
a mající známky vykořisťování strany neodůvodněnými a přemrštěnými 
nároky. 

(Rozh. ze dne 29. února 1928, Ds I 23/127.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud odvolací v kárných věcech advokátů 
a kandidátů advokacie nevyhověl v neveřejném zaseelání, slyšev generál
ního prokuratora, odvolání obviněného do nálezu kárné rady pro "dvo
kátya kandidáty advokacie v čechách ze dne 19. května 1927, jímž byl 
odvolatel uznán vinným přečinem poškození cti a vážnosti stavu. 

DLlvody: 

Odvolateli lze přisvědčiti, že v § 16 adv. ř. jest přiznáno advokátu 
právo, by smluvil se stranou určitou odměnu za své práce, kteréžtO' právo 
bylo opětně zdůrazněno též v § 2 zákona ze dne 18. února 1921, čís. 78 
sb. z. a 11'. Tohoto oprávnění nesmí vš"k advokát využívati k nesprave
dlivému obohacení požadováním odměny, jsoucí v nápadném nepoměru 
k hodnotě vykonaných prací a mající známky vykořisťování strany ne
odúvodněnými a přemrštěnými nároky, neboť takový postup jest způ
sobiiý, by vzbudil u stran i u veřejnosti podezření nečestnéhO' a nepo
ctivého jednání a aby otřásl důvěrou občanstva v důstojnost a vážnost 
stavu advokátního, již hájiti patří právě k povinnostem advokáta (§ 10 
odst. druhý adv. ř.). O takový případ jde právě u obviněného. Ze 
skutkových zjištění napadeného nálezu a z palmárního účtu obvi-
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neného manželům Antonínu a Marii K-ovým ze dne 13. června 192 r 
jest patrno, že četné jeho položky jsou nejen hodnotě provedenýc~ 
úkonů neúměrny, nýbrž přímo křiklavě přemrštěny a z~vdaly pr~ve 
podnět ku sporu manželů K-ových s o?viněným u ,ze.mskeho clVlln:ho 
soudu v Praze, který v prve stohcl vyznel pro obvtnene~o vell11~ n,epnz
znivě a v druhé stolici byl vyřešen smírem teprve, kdyz, obv~neny pro,. 
jevil ochotu a spokojil se přijmouti na úplné vyrovnam ,cele palm~rnl 
pohledávky knihovně zjištěné 69.336 Kč, jen 30.00~ Kc. Jest ovsem 
správnou námitka odvolatelova, že nezastupov,al manzele !<-ovy jen,v" 
sporu s manžely M-ovými, nýbrž i v jiných, v.e,cech spo!nych, tl estn~c~ 
i nesporných a pod, a že nelze Jeho konečny ucet za ves,kere ,tyto prace 
a výdaje srovnávatí pouze s majetkovou hodnotou predl11~tu SP.01U, 
avšak tím nelze ospravedlniti přemrštěné požadavky pa!marn:, ~Iele J;z 
samy o sobě stačí k závěru; že, obviněný využíval l;eoduvod~enJn: zpu
sobem majetkových poměru sve strany, ~y SI opatnl neopra~neny Z[S~: 
který nijak neodpovídal vykonaným prac[m a Jeho osob?[ nan:aze. S, e 
jednání nemůže obvíně~ý omluviti ani tí:n,,,ž: by~ v te do?e c:,~rav, 
ježto ani nemoc není duvodem ,0'Sp'rav~dl?uJlc[m, na~ok na preml~ten~u 
odměnu. Nesejde ani na tom, ze manzele, K-O,VI necllllh, hn~d nanllte~ 
proti požadované odměně 10,000 Kč, ponevadz Jak~ hde prava neznalt 
(venkovský mlynář) nedovedh samI POSOUdIlI, skntecnou hodn,otu advo~ 
kátních prací, a jest bezvýznamným i tvrzem odvol~telov?, ze b~ ply 
při hotovém placení byl přijal peníz dalek? ,m~nší, ~emuz ostatne ne~ 
nasvědčuje zjištěná skutečnost, že se ohvmeny zdrahal vydalI. S!I ane 
specifikovaný účet a ~e nesouhlasil ani s jeho úpr~v?'li ~dvokatl1l ,ko~ 
morou, nýbrž trval na celé výši pohledávky v dluz,l1Im upl,se vytcellE; 
částkou 69,336 Kč z důvodu, že byla manžely K-ovyml uznana. I kdY" 
se přihlíží k účtu jako k celku, jeví se rovněž neodůvodněný~, a Ple: 
mrštěným, poněvadž právě jeho největší položky ~yly ne?~u~odnene 
zveličeny, Ani úspěšnými výsledky své člllnos!t ne~uze obvlllenr opod
statniti přemrštěnou odměnu, neboť podle § 9 adv, r. Jest Jeho zakonnou 
povinností, by svou stranu zastupoval horlivě, svědomitě a věr~ě a vš~, 
čeho je třeba v její prospěch, podnik,j v mezích zákona. SteJne neodu
vodněnou a přemrštěnou byla odměna 2.191 Kč, požadovaná na Fran
tišku S-ovi za sepsání trhové smlouvy o nemovitosti v kupní ceně 
13,000 Kč, a jest souhlasiti s názorem v napadeném nálezu kárné, ra~y, 
že nešlo o smlouvu zvláště obtížnou, nýbrž o smlouvu na venkove bez
nou. Již tím že manželé K-ovi byli nuceni zahájiti s obviněným spor 
o zrušení Úd'luvy ze dne 8. března 1921 a prohlášení dluhopisu, znějí
cího na 69,336 Kč za neplatný, dostala se věc na veřejnost a právem 
usuzuje napadený nález kárné rady, že p"lmMní požadavky obviněného 
vzbudily u stran i soudu dojem nečestného jednání obviněnéh~ a, byly 
způsobilými podrýti vážnost a důvěru obecenstv~ ve st,av advokatnl.1est 
souhlasiti též s názorem, že obviněný přehnanyml naroky na odmenu, 
prýštícími ze zištnosti, překročil přípustné meze též mravními zás.ad~mi 
vytčené a že v ohou případech naplňuje jeho jednání podstatu karneho 
přečinu poškození cti a vážnosti stavu (§ 10 odst. druhý adv, řádu). 

._- čís. 59 až 60 dis. -
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čís. 59 dis. 

Jde-li o porušení povinností povolaní, může si stěžovati (§ 53 čís, 3 
kártL stat.) do usnesení kárné rady, jímž bylo vysloveno, že není důvodu 
ke kárnému jednání (§ 29 odst. třetí kárn. stat.), kdo byl jednáním advo
kátovým zkrácen ve svých právech. 

(Rozh. ze dne 29. února 1928, Ds I 2/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud druhé stolice v kárných věcech ad
vokátů, slyšev generálního prokurátora, nevyhověl sUžnosti Antonína 
V'<l do usnesení kárné rady advokátní komory v Praze ze dne 17, pro
since 1921, jímž b}'ilo vysloveno, že není pHčiny ke kárnému jednání 
proti Dr. Josefu V-ovi, potud, pokud advokátovi vytýká, že »nevystou
pil« proti Anežce V-ové, V ostatním stížnosti vyhověl potud, že napa
dené usnesení zrušil a věc vrátil kámé radě, by, doplníc řízení, znova 
rozhodla, V otázce, o niž tu jde, uvedl v 

důvodech: 

Co do oprávnel1[ stěžovatele k této stížnosti diužl10 předeslati, že 
Antonín V. vytýká svému dřívějšímu právnímu zástupci porušení povin
ností povolání a tvrdí, že byl jednáním advokátovým zkrácen ve svých 
právech, takže jest podle § 53 čís, 3 kárn. stat. ze dne 1. dubna 1872, 
čís, 40 ř, zák. oprávněn ke stížnosti do usnesení kárné rady, jímž bylo 
vysloveno, že není dúvodu ke kárnému jednání (§ 29 odst. třetí kárn, 
stat.) , 

čís. 60 d;s. 

Jde-li o poškozeni cti a vážnosti stavu, nemůže si třetí osoba stěžo
vati do usneseni kárné rady advokátní komory, odmítajícího zahájeni 
kárného řízeni (§ 53 kárn. stat.). 

(Rozh.' ze dne 29, února 1928, Ds I 3/28,) 

Ne j v y Š š í s o u d jako kárný soud odvolací odmW stížnost Dl~ 
Jindřicha P-y do usnesení kárné rady advokátní komory v Praze ze dne 
12, prosince 1927, jímž bylo vysloveno, že není důvodu ke kárnému sti
hání Dr. Karla F-e a Dr. Eduarda H-a, 

Odúvodnění: 

Stížnost Dr. Jindřicha P-y směřuje proti usnesení kárné rady, jímž 
bylo vysloveno, že není důvodu, by byli Dr. Karel F. a Dr. Eduard H, 
kárně stiháni proto, že ve sporu Alvína O-a proti bance U, při roku ze 
dne 21, dubna 1921 učinili návrhy ohledně svědeckého výslecSu Dr. 
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]indřicha P-y, cti tohoto se doti'kajíci. Stižnost bylo odmitnouti, Podle 
.§ 53 kárn. staL 111ohou si sice do usnesení kárné rady, jímž bylo odmít
mno zahájení kárného ří.zení, stěž?v~ti zástupce ~0111ory ~ vrchní ,s.tá~ní 
zástupce a kromě toho 1 osoby tretJ, tyto ~sak Jen, kdy;_ byly kal nym 
přečinem na svÉm právu zkrácel1l., ,!,ak?ve, zl:race111 :l1~~eo nast~tl len 
u pfečinú proti povinnostem povollal11, mkoli vsak u preclnu proti ch a 
vážnosti stavu, Co se ťěchto t\'Če, přísluší jejich stlhání kárné radě, po
kucl se týče zástupci komory (§§ 23 a 29 kárn, st.), l~eboťtito jsouor
gány povolan)'mi hájiti čest a vážnost stavu ~ :.:akrocovah protI .leJl.ch 
porušeni. Třeti osoby, pokud mají zájem na st1hani poklesku prot1 ctJ a 
vážnosti advokátního stavu) mohou sice advokátní komoře nebo kárné 
radě skutečnosti, čest a vážnost stavu ohro'žující oznámiti, avšak nároku 
ua kárné zakročení pro prohřešeni se proti cti a vážnosti stavu nemají. 
Následkem toho musi, když kárná rada neshledá důvodu ke stihání pro 
poklesek proti cti a vážnosti stavu a zástupce komory se s tin; ,spokoji, 
zůstati při tom, že se kárné řizení nezahájí. ze tomu tak, plyn~ tez z u~ta: 
novení § 47 kárn, st., podle něhož nepřísluší z nálezu kárne rady, ]lmZ 
byl obviněný z obžaloby pro přečin porušení cti a vážnosti stavu spro
štěn, odvoláni ani vrchnímu státnímu zástupci ani třetím osobám, nybrž 
výlučně jen zástupci komory, činy Dr. Karla, F~e a pr. Ed~arc\~ H-a, pro 
něž je stěžovatel u aclvokátní komory oznan1'l, pnchaze]1 v uvahu len 
jako poklesky proti cti a vážnosti stavu, Podle toho, co shora bylo uve
deno, nemá Dr. lindřich P. oprávnění si do odmítavého usnesení kárné 
racly stěžovati a 'jeho stížnost bylo odmítnouti jako nepřípustnou, 

čís. 61 dis. 

Ověřil-li notář na trhové smlouvě a na legalisačnlm protokolu, který 
svěřil advokátovi že byly smlouva i protokol v jeho přítomnosti pode
psány ačkoliv při jich podpisu nebyl přítomen, porušil tím povinnosti 
v §§ 38 a 79 not. ř. notáři uložené a dopustil se kárného přečinu podle 
§ 157 not. ř. 

Předpis druhého odst. § 159 not. ř. jest předpisem vellcún, nepři
pouští ÚChylek ani výjúnek (mírnějšlho trestu). 

(Rozh, ze dne 14, března 1928, Ds 113/27,) 

Ne j v y Š š í s o u d jako kárný soud odvolací ve věcech notářú a 
notářských kandidátlr vyhověl po neveřejném ústním líčení odvolání 
vrchního státního zástupce jako kárného obžalobce z nálezu vrchního 
zemského soudu v Praze jako kárného soudu pro notáře ze dne 2, čer
vence 1927, jímž byl obviněný uznán vinným kárným přečinem podle 
§ 157 not. ř, a odsouzen podle §§ 158 písm, a) a 159 not. ř. k trestu 
písemné důtky, a změni,l napadený kárný nález ve, výroku o trestu v ten 
rozum, že obviněnému uložil podle §§ 158 písm, b) a 159 druhý odst. 
not. ř. kárný trest peněžité pokuty 300 Kč ve prospěch pensijního fondu 
československých notářů, 
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Duvody: 

Kárn Ý soucl uznal obviněného vinným kárným precl11em podle § 157 
not. řádu, jehož se dopustil tím, že dne 23, listopadu 1923, svěřiv advo
kátu Dr. Bohuslavu Z-ov i blanket legalisačniho protokolu, ověřil na 
trhové smlouvě uzavřené téhož cine mezi Karolinou ]-OVOLl a Marií K-ovou 
nyní provdanou N-ovou) jakož i na dotyčném fegalisačním protokolu, že 
Karolina J-ová a Marie K-ová v jeho přítomnosti smlouvu i legalisační 
protokol podepsaly, ačkoli při podpisu těchto dvou listin jmenovanými 
stranami nebyl přítomen) a že tím porušil povinnosti jemu jako notáři 
v §§ 38 a 79 notářského řádu uložené, Za tento kárný přečin uložil kárný 
soud obviněnému notáři podle §§ 158 písm, a) a 159 not. řádu kárný 
trest písemné důtky, Odvolání vrchního státniho zástupce vytýká prá
vem, že kárný soud vykročil při vyměření trestu z mezí zákonnÉ sazby 
v druhém odstavci § 159 not. ř, výs,lovně uvedenÉ, Tento předpis sta
noví, že kárný soud nemůže uznati na mírnější trest než na pokutu 25 zl. 
(50 Kč), potvrzuje-Ii notář v notál'ské listině o nějaké skutečnosti, že 
se před ním stala, ačkoli se za jeho přítomnosti nepřihodila, K:irný soud 
tudiž porušil tento výslovný předpis notářského řádu, uloživ obviněnému, 
který se provinil způsobem uvedeným v druhém odstavci § 159 not. 
řádu, jen kárný trest písemné důtky podle § 158 písm, a) not. řádu, S ná
ZOrem kárného soudu, že ustanovení druhého odstavce § 159 not. ř. ne
vylučuj~ zása,dn~ ulož'ení trestu mírnějšiho, tedy v souzeném případě 
trestu p1semne dutky, nelze souhlasiti, neboť onen oředpis je rázu velí
cího, nepřipouštěje, žádných úchY'lek a výjimek. N~třeba tedy ani vy
vraceh uvah~ karneho' soudu o tom, že prý by pokuta 50 Kč za nynější 
hOClnoty penez nebyla trestem citelnějším, než dútka, nehledíc ani k to
~~:,že druhý odsta~ec § 159 noL ř, stanoví částku 50 Kč jen jako nej-
111zSl_hra~lc1 pro ,~Iození)'eně~i,té pokuty, která může podle § 158 písm, b) 
nOL 1'. by tJ vymerena az do castky 1.000 Kč, Bylo proto odůvodněnému 
odvolání vrchního státního zástupce vyhověti, výrok kárného soudu 
o trc~tu změniti a obvim'nému podle §§ 158 písm, b) a 159 odst druhý 
not. r. UlOŽ1tJ trest penčžité pokuty, 

čís. 62 dis. 

N:,by~a-Ii p!ná moc obhá,ice obžalované ve smyslu § 11 odst. druhý 
a~v. r. plsemne vypovězena, nepřichází v úvahu předpis tohoto zákon
neho ,~sta~oven~ o pov~nuosti ~as~po~ati straoo ještě po 14 dní; stačí 
p~~hlasenl manzela obzalovane, })ze Sl provedeni odVOlání nepřeje že 
pUjde k soudu a bude žádati zástupce chudých«. ' 

(Rozh, te dne 30, března 1928, Ds I 1/128,) 

, !" e j vY,š š ío s o u d jako soud druhé stolice v kárných věcech.advo
katu a kand1clatu advokacie nevyhověl stížnosti vrchního státního zas tu-
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pitelství v Praze do usnesení kárné rady ero. advokáty a kandidáty, advo-;
kacie v čechách ze dne 24. listopadu 192,. j!mz bylo, ro~hodn'.'to, ze nem 
důvodu ke kárnému stihání obviněného pro poruse11l povmnostl po-· 

voláni. 

Od ů vo dně ní: 

Podle předpisu § II ocl st. druhý advo~átního řádu j.est.adv?kát po~ 
vinen zastupovati stranu ještě po 14 dnu od doručem vYP?V~dl p!ne 
moci stranou potud, pokud je toho potřebi, by. stra,na byla chra.nena pr~~ 
případnými právními újmami. V souzenem pnp.ade n'ebyla p,l~a mOCI ~26 
viněného jako obhájce obžalované Anny P-ove ~e dne 17. brez~,a ._ 
touto jeho klientkou ve smyslu § 11 odst. druhy ad~?kat~lho radu pl 
semně vůbec vyoovězena a neri1lrže proto v tomto pnpa~e svrchu uve
dený předpis o \4denní lhútě vůbec přijíti v úvahu. Otazkou J~st Jen, 
jaký význam má prohlášení manžela Anny P-ove Josefa P-a, ktere UC1~11 
jménem své manželky v kanceláři obviněného dne 15. d~bna 19?6, »ze 
si provedení odvoláni nepřeje, že půjde k soudu a bu~e .zad.~ll zastupce 
chudých pro svou manželku, by tentO' provedl zmatec11l ~trznost a od
volání« které obviněný včas ohlásil. Vzhledem k tomu, ze, Jak svrch~ 
uveden~, nejde tu o vypovědění P!né. moci ,ve smyslu § ll, odst. dr~hy 
advokátního řádu, nemůže prohlasem manzela A,:n~ ~-ove l~k~ J.CJlho 
zákonného zástupce ze dne 15. dubna 1926 k (jbvll1~nemu mill Jlny vy
znam než že jde tu o odvolání plné mOCI Anny P~ove ze dne 17. ?rezna 
1926 s účinky § 11 odst. třetí advokátníh? řádu. SjJfávn?,st t,ohoto, u.s;!dku 
plyne z trestních spisů proti Anně P-ove pro ,zlocu:, vere]n,;ho nasllt po,
dle § 81 tL zák., z nichž vysvítá, že t? byll.'lanZe~ ob,zalovane !,-n,:y P-o~e, 
jenž opětovně jejím jménem Jako j'ej! zakonny zastup ce. ruzna podan! 
k úřadům činil,. kterým jeho manželka neodporovala a tedy Jeho zas!u
pitelské právo uznávala, a že manžel Anny P-o~e za ,tohoto ,tre~tmho 
řízení s jejím obhájcem (obviněným) ve j~énu s~.e manzelky nekoltkl a.te 
bez jejího odporu jednaL Z toho plyne, ze obha]ce Anny P-ove (Ob:l~ 
něný) měl právo spatřovati v řečeném prohlášení Josefa P-a odvolal1l 
plné moci a žc proto od té doby, tedy od 15. dubna 1926 ,byl ~odle § 11 
odst. třetí advokátního řádu prost povinnosti se o tuto ~,;c dale staratr, 
zvláště když mu Josefem P-em bylo sděleno, že bude zada!t. pro .:vo~ 
manželku obhájce chudých a. lento jí ~skutečn,ě byl k provedem ohl~sen: 
zmateční stížnosti a odvolám v osobe obvll1eneho :,stanoven. :onevadz 
obviněný, byv ustanoven advokátní komorou obhaJcem ~hudych Anny 
P-ové, podal hned druhý den potom, kdy se o t~mto svem ust~n?venr 
dozvěděl provedení zmateční stížnosti a odvolám, nelze v Jednal1l. ob
-viněného' v žádném směru spatřovati provinění proti pOVll1l1?stem )e~o 
povolání. Rozhodnutí kárné rady advokátní komory v Praze, ze n~m du
vodu ke kárnému stihání obviněného, odpovídá proto Jak stavu ~ecl, tak 
i zákonu a stížnost vrchního státního zastupitelství v Praze pro'Íl tomnto 
rozhodnuti není odůvodněnou. Bylo proto rozhodnoulr, pk se stalo. 
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čís, 63 dis, 

Okolnost, že se proti advokátu vede trestní vyšetřováni pro značnou, 
zločinnou zpronevěru peněz klientů, je důvodem pro zastavení výkonu 
.advokacie do pravoplatného skončení trestního řízení (§ 17 kárn, stat.), 

(Rozh. ze dne 30. března 1928, Ds I 5/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako kárný soud odvolací nevyhověl, vyslechnuv 
generální prokuraturu, stížnosti obviněného do usnesení kárné rady ad
vokátní komory v Praze ze dne 14. února 1928, jímž bylo stěžovateli 
prozatímně zastaveno vykonávání advokacie. 

Důvody: 

Proti stěžovateli vede se přípravné vyšetřování pro zločin zprone
věry podle § 183 a 184 tr. zák. a byl stěžO'vatel v tomto vyšetřování po 
delší dobu ve vazbě. Slyšen zodpovědně v trestním řízení doznal, že ve 
více případech použi,l svěřených mu jako advokátu peněz pro sebe. Kárná 
rada vzhledem na zahájené trestní řízení, shledávajíc v dalším provozo
vání advokacie stěžovatelem nebezpečí újmy pro čest a vážnost stavu, 
zastavila napadeným usnesením stěžovateli výkon advokacie až do pra
voplatného skončení trestního řízení (§ 17 kárného statutu). Stížnosti 
do tohoto usnesení nelze přiznati oprávnění. Pokud jde o formální·stránku 
napadeného usnesení, vytýká stěžovatel usnesení nedostatek odůvocl
něníneprávem. Že se opatření, zastavení advokacie, stalo vzhledem na 
zahájené trestni řízení, jest z usnesení zřejmo; čemu opatřením tím má 
býti čeleno, že újmě na cti a vážnosti stavu, jest v usnesení uvedeno a 
blíže uváděti, pro jaký trestný čin se trestní vyšetřování vede, čeho se 
stěžovatel dopustH, takže mu bylo nutno zatímně advokacii zastaviti, 
k porozumění opatření, zejména pro stěžovatele, třeba n'ebylo. Ve věci 
samé vývody stěžovatelovy, že prí' u něho nejde o naléhavý příp'ld, 
odůvodňující zastavení advokacie, neobstojí. Nelze přisvědčiti stěžova
teli, že jeho případ přestal býti naléhavým, když od zahájení trestního 
řízení uplynula již clelší doba a kárná rada až dosud ani k zastavení ad
vokacie ani k jinému opatření nepřikročila. Naléhavost případu jest po
suzovati podle činu, který se k,lade stěžovateli za vinu, a podle vztahu, 
který má čin ke cti a vážnosti stavu jakož i k povinnostem advokátního 
povolání. Naléhavost případu nepominula ani uplynutím několika mě
sícú od objevení činu pokud se týče ocl zahájení trestního řízení, ani tím, 
že kárná rada dosud neuznala potřebu, snad vzhledem k vazbě stěžo
vatelově, nebo že neočekávala, že stěžovatel před skončením trestního 
řízení opčt advokacii zahájí, by zakl'Očila po rozumu § 17' kárného sta
tutu. Naléhavým případ stěžovatelův podle své povahy a se shora uve·
cleného hlediska cti a vážnosti stavu a povinnosti povolání nepOQ'rybně 
jest. Jde o značnou, zločinnou zpronevčru peněz klientů, a s odsouze-
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nim spojuje zákon ztrátu advokacie (§ 6 zák. ze cine 15. Iistopa~u 1867, 
čis 131 ř. zák. a § 26 tr. zák.). Do·kud stěžovatel nebude podezre11l nan 
uv~leného prost, nelze mu ponechati výkon advokacie, neboť nesrovná
v'alo by se to se ctí a vážnGstí stavu a mohlo by oh:'oziti 0ůvěľ~ k, advo
kátnímu povoláni (§§ 9, 10 adv. ř.). Nepochybila pr~to karn~.rada 
uznavši na zastavení vý~onu advokacie u stěžovatele. Vyvody stezova
telovými, že mu nelze činy, jichž se dopustil, vzhled~m k ok?lnostem 
případu, přičítati za vinu a že nejednal z pohnutek 11l~kych a necestny.ch, 
zabývati se netřeba a ani nelze, neboť to ponechatr Jest a ponechano 
býti musí ro-zhodnuti v trestním řízení (§ 16 ká:n~h? statutu), P?~ud se 
týče případnému řízení kárnému. Dodává se ]estc,. ze, poku? stezo,vatel 
poukazuje na hmotnou újmu, která mu ze zastavem advokacle h!OZI, ne
lze ani z toho dúvodu opatřeni kárné rady s úspěchem napadatr. Kdyby 
měla býti majetková újma dúvodem, pro který by zaslavení adv?kacie 
podle § 17 kárn. stat. nebylo přípustným, nemělo by ustanoven~ §. 17 
kárn. stat. vlastně smyslu, ježto zastavení advokaCIe bez maJetkove uJlny 
pro postiženého sotva se dá mysliti. Stížnost není opodstatněna a bylo 
se o ní usnésti, jak se stalo. 

Čís. 64 dis. 

Porušeni povinností povolání může se advokát dopustiti jen proti 
svým klientům 'a proti svým stavovským úřadům. , • .. , 

Jednání neupřímn~ a záludné pti plnění závazku (popřem, ze Jlneho 
advokáta substituoval a je povinen platiti jeho útraty), jest jednáním 
proti cti a vážnosti stavu (§ 10 odst. 2 adv. ř.). 

(Rozh. ze dne 30. března 1928, Ds I 6/28.) 

Ne j vy Š š i s o II d jako soud odvolací v kárných věcech advokáti'r 
nevyhověl, slyšev generální prokuraturu, odvolání obviněného z nálezu 
kárné rady advokátní komory v Praze ze dne 19. ledna 1928, jímž byl 
stěžovatel uznán vínným kárným přečinem porušení povinností povo
lání, zrněni,l však výrok napadeného nálezu v ten rozum, že se obviněný 
dopustil přečinu zlehčení cti a vážnosti stavu. 

D ů vod y: 

Obviněn)! tvrdí, že napaden)! nález spočívá na neúplném řízení, a 
odvolává se z něho co do viny "i trestu. Nejzávažnější neúplností říz.ení 
jest obviněnému, že Dr. L. nebyl vyslechnut o důvodech, zoe kterých ~a
slal dne 10. října 1924 přimo Josefu Ch-ovi zprávu o výsledku svych 
intervencí v jeho prospěch. Navrhovaného výslechu nebylo- třeba. Byly 
předloženy jak dopis psaný. Dr. L~em dne 10. října 1924 Josefu Ch-OVl, 
tak dopis zaslaný jím téhož dne obviněnému. Ze srovnání obsahu, O?OU 

dopisů plyne, že Dr. L. požadoval zaplacení útrat 600 Kč od obvllleneho, 
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což dostačuje pro posouzellí kárného případu. Nebylo dále třeba navrho
vaného v)/slechu b)lva!é kancelářské úřednice obviněného Bož,eny M-ové 
o tom, že obviněný odmítl zastupovati Josefa Ch-a, když mu po druhé 
hrozilo zatčení, a že Josef Ch. žádal pak písemně přímo Dr. L-a O inter
venci. K posouzení kárné povahy jednání obviněného dostačuje doznaná 
skutečnost, že se po zatčení Josefa Ch-a přece sám obrátil telefonicky na 
kancelář Dr. L-a za účelem intervence v Brně, a jeho pozdější postup ve 
věci účtu Dr. L-a. Nynější jeho tvrzení, že při telefonické rozmluvě s kan
celáři Dr. L-a výslovně podotkl, že není substitutem, jest novotou, proto 
jest bezdůvodnou výtka, že měla býti vyšetřována jeho pravdivost. Ne
mohlo býti posléze vyhověno návrhu, by bylo Dr. L-ovi uloženo předlo
žiti doporučený dopis, kterým podle tvrzení obviněného Ch. žádal Dr. 
L-a přímo o intervenci. Nehledíc k tomu, že, jak bylo již podotknuto, ne
měl by obsáh tohoto dopisu pro posouzení viny odvolate,lovy podstatné 
důležitosti, popřel Dr. L. zcela určitě, že takový dopis obdržel, a Josef 
Ch., byv vyslechnut jako svědek, nedosvědčil jeho odeslání. Předloženou 
korespondencí byla vina odvolatele prokázána. Z dopisu Dr. L-a z 10. 
října 1924 musil obvinčný poznati, že Dr. L. požaduje zaplacení substi
tučních útrat od něho, avšak ani neplahl ani neodmítl placení. Kárný čin 
nespočívá v tom, že účet nezaplatil a že upomínku z 29. října 1924 a 
řadu pozdějších dopiSl! Dr. L-a nechal bez odpovědi. Tato opomenutí lze 
hodnotiti jenom jako prodlení v plnění soukromoprávních závazků, ni
koliv jako porušení stavovské povinnosti. Ani v tom, že po nových upo
mínkách psal Dr. L-ovi dne 22. prosince a 24. prosince 1924, že placeno 
bylo již přímo Josefem Ch-em, nebylo ještě provinění, neboť, jak plyne 
z potvrzeni z 24. února 1925, byl obviněný v té příčině uveden Josefem 
Ch-em v 0111y1. Příčilo se však povinnosti čestného muže, když obviněný, 
maje již důvody k pochybnostem, zda Dr. L. skutečně obdržel účtova
ných 600 Kč zaplaceno od Josefa Ch-a, odpověděl na novou upomínku 
pojednou popřením, že Dr. L-a substituoval a byl povinen zaplatiti jeho 
útraty. Bylo na obviněném, by, nepokládal-Ii se zavázaným zaplatiti za
slaný mu účet, oznámil to Dr. L-ovi hned po obdržení jeho dopisu ze 
dne 10. října 1924. Když tak neučinil, naopak odpověděl Dr. L-ovi podle 
pře~ložených dopisů z 22. prosince 1924 a 24. prosince 1924 způsobem, 
o nemž jako advokát musi,1 si býti vědom, že utvrdí Dr. L-a v přesvěd
čení o jeho právu požadovati zaplacení přímo od obviněného, když do
konce, jak sám udává, vyzval Dr. L-a, by podal na něho (obviněného) 
žalobu, by bylo soudem zjištěno, zda mluví Ch. pravdu, a teprve po tom 
všem se vytasil s námitkou, že nepotřebuje platiti, poněvadž nebyl sub
stItutem, nelze toto Jednání srovnati s pravidly poctivého styku vůbec a 
mezi advokáty zvláště. Jednání obviněného vykazuje neupřímnost a zá
ludnost, pro niž by obchodník, jenž by tak jednal při plnění svých zá
vazků, uvaliol na sebe výtku nesolidnosti. Advokát jest povinen chovati 
se tak, by zůstal ~š-etřen podobné výtky. Odsuzující nález kárné rady jest 
proto spravedhvy. Pochyben jest jenom potud, že odsuzuje obviněného 
pro porušení povinností povolání, ačkoliv tohoto přečinu může se advo
kát dopustiti jenom proti svým klientlun nebo svým stavovským úřal'lúm ... 
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Z povinností uložených advokátním řádem porušil obviněný povinnost 
stanov'enou v druhém odstavci § 10 adv. řádu, by poctivostí a čestností 
ve všem jednání zachovával čest a vážnost svého stavu. Jeho přečin 
dlužno proto podle §§ 2 a 39 kárného statutu takto označiti. K jeho skut
kové poďstatě dostačuje možnost, že se jednání zakládající provinění 
stane známým a čest stavu pak utrpí. Že taková možnost tu byla, netř€ba 
dokazovati. ' 

čís. 65 dis. 

Jde jen o porušeni cti a vážnosti stavu, nikoliv též povinností povo
láni, podezříval-Ii advokát křivě svého koncipienta z nesp,rávného činu 
(zpronevěry), neposkytl mu náležité možnosti, by se z podezření očistil 
a okamžitě ho před personálem propustil, z čehož musel také kancelář
ský personál nabýti dojmu, že se onen nesprávného činu dopustil. 

(Rozh. ze dne 27. dubna 1928, Ds I 9/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako kárný soud odvolací v kárných věcech 
advokátů a advokátních kandidátů vy\1ověl odvolání obviněného z ná
lezu kárné rady advokátní komory v Praze ze dne 23. ledna 1928, jímž 
byl uznán vinným přečiny porušen'í povinností povolání a poškození cti 
a vážnosti stavu potud, že z kárného výroku vyloučil větu, podle níž 
byl obviněný uznán vinným přečinem porušení povinností povolání. 
Jinak mu nevyhověl. 

Dllvody: 

Nejvyšší soud nemá proto pochybnosti, že skutkový základ napa
deného nálezu je správný. Stejně neshledává, že jej ká~ná ra~a mylně 
posoudila po stránce právni. Z okolnosti, jež napadený nalez ma za pro
kázané a jež shrnuje ve dvou prvnich statích předposledniho svého listu, 
plyne zce,la jasně, že odvolatel svého koncipienta Dr. B-a -- objektivně, 
totiž bez dostatečného věcného důvodu, a subjektivně, totiž bez vlast
ního přesvědčení o jeho proviněni - křivě podezříval z nesprávného 
-činu, zpronevěry 200 Kč, že mu neposkytl náležité možnqsti, by se z poc 
clezření očistil a okamžitě ho před personálem propustil, z čehož také 
kancelářský personál musel nabýti dojmu, že se kandidát dopustil ne
správného činu. Tim je odsuzující nález - pokud jde o porušení cti a 
vážnosti stavu - s dostatek opodstatněn a nemá rozhodujícího vý
znamu, zda odvolatel byl oprávněn Dr. B-a pro jeho tvrzenou hrubo~ 
nedbalost, jíž prý zavinil ztrátu pohřešených 200 Kč, ihned pmpushh 
ze služby, a zda Dr. B-em žádané sčelení odepřel, by tim, prý ne,vzbu_dll 
ještě větší rozruch a podezříváni. Není proto třeba k temto vyvodum 
odvolatele při právním rozboru věci přihlížeti. Skutkový děj, jak byl 
kárným řizením zjištěn, opodstatňuje zřejmě podstatu kárného poklesku 
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proti cti a vážnosti stavu. ~však jest p zároveň také úp!ně vyč,er'p~l1: 
neboť nezbývá v něm prvku, pro ktere by bylo lze v nem take Jeste 
shledati poklesek proti povinnostem povoláni. Konec konců kotvi sou
zenÝ poklesek sice také v úředním postavení nebo povolání odvolatele 
jakó advokáta a je pr.oto - v jakémsi širším sn;y~lu '--; sice ,té~ poru
šenim jeho povtnnostl, plynouclch z Jeho povolam. Avsak prave proto 
je tento vztah kárným pokleskem, neboť bez tohoto vztahu - v jiném, 
méně povzneseném povoláni - by nebyl vůbec pokleskem kárným, pro
tože by nebylo lze o něm ani říci, že se příči cti a vážnosti stavu. Nějaké 
další prohřešení proti jiným než proti těmto stavovským zájmům v něm. 
tudiž spatřovati nelze. 

čís. 66 dís. 

Jde jen o kárný přečin zlehčení cti a vážnosti stavu (nikoliv též 
o přečin porušení povinností povoláni), označil-li advokát v podání po
zemkovou reformu a zákonodárství o ní jako skrytou likvidaci, namí
řenou ve skutečnosti proti bývalým nepřátelům ententy a menšinám 
jazyka bývalých těchto nepřátel. 

(Rozh. ze dne 5. června 1928, Ds I 25/27.) 

N c j v y Š š i s o u cl jako soud odvolací v kárných věcech advokátů 
.a advokátních kandidátů vyhověl po ústnim neveřejném líčení odvoláni 
návlaclního advokátní komory v Praze z nálezu kárné rady advokátni 
komory v Praze ze dne 6. října 1927, jímž byl obviněný sproštěn z ob
žaloby pro kárný přečin porušení povinností povolání a ",lehčeni cti a 
vážnosti stavu potud) že změnil napadený nález a uznal obviněného 
vinným kárným přečinem zlehčení cti a vážnosti stavu, jehož se dopustil 
tím, že v právni věci Alberta T -e o přejímací cenu za nemovitosti pře
vzaté Státnim pozemkovým úřadem, označil v dovolacim rekursu pozem
kovou reformu a zákonodárstvi o ni jako skrytou likvidaci, namířenou 
ve skutečnosti proti bývalým nepřátelům enlenty a menšinám jazyka 
bj'valých těchto nepřátel. 

Důvody: 

Proti nálezu kárné rady advokátni komory v Praze, jimž by,l obvi-
11t::n}' sproštěn z obvinění, že se projevem ve v)Troku tohoto qál,ezu blíže 
llvedeným dopustil kárného přečinu, po~al návlatlni .~d~ok~tnl kon:o;'y 
odvo~ání, v němž doHčuje, že se .obvmeny 011101 vYladremrn prohresll 
jak proti povinnostem povolání, tak i proti cti a vážnosti advokátního 
stavu, a navrhuje, by byl obviněný uznán vinným kárným přečmem 
v tom i onom směru. Pokud odv01ání spatřuje v jednání obviněného též 
skutkovou podstatu přečinu porušení povinností, ,:povoláni, n;lze I!'U 
přisvědčiti. V právní věci, v níž byl podán dovolacl rekurs se zavadnym 
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projevem, §10 o otázku, zda klientu obviněného přísluší za nemovitosti 
převzaté Státním pozemkov)'m úřadem od velkostatku Ch.-H. náhrada 
podle předpisů náhradového zákona, již mu přiřkl Státní pozemkový 
úřad, či plná náhrada (§ 365 obč. zák.), jak žádal stěžovatel, opíraje 
tento nárok o ustanoveni mírové smlouvy Versaillské, zejména o usta
novení článku 297 a 305. Otázka ta byla ovšem již nejvyšším soudem 
" obdobné věci téhož .stěžovatele usnesením ze dne 28. dubna 1925 
R I 354/25 řešena, tím však nebylo obviněnému bráněno, by se touto 
ot*zkou v dovolacím rekursu znovu neohíral a by zejména vzhledem 
k tomuto usnesení neuvedl vše, co podle jeho náwru svědčilo pro jeho. 
stanovisko a proli vyslovenémn již názoru nejvyššího soudu a proti jeho 
důvodům. K tomu byl obvíněný, pokládal-Ii to v zájmu svého m»ndanta 
za vhodné a úspěšné, jistě oprávněn a nelze mu proto ani vytýkati, že 
se na odůvodněnou svého názoru pustil do kritiky pozemkové reformy 
a při tom uplatnil námitku formou v nMezu vytčenou, považoval-Ii ji 
za věcně důležitou a proto za nutnou. Byl-Ii však obviněný v zájmu 
řádného zastoupení svěřené mu právní věci k řečené námitce oprávněn,. 
nelze tvrdití, že tím poruší,1 povinnosti svého povolání. Jinou jest však 
otázka, zda se obviněný neprohřešil onou námitkou, jak ji vyjádřil, proti. 
ctí a vážnosti stavu. Předeslati dlužno, že jest nemzhodným, že snad 
obviněný tutéž námitku uplatňoval již v jiné věci, aniž zavdala příčinu 
ke kárnému řízení. Jestiť na snadě, že se čin nestane nezávadným a 
beztrestným tím, že byl již j'ednou spáchán bez trestných následků, 
třebas byl již dříve trestně stihatelným. Věcně snaži se obviněný vylo
žití svůj projev v ten rozum, že prý jim chtě,1 vyjádřiti toliko, že zákony 
o pozemkové reformě svými účinky de facto (»ve skutečnosti«) po
stihly jen nebO' hlavně nemovitý majetek příslušníků bývalých nepřátel 
ententy a jazykových menšin. Než výklad ten není kryt doslovem pro
jevu, jenž jest zcela jasný a při nenuceném, nepředpojatém zkoumáni 
vede ke zcela jinému, obviněného ovšem zatěžujícímu výklad:u. Že se 
v projevu o pozemkové reformě a o příslušném zákonodárství mluví jako 
o skryté likvidaci, nebylo by snad samO' o sobě ještě nepřípustným, ze
jména kdyby byl obviněný případnými poukazy (na př. pojmenováním 
autorů nebo vědeckých spisů) dolíčil, že jde o vžitý již odborný výraz. 
(,terminus technicus) pro zákony, jež sice ne výslovně, avšak podk 
svého věcného obsahu jsou likvidaCi maje'tkll' cizinců. Než obviněný 
nespokojil se tímto konstatováním, nýbrž dodal, že jde o skrytou likvi
daci, »namiřenou ve skuteč,nosti proti bývalým nepřátelům ententy a 
menšinám jazyka bývalých těchto nepřátei«. Z tohoto dodatku však, 
zejména ze slova »namířenou«, jež podle svého smyslu vyjadřll'je vždy 
něco zamýšleného, chtěného, ve spojení se s,lovy »skrytá likvidace« 
plyne jasně, že se závadným projevem vytýká zákonodárci zálll'dnost 
při vydání zákonů o pozemkové reformě, záležejÍC'í v tom, že, z»haluje-li 
se v roušku zákona, sledujícího spravedlivou stejnoměrnost proti všem .. 
občanům a tváře se, jako by pozemková reforma nečinila rozdílu mezi 
příslušníky československého státu a cizinci a mezi příslušníky jazyka 
státního a příslušníky jazykových menšin, ve skutečnosti zamýšlel ob-
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1 , ím a porušením ustanovení mírové sml?uvy ,zkráyti p"ouze pří~ 
C1az~l1 .". "telsk' ch států a mensm byvalych techto ne
slušl11ky byvalych. nep~a naJ' efku Vytýká se tedy zákonodárným činite
přátel ententy na lepc 1 . ..", d' bc' mrav

'ID chování příčící se přímo nejzákladne)Slll zasa am o .~ ne b ť 
umf 'e'íž l~e'" šŠÍm ochráncem musí býti právě zákonodarce, ne o 

gos 1, .l~y nen;~hl stát obstáti. Jde tu tedy o nejtě~ší výtku, Jíž vů~ec 
ze: ~'inití nejvyšší instituci státu, o urá~ku, ji!'. s~ mkd? nesm1 d~vOht1~ 
~oužil-Ií však obviněný přece tak hrube, urazl~veho vyroku ~ z~~on? 
d' '. h činitelích ač jako právník vysoke 1ntehgence m}1,sel Sl byl! ",e
d~~Y~osahu svéh~ projevu, porušil tím cít,el~ě ~est .a vaznost advokat~ 

'ho stavu jichž neochvějně dbáti mu uklada predp1s § 10 odst. dr~hy 
l1~V ř a dlUsi nésti následky svého jednáni. Bylo proto v tomto smeru 
~úv~d~ému odVolání návladního advokátní komory vyhověl! a uznatr, 
jak se stalo. 

čís. 67 dis. 

B ť i bylo účelem ustanoveni prvého e<!..~t~~~~ § 10 adv. ~.: .byadvo: 
k' t n~mohl při zastupování odpůrce sv,é dřlVeJsl str,any vyuzl!t znalosh 
o a oměrech dřívějšího klienta na jeho úkor, jest zasada v ~ ::"yslo: 
v~á bezpodmlnečná a platí bez ohledu na to, zda v konkrcln1l11 pnpade 
nastalo takovéto využití čili nic. ,. 

Zastupováni odpůrce bývalého klienta v souvislých zálezltostech. 

(Rozh. ze dne 28. června 1928, Ds I 24/27.) 

Ne' v y š š í s o u d jako odvolací soud v kárných věcech a~vokátů 
a kandidát'1 advokacie nevyhověl v neveřejném zasedání -:- ,slysev ge
nerálního prokuratora - odvolán'! obviněného z nálezu k~!~e rady .p'r~ 
advokáty a kandidáty advokacie v čechá~h ,;e dn~ 12. ~an 19?7; J1mz 
byl uznán vinným kárným přečínem porusenr povmnostr povolanr. 

Důvody: 

Nejvyšší soud úplně souhlasí s názorem v napadeném n~le~u k~rné 
rady výstižně odúvodněným, že obví?ěný, přijav z~stupovanr ~11ema 
B-a ve sporu Ck Vl 91/.26 (plnou mocI ze dne ~?',~,etn,a ..t926~,prevzal 
zároveň i zastupování věci, která sour~isel~ s ~n~eJsl yecI, v nlz zas tu-

I Vo"ho od'pu" rce Jaroslava T -u. Vzdy! predmetem sporu Ck VI pova nyneJs1 " " ., 1 " 'tl k ' 
91/,26 byl závazek Jaroslava T-u, o nemz tvrdlI, ze by na nem na a em 
vynucen a že narovnání o něm ze dne 14. února 1922 podep~al na rad,~ 
obvíněného jako svého tehdejšího právníh~ ~ástupce. P~hledavka; o m~ 
bylo narovnání učiněno, patřila podle Sp1SU Cg XVI~36/2~ puv?dne 
štěpánu B-ovi, jsouc nedoplatkem kupní ceny za velkostatek R. ,v častce 
887.700 'Kč a přešla později postupem na Jeho ,s,~novce V1len:!a B-" 
a tímto by'la dále postoupena druží ně čsl. legJOnaru v Praze, která Jl 
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proti Jaroslavu T -ů ve sporu Cg XVI 536/22 vysoudila, a soudy opřely 
svá rozhodnuti hlavně o svědeckou výpověď obviněného, jenž vyloučil 
tvrzeni T-ů, že podepsal narovnání ze dne 14. února 1922 pod ná
tlakem a v obavě, že by o koupený velkostatek Ř. mohl přijíti tím, že 
by byl do vlastnictvi přidělen pozemkovým úřadem družině čsl. legionářů. 
Po té postoupi,la zase družina čsl. legionářů přiřčenou ji pohledávku 
až na 50.000 Kč Vilému B-ovi, jehož zastupováni převzal již obviněný 
proti žalobě Jaroslava T-ů Ck Vl 91/,26, odporující platnosti postupu 
z důvodu, že se stal jen na oko a že neni po právu. Tím jest zcela jasně 
dolíčena souvislost obou věci a bylo dále v souhlase se spisy v napa
deném nálezu ještě zjištěno, že obviněný vymáhal tuto pohledávku za 
Viléma B-a jako jeho zástupce exekučně a učinil k jejímu zajištění též 
návrh na vyhlášení úpadku na jmění Jaroslava T -ů. V tomto postupu 
obviněného spatřuje právem napadený nález jednání, přičící se předpisu 
§ 10 adv. ř., který zakazuje advokátu, by přijímal v souvislých věcech 
zastupování odpůrce svého dřívějšího klienta, a počínání obviněného 
naplňuje skutkovou podstatu kárného přečinu proti povinnostem stavu. 
Ustanovením prvého odstavce § lO adv. ř. má býti vyloučeno, by advokát 
při zastupování odpůrce své dřívější strany nevyužil znalosti o poměrech 
dřívějšího klienta na jeho úkor a neporušil tím důvěru, kterou mu tento 
věn'Oval, spoléhaje na povinnosti uložené advokátu v § 9 adv. ř. Ne
sejde na tom, že podle zjištění napadeného nálezu uzavřel Jaroslav T-ů 
v lednu 1925 kupni smlouvu o prodeji velkostatku Ř. Alexandru L-ovi, 
a není důvodnou ani námitka obviněného, že po vyřízení záležitosti 
Jaroslava T -ů s družinou čsl. legionářll smírem ze dne 14. února 1922, 
již ho nezastupoval, poněvadž nenitím vyvrácena prokázaná skútečnost, 
že ve sporu Ck Vl 91/>26 šlo o věc souvislou s věcí, týkající se původ
ního závazku Jaroslava Tců z narovnání ze dne 14. února 1922, při kte
rém spolupůsobil obviněný jako jeho právní zástupce a které bylo pak 
i základem d"lšího sporu Cg XVI 536/22. Není proto správným tvrzení 
odvolatelovo, že prý narovnání ze dne 14. února 1922 pozbylo významu, 
byvši nahrazeno rozsudky tří stolic ve sporu Cg XVI 536/22, ježto právě 
v těchto rozsudcích bylo jen rozhodnuto o závaznosti narovnáni ze dne 
14. února 1922 pro Jaroslava T-ů. Napadený nález kárné rady také 
správně doličuje, že návrhem na vyhlášeni úpadku na jmění Jaroslava 
T -ů, který učin.il obviněný v zastoupeni Viléma B-a dne 7. ledna 1926, 
mělo býti zasaženo nejen nemovité, nýbrž též veškeré ostatní jmění 
úpadkového dlužníka, zejména i jeho movitý lílajetek a tuto okolnost 
nemůže 'Obviněný seslabiti líčením, že mínil návrhem na zahájení úpadku 
postihnouti pouze Alexandra L-a a donutiti tohoto, po případě další 
kupce velkostatku Ř-a k zaplacení pohledávky Viléma B-a a vlastní 
pohledávky obviněného - neboť tyto okolnosti nemají podstatného 
významu pro otázku, o kterou tu jde, zda totiž obviněný přijal zastu
pování odpůrce svého bývalého klienta v souvis-Iých záležitostech a 
petřeba se také ani obírati obšírnými vývody odvolacími 'O tom, jak 
Alexander L. jednal a si počínal proti štěpánu B-ovi, nemajícími pro 
řešení souzené kárné věci závažné důležitosti. Úsudek napadeného ná-
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!czu že obviněný využil patrně svých vědomostí o poměrech Jaroslava 
T-ů' i při rekursu do usnesení, zamitajícího návrh Viléma B-a na vy
hlašení úpadku, není v rozporu s tímto spisem. Ostatně jde o okolnost 
nerozhodnou, neb'Oť, byť i bylo účelem ustanovení prvého odstavce 
§ 10 adv. ř., by advokát při zastupováni odpůrce dřívější své strany 
nemohl využiti zn"losti o poměrech dřívějšího klienta na jeho úkor, jest 
zásada v něm vyslovená bezpodmínečná a platí bez ohledu na to, zda 
v konkrétním připadě skutečně nastalo takovéto využití, čili nic. Pokud 
odvolání vytýká napadenému nálezu, že se nezabývá pohnutkami, které 
přiměly Jaroslava T-ů, by učinil oznámení na obviněného advokátní 
komoře v Praze, nelze domněnky, které obviněný mu podkládá, vyčísti 
z obsahu podání a jsou také pro souzenou kárnou věc nerozhodnými. 
Provedené důkazy a předložené spisy stačily úplně nejvyššímu soudu, 
by věcně rozhodlo odvolání, aniž bylo třeba ještě prováděti dalši dů
kazy, obviněným nabidnuté. Odvolání nebylO- shledáno v otázce viny 
důvodn-ým. 

čís. 68 dis. 

Podle § 47 zák. ze dne 1. dubna 1872, čís. 40 ř. zák. nepřípustné 
odvolání jest v kárném řízení odmítn'Outi obdobným p'Oužitím ustanoveni 
§ 4 čís. 1 a § 1 čís. 1 nov. k trestnímu řádu ze dne (ll. pr'Osince 1877, 
čis. 3 ř. zák. z roku 1878. 

Osobe třeti nepřísluší právo odv'Olání proti osvobozujicimu nálezu 
kárné rady vůbec, práv'O stížnosti pak, jde-li o porušení vážn'Osti stavu. 

(Rozh. ze dne 28. června 1928, Ds I lO/fl8.) 

N c j v y Š š i s o u d jako soud odvolací v kárných věcech advokátů 
a kandidátů advokacie odmítl v neveřejném zasedání stížnost správně 
odvolání Dr. Josefa O-a do nálezu kárné rady pro advokáty a kandidáty 
advokacie v čechách v Praze ze dne 12. ledna 1928, jímž byl Dr. Josef 
O. uznán vinným přečinem poško-zení cti a vážnosti stavu a jímž byl 
Dr. Josef J. osvobozen od obžaloby pro přečin poškozeni cti a vážnosti 
stavu. 

Důvody: 

Podle § 47 zákona ze dne 1. dubna 1872, čís. 40 ř. zák. přísluší 
obviněnému opravný prostředek odvolání jen za podmínek tam pod 
čís. I uvedených. V souzeném případě nebyl odvolatel odsouzen k žád
nému z kárných trestů vypočtených v § 47 čís. 1 uvedenéh'O zákona, 
nepřísluší mu proto odvolání proti výroku odsuzujícímu. Odvolání jeho 
bylo proto odmítnouti obdobným použitím předpisů § 4 čis. 1 a § I 
čís. I novely k trestnímu řádu ze dne 31. prosince 1877, čÍs. 3 ř. zák., 
z roku 1878. Totéž bylo podle týchž zákonných předpisů učiniti s od
volánim, pokud směřuje proti osvobození Dr. Josefa J-e od obžaloby 
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pro precm poškození cti a vážnosti stavu. Podle § 23 kárného statutu 
je kárné řízení ofiiciosní a kárná rada pro advokáty a kandidáty advo
kacie zakročuje z moci úřadu o oznámení nebo stížnosti, jakmile se doví 
o kárném přečinu advokáta nebo kandidáta advokacie. Podle § 47 kár
ného statutu přísluší proti nálezu kárné rady, jímž byl obžalovaný osvo
bozen, právo odvnlání ,jen zástupci komory a s omezením tam uvede
ným vrchnímu státnímu zástupci. Osobě třetí toto právo nepřísluší. Není 
proto Dr. O., který jest, pokud jde o kárné řízení proti Dr. Josefu J-ovi, 
osobu třetí, k odvolání ze sprošťujícího výroku vůbec oprávněn. Avšak 
podle předpisu § 53 kárného statutu, který tu sice v úvahu nepřichází, 
který však odvolatel asi měl na mysli, označ.iv odvolání stížností, ne
příslušelo by Dr. O-ovi ani právo stížnosti, ježto tu jde o přečin proti 
cti a vážnosti stavu, k jejímuž hájení jsou podle § 23 a 29 kárného sta
tutu povolanými orgány jedině kárná rada a zástupce komory. Stíž
ností lze napadati jen usnesení nikoli nález a ten, kdo je kárným přečinem 
ve svých právech zkrácen, může si stěžovati jedině do usnesení, že není 
příčiny, by bylo proti obviněnému kárně zakročeno. 

čis. 69 dis. 

Jde o porušeni povinnosti povoláni a zlehčeni cti a yážnosti stavu, 
provozoval-li koncipient zemřelého advokáta, dřive než byl do seznamu 
advokátů zapsán, neoprávněně adivokátni kancelář pro sebe, zemřelému 
ustanovený substitut byl s tim srozuměn a za paušálni odměnu to pod_ 
poroval a onen nepřípustný Yýkon advokacie kryl svým jménem. 

(Rozh. ze dne 28. června 1928, Ds II 3/128.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud odvolací v kárných věcech advo
kátů a kandidátů advokacie nevyhověl v neveřejném zasedání, slyšev 
generálního prokuratora, odvolání obviněných z nálezu kárné rady mo
ravské advokátní komory v Brně ze dne 14. ledna 1928, jímž byH odvo
latelé uznáni vinnými přeč.iny porušení povinností povolání a zlehčení 
cti a vážnosti stavu. 

Důvody: 

Napadeným nálezem bylo zjištěno, že dekretem výboru advokátní 
komory v Brně ze dne 22. ledna 1924 hyl obviněný advokát Bedřich J. 

. ustanoven substitutem advokáta Dr. Josefa H-a, dne 21. ledna 1924 v B. 
zesnulého. Tímto ustanovením převzal veškerá práva i veškeré povin
nosti spojené s úřadem substituta a měl v mezích tohoto svého úřadu 
též upraviti právni pomčr k svému koncipientu Dr. Janu O-ovi, který 
teprve dne 16. září 1924 byl zapsán do seznamu advokátů. Napadeným 
nálezem bylo dá,le zjištěno, že obviněný Bedřich J. ponechal vedení 
advokátní kanceláře na vlastní účet svému koncipientu Dr. Janu O-ovi, 
který používal docílených z ní výtěžků ke splácení osobního dluhu Lud-
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mile H-ovéza převzetí kanceláře, vybrav k tomuto účelu z běžných 
příjmů kanceláře clo konce srpna 1924 přes 80.0?0 Kč, z čehož vyplynul 
správný závěr, že koncipient Dr. Jan O. ve skutecnosÍl pro,vo.ZDval ,~dvo
kjtní kancelář zesnulého Dr. Josefa H-e pro sebe. Obvmeny Bedflch J. 
v Dodání ze dne 12. ledna 1928 výslovně doznal, že svou odměnu jako 
'ustanovený substitut ujednal se solicitátorem kanceláře Antonínem š-em 
jako zl11?cněncem koncipienta Dr. Jana O-a mě~íčn! .. částkou 2.00? Kč, 
a podál11l11 ze dne 19. cervna 1925 vypočetl sve pn]Il1Y za subsÍltuce, 
t. i. od 21. ledna do 18. prosince 1924 celkem na 23.150 Kč. TvrzenÍ' 
ol;viněného Dr. Jana O-a, že jako koncipient advokáta Bedřicha J-y 
měl od něho pevný měsíční plat, bylo vyvráceno přísežnou výpovědí 
solicitátora Antonína š-a, že se hned po smrti Dr. Josefa H-a účty uza
vřely a již dnem 1. února 1924 se otevřelo nové kontO' pro Dr. Jana o.·a, 
jenž neměl plat koncipienta a příjmů a výtěžků kanceláře pro sebe 
použil a že ustanovený substitut Bedřich J. na zisku kanceláře súčastněn 
nebyl, přijímaje jen měsíční paušální odměnu, aže kancelářskému per
sonálu byl skutečným šelem Dr. Jan O. Tyto zjištěné skutkové okoInosti 
plně opodstatňují další závěr napadeného nálezu, že obviněný Dr. Jan 
O. v době od 21. ledna 1924 do 16. září 1924, než byl zapsán do se
znamu advokátů, neoprávněně provozoval advokátní kancelář pro sebe 
a že ustanovený substitut zemřelého Dr. Josefa H-e, advokát Bedřich J., 
byl s tím srozuměn a podporoval, ano kryl svým jménem nepřípustný 
výkon advokacie Dr. Janem O-em. Ve vylíčeném chování obviněných 
právem spatřuje napadený nález u obnu nejen hrubé porušení povin
ností povolání, nýbrž i jednání, poškozující velmi citelně čest a vážnost 
advokátního stavu, jichž dbáti jim ukládá advokátní řád v § 10 odst. 
druhý. Jest proto výrok kárné rady, jímž byli obvinění uznáni vinnými 
kárnými přečiny jednak pomšení povinností povolání, jednak zlehčení 
cti a vážnosti stavu, prokázanými skutkovými okďlnostmi, s hlediska 
i objektivní i subjektivní podstaty plně odůvodněn, a vývody odvolatelů 
nemohly zviklati přesvědčení odvolacího soudu o vině obou obviněných, 
při čemž jest lhostejno, jaké právnické úkony každý z obou obviněných 
v kanceláři obstarával, an podle zjištění napadeného nálezu advokátní 
kancelář provozoval koncipient Dr. Jan O. pro sebe a též doznal, ·,že 
hned p'O smrti Dr. Josefa H-a koupil kancelář od vdovy Ludmily H-ové 
pro sebe a že z příjmů kanceláře p'Oužil 80.000 Kč na uplacení kupní 
ceny za kancelář, tedy výhradně v zájmu vlastním. Bylo proto odvolání 
obviněných do výroku o vině jako nedůvodné zamítnuto. 

čis. 70dis . 

Nejde o zmatečnost p'Úkud se týče o podstatn'Úu vadu řizení, ne
byla-li zach'Úvána lhůta § 40 káro. stat., ani, byla-li obviněnému ode
přenint nahlédnouti do spisu odňata možnost podati návrhy, by bylo 
řízení doplněno, ani, nebyla-li obviněnému před kárným jednáOOn dána 
příležitost, by se vyjádřil o 'Obviněni, ani, přihllžela -li károá rada k po- ' 
změňujiclmu návrhu návladnlho komory. 
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Poškození cti a vážnosti stavu neslušným chováním advokáta ke 
kolegům. 

(Rozh. ze dne 18. října 1928, Os I 14/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d . jako kárný soud odvolací v kárných věcech 
advokátů a advokátních kandidátů nevyhověl v neveřejném sedě ni ani 
odvoláni Dr. Rudolfa L-a, ani odvoláni (stížnosti) Dr. Kurta L-ho z ná
lezu kárné rady advokátni komory v Praze z 2. dubna 1928, jímž byl 
1 ten I onen uznán vinn}rm přečinem poškození cti a vážnosti stavu~ 

Důvody: 

I. K odvoláni Dr. Rudolfa L-a: Zákon nespojuje s 'nedodržením osmi
denní lhůty § 40 kárn. stat. žádné následky; nedodržení této lhůty samo 
o sobě nemá pro průběh řizeni do rozhodnuti a na obsah rozhodnuti 
vý.znamu; .obviněný nemá proto příčiny, napadati kárný nález pro zma
tecnost ~~I pr;> podstatnou vadu řizeni z důvodu, že řečená lhůta nebyla 
v Jeho pnpade zachována. Rovněž není zmatečností, by,la-1i obviněnému 
odepřením nahlédnouti do spisu odňata možnost, podati návrhy, by ří
zení bylo doplněno. Obviněnému bylo zůstaveno, by své návrhy učinil 
neb opakov~1 při jednání před kárnou radou, což opominul. S vývody 
odvolatelovyml o usnesení kárné rady, vyloučiti řízení o tom zda od
volatel přijal úplatek za vyrovnání ,Věci s Dr. Juliem O-em pro pIestupek 
§ 411 tr. zák., netřeba se obšírněji obírati, protože vyloučeni by,lo účel
ným k z.abráněn} průtahu ~ řízen'Í o projednávaném případě, o výstupu 
v soudrll budove z 21. kvetna 1927, kteréžto řizení těsně souvisí s ří
zeni!".prot~,obě;na .spoluobžalo~aným. Není-Ii přijetí úplatku předmětem 
nynelSl~o nzem, nelze se zabyvati otázkou, zda je v něm spatřovati 
karny cm. Neprávem vytýká odvolání kárnému nálezu také vnitřní 
mzpor; )ejž ,vidí v tom, ~e .kárná rada pravi, že svědecké důkazy nepo
skytUJI ]asny obraz o pruhehu srážky, ale přes to odvolatele odsoudila 
protož~ obviněný prý Dr. O-e hanobil a tím zavdal příéinu ke rvačce: 
Oba vyrokyo m.ohou ve5!!e sebe obstáti, nebof, třebaže nelze získati jasný 
obraz o. prubehu n:,,~k'y, mohla kárná rada přece nahýti přesvěctč,ení 
o tom; :;e 01:- ~. spIiamm ~~I ~o~nět ke rvačce. Že by kárná rada, jak 
odvolam vytyka, kladla zvlastnI du·raz na vylíčení věci v časopise »F.« 
nelze z jejího nálezu vyčísti. Na správnosti jejího názoru o slušnost( 
s Jakou se advokát musí zvláště i ke kolegům chovati nemění nic okol
no'st, že se někteří kolegové proti obviněnému nebo ~ůbec mezi sebou 
snml také nechovají slušně. Není proto, odvolání odůvodněno. 

II. ~, od,:,ol,ání (zároveň s~ížnosti) Dr. Kurta L-ho: Není podstatnoll 
vadou nzem, ze Dr. L-mu pred kárným jednáním nebyla dána příleži
tost, by se vyjádřil o obvinění z jeho účasti na věci Dr. L-a a Dr. O-a, 
neboť v zá~oně nenf předb,ě!né s,lyšení předepsáno, třeb"že je účelné 
a pwto take obvykle. Rovnez nem podstatnou vadou řízení že v usne
sení kárné rady podle § 29 kárn. stat. není výslovně řeče~o, že kárná 
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rada spatřuje v jednání Dr. L-ho přečin proti ctí a vážnosti stavu, neboť~ 
praví-Ii kárná rada, že je tu příčina ke kárnému jednání, dává tím jasně 
na jevo, že v jeho jednání onen přečin vidí. Posléze není vadou řízení, že 
kárná rada přihlížela přes odpor obviněného k pozměňujícímu návrhu 
komorního návladního. Nový, do kárného nálezu pojatý dos,lov obvinění 
je jen slohovým sestručněním a logickým vytříbením původní úpravy té
hož obvinění a nic se jím nezměnilo na totožnosti činů, jež kárná rada 
klade obviněnému za vinu. Mylný je právní názor odvolatelův, že v jeho 
jednání, jímž zasáhl do věci Dr. L-a a Dr. O-a, nelze spatřovati přečin 
proti cti a vážnosti stavu, protože k němu měl podle § 86 tr. ř. právo. 
Tímto předpisem by obviněný mohl nanejvýš ospravedlňovati, že učinil 
trestní udání, nikoli však i ostatni způsob svého vystupování v onom 
trestním řízenÍ. Právě toto jeho další vystupováni odůvodňuje plně vý
rok, že s~ obviněný počínal způsobem advokáta krajně nedůstojným, a 
nasvědČUJe jasně dalšímu úsudku, že také již trestní oznámení učinil jen 
z oněch nedůstojných pohnutek, jimiž se řídil při dalším jednání. Ty do
slovem § 86 tr. ř. ovšem ospravedlniti nelze. Pokus obviněného, dolíčiti, 
že trestní oznámení učinil, by se očisti! z křivého podezření, že výstup 
mezI Dr. L-em a Dr. O-em oznámil advokátní komoře v dohodě s Dr. 
L-em a za úplatu, by Dr. L-ovi takto přes vyrovnání věci umožnil stíhání 
Dr. O-e, a že by,1 k dalšímu svému jednání donucen, protože Dr. O. pro
hlásil jeho udání za výmysly, že zřejmě liché, neboť jednak nelze si do
b~". d,:my~liti, jak by ono trestní oznámení mohlo míti obviněným prý 
kyzeny vysledek, mImo to nelze z trestních spisů seznati, že obviněný 
~ řízeni o své~ oznámení něco podnikl, co by bylo jeho nyni tvrzenému 
umyslu .O,dpOVld~!?, a své pod.ání se skutkovými a právními vývody učinil 
Dr. L. ]IZ 15. zan 1927, kdezto Dr. O. mu vytýkal výmys,ly až 21. září 
19;!. Kárný, soud pr,,:to nepochybil, když v jednání obviněného, jak je 
v Kamem nalezu vyhceno, seznal přečin proti cti a vážnosti stavu. Na 
správnosti jeho nálezu nemění nic okolnost, že nepřipustil důkaz svědky 
Dr. M~em, H-em a Fehxem L-ym, neboť i kdyby byl Dr. M. nepotvrdil 
tvrzem Dr. O-e, že obv1l1ěný Dr. M-a 'na cti urazil, neměnilo by to nic na 
zavržitelnosti způsobu, jakým si obviněný proti Dr. O-ovi počínal, a 
bez podstatnost svědectví Dr. H-e a Dr. Felixe L-ho plyne z řečené iiž 
skutečnosti, že z trestníeí1 spisů o odvolatelově oznámení nelze seznati 
nic, co by svědčilo o nyní tvrzeném podnětu k oznámení a jeho účelu. 

čís. 71 dis. 

Pokud jde jen o poškození cti a vážnosti stavu nikoliv též o poru
šeni povinností povolání, učinil-Ii koncipient podle 'zvláštní úmluvy šéfa 
advokátní k!anceWe hospodářsky odvislým (dával mu za vedení kance
láře měsíční plat), lákal plné moci od jeho klientů a reklamně využíval 
tabulky se jménem zemřelého advokáta; pokud jde o ten i onen přečin 
požadoval-Ii od klienta, jemuž onen šéf palmární účet odpustil jeho za~ 
placeni jakio vlastního účtu a odepřel-Ii svému bývalému šéf~vi vydati 
spisy, týkající se jeho vlastnich klientů. 

(Ro'zh. ze dne 18. října 1928, Os II 2/28.) 

, 
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Ne j V Y š š í S O U d jako soud odvolací v kárných věcech advokátů 
-'l advokátních kandidátů částečně vyhověl v neveřejném zasedání - sly
šev aenerálního prokuratora - odvolání obviněného do nálezu kárné 
rady ~'lOrav. advokátní komory v Brně ze dne 5. listopadu 1927, jímž byl 
.oclvolatel uznán vinným přečiny porušení povinností povolání a zlehčení 
ctí a vážnosti stavu, a změnil napadený nález ve výroku o vině potud, že 
obviněného pro činy, uvedené v odst. B čís. I, IV, V a VI nálezu uznal 
vínným jen kárným' přečinem zlehčení cti a vážnosti stavu. 

Důvody: 

Odvolání vytýká právem napadenému nálezu, že náležitě nerozlišuje, 
kárný přečin porušení povinností povolání a přečin zlehčení cti a váž
nosti stavu. I. Odvolání jest přisvěd!:iti, pokud doličuje, že jednání obvi
něného v odstavcích B. čís. I, IV" V a VI nezakládá skutkovou podstatu 
kárného přečinu porušení povinností povolání. Nález shledává ,v odst. B 
čís. I poklesek v tom, že obviněný podle zvláštní úmluvy s advokátem 
Josefem B-ou vedl jako kandidát advokacie v době od 1. ledna 1919 do 
konce září 1922 advokátní kance,lář po zesnulém Dr. Karlu č-ovi na 
vlastní účet a na účet rodiny č-ovy, třebaže na jméno advokáta Josefa 
B-y a za jeho zodpovědnosti, a že Josef B. byl ve skutečnosti hospodář
sky závislým na obviněném jako svém koncipientovi, an za vedení kan
,celáře dostával jen nepatrný měsíční plat 400 Kč, později na 1.200 Kč 
zvýšený, kromě menších výhod, zejména z trestní agendy mu vyhraže
ných. Že josef B. jen kryl svým jménem nedovolené provozování advo
kacie koncipientem (obviněným), napadený nález výslovně vyloučil, do
spěv z výsledkú šetření k závěru, že josef B. věnoval kanceláři v plné 
miře svou osobní činnost se svědomitosti uznání hodnou, že vykonával 
dozor nad kanceláří a nad koncipientem (obviněným) takový služební 
dozor, jaký je obvyklý u zapracovaných koncipientů. Nešlo-Ii však o ne
Dprávněné provozování advokacie obviněným a jeho krytí jménem "dvo
káta Josefa B-y a záleží-Ii zjištěný skutkový základ podle napadeného 
nálezu jen v tom, že vedením advokátní kanceláře na účet rodiny Dr. 
Č-a a obviněného, stal se podle zvláštní úmluvy šéf advokátní kance
láře Josef B. hospodářsky odvislým od svého koncipienta, nelze ve 
smlouvč a v jejích hmotný-ch účíncíchspatřovati, pokud jde o obvině
ného, porušení povinností povolání. Ovšem ujednáním takového poměru 
závislosti byla nepochytně poškozena čest a vážnost advokátního stavu, 
jak napadený nález příp"dně odůvodňuje, což ostatně odvolání ani ne
popírá. Byla proto odvolacím soudem ve vylíčeném jednání obviněného 
shledána jen skutková podstata kárného přečinu zlehčení cti a vážnosti 
,advokátního stavu a v tomto směru vyhověno důvodnému odvolání. 
Avšak ani lákání plných mocí od klientů bývalého šéfa, advokáta Josefa 
B-y, ani pokusy obviněného, odlouditi mu substitující advokáty, nepřI
pustným se o ně ucházením, jak byly v napadeném nálezu v odst. B IV 
<\ B V zjištěny - není ve své podstatě porušováním povinností po,volání 
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I 'okáta ny'brž ]'en chováníI1l nepoctivým a ncčestn)'m, jakého se 111 Lfs 1 
aL\ , k' t" d' Jodle předpísu § 10 odst. druhý adv.ř. advo '."t vyvarova, I, 'p0neva '} 
lest zpllsobilým ohroziti povážli~ě čest a důsto]n?st ad~o,k~li:lho stavl!; 
S téhož hlediska jest posuzovali v odst. B VI nalezu z]lstene _leklam~1 
V\'užlvánÍ tabulky se jménem zemřelého advokáta Dr. Karla C-a obVI
něným, neboť ani tu ncjde o porušení po;dnností z. a.dvokátn}ho povolán! 
plynoucích a bylo proto též v tomto smeru od~o,lam v~h?V;h napad:n~ 
nález změniti a přisvědčiti mu jen, pokud v cmu obvmeneho shledava 
přečin poškození cti a vážnosti stavu. 

ll. Jinak má se věc v případech v nálezu v odst. Bll a B III vytče
ných: 1. Věděl-Ii obviněný, že advokát Josef B. S~é~lU, klientu Fran~išku 
M-oví palmárnl účet odpustil a sám též M-ovI ozna~ll, ze ,se s ad~okat.em 
B-Oll dohodl že za zastupování nebudou nic na nem pozadovali - jak 
František M.' jako svědek výslovně potvrdil - pře~ to však yožadov~1 
na něm dopisem ze dne 18. listopadu 1922 zapl~c';lll 1.789 Kc jako SVU) 
vlastní účet, tedy z poměru právního zastupovalll

o 
M-e Jako strany, ~.c 

byl si toho vědom, že nemá pr.ávní náro~ pro SVU) pozadavek, pOTUsII 
svým jednáním nejen hrubě povmnos:! sv~ho pOV?lalll ~~ot~ khent~ ka~~ 
celáře v níž jako koncipient spolupusob!l, nybrz porusll ! v!astlll SVU] 
závaz~k proti Františku M-ovi, že nic na něm, z.a právní zastup,ování po
.žadovati nebude, a prohřešil se tak podstatne I proli ch a vaznostI ad~ 
vokátního stavu, jichž zachování mu ukládá p~edpls § 10. ods,!., dru~y 
adv. ř. 2. BylO-ii v odst. B III důvodl! napadeneho usneseni z]1steno, ze 
obviněný v době, když otevřel samostatnou advokátní kancelář, v míst
nostech dřívější kanceláře advokáta josefa B-y, přestav býti jeho kon
cipientem, mu odepřel vydati advokátní spisy, týkající se jeho vlastních 
(B-ových) klientů a že mu dokonce zadržoval i soudní obeslání k roku 
pro jeho stranu došlé, znemožňoval mu takto svým odporem řádný vý
kon advokacíe v poměru k jeho klientům, nešlo tu o poměr soukro111o
právní, nesouvisející s povoláním advokáta, nýbrž o povinnosti, přímo 
z poměru advokátního plynoucí, které obviněný jako advokátpr?Í1 dru
hému advokátu, ze společné kanceláře vystoupivšímu, splniti měl a 
v jichž nesplněni právem spatřuje napadený nález nejen porušení po
vinností povolání, nýbrž i ve spojitosti s ostatními v odst. III zjištěnými 
skutkovými okolnostmi, zejména, že advokát josef B. byl nucen vydání 
svých deposit a platů a SpiSll ke zjištění výše své pohledávky domáhati 
se na obviněném spory, ano i exekucemi, - také přečin zlehčení cti a 
vážno,sti stavu. V případech, o nichž bylo právě v odst. II. pojednáno, 
není tedy odvolání opodstatněno. Bylo proto odvolání jen částečně vy
hověti a napadený nález ve výroku o vině změniti, jak se stalo. 

čís. 72 dis. 

Nejde-li o usnesení kárné rad y (§ 25 kárn. stat. v doslovu čl. I 
zákona ze dne 16. listopadu 1906, čís. 223 ř. zák.) o tom, že není důvodu 
ke kárnému nzení (§ 29 odst. třetí kárn. stat.), nýbrž o oznámení pře d-
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sed nic t va kárné rady stěžovateli, že jeho podrutí nedává podnětu 
k nějakému řízení, je stížnost k nejvyššímu soudu nepřípustna (§ 46 a 
53 kárn. stat.). 

(Rozh. ze dne 18. řijna 1928, Os II 6/;28.) 

Ne j v y Š š i s o u ci jako soud st~žnostni v. k~rných věc~ch adv.~
kátů odmítl v zasedání neveřejném, slysev generalmho prokuratora, shz
nost obviněného clo usnesení kárné rady advokátní komory v Brně,. 
správně předsednictva této rady ze dne 18. června 1928. 

Odůvodnění: 

Nejde tu o usneseni kárné rad y (§ 25 kám. ;t. v dos~ovu čl. I zák .. 
ze dne 16. listopadu 1906, čís. 223 ř. zák.) O tOI~', ": nem duvodu ~e kar
nému řízení (§ 29 odst. třetí kám. st.), proh nem~z ?Jla by za predpo: 
kladli §§ 46 a 53 kárn. st. připustna stížn,ost k ne]vyssln.'u s:',udu, nybrz 
jde o oznámeni pře d sed n ~~ t v a karne rad~, dane stezovat,eh po 
slyšeni zástupce komory, že stezovate-l~vo, pod a,n 1 ,'fe ~ne 8. celvna. 
1928 nedává podnětu k nějakému opatrem v karnem nzem a to --:- ]a.k 
ze spisů jest vidno - proto, že podání neobsah?val?, skutkovY,ch uda]~: 
tudíž z důvodu formálního. Jde to na ]evo 1 z predkladacl zp-ravy, v mz 
se také uvádí že o novém oznámení stěžovatelově bylo řízení po zákonu 
zahájeno. Takové opatření není však předmě,tem sti~no~ti k nejvyššímu 
soudu podle zákona ze dne 1. dubna 1872, C1S. 40 r. zak. a bylo proto 
tuto nepřípustnou stížnost odmítnouti. 

čis.73 dis. 

Stížnost do prozatímního opatření podle § 38 odst. druhý zák. ze dne. 
21. května 1868, čís. 46 ř. zák. jest nepřípustná. 

(Rozh. ze dne 30. listopadu 1928, Os 118/28.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud odvolací v k~rných věc~ch souddI 
odmítl stížnost obviněného do usnesení vrchnrho zemskeho soudu 
v Praze jako kárného senátu pro soudce ze dne 21. září 1928, j'ímž m~ 
byly zastaveny podle § 38 odst. druhý zák. čís. 46/1868 jeho služebm 
požitky dnem 21. srpna 1928. 

Oc!lIvodnění: 

Usnesením vrchního zemského soudu v Praze jako kárného senátu 
pro soudce ze dne 21. září 1928 byly služební pozitky obviněnému dnem 
21. srpna 1928 služby v Ko-šicích sproštěnému, avšak službu na svém 
působišti u okresniho soudu na Mělníku do 15. října 1928 nenastouplV-
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šímu. podle § 38 odst. druh}' zákona ze dne 21. května 1868, čís. 46 ř. 
zák. po dobu jeho nedovolené nepřítomnosti z úřadu zastaveny. Do to
hOto usnesení podal obviněný stížnost; jeho stížnost není přípustná. Po
dle § 38 odst. druhý lIV. zákona může kárný soud pro dobu nedovolené 
nepřitomnosti soudce zaříditi zas!avení jeho slllžebníc~ f.ožitků ,a musí 
při vydání kárného nálezu krome trestu vyslovlÍ1 take ]Ich ztratu pro 
dobu neoprávněné nepřítomnosti. Z tohoto předpisu vyplývá, že v sou
zenÉm případě jest zastavení požitků jen prozatímním opatřením kár
ného soudu, jež dojde konečného vyřízení teprve v nálezu kárnou věc 
vyřizujícím a do něhož v důsledku toho lze si stěžovati teprve současně 
s odvoláním z konečného kárného nálezu, Tomu svědčí i to, že zákon 
nemá v tomto případě ustanovení, podle něhož by byla stížnost do to
hoto usnesení vůbec přípustná, kdežto v ustanovení § 37 uv. zák. se vý
slovně připouští stížnost do opatření přednosty úřadu, by byly zasta
veny požitky soudce, jenž by se svémocně déle tří dnll úřadu vzdaloval. 
Tak by se bylo stalo i v případě § 38 odst. druhý uv, zák., kdyby byl 
zákonodárce i tu, ač jde o těžší čin kárný, chtěl klásti meze volnému uvá
žení soudcovskému. Ze srovnání těchto dvou ustanovení a z hořejší 
úvahy nutno dovozovati, že prozatímní opatření podle § 38 odst. druhý 
llV. zák. nelze napadati, že tudíž jest stížnost do takovéhoto usnesení ne
přípustná. Bylo proto stížnost odmítnouti. 

čís. 74 dis. 

Nesepsal-Ii přestupkový soudce o výslechu podezřelých protokol ve 
věci (§§ 104, 105 tr. ř. a § 16 výk. předl'. k tr. ř.), nevyžádal-Ii si sou
hlas přednosty okresního soudu se zrušením vazby a rozhodl-Ii své
mocně o vymčení (§ 192 a násl. tr. ř.) v případě vyhraženém onomu. 
přednostovi (radní komoře), jde O nepřístojnost, nikoliv o služební pře
čin, neporušil-Ii soudce ony předpisy věd orně a ú mys ln ě. 

Podle § 192 tr. ř. m u s í být i na žádost povoleno vyručení, t. j. 
zrušení vazby (prozatímné nebo řádné vllZby vyšetřovací), která byla 
uvalena jen pro podezření z útěku podle § 175 čís. 2 tr. ř., po složetIÍ 
jistoty a slibu, jde-li o přestupek, o přečin neb o takový zločin, na který 
zákon ukládá trest žaláře nejvýše pětiletébo. V tomto případě povoluje 
vyručení a určuje jistotu radnj komora, jen v řízení přestupkovém okresní 
soudce. Jde-Ii o zločin těžší, nikoli však o zločin, na který je trest smrti, 
m ů ž e být i povoleno vyručení; v takovém případě rozhoduje o něm 
sborový soud druhé stolice (§§ 192, 194 tr. ř.). 

Dokud veřejný obžalobce neučinil návrh na potrestání podle § 9 zák. 
čís. 471/21, přísluší právo rozhodovati o vyručení radní komoře. 

(Rozh. ze dne 15. prosince 1928, Os I 26/27.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako kárný soud odvolací po ústním nevere]
ném líčení odvolání obviněného z kárného nálezu vrchního zemského 
,oudu v Praze jako kárného soudu pro soudce ze dne 26. října 1927, , 
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jimž byl odvolatel uzuán vinným služebni,:,. př:či~lem po~le § 2 zákon~ 
ze dne 21. května 1868, čis: 46 ř. zák., castec~e vyhovel a nap.ad~nr 
kárný nález změnil v ten, rozum, ~e 'porušení sluzv~bHl~h povml1osh, 11~Z 
byl Qbviněný uznán vinnym, za~l.ada PQ,uho.u nepnstoJnost podle § 2 Z3-

kona ze dne 21. května 1868, CIS. 46 r. zák. 

D li v 0' d y: 

OdvDlatel vzal při ústním líčeni výtku učiněnDu ~ pisemném ?dVD~ání, 
že byl následkem opo,zděného doruč,e~í odkaz?va~lh:: u~nes~!11 zkracen 
na svém právu, žádati za zřízeni 0'bháJce pro ~St~1 ~ICel11, z~et, a ,0'dpa~ 
dají pr0'tQ úvahy k tét0' l0'rmelní výtce. Nezavazna jest výtka, :e pry 
tvrzení kárnéhQ nálezu, že 0'bviněný nesepsal prQt?kQly 0' ZQdP.Qv~d?yclt 
výsleších dvou cikánek (RQzalie a H~,len:r K-Qvych v. trestnl veCI Tv 
478/26 u QkresníhQ SQudu na ZbraslavI) vube,:, Qdporuje, Q,~sahu dQtyč
ných prQtokDlů, z nichž je prý patrno, že s obema pod;z;elyml. bylr se
psány aspoň generalie. I kdyby bylQ pravd~, .co obvmeny tvrdl, a c~m,u 
se zdají nasvědčQvati i Qny protQkoly, nememlQ by to .mc. na l,eh'O V1l1':', 
kterou spatřuje kárný nález právě v tQm, že p'Os~up, )~kym SI vedl pn 
výslechu podezřelých cikánek, byl vzhledel;' k predplsum o ,prQtDkD,IQ;
váni obsaženým v §§ 104, 105 tr. ř. a § 16 vyk. pre~l}Jsu k y. r. pDvrchm, 
kdyžtě o výslechu DbDU řečených pDdezřelých ~e vec~ same nes~ps~1 pro~ 
tQkol ani hned ani vúbec, a následkem tohQ Jel ovsem P?dezr:lym am 
nepřečetl a nedal podepsati. Ve věci samé odvolatel uvadl: 1. .ze nep~
rušil ustanovení § 13 jedno ř., poněvadž prý přednosta S0'udu Jako. s,!c~ 
dek i ve své písemné zprávě připustil, že po ce,lou dDbu, co byl obvm:n~ 
přikázán službDU u okresního sDudu .na ~brasl~vl, schvalQ~~.1 QpatreUl 
o vazbě v té formě, že pDdplsoval SpIS, predany mu kanc~lan. V tomt~ 
s'Oustavném jednání nelze podle názoru odVDlate.IDv~,~h!eda~aÍ11!b,DV?lne 
porušení předpisu § 13 jedno ř. Než Ddvola~el preh:!Z1, ze vypo~ed, pree!: 
nostysoudu zněla jinak; p~ipu.stll pDu,ze, ze se .nekdy. st~lQ" ze ok~esn; 
soudce K., který pravldelne sam k nemU chodIl vyzadall s~ schvalem 
předepsaného v § 13 jedno ř., v pilných případech poslal k nemu bnce
lářského úřednika dodal však výsl0'vně, že i v takovém případě svůj 
souhlas neb'O nesduhlas připojil písemně na spis a prohlásil se vší roz
hodností,že v případě K-ových přislušné spisy určitě mu' ;,ebyly pře~
loteny za účelem schválení uvalené (zruš,ené) vaz?y. Netr~b~ p'OdDty
ka'ti, že byvš~óbecný poukaz na kancelar, na jaký se o?vmeny odvQ
lává, \JSI nepřípustný a že by hD nija,k .nezbavo,!al. P?VmnDsÍ1, by se 
Dsobně' po'star~l 0' řádné schvalem dDtycnych opatrem prednDstou souelu 
podle ustancí\Íení § 13 j. ř. S účelem předpisu § 13 jedno ř. by se ~es:Dv
návalQ, kdyby směl býti Qbviněný propuštěn na sVDbDdu dříve, nez pn;d
nosta pr0'jeví způsobem tDmuto předpisu vyhovujícím souhlas se zruse
ním vazby. 

2. že dbal předpisl! o. zrušení vazby vyruče~ím. podle §§ .192 a 19~ 
tr. ř., které prý stanovi jako předpoklad vyrucenl pouze dam vhodne 
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kauce a složení slibu. O oprávnění obviněného rozhodovati o vyručenÍ 
samostatně, nelze prý v případě K-Qvých pochybovati, p'Oněvadž prý 
nešlo 0' »ryzí zIQčin«, nýbrž o § 9 zák. čís. 471/1921. Než tato obhajoba 
neobstojí před jasným dDslovem zákDna. PDdle § 192 tr. ř. m u s í být i 
na žádost povoleno vyručení, t. j. zrušení vazby (prozatímné nebQ řádné 
vazby vyšetřovaci), která byla uvalena jen pro pDdezření útěku podle 
§ 175, čís. 2 tr. ř., po složeni jiStDty a slibu, jde-Ii 0' přestupek,o přečin 
neb 0' takový zločin, na který zákDn ukládá trest žaláře nejvýše pěti
letéhD. V tomto případě pDvoluje vyručení a určuje jistotu radní komora, 
jen v řízení přestupkovém Dkresní soudce. Jde-li o zločin těžší, nikQliv 
však o zločin, na který je trest smrti, m ů ž e být i P0'vDlenD vyručení 
a v takDvém případě O něm rozhQduje sborDvý soud druhé stDlice (§§ 192, 
194 tl'. ř.). Stejným zpúsobem vykládá tytQ předpísy prDf. Miřička ve 
svých přednáškách o rakDuském řízení trestním na str. 133 z roku 1914,. 
jichž se obviněný, tudíž neprávem, dQVD,lává pro svůj libovolný výklad. 
Z ustanQvení § 9 zák. čis. 471/1921 plyne jen tQlik, že jde-Ii o krádež, 
zpronevěru nebo podvod, nebD podílnictví na krádeži nebD zpronevěře, 
může veřejný DbžalQbce na místě návrhu PQdle § 6 navrhnDuti pDtrestánÍ 
pro přestupek, přihlížeje k povaze činu, pD případě též k znehodnocení 
peněz. V případě K-DVých byly podezřelé dodány k okresnímu soudu na 
Zbraslaví pro pDdezření z krádeže 3 svetrů v hodnQtě 200 Kč, spáchané 
ve společnosti, tedy pro podezřeni ze zločinné krádeže pDdle §§ 171, 
174 II c) tr. zák., na niž jest v § 178 tr. zák. stanQvena trestní sazba 
od 6 měsíců do jednohD rDku. DDkud veřejný Qbžalobce neučiníl návrh 
na pDtrestání podle § 9 zák. čÍs. 471/,1921, nebyl obviněný oprávněn 
předem sám a svémocně o tQm rDzhDdovati, zda bude věc PDsuzována 
jako přestupek, a DSQbDvati si právo rQzhodovati 0' vyručeníj které po
dle výsl0'vnéh0' ustanovení zákQna v tDmto případě příslušelo r.adni ko
n~oře. Tim, že tak učinil přes výslovný dDSlov zákona a přes to, že byl 
prednostDu okresního sDudu na Zbraslavi ještě zvláště PQučen, že v ta
kových případech přísluší rozhodnutí radní kDmoře, nikoliv přestupk0'
vému sDudci, dopustil se Iibovúle, za niž právem ZQdpDvídá pOd,le kár
néhQ zákona. I kdyby bylo pravda, že částky 100 Kč a 12 Kč, jež byly 
nalezeny u podezřelých K-ových, připojila ku složené jistotě soudní kan
celář o své újmě bez poukazu Dbviněného, ZQdpovídá přece Dbviněný za 
tQ, že činnost kanceláře v tDm směru nekDntrolDval, i za to, že nedbal 
ustano'venÍ § 192 tr. ř. a rozhDdl o jístotě, aniž by zavedl řízení, jež před 
Jejím s'!oženÍm m" předcházeti. Ostatně v protDkole o zodpQvědném vý
slechu Augustiny K-DVé jest výšezártiky udána částkou 1212 Kč z če
hož je patrno, že obviněný sám započetl do záruky částky 100 Kč a 
12 Kč u PQdezřelých cikánek nalezené. 

4. Že obviněnéhQ nesprošťuje viny, ani ji neseslabuje okolnost, již 
výše zmíněná, že u pDdezřelých Rozalie a Heleny K-Qvýcb' dal sepsati 
protOkDl aspoň z části, - ad generalia, -- bylo již dDlíčeno shora. 
Omluva, že nesepsal pr0'toko,ly o výslechu ve věci proto, že pDdezřelé 
nebyly mocny jazyka státního a zapis'Ovatelka jen částečně rozuměla 
Jazyku menšinDvému, není dosti srozumitelna, poněvadž tytQ 0'kolnosti , 
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přece nijak nevadily, by byly sepsány ihned úplné protokoly i s Rozalií 
a Helenou K-ovými stejně jak se stalo s třetí p'Ůdezřelou Augustinou 
K-ovou a to v jazyce státním, tím spíše, že obviněný sám dodává, že 
předpís o přibrání tlumočníka podle §§ 198 a 163 tr. ř. nepřicházel 
v úvahu. Z toh'Ů, co dosud uvedeno, plyne, že kárné řízení netrpí vytý
kanými vadami, a že kárný soud prvé stolice ani p'Ů právní stránce ne
pochybil, uznav, že obviněný porušil své služební povinnosti. Za to ne
bylo lze upříti odvolání úspěch, pokud jde o výrok, jímž byla zjištěná 
provinění kvalifikována jako služební přečin. Nebylo prokázáno, že ob
viněný předpisy, jichž nedbal, pokud se týče proti nimž jednal, porušil 
vědomě a úmyslně. Zjištěný jeho nedbalý p'Ůstup v jediné trestní věci 
- opakování tu v úvahu nepřicházi - bez vědomého a úmyslného po
rušení předpisů, neznamená ani ve své celistvosti více než pouhou ne
přístojnost, byť ovšem rázu poněkud povážlivého, zej ména pokud jde 
o protokolováni, nesahá však tak daleko, by zakládal služební přečin, 
uváŽÍ-li se též, že obviněnému neschází vůle, dostáti úředním povinno
stem jemu uloženým, čemuž nasvědčuje okolnost, že až dosud byl kva
lifikován »velmi dobře« a označen jako »velmi pHný, svědomitý a hor
livý«. Veden těmito úvahami neshledal nejvyšší soud jako kárný soud 
odvolací v řečených, již prvním soudem správně zjištěných porušeních 
povinností obviněného služební přečin, nýbrž pouhou nepřistojnost ve 
smyslu § 2 kárného zákona. 

čís. 75 dis. 

ByIG-1i pGdání, napadající zastavGvací usnesení kárné rady, neod
pGvídající však předpísům kárnéhG řádu, vráceno kárnou radou stěžo
vateli s poučením 'O opravných prostředcích a s Hm, by podáni tG po 
případě znovu předlGžil s prohlášením, by bylo považováno Zal stižoost 
k nejvyššímu SGudu, nelze (po lhůtě § 54 káro. stat. adv.) vypracovati 
ono pGdání jakG samostatnou stížnost se samostatnými dŮVGd,y. 

(Rozh. ze dne 15. prosince 1928, Ds I 4/28.) 

N e j v y Š š Í s o u d jako soud odvolací v kárných věcech advokátů 
odmítl, vyslechnuv generální prokuraturu. stížnost Boleslava H-a do 
usnesení kárné rady pro advokáty a kandidáty .advokacie v Čechách ze 
dne 22. září 1927, jímž bylo vysloveno, že není příčiny ke kárnému 
stihání Dr. Roberta K-y. 

Odůvodnění: 

Podle § 54 kárného statutu pro advokáty ze dne 1. dubna 1872, 
čís. 40 ř. zák. jest stížnost do usnesení kárné rady podati v neprodluži
telné lhůtě čtrnácti dnů, čítajíc ode dne, kdy usnesení bylo doručeno 
stěžovateli. V souzeném případě bylo usnesení kárné rady pro advokáty 
a kandidáty advokacie v Čechách ze dne 22. záři 1927, jímž bylo vy-
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slaveno) že není příčiny ke kárnému stihání Dr. Roberta K-y, doručel:o 
stěžovateli cine 24. ledna 1928. Dopisem ze dne 24. ledna 1928 potvrzuje 
stěžovatel, fe mu toto usnesení bylo doručeno; v dalším obsahu dopisu 
probírá pak věc Dr. K-y a projevuje naděj.i, že »nyní po seznání všech 
Jlrak~ik tak ~~stemahckych ner?zhodne karna. rada tak, by. I?r.. K-ovl 
umozmla dalsl praktiky anebo jrch napooobel11 nebo opakovam j1l1ym«; 
ke konci dopisu pak stěžovatel uvádí, že očekává, že kárná rada další po
stup K-úv sama vyšetří. Kárná rada vrátila usnesení1l1 ze dne 31. ledna 
1928 tento dopis stěžovateli, poněvadž neodpovídá předpisům kárného 
řádu, a, davši mu poučení o opravném prostředku, dodala: »Hodláte-li 
stížnost do usnesení ze dne 22. září 1927 podati, předložte do 8 dnú 
své podání, které Vám současně vracíme, s prohlášením, by bylo po
važováno za stížnost k nejvyššímu soudu v Brně.« Na to stěžovatel zaslal 
kárné radě podání datované dnem 12. února 1928, které na kárnou radu 
došlo 15. února 1928. Podáni to označeno jest jako stížnost do zasta
vovacího usnesení a řízeno na nejvyšší soud, a stěžovatel y nčm samo
sÍ.atně odůvodňuje tuto svou stížnost. K této stížnosti stěžovatel sice 
přiložil dopis ze dne 24. ledna 1928, ale v podání ze dne 12. února 1928 
neprohlásil, že onen dopis ze dne 24 .. ledna 1928 má býti považován 
za stížnost k nejvyššímu soudu v Brně, nýb·rž naopak vypracoval ono 
podání ze dne 12. února 1928 jako samostatnou stížnost se samostat
nými důvody. Proto nemůže nejvyšší soud spatřovati v dopisu ze dne 
24. ledna 1928 stížnost do zastavovacího usnesení, naopak jest teprve 
podání ze dne 12. únOra 1928 posuzovati jako stížnost a to zcela samo
stalnou. Ježtt> pak vzhledem ku dni doručení zastavovacího usnesení 
(24. leden 1928) jest tato stížnost opozděně podána (§ 54 kárn. sta!.), 
bylo ji jako opozděnou odmítnouti. 

čis. 76 dls. 

Jde 'O zlehčeni cti a vážnosti stavu, podal-li advokát bez řádné plné 
moci žaloby, které hyl nucen prG nedGstatek zmocnění vzlti zpět. 

(Rozh. ze dne 15. prosince 1928, Ds I 13/28.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud odvolací v kárných věcech advokátů 
a kandidátů advokacie nevyhověl p'Ů slyšení generálního prokuratora 
odvolání obviněného z nálezu kámé rady advokátní komory v Praze ze 
dne 5. března 1928, jímž byl odvolatel uznán vinným přečinem zlehčení 
cti a vážnosti stavu. 

Důvody: 

Kárný nález právem klade odvolateli za· vinu, že bez náležité infor
mace, zejména však bez řádné plné moci podal jménem několika osob 
ialoby, které pro nedostatek zmocnění byl nucen vzíti zpět, čímž způ
sobil odpurci i dotyčným žalobcům útraty a vydal se trestnímu vyhle
dávání. Bez řádné plné moci (§ 1008 obč. zák.) není advokát oprávněn 
ve sporu zastupovati a zákon ve sporu výslovně žádá průkaz plné moci 
(§ 30 a 37 c. ř. s.). Plná moc musí býti ovšem řádná a, ježto na advo-

Trestnl rozhodnuti X. 54 

I 

I 
" 



I
I.:: 
i:: 
I' 

I 
i , 

I' 

~ Čís. 77 dis. ~ 

kátu jest, ,,?y se ~lnou moc! vykázal, iláleží mu též, by si řádnou lnou 
moc opatn!. ,Ph2a moc, na základě které odvolatel ony žaloby 10dal 
nebyla takova, ze by SI odvolatel byl mohl býti jist, že osoby na I ; 
~n~~1 jen s-",znamenané, ho k podání žaloby a vedení sporu splnol~ol~= 
nUjl. Marne se ??volatel dovolává toho, že Antonín 8., který mu plnou 
moc, z~slal, ~oZl~al, jeho důvěry; důvěra ta, jak se ukázalo, neb la 
opravnena. Karny nale'z nepraví, že bylo potřebí ústní plné moci r, 
;noc. mohla býtI dál;~ i j!na~, na .příklad poštou zaslána, ale na 'o~v~: 
I at~ll lbyl~, by, po pnpade ~ls.emne se ujistil, že ho osoby, jménem jichž 
1~ ,a za obu pod~h, sk.uteene k zastupování zmocňují. Odvolání opráv-
nelll podle toho pnznah nelze. ' 

čís. 77 dis. 

• ~Of:šelÚ pře~i~~ § 4~ kám. stat. adv., podle něhož ústně prohlá
sehny• n lez má byh I s duvody sepsán a doručen do osmi dnů není 
() rozeno zmatečností. ' 

N~jde o překročení obžaloby, odchýlil-Ii se nalézací senát od odka
zovac!h0 u~n~ení jen v právním posouzeni jednání obviněného. 

. Z:mo~ny ~akaz podvojného zastupování (§ 10 adv. ř.) nelze obe"íti 
anI hm, ze SI advokát dá uděliti obecnou plnou moc podle §29 c ř] s 
ka Ad~?~át jest zodpov:ěde? za. ~dvokátní kandidáty, zaměstnané ~ j~h~ 

ncel?rt, nelze f,?zeznavah mezI právním zastupováním obstarávaným 
advokatem os?bn~ a. mez~ !astupováním jeho koncipientem. 
v Jde o, zle~c~nt ch a vaznosti stavu, sepsal-Ii advokát smlouvu a po 
~se poprra! JeJi pl~tnost, prohlašuje ji zanemravnou, jakož i, účtoval-li 
lak,? obecny zmocnenec (§ 29 c. ř. s.) proti předpisu § 42 odst druhý 
c. r. s. proti odpůrci útraty. '. 

(Rozll. ze dne 15. prosince 1928, Os II 8/28.) 

Ne j ~ y,š š í s o ~ ~ jako soud odvolací v kárných věcech advokátů' 
a ,ad~okatl1lch kandl datu nevyhověl odvolání obvíněného do nálezu 
~al~e rady moravské a,dvokátní komory v Brně ze dne 31. března 1928 
jlmz byl ~dvolatel, ~znan vinným přečínem porušení povinností povolání 
a zlehcem ctI a vaznostI stavu. 

Důvody: 

Ob~inčný. napadá nález především pro zmatečnost, poněvadž prý 
adv?~at ~r. S. zasedal proti předpisům §§ 28 a 31 kárn. st. v nalézacím 
se~~te, ~ck?hv, byl. vy~et~ujícím komisařem, poněvadž nález byl pro
hlasen pn u:,tnnn hcem)'~ 31. března 1928, ale doručen teprve 21. září 
!~28, ,a ponevadž o?vI~eny ?yl uznán :,ínným podvojným zastupováním,. 

, pry pro ~ento. karny preclll nebyl zalován .. Na prvém místě učiněná 
6tk~ zm~te'~nostI jest v rozporu se spisy. Vyšetřujícím komisařem nebyl r. S., ,nybr:, r:r. P." a t~.n pro':,edl též doplnění vyšetřování, na němž 
se usnesl ~amy senat pn odroceném ústním líčení dne 19~ listopadu 
1 92~ . .or. S,. byl zpravodajem pro ústní líčenÍ. Druhý uplatněný důvod 
zma,ecnosŤl jest bezpodstatný. Karný statut ustanovuje sice v § 40, že' 
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ústně prohlášen)! nález má býti i s důvody sepsán a doručen do osmi 
dnů, ale tento předpis jest lex imperlecta; není nic ustanoveno pro pří
pad jeho porušení. Pro názor, že opozděné doručení číní nález zma
lečným, není ani v kárném statutu, ani v obdobných zákonech nejmenší 
opory. Bezpodstatná jest také výtka, že kárný senát překročil obžalobu. 
V odkazovacím usnesení z 21. května 1927 nebylo sice jednání, z něhož 
se obviněný měl zodpovídatí, označeno jako kárný přečin proti zákazu 
podvojného zastupování podle § 10 adv. ř., to však nebylo překážkou, 
by nalézací kárný senát neuznal na tento přečín. Překročením obžaloby 
by bylo jenom, kdyby obvíněný byl odsouzen pro jiné činy, než pro 
které bylo podle § 29 kárn. stat. usneseno provésti kárné řízení, a 
které mU byly podle § 33 druhý odst. kárn. st. oznámeny jako důvody 
obžaloby. To se nestalo. Nalézací senát odchýlil se od odkazovacího 
usnesení jen v právním posouzení jednání obviněného, ale právě toto 
právní posouzení bylo podle § 39 druhý odst. kárn. st. vyhrazeno jeho 
samostatnému rozhodnutí. 

Ve věci samé hájil se obviněný a hájí se i v odvolání tím, že ne
věděl, že smír, o jehož splněni výměnkáři Jan a Marie M-ovi žalovali 
svou snachu Marii M-ovou, opět provdanou š-ovou, byl ujednán a se
psán v kanceláři jeho chela Dr. S-a, a že Dr. S. zastupoval při něm 
výměnkáře, dále že měl důvodné pochybnosti o pravdivosti přednesu 
Dr. B-a, když s.e týž z tohoto důvodu při prvním ústním líčení ohradi·1 
proti zastupování' Marie š-ové Dr. S-em. Tato obrana obviněného vy
svčtluje toliko" proč obviněný neodepřel převzíti zastupováni Marie 
š-ové hned, když bylo ně požádán, a proč si po ohrazení se Dr. B-a 
pří ústním líčení dal Marií š-ovou udělíti protokolarně plnou moc pro 
svou osobu podle § 29 c. ř. s., nikoliv pro Dr. S-a, Bylo však povinností 
obviněného, by. se ze spisů kanceláře přesvědčil, zda námitky Dr. B-a 
proti převzetí zastupování jsou správné. Kdyby byl tak učinil, byl by 
zjístil, .jakž plyne z vyjádření Dr. S-a a z informace ze dne 28. května 
1920, že smír byl vskutku sepsán v kanceláři jeho chela, a že Dr. S. 
při něm jednal jako právní zástupce výměnkářů. Byl by se pak musil, 
by se neprohřešil proti § 10 adv. ř., vzdáti zastupování Marie š-ové, 
a to i zastupování podle § 29 c. ř. s., neboť nelze připustiti, by zákonný 
zákaz podvojného zastupování byl takovým způsobem obcházen. Obvi
něný provinil se tím, že se o skutečném stavu věcí vůbec nepřesvědčil, 
že, ač při povinné bedlivosti byla nepřípustnost zastupování Marie š-ové 
poznatelná, zastupování její podle § 29 c. ř. s. podržel a vykonával je 
tak, jako by plná moc. zněla pro Dr. S-a. Podal za sporu jménem Dr. 
S-a sepsanou žádost za odročení roku, účtoval pří konečném ústním 
líčeni proti odpÍIrcůl11 na úratách právního zastupování 120 Kč a patrně 
musil zaříditi, by útraty zastupování byly Marii š-ovou Dr. S-ovi za
placeny, neboť jinak hy bylo nevysvětlitelno, že, jak Dr. S. ve svém 
druhém vyjádření udal, bylo v jeho kanceláři na útratách onoho SPO'rtl 

dne 25. června 1925 zaplaceno' 210 Kč. Tímto jednáním obviněného 
byl pOTušen zákaz podvojného zastupování podle § 10 adv. ř. Planá 
jest námitka, že šlo o porovnání dvou stran, které byly zastoupeny 
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15'l1ll advokátem, a Ž~ advokát mohl ve sporu převzíti zastupování kte
rékoliv strany. Pravý opak jest právem. Jestliže Dr. S. při ujednání smíru 
přispíval právní radou oběma stranám, neměl zastupovati žádnou stranu 
ve sporu za tím účelem, by smír byl prohlášen za neplatný. Stejně ne
správným jest názor, že tu není poclvo'jného zastupování, poněvadž při 
ujednání smíru jednal za Dr. S-a Dr. B. jako jeho tehdejší koncipient, 
kdežto zastupování ve' sporu převzal obviněný sice rovněž jako konci_ 
pient, ale bez vědomí Dr. S-a. Advokát jest zodpověden za advokátní 
kandidáty, zaměstnané v jeho kanceláři, advokátní činnost koncipientů 
čerpá své oprávnění výhradně z povolání jejich cheb a plné moci jemu 
udělené. Nelze rozeznávati mezi právním zastupováním obstarávanym 
advokátem osobně a mezi zastupováním jeho koncipientem. Bez vlivu 
na posouzení právního zastupování s hlediska advokátního řádu jest 
také míra samostatnosti, kterou advokát dopřává koncipientovi. I když 
v roce 1920 smír vyjednával jiný koncipient Dr. S-a, a obviněný vstoupil 
do jeho kanceláře teprve v roce 1924, vztahoval se i na něho úkaz po
dvojného zastupování tak, jako by byl i v roce 1920 i v roce 1925 jednal 
Dr. S. osobně. Kárný senát uznal proto právem obviněného vinným 
přečinem proti povinnosti povolání uložené advokátům v § 10 adv. ř.·· 
Právem uznal ho vinným také přečinem proti cti a vážnosti stavu. To
hotodopusti! se obviněný tím, že popíral ve sporu platnost smíru, ujed
naného v advokátní kanceláři jeho chela námitkou, že se příčí dobrým 
mravům. Třebas byl obviněný sebe více přesvědčen o správnosti a zá
važnosti této námitky, ohled na dobrou pověst jeho chefa a tím i celého 
advokátského stavu zakazoval ji uplatňovati. Marně se snaží obviněný 
ospravedlniti své jednání poukazováním na rozpor mezipoviuností ulo
ženou advokátovi v § 9 adv. ř., by práva své strany hájil proti komu- , 
koliv horlivě, věrně a svědomitě, a mezi nebezpečím kárného stihání 
pro zlehčení cti a vážnosti stavu. Tento rozpor 'měl mu býti důvodem, 
by odepřel převzíti zastupování, nehledíc k tomu, že, jak bylo již dolí
čeno, byl povinen to odepříti. Napadený nález poukazuje správně na 
to, že čest a vážnost stavu musí nutně trpěti, když jeden a týž advokát 
sepíše smlouvu a po čase popírá její platnost, prohlašuje ji za nemrav
nou, když jedná tak, jak toho kdy potřebuje. Advokát přestal by býti 
ochráncem a spolubudovatelem práva a klesl by na úroveň námezdního 
písaře. Posléze bezpodstatné jest .brojení obviněného proti tomu, že 
káwý senát uznal na zlehčení cti a vážnosti stavu také z toho důvodu, 
že obviněný účtoval jako obecný zmocněnec proti odpůrcům útraty 
sporu. Toto účtování nebylo, jak odvolání míní, pouhým důsledkem 
převzatého zastupování, neboť plná moc byla udělena podle § 29 c. ř. s. 
a takový zmocněnec nemá podle § 42 druhý odst. c. ř. s. nároku na 
odměnu za zastupování. Ta vyhrazena jest příslušníkům stavu advokát
ního anotářského, podrobeným za to určitým příkazům, jež obmezují 
snahu po hmotném zisku v zájmu uspořádaných poměrů právních. Proto 
již sám zřetel na čest a vážnost advokátního stavu měl vésti obviněného 
k tomu, by, když se rozhodl přhzíti zastupování podle § 29 c. ř. 5., 
řídil se předpisem § 42 c. ř. s. a účtoval jenom hotové útraty. 

Seznamy vypracovai 
Dr. JAN BOLOMSKý, 

tajemník nejvyššího soudu. 

Věcný seznam abecední.*) 

Aberratio ictus viz o myl. 
_ _ viz též v r a ž cl a. 

Abolice viz a mne s t i e. 
Absolutně nezpůsobilý prostředek viz pod vod. 
Absolutní nebezpečnost nástroje viz II Š k o z e n í dle § 155 a). 
Abstraktní ohrožení veřejného pokoje viz s ~ 1 11 k II tl t í. 

_ podněcování viz ochrana republlk.Y,(§ 15). 
_ způsobilost obavy viz urážka n~ cti (§ 490). 
_ ----=_ projevu viz ul'ážka Ira ctI. 

Administrativní řízení: podle zá!c: yČí,S. 109/~918 čís. 3135. 
_ _ viz též vaz b a z a II s t o v a c l. 

Advolmcie viz a d v o kát , 
Advokát" právní zástupce zemřelého soukromého obžal.obce nerl! os~b?l1, kte~a 

b 0/ odle § 495 odst. 2 tr. ř. měla právo setn ah d~le ~a obza!obe )~ho lm -
n~nf poda'né a UČi111h konečný návrh na pottestálll obzalovaI;eho C I,S. 3068; 
zástupce stran z povolám nemuže ž~dah na~radu za yO:,Ob!;l? vede111 vlastm 
trest111 věci ani jako obžalobce am jako obzalova~y ~ 1 s. ,3 ... ?} .. y , 
v řízení zrušovaCÍm mftže býti ubžalova~l~ zas;upovan vIce oDhajcl C I s 3257. 
obhájce musí své zmocnění vykazah Cl s., 325!. , ,'Y,.", 

nevykázal-li se ani písemnou plnou moCi obzalova1icho, a111z." ychaz~ z~ 
spisú na jevo projev obžalova1lého, z něhož by se dalo, usuzov,at} 1~~ l~de1erl 
!Jlné moci (na př. vlastnoruční podpis ob.~alovan,ého na poda~l; \lm.::, by ~ 
zmateční stížnost ohlášena), nebe:, ,ze ?yl J3ko~ zast~lp~ye c,hud~cJ1 ~ zado~t! 
obžalova'něho kromě k obllajova11l pn hlavnlm prehc:,ll1 ustano; cp ta e 
k provedení opravných prostředků, nelze mu pro nedostate~. ~mO'~nem pok~{d 
se týče oprávnění pndle třetího. odstavce § 41 tl'. ř. dorucIÍ1 OpIS rozsudKU 

~lk~n3~~;~zeznává, z jakých důvodů ob~alovanýy J1,evy~yověl.vyzván~ ~oudl1J 
by opatřil podpis obhájce na pmvede,111 zmptecl11 shznost!; ;1e:n~-h p~o-: 
středku, by si opatřil zastoupei11 advokatem, Je mu volno plovesh zmatecl1l 
stížnost protokolárně čís. 3271. '.' o 

provedení hlav:níhoy přelíčení v nepřítomnosti obhajce nenl duvodem zma
tečnosti rOZSUdku CI S. 3284. y' . d' v·r 

okud ·de o zpronevěru, když advokát, převzav· rucem z,av~hra ~e POUZI,' 
~el'ěz tl něho složených k lIfčitému úóelll (na zaplacem kmhovmch dluhy 
pr~dávaných nem~vitostí), odňal ony peníze účelu, pm kter)' mu byly svc-
I~eny čís. 3314. , . ,. 1 
o'žadavkům cti a važnosti stavu,se 'Pří~í, ykdyž. a.?vokát advo~a,tovl op Jl?:! 
~oc sám opatří a: potom uplatňuje protI nemu Jej' ~:platnost." c, s" 57 ~lS. 
o rávnění smluviti podle § 16 adv. ř. se stranou ur~ltO~ o~m:ny za p~ace 
n~smí advokát využívati k nespravedlivému obohace'l1l poz~dovan~l}1, odn:!enf" 
jsoucí v nánadném nepoměru k hodnotě vykonaných pracI a m~Jl,Cl znam. y 
vykořist'oviní strany neodůvodněnými ,a přemrštěnými nár~ky dC 1~: 5~ dl~. 
nebyla-li plná moc obhájcc obžalovane ve smyslu § 11 odst. ru y a v. r. 

*) Ro,zhodnutí týkající se válečné lichvy v~c:ís. nař. ze dne 24. l;tez.na 1~\7: 
čís. 131 ř. zák., zákon ze dne 17. října 1919, CIS. 568 sb. z. a 13· a ::a ~Jl, ze " 
25. dubna 1924, čís. 80 sb. z. a 11'.) jsou shrnuta pod heslem: Predrazoval1l. 

1 
1 
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písemně vypovězena, nepřichází v úvahu .předpis tohoto zákonného usta
novení o povinnosti zastupovati stranu ještě po 14 dní; stačí prohlášení man
želovo, »že si provedení odvoláni nepřeje, že půjde k soudu a bude žádati 
zástupce chudých« čís. 62 dis. 
okolnost, že se proti advokátu vede trestní vyšetřování pro značnou, zlo
činnou zpronevěru peněz klientu, je důvodem pro zastavení výkonu advo
kacie do právoplatného skončení trestního řízení (§ 17 kárn. stat.) čís. 
63 dis. 
porušení povinnosti povolání může se advokát dopustiti jen proti svým 
klientům a proti svým -stavovským úřadům čís. 64 dis. 
jednání neupřímné a záludné při plnění závazku (popření, že ji·ného advo
káta substituoval a je povinen platiti jeho útraty) jest jednáním proti cti 
a vážnosti stavu (§ 10 odst. 2 adv. ř.) čís. 64 dis. 
jde jen o porušení cti a vážnosti stavu, nikoliv též povinna-stí povolání, pO
dezříval-li advokát křivě svého koncipienta z nesprávného činu (zprone
věry), neposkytl mu náležité móžnosti, by se z podezření očistil a okamžitě 
ho před 'personálem propustil, z čehO'ž musel také kancelářsk~, personál na
b),ti dojmu, že se onen nesprávného: činu dopustil čís. 65 dis. 

._- jde jen o kárný přečin zlehčení cti a vážnosti stavu, označil-li advokát v po
dání pozemkovou reformu a zákonodárství o ní jako, skrytou likvidaci, na
mířenou ve skutečnosti proti bývalým nepřátelům ententy a menšinám jazyka 
býval)'ch těchto nepřátel čís. 66 dls. 
byť i bylo účelem ustanovení prvého 'odst. § 10 adv. ř., by advokát nemohl. 
při zastupování odpůrce své dřívější strany využíti znalosti o poměrech dří
vějšího klienta na jeho úkor, jest zásada v něm vyslovená bezpodmínečná 
a platí bez ohledu na to, zda v konkretním případě nastalo takové využi'ŤÍ 
čili nic čís. 67 dis. 
zastupování odpůrce bývalého klienta v souvislých záležitostech čís. 67 dis. 
jde o porušeni povinností povolání a zlehčení cti a vátno.sti stavu, provo
zoval-li koncipient zemřelého advokáta, dříve než byl do seznamu advokátů 
zapsán, neoprávněně advokátní kancelář pro sebe, zemřelému ust-anovený 
substitut byl s tím srozuměn a za paušální odměnu to podporoval a onen 
nepřípustný výkon advokacie kryl svým jménem čís. 69 dis. 
poškození cti a vážnosti stavu neslušným chováním advokáta ke kolegům 
čís. 70 dis. 
p'Okud jde jen o poškození cti a vážnosti stavu, -nikoliv též o porušení po~ 
vinností povolání, učini.J-li koncipient podle zvláštní úmluvy šéfa advokátní 
kanceláře hospOdářsky odvislým (dával mu za vedení kanceláře měsíční 
plat), lákal plné moci od jeho klientů a reklamně využíval tabulky se jménem 
zemřelého advokáta čís, -71 dis. 
pokud jde o ten i onell přečin, požadoval-li od klineta, jemuž onen šéf pal
mámí účet odpustil, jeho zaplacení jako vlastního účtu a odepřel-Ii svému 
bývalému šéfovi vydqti spisy, týkající se jeho vlastních klientů čís. 71 dis. 
jde o zlehčení cti a vážnD-sti. stavu, podal-li advokát bez řádné plné moci 
žaloby, které byl nucen pro nedostatek zmocnění vzíti zpět čís. 76 dis. 
porušení předpisu § 40 kárn. stat. adv., pOdle něhož ústně prohlášený náLez 
má bSrti s důvody sepsán a doručen do osmi dnů, není ohro.žello zmatečností 
čís. 77 dis. 
zákonny zákaz podvojného zastupování (-§ 10 adv. ř,) nelze obejíti ani tím-, 
že Sl advokát dá uděli-ti obecnou plnou moc podle § 29 c. ř. s. čís. 77 di-s. 
advokát jest 'zodpověden za advokátní kandidáty, zaměstnané v jeho kance
láři; nelze rozeznávati mezi právním zastupováním obstarávaným advokátem 
osobně a mezi zastupováním Jeho koncipientem čís. 77 .dis. 
jde o zlehčení cti a vážnosti stavu, sepsal-li advokát smlouvu a po čase po
píral její platnost, prohlašuje ji za nemravnou, jakož i, účtoval-li jako obecný 
zmo-cněnec (§ 29 c. ř. s.) proti 'předpisu § 42 odst. 2 c. ř. s. proti odpůrci 
útraty čís. 77 dis. 

Advokátní kancelář viz a d v o kát. 
_ komora viz a d v o kát. 

viz též říz e n i kár II é. 
koncipient viz a d v o kát. 

·Akce přídělová viz II r á ž k a dl S § 312. 
_ viz též p Ů' zem k o var e for m a. 

~ _ viz též ú ř e dní k ve ř e j n -S', 
Aktiva viz úpa dek p -o d vod 11 'J" • 
Aktivní jmění viz j m ě fl í a k t i v 11 í. , 
Aktivní legitimace viz ob žalob a s o ul{ ľ o m a. 

_ _ viz též u r á ž k a dle § 492. 
_ _ viz též P o I i ťi c k a str a n a. 

Alej viz krádež dle § 175 II a). 
Alternativní trest viz t r e s t. 
__ viz též o'chrana známek. , y.y, y. v 

Amnestie: z 2. června 1927: p~dř(;t.dění skutku~pod m!ľ11eJsl ';-'11 (prest..§ 314 mlst9 
přečin § 284 tl'. zák.) jest v l1epro.spec~ obzalovanel~o, bylo-ll by lze pn 
správném podřadění použíti abolice preSidenta repub11ky z 2. června 1927 

(čl. IV.) čís. 3049. . '·d bll 
presidenta republiky ze dne 2. června 1927 n:vztah~le ,se na pnpa '. y -: I 
ved1e veřejné obžaloby vznesen i soukromozalohlll na rok, trebas len 111 

eventum čís. 3220. 
Anglie viz ochrana republiky (§ 14 č. 5). 
Animus injurlandi viz u r á ž k a n a cti. 
Arbitremí rozhodnutí viz II r á ž k a t i s k e m. 

_ _ viz též o d v 0-1. á n í. 
Architektonické práce viz p II vod c o v s k é P r á v o. 
Armáda: za její část jest pokládati četnictvo čís. 3362. 

_ viz též u r á ž -k a dle Č 1. V. 
Aspirin: jeho prodej v drogerii čís. 3119. 

_ viz též lék á r 11 y. 
_ viz též pod v od . 

Automobil: zapálení automobilu čís. 3320. y , y , ' 
Automobily (m i ll. na 1-. ze dll e 28. d u ~ n a J91S>, C.l s. 81 r. z a k.):. " _ 

_ _ zavinčnÍ řídiče automobilu, jel-lot proti predplsu 'po ban~etu SJl~IC~,. vy 
hraženém pro pěší, po němž šli právě lidé,_ a nevyhnul vcas na slImcI, po 
které jeti měl čís. 3075. . I·" b ,. h 
jízda automobilem neděje 'se vždy za okolnostI zvaste ne ezpecnyc 

čís. 3075. . ' . d' Y r a 
jest na soudě, by pedivě zhodnotIl celkovou sltuyaC}, a~e P?mer} v y 

zvláštní okolnosti při úrazu, a by podle. toho v ~azdem pnpade zvla~te 
zko.umal a zjistil, zda nebezpečí dosta-upllo stupne §§ 337, 8? c) tr. zaJe. 

č i s. 3075. . ' I·' f . I 
pokud okolnost, že silnice y rozhodne dobe ~1e?yla vo -na, a, zev rro I Je y 
osoby, nestačí pro pojem »zvláště neb,e~pe.cnych. o~olno~h« c J :. : 3.°.15. 
vběhlo~li řídiči automobilu do cesty dlÍe, Jest povlll;:n thned b!zdlt~ a 
rychlost zmírniti tak, by mohl býti připraven na vsechny moznostI a 

předešel úrazu č i s. 3115. . d· (§§ 335 337 tr 
neučinil-li tak, nýbrž strhl auto- na stranu, ZOdPO~l a. , .' 'k y.,
zák.) za následky smyku tím způsobeného; sublektlVl11 stlan a Cl S. 

~~~~. sice .předpisu, který by Izayaztova~_ Povcoh6~áe~ :: Jš~~Y~~~~~ec~~ 
silnici pouze a výhradne po eve s rane, za 'dl· 'k 

·dl v • dí p,o silnicích po straně leve. Toto pravl o nel1l vsa 
pravl o, ze se lez , v' 3130 

~í~~gh~~7;~I~~,~~ťž~~:i 3~; ~~- ~:k.r~b~,sf ~~'l1ovJ'í~~') I P~~~~~~r~ r~~z3elfJ.ed 
sebou a nelze od neho pozadovah, } se za 
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J1epl'ekročení rychiosti přípustné podle § 46 mill. naf. CIS. 81/10 ne
stačí samo o sobě ku vyvinění pachatele, nýbrž musí se zachovati po
dle § 45 nař., jsou-li místní, časové nebo jinaké poměry takovými, že 
překážky, ať jakéhokoliv druhu, jsou v cestě nebo se mohou vyskyt
nouti čís. 3159. 
i když sjíždí třeba je11 pouholl setrvačností s kopce na neznámé sil
nici, je,iíž odbočky a zvláštní poměry nezná, jest povinen (§ 335 tr. 
zák.) jeti tak, bi mo-hl zůstati státi každý okamžik; subjektivní stránka 
čís. 3159, 
»uzavřen~'m místem« ve smyslu § 46 nař. čís. 81/1910 je celý' okruh 
povrchu země, na kterém se zcelená osada rozkládá, aniž lze z obvodu 
tohO' vyloučiti úsek, v němž není tak těsného seskupení budov jako 
v úsecích jin)'ch čís. 3203. 
spadá sem proto i místo na jedné straně silnice domy zastavené, na 
druhé straně pak vroubené stromy čís. 3203. 
vyústěním silnice dO' silnice uprostřed ~osady jest dána po případě místní 
situace nesnášející rychlost větší než 6 km (obdobně jako na křižo
vatce) čís. 3203. 
zavině1lÍ řídiče automobilu, předjížděl-li rychle a neopatrně v těsné a 
nebezpečné blízkosti motocyklu čís. 3329. 
pokud okol-nost, že řidič automabilu neměl v den jízdy ještě vůdčího 
listu, spadá po-d správní přestupek § 55 nař. čÍS. 81/1910, a kdy pod 
ustanovení §§ 335, 337 tl'. zák. čís. 3329. 

- viz též nás i 1 í dle § 87. 
- viz též u š k o. ze 11 í dle § 337. 

Autorita úřední viz II r á ž ka dle § 312. 
- veřejná viz Ul' á ž k a dle § 312. 
- - viz též úředník veřejný. 

Autorské právo viz p ú vod c o v s k é P r á v o. 

Banka viz úpa dek z n e d b a I a s t i. 
Bankéři (zákan ze dne 10. října 1924, čís. 241 sb. z. a n.): 

různé zpt'tsahy dání. cenný'ch papíru bankéři do úschavy; kdy tu j~;e 
a svěření ve smyslu § 183 tr. zák.? Kdy nabývá při bankovní komisi 
efektové při kazatel přímo vlastnictví prostředniCtvím obstaratele? č i s. 
3082. 

Banket silnice: jízda po něm čís. 3075. 
- - viz též automobil. 
- - viz též LI š. k O" z e n Í d.l e § 337. 

Banlmvní komise viz b a n k é ř i. 
- - viz též z pro n e věr a. 

Barevní prvek 've známce viz Ol c hra 11 a zná 111 e k. 
Baťovci: urážka jich čís. 3304. 

- viz též II r á ž k a n a cti. 
Bažení po rozmnožení majetku viz cha m t i vos t. 

- - viz též u r á ž k a dle § 491. 
Bezbrannost: pojem čís. 3113, 3302. 

....:..... viz též smilstvO' dle § 127, 125. 
- viz též z p r z n ě 'll í. 

Bezcitné zachováni se k dítěti viz u r á ž Je a dle § 491. 
- - viz též u š k o z e n í dle § 414. 

Bezelstnost viz tl r á ž k a na cti (§ 490). 
- viz též tl r á ž k a t i s k e li. 

Bezpečné objasněni věci viz' h I a v n í pře 1 í'č e il í. 
- viz též odpor. 

----;- vykonání zločinu viz s p o I II V i 11 «. 

__ zábradlí viz tra n s m i s e. 
_ _ viz též II š k o z e II í dle § 335. 

Bezpečnost cti viz tl r á ž k a 11 a cti. 
_ těla lidí viz nás i I í dle § 87. 
_ _ viz též nás i 1 í dle § 85 b). 

Bezpečnostní policie: veřejnost obvinění před jejím orgánem čís. 303D. 
_ _ nepravdivé udání jejímu argánu čís. 3239. 
_ - hlášení cizinců a obyvatel čís. 3240. 
_ - viz též urážka na~-cti (§ 489). 
_ - viz též h I á š e n Í fal e š n é. 

Bezplatné uveřejnění rozsudku viz II r á ž k a t i s k e m. 
_ - viz též z mat e ční stí ž n a s 1. 

Bezpráví civilní viz civil'ní bezpráví. 
Bezprávné odsouzení: náhrada škody čís. 3135. 
~ - viz též vaz b a. 
_ vniknutí viz nás i 1 í dle § 83. 

Bezprostředně hrozící nebezpečí viz och r a II are pll b I i k Y (§ 15). 
Bezprostřední styk se strojním zařízením viz tra II s m i s e. 

_ - viz též tl š k O' z e ní dle § 335. 
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Beztrestnost: dle § 2 a) tl'. zák.: 
snížení inteliuence slabá odolnost vúle oproti cizím vlivům a odpor ke 
stykf1m s' dn~hým pohlavím samy O' sobě nejsou známk~mi t~v,alého nebo 
přechadného zbavení užívání rozumu (§ 2 a), b) tl'. zak.) c! s. 3201. 

dle § 2 bl tr. zák.: ...• .. 
_ »střídavé pominutí smyslu« padle § 2 plsm. b) tl'. zaK. predpoklada cho

rabný stav duševní, vylučující přechodnyč (s!ř,í,davě) užívání rozumu a 
potlačující duševní život a intelekt človcka Cl s. 3276. 
dodatková atázka (§ 319 tr. ř.) na onen

y 

stav je v aduv~dnčn~ jen, bylo-li 
podle výsledků hzení tvrzeno neb aspan nazn,acena, ze abzal~va'ny byl 
v době spáchání čil1lJ stižen pomíjející d-uševm chorobou, ldera ha zba
vovala užívání -rozumu, tudíž příčetnosti čís. 3276. 
pO'žití většího množství alkoholu osobou, která b):l~ dl1ševv~ě C~~}\'O~I, 
třebas byla v době činu prohlášena -za zdravou, muze po pnpade zpu
sobiti u ní stav pathaIncrické opilosti tak, že si není svého jednání vě
doma' takový stav třeb~s nespadá pod § 2 b) tr. zák., rqvná se s hle
diska' příčetnosti úplnému apilství podle § 2 c) tr. zák. čís. 3358. 

dle § 2 c) tr. zák.: .,.. . •. .• •. 
stav úplného apilství llepředpoklada nutnc, uplne zrusel11, nybrz st,aCl 
také zkalení paChatelova vědomí o skutkovych okolnostech, za kterych 
jedná a o pratiprávních následcích, které nastanau z jednání, k němuž 
ho p~hállějí pudy v jeho mysli se zmdivší čís. 3062. 
po-souzení, zda pachatel jednal v úplném opil:,yví, ,které ~ylučuje PO: ro~
umu § 2 písm. c) tr. zák. zlý úmysl, naleZl vyhradne sO'udu, 11lkohv 
svědkům nebo znakům čís. 3062. 
požití většího mnnžství alkohalu osabou,. která b):l~ duševy~ě c~aľO~l, 
třebas byla v době Č.jlltl prohlášena za zdr~v0t:', mU,ze '~o p:lpad,e .zp~
sobiti. II ní stav patho.Jogické apilosti tak, ze Sl nem, sveho J~dna111. ve
doma; takový stav, třebas nespadá pod § 2 b) tr. za~., r?'~na se s hle
diska příčetnosti úplnému opilství padle § 2 c) tr. zak. Cl s. 3358. 

dle § 2 el tr. zák.: ." . 
_ pauhé svolení stavební-ho úřa-du k provedem oprav v byte neapravnu]e 

ještě k svémocnému násilnému vykliz~ní z~ří.ze,~í bytu čís., 30?O. y 
omyl v tom směru jest amylem O' pravtl clvJ!mm ~§ 1090 ~Y.nasl. abc. 
zák. a zákon na ochranu nájemníků), který se rovna co do. llcl11ku skut
kovému omylu ve smyslu § 2 e) tr. zák. č í~. 30?q. 
omyl ve věku děvčete pod 14 let (§ 127 tl'. zak.) c J s. 3090, 3194. 
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byl-li pavchatel, (§ 183 ::' ~ák) - třebas věděl, že na účtě, s nímž bylo 
soucas~e ~ z~s~ano ,zbozl'.Je vyznačena výhrada práva vlastnického _ 
toho rumem,. z~ vyhra~a Je nep!~tná,v poněvadž musí býti umluvena obě
rr:ao stra,naml .p;egem, !d,e po pnpade Ů' skutkový omyl (v 'příčině před
piSU prava clv!Imho) Cl s. 3128. 
omyl pachatele násilného smilstva, že se mu znásilňovaná žena oddává 
dobrovolně čís. 3160. 
pokud 'pac~atele (§v? zákona o mař. exekuce) vyviňuje, pokládal-li za
place111m vec za vynzenou a byl-li mylného přesvědčení že tím zaniklo 
~~udco.vské právo zástavní k zabaveným předmětům (§ 2 e) tr. zák.) 
Cl s. 3243. 
omyl y pře~~čtu útoku nemá právního významu; error in objektů; aber
ratro lctUS C I s. 3289, 
pokud nevyviňuje nevědomost o nedovolenosti reprodukce obrázku do
stal-li pachatel što'ček od syna oprávněného zaměstnaného v zá'vodě 
otcově čís. 3292. ' . , 
~eznalos~ před1?is~ obchoAního zákona o tom, kdo Jest oprávněn vésti 
firmu a Jak ma fIrma ZnltI, a předpisu § 5 zákona o ochr. znám. jest 
skutkovým omylem podle § 2 e) tr. zák. čís. 3315. ' 

dle § 2 g) tl'. zák.: 
kdy je neodolatelné donucení (stav nouze) důvodem vylučujícím přičí
tatelnost činu podle § 2 g) tr. zák. čís. 3205. 
strach s~YI!1 o s~bě y nelze za ta.l:?'~ý. duvod llz:nati ani, dosáhl-Ii stupně 
sebe vysslho, nybrz lze ho pouzlh Jen jako okolnosti polehčujíd podle 
§ 46 pism. c) tr. zák. čís. 3205. . 
k vyvinění pro zločin podle §§ 9, 5, 144 tr. zák. nestačí pachatelce hro
zíCÍ ,;ýpověď z. domovnictví pro -případ, že bude míti dítě čís. 3205. 
nutna .obrana J~ připus!ná proti bezprávnému útoku i tehdy, když jej 
o~oba napadena ve svych právech ,podnikla proti rušiteli svých práv 
mimo meze zákonem dovolené čís. 3278. 
pouhé, třebas opětovné uhnzení násadou lopaty přes ramena bez ja
ký~h~oliv. následků, j.est jep zlÝym nakládáním ve smyslu § 496 tr. zák., 
neJvyse utokem na mtegntu telesnou, nikoliv útokem proti životu ve 
smyslu § 2 g) tr. zák. čís. 3278. 
bída vyviňuje ve smyslu § 2 g) tl'. zák. jen je-li jí pachatel ohrožen 
bezprostředně na ž'ivotě vlastním nebo své r~diny (neodolatelné donu
ceni) či s. 3313. 
pro stav neodolatelného donucení (§ 2 g) tr. zák.) přichází v úvahu 
jen nátlak vnější, nikolív i nátlak vnitřní, pozůstávající v chorobném ne
dostatku tlumů čís. 3319. 
hysterická povaha znamená jen, že pudy a chtíče v duši pachatelově 
s~ zmdivší setkávají se s menším odporem tlumů, zejména mravních 
zasad než u osoby normální, nedotýká se však podstaty pudů a chtíčů 
Cl s. 3319. 

dle § 187 tl'. zák. viz 1 í t o s t ú č i 11 n á. 
dle § 4 tisk. nov. viz ll' r á ž k a t i s k e m. 
dle -§ 27 čís. 2 zák. na oehr. rep,. viz ta -m ž e. 
urážky na cti viz urážka tiskem. 

Bezúhonnost sváděné viz pot í ť á 11 í P o h I a v 11 í ch ne moc í. 
- - viz též svedení. 

Bezúspěšné působení viz p o rl vod dle § 199 a). 
Bezvědomí: pojem čís. 3113. 

- viz též smilstvo násilné. 
Bezvýsledné působeni viz p o k u s (§ 9). 
Bezvýsledný návod víz p o k Ll S dle § 9 t r. z á k. 
Běh preklusivní lhůty viz pro mlč e ní.' 

- - viz též ob ž a lob c e s o II k r o m )". 
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Bída: v-yvi1'iuje ve smyslu § 2 g) tr. zák. jen, je-li jí pachatel ohrožen bezprostředně 
na životě -vlastním nebo své rodiny (neodolatelné donucení) čís. 3313. 

Blízká osoba viz o s o bab lí z k á. 
Slizkost domů viz krá d e ž dle § 175 II a). 

_ nedospělosti: je okolností polehčující čís. 3248. 
Blížící se vlak viz ú ř e dní k v e ř e j n ý. 
Bolestivost viz uškození dle § 153, 411. 
Bona fides viz bezelstnost. 
Bránění (§ 10 z á k. n a 'o c h ľ. r e p.): pojem Cl s. 3161. 

_ v milostném poměru viz nás i 1 í dle § 98 b). 
_ ve-výkonuprávomociviz ochrana republiky (§ 10). 
- - viz též posla-necká sněmovna. 

Braní darů viz zn e II žit í moc i ú ř e dní. 
Branná zdatnost viz och r a II are p II b I i k Y (§ 6). 
Branný zákon: porušení zákona (§ 33 tr. ř.) v ustanovení § 56 odst. druhý bran

ného zákona (z 19. března 1920, čís. 193 sb. z. a 11.) odsouzením pro 
přečin podle § 47 branného zákona civilním soudem čís. 3298. 

Brzdění viz a II t o mobiL 
- viz též u š k o z e 11 í dle § 337. 

Břemeno důkazní viz d ů k a zn í b ř e m en o. 
Budova viz 11 á s i I í d le § 83. 
&.1dovy obecně přístupné viz nás i 1 í dle § 83. 
Buržoasie viz ochrana republiky (§ 15). 
Byt viz nás i li dle § 83 t r. zák. 
Bytová lichva viz předražování. 
Bývalá schovanka viz s věd e k. 

Causa1ita viz příčinná spojitost. 
Celková škoda viz pro. mlč e n í. 

- viz též úpa dek z n e d b a los t i. 
Celní deklarace: nesprávné celní deklarace při dovozu motorových kol a svádění 

celníků dary k úlevám při vyclívání za účelem a v úmyslu, by zamlče
ním váhy a typu motorů bylo. dosaže.no předepsání menšího cla ke 
škodě celního eráru, nezakládá skutkov'ou podstatu zločinu svádění ke 
zneužití moci úřední podle § 105 tr. zák., jehož skutková podstata vy· 
lučuje úmysl způsobiti škodu, ani spoluvinu na zločinu zneužití mOLi 
úřední podle §§ 5, 101 tr. zák., jednali-li celníci v dobré víře, že dOVE
zená kola jsou vždy stejná, souhlasí s údaji celní deklarace, a nepře
svědčivše se o váze a typu motorů, nekQnali sice řádně svou službu, ni
koliv však v úmyslu poškozovacím, nýbrž jde tu o zÍočin podvodu po
dle § 197 tl'. zák. a přečin podle § 2 zák. o úplatkářství čís. 3255. . 

Celník viz celní deklarace. 
Cena fakturovaná viz k o' m j s i o 11 á ř. 

- viz též z pro n e věr a. 
nízká viz pod í I nic tví n a krá d e Ž' i. 
trhová viz k Drn i si nn á ř. 
- viz též z p ľ o n ev ě ť- a. 

-Cenné papíry viz b a n k é ř i. 
- - viz též zp,rn'nevěra. 

Cesta do ciziny: zodpovědného redaktora čís. 3262. 
- - viz též r e d a k t o r. 
- - viz též tiskopis. 

Cikáni: kteří nemohou prokázati, že mají prostředky k živobytí, nebo že chtějí pra
c'ovati, spadají pod pojem tuláků čís. 3305. 

Cirkev: její úkoly vnitřní a přenesené čís. 3170. 
viz též z n e u žit í m o 'c i ú ř e d 11 i. 

- viz též pod vod (§ 199 b). 
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Citace článkú: nezávadně uveřejněn)Jch a každému přístUPll}'ch může se státi trestné 
závadnou čís. 3036. 

Civilní bezpráví: stává se činem trestn)IJTI, přistoupí-li k tomu další náležitosti sta-
novené trestním zákonem čís. 3259, 

právo viz p r á voe i v i 1 11 í. 
soud viz s o II d c i v i 1 11 í. 
spor viz pod vod. 
- viz téŽ' str a 11 a. ' 

Cizí děvče viz II á s i 1 í dle § 98 b). 
dům viz II á s i 1 í dle § 83. 
jetel viz p 0'11\ í P Y c h. 
- viz též krá d e ž. 
majetek viz ž h á ř s tví. 
moc viz och r a 11 are p u b I i k y (§ 6). 
pole viz k r á:d e ž. 
viz též pol n i p Y c h. 
piávo známkové viz och r a 11 a z 11 á m e k. 
věc viz věc c i z í. 
vlastnictví viz z pro II e věr a ú ř e d 11 í. 
.~ viz též 11 á s H í dle § 85 a). 
vliv viz beztrestnost dle § 2 a). 
- viz též dll Š ev II í s tav. 
vůle viz pot í r á 11 í P o h I a v 11 í c h 11 e moc í. 
zájem viz 11 á s i 1 í ti I e § 84. 
zařízeni viz telegrafy. 

Cizina: schvalování trestných činů není obmezena, na schvalování trestn}'ch činů 
spáchaných v tuzemsku, aniž jest trestnost vychvalování trestných činů spá
chaných v cizozemsku učiněna závislou na tom, že dojde ku potrestání pa
chatele čís. 3226. \ 
cesta zodpovědnéhO' redaktma do ciziny jest změnou místa, kde redaktor 
bydli (§ 10 čis. 2 tisk. zák.) čís. 3262. 

Conjundto membl'OfUm viz s m i I s t von á s i 1 n é. 

časopis viz ;'i s k o P i s. 
- viz též II r á ž k a t i s k e m. 

časové poměry viz a u t o. mobiL 
- - viz též u Šl k o. ze n í dle § 337. 

část mrtvoly viz m r t v o. 1 a. 
- viz též pO'hřbívá'llÍ ohněm. 

- vybraných příspěvků viz podvod (§ 199 dl. 
- - - viz též z prO' 11 e v Č r a. 

částečná náhrada viz pro mlč e n í. 
- - viz též úpa dek d -1 e § 486 čís. 2. 

částka peněžitá viz z pro. 11 e v Č r a. 
čekatelé viz s t a veb 11 í d r u ž s t v o. 
čeleď: kárné právo nad ní čís. 3254. 

- viz též s ve d e 11 í. 
- viz též uškození dle § 413, 421 h. zák. 

českosIovensl{á republika viz och ran are p u b I i k y (§ 15). 
čest viz urážka na cti. 

viz též II r á ž k a t i s k e m. 
viz též násilí dle § DR b). 
viz též a d v o kát. 
a vážnost stavu viz a d v o kát. 
osobní viz u r á ž k a dle § 312. 

- presidentova viz och r a II are p II II 1 i k Y (§ 11). 
- stavu viz a d v o kát. 

čestnost obecná viz ob e c 11 á čes tne s·t. 
-četnická stanice viz čet n í k. 
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četníl<: stíhání a potrestání pro urážku skupiny četníků ustanoven)'ch službou při 
určité četnické stanici, t. j. samostatného oddílu vojska, není přípustným bez 
souhlasu ministerstva vnitra; jde-li však o urážku určité četnické stanice, 
tudíž veřejného úřadu, není onohO' souhlasu třeba čís. 3238. 
čsl. četnictvo jest pokládati za část čsl. armády; platí proto cis. \lař. ze dne 
27. října 1853, čís. 228 ř. zák. i pro urážky na cti příslušníků čsl. četnictva, 
avšak jen pokud jsou četníky na zkoušku bez hodnosti rotmistra čís. 3362. 
žaiobní právo zemského četnického velitele nevztahuje ·se na definitivní čet
níky a na četníky na zkoušku, jsou-li rotmistry čís. 3362. 
viz též s h I tl k 11 II t í. 
viz též m í c h á n í sed o ú ř e d II í h o V}' k o 11 u. 
viz též zneužití moci úřední. 
viz též II trh á 11 í n a cti. 
na zkoušlnt viz čet 11 í k. 

,čin individuálně neurčitý viz ne 11 r a II a ľ e p ubl i k Y (§ 15). 
kárný viz říz e n í kár 11 é. 
- viz též och r a II are p u b I i k Y (§ 10). 
konkludentní viz krá d e ž. 
viz též lítost účinná. 
na cti di'ttkHvý viz II r á ž k a 11 a cti. 
viz též tJ o I i ti c k á s t -r a 11 a. 
násilný: pod I e § 39 č h. 1 z á k. n a oe 11 1'. r e p. viz tam ž e. 
nečestný viz p o. J i ti c k á str a n a. 
viz též u r á ž: k a 11 a cti. 
nemravný viz u r á ž k a n a cti. 
viz též .p o I i t i c Je á ,s tra n a. 
o němž Je svědek vyslýchán: pojem čís. 3166. 
viz též s v čd e k. 
viz též pří s e ž n Ý v Ý s I ech s v ě :cl k a. 
podniknutý ze zlomyslnosti viz nás i I í dle § 85 b), 87. 
smilný viz pot í rán í po o h I a v n í c hne Dl O' c í. 
- viz též s v e den í. 
- viz též s mil s t v o pro tip, ř í rod ě. 
svědkův viz 5, věd e k. 
trestný: i citace článků nezávadně uveřejněných a každému přístupn}"ch 
může se státi trestně závadnou čís. 3036. 

podvody spáchané v obvodech různých soudů tvoří jednotný trestný 
čin čís. 3052. 
pod pojem »jednánÍ« spadá nejen positivní jednání, l1}rbrž i opomenutí 
č is. 3056. 
pojem »práv.ní jed-náníl« podle § 1 zák. o mař. exekuce čís. 3093. 
aby bylo lze na celý děj pob!íŽ'eti jako na jednotný celek, nestačí, by 
jen zevní děj poukazoval na jednotnost (celý příběh vzešel z Jednoho 
a téhož podnětu, sp.Jýval časorvě a místně v jedno a vzájemná souvislost 
jednotliv)'Ch počinů nebyla ani co dO' času ani co do místa přerušena), 
nýbrž jest nezbytno, by celkové jednání bylo předsevzato v jednom 
a témž zlém úmyslu; jen jednotnost rozhodnutí a vůle, t. j. jednotnost 
zlého úmyslu jest oním podstatným znakem, který dodává jednotlivým 
trestným činům ráz nedílnéhO' celku č ~ s. 3168. 
civi./ní bezpráví stává se činem trestným, .přistoupí-li k tomu, další ná
ležitosti stanovené trestním zákonem čís. 3259. 
ustanovení § 134 tr. zák. netýká se pachatelova omylu y osobě, proti 
níž se útočí (error in objekto), vyslovujíc jen, že jest bez významu, 
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zda vzešla z činu předsevzatého s úmyslem vražedným smrt osoby~ 
k jejíž usmrcení úmysl pachatelův směřoval, či osoby jiné, nastal-Ii 
smrtel!1~r účinek v nsobě od předmětu vražedného útoku rozdílné ná
sledkem odchýlení se činnosti pachatelovy od směru" který jí pachatel 
dává (aberratio ictus). Výjimku tu nelze rozšiřovati na přičítání jinýCh 
zločinů (zločinu těžkéhO' poškození na těle) čís. 3289. 
omyl v předmětu útoku nemá právního. významy čís. ~28? 
libovolné věcné v'azby a slovní formulaci nelze sice pokladah za samo
statný celek, ohledně něhož by bylo zkoumati, zda zakládá samo,statně 
skutkovou podstatu přečinu urážky na cti, lze však zkoumatI, zda 
ohledně jednotlivých, samostatný celek tvořících ?ástí leták~ bud' skut
ková podstata trestných či,nů dána vůbec není, č~ zd~, v dusledku pr~
vedeného důkazu pravdy Jest pachatel beztrestnym Cl s. 3306. 
viz též och r a 11 are p II b I i k Y (§ 15). 

- urážlivý viz urážka na cti. 
čina viz och ran are pll b 1 i k Y (§ 15). 
činění pachatelovo viz II š k o z e n í dle § 335'. 
činitel ústavní viz ochrana republiky (§ 10). 

veřejný: pojem čís. 3198. 
- - viz též ú p I a tká ř s tví. 
- - viz též nás i 1" í dle § 81. 

Činná služba viz S,"O II d c e. 
činnost illegální viz p o I <i t i c k á . str a II a. 

- - viz též 0'chrana republiky (§ 14). 
pojem trestného činu dovršující viz pří s .1 II Š II o· s t. 
pomocníkova viz s p O' I II V i n a. 
skutkově zjišťovací viz hod 11 o- cen í po r ů vod ů. 
spoluvinníka viz s pol II V i n a. 

článek viz: t i s k op- i s. 
viz též II r á ž k a t i s k e m. 
viz též r e d a k t o r. 
viz též ne h ·r a n are p ubl i k Y (§ 42). 
jeho výklad je skutkovým zjištěním čís. 3036. 
pokud jeho citace je trestně závadnou čís. 3036. 
IX uvoz. zák. k trest. zák. viz s 0' u běh z á k o n ů t r e s t 11 Ý c h. 
novinářský viz t i s ko pi s. 

člen Národního shromáždění viz i m II 11 i t a. 
- výboru nemocenské pokladny viz II l' á ž k a dle § 488. 

členové komise viz z n e lJ! žit í m Ol c i ú ř e dní (§ 105). 
čtenář listu viz u l' á ž k a t i: s'k e m. 

Daktyloskopie viz z II a I e c. 
- viz též h O' dno cen í p r u v o- d u. 

Dárce viz úp I a tk á ř s tví. 
Dary viz áp 1 a tká řstv í. 
Dáváni daru viz úplatkářství. 
Dcera viz svedení. 
Definitivní četník viz čet 11 í k. 
Delegace: soudu, II něhož je obviněn}' ve vaz?ě .č [s,. 3?52, 3348 .. , v • 

- je důvodem pro delegaci jiného soudu, Je:-h Jedmy soudce, Jlmz Je obsazen 
okresní soud pro věc příslušný, veden v této věci za svědka čís. 3287. 
jest po případě duv"Odem pro delegaci ~?Udll, v je~ož o~v~9u .obžalov~ný 
bydlí, nemůže-li se pro chorobu dostavIti ku hlavmmll prehcem u vzdale-
ného příslušného soudu čís. 3286. ,"., v • 

návrh na deleO"aci je -po případě předčasný, nedospela-h trestm Vec am do 
ohdobí obžaloby, takže nelzť;' se dosud 'vyjádřiti o tom, které z připadů (pod-
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vodu) budou zažalovány a které svědky bude tFeba předvolati osobně k hlav
nímu přelíčení čís. 3303. 
v případě delegace jest okresnímu soudu vzíti za podklad jednání návrh pd
slušného státního zástupce čís. 3322. 
úspora útrat 'muže býti duvodem delegace nejen při deliktech veřejnožalob
ních, l1}'brž i při deliktech soukromožalobních čís. 3335. 
delegace soudu, v jehož obvodu koná obžalovaný činnou vojenskou službu 
čís. 3336. 
delegaci k provedení hlavního přelíč.ení jest bezpředmětnou delegace k vý
kQnu trestu (posl. věta § 397 tr. ř.) čís. 3348. 

Delikt slovem viz i m u 11 it a. 
- sui generis viz p o- k II S (§ 9). 

Delikty majetkové: podvody spáchané v obvodech různých soudú tvoří podle zá
sady druhé věty § 173 tr. zák. jednotný trestný čin čís. 3052. 
zásada ta platí pro všechny majetkové delikty., jež pojí více zločinných 
útoj{ů i na různých místech spáchaných v jeden zločin čís. 3053. 
při skutkových podstatách, které vykazují znaky různých deliktů ma
jetkových, rozhoduje vždy ta skutková podstata, ze které vzešlo přímo 
poškození čís. 3341. 
při zjišťování ceny věci prodané s výhradou práva vlastnického· (§ 183 
tr. zák.) jest vzíti za základ obecno'll hodnotu věci v době, kdy pachatel 
s ní protiprávně nalo-žil; jest vzíti zřetel na znehodnocení věci obvyklým 
používáním, nikoliv zlomyslným pošlwzením věci pachatelem čís. 3346. 

tiskové viz t i s k o pi s. 
Demokraticko-republikánská forma státu viz och ran are p II b I i k Y (§ 15). 
Demonstranti'viz ochrana republiky (§ 10). 
Deserter viz s běh. 
Detence viz drž b a. 

.....:... viz též krádež. 
Devoluce: podle § 296 tr. rCI s 3146. 
-' vÍz-též odvolá!lí. 

Dědicové soukromého obžalobce viz o- b ž a lob c e s o- II k r o m ')" 
- - - viz též O' c hra 11 a v y 11 á I e z ů. 

Dělání nových dluhů viz, úpa dek z fl. e' db a I O" s t i. 
Dělnická průkazka: její padělání čís. 3D96. 

- - viztéžpodvoddle§199d). 
Dělník viz II Š k Qt Z e n í dle § 335. 

- viz též tra n s m i s e. 
Děltúk-voják viz oe 11 ran are p LI b 1 i k Y (§ 15). 
Děloha viz v y II n á n í p I o d u. 
Děvče viz II á s i Jí dle § 98 b). 

- pod 14 let viz s mil s t vod 1 e § 127. 
~ viz též o t á z k a tl o dat k o v á. 

Diktatu.ra proletariátu viz och ran are pll b 1 i k Y (§ ľ5). 
Díla umění výtvarného viz p II vod c o v s k é P r á v o. 
DUo, jež se má rozmnoiiti viz ľ e d a k t o ľ. 

- viz též II r á ž k a t i s k e ·m. 
Disciplinární řízení viz kár n é říz e 11 í. 
Disposice věřitelo-va viz z pro n e věr a. 
DisposiiČní moc viz drž b a. 

viz krá d e ž. 
- viz též zpronevěra. 

- --....: dráhy viz k ľ á d e Ž, 
- - viz též ú č a st e n s tví II a krá d e ž 'j. 

Dítě viz nás~lí dle § 96. 
viz též urážka dle § 491. 

- 'viz též' uškození dle § 414. I 
I 
J. 
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v automobilu viz a II t () tll o biL 
viz též uškozen"í dle § 3:n. 

Dluh viz úpa dek z 11 e d b a los t i. 
viz též pro mlč e n í. 

D1užník viz mař e 11 í ex e k II C e. 
viz též úpa dek z n e d bal o s t i. 

- viz též úpa dek pod vod n ý. 
-- pojistných příspěvll:ij viz II r á ž k a n a cti. 
- více věřitelů viz úpa dek p o Ll vod 11 'Ý'. 

Dlužník-ovo jmění viz j 111 ě 11 í d lu Ž 11 í k o v o. 
Doba klamu viz pod vod. 

promlčecí viz pro mlč e n í. 
přechovávání viz tel e g r a fy. 
služební viz p od vod dle § 199 d). 
soudního projednáváni viz hla v n í pře 1 í č e n í. 
uloženého. trestu viz o d k 1 a d t r e s tu p o II Ol í II (; 11 ý. 
- -- viz též trest. 
zál\:foku viz v yh 11 á 11 í P 1 o d u. 
zkušební viz O' d k 1 a d t r é s t tl 11 o d m í 11 ě 11 ý. 

DObírání si: není urážkou čís. 3207. 
- viz též urážka dle § 491. 

DObrovolné oddání se ženy viz s mil s t v o 11 á s i 1 n é. 
upuštění od pokusu viz p o k II s. 

- viz též o t á z k a s k II t k o v á. 
- vrácení věci viz lítost účinná. 

Dobytek viz n a k a ž 1 i v é n em o c i z v i ř e c í. 
Dodatečná příEaha viz pří s e ž'n Ý v Ý s 1 ech. 

- -- viz též s věd e Je 
- změna obžalOby viz o b žalob a. 

Dodatečné padělání stvrzenky viz pod v o. d dle § 199' d). 
- viz též pa -d ě lán í ve ř e j n é 1 i s t i n y. 
- schválení uveřejnění viz u r á ž k a t i s k e m. 
:- zahájení vymvnacího řízení viz úpa dek z n e d b a los t i. 

Dodatková otázka viz o t á z k a do dat k o v á, 
Dodatky k tiskové opravě viz t i s k o·p i s, 
Dodávky viz ú p I a tká ř s tví. 
Dohled viz s v e d e 11 í. 

- nad rozmnožováním: tajn}'ch písemností C I s. 3225. 
- - viz též O' c hra n a r e'p ubl i k Y (§ 6 čís. 4). 

Doh.1édající osoba viz o s o b a d ohl é d aj í c í. 
Dohoda pachatelů viz och ran are p ubl i k Y (§ 6). 
Dojem pachatelův viz u r á ž k a t i s k e m. 
Doklall žádosti viz pod vod dle § 199 dl. 
Dokonaný trestný čin viz čin t r e s t n ý. 
DoUčováni zmatku viz z mat e k. 
Do1osnÍ uveřejnění viz 11 r á ž k a t i s k e m. 

- -- viz též o b ž a lob a. 
Dolus viz úmysl zlý. 
Domácí kázeň viz uš k o z e ní dle § 413, 421 tL zák. 

krb viz hru b šín e mra v n o sti. 
osoba viz o s o b a d o m á c í. 

- pok'lli viz 11 á s i 1 í dle § 84. 
- zvíře viz -nakažlivé nemo-ci zvířecí. 

Domácnost viz s v e den í. 
Domnělé právo viz nás i',I í dl e § 98 b). 
Domovnictví viz bez t r e s t n o s t dle § 2 g). 

- viz též vy h fl á n í p 1 o d u. 

Don1Úvní mír vi7- n á:3 i lid 1 e § 83. 
Donucení neodolatelné viz 11 e o li o 1 a tel II é Ll o n II cell i. 

Donucovací pracovna viz rob o tár 11 a. 
Dopadající znamení viz II r á ž k a na cti .. 
Dopis viz z n e u žit í moc i ú ř e dní. 
Doplnění· důkazů viz p r ů vod 11 i říz e 11 í. 

_ _ viz též říz C 11 í pře s tup k o v é. 
obžaloby viz o b žalo, b a. 
otázek viz otázky porotcům. 
průvodního řízení viz p r ú vod n í říz e II í. 
šetření viz o d k 1 a d t r e s tup od m í n ě n ~'. 
_ viz též hod II oe e ní .p r ů vod ll. 
zmateční stížnosti viz z mat e ční stí ž 11 o s t. 

Doplňky skutkového děje viz o b žalob a. 
Doporučené podáni viz pří s 1 II Š n o s t. 

_ - viz též II r á ž k a 'll a cti. 
Dopuštění viz násilí dle §~98 b). 

_ smilného činu viz s v e d e II í. 
_ - - viz též s m i I s t v o. 

Dorozumění o padělání viz pod vod dle § 199 d). 
Dorozumívání se osob podezřelých viz pod v o cl dle § 199 a). 
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DoručelÚ: obhájci, který nevykázal zmocnění obžalovaného, nelze doručiti opis roz
sudku čís. 3257. 
lhftta k provedení zmateční stížnosti počí~á ~nem doručení r?~~u~~U obža
lovanému nepmdlužujíc se opětným dorucemm rozsudku obha]Cl Cl s. 3267. 
osmidenní lhůta k pmvedení zmateční st~žnosvti b~~í podle j 285 y .. ř. je,n 
tehdy od do,ručenÍ opisu rozsudku, kdyz zan stezQ.vatel zadal pred ohla
šením nebo při ,ohlášení zmateční stížnosti; jinak běží tato lhtlta již' ode dne 
ohlášení čís. 3272. 
ohlásil-Ii opravný piOstředck obhájce několika obžalovaných za všechny 
a kromě toho jeden obžalovaný sám, žádaje doručení opisu rozsudku s tím, 
že si obhájce k provedení opravnéhO prostředku pořídí na své útraty, a 
soud doručil rozsudek jak onomu obhájci tak tomuto obžalovanému, počíná 
lhůta k provedení opravného prostředku doručením opisu rozsudku obža
lovanému čís. 3277. 
i když obhájce, opovídaje proti rozsudku vynesenému v nepřítomnosti obž~
lovaného zmateční stížnO'st a odvolání, žádal za opis rozsudku k sV)lm rukám, 
ten však byl doručen dříve obžalovanému samému a později teprve obhájci, 
počíná osmidenní lhůta k provedení opravných prostředkíL doru-čenÍm opisu 

. rozsudku obzalovanému (§§ 79, 285, 294 tr. ř.) čÍs. 3282. 
ani v opovědi opravného prostředku ani v žádosti O' zaslání spisů není již 
obsažena žádost za doručení opisu rozsudku ČÍS. 3324. 
lhúta k provedení zmateční stížnosti počíná doručením rozsudku obžalova
nému, jenž za opis mzsudku žádal, nikoliv doručením rozsudku ex ofto 
obhájci, který zastupoval obžalovaného při hlavním přelíčení čís. 3331. 
ustanovení § 40 kám. stat., že kárný nález jest doručiti do 8 dnů po pro
hlášení, jest předpisem pořádkovým; jeho nezachov~ní stejně jak? neza~ 
chování obdobného pořádkového předpisu § 270 tr. 1'. (§ 281 tr. L) nel1l 
ohroženo zmatečno.stí čís. 57 dis., 77 dis. 

:;::~~~~;éŽ:Z ~1 [S~l t ~ ~o l~ ~k e 111. é~~'~''::::'& 
_ viz též u'r á ž k a 11' a cti. /!~j,..v/~~ /~ \:, 

Dosah Vpr~~frz~:~ť~:~ ád::l~(O:: ;;'~i~(~ ;~a: 2 :ů ~.1\~~.~,~~~t\ lJ· .tf 
Trestní rozhodnutí x. ,,", Co- <, 

-~~ -~" \'\,' -,~..; i' 
%} ~ <1.., (1 '\jV'\: /,,' 

~~,~~~~-~~~:::~{<' 
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Dosažení ,zletilosti viz s v e den í. 
Doslov vyroku víz hod noc e n í r ú vod' 
Dostatečnost navrhovaného trestu ~ u. 

_ znaku Vl 'z u .• k VIZ S a m o s o tl d ce. 
'v.v razanacti 

Dost~~c1~t:ni viz II r á ž k a t i s k e ~ 
Dostizem zloděje viz krá d e ž. . 

- - viz též lítost účinná. 
Dotek elektrického drátu viz II Š k o z e n ' 
Dovolená strana viz p ol i t i k' t 1 dle § 335. 

zod Yd' c a s ran a. = pove "":eho, !ed~ktora viz r e d a k t o r. 
:- -----= VIZ, !ez t I S k o- pi s. 

- VIZ těz urazka tiskem. 
Dovo~ !ll0!?r?vJc,h kol viz pod v o .d. 
Dozna01: vcas,ecne doznání jest po případě 

- obzalovaného viz s věd e k. polehčující okolnosti čís. 3320. 
- - v!z t~~ z mat e k čís. 4 § 344. 
- ~ VIZ tez hod 11 o Cen Í p r Ů vod ů. 

Dozor VIZ s v e den í. 
Dozorčí Obv?d: hajného čís. 3264. 

- v VIZ též li ř e d 11 í k v e ř e j 11 Ý 
v. s!uzba viz ú ř e II n í k v e ř e . " 

DO~lVotn.í žalář viz t r e s t. J II y. 
Draha ":l,Z ~! e d II í k ve ř e j n ý, 

-:- VIZ tez pod vod dle § 199 dl. 
Orat elektrický viz e 1 e k t r i c k Ý d 't 
Drobné peníze viz krá d e ž r a . 
Droge'ri~: prodej aspirinu č í·s. 3119 

- VIZ též I é kár na' 
Druh trestu viz t r e st.' 
, - . - viz též s o II běh. 
Dru~ osoba viz osoba druhá 
Druhe pohla~í: ?~dpor ke stykům ~ ním Cl s 3201 

-: - VlZ tez bez t r e s t II n s t dle § 2 ). 
g;.~s~o stave~ní viz ~s t a veb n í dr u ž s t v oa . 

zba. pro pOjem »drzby« ve smyslu § 171 t·. . 
práva soukromého, nýbrž' záležÍ 'e r. zakv' ~elsou směwdatny zásady 
poměru (na tom že někdo m' l!! n~ sku!e~nem stavu a na skutečném 
mÚ'žnvo~t llplatňO'~ati) čí s. 305~ moznost s ve Cl volně nakládati a vůli tuto 
»odnetlm z drženÍ« je každé . d . , .. v v v " 

dosava.dního -držitele v deten~i C%·l11, JI!:1 Z, se vec prevadl z disposiční moci 
čís. 3057. ISpO'SICl1I moc) pachatele 11eb osoby třetí 

předr?ětem nálezu jest věc ztracená'.' 'v , 

neznamém nebo nepřístupném' držb' JSOU~l na mIste dosavadmmu držiteli 
tím, že se věc ztratí aniž m', d ' a p~n:1l1e ):lodIe § 349 obč. zák teprve 
čís. 3291. ' a Osava 111 drzltel naději, že jl opět najde 

Drženi jiné osoby viz krá d e ž. 
- s~1}~ce, viz tel e graf y. 

ZanZe!l1 ~adiotelegrafního viz tel e O' r a f 
v~v.v~brane VIZ zbrojní patent. b y. 

DnVejSl odsouzeni viz o d k I a d 
rozsudek viz t r e s t. t r es tup o d m í ně n ý. 

- -:- viz též s o u běh 
~- st~ana viz a d v o kát: 
0- zClZenÍ věci viz pod vod. 

Dukaz.:~ Zl:a1~C~{ý o P!'avost,i listiny (§ 135 tl'. ř.) čís 3?49 
lrestm rad pruvodm P' 't v dk " ~ . 
kaznÍ čís. 3258. lOS re y podrobne neuvádí, nestanoví pravidla dů-

bezelstnosti viz u r á i k a ca cti (§ 490). 
- viz též II r á ž k a t i s k e m. 
pravděpodobnosti viz II r á ž k a na cti (§ 490). 
- viz též II r á ž k a t i s k e m. 
pravdy viz u r á ž k a dle § 490. 
- viz též II ľ á ž k a t i s k e m. 

Důkazní břemeno viz II I' á ž k a dle § 487. 
- - viz též utrhání na cti. 
- pravidla viz p r ů vod n í říz e n í. 

Důkazy viz prllvody. 
Důležitost z~a viz nás i I í dle § 98 b). 
Dům (§ 83 tr. zák.): pojem č i s. 3273. 

- viz též II á s i 1 í dle § 83. 
Důstojník viz och r c. ~ are p ubl i k Y § 6 č i s. 4. 
Duševní klid viz nás i 1 í dle § 99. 

- porucha viz duševní stav. 
- - viz též z wal e c. 
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Duševní stav: okolnost, že soud nedal zkoumati duševní stav obžalovaného odbor
nými lékaři psychiatry, není porušením zákona (§ 344 čís. 5 tr. ř.) ani 
s hlediska zák. ze dne 1. července 1927, čís. 107 sb. z. a n. čís. 3059. 
320L 
přezkoumání duševního stavu obviněného jest zaříditi jen za předpo
kladů § 134 tl'. L, t. j. jen tehdy, když vyšly najevo určité objektivní 
skutečnosti, které jsou příznakem duševní poruchy vylučující příčetno-st 
obviněného- (zbavující ho trvale nebo přechodně užívání rozumu) a 
vzbuzují proto v průvodním materiálu za,ložené po-chybnosti o příčet
nosti obviněného čís. 3108. 
snížení inteligence, slabá odolnost vůle oproti cizím vlivům a odpor ke 
stykům s druhým pohlavím samy o sobě nejsou známkami trvalého ne-bo 
přechodného zbavení užívá-ní rozumu (§ 2 a), b) tr. zák.) čís. 3201. 
vzejdou-li zrušova:címu soudu pochybnosti o správno-sti posudku znalců 
a o správnosti mezitímního usnesení, jímž porotní soud zanútl návrh na 
zkoumání duševního stavu odbo-rníky psychiatry, nařídí nalézacímu 
soudu, by konal šetření za účelem odstranění pochybností o příčetnosti 
obžalovaného (§ 362 odstavec prvý tr. ř,) čís. 3201. 
podle § 134 tr. ř. jest vyšetřiti duševní stav obžalovaného, vyšly-li za 
řízení na jevo objektivní známky, vzbuzující podezření, že tú jest du
ševní porucha podle § 2 -písm. a)-e) tr. zák.; ::1estačí pochybnosti, 
které o příčetnosti obžalovaného vyslovuje jeho obhájce čís. 3276. 
§ 134 tr. ř. nežádá pro přezkoumání duševního stavu přibrání psychiatrtl 
nebo neurolo-gů; i § 118 tl'. ř. (v doslovu zák. čís. 107/27) předpokládá 
pro úchylku z pravidelného při brání znalctl trvaje pro ten který o-bo,' 
II soudu ustanovených, že případ vyžaduje zvláštních odborných zna
lostí čís. 3319. 

Důvěra viz z pro 11 e věr a. 
Důvěrník zájetnníků viz II r á ž k a dle § 312. 

- - viz též ú ř e ci 11 í k v e ř e j 11 ý. 
Důvodná obava viz násilí dle § 98 b). 

- - viz též ú t i s 1<. 
Důvody exculpační viz bez t r e s t n o s t. 

formální viz z rn a t e k čís. 5 § 281. 
kotvící ve vnitřním přesvědčení viz p o -I i ti c k á str a 11 a. 
- viz též II r á ž k a n a cti. 
vyviňující viz beztrestnost. 
zmate'čnosti viz z II a teč n í stí ž 11 o s t. 
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Dvě provedeni zmateční stížnosti viz z mat ~ , 't" 
DVD' • b . -. cell 1 ~ 1 Z 11 o <:: t 

Jnaso ne potrestání pro krádež viz krá d v dl' -. 
Dvůr viz násilí dle § 83.' Cz e § 176 II a). 

Efektová komise viz b tl n k é ř . • 1. 
- - VIZ též z pro n e věr a. 

Elektrická k~pes.r:i Ia.mpa: nestačí k osvětlení povozu 
- - VIZ tez s J J II i Č lJ í řád čís. 3244. 

E!ektl-~Ck~ ve~ení. viz II á S i 1 í dle' § 85 a). 
E.ektncký drat V,ll ~ ,š k o z e n í dle § 335. 

proud: ~ra!k: spojení čís. 3139. 
- - n~111 .vvecl ~10vitou Č'í s. 3263. 
- - v~z t~~ n a ,s i I í cl 1 e § 85 a). 
- - VIZ tez k r a cl e ž. 

Ententa viz a d v o kát 
Enuntiat viz v V r o k . 
Exculpační důvody, v:iz bez t r e s t II o- s t 
Exekuce: podání žalob.' I >; , " 

exekuce čís. 30~3 vy UCOvaCl nCl11 právním jednállím podle § 1 zák. o mař 
řeznická živnost j~ živností řemeslnou a . k 'Y , • 

~xekuce Vllucenou správou 'nebo ~ropa htJa ,o, takova moznym předmětem 
Jl. exekut s více než 4 pomocníky '(§ 34~ ova;l)lmy pouze tehdy, provozuje-li 
VIZ též mař e II í ex e k II ce ex. f. Cl s. 3138. 
hrOZÍ: pojem čís. 3138. . 

- v-----: viz též mař e n í ex e k II C e 
~X~~UCl11 Pl:os~ředky viz mař e 11 í e x e ·k II C e 

XIS ence v~z J s o u C 11 o st.' 
Errar ln oOjecto viz o In y 1. 

- - viz též v r a ž d a 
~ventuálnj. otázka viz o t á ~.k a ev e 11 t II á 1 11 í 

voluce . VIZ, pol i t i c k á str a 11 a. . 
- VIZ tez o. ch ran are p Ll bl i k Y (§ 14). 

Fakturovaná cena viz cen a f a k t . . 
fales>na' ,. t· u r Dva n a 

v. iS,~ayizpodvod dle § 201 a) . 
fa1esne hlásent viz h 1 á š e 11 í f a I eV, . 
Falšování' viz pad ě lán í s n c. 
Farář viz far n Í o s a d u·í c i 

~~rní vo~a~?ici:, jSO~1 c,h:áněnci' (§ 98 b) tf. zák) faráře čís. 3260. 
lnat1Cn! uredntk VIZ u r etin í k f i n a -n ční ' 

forma tlsud~u v.i~ II r á ž k a. dle § 491. . 
- -----: VIZ ~ez hod II o c e 11 í p r ů vod ů. 
- vyzvy VIz shl II k n II t í. 

Formální důvody viz Z 111 a tel, " • C 1 S. 5 § 281. 
- nesJ.;lravnosti viz por ota. 

oprav~ěni, vvi~ }l á s i ,I í dle § 81. 
--: V!Z te~ U},ednlk veřejný. 
predplS.Y VIZ rlzení trestnÍ. 
vada VIZ z ~1 a t e k čís. 5 § 281. 
vadno.st: ,vyroku o trestu čís. 3296. 
- VIZ tez t r e s t. 

- - vjz též z 111 a teč n í stí ž II o s t. 
Funkce reda~torova viz r e ti a k t o r. 

- - VIZ též urážka tiskem 
- . zp~~vod,ajská viz och ran a r'e p ubl i k (§ 10) 

~UnkC!on~:. statního zastupitelství viz o b ž a lob ~ e - _.. .. 
~ unkclonan svazu čs. studentstva viz LI r á Ž' k a n a ~ t ei.r e 1 11 .y. 

furtum usus viz krá d e ž. 
fysická námaha viz II á s i 1 i dl (:' ~ 83. 

nemožnost soulože viz s mil s t von á s i ln é. 
_ osoba viz osoba fysická. 
_ síla viz och r a 11 are p II b 1 i k Y (§ 39 C. 1). 

fysické násilí viz I o u p e ž. 
. - -- viz též 11 á s i I í dle § 83. 

Generál viz ochrana republiky (§ 14). 
Generální prokuratura viz z 111 a teč n i stí ž n o s t 11 a z á š t i t II Z á k o II a. 

Hájení regulovaných břehů viz ú ř e d II í k v e ř e j n )'. 
- veřejného zájmu viz li r á ž k a t i s k e m. 
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Hajný: požívá ochrany § 68 tL zák. i když mimo hranice svého dozorčiho obvodu 
~adržuje a zji~ťuje osoby, které přistihl s puškami, maje důvodnč za to, že 
JSou totožnými s pytláky, jejichž stopy objevil a jejichž vy' střeh' sl)Tšel čís. 
3264. . " 

Hanění viz II 1" á Ž' k a n a cti. 
Hanobení viz ochrana republiky (§ 14). 

- republiky viz och ran are p II b I i Je Y (§ 14). 
- surové viz ochrana republiky (§ 14). 
- štvavé viz och ran are p ubl i k Y (§ 14). 

Heslem vázaná knížka viz krá d e Ž. 
- - viz též v'k I a dni k níž k a. 

Hlášení cizinců viz h 1 á š e n í f a I e š n é. 
Hlášeni falešné: § 320 a)-d) tr. zák.: vyšetřování a trestání přestupků podle 

§ 320 a)-d) tr. zák. náleží do o.boru působnosti okresních soudu jen 
tenkrát, byly-li tyto přestupky spáchány v místě, kde platí o hlášení 
obyvatel a cizinců II bezpečnostního úřadu zvláštní předpisy vydané po
dle § 1 min. nařízení ze dne 15. února 1857, čís. 33 ř. zák. (čL VIII tlv. 
zák. k tr. t.). Jinak spadá trestání těchto přestupku podle min. nař. ze 
dne 2. dubna 1858, čís. 51 ř. zák. do oboru působnosti úřadů politických, 
jimž jsou přikázána k potrestání i ostatní přestoupení předpisu o po-
vinnosti ohlašorvací (§ 19 nař.- Čí'S. 33/57) čís. 3240. . 
§ 320 1» ÍI\ zák,: přestupku podle § 320 bl tr. zák. může se dopustiti 
jen nájemník; pojem »podnájemníka«; »nodehMem« jest jen osoba, jíž 
pronajimatel poskytuje nocleh za úpla"tek čís. 3240. 
§ 320 e) tr" zák": ze skutkové podstaty přestupku podle § 320 e) tr. 
zák. jsou v~jňaty případy trestního vyšetřování; pod předpis ten ne
spadají ani nel1ravdivá udání orgánům bezpečnostním, učiněná osobou 
podezřelou z čínu trestním soudem stihatelného čís. 3239. 
obyvatel viz hl á š e n í Í a I e Š TI é. 

Hlavní otázka viz o t á z k a hla v n í. 
pachatel viz s p O' 1 uv i na. 
--'- viz též krá d e Ž. 

přelíčení: předpis § .222 tf. ř. platí i v příčině průvodnkh návrhů při hlavním 
přelíčení čís. 3104, 3241. 
jsou-li tu předpoklady 1)1"0 konani hlavního přelíčení v nepřítomnosti oh
žalovaného, není vynesení rozsudku na závadu, že za přelíčení vyšly 
na jevo nové okolnosti, k nimž do.savadní výsledky trestního řízení ne
poukazovaly, nemá-li soud pochybnosti o bezpečném objasnění věci 
i v nepřítomnosti obžalovaného (jeho. opětným slyšením) čís. 3112. 
ustanovení §§ 233 až' 237 tr. ř. obmezují kárnou právomoc předsedy a 
sborového. soudu místně na jednací síň (místo soudního úkonu) a ča
sově na dobu soudní-ho projed-návání čís. 3153. 
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ne::~padají sem urážlivé výpady proti soudu (soudci), jichž se dopustí 
strana nebo její zástupce v písemném podání, ni'brž přichází tu v úvahu 
§ 85 zák. o soudní organisaci ze dne 27. listopadu 1896, čís. 217 ř. z. 
čis.3153. 

ani předpis § 226 tr. ř. ani ustanovení §§ 72-74 tr. ř. nejsou ohroženy 
zmatečností (čÍs. 3 § 281 tr. ř.) čís. 3157. 
aby bylo lze mluviti o nedostavení se soukromého obžalobce k hlavnímu 
přelíčení ve smyslu a s účinky § 46 tr. ř., je třeba, by mu byla ve smyslu 
druhé věty § 221 tr. ř. řádně oznámena doba nařízeného hlavního pře
líčení čís. 3229, 
není ohroženo zmatečností, byli-li za souhlasu stran svědci hromadně 
vzati do přísahy (§ 247 odst. 1 tr. ř.), ani, nebyl-li znalec přítomen ce
lému líčení, dostaviv se k němu teprve na konci čís. 3246. 
hlavní přelíčení jest k vůli opatření nových průvodů odročiti jen tehdy, 
lze-li alespoň s jakousi pravděpodohností očekávati, že nové průvody 
přispějí k objasnění věci (§ 276 tr. ř.) či s. 3250. 
důvodem zmatečnosti rozsudku není provedení hlav!1ího přelíčení v ne
přítomnosti obhájce, aniž okolnost, že obžalovaný nebyl v přípravném 
řízení slyšen o (všech) obviněních, byl-li přítomen při hlavním přelí
čení čís. 3284. 
trestní sankce §§ 235, 236 tr. ř. lze užíti proti osobám tam uvedeným 
jen když ve svých funkcích při přelíčení vystupují, nikoliv, když nejsou 
na přelíčení zúčastněny, třebas mu byly náhodně přítomny; v tomto 
případě lze proti nim postupovati jen podle ustanovení § 233 tr. ř. čís. 
3326. 
souhlasil-li obžalovaný s tím, aby se konalo hlavní přelíčení v jeho ne
přítomnosti, nemůž'e rozsudek napadati odporem (§ 427 tr. ř.) ani, ne
mohl-li se k líčení dostaviti pro. nemoc čís. 3333. 
nenamíta-J-li obžalovaný nic proti návrhu obžaloby, by byl při hlavním 
přelíčení čten protokol svědka, může žádati osobní výslech tohoto svědka 
při hlavním přelíčení jen, opírá-li návrh o takové rozhodné skutečnosti, 
o nichž se svědek nevyjádřil nebo jimiž by mohly býti jeho dosavadní 
údaje v důležitých bodech změněny čís. 3360. 
v tom, že nebylo- vyhověno návrhu na odročení hlavního přelíčení za 
účelem osobního předvolání obžalovaného, není zmatku čís. 4 § 281 
tr. ř. (§ 427 odst. 2 tr. ř.) či s. 3360. 

Hliniště (z á k. čís. 116/1908): zavinění podle § 335 tl'. zák., nechal-li kdo podko
pávati převislou stranu hliniště osobou k tomu zjednanou čís. 3181. 
nezáleží na tom, zda byla tato osoba k práci najatá a zda ji konala za od
měnu, stačí, že konala práci v zájmu onoho, že týž, ač o tom věděl, práci 
nezakázal, n~lbrž ji přijal a k ní přihlížel; již tím vzešla pro nčho povinnost, 
by dbal toho, by práce byla konána způsobem tělesnou bezpečnost oné osoby 
neohrožujícím čís. 3181. 
nezáleží na tom, že je tu po případě sbíhající se (převážné) .zavinění jiných 
osob, které byly povinny toho dbáti, hy hliniště bylo v bezpečném stavu 
čís. 3181. 

Hluboké nepřátelství viz s věd e k. 
- - viz též pří s e Ž 11 Ý V ý s I e ch . 

Hmotná újma viz ú j m a h mot n á. 
Hmotné odevzdání viz z pro n e věr a. 
Hmotněprávní zmatek viz. z mat e k. 
Hmotný zisk viz z pro n e věr a. 
Hodící se znamení viz u r á ž k a n a cti. 
I1odnocení průvodů: výklad č ánku lze Jako skutkové zjištění napadati nejen podle 

čís. 5 § 281 tr. ř., 11)lbrž i podle čís. 9 a) § 281 tl'. ř., dospěl-li soud k jeho 
v~lkladu, vycházeje z nesprávného právního názoru čís. 3036. 
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posouzení, zda pachatel jednal v úplném ORilství o(§ ~ ,c) tr. zák.), ná
leží výhradně soudu, nikoliv svědkúm nebo znalcum Cl s. 3062. 
předpokladem zákonn)"'m př:dpis~lm. ~ovícího řešeni 0vtázlC).~, o vině p.ři 
trestných činech proti bezpecnostJ cti 1e, by se soud predevslm v ObOly 
skutkově zjišťovací činnosti obíral obsahem, smyslem a dosahem za
vadných projevů čís. 3066. 
použití výsledků kárného řízení jako průvodního .pramene v trestním ří
zení čís. 3066. 
znalci se přibírají, by jednak pozor~va1i, skute~nosti, jichž postře~1l1utí 
předpokládá zvláštní odborné znalosti (nalez), jednak, ~Y Z: tak9·vychto 
pozorování vyvozovali znalecké úsudky (p~su~ky)" mkohv, v~ak, by 
sdělovali soudu své názory a úsudky ~ ?taz~c:ch, razu, pravn:ho, neb 
o otázkách, k jichž správnému p,oro~un:.em ,:,resel11, nem zapotreblod
borných vědomostí nebo znalosti, nybrz stacI, ~l,edlc ku povaze okol
ností případu, soudcovská zkušenost a znalost Cl s. 3075., ,y 
v řízení porotním není zkoumání dů~azů věcí, soud? p.?rotl1~l~o, l;ybrz 
podle §§ 313 a 326 tl'. ř. V)rhr.adně ukolem, z3:ro~ven vsak. t.ez prayem 
porotců, jimž jedině jest se ~eJmé?~ (§ 326 tr. r.) VYSIOVlŤi o dOJmu, 
jak)"r učinil na ně ten který dukaz c I s. 3088. 
je věcí volného uvážení soudu, zda je~t )eště konati ,n~~o doplniti še
tření dříve, než se rozhodne O' podmmenem odsouz·em Cl s. 3125. 
pojem »průvodního prostředku«. není v ~restním řádě ~~?eco vyme~en; 
spadá sem vše, co je podle logIckých zasad s to zalo-zItI dukaz, z1ed
nati pravdU čís. 3136. 
není překážky, by soud nepoužil jako .průvo~ního prostř~dku a zdroje 
svého přesvědčení i zodpovídání se obžal,ovane~o" ya to ~le]en pokud 90-
znává skutečnosti, zatěžující ho samotne~o, !l~brz take, pokud usved-
čuje svou výpovědí jiné (spoluobžalovane) Cl s. 3136. . 
chce-li soud předsevzíti zjištění, nekryjící se s n~zorem ~na1ce, Jes~ p?
vinen podrobiti celý obsah znaleckého posudku (1 po- strance techn!cke) 
pečlivému rozboru a uvésti důvody, které jej .pohn~ly k ton:u, ze se 
v otázce, jejíž správné řešení předp.?~ládá odborne znalostt (dal<ty
loskopie), .přenesl přes onen posudek c} s. 31 ~3. v "y, .. 
'kmetský soud můž·e P?už"Ít~ j~koy~ramene sveho presvedcem OdSUZlljl
tího rozsudku pro vytykany cm C.l s. 3184. 
nalézací soud může učiniti zdrojem svého přesvědčení ~ rozho?né ~k~
tečnosti i jen do-znání obžalovaného, nebo ro~su?e.k pn h~a,:,.mJ? prelt
čení přečtený, jenž byl vynesen v jiné trestll1 veCl a prah ]lllym oso-
bám (§ 258 tr. ř.) či s. 3188. • ., .. 
o tom zda návěty (skutečnosti) Ů'spravedlnull pronesene ':,ytky, r?z
hoduje' soud podle vŮ'lného uvážení, posuzuje v.ě~ po~l~ smerodatnych 
povšechn~r.ch názorů společenských o pojmuy ~ŤI ]akoz 1 se stanovIska 
nepředpojatého a nestranného pozorovatele c 1 s. 3207: ' , 
snížení trestu pod nejnižší hranici je výkonem volneho rozhodoval11 
soudu čís. 3248. , ~ , 
zákon zllstavuje znalecký důkaZ o pravosti listiny volnému uvazel1l 
soudu (§ 135tr. ř.) čí 5.3249. . , . dl 
trestní řád průvodní prostředky podrobně ne uvadl, nestano,:'} P!,R'C.1, a 
důkazní; v § 258 tr. ř. nerozlišuje mezi možn~rml druhy dukazu c} s 

3;~~enem soudcovského přesvědčení může bý:i v~e, c.o bylo p!ed~es;n~ 
~ři hlavním přelíčení a je způsobilo, ,:ykonav.~ŤI yvlIv r~<:. pr~svedc;:ll 
soudu, vyjímajíc takové důkazní prostr:dk):, ]Ichz pOUZltl zakon \ y-
s~ovně zapovídá (na př. §§ 151, 170 tl'. r.) Cl s. 3258. ~ , 
~~ud m~že použíti jako pr~mene poznání i výpovědi spolu?bzalovaneho 
(§ 252 tr. ř.) čís. 3258. 
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na Ú!11~~~~'pac~lat(?lc v ?oL~ě závadné~ly ,.jednání ize logicky usuzovati také 
~ pO~d,qSld.l )ehc: pl:olevu, pou~azuJlClch ~,tomu, že měl v době tohoto 
Jev?nan: ~a zrete~l. vysl~~~k z n~h~ nastavsl a rozhodl se proň, by jeho 
pnvodemm dOClhl urClteho zameru (vyhověl určité pohnutce) čís 
3269. '. 

zjištl:ní a posouzení předpokladů promlčení trestného činu jest v řízení 
porotním přikázáno nikoliv porotcum, nýbrž výhradně porotnírnu soudu 
te~lluž jest se při 'tom říditi všeobecI1}'mi průvodními pravidly § 258 tr. ř: 
cls.3312. 
nalézaci soud není vázán na přesvědčení divisního soudu, který rozhodl 
o vině spolupachatelově, nýbrž jest oprávněn na základě výsledku řízení 
nalézadrn soudem provedeného učiniti si o trestných činech ohžalova
nSrm spáchanS'ch, samostatné a neodvislé přesvědčení č Ís. ~b13. 
v)'klad projevu, určení smyslu, významu, dosahu, směru a účelu pro
jevu, určení, jakým úmyslem byl mluvčí k pl"ojevu a při projevu veden 
zda měl určit), účinek projevu na zřeteli a zda chtěl účinek ten přivO-: 
diti, k čemu projev směřoval, kdo byl projevem urážen (tupen, hano
ben}, a zda bylo hanobení republiky zpusobilým, by snížilo její vážnost 
~§ 14 čís. 5 zák. na ochr.- r.), jsou složkami skutkového podkladu, který 
Jest podle § 288 čís, 3 tr. ř. závazným pro hmotněprávní .přezkoumání 
rozsudku čís. 3337. 

každou část projevu dlužno vykládati v souvislosti s ostatnÍml částmi 
projevu a v souvislosti s výroky pronesenými sOllčasně s výrokem, je
hož smysi a účel má býti určen čís. 3337. 
v kárném řízení viz říz e n í kár n é. 

Hodnost rotmistra viz čet n í k. 

Hodnota jednotlivce viz II r á ž k a n a cti. 
majetková 'viz pod v o' d. 
mravní viz u r á Ž' k a n a cti. 
ukradených věcí viz Je rád e ž. 
věci viz mař e n í ex e k II C e. 
- viz též d e I i k t Y m aj e t k o v é. 
- viz též z pro 11 ev ě r a. 
vykonaných prací viz a d v o kát. 

Hon viz tl š k o z e n í dle § 335. 
Honorování za veřejnou práci viz u r á ž k a n a cti. 
Horní hranice trestní sazby viz t r e s t. 

- - viz též samosoudce. 
Hospodářská odvislost viz a d v o kát. 
Hospodářství obecní viz z p r n n e věr a ú ř e d n L 
Hotové výtisky tiskopisu viz r e d a k t o 1'. 

- - viz též t i s k o p i s. 
Hozetú sklenicí viz u š k o ze 11 í dle § 153. 
Hranice trestní sazby viz t r e s t. 

- - viztéžsamosoudce. 
- zletilosti viz okolnosti polehčující. 

Hrazení nákladů viz ú tra ty. 
Hromadná přísaha: svčdků (§ 247 ndst. 1 tr. ř.) čís. 3246. 

viz též s věd e k. 
viz též z mat e k čís. 4 § 344. 

Hromadné neplnění veřejnoprávních povinností viz och r a 11 are p u b I i k Y 
(§ 15). 

- pácháni přestupl\U viz ochrana republiky (§ 15) 

Hrozící exekuce viz ma r e II i ex e k II C e. 
_ výpověď. viz be.ztrestnost dle S 2 g). 
- - viz též v Y h n á 11 í P 1 o d u. 

Hrubá nedbalost: ve smyslu § 6 čís. 4 zák. lia ochl'. rep. Č' i s. 3225. 
Hrubě zneuctívaiící projev viz och r a 11 are p II b 1 i k y (§. ll). 
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Hrubší nemravnosti (§ 525 tr. zák): stihání přestupků § 525 tl'. zák. jest vyhra
ženo obžalobě soukromé čís. :Q69. 
hrubšími nemravnostmi (nepořádky) jsou i zlomy~lná poškození cizího 
majetku, nezakládají-li skutkovou podstatu zločinu čís. 3269. 
nezáleží sice na tom, zda byly skutku přítomny nebo jinak se o něm do
zvěděly osoby cizí, do kruhu rodiny nepřináležející, a prostředkem jich 
pak vrchnost, .předpokládá se však, že se skutek (byť i II přítomnosti 
cizích osob) stal uvnitř rodiny, takřka u domácího krbu, a že jím byly 
dotčeny toli,ko' zájmy členů rodiny, nikoliv i osob Cizích čís. 3269. 

Hysterie: hysterická povaha znamená jen, že pudy a chtíče v duši pachatelově se 
zrodivší setkávají se s menším odporem tlumů, zejména mravních zásad než 

~ II osoby normální, nedotýká se však podstaty pudů a chtíčú čís. 3319. 
-- pokud nejde o porušení předpisú §§ 151 čís. 3 a 170 čís. 5 tr. ř., byla-li pří

sežnč jako. svědek slyšena osoba ·hysterická čís. 3355. 

Chamtivost: jest jí ne zřízená žádost po penězích a po majetkovém prospěchu, la
kotné bažení po rozmnožení majetku, které nepřihlíží ke kvalitě prostředků, 
jimiž má býti dosažena. tohoto účelu. Nespadá sem však výrok, ·že »někdo 
nemá dosti na svém majetku« čís. 3223. 

Chemik viz z 11 a I e c. 
- viz též o tra v a. 

Chikany viz úp I a tká ř s tví. 
Chlapec pod 14 let: soulož s ním CI s. 3200. 

- - viz též s m i I s t v o (§ 127). 
- - viz též z p r z n ční. 

Choroba viz o. d por. 
Chorobný nedostatek tlumů viz bez t r e s t 11 o s t dle § 2 g). 
Choromyslný obžalovaný: protokol o- jeho výslechu čís. 3179. 

- -. viz též z mat e k čís. 2 § 281. 
Chování se příslušníků strany viz p O' I i ti c k á str a n a. 

- viz též urážka lla cti. 
- zástupu: pokud jest v)rkonem násilí podle § 83 tr. zák. čís. 3273. 
-- zboží na p.rodej viz ochral1a známek. 

Chráněná známka viz O' c hra 11 a z II á m e k. 
Chráněnec: pojem čís. 3260. 

- viz též 11 á s i I í dle § 98 b). 
Chránění veřejnéhO' zájmu viz u r á ž k a t i s k e m. 

Chtíč pohlavní viz p ohl a v 11 í c h t í č. 
Chůva viz s v e den í. 
Chybný údaj: ve smyslu posl. odst. § 330 tr. ř. čís. 3078. 

- - viz též por ota. 

Ideální souběh viz s 0' u běh. 
Ignorance: pojem čís. 3207. 

- viz též II r á ž k a dle § 491. 
IHegální činnost viz č i 11 11 o. s t i II e g ,á 1 n í. 
Imunita: § 40 tisk. nov. nezrušil čtvrtý odst. § 28 tisk. zák., jímž byla ,st~n,~vena 

věDná imunita sdělení Q. veřejném rokování snemu, by bylo lze novmarskou 
zprávu pokládati za takové sděleni, musí býti JIŽ Z Její vnější típrav) pro 

jl 

!I 

:1 

II 

~ 
II 

II 
I! 



874 

každého čtenáře sezllatdno, že, kde a kdy bylo to co je v článku uvedeno 
skutečně předmětem onoho rokování; nestačí, že j~ou tyto okolnosti zrejrny 
z poznámky na jiném místě listu čís. 3038. 
~Eoml~ecí ~d~bav se staví ve ?mysl~ ~ák .. čís. 1?6/1924 až do dne, kdy soud 
urednc zvedel, ze nastala udalost, jez ma za nasledek, že není souhlasu sně
m,ovlly v ~u s,tihání obžalovaného již zapotřebí (obžalovan~r byl zbaven man_ 
datu) Cl s. 3048. .. 
vyřízení zmateční stížnosti proti sprošťujícimu rozsudku odpadá, byl-li obža_ 
lovaný zvolen za poslance a příslušná sněmovna nevyhověla žádosti za jeho 
vydání (§ 24 ús!. lis!.) čís. 3101. 
dopustil-li se člen Národního shromáždění při v~'konu svého mandátu ve 
sněmovn0 nebo ve sněmovních výborech deliktu slovem, jest chráněn imu
nitou podle § 23 ústavní jistiny, ježto jde O' »výrok« pronesený při výkonu 
mandátu čís. 3161. 
delikt spáchan)T skutkem (násilné činy proti parlamentu) ne po-žívá však 
imunity, jelikož není projevem, jímž člen Národního shromáždění vykonává 
svá ústavní práva, t. j. »výrokem« ve smyslu § 23 úst. list.,· nýbrž patří Jt, či-
1111111 (opomenutím) ve smyslu prvéhO' odstavce § 24 úst. list., jež mohou 
býti soudně stíhány, byl-li dán souhlas příslušné sněmovny čís. 3161. 
>;výroky« ve smyslu § 23 úst. list. nejsou jen projevy slovem, nýbrž i pro
jevy písenrné, posuií.ky atd.; nespadají sem však všechny od hlasování od
lišné projevy, zejména ne projevy, jež by jinak podle své povahy tvořily 
soudně trestné činy čís. 3161. 
pm soud je rozhodným toliko vydávací usnesení sněmovny, k tomu podle 
§ 54 úst. list. povolané, jak b~Tl0 sděleno soudu, nikoliv způsob, jak k to
muto usnesení došlo čís. 3161. 
souhlas sněmovny k trestnímu stíhání jejího člena vztahuje se na konkrétní 
skutek, nikoliv na určitou jeho. právní kvalifikaci, leč že by sněmorvna dala 
svolení kll stíhání vS,slovně jen s omezením na určitou kvalifikaci. Prosté 
označení právní kvalifikace skutku, pro nějž byl obžalovaný vydán,jest však 
pro obžalob ce a trestní soud nerozhodným a nezávazným čís. 3224. 
z toho, že standarta obsahovala t'Jliko citát bez souvislosti s dalším obsa
hem a smyslem případného pcrdamentniho jednání a řeči tam pronesené, ne'
může se do'Vo,zovati, že se jednalo n sdělení ve ,smyslu § 28 odst. třetí tisk, 
zák. čís. 3294. 

ln integrum restitutio viz navrácení v předešlý stav. 
Individuálně neurčité činy viz och ran are p II b 1 i k Y (§ 15). 
Informátor viz II r á ž k a t i s k e m. 
Informace k urážlivé zprávě viz u j. á ž k a t i s k e TI1. 
Injurie reální viz u r á Ž k a s k tl t k e TI1. 
In-serát: nepravdivé údaje v něm čís. 3242. 

(urážlivý): jehO uveřejněni tiskem či s. 3352. 
- viz též podvud (§ 201 d). 
- viz t*ž u r á ž k a t i s k e m. 

Integrita viz nepo.rušenost. 
Inteligence snižená viz d u šev n i s t a v. 

-~ - viz též bez t r e s t n o st dle § 2 a). 
Intensita nátlaku viz pot í rán í 11 o h I a v 11 í c hne moc í. 

- omezování svobody VIZ 11 á s i I i dle § 93. 
Intensivní pusobení viz s p o- 1 tl V i 11 a. 
Intervence: zástupce obcc při měl'eni pozemků čís. 3070. 

- viz též tl ř e d 11 í k v E: ř e j n ý. 
Ironie: není urážkou čís. 320í. 

- viz též urážka dle § 491. 

Jatky města Brna: jsou veřejným podnikem ve smyslu prvého odstavce § 6 a jich 
správce je veřejn:)'11l činitelem po-dle §§ 2, 3 zákona o úplatkářství; po-
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kud je úřecll;ila::nl povolaJl}'m k rozhodování veřejn)'ch záležitostí ve 
smyslu §§ 104, 105 tr. zák. čís. 3198. 

Jeden věřitel viz nad r ž o v á n í věř i t ~ I i. 
Jediný rozsudek viz o d vol á n í. 

- viz též s o II b č h. 
trest viz o- d vol á n í. 
- viz též s o II běh. 

Jednací řád: poslanecké sněmovny (§ 52) čís. 3161. 
- viz též ochrana republiky (§ 10). 

-- síň viz hlavní přelíčení. 
- ~ viz též od por. 

viz též ob žalo van }I. 
Jednání: spadá sem nejen jednání positivní, nýbrž i opomenutí čís. 3056. 

dlužníkovo viz úpa dek z n e d bal o sti. 
konkludentní viz násilí dle § 98 b). 
konkreW viz tl r á ž k a II a cti. 
lstivé viz l' s t i v é jed n á n í. 
neodvratitelné viz pří č i II nás o u v i s los t. 
- viz též II š k o z e 11 í dle § 335. 
ueopatmé viz II š k o z e II í dle § 337. 
neupřímné viz a d v O: kát. 
pachatelovo viz u š k o z e n í dle § 335. 
podvodné viz p o. d vod. 
právní: pojem čís. 3093. 
- viz též mař e II í ex e k u c c. 
příčící se stanovám viz II r á ž k a dle § 488. 
připravné viz pří P r'a v II é jed n á n í. 
smirné viz u ľ á ž k a t i s k c m. 
- viz též o b žalob a. 
stranické viz u r á ž Je a dle § 488. 
svádějící viz p o k II sdl e § 9. 
viz též zneužití mnci úřední (§ 105). 
vedoucí ke skutečnému vykonání zločinu viz p o Je II s. 
záludné viz p 01 i ti c k á str a li a. 
- viz též u r á ž k a 11 a cti. 
- viz též a d v o kát. 

Jedno zostření viz t r e st., 
Jednostranné projevy vuI~ viz in a ř e n i e x e k II C e. 
jednotlivé osoby viz u r á ž k a n a cti. 

- trestné počiny viz či 11 fľe s t n ý. 
Jednotná krádež viz 1 i t o s t ú č i II 11 á. 
Jednotnost rozhodnutí viz čin t r e s t n )'. 

- vule viz čin trestný. 
- zlého úmyslu viz čin t r e s t 11 ý. 

Jednotný celek viz čin t r e s t 11 )'. 
- trestný čin viz při s 1 tl Š 11 o s t. 

Jetel vi? krá d e ž. 
- viz též P Cl I 11 í p y c h. 

Jiná osoba viz o-s o baj i n á. 
- strana viz politická strana. 

- viz též Ll r á ž k a 11 a c t L 
- věc viz věc j i n á. 

jinaké zp'eněžení věci viz pod í ln i c tví II a krá d C 'l i. 
Jiné ubližení viz och ran are p II b I i k Y (§ 39 č. 1). 
Jiný úmysl nepřátelský viz ú mys I z I ý. 

- viz též tl š k o z e n í dle § 152. 
- znalec viz z II ale c. 
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Jistota viz v CI z b a. 
Jízda viz II Š k o z e II i k Ll 1 P o sní. 

automobilem viz a II tom o bil. 
- viz též tl š k o ze n í dle § 337. 
po silnici viz II Š k o z e 11 í dle § 335. 
rychlá viz a II t o mobil. 

Jízdné na dráze viz pod v o ci dle'::; 199 d). 
Jméno viz II r á ž k a n a cti. .. 
Jmenování původce viz Ll r á ž k a t i s k e m. 

- - viz též o b žalob a. 
Jmění viz úpadek podvodný. 

- aktivlÚ viz úpa dek z ne d bal o sti. 
- dlužníkovo viz mař e n í e x e k II C e. 
- zmenšené viz mař e n i e x e k II C e. 

Jsoucnost cizího práva viz p li v o ci c o v s k é P r á v o. 
- služebního poměru viz s v e d e 11 í. 

Kanálný žurnál: VSrZl1am slova čís. 3038. 
Kancelářský personál viz a d v o kát. 
Kapesní elektrická lampa: nestačí k osvětlení povozu či s. 3244. 

- - viz též s i 1 nič n í řád. 

Kárná moc předsedy senátu viz hla v 11 í tJ řel i čeTl í. 
- - viz též P o řád k O' v á p o k II t a. 
- rada viz kár n é říz e n í. 

Kárné právo: podle §§ 413, 421 tr. zák. či s. 3254. 
- - viz též uškození dle §§ 413, 421. 
- řízení viz řízení kárné. 

Kárný čin viz čin kárný. 
- přečin viz říz e n í kár n e. 
- - viz též a d v o kát. 

Kasační soud viz z ruš o v a c i s o u d. 
Kauce viz z pro n e věr a. 
Kladná odpověď viz o táz k Y por o t c II m. 

- otázka viz. otázky porotcům. 
Klerikál: výrazu »klerikál« užívá se i objektivně, bez hanlivé (sesměšňující) pří

chuti k označeúí příslušníků určitého politického- přesvědčeni čís." 3184. 
Klid duševní viz duševní klid. 

- ke' spánku viz násilí dle § 98 b). 
Klient viz advokát. 
Kmetský soud viz s o- u d km e t s k ý. 
Kněz: protokol sepsaný s ním na policii jako s podezřel)'m nespadá pod § 151 čís. 

tr. ř. čís. 3320. 
Knihovní vklad viz vlastnické právo. 

- zákon: jde o pOdvod podle § 199- d) tr. zák., napodobil-Ii kdo notářské ově
řo'va-cÍ doložky a podpis notářův na knihovních žádostech (pečeť notá
řovu na oněch doložkách), a předloživ ony knihovní žádosti soudu. 
uvedl jej v omyl, jímž měl stát utrpěti škodu na svém práv.u na správné 
vedeni knih pozemkových (§ 53 posl. odst. knih. zák.) čís. 3301. 

Knížka pracovní: její padělání čís. 3192. 
- - viz též podvod dle § 199 dl. 
- vkladní viz vkladní knížka. 
- - viz též krá d e ž. 

Kolaudace viz·ú pIa tká ř s t v i. 
Koleje dráhy viz úředník veřejn)'. 
Kombinováni průvodů viz r o z s ude k. 
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Komisionář: podstatou komisionařského obchodu jest prudej zboží do komise da
ného; nemůže proto tento prodej o sobě naplniti pojem »zadrženÍ« nebo »při
vlastnění si« ve smyslu § 183 tf. zák. čís. 3035. 
jde však o zpronevěru, disponoval-li komisionář v),těžkem za zboží ji"nak 
než odevzdáním ho komitentovi čís. 3035. 
rozdíl mezi skutečným výtěžkem a cenou komitentem fakturovanou, nastalý 
nepříznivou obchodní konjunkturou a nepřivodčný prodejem za jiným neka
lým cílem, nepadá k tíži komisionáři (pokUd jde o v)'ši onoho v)'těžku) čís. 
3035. 
určení provise není nezbytným pro pojem »komisionáře« (čl. 360 obch. zák.) 
a povinnost komisionáře k vrácení zboží komitentu v případě neuskutečni
telnosti příkazu jest samozřejmým důsledkem vlastnického _práva komiten
tova čís. 3063. 
předpisů obchodního zákona o komisi lze použíti i na smlouvu a na právní 
pomčr, obdobné smlouvě komisionářské a pomčru mezi komitentem a ko
misionářem podle obchodního zákona čís. 3063. 
majetkem komitentovým a věcí komisionáři cizí, svěřenou ve smyslu § 183 
tl'. zák. jest nejen zboži, do komise dané, n~,brž i trhová cena za ně; Sl1b
jektivní stránka čís. 3063. 
kdy nabývá pří bankovní komisi efekto"é při kazatel přímo vlastnictví pro
střednictvím obstaratele čís. 3082. 
byl-li pachatel' (§ 183 tl'. zák.) - třebas věděl, že na účtě, s nímž bylo sou
časně zasláno zl":K>Ží, je vyznačena v)'hrada práva vlastnického - toho mí
nění, že výhrada je neplatná, poněva.dž musí býti umluvena občma stranami 
předem, jde po případč o ~kutkový omyl (v příčině předpisu práva civil
ního čís. 3128. 

Komisionářský obchod viz k o- m i s i o 11 á ř. 
Komitent viz k o m i s i·o 11 á ř. 

- viz též z pro n e v ě ľ a. 
Komora advokátní, viz a d v o kát n í k o- 111 o r a. 

- radní viz radní komora. 
Konání viz násilí dle § 98 b). 
~ úřadu viz ú ř e Ll n í k v e ř e j 11 )'. 

Koncese viz tel c g r a f y. 
Koncipient viz a d v o kát. 
KDnec zkušební doby viz o d k I a d t r e s t II pod m í 11 ě 11 )'. 

Konečný návrh na potrestáni viz o b žalO" b a s o II k r o m á. 
viz též II r á ž k a 11 a cti (§ 495 o d s t. 2). 

-- _~ viz též o b ž a I o c e s o II k ro m ý. 
- - viz též ochr~l1a vynálezl1. 

Konflikt se stranou viz pol i t i c k á str a n a. 
- - viz též u r á ž k a na cti. 

Konjunktura viz k o m i s i on á ř. 
- viz též z pro- n e věr a. 

Konkludentní čin viz č i II k o n k I II den t n Í. 
- jednáni viz jed n á 11 í k o 11 k I II cl e n t n í. 

Konkretní jednáni viz jed II á 11 í k o n k ret n í. 
nebezpečí viz o c 11 ran are p ubl i k Y (§ 15). 

- poškození viz p o š k o z e n í k o n k ret ní. 
- použiti nástroje_viz II Š k o z e 11 í dle § 155 a). 

Konkurence viz s o tl b č h. 
Konstitut viz z od P o věd n)' v Ý s 1 ech. 
Kontrahování ·dluhu viz p o ci vod. 

- viz též úpa dek dle § 486 čís. 2. 
Kontrola radiových zařízení viz tel e g r a f y. 
Kontrolní otázka viz o t á z k a k o n t rol n í. 
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Kontumační rozsudek viz o d P O' r. 
Kopec: sjíždění s něho čís. 3159, 

- viz též automobil. 
Kordon: jeho proražení čís. 3325. 

- viz též s h I II k II U t í. 
Koupě dobytka viz pod vod. 

na sp,látky viz z prO' II e věr a. 
podezřelé věci (§ 477, tr. zák.): rozdíl mezi koupí podezřelých věci (§ 477 

tr. zák.) a pndíIn!ctvírn na krádeži (§§ 185, 186, 464 tr. zák.) nespočívá 
v tom, zda krádež, na níž bral pachatel podíl, byla zločinem či jen pře
stupkem, ani ve vědomí (nedostatku vědomí) pachatele O' zločinné po
vaze krádeže čís. 3051. 
jde o pOdílnictvÍ na krádeži, nemá-Ii pachatel jen pouhé podezření (dů
vod k pOdezření), nýbrž jistotu (vědomí), že věci jS0ii ;~Iiideily či s. 
3051. 

pro třetí osobu viz z P ľ o 11 e věr a. 
Kovové součé.stky viz krá d f: Ž cl: 2 § 174 II c). 
Kradeí.t věc viz Vl' c k r,a d a n á. 
Krádež (§ 171 tr. zák.): !Jro pojem »držby« ve smyslu § 171 tr. zák. neisou směro

datny zásady práva soukromého, ný,brž záleží jen na skutečném stavu 
a na skutečném poměru (na tom, že někdo má možllost s věcí volně 
nakládati a vůli tuto možnost uplatňovati) či 5. 3057. 
»odnětím z drženÍ« je každé jednání, jímž se věc převádí z disposiční 
mO'ci dosavadníhO' ,držitele v detenci (disposiční moc) pachatele neb 
osoby třetí c í s. 3057. 
krádež je dok0nána již samým odnětím (převedenim z posavadního 
držení v držení druhé) čís. 3057. 
jde o krádež, vzal-li si kdo ve zlodějském úmyslu zpět (s drohnými) 
peníz, který byl poiožil na pult za účelem placení prodavači čís. 3057. 
při krád-eži nevinkulované vkladní knížky řídí se hodnota tO'ho, co bylo 
ukradeno, v)'ší vkladu v době krádeže čís. 3078. 
vhodným předmětem krádeže podle § 171 tr. zák. je sice jen věc mo
vitá, nezáleží však na tom, zda je předmět krádeže movitou věcí již bez 
přičinění pachatelova (před úkonem, jímž jej z držení jiné osoby od
nímá), či stal-li se věcí movitO'u tepnr,e zásahem pachatelovým (jeho 
oddělením od věci nemO'vité - § 295 obč. zák.) čís. 3079. 
hra111ce mezi krádeží a polním .pychem čís. 3079. 
kdy jest přivlastnění si polního majetku krádeží a kdy po.Jním pychem? 
Opětovné pasení dvou volů 11a cizim jeteli jest krádeží čís. 3079. 
ustanoveni § 187 tr. zák. nelze podle § 188 písm'.~ a) tr. zák. použíti, je-li 
zloděj dříve, než převedl ukradenou věc v bezpečí, na útěku okradeným 
dostižen a vrátí-Ii včc k žádosti okradeného neb odhodí-li ji, jsa stíhán 
čís. 3091. 
»zlodějem« jest, kdo krádež skutečně spáchal, bez rozdílu, zda je v době, 
kdy byl stíhán a zastižen, jeho pachatelství již i pro poškozeného ne
pochybnym, či jsou-Ii tu jen pťttahy k totožnosti stihané osoby se zlo
dějeni poukazující čís. 3091. 
»útěkem« rozumí zákon vzdalováni se zlOděje z místa krádeže ihned po 
její;n spáchání, nerozlišuje, zda se zloděj pohyboval rychleji či poma
leji, ani, zda pO'š-kozený žii.da,J vydání ukradené věci přímo a v)'slovně 
či jen konkludentním činem čís. 3091. 
předpiS § 188 písm. a) tr. zák. nevylučuje použití § 187 tr. zák., jestliže 
zvláštní O'kolnosti pHpar1u poukazují k tomu, že škoda - třebas za okol
ností v § 188 písm. a) tr. zák. uvedených - byla nahražena z účinné· 
lítosti, protože měl zloděj, třebas byl ihned po krádeži na útěku stíhán. 
možnost uniknouti i s věd ukradenou stíhajícímu ho poškozenému a 
zmařiti tak její odnětí a vrácení oIyadenétnu čís. 3091. 
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svémocné ,rypUJCC!1l Sl věci (drátu) k spáchání jiného činu (§ 85 a) tr. 
zák. krátk)'n1 spojením) není krádeží (furtum usus) čís. 3139. 
paběrkování· na cizím poli (na Moravě) neopodstatňuje, byť i šlo o od
cizení polnich plodill v ceně přes 50 Kč, nutně skutkovou podstatu krá
deže, nybrž jde Q. pOlní pych, leč by si majitel pozemku sám vyhradil 
zužitkování polních plodin na pozemku po sklizni úrody zbylych a pa
chateli byla tato oko!r,ost známa čís. 3142. 
elektrick}' proud (elektrick~~ energie) není věcí movitou ve smyslu trest
ního. zákona (§ 171 tr. zák.) čís. 3263. 
není-Ii pachateli známo heslo, na r,ěž j€ vklad vázán, není heslem vá
zaná (vinkulovaná) vkladni knížka co do. vkiádt! zpúsobi15'm předmětem 
krádeže či s. 3281. 
pokud je zboží z vlaku vyhozené a ve stohu ukryté v dosahu a ~ii:-:DO
siční moci správy dráhy (§ 171 tr. zák.) či s. 3313. 

§ 173 tr. zák.: Dodvody spáchané v obvodech různých soudů tvoří podle zá
sady § 173" tr. zák. druhá věta jednotn~' trestný čin či s. 30.52. 
zásada ta platí p1"o. všechny majetkové delikty, jež pojí víc-e zločinných 
útoků i na různych místech spáchaných v jeden zlDčin; otázku přísluš
nosti sluší tu řešiti podle § 51 odst. druhý tr. ř. niknliv podle § 56 tr. ř.; 
rozhodným jest předstižen.í čís. 3053. 

- § 174 I a) tf. zák.: okolnost, že zloděj byl při krádeži opatřen zbraní nebo 
jinými nástroji neb-ezpečnými osobní bezpečnosti je skutečností, kterou 
se krádež podle § 174 I a) tr. zák. stává zločinem nehledíc na částku 
již z po·vahy činu či s. 3078. 
okolnost ta tvofí součást samotné skutkové podstaty zločinné krádeže 
a nepřichází proto v úvahu ... ja~o. pouhá př~~ě,~!lj~~i, O'kolnost ... v~, ~myslu 
§ 322 tr. ř., jenž má na zreteh len ony pntezuJlcl a polehcujlcl- O'kol
nosti, které jsou jako takové v zákoně jmenovitě uvedeny (§ 344 čís. I:;" 
tr. ř.) čís. 3078. 
reální souběh zlO'činu podle § 174 I a) tr. zák. se zločinem podle § 98 h) 
tr. zák. čís. 3078. 

podle § 174 II a) tf. zák.: pokud je zboží z vlaku vyhozené a ve stohu 
ukryté v dosahu a disposiční moci správy dráhy (§ 171 tr. zák.) čís. 
3313. 
jest činnost toho, kdo ono zboži jinym vyhozeni' ve stohu ukryl, pod
řaditi skutkové podstatě podle § 174 II a) tr. zák. či §§ 185, 186 tf. zák.? 
čís. 3313. 

podle § 174 II c )tr. zák.: pod ustanovení § 175 fl a) tr. zák. spadá nejell 
krádež o-voce na stromech LI veřejných silnic, v alejích, nebo jinak volně 
stojídch, n},brž i v oplocených zahradách v blízkosti domů čís. 3175. 
je-li oploceni takové, že jest považovati :zahradu za uzamčenou ve 
smv'iOlu § 174 II c) tr. zák., jde o- souběh té a oné kvalifikace čís. 3175. 
uzamčenou jest věc, opatřená překážkou zamezující neb aspoň stěžu
jící přístup k ní cizím nepovolaným osobám, zejména překážkou, kterou 
majitel umístil mezi věc a osoby cizí v úmyslu a k tomu cíli, by byla 
před nimi chráněna č i s. 3342. 
nezáleží na tom, zda je k odstranění př-ekážky třeba většího či menšího 
napětí sil nebo tělesné námahy vůbec; rozhoduje, zda měl býti překáž
kou zejména podle úmyslu majitelova zamezen 11eb aspoň stížen již 
sám přístup k vč ci nepovolaným osobám cizím čís. 3342. 
součástky (kovové) do stavby pevnč zadělané (přišľOubované), aby 
byly podle svého vlastníhO' urč-enÍ jako so'učástky stavby (okennic~ 
rámů) uvedeny v nezbytné pevné spojení se stavbou, nejsou věcml 
uzamčenými čís. 3342. 

podle § 175 II a) tr. zák.: pod ustanovení § 175 II a) tr. zák. spadá nejen 
krádež ovoce na stromech u veřejných silnic, v aleji ch, nebo jinak volně 
stojících, nýbrž i v oplocených :zahradách v blízkosti domii čís. 3175. 

\ 
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- je-li oplocení takové, že jest považovati zahradu za uzamčenou ve 
smyslu § 174 II c) ti. zák., jde o souběh té a oné kvalifikace čís. 3175. 

podle § 176 II a) tr. zák.: kvalifikace podle § 17611 a) tr. zák. předpokládá 
~elenJ že pachatel byl dvakráte právoplatně pro krádež odsouzen, l1}'brž 
1, že trest byl v obou případech skutečně vykonán čís. 3084. 
»zpětným« v,e smyslu § 44 c) tr. zák. jest pouze ten, kdo trest pro 
stejný čin již vytrpěl zcela nebo z části čís. 3084. 
dvojnásobné potrestání pro krádež, zakládající zločinnou kvalifikaci po
dle § 176 II a) tf. zák.) nevyžaduje předchozího potrestání pro z 10-
č i n krádeže, takže tato okolnost může býti pokládána za přitěžující 
(§ 44 pism. c) tr. zák.) čj s. 3232. 

pod:e § 460 tr. zák.: předpis § 460 tr. zák. stanoví vyšší trest než § 506 tr, 
zák. čís. 3316. 

Krátké spojení: elektrického proudu čís. 3139. 
~ - viz též násilí dle § 85 a), 
- - viz též krá cl e ž. 

Krematorium viz pohřbívnání ohněm. 
Krevní otcovství viz p 00 hor š e 11 í v e ř e j n é. 
Kridatář viz úpa dek. 
Kritika: přídělové akce dúvěrníkeOl zájeOlníků čís. 3087. 

-- viz též urážka dle § 312 .. 
- viz též ú ř e dní k ve ř e j n ý. 
- článku viz urážka na cti. 

Kruh rodiny viz hr II b š í 11 e mra v n o s t i. 
Křesťanská v}'chova viz u r á ž k a dle § 491. 
Křivá výp.ověď viz pod vn d dle § 199 a). 
Křivé obviňnvání viz u t ľ h á n í 11 a cti. 

- - viz též u r á ž k a dle § 487. 
- poctezťivání koncipienta viz a d v o kát. 
- svědectví viz p od vod dle § 19'9 a). 

Křižovatka viz a II to Ol o biL 
- viz též li š k o z e 11 í dle § 337. 

Kulpo'sní uškození viz II š k oz e n í k u I P O'S n í. 
- uveřejnění viz o b ž a lob a. 
- - viz též urážka tiskem. 

Kumulace trestu viz t r e s t. 
Kupitel viz v Ý hra d a v I a s t 11 i c t v i. 

- viz též z pro n e věr a. 
Kupní cena viz mař e n í e x e k u c e. 

- - viz též v Ý hra d a v I a s tni c tví. 
- - viz též z p r -o n e v e r 3. 

Kvota viz nadržování včřitell. 

Laik viz II a k a ž 1 i v é n e moc i z v í ř e c í. 
Lákání plných moci viz a d v o kát. 
Lalwtné bažení po rozmnožení majetl{u viz cha m t i vos t. 

- - viz též Ll r á ž k a ci I e § 491. 
Lampa viz s i 1 nič 11 í řád. 

Lázně: zpronevěra peněz za prodané lístky čís. 3341. 
- viz téZ z P ľ o ne věr a. 

Lebka viz mrtv ola. 
- viz též p 0' h ř b í v á n í o h 11 ě m. 

Legruisační protokol viz n o' t á ř. ~ 
Legionář -viz och ľ a n are p ubl i k Y Lq 14). 
Legitimace: k soukromé obžalobě čís. 3068, 3100, 3105, 3116, 3304. 

Lehkomyslné užívání úvěru viz úpa dek z 11 C d bal o s t i. 
Lehkomyslnost viz u š k o z e n í dle § 335. 
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Lékárny (§ 354 tr. zák.); pod ustanovení § 354 tr. zák. spadá i prodej aspirinu a 
pyramidollu v drogerii čís. 3119. 

Lékař viz ~vědek. 
- viz též z n ale c. 
- viz též d u šev 11 f s t a v. 

Lesní personál: ochrana, již poskytuje § 68 ti". zák. do přísahy vzatému personálu 
ustanovenému k ochraně lesů, není závislou na tom, zda je lesní per-
sonál oděn ve služební šat a opatřen služebním otlznakem čís. 3166. 

-- úřad: je veřejn~rm místem čís. 3095, 
- viz též u r á ž k a dle § 489. 

Lest viz nás i 1 í dle § 96. 
Lesy viz o c 11 r a II ale s ů. 
Leták viz urážka na cti. 
Levá strana silnice viz u š k o z e n í dle § 335, 
Lhůta: preklusivní (§ 53D tr. zák.); stavení jejího běhu čís. 3D46. 

v pouhém ohlášení zmateční stížnosti není ještě obsažena žádost za opis roz
sudku; tato žádost musí býti výslovně projevena čís. 3186. 

žádostí o ustanoveni obhájce chudých se neprodlužuje zákonná lhUta k pro
vedení zmateční stížnosti (§ 6 tl'. ř.) čís. 3124, 

pro stížnost podle § 113 tr. ř. není určena lhltta čís. 3186. 
lhůta k provedení zmateční stížnosti počíná dnem doručení rozsudku obža
lovanému, neprodlužujíc se opětným doručením rozsudku obhájci čís. 3267. 
v pouhém ohlášení zmatečni stížnosti není ještě obsaž'ena žádost za opis 
ro.zsudku; tato žádost musí býti výslovně projevena čís. 3272. 
osmidenní lhůta k provedení zmateční stížnosti běží podle § 285 tl". ř. jen 
tehdy od doručení opisu rozsudku, když zaň stěžovatel žádal před ohláše
ním nebo při ohlášení zmatečni stížnosti; jinak běží tato lhůta již ode dne 
ohlášení čís. 3272. 
nežádaným d01'učením opisu rozsudku (obhájci) se ona zákonná lhůta ne
prodlužuje (§ 6 tr. ř.) čís. 3272. 
ohlásil-li opravný prostředek obhájce několika obža}ovaný'ch za všechny a 
kromě toho jeden obžalovaný sám, žádaje doručení rozsudku s tím, že si 
obhájce k provedení opravného prostředku po-řídí na své útraty, a soud do
ručil rozsudek jak onomu obhájci tak tomuto obžalo'Vil!nému, počiná lhůta 
k prnvedení opravného prostředku doručením opisu rozsudku obža:lova:11ému 
čÍs. 3277. 
i když obhájce, opovídaje proti rozsudku vynesenému v nepřítomnosti ob
žalovaného zmateční stížnost a odvolání, žádal za opis rozsudku k sv)rm 
rukám, ten však byl d011lčen dříve obžalovanému samému a později teprve 
obhájci, počíná osmidenní lhůta k .provedení opravných prostředků doru
čením opisu rozsudku obžalov3!nému (§§ 79, 285, 294 tl'. ř.) čís. 3283. 
lhůta k provedení zmateční stížnosti (§ 285 tr. ř.) počíná doručením roz
su.dku obžalovanému, jenž za opis rozsudku žádal, nikoliv doručením roz
sudku ex oHo obhájci, který zastupoval 6bžal'Ovaného při hlavním ,př-e1íčení 
ČÍS. 3331. 
viz též obžalobce soukromý. 
viz též promlčení. 
viz též úpa dek z 11 e d b a I o. s t i. 
prom1čecí viz prO' mlč e n í. 

Libovolné věcné vazby viz čin t r e s t n ý. 
- - viz též II r á ž k a II a cti. 

Učení událostí v číně viz och ran are p ubl i k Y (§ 15). 
Lidé domácí viz násilí dle § 83). 

Trestní. rozhodnuti X 56 
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Lidová rčení: mohou nabýti rázl! urážlivého čís. 3068. 
- - viz též II r á ž k a II a cti. 

Lichva bytová viz předraž ovánÍ. 
Likvidace viz a d v o Je á t. 
Linie střelecká: střelba za ni čís. 3152. 

- - viz též II š k o z e II í dle § 335. 
Lístek zástavní viz z á s t a v II í 1 í s t e k. 
Listina: zákon zůstavuje znalecký důkaz o pravosti listiny volnému uvážení soudu 

(§ 135 tr. ř.) či s. 3249. 
soukromá viz pod vod pod I e § 201 a) t r. z á Je 
- viz též pod vod. 
- viz též str a II a. 
ústavní viz úst a v fl í 1 i s t i Jl a. 
veřejná: její padělání a použití nemusí vycházet! od jedné a téže osoby či s. 

3033. 
- jsou jí nákladní listy (železniční) čís. 3198. 
- viz též pod vod dle § 199 d). 
- viz též pad ě I á II i ve ř e j II é 1 i s t i II y. 

Listy nákladní viz nákladní listy. 
Litografie: rozmnožování tajných písemností čís. 3225. 

- viz též ochrana republiky (§ 6 čís. 4). 
Lítost účinná: nevrátil-li pachatel ukradenou věc dobrovolně, třebas k naléhání 

poškozeného, nýbrž nedobrovolně, poněvadž mu byla odebrána (zaba
vena proti jeho vůli), nelze použíti ustanovení § 187 tr. zák. čís. 3084. 
uplatií.ování, že mělo býti uz-náno na čin dokonaný -místO' na pokus 
a použito § 187 tr. zák., není ve prospčch obžalovaného (§ 282 tr. ř.), 
vyloučil-li zrušovací soud předpokliady § 187 tr. zák. čís. 3084. 
ustanovení § 187 tl'. zák. nelze podle § 188 písm. a) tr. zák. použíti, 
je-li zlnděj dříve, než převedl ukradenou věc v bezpečí, na útěku okra
deným dostižen -a vrátí-li věc k žádosti O'kradeného neb odhodí-li ji, jsa 
stíhán čís. 3091. 
»zlodějem« jest, kdo krádež skutečně spácha-l, bez rozdílu, zda je v době, 
kdy byl stíhán a zastižen, jeho pachatelství již i pro poškozeného ne
pochybným, či jsou-li tu jen putahy k totožnosti stíhané osoby se zlo
dějem pouk8Jzující čís. 3091. 
»útěkem« rozumí zákon vzdalování se zloděje z místa krádeže ihned 
po jejím spáchání, nerozlišuje, zda se zloděj pohyboval rychleji či po
maleji, ani, zda poškozený žádal vydání ukradené věci přímo a výslovně 
či jen konkludentním činem čís. 309l. 
předpis § 188 písm. a) tr. zák. nevylučuje použití § 187 tr. zák, jestliže 
zvláštní okolnosti případu poukazují k tornu, že škoda - třebas za 
okolností v § 188 písm. a) tr. zák. uvedených - byla -nahražena 
z účinné lítosti, protože měl zloděj, třebas byl. ihned po krádeži na 
útěku stihán, mO'žnost uniknouti i s věci ukradenou stíhajícímu ho po
škozenému a zmařiti tak její odnětí a vrácení 'okradenému čís. 309L 
s hlediska § 187 tr. zák. nelze z celkové jednotné krádež,e vytrhovati 
některé skutky, ohledně nichž byla škoda nahražena, nýbrž jest třebar 
by byla škoda plně nahražena, a to samotným pa-chatelem čís. 3136. 
beztrestnost podle § 187 tr. zák. předpokládá, že pachatel do doby, co 
se o jeho činu již vrchnost nepochybně dověděla, nahradil z účinné lí
tosti sám (nikoli však za něho jiný) celou škodu z jeho činu vzešlou .. 
Nestačí pouhé zajištění škO'dy zřízením práva zástavníhO' čís. 3266. 
narovnáním s poškozeným stane se pachatel beztrestným, když nejen 
narovnání uzavře, nýhrž je také dodrží a poškozenému dá v určitém 
čase náhradu (§ 188 b) tr. zák. úsudkem z opaku) čís. 3266. 
nezáleží na tom, že se poškozený původně spokojil s pouhým zajiště-
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d 1 d b byl včas zástavní právo 
ním a zda by byl došel plné úhra y, { y y 
realisoval čís. 3266. 'k 'e ojmem odlišným od pojmu 
náhrada ve smyslu § ~29 §bí8;~t/~ik] ze1ména potud, že trestné činy 
náhrad~ škody ve smys, u., bťztrestnými jen tehdy, když pachatel 
uvedene v tomto §J s~avall se . '"' VI' soud -nebo jiná vrchnost, 

'd" než o Jeho provmem z v 't t naprav! nve, vl' h skutku kdežto k prom1cem res-
vše c h n II Š 15, o d u, ;:zes?u z ]e ~1-'1i achatel škodu jen z č á s t j, 

ného činu stacl po pnpav~e~l na~~ ~vé ~ožnosti (podle svých sil) a že 
za předpokladu, žev tak UClm p~ udku s.Qudem na1ézadm čís. 3312. 
se náhrada stala az do v~:nes~m rozs h '(S 187 tl" zák.) vždy a za 
starostu obce nelze pokladatJ za vrc nost '::i' • 

všech okolností čí ,s. 3~32., v d ' 'e obecní jmění a v této vlast-
není I'i pokud mOCI sycho ura u spravu,I

2 ' t' " čis333 nosti se dozví o tres nem cmu, ~dle § 187 tr. zák., nemusí traditi 
pachatel, by se stal heztr~s!nym.,p jeho trestného činu čís. 3332. 
více než škodu vZeŠlO\1 pravc."a p~lmo' z d'r v, s 3332. 

~ _ náklady revise- nemUSl po pnpade nahra 1 1 Cl. 
'k' j·tostvizzmatekčis.5§281. .... b Logtc a spo I ", _ ení tělesné nedotknutelnosti ]me oso. y, 

Loupež: »skutečn)"rm , u?líŽCI11t;l« l~~t .po.r~~o nebo nepřímo pro.ti samotnému tělu 
jakékoliv jednal11'.vk~er~ ,smeru!e pn 
osoby, jíž ,se ubh~,ulekdc,: sp' ;~~;te1 nap,adenou osobu zavře nebo omámí, by 
Pokud nent loupezl,. Y z , . v' 3oa1 

b v k,v'k okrash CIS ~. 
ji mohl ez., pre az y, :il-li achatel, před-pokládaje ndpor (~s<:by 
jde Ů' loupez (§ ~?O ~1". za~')k pouz tř~lje v ní překážku jeho uskutecnem, 
proti s,:,é .. m~ zl,odels~e?:ubut~ Ut a sPe~pokládallÝ odpor odstranil čís. 326l. 
prorti m Iyswkehn naslh, y en o pr 
viz též násilí dle § 81 tr. zak. 

Lstivé jednáni: pojem čís. 3242. 
_ _ viz též pod vod. 
__ viztéžpodvoddle§201d). 
_ předstírání viz pod v o- d. 

Lstivost viz pod v O' d. 
Lucerna: k osvětlení povozů čís. 3244. 

_ viz též s i 1 nič 11 i řád. 

Majetek cizí viz c i z í m aj e ~ e ~{. 'v 

Majetek komitentův viz k o m ~ s I o. n a 1". 
_ _ viz též z pro- n ev e r a. 

Majetkové delikty viz d e 1 i k t Y m a i e t k o v é. 
Majetkový předmět viz \TI a ř e n í e x e k u c e. 
Majitel domu viz .p o d Y o d·v 

_ pozemku V.IZ k rad, e z. 
_ _ viz též P' o 1 n! p y c h .. 
_ známky viz och ran a z 11 a 111 e k. 

Mandát viz im unita·
v 

' 

_ viz též pro m I cen 1. 

Manifestační přísaha viz vyj e v o v a cíp ř í s aha. 

Manžel 'viz s ve d e on i. 
_ viz též násilí dle § 98 b). 

Manželka viz z pro n e věr a. 
_ viz též s v e den í. 

Manželství "Viz zn e u ctě ní.. v, 3161 
Mařeni (§ 10 z á k; n a och r. r e p.).: po\e~3 c Čí~: 78 ř: zák.): ..,. 
Maření exekuce (zakon ze dne, 25; ~e~~í« ve' smyslu § 1 zákona lze povazovati 

- ~ § 1 zákona: za ».pr~v11l Je , t- é projevy vůle směřujfci k urč:-
jen jednostrannc nebO' VIce s lann , 56'" 

II 

11 

I' 
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temu právnímu účinku; nespadá sem podání vvlučovací žaloby 
čís. 3093. '. 
§ 1 zákona nerozeznává, zda se dlužník zbavil majetkového před
mětu za úplatu či bez úplaty a nepředpokládá, by činem nastalo 
zmenšení dlužníkova jmění čís. 3112. 
stačí, vzešla-li z činu taková přeměna v jeho jmění, která Zpllsobuje 
věřiteli obtíže, obzvláště prutahy ve vydobytí :pohledávky čís. 3112. 
nezáleží na tom, že věřitel má možnost dosici uspokojení jinými 
prostředky exekučními, ani na tom, že se kupní cena dlužníkem za 
věc stržená rovnala její skutečné hodnotě nebo ji převyšovala 
čís. 3112. 
exekuce hrozí každému, kdo ví, že má v určité době platiti, avšak 
nechce nebo je si vědom toho, že mu platiti nebude možno čís. 3138. 
trestnost odstranění majetkového: předmětu dlužníkem není jakožto 
maření exekuce vyloučena ani, použi'l-li pachatel výtěžku zcize
ného jím předmětu k uspokojení některého svého věřitele, učinil-li 
tak v úmyslu zmařiti uspokojení jiného věřitele Čís. 3138. 
předmětem maření exekuce mohou býti pouze takové věci, movité 
i nemovité nebo· majetkové předměty včetnč pohledávek a jiných 
prá'Y a nároků, na něž lze podle příslušných předpisů ~ésti exe
Jmcl tak, že ohledně věcí nebo předmětů, tím kterým předpisem 
z exekuce vyloučených, nelze se dopustiti ani trestného zmaření 
exekuce čís. 3138. 
řeznická živnost je živností řemeslnou a jako taková možným před
mětem e)Cckuce vnucenou správou neho propachtováním pouze 
tehdy, provozuje-li ji exekut s více neZ 4 pomocníky (§ 341 ex. ř.) 
čís. 3138. 

- - - i když splatnost pohledávky měla nastati teprve po prodeji věci 
(domku), může býti tento prodej po případě mařením exekuce 
způsobem provedení a. použití ceny č i s. 3138. 

- - - pokud lze spatřovati trestný podvod (přečin § 1 zák. o. maření exe
kuce) v opětném prodeji (kUpu) nemovitosti již jiné osobě prodané, 
pokud se tS'če v knihovnim provedení druhé kupní smlouvy vIda:' 
dem práva vlastnickéhO' pro pozdějšího kupitele čís. 3259. 

§ 3 zákona: pokud pachatele (§ 3 zákona) vyviňuje, pokládal-li zapla
cellÍm věc za vyřízenou a byl-Ii mylného přesvědčení že tím za
niklo soudcovské právo zástav'ní k zabaveným předmětům (§ 2 e) 
tr. zák.) čís. 3243. . 

- - - s hlediska § 3 zákona nezáleží na tom, že porušení (ohrožení) 
práva zástavních věřitel"Ů na uspokojení jejich pohledávek bylo vy
loučeno účelem, za kterým pachatel se zabavenými věcmi svémocně 
nakládal, a způsobem, jakým (k černu) docíleného výtěžku použil 
čís. 3288. 
př,edrnětem ochrany- § 3 zákona nejsou práva zástavních věřitelU; 
ta jsou chráněna předpisem § 1 zákona č i s. 3288. 
právním statkem chráněným v § 3 jest vážnost úředního opatření 
sekves~rováním, zabavením neb obstavením věci; tato autorita se 
porušuJe, odnímá-li pachatel věc z moci úřadu, nakládaje s ní tak, 
jakoby onoho úředníhO' zákroku nebylO' čís. 3288. 
prornlčuje se ve třech měsících; n.áprava ve smyslu § 531 b) tr. zák. 
nepřichází tu v úvahu čís. 3288. 

výko":u viz ochrana republiky (§ 10). 
- VIZ též poslanecká sněmovna. 
- pravomoci viz o.chrana republiky (§ 10). 

Materiál průvodní viz průvodní materiál. 
Materielnl nesprávnosti viz por ota. 

- pravda viz pod vod. 

viz též s por. 
viz též s věd e k. 
viz též prúvodni řízenÍ. 

Matdky: jich vedení Š ~ s., 3170. . ,y • 

_ viz též zneuzltl mOCI urednl. 
Méněcennost zboží viz pod vod. 
Menšina viz a d v o kát. 
Meze práva zmírňovacího viz t r e s t. 

_ _ _ viz též z mat e k čís. 12 § 344. 
_ zákonné trestní sazby viz t r e st. 
_ ...,- - viz též z mat e k čís. 12 § 344. 

Mezitímní usnesení viz II sne sen í Dl e z i tím 11 í. 
Měření pozemku viz úředník veřejný. 

_ - viz též s tar o sta. 
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Měsíční plat viz a d v o kát. 
Mícháni se do úřediúho výkonu (§ 314 tr. zák.): vyrok k četmku sice po vyzvání 

k rozchodu, avšak v době, kdy m~1 lid k odchodu a l~dy shluknuŤ1 
nebylO' ještě skončeno, jest podIadlh pod § 284, l1lkohv pod § 314 
tr. zák. čís. 3049. 
podřadění onoho výroku pod tent.o mírnějš~. čin .cPř7stupek2 j:s~ 
v nepros.pěch obžalovaného, bylo-h by.lze pn ~pravnem po~rade11l 
výroku pod onen .přečin použíti abohce presIdenta repubhky ze 
dne 2. června 1927 (čl. IV.) čís. 3049. 

Milost (§ 411 tr. ř.): nerozhodl-li nejvyšší soud jako s,~ud vzruš~:,~c!.ve věci s~mé 
(§ 288 čís. 3 tr. ř.), nelze mu postupem stohc predlozltl zadost o rndost 
podle § 411 tr. ř. čí s. 3251. . . . 
jde o pouhOU nepřístojnost nikoHv, O' služebm prec;n, zamltt-lI soud.;e 
žádost o mHO'st a vyzval odsollzeneho k nastoupem trestu, nevyhovev 
z pouhé nepozornosti (nikoliv věd0rr:.ě) příkazy ministerstva sprave
dlnosti podle § 411 tr. ř. posl. odst. Cl s. 54 dlS. 

Milostný. poměr viz n á,s i 1 í dle § 98 b). _ 
Mimomanželská soulož viz smilstvO' dle § 127, 12:.. 
Mhnosoudní výpověd': osoby vzdavší se svědectví čís. 3232. 

-,--- - viz též s věd e k. 
Mimostátní úkony církvi viz z n e ll' žit í moc i ú ř e d 11 í. 
Mínění veřejné viz s Č li tán í 1 i d u. 

_ _ viz též II r á ž k a n a cti. 
Ministerstvo spravedlnosti: nemúže v 3'dministrativním ~{zení podle zákona ze ,dne 

21. března 1918, čís. 109 ř. zák. rozhodnoutI o. tom, zda odsouzenemu 
přísluší i náhrada za utrpěnou vazbu vyšetřovací (§ 3 zák. ze dne 
18. srpna 1918, čís. 318 r. zák. čís. 3135. . . 
o této rozhodne soud., v případě sp,:ošťujídho výroku Ihned z" plOC1 
a povinnosti úřední zvláštním usnesemm, bez ohledu na to, zd~ z~dost 
byla podána, zda byla spojena se žádostí o ná~radu za

v 
?ezpravne od

souzení nebo zda bylo. žádáno pouze o. tuto nahradu CI s. 3135. 
vnitra: po1ř~ba jeho souhlasu k stíhání urážky četníků čís. 3238. 
- viz též čet n í k. 

Mír domovní viz d o m a v ním í r. 
_ pO-ze.mní viz nás i I í • cl 1 e § 83. 

Míra trestu viz t r e s t. 
_ - viz 'též s o II běh. 

Mírnější čin viz a m 11 e s t i e. , 
Místní ohledání: § 116 tr. ř. předpokládá, by v návrhu bylo uV8deno, ktere roz

hodné okolnosti mají býti navrženým místním ohledáním obja~.J1ěl1y 
čís. 3329. • 
porušení předpisu § 116 tr. ř. nepřibráním soudních sV'ědkuv • a obžalo
vaného k ohledání není ohroženO' zma1ečností podle § 281 (2IS. 3 tr. j'. 
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a není ani zmatečností podle § 281 čÍs. 4 tl'. ř .. nebYl-li při hlavním 
přelíčení učiněn, návrh na odklizení domnělé závady Čís. 3357. 

poměry viz a li t o mobiL 
- viz též uškození dle § 337. 
situace viz a II t o In o biL 
- viz též II š k o z e 11 í dle § 337. 

Místnost veřejně přístupná viz v e ř e j 11 o s t. 
- - viz též Ll r á ž k a na cti (§ 489). 

Místo činu viz p ří s I II Š 11 o s t. 
- viz též II r á ž k a t i s k e m. 
dělníkům přístupné viz tra 11 s m i s e. 
- viz též II š k o z e 11 í dle § 335. 
domy zastavěné viz a II t o mobj1. 
- viz též tl š k o ze n í d l.e § 337. 

doručeni viz pří s 1 II Š n o s t. 
- viz též urážka 11 a cti. 
kde (redaktor) bydlí: podle § tO čís. 2 tisk. zák. čís. 3262. 

viz též t i s k o P i s. 
viz též r e d a k t o r. 
má své bydlišté: podle § 12 odst. 1 tisk. zák. čís. :1262. 
viz též t i s k o'.p i s. 
viz též r e d a k t o r. 

krádeže viz krá.cl e ž. 
- viz též 1 í t o s t ú č i 11 11 á. 
nepřístupné viz pod vod dle § 201 c). 
neznámé viz drž b a. 
podání viz pří S lu š 11 o s t. 
- viz též urážka na cti. 
přístupné viz tra II s m i s e. 
- viz též u š k o z e n í dle § 335. 
soudního úkonu viz hla vn í pře 1 f Č e n í. 
spáchaného činu viz při S lu š 11 o st. 
tisku viz II r á ž k a t i s k e m. 
- viz též pří s 1 II Š n o s t. 
uzavřené: pojem čís. 3203. 
- viz též a u tom 0' biJ. 
- viz též II š k 'Ů Z e 11 i dle § 337. 

Místopředseda posIanecké sněmovny viz och r a 11 are pll b I i k Y (§ fO). 
- -- viz též p o s 1 a ll' e c k á sně m o V' Jl a. 
- - násilí na něm čís. 3161. 

Mistr: jeho kárné právo čís. 3254. 
- viz též uškození dle § 413, 421. 

Miti u sebe: pojem čís. 3077. 
- - viz též telegrafy. 

Mladistvá pomocnice viz s v e d e 11 í. 
Množství osob viz lil' á ž k a na cti. 
Mobilisace viz och ran a .1' e p II b I i k Y (§ 15 čís. 3). 
Mobilita kapitálu viz úpadek z nedbalosti. 
Mac nad věcí viz z IH o n e věr a. 

plná viz p ln á moc. 
- rodičů viz nás i I í Li I e § 96. 
- svěřená viz s věř e n á ln o C. 

- úřední viz z II e u žit í ln o c i ú ř e d II í. 
Mocenská práva viz nás i 1 i dle § 96. 
Monitura viz říz e li í O' P r a v o v a c í. 
lVlorálka strany viz .o. o 1 i t i c k á str a II a. 

- - viz též II r á ž k a II a cti. 

- zákona viz p o I i t i c k á str a n a. 
- - viz též u r á ž k a 11 a cti. 

Moták viz podvod dle§199a). 
- viz též p o k II s. 

Motocykl viz a u tom o- bil. 
Motorové kolo viz celní deklarace. 

- - viz též p odvo d. 
Movitá věc viz věc mDvitá. 
Možnost nebezpečí viz u š k o z e- 11 í dle § 335. 

- poškození viz u š k n ze n í dle § 335. 
- války viz och ran are p u b I i k jl (§ 15). 

Mravní hodnota viz II r á ž k a n a cti. 
- neporušenost viz s v e d e II f. 
- vývin viz svedení. 

lvlravopočestnost (§ 525 tr. zák.) viz h ľ II b š í II e mra v 11 o s t. 
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Mrtvola (§ 306 t r. z á k.), za část mrtvoly ve smyslu § 306 tr. zák. jest pokládati 
i lebku zbylou při nedostatečném zpopelněni a -za místn, kde se mrtvola 
uschovává, i krematorium po celou dobu, než se účinkem žáru rozloží v na
prostý popel čís. 3204. 

Munice viz z b roj II í pat e n t. 
Mýcení lesa viz och ľ a n a I e s ú. 

Nabádání posluchačů viz och r a II are p u b 1- i k Y (§ 15). 
Nabitý revolver -na stole viz u š k o z e II i dle § 335. 
Nabízené zboží viz och ran a zná m e k. 
Náboženská společnost: její úkoly v'llitřnÍ a přenesené čís. 3170. 

-- - viz též zn e u žit í moc i ú ř e d II i. 
Náboženství: přečin podle § 303 tr. zák.: odstavec prvý: souběh s přečinem § 491 

tl'. zák. čís. 3068. 
Na cti důtklivý čin viz čin na cti důtkliv-ý: 
Nadávky viz u l' a ž k a dle § 491. 496. 
Nadržováni k vykonání zločinu viz s p o I u v i n a. 

věřiteli (§ 485 tr. zák.): ke skutkové podstatě preclnu .podle § 485 tl'. zák. 
se vyžaduje po subjektivni stránce nejen úmysl, nadržovati jednomu vě
řiteli, nýbrž i úmysl, poškoditi jiné věřitele čís. 3045. 
pachatel musí uvážiti obě stránky trestného výsledku svého jednání, jak 
nadržování jednomu věřiteli, tak i poškození jiných věřitelů" a pro obě 
se rozhodnouti, při čemž stačí, předvídal~li jako nezbytný důsledek 
svého jednání ono. poško.zeni, jež vyžaduje § 485 tr. zák čís. 3045. 
poškozovací úmysl (§ 485 tl'. zák.) není totožný s úmyslem nadržova
dm (není tímto úmyslem nutně dán) čís. 3295. 
je však dán vědomím, že nezbytn}'m důsledkem výhody jednomu vě
řiteli poskytnuté jest újma jin)Ich věřitelů zejména ve kvotě, kterou bu
dou pak jejich pohledávky uspokojeny čís. 3295. 

zločincům (§ 212 tr. zák.): skutková podstata zločinu nadržování (§ 212 
tr. zák.) k úočiou podle § 170 tr. zák. vyžaduje 1. vědomí pachatelovo, 
že jiná osoba chystá nebo již páše čin, který jevi veškeré znaky v § 170 
tr, zak. uvedené (chce zapáliti nebo již zapálí svůj majetek v úmyslu, 
by um zkrátila práva jiné osoby částkou 200 Kč převyšující), 2. že pa
chatel věděl, že tomuto činu může určitým činem zabrániti-lehce a aniž 
by vydal v nebezpečenství sebe nebo některou z osob pod jeho zákon
nou ochranou jsoudch, 3. že vůle pachatelova směřovala v době, kdy 
onen čin předsevzíti mohl, avšak nepředsevzal, k tomu, .by tímto opo
merrutírE zabezpečil spáchání činu pod 1. uvedeného čís. 3047. 
zl~' úmysl (úvahy a rozhodnutí pachatele) musí obsahovati veškeré 
slŮ'žk~y, zákonem při vymezení pojmu zločinu uvedené čís. 3047. 

,I. 
1',".'.[ II: 
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§ 214 !~'. zák.: ideálr;í souběh zločinu podle § 21 Číf';. 2 zák. na oclr rep 
se zlocmem pOdle § 214 tf. zák. čís. 3172. J. • 

na v?sObě, podezřelé ze ~ločil1U p~~lc ~ 21 čís. 2 zák. na ochr. rep. a ze 
~~OClI1U 'podle,~ 21,4y tr. z.a~. nelzve z~datl, by sama zpravila vrchnost o své 
ClIl110SŤ1, v 111Z m~ze v by tl spatrovana skutková podstata oněch zločinu 
~ ,by tak sama pnspela Je tomu, by mohla býti stíhána pro t~'to zločin,: 
cls.3172. . 
§ 220 tr. zák. viz ochrana republiky (§ 21). 
§ 222 tr. zák. viz och r a II are p II b 1 i k Y (§ 21). 

Náhlé onemocněni viz r e d a k tar. 
Náhoda viz p o k II s. 
Nahodilé opilství v iz o P j J o s t. 
Náhončí: jeho. postřelení 11a honě Cl S. 3152. 

- viz též II š k o z e n í dle § 335. 
Náhrad!, částečná viz č á s teč 11 á II á hra d a. 

- skody viz 1 í t 00 s t ú čin II á. 
viz též žhářství. 
viz též krá d e ž. 
viz též trest. 
v!z t~~ II á·r o k y s o u k r o mop r á v n í. 
VIZ tez pro mlč e II í. 
podle sil viz pro mlč e n í. 

útrat viz ÍI tra ty. 
za utr'pěn?".u vazbu: podle zák. čís. 318/18 čís. 3135. 

VIZ tez vaz b a z a i i š ť o v a c í. 
Náhradní trest viz t r c s t. 

- - viz též z b roj 11 í pat e n t. 
Náhradník zodpovědného redaktora viz r e d a k t o r. 

- - viz též t i s k o.p i s. 
- --- viz též II r á ž Je a t i s Je e m. 

Nájenmé viz pod vod. 
Nájemník viz pod v o- d. 

- viz též h 1 fl š e 11 í f a I e š n é. 

Nakažlivé nem{)ci zvířecí (zákon ze dne 6. srpna 1909 čís 177 r" za'h'. '1 tk ' d t t Vy" • 1\.,.). s {ll, ova 
po s a a prcc111u podle § 66 zákona! předpokládá, ze se u dobytka pOlcha
t,e1o".v~ ?b j ev 1ly ~kutečně ta~ové zl1~mky, podle nichž poznal, nebo při 
patncll".e, pOVl1!ne ~O~OlnostI. pozna;l mohl vznik nakažhve nemocI Ileb 
~!espon podezren~ lepho vZl11ku, a ze přes to z nedbalosti podmkl něco 
C1T~Z. byla ~ak~zhva n~rmoc mezi domácími zvířaty rozšířena; on~; 
znamky mUSI ~ytI". ta!<Gve".povahy, ze JSOU poznatelny i laiku čís 3217 
kdy o~1?om,,;enu,h UCllllŤ,1 pnslllsné ~zl~ámení (§§ 17, 64 zákona) snadá 
pod pnslusnost SOUaJ!I a kdy pOdlcha pravomocI politického úřadu 'č í s 
m7, . 

Nákladní listy (železniční): jsou veřejn)'mi listinami čís. 3198. 
Náklady viz ú tra t v 

- na ?pravy dotu·u viz pod vod. 
- ~~V1S~: !let;ťba s hlediska § lS7 tr. zák. hraditi čís. 3332. 
- nZent VIZ u t I' a t y. 

N~léhá~i poškozeného viz lít o s t II čin 11 á. 
Nalez VIZ Z n ale c. 

- viz též pod vod dle § 201 c). 
N aiézaci soud viz s o 11 cl. 
Náležitosti obnovy viz o b n o V a. 
Naložení věcí viz z pro II ev ě r a 
Náměstek starosty viz s tar o s t ~. 

- ~ viz též ú ř e cl n i k ve rej 11 ý. 

Napodobeni notářské ověřovací do!ožky viz p o cl vod Li 1 e § 199 ci). 

Napodobeniny viz p ů vod c o v s k é P r á v o. 
Národní příslttšnost viz Ll r á ž k a na cti. 

_ _ viz též s čít á n í 1 i d u. 
_ Shromáždění viz i m tl II i t a. 

Národnost viz u r á ž k a 11 2. cti. 
- viz též s čít á 11 í 1 i cl u. 

Nárok na podporu viz u r á ž Je tl cl I e § 488. 
na trestní stíhání viz o. b ž a lob c e s o u k I' o m \'. 

- viz též och ran a v y 11 á 1 e z ů. ' 
_ z pojišťovací smlouvy viz žhářství (§ 170). 

Nároky soukrornoprávní viz s o u k r o mop r á v 11 í 11 á r o k y. 
- z patentu viz Ů' c hra II a Vyll á I e z ú. 
- - viz též nbžalobce soukrom~'. 

Naro.vnání viz lít o s t ú čin 11 á. 
Nařízení: ze dne 7. dubna 1860, čís. 89 ř. zák. čís. 3137. 

viz též t r e s t. 
hlavního přeUčení viz hla v n í pře 1 í č e n í. 
služební viz s I uže b n í n a říz e ll' í. 
výkonu trestu viz o d k 1 a d t r e s tup o d m í n ě 11 )'. 

Násilí: pojem čís. 3069-, 3355. 
viz. též TI á s i 1 i dle § 9S a) tl'. z á k 
viz též s mil s t vod 1 e § 125. 
fysické viz f y s i c k é 11 á s i 1 i. 
na lidech viz 11 á s i 1í dle § 83. 
na věcech viz nás i 1 í 'd 1 e § 83. 
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podle § 10 zák. na ochr. l'ep. ViL tam ž e. 
veřejné: dle § 81 tf. zák.: ustanovení § 81 tr. zák. předpokládá jen úmysl, 

zmařiti výkon, nikoliv úmysl, zmařiti účel výkonu; chrání nerušený 
výkon veřejného úřadu (služby) čís. 3067. 
veřejnému činiteli, nikO'li" osobč jeho opatřením dotčené jest zů
staveno určiti, kterými úkony d0 kruhu jeho formálních -oprávnění 
spadajícími (jakým :t:púsohem vS'konu) docílí se bezpečně účelu, 
který má při výkonu tom na úeteli čís. 3067. 
pokud I~e v popohánění koní spatřovati násilné vztažení ruky ve 
smyslu § 81 tr. zák čÍ's. 3067. 
rozsah pojmů »nási1né vztažení ruky« (§ 81 tr. zák.), »násilí« 
(§ 98 a) tr. zák.), »skutečné ublíženÍ« (§ 190 tr. zák.) a »urážka 
skutkem« (§ 312 tr. zák.) je stejný; kteroukoliv z těchto známek 
míní zákon porušení tělesné nedotknutelnosti jiné osoby, jakékoliv 
jednání, které směřuje přímo nebo nepřímo proti samotnému tělu 
oso-by, na niž se ruka vztahuje, jíž se činí násilí neb ubližuje nebo 
která se uráží čís. 3069. 
není rozdílu mezi skLitkov~rmi podstatami § 312 a Sl tr. zák., pokud 
jde o urážku skutkem pokud se týče o skutečné násilné vztažení' 
ruky po- stránce objektivní. Rozdíl tvoři jen stránka subjektivní. 
Kdežto. pro § 312 tr. zák. stačí vědomí, že se skutkem porušuje 
vážnost vrchnostenské osoby, vyžaduje § 81 tl'. -zák. zlý úmysl zma
řiti násilným vztažením ruky úřední nebo služební výkon oné 
osoby čís. 3069. 
pojem násiIného vztažení ruky ve smyslu § 81 tl'. zák. jest naplněn 
již taháním se pachatele s vrchnostenskou osobou O předmět, jejž 
osoba ta drŽÍ Č {s. 3182. 
pojmu »skutečného násilného vztažení ruky« (§ 81 tr. zák.) -'()odpo
vídá každS' čin, p'odniknut~· s vynaložením tělesné síly a značící 
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odpor (zprotiveni se), směřující přímo nebo nepřímo proti osobě, 
chráněné ustanovením § 68 tr. zák. č i s. 3309, 
nezáleží na formě, v jaké se fysické násilí jeví, stačí, dotýká-li se 
buď přímo l1eh aspoň nepřímo vrchnostenské osoby čís. 3309. 
nevyžaduje se určitá intensita útoku (odporu), ani delší doba jeho 
trvání; spadá sem, chytil-li kdo. vrchnostenskou osobu za plášť 
či s. 3309. 

§ 82 tr. zák.: poškozením ve smyslu § 82 tr. zák. (vyšší sazby) rozumí 
se tělesné poškození každého druhu, i když nedosahuje stupně 
§ 411 tr. zák. čj, s. 3148. 

- - - zákon tu poskytuje veřejným orgánům zvýšenou ochranu jejich 
tělesné neporušenosti, která jest dotčena i takovým poškozením, 
které není spojeno s porušením zdraví nebo nezpůsobilostí k povo
lání čís. 3148. 

dle § 83 tf. zák.: »vrchností« ve smyslu § 83 tr. zák. rozumí se vrchnost, 
k po-voleni dotyčného výkonu povolaná čj s. 3040. 
pouhé svolení stavebního úřadu k provedení oprav v bytě neoprav
i1uje ještě k svémocnému násilnému vyklizeni zařízení bytu; omyl 
v tom směru jest omylem o právu civilním (§ 1090 a násl .obč. zák. 
a zákon na ochranu nájemníků), který se rovná co do účinku skut
kovému omylu ve smyslu § 2 e) tr. zák. či s. 3040. 

- - - ke skutkové podstatě zločinu § 83 tr. zák. (druhý případ) není 
třeba, by rušitel domovního míru měl již předem úmysl vykonati 
násilí na lidech nebo věcech; stačí, bylo-li pO' bezprávném (úmysl
ném) vniknutí násilí skutečně vykonáno čís. 3040. 
reálný souběh se zločinem pO'dle § 99 tr. zák. čís. 3062. 
skutková podstata zločinu podle § 83 tr. zák. (II . .připad) vyža
duje, by pachatel vnikl a byl si též vědom, že vniká do domu nebo 
příbytku proti zřejmč projevené neb alespo(l podle okolností před
pokládané vůli oprávněného (jeho zástupce) č is. 3092~ 
reální a ideální souběh zločinů podle § 83 druh}' pří-pad a § 98 b) 
tr. zák. či s. 3199. 
pojem »domu« ve smyslu § 83 tr. zák. nelze omezovati jen na bu
dGvy., nýbrž domem dlužno rozuměti kromě vlastních budov i je
jich' příslušenství, s nimi pomocí zdí, plotů neb ohrad jeden celek 
tvořící, tedy zejména také připojené k nim o hra žen é dva-ry 
čís. 3208. 

- - - vniknutím ve smyslu § 83' tr. zák. rozumí se jakýkoliv vstup, který 
se děje proti výslovně nebO' mlčky projevené vůli Gsoby, oprávněné 
k domu nebo příbytku, dO' něhož pachatel vstoupil čís. 3265. 

- - -- záleži jen na pravé vůli, na tom, na čem by se byla oprávněná 
osoba usnesla nebo na čem by byla setrvala, kdyby byla měla svo
bodu rozhodování se čís. 3265. 
souhlas se vstupem, vynucený násilím, obzvláště vyhrůžkami nebo 
jinym protiprávním nátlakem, nemá významu čís. 3265. 
k pojmu »násilného vpádu« podle prvé věty § 83 tr. zák. se nevy
žaduje, by byly při něm překážky přemoženy nebo zdolány ná- . 
mahOll fysickou čís. 3273. 

- - - k pojmu »vniknutí« podle druhé věty § 83 tr. zák. není zapotřebí 
vpádU (vtrhnutí) násilného, stačí již pouhé vniknutí dO' cizíhO' domu 
nebo bytu, které není vůbec spojeno s přemáháním odporu (jiných 
překážek) čís. 3273. 

- - - onen pojem je naplněn již vstupem do. místnosti, došlo-li k němu 
proti výslovně projevené l1eb i vetřelci jen dúvodně předpokládané 
vůli oprávněného čís. 3273, 

- - - pGd pojem »domu« ve smyslu druhe věty § 83 tl'. zák. spadají ne
toliko stavení obytná, nýbrž i budovy, přístupné širšímu kruhu zá-
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jemníkú, ba i Dudovy obecIll: při~tupné (továrny), a to nejen bu
dovv samotné, nýbrž i jeji,ch příslušenství, tvořící s nimi jednotný 
souvislý celek (fejich dvory, zahrady a pod.) čís. 3273. 

~ _ __ zákonnému pojmu výkonu násilí odpovídá nejen násilí fysické, nýbrž 
i násilí psychické, zejména nebezpečná pohn1žka (chování se zá
stupu) čís. 3273. 

dle § 84 tr. zák.: »původcenH mšenÍ domáciho pokoje po rozumu prvé 
včty § 84 tr. zák. není jen n-ávodce a strůjce, nýbrž jest jím každ}' 
přím}' pachatel, jenž předsevzal čin nikoli v cizím zájmu, byv 
k tomu jinou osobnú zjednán, nýbrž v zájmu vlastním, pro svťtj 
vlastní účel čís. 3199. 

_ _ ~ za »pomocníky« ve smyslu druhé věty § 84 tr. zák. jest pokládati 
jen ty osoby které nejednaly ve vlastním zájmu, nybrž sloužily 
vůli jiné osoby, davše se jí použíti jakn nástroje čís. 3199. 

~ - - při rušení domácího pokoje múže spolupůsobiti i vÍ'Ce »původců«; 
tím, že jeden z nich, věc řídicí, stává se vůdcem, nepřestávají ,ostatní 
b),ti »původci« č<Í s. 3199. 

_ _ _ nejde o porušení předpisů §§ 262, 267 tl'. ř. a zmatek čís. 8 § 281 
tl'. ř., podřadil-li soud skutek pod ustanovení prvé věty § 84 tr. zák., 
kdežto obžaloba spatřovala v nčm čin spadající pod trestní sazbu 
druhé věty § 84 tl'. zák. čís. 3199. 

dle § 85 a) tl'. zák.: za »škotlu« ve smyslu § 85 a) tr. zák. po objektivní 
stránce jest považovati nejen všechny š~odl}vé změn~ z činu· (k!~tk~ 
spojení elektrického proudu) na elektnckem vedem a na zanzelll 
bezprostředně vzniklé nýbrž po případě i náklady, vynaložené 
k uvedení vedení do stavu upotřebitelného, v němž bylo před zmč
nou přivodčnou zásahem pachatelovým čís. 3139. 

_ _ - v subjektivním smčru se vyžaduje úmysl zptlsobiti zničením nebo 
poško.zením cizí věci majetkovou škodu, která má povstati bezpro
středně vzhledem k věci, proti níž směřuje útok pa,chatelův čís. 
3139. 
pachatel musí si býti vědom toho, že svým úmyslným jednáním 
onu škodu způsobuje; nevyžaduje se však .zvláštní úmysl pacha
telúv, směřujíó ku přivodění škody 200 Kč převyšující, jakmile 
škoda skutečně tento peníz převýšila čís. 3139. 
svémocné vypůjčení si věci (drátu) k spáchání jiného činu (§ 85 a) 
tr. zák. krátkým spojením) není krádeží (fuľtum usus) čís. 3139. 
»zlomyslnými .poškozenÍmi cizího vlastnictvÍ« po rozumu § 85 a) 
tr. zák. jsoll na rozdíl od poškození z nedbalosti nebo ze svévole 
všechna úmyslná poškození cizího. vlastnictví čís. 3161. 
pachatel jedná ve zlém úmyslu v § 85 a) tľ. zák: -p-ředpokládaném 
tl slovem »zlomyslně« tamtéž vyjádřeném, je-li si toho vědom, že 
poškozuje protiprávně cizí vlastnictví čís. 3161. 
pohnutka k činu a ,konečn)' účel, jehož pachatel hodlá docíliti, jsoLl 
s hlediska skutkové podstaty zločinu p091c § 85 a) tr. zák. neroz
hodny čís. 3161. 

viz též žhářství. 
dle § 85 b) tr. zák.: zločin podle § 87 tl'. zák. nelze spáchati zlomyslným 

poškozením cizího majetku čís. 3161. 
zlomyslná poškozeí1Í cizího majetku, z nichž~ mt~že vzejíti r:,~bez
pečenství pro život, zdraVÍ nebo bezpečnGst te!a lIdem, spada]1 pod 
ustanovení § 85 b) tr. zák. čís. 3161. ,_ 

~ ~ _ . ustanovení § 87 tl'. zák. předpokládá, .mluvíc ~ >~jiném}e -zlo~1ysl
nosti podniknutém činu« čin ndlišnSr OCl zlomysil1eho poskozel1l ma
jett:u po rozumu § 85 tr. zák. čís. 3161. 
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- - dle § 87 tf. zák.: zločinem podle § R7 tf. zák. jest úmyslné (ze zlo
mvslnosti předsevzaté) přestoupení normy, která zakazuje přivo
dění nebezpečí pro život, zdraví nebo bezpečnost těla lidí čís. 3132. 

- - - zl)' úmysl pachatelúv musí směřovati ku přivoděnÍ tO'hoto nebez
pečí, zl)"' úmysl, ohroziti, znamená tolik co věděti, že se předse
vzatým činem nebezpečí přivádí čís. 3132. 
zločin podle § 87 tr. zák. Ji(~lzc spáchati zlomyslným poškozením 
cizího majetku' čís. 3161. 
zlomyslná poškození cizího majetku, z ;-Jichž múže vzejíti nebez
pečenství pro život, zdraví nebo bezpečnost těla lidem, spadají pod 
ustanovení § 85 b) tl'. zák. čís. 3161. 

- -- - ustanovení § 87 tr. zák. předpokládá, mluvíc o »jiném ze zlomysl
nosti podniknutém činu« čin od1išn~1 od zlomyslného po-škození 
majetku po rozumu § 85 tr. zák. čís. 3161. 

- - - ke skutkové podstatě zločinu podle § 87 tr. zák. jest po stránce 
subjektivní zapotřebí alespoň vědomí pachatelova, že svým jedná
ním nebezpečí v ~ 85 b) tr. zák ... naznačené zpúsobl1je nebo zpú
sobiti můž"e čís. 3273. 

- - - zločinem podle § 87 tr. zák. jest ú mys I n é (ze zlomyslnosti 
předsevzaté) přestoupení normy, zakazující píivodění nebezpečí 
pro život, zdraví nebo b2zpečno-st těla lidí čís. 3325. 

- - - po subjektivní stránce netřeba, by úmysl pachatelův přím? smě
řoval k přivodění nebezpečí, stačí, že se pachatel dopushl činu, 
věda, že může z něho nebezpečí vzejíti či s. 3325. 

dle § 93 tr. zák.: § 93 tr. zák. předpokládá při omezování osobní svo
body, nezáležejícím ve věznění, alespoií takové zasažení do osobní 
svobody, jež se blíží kvalitativně věznění čís., 3074.. . 
zločin je spáchán již neoprávněným omezovál1lm a mkoh teprve 
úplnS'm odejmutím osobní svobody člověka čís. 3074. 
jen pouhé stížení nebo znesnadií.,ování volného pohybu nezakládalo 
by onu skutkovou podstatu čís. 3074. 
souběh s přest. § 20 čís. 2 zák. o p'Otírállí pohlavních nemod 
čís. 3252. 
skutkovou podstatu zločinu podle § 93 tl'. zák. tvoří každé omezo
vání napadené osoby v užívání osobní svobody, t. j. ve volnosti 
pohyhu a ve v}'konu sv'Obodné volby místa pobytu, ať se tú děje 
násilím fysickým nebo psychickým nebo lstí čís. 3260. 

- - - nenáleží sem sice pouhé stížení pohybu, ani omezení svobody tak 
nepatrné, ž'e by překážky mohly bSrti kS'mkoliv beze všeho přemD
ženy nebo tak krátce trvající, že by pro své rychlé pominutí jako 
takĎ~é ani nebylo pociťováno čís. 3260. 

- - - krátkost doby omezování osobní svobody může však bS'ti v~'vá
žena jehO' intensitou, takže dlužno vyloučiti z trestní sankce § 93-
tr. zák. jen omezení zcela pomíjející 0' kvalitč zcela nepatrné čís. 
3260. 
spolupacha,telství zločinu podle § 93 tf. zák. čís. 3260. 
nevyžaduje se, by pachatelé zamýšleli trvalé omezování, n~rbrž 
stačí každé omezení ve volném pohybu a ve svobodné volbě místa 
pobytu, není-li zcela pomíjející a cO' do. intensity tak bezvýznamné, 
že se dá kýmkoliv beze všeho odstraniti čís. 3260. 

- - - skutkové předpoklady pro spo1-upachatelství JSDU splně-ny nejen 
tenkráte, když se spolupachatelé o- trestném činu předem nebo vSr-

slnvně srozuměli, nýbrž také, když se jednotliví z nich připojili 
k davu, páchajícímu trestné činy a vědomě s Dstatními spolu
působili k dosažení spOlečného cíle čís. 3260. 

- - - spolupa,chatelé zodpovídají nejen za svO'u vla-stní činnost, nýbrž 
i za celý výsledek společnéhO' podnikU či s. 3260. 
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zločinem podle § g~-) tl'. zák. jest již pouhé omezováni, nikoli teprve 
naprosté odnětí osobní svobody člověka čís. 3302. 
zločin páše se již tím, že se postižené osobě_ překáží v užívání její 
osobní svObDdy, nikoliv teprve tím, že se jí to znemožňuje čís. 
3302. 

- - - stačí, že byly volnému pohybu oné osoby kladeny překážky, třebas 
nebyly nepřekDnatelné, ani takové síly, že se stal jakýkDliv odpor 
napadené osoby nemožným čís. 3302. 

- - - o pouhém ztížení, znesnadnční pnhybu bude lze mluviti jen tehdy, 
trvá-li činnost pachatelova, střetmlvší se s Dpačnou vůlí postižené 
osoby, po dobu tak nepatrnou, že ji osoba ta právě pro její rychlé 
skončení nepociťuje jakO vážnou překážku, již musí zdo.lati, by si 
zjednala volnost pohybu, nS'brž jen jako obtěžování, od něhnž bude 
upuštěno, jakmile Dbranou naznaČÍ., že se jím cítí ve volném po
hybu zkrácena čís. 3302. 

- - - Dkolnost, že činnost pachatelDva trvala jen poměrně krátkou dobu, 
může býti vyvážena včtší intensitou překážek volného pohybu, 
obzvlášťě vážností účinků, které jimi najmě i v duši postižené 
osoby nastaly čís. 3302. 

- - - v subjektivním směru se vyžaduje a stačí (horně vědomí o- proti
právnosti jednání) vědDmí pachatelo.vo, že napadená osoba poci
ťuje jeho jednání jako omez'Ování osobní svobody čís. 3302. 

dle § 96 tl'. zák.: pro- zločin únosu podle druhé věty § 96 tr. zák. ne-ul 
sice třeba, by dítě bylo z mod a vlivu rodičů odiíato trvale nebo 
na delší dobu, jest však třeba, by šlo o dDbu asp-oú tak dlouhou, 
že odr,ětí to vzhledem l1a okolnosti mohlo b),ti rodiči důvodně po
ciťDváno jakO porušení mocenských práv nad dítětem či s. 3042. 

- - - nestačí, šlo-li jen o pDuhou neposlušnO'st dítěte, ,nespojenou s újmQlu 
oněch mocenských práv (noční toulka). Pro zločin únosu dítěte 
rodičúm stačí, bylo-li lsti nebOl násilí použito buď proti dítěti nebo 
proti rodičllm čís. 3042. 

dle § 98 a) tr. zák.: »násilím« míní. zákon porušení tělesné nedo.tknu
telnosti jiné o-soby, jakékOliv jednání, které směřuje přímo nebo 
nepřímo proti samotnému tělu osoby, jíž se činí násilí 'č í' s. 3069. 
násilí se může týkati i některé osoby napadenému blízké, rDdiny, 
příbuzn)"ch nebo c-hráněnců čís. 3260. 
pojem »chráněnců«, t. j. osob pod ochra1lou napadeného, dlužno 
vykládati co nejšíře čís. 3260. 
farní osadníky dlužno pokládati v poměru k faráři za oSDby chrá
něné v on0111 smyslu čís. 3260. 
viz též nás i 1 í dle § 81 t r. zák. 

dle § 98 b) tr. zák.: skutková podstata zločinu vydírání není dána, má-li 
ten, kdO' druhé oSDbě skutečné násilí učiní nebo jí způsobem uvc
denSrm v § 98 b) tr. zák. vyhro.žuje v úmyslu, by ji přinutil k ně
jakému konání, dopuštění nebo opomenutí, buď skutečné neb aspoJ1 
domnělé právo na konání, dopuštění neb npomenutí, jež chce vy
nutiti bud' násilím nebo pohrůžkou čís. 3044. 
otec není oprávněn brániti cizímu děvčeti v milDstném poměru 
k jeho syno;vi čís. 3044. 
reáIní souběh zločinu podle § 174 I a) tr. zák. se zločinem podle 
§ 98 b) tr. zák. čís. 3078. 
pohrůžka (§ 98 b) tr. zák.) nemusí býti pronesena ústně,· múže 
záležeti i v konkludentním jednání, které je s to vzbuditi ,v ,ohro
žené osobě důvodné obavy a které je touto osobou 'v témž smyslu 
pDjímáno; rozdil od útisku; ten má na mysli jen takové pohrůžky, 
které nemají způsobilosti vzbuditi dúvodn-ou obavu čís. 3092. 

.1 
!'i 
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skutková podstata zločinu podle § 98 b) tl'. zák. vyžaduje, by se 
vyhrůžka (t. j. opovčd' zla) dostala ohroženému vúbec nějak k vě
domí čís. 3095. 
jest nezbytnou náležitostí vyhrů~ky, že ohrož~~ý :lskl1t~~n.ěni zla 
mu opovězeného může očekávatI, pokud s~ ty ce ze pO~l,ta s ne
bezpečím, že pachatel pohrůžku uvede take ve skutek Cl s. 3095. 
otázka, zda pohrůžka podle §. 9,8 b). tf. :á,k. jest způsobilá vzbu
diti důvodné obavy, jest quaestm llilxta Cl s. 3140. 
pro posouzení zda vyhrůžka jest s to vzbuditi v ohroženém dů
vodné obavy ~e smyslu § 98 b) tf. zák., jsou pOdl,e ~ákona (kro:mě 
důležitosti zla, jímž bylo pohrozeno) rozhodl:y~l »okolno;;t~ a 
osobní povaha« ohroženého; výrazem »okolnosh« JSou tu mmeny 
okolnosti (poměry) ohroženého, čís. 3193. 
skutečnost, že vyhrůžka ublížením na cti nebo n~ ~vobod~ byl~ na
mířena proti osobě, jež se cítí nevinnou, nevylucule podradem vy
hrůžky pod ustanovení § 98 bl tr. zák. čís. 3193. 
ke skutkové po.dstatě tohoto zločint! se nevyžadt~~e, by byla v ?~h!o
ženém skutečně vzbuzena důvodna obava, stan, byla-h vyhmzka 
objektivně k tomu zpúsobHou čís. 3í 93. 
reální a ideální souběh zločinů podle § 83 druhý případ a § 98 b} 
tr. zák. čís. 3199. 
nejde o vydírání (§ 98 b) tr. zák.), čelilo-Ii násilí, jehO'ž bylo už~to; 
k vynuceni konání neb opomenutí, na něž měl pachatel (skutecne 
nebo domnělé) právo čís. 3227. 
jde o pouh~r přestupek po.dle § 431 obč. zák., zjedna1:.li si myanžel 
klid ku spánku tím, že vystřelil na ostro, aby zastrasI1 manzelku, 
rušíd ho. ve spánku čís. 3227, 
vydírání (§ 98 b) tr. zák.), t. j. donucO'vání jiné,ho k, ~~zhod!1utí 
vůle k němuž by se jinak nebyl odhodlal, psychlckym nasJ11m; pred
pok{ádá sice, že vyhrůžka (ublížením na těle, sv~bodě, ch ueb? 
majetku) musí směřovati přímo nebo nepřímo prah tomu, kdo ma 
b~rti donucen, t. j. musí býti určena k tornu, by se mu dostala na 
vědomí ·č í s. 3260. 

_ _ _ avšak zlo, ublížení, jímž se vyhrožuje, muze s~ (stejn~ j~ko n~'si1í 
p'odle § 98 a) tr. zák.) týkati i některé osoby lemu bIlz,ke, rodmy, 
příbuzných nebo chráněnců čís. 3260. 
pojem »chráněnctl«, t. j. osob pod o.chtanou napadeného., dlužno 
vykládati co nejšíře čís. 3260. 
farní osadníky dlužno pokládati v poměru k faráři za osoby ,chrá
něné v onom smyslu čís. 3260. 
skutková podstata zločinu vydírání podle. ~ 98 b) t~·. zá~. nepřed
pokládá ani způsobilost vyhrůžky, vzbudlŤl v tom, ]emuz hyro~eno, 
strach a nepokoj, ani, by tento účinek u ohroženého' skutecne na-
stal čís. 3264. v • 

_ _ _ nezáleží ani na tom, zda ohrožená osoba chápe' vyhrůzku ]a:ko .yy-; 
d:irání, ani na tom, zda je vyhrůžka té síly, by bylo vynuceno llste 
konání neb opomenutí čís. ·3264. 

_ _ _ pojem vydírání jest již naplněn zpús~b.ilostí yy~rů~ky vyzb?diti ?U;
vodnou obavu a jejím účelem, vynutlh protIpravne nelake konam, 
opomenutí nebO' snášení čís. 3264. v 

_ _ _ v subjektivním směru se vyhledává kromě věd,~n:í pach,aytel,o:v;a, ze 
vyhrožuje zlem v § 98 b) ,tr. zák. ~v.:?el1ým, tez leho vazuy umysl 
vynutiti úkon, na který pravo nema Cl s. 3360. 

viz též násilí dle § 99~ . 
dle § 99 tr. zák.: reáln)T souběh se zločinem podle § 83 čís. 3062. 
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ani s hlediska ~ 99 tr. zák. :1ezáleží na protiprávnosti prostředku, 
jehož bylo pachatelem použito, nýbrž jedině na protiprávnosti 
účelu jím sledovaného čís. 3104. 
zákon chrání v § 99 tf. zák. právní statek duševního klidu, bez roi
dílu, zda pachatel je oprávněn zpusobiti opovězené jím zlo. či ni
koliv; nezáleží proto na tom, zda nsoba, jíž se hrozí oznámením 
trestného čínu, čin ten skutečně spáchala čili nic čís. 3104. 
ke skutkové podstatě zločinu podle § 99 tf. zák. se nevyžaduje, by 
pohrůžka di'lvodnou obavu skutečně vzbudila, stačí, bvla-li k tomu 
objektivně zpusobilou čís. 3104. -
pnjmovým znakem. skutkové podstaty není pachate1Uv vnitřní 
opravdový úmysl ohroženému ono zlo, jímž mu hrozí, také sku
tečně způsobiti, stačí již vnější projev odhodláni, zlo to ve skutek 
uvésti; nesejde na tom, zda je pachatel také ve svém nitru oprav
dově odhodlán tak učiniti čís. 3104. 
nevyhledává se (na rozdíl od § 81 tr. zák.) nebezpečné vyhrožo
vání, nýbrž stačí pohrůžka jedním ze zel uvedených v § 98 b) tr. 
zák., tedy i pohrůžka. ublížením na těle čís. 3140. 
pohrůžka k třetí osobě v nepřítomnosti toho, komu plati, jest jen 
nebezpečnou pohrúžkou ve smyslu § 99 tr. zák., pronesl-li ji pa
chatel v úmyslu, by ji PQsluchač nepřítomnému adresátovi vyřídil 
a tím ho ve strach a nepokoj uvedl, nebo je-li ~i pachateI aspoň 
vědom toho, že se ohrožený o. vyhrúž,ce za všech okolností dozví 
čís. 3151. 

z kterého vzešla důležitá škoda: pojem čís. 3355. 
- viz též smilstvo dle § 125. 

Násilné smilstvo viz s m i I s t von á s i j' n é, 
- vyklizení viz 11 á s i 1 í dle § 83. 
- vztažení ruky: pojem čís. 3069, 3182 3309, 
- - viz též 11 á s i 1 í dle § 81. ' 

Nási1ný čin viz či 11 11 á s i 1 11 ý. 
- pohlavní akt vi,z s m i ,J 5 t v o 11 á s i 1 n é. 
- vpád: pojem čís. 3273. 
-- - viz též 11 á s i I í dle § 83, 

Následky činu viz ú mys I z I {,I. 
- viz též tl š k o. ze n ( dle § 152. 
jednání viz II š k o z e 11 í dle § 335. 
smyku viz a II t o ITl o bil. 
- viz též u š k o z e n í dle. § 337. 
soulože viz potírání pohlavních nemocí. 

Následná přísaha viz přísaha následna. 
Nasta1ý výsledek viz pří čin nás O' u v i s 1 O' s t. 

- - viz též II š k o z e n í dle § 335. 
Nastoupení trestu viz vaz b a. 
Nástroj viz II Š k o z e n í dle § 155 a). 

- viz též 11 á s i I í dle § 84. 
- nebezpečný osobni svobodě viz ·k r á ci e ž dle § 174 I a). 

Nastrojení zléhú s1mtim viz s p o I II V i n a. 
Nátlak na cizí vůH viz pot í rán í p ohl a v n í Chll e moc í. 

- na obviněnéhú viz o b v i 11 ě II ~r. 

Návěty viz u r á ž k a 11 a cti. 
- viz též hod 11 o cell í p r ů vod ů. 

Návladní komory viz říz e II í kár n é. 
Návod viz s pol ti v i n a. 
Návodce viz 11 á s i 1 i dle § 84. 

I 
I 

I 
II 
I 

I 

I 
I 
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Navrácení v předešlý stav (§ 364 tr. ř.): v mylném předpokladu, že byla zmateční 
stížnost ohlášena již obhájcem (chudých), nejde po případě o neod
vratnou překážku podle § 3'64 tr. ř. čís. 3190. 

Návrh na potrestáni viz o II žalob a s o II k ľ o m á. 
- - viz též II l' á ž k a II a cti (§ 495 O' d s. t 2). 

- viz též o b žalob c e s o II k r o m ý. 
- viz též och r a. 11 a v V II á 1 e z Ů. 
na stihání viz ob žalob čes o II k r o m ý. 
- viz též pro mlč e 11 í. 
spoluobžalovaného viz z mat e k čís. 4 § 281. 
-- viz též z mat e Je čís. 5 § 344. 
průvodní viz P ľ li vod tl í II á vrh. 

Návrhy pro práce architektonic!<é viz p li vod c o v s k é p r á v o. 
- stran viz pro- t o k 01. 
- - viz též z mat e k č; s. 4 § 2...~1. 

Navržený za svědka viz pod vod dle § 199 a). 
Názor viz z II a I e c. 

odlišný viz p O' 1 i ti c Je á str a II a. 
- viz též urážka na cti, 
právní viz hod 11 o cell í p 1" Ú vod Ú. 
- viz též z mat e]z či s. 9 a) § 281 tf. ř. 
zna:ce viz hod 11 oe e II i P r fr vod ů. 
- viz též z n ale c. 

Názory společenské viz II r á ž Je a n a cti. 
- třetích osob viz hod noc e n í p r fr vod fr. 
- - viz též II r á ž k a na cti. 

NebezpeČÍ: stupně §§ 337, 85 c) tr. zák. č.í s. 3075. 
viz též a II to mobiL 
viz též u š k -o- z e 11 í dle § 337. 
bezprostředně hrozicí viz och r a 11 are p II b II k Y (§ 15). 
pro bezpečnost těla viz 11 á s i 1 í § 87. 
života viz II š k o z e n í dle § 155 a). 
-- v:z též násilí dle § 85 b), 87. 

Nebezpečná pohrůžka: jest výkonem násilí (§ 83 tf. zák.) čís. 3273. 
Nebezpečné okolnosti viz a u t o ID o 11 i 1. 

- - viz též u š k o z e n í dle § 337. 
Nebezpečnost nástroje viz u š k o z e 11 í dle § 155 a). 
Ne bis in idem: zrušení rozsudku podle § 33 tr. ř. pro porušení zásady ne bis in 

idem čís. 3275. . 
byl-li určitý skutek (kontrahování dluhu) odsuzujícím ro-zsudkem pod
řa.děn pod nedbalé jednání ve smyslu § 486 čís. 2 tr. zák., nelz~ .bez 
porušeni zásadv ne bis in idem týž skutek novým rozsudkem kvahflko
vati jako jednání úmyslné podle § 197 tr. zák., třebas bylo při onom 
hlavním přelíčení státnímu zástupci vyhraženo stíhání (§ 263 tr. ř.) pro 
podvod čís. 3364. 

Nečestný čin viz č i TI II e čes t-n ý. 
Nedbalost nevědomá viz u š k o z e n í dle § 335. 
Nedílný celel, viz čin t r e s t 11 ý. 
Nedokonané sváděni viz p o k u s (§ 9). 
Nedorozumění (posl. ods!. § 330 tr. ř.): pojem či s. 3078. 

- - viz též porota. 
Nedospělost: jako okolnost polehčující čís. 3248. 

- viz též II e zle t i los t. 
Nedostatečné zpopelnění viz In r t vol a. 

- - viz též P oh ř b í v á II í Q: h II ě m. 
Nedostatečnost navrhovaného trestu viz s a m o s o- II d c e. 

I 

1 
I 

Nedostatek odflvodnění viz z ni a t e k čís. 5 § 281 t ľ. ř. 
poškoz{)vacího úmyslu viz Zll e u ž i ti moc i ú ř e d TI í. 
- viz též otázka hlavní. 
tlumit viz bez t r es t 11 o s t dle § 2 g). 
vědomostí viz II r á ž k a d -1 e § 491. 
zmocněni viz a d v o kát. 
- viz též pln á In o c. 

Nedostavení se soukromého obžalobce viz ob žalob c e s o Ll k r o m }'. 
Nedotknutelnost tělesná viz TI á s i 1 i dle § 81 t ľ. zák. 

viz též I o II .p e ž. 
- - viz též II r á ž k a dle § 312. 
- - viz též TI á s i 1 í dle § 98 a). 

Nedovolená zbraň viz z b roj n í pa te n t. 
Nedovolené mýcení lesa viz och r a -n ale s ll. 

- přechovávání viz tel e g r a f y. 
Nejasnost viz z mat e k či s. 5 § 281 t r. ř. 

Nejdelší trest viz t r e s t. 
- - viz též s o II běh. 

Nejmenovaná osoba viz o s o b a n e jme n o v a 11 á. 
Nejnižší trestní sazba viz o d voJ á n í. 

viz též s o II běh. 
- - viz též trest. 

-- viz též s a m o s o II d c e. 
Nejtěžší trestný čin viz o. d vol á 11 í. 

- - viz též s o II běh. 
Nejvyšší soud viz z r II Š a v a c í s o li d. 
Nemoc viz Q. d P Q. r. 
Nemoce pohlavní viz pot í rán í p ohl a v 11 í c hne moc í. 

- zvířecí viz nakažlivé nemoci zvířecí.. 
Nemocenská pojišťovna viz II r á ž k a na cti. 

- pokladna viz urážka dle § 488. 
- - viz též u r á ž k a t i s k e m. 

Nemotorná povaha viz II r á ž k a li 1 e § 491. 
Nemovitá věc. viz věc ne m o v i t á. 
Nemravná smlouva viz a d v o kát. 
Nemravný čin viz čin 11 e mra v n )'. 
Neodolatelné donucení: pojem čís. 3205, 3319. 

-- viz též beztrestnost dle § 2 g). 
Neodvedetú vybraných peněz viz z p ľ o 11 e věr a. 

- - viz též podvod dle§199d). 
Neodvislé přesvědčení viz hod noc e 11 í P r fr vod u. 
Neodvratitelné jednátú viz jed 11 á TI- í i1 e o d v r a ti t e J n é. 
NOOdvratná překážka viz odp or. 

- - viz též n a v r á cell í v pře d e Š 1 Ý s tav. 
Neopatrné předjížděni viz a u tom o'b i 1. 

- ..........: viz též uškození dle § 337. 
Neopatrnost viz II š k o z e-n í dl e.§ 335. 

- - viz též II š k O' ze n í dle § 431. 
Neoprávněné omezováni viz 11 á. s i 1 í dle § 93. 
Neoprávněné označení zboží viz och ran a z 11 á 111 e k. 
Neoprávněný vydatellistiny viz podvod dle § 201 a). 
-.Neplatnost plné moci viz a d v o kát. 

Tlestnl rozbodnutt X. 
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Neplatný úkon: řízení přlpravného čís. 3179, 
- - viz též z Ú1 a t e k čís. 2 § 28l. 

Nepoctivý způsob života viz ž e br ota. 
Nepokoj viz násilí dle § 99, 98 b). 
Neporušenost mravní viz s v e d e II i. 

pohlavní viz p _o t í r á II í po hla v II í Chll e m {~ (' í. 
- viz též s v e den í. 

- tělesná viz uŠkozen,i dle § 335. 
- - viz též II š k o z e 11 í dle § 431. 

Neposlušnost dítěte viz II á s i 1 í dle § 96. 
Nepoužití zbraní viz ochrana republiky (§ 15). 
Nepraktická povaha viz II r á ž k a dle § 491. 
Nepravá listina soukromá viz p' o d vod dle § 201 a). 
Nepravdivé tvrzení: při prodeji dobytka čís. 3323. 

- viz též p O' d vod. 
údaje: v inserátech čís. 3242. 
- viz též pod vod (§ 201 dl. 
udáni: orgánu bezpečnostnímu čís. 3239. 
- viz též hl á š e 11 í fal e Š tI é. 

Nepravý aspirin viz pod vod. 
Nepřátelské smýšlení viz och r a II are p II b I i k Y (§ 14). 
Nepřátelský úmysl viz ú mys 1 z I ý. 

- - viz též II š k o z e n í cl I e §§ 152, 157, 153. 
Nepřátelství viz pří s e Ž II Ý V ý s I e é h. 

- viz též s v ě e dek. 
Nepředpojatý čtenář viz II r á ž k a t i s ke m. 
Nepřekročení přípustné rychlosti viz a u to-mobiL 

- - viz též II š k o ze nf dle § 337. 
Nepřibrání soudních sVědků viz II í s tll í ohl e dán í. 
Nepřímé nabádání viz och r a II are p u b I i k y (§ 15). 
Nepřit11\ěřené užívání úvěru viz úpa dek z n e d bal o s ti. 
Nepřiměřeně nízká cena viz 'P od í 1 nic tví II a krá d e ž i. 
Nepřímý zlý úmysl viz ú mys 1 z I ý. 

- - viz též u š k o z e II í dle §.§ 152, 153. 
Nepřípustný výkon advokacie: koncipientem zemřelého advokáta čís. 69 dis_ 

- - viz -též a d v o kát. 
Nepříslušnost samosoudcova viz pří s 1 II Š II o s t. 

. _~ viz též s a m O' s o II d c e. 
- soudu viz pří s 1 II Š n o. s t. 

Nepřístojnost viz s o II d c e. 
Nepřítomnost obžalovaného viz o d P 01". 

-- viz-též hlavní přelíčení. 
- - viz též obžalovaný. 

Nepřítomný adresát viz nás i I í dle § 99. 
Nepřístojný výraz: není sesměšňováním čís. 3066. 

- - viz též II r á ž k adJ e § 491. 
Nepříznivá konjunktura viz z pro n e věr a. 
Nerozbodná okolnost viz o k o I n o st ne r o z hod n á. 
Nerozpoznaný souběh viz z mat e k čís. 10 § 281. 
Nervová choroba viz od por. 
Neschopnost platiti viz úpa ci e k z n e d b a los t i. 

- - pojem či s. 3120, 3307. 

Neslušné chování viz a cl vak á t. 
Nespravedlivé .obohacení viz a d vak á t. . 
Nesprávná relac~vviz lltrv~á.ní na .c~~. . 

- - viztezzneuzltl mOCI ulednl. 
Nesprávné celní deklarace viz cel 11 í dek 1 a r a c e. 

- údaje v průkazce viz podvod dle§lg9d). 
Nesprávně popřený souběh viz z mat e k čís. 10 § 281. 
Nesprávnosti formální viz p o ľ ota. 

- materiemí viz p o ľ ota. 
k " 9 )' 281 t r. ř. Nespráv:ný právní názor viz z m ~ t e oCl S. ~ a tj 

- - viz též hod noc e 11 1 P ľ II vod u. 
- účet viz pod vod. 

Nestíhaný původce viz II r á ž k a 11 a cti. 
Neúplnost rozsudku viz z m ~ ~ e k čís. 5 § 2~1 t r. ř. 

- řízení viz z mat e k Cl S. 4 § 281 t r. r. 
Neuposlechnutí příkazu strany viz p? 1 i t i c k á str a II a. 

- - viz též tl r á ž k a II a Cti. _ v., 

- služebního nařízení viz ú ř e d TI í k ve r,e 1 n y. 
Neupřímné jednání viz jed n á n í n e tl pří m TI é. 
Neurčité Obviňování viz II trh á n í TI a cti. 
Neuskutečnitelnost příkazu viz k o m i s i o 11 á r. 
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- - viz též z pro 11 e v ě ľ a. ., " , 
Neurolog: zákon nežádá jich přibránÍ pro přezkouma11l dusevmho stavu čís. 3319. 

- viz též z n ale c. 
Neuvědomění si následků viz II Š k o z eíl í dle § 335. 
Nevědomá nedbalost viz n e d bal o fl tne věd o m á. 
Nevědomost viz pod vod. 
Nevinkulovaná ktúžka viz v k 1 a tl 11 í k níž Je a. 

- - viz též krá d e Ž. 

Nevinná osoba viz o s o b a n e v i 11 11 á. 
Nevlastní syn viz z a hit í. 
Nevyhovění návrhu na výslech svědka viz z mat e k čís. 4 § 281. 
Nevyřízení obžaloby viz z mat e k čís. 7 § 281. 
Nezávadná lidová rčení viz tl r á ž k a n a cti. 
Nezkušená povaha viz II r á ž k a dle § 491. 
Nezletilá dcera viz s v e den í. v ~ 

Nezletilost: (okolnost, že je pachatel na hranici zletilosti) není P~l prec1I1ťch a ~te-) 
stu cích podle § 264 a) tr. zák. (odchylkou od us~ano~el~l, § 46 a) tr. za . 
Okttllostí' polehčující, nýbrž tŮ'~iko blízkost llednspelostJ C 1 S. 324.'3. 

- svedení ne zletilé dcery čís. 3280. 
Neznalost viz II r á ž k a dle § 491. 
Neznámá osoba viz o s o b a :1 e z 11 á m á. 

- silnice viz a u tom o h ll. 
- - VIZ též II š Je o z e n í dle § 337. 

Nezpůsobilý prostředek viz pod vod. 
Nezijzená žádost po penězích viz cha m t i vos t. 

- - - viz též u r á ž k a dle § 491. 
Několik osob viz II r á ž k a n a cti. 

tiskáren viz ti s k op i s. 
-- - viz též r e d a k t o r. 

zostřeni viz t r e st. 
Nízká cena viz p o -cl í 1 11 i c t v i II a krá d e ž i. 
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Nižší organisační oddíly viz pol i t i c k á str a II a. 
- - viz též II r á ž k a dle § 492. 

NQc1ehář: pojem čís. 3240. 
- viz též h 1 á šefl í f a I e Š II é. 

Nočnl toulka: dítěte čís. 3042. 
- - viz též násilí dle § 96. 

Notář: v~apodobení l1?tá!ské J?yěřovací do!Ožky a podpisu notářova na knihovních 
za~?st~ch (pecete notarovy na onech doložkách) čís. 3301. 
ovenl-!, l1'?tat na trhové smlouv:ě a na legalisačnim protokolu, kter)' svěřil 
a9vo~ato~!", ze byly. smlouva 1 protokol v jeho přítomnosti pOdepsány, 
ackoI~v pn }~~h Pc:.dPl~U nebyl přítomen, porušil tím povinnosti v §§ 38 a 79 
~~t. r. no~an ulozene a dopustil se kárného přečinu podle § 157 not ř 
CIS. 61 d18. . : 

předpi~ dn!.hého odst. § 159 not. ř. jest předpisem velícím nepřipouští úchv-
lek ani výjImek (mím'ějšího trestu) čís. 61 dis.' . 

Notářská ověřovací doložka viz p Q. d vod dle § 199 d)'. 
Notářský řád viz n nt á ř. 
Nová trestní sazba viz t r e s t. 

- - viz též s a m o s o II d c e. 
Nouze viz bez t r e s t n O' s t dle § 2 g) t r. z á k. 
Nové dluhy viz úpa dek z n e. d b a I o. sti. 

hlavní přelíčení viz p r ů vod n í ř i z e n í. 
- - viz též z mat e k čís. 4 § 281. 
okolnosti viz hlavní přelíčení. 
- viz též o.dpor. 
- viz též tiskopis. 
otázky viz O' t á z k Y par o t c ů m. 
průvody viz hla v 11 í pře 1 í č e n í. 
- viz též průvodní řízen"í. 

Novela tisková viz u r á žk a ti s k e m. 
Novinářská zpráva viz i m II 11 i ta. 

- - viz též t i s k a p i s. 
Novinářský článek viz t i s k o. P i s. 
Novoty: v řízení zrušovacím jsou nepřístupny čís. 3149. 

Nový rozsudek viz odklad trestu podmíněný. 
-:;,.. viz ~éž,refoľmatjo in peius. 
ventel VIZ upadek Z nedbaIosti. 
zákon viz s O' II běh z á .k o n tl t r e s t'l1 í c h. 
zločin viz t r e s t. 
znalec viz zn al e c. 

Nutící okolnosti viz o k a 1 n o. s t i 11 U tí c í. 
- předpisy viz pře d p i syn u t í c í. 

Nutná obava viz bez t r é s t n O' s t dle § 2 g) tr. zák. 

Obava důvodná viz důvodná obava. 
- z tr~stniho stíhání: je nutící oko.lností čís. 3039. 
- - - viz též urážka na cti (§ 489). 

Obecná: čestnost viz poli,tická strana. 
- viz též urážka na cti. 
hodnota věci viz de 1 i k t Y m aj e t k o v é. 
- - viz též zpronevěra. 
plná moc viz pln á moc. 
- - viz též advokát. 

Obecně přístupná místnost viz u r á ž k a dle § 489. 
- - - viz též v e ř e j n o s t. 

Obecní hospodářství viz h o s pod á ř s t v i ob e c n í. 
jmění viz s tar o. sta. 
- viz též 1 í t o s t ú č i II n á. 
lázně: zpronevěra peněz za prodané lístky čí 5. 3341. 
- viz též z pro n e věr a. 
peníze viz z pro n ev ě r a ú ř e dní. 
starosta viz s tar o sta. 
- viz též ú ř e dní k v e ř e i II ý. 
strážník viz ú ř e dní k ve ř e j n ý. 
zastupitelstvo viz ú ř e dní k ve ř e j n ~" 
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zřízenec: k platnosti jeho ustanovení není zapotřebí, by byl vzat do přísahy 
čís. 321l. 

Obecný mír viz ochrana republiky (§ 14). 
Obeslání k smírnému jednání viz II r á ž k a t i s k e m. 

- za svědka viz pod vod dle § 199 a). 
Obhájce viz a d v o kát. 

- viz též pro s tře d k Y o P r a v n é. 
- viz též s věd e k. 

Obchod odvážný viz o d v á ž n Ý o. b cha d. 
Obchodní kO'njunktura viz k o. m i s i a n á ř. 

viz též z pro n e věr a. 
Objasnění věci viz hla v n í pře, 1 í Č e 11 í. 

- - viz též o -cl p o ľ. 
Objednatel zprávy v.iz II r á ž k.'l t i s k e m. 
Objektivní skutková podstata viz r o z s ude k. 
Oblast pohlavního života viz s v e den í. 
Obligatorní trest viz t r e st. 

- - viz též z b roj n í pat e n t. 
Obnova: ustanovení § 352 tr. ř. vztahuje se; - pokud jde o obnovu zastaven.éhu 

řízení - výhradně k trestnímu řízení, v němž již před zastavO'vacím usne
sením došlo k některému úkonu soudu podle § 38 tr, ř. čís. 3096. 
bylo-li trestní řízení soudem zastaveno dříve, než byl učiněn neb obsílkou 
zahájen so.ud-ní úkon O'noho druhu, nebo usnesl-Ii se sO'ud na základě vý
sledkú pátrání bezpečnostních Ílřa1dů k prohlášení obžalob ce, že neshledává 
příčiny k stihání (§ 90 tr. ř.)" v (nesprávné) formě zastavovacího usnesení 
na tom, že se řízení nezavádí, může být-o v řízení pokračováno pokud se 
týče zavedeno bez podmínek a mile-žitostí obnovy čís. 3096. 
správnost právoplatného obnovovacího usnesení nelze v O'bnoveném řízení 
znova přezkoumávati čís. 3096. 
mimořádná (§ 362 tl'. ř.): vzejdou-Ii zrušovacímu soudu pochybnosti o správ
nosti po.sudku znalců a o správnosti mezitímního usnesení, jímž porO'tn1 soud 
zamítl návrh na zko.umání duševního. stavu odborníky psychiatry, nařídí 
nalézacímu soudu, by konal šetření za účelem odstranění pO'chybností o pří
četnosti obžalO'vaného (§ 362 odstavec prvý tr. ř.) čís. 3201. 

Obnovené řízeni viz o b TI o v a. 
Obnovovací usnesení viz ob n o- v a. 
Obohacení viz a d vak á t. 
Obojetné jednání viz j e' d II á 11 í o- boj e t 11 é. 
Obraceni se za jízdy viz a u t o- mobi1. 

- - viz též u š k o ze n í dle § 337. 

Obrana republiky viz och ran are p ubl i k Y (§ 6~. 

Obraz viz p u v o. d c o v s k é P r á v o. 
Obsah článku viz t 'j s k o P i s. 

- - viz též u r á ž k a t i s k e m. 
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-- viz též r e d a k t o r. 
--:-, viz ,též ochra'na republiky (§ 42). 
hstmy VIZ podvod dle § 199 d). 
podání viz příslušnost. 
- viz též II r á ž k a n a cti. 
proje~u viz hod 11 o cell í p r ů vod ů. 
- VIZ též II r á ž k a n a cti. 
- viz též II r á ž k a t i s k e m. 
tiskopisu viz II r á ž ťat i s k e m. 
- viz též pří s 1 II Š 11 o s t. 
uplatňované výtky viz pro s tře d k y op r a v II é. 
urážlivéh9 projevu viz II r á ž k a 11 a cti. 
- - viz též II r á ž k a t i s k e m. 
znaleckého posudktt VIZ z 11 ale c. 
- - viz též h o od 'll o c e 11 í p r ů vod ú. 
zprávy viz u r á ž k a t i s k e m. 

Obsílka viz cl o r II Č e II í. 
viz též podvod dle § 199 a). 
k smírnému jednání viz II r á ž k a t i s k e m. 
- - viz též pro m J č e II í. 
k soudu viz svědek. 
- viz též uškození dle § 153. 

Obstaratel viz k n m i' s i Q. 11 á ř. 
- viz též zpronevěra. 

Obstavení věci viz mař e n i e x e k II C e. 
Obtěžo.vání viz n á sj 1 i dle § 93. 
Obvinění viz u r á ž k a dle § 487. 

- viz též II trh á n i Jl a cti. 
- úředníka viz utrhání na cti. 

Obviňování ze zločinu viz u trh á n í n a cti. 

Obviněný: u~,tan~vení § 2~1 čís. 2 tr. ř. týká se pouze neplatnS'ch úkDnů příprav
neho· nz..em; ne~p'ad~ s~m pr?'ÍokoI o zodpovědném výslechu choromyslného 
spoluobzal?vaneho, le~z neOl pod sankci zmatečnosti; ustanovení § 151 a 
§ 170 tr. r. nevztahuJI se na výslech obviněného čís. 3179 
neplatno.sti jest pOdle zákona stižen pouze nátlak na obviněl~ého ve formě 
j~ho přísežnéh~. výsl~chu jako svědka (§ '170 čÍs. 1 tr. ř.); porušení před
piSU, § ~02 tr. r. nem ohroženo zmatečnosti (§ 281 čís. 3 tr. ř.) čís. 3181. 
v kárnem řízeni viz řízení kárné. 

Obvody různých soudů viz p -o cl v o. d. 
- - - viz též příslušnost. 

Obyčejný kupitel viz o č hra li a zná m e k. 

Obžalob~: vvešla-~i obžaloba řízená na n~lézací soud v -moc práva, nemuze býti 
pnslusnosŤ1 tohot,o soudu. ?~po!.Q-yan? (§ 21,9 tr. ř.); z příslušnosti tohoto 
soudu mohl by vec vybavIÍ1 ]ed1l1e vy rok nalezaciho soudu podle" ?61 tr r' 
č fs. 3047. ~. ~ .. 

n:d?~pě)e-li ~met~ký s?ud (pětičlennS' senát) na základě 'výsledků hlavního 
p~ehcem k p:esvedcem '?' př!čítatelno~ti činu podle § 1 tisk. nov., jest na 
nem, by uvazoval o zaVl11el11 ~odpovyedného redaktora s hlediska § 6 tisk. 
nov. ~.e~ ohledu na to, zda znela obzaloba toliko' na přečin podle § 1 tisk. 
nov. Cly 1l~, eve~1t~m na onen přestupek, neb zda byla v tomto směru teprve 
do~atecne zmenena nebo- doplně-na (§§ 262, 267 tr. ř.) čís. 3066. 
o~)Zalo~e pr~ trestný čin podle § 1 tisk. nov. obsahuje (§ 262 tr. ř.) v sobě 
vZ,d~' tez obzalobu P!O zanedbá!Il poyinn~ péče. Trestný čin jest jak v pří
pade § ~ tak § 6 hsk. nov. tyz; vzdy Jde o uveřejnění článku trestného 
obsaht~ hskem; rozdí~ je jen v tom, že se v onom přfpadě stalo uveřejnění 
dOlosne, v tomto tohko kulposně čís. 3098. 
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zákon na ochr. rcp. nezměnil předpisy XVI. hlavy trestního řádu o vydání 
v obžalovanost, podle nichž je úkonem bezprostředně po podání Obžaloby 
následujícím doručení obžaloby obviněnému čís. 3109. 

obžalobce není povinen použíti prostředku ku zjištění původce; veřejn)' 
obžalobce není povinen ani ke smírnému je,dnání, nežádal-li o ně obviněnS'; 
smírné jednání bez návrhu (obligatorně) jest předsevzíti jen v případech 
soukromého návrhu na stíhání nebo soukromé Obžaloby čís. :~109. 

doručení Obžaloby bez předsevzetí procesních úkonů podle § 8 odst. prvS' 
a druhý zák. čís. 124/24 sb. z. a n. (jmenování původce a zavedení smír
ného jednání) není zmatečným čís. 3109. 
nejde o porušení předpisů §§ 262, 267 tr. ř., podřadil-li soud skutek pod 
ustanovení prvé věty § 84 tr. zák., kdežto obžaloba spatřovala v nčm čin 
spadají-ci pod trestní sazbu druhé věty § 84 tr. zák. -č í s. 3199. 
rozšíření obžaloby podle prvé věty § 263 tr. ř. čís. 3238. 
uznal-li sou-d obžalovaného vinným, že vykonal křivou přísahu na místě, 
v době a v právní věci v obžalobě uvedených, učinil předmětem od.suzu
jícího výroku, třebaže odvodil křivost přísahy z jinS'ch skutečností, než které 
uplatňovala obžaloba, nikoliv jiný, nS'brž týž skutek, ke kterému obž'aloba 
směřovala (§§ 267, 281 čís. 8 tr. ř.) čís. 3300. 
z mezí obžaloby jest vykročeno, uznal-li soud obžalovaného vinným skut
kem, k němuž obžaloba nesměřovala, nikoliv, podřadil-li skutek obžalobou 
stíhanS' pod jin}' zákon trestní, než který naznačoval obžalobce (§§ 262, 
267 tr. ř.) čj s. 3317. 
totožnost skutku není rušena tím, že skutek nabyl jiné tvářnosti tím, že 
přibyly nové obžalobou neuplatúované, nebo pominuly obžalobou uplat
i'lované skutkové složky, a není rušena ani tím, že soud nahrazuje co do 
určitých složek žalobního děje skutkové okolnosti ob-žalobou tvrzené sku
tečnostmi odchylnými (opačnými) čís. 3317. 
není překro.čením obžaloby, vyřídil-li soud obžalobu v těch mezích, v nichž 
podle svS'ch důvodú a co do výroku v 'konečné jeho úpravě vskutku byla 
podána čf s. 3327. 
zmatek podle § 281 čis. 7 tr. ř. jest tu tenkráte, pominul-li soud mlčením 
skutek, kter}' byl předm~tem obžaloby, nikoliv tenkráte, posoudil-li skutek 
po právní stránce od-chyll1ě od obžaloby a opomenul-li spmstiti od kvali
fikace o b~ažené v obžalobě čís. 3329. 
obžaloba je přípustnou (§§ 207 a násl. tL ř.) l1ejen, když vina stíhaného 
z trestné~o činu je naprosto nepochybná, nS'brž i, když je proti němu do
::>tatečné podezření z činu nebo z činů trestných (§ 213 čís. 2 tr. ř.) čís. 
3330. 
nevyří:zen-í obžaloby viz z mat e k čís. 7 § 281 tf. ř. 

překročení obžaloby viz z mat e k číl S. 8 § 281 t r. ř. 

soukromá: vydavatel listu jest oprávněn (§ 27 tisk. nov.) podati soukromou 
obžalobu, čelil-li urážlivý útok proti listu jim vydávanému čís. 3038. 
z trestního oznámení i z obžaloby musí jasně vysvítati, jménem koho 
vydavatel vystupuje jakO obžalob-ce, zda jménem vlastním či jménem 
listu čís. 3038. 
výtky proti množství osob (příslušníkům stavu a pod.) lze stihati jako 
urážky na cti jen pot-ud, pokud jsou míněny jako urážky jednotlivS'ch 
k tomuto souboru náležejících osob., a pokud jim také tak bylo rO'z
uměno čís. 3068. 
aktivní legitimace k soukromé obžalobě tu předpokládá, by znatelným 
zpúsobem byli označeni jednotlivci, na něž' se vztahuje urážlivý výrok 
čj s. 3068. 
právní zástupce zemřelého soukromého obžalob ce není osobou, která 
by podle § 495 odst. druhS' tr. zák. měla právo setrvati dále na obža-
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lobě jeho jménem podané a učiniti konečn,r návrh na potrestání obža-
lovaného čís. 3068. - . 
al!;nestie pr~sidenta rep~b!iky ze dne 2. června 1927 nevztahuje se na 
pnpad, byl-li vedle verejne obžaloby vznesen i soukromožalobní nárok 
třebas jen in eventum čís. 3220. ' 
~t~hání? přestupkť\ § 525 tr. zák. jest vyhraženo obžalobě soukromé 
Cl S. 3 ..... 69. 
d~je:1i .,S~ O'?yiJ~ování znameními, připadajícími na jednu z více osob 
naleZejlCICh jlstemu souboru, okruhu a pod. (na př. Baťovcú), aniž by 
byl? patrno, na k::eroll z nich se urá:Wvý výrok vztahuje, je každá 
z techto osob, dotcenou na své cti a íe Je podání soukromé obžaloby 
op~ávn.ěn3l- každá ~z ,ni~h, jež se pod~e' způsobu vznesené výtky muší 
~b~vatJ, z~ bude ~t~etíml osobami pokladána za onu, jež je míněna uráž
hvym projevem c 1 S. 3304. 
jde-I} .? .tiskovou op~avu ~soby sou~kromé, jest ~tíhán.í přestupku § 22 
(stellle Jako § 21) tIsk. zak. vyhrazeno obzalobe soukromé čís. 3361. 

veřejná viz o b žalob a. 
nevyřízení obžaloby viz z mat e k čís. 7 § 281 tl'. ř. 

- překročeni obžaloby viz z mat e k čís. 8 § 281 tr. ř. 

Obžalobce: není-li tu odvoláni oprávněného. obžalobce nelze zrušiti rozsudek z dů
vodu § 475 čis. 3 (§ 281 čis. 7 tr. ř.) či s. 3131. 
v kárném řízení viz říz e n í kár fl é. 
soukromý: § 46 tr. ř.: k zachování práva žalobního podle § 530 tr. zák. 

n~stavčí . návr~ na stíhání činuv (z moci úřední) u státního zastupitelství, 
nybrz leS:.t, treba (§ 46 tr. L), by byl dotyčný projev učiněn přímo 
u soudu c 1 s. 3046. 
oním návrhem se neodkládá ani nestaví běh preklusivnÍ šestinedělní 
lhůty (§ 530 tr. zák.) či s. 3046. 
bez výslovného (§ 109 odst. prvý) nebo následkem průtahu soukro~ 
mého. obž~lobce p~evdpok}~daného (§ 112 odst. druhý tr. ř.) návrhu 
zastavo.vaclho nemuze by tI trestní řízení vyšetřujícím soudcem zasta
veno či s. 3186. 
v~zva soukr?m,ému obžalobci marně daná, by podal případné své ná
lTIltky do urclte doby, nespojená s pohrůžkou podle druhého odstave::! 
§ 1,12" tl'. ř., jest to:li~O' o~atřel1ím podle prvého. odst. § 10 tisk. nov., 
s mnlZ nemohou bytt spojeny následky zmeškání čís. 3186. 
bylo-Ii v~ak ,přes to vyše,třují<;ím so.udcem zasta'vovací usnesení vydárÍo 
(nedopat!emm a p01:USe11l.1p. zakona), a soukromý obžalobce, byv o něm 
v~rozumen,v ne,cha! je veJIÍl'y, moc práva, nesmí býti v trestním řízení 
daJe pokracovano a odsuzuJtCl rozsudek vydaný tu na podkladě obža
lob~ j~~t zmC!tečn~rvm podle § 281 čís. 9 b) tr. ř. čí. s. 3186. 
nezal~zl na tom~ ze, ~11'O zastavovací usnesení neby.lo doručeno obža
lov:anemu; uplatnova11l onoho zmatku tu nevadí, že rozsudek neobsa
h~ll~ vý:oku v příšině tŮ'~otŮ' trestnost vylučujícího důvodu čís. 3186. 
dedlcove s?l~kro~eho obz~alobce, zťmřevšího před konečným návrhem 
~l,a P?trestam,. l.ielso~ ?pravněni pokračovati po jeho smrti v trestním 
n~em; .to p}atI 1" k~yz ~de o zásah do práva patentního čÍ' s. 3191. 
p~evodlte}ne; z~edlte1ne a proto do p~zústalosti náležejí-cí jsou jen sou
Inomopravlll naroky z patentu a z jeho porušení nikoliv nároky na 
trestní stihání čís. 3191. ' 
právo trestního stihání jest ryze osobním právem soukromého obža
lobce (soukromého účastníka) čís. 3191. 
aby bylo lze mluviti o nedostavení se soukromého obžalobce k hlav
nímu přeHče~í v; smyslu a s účinky § 46 tl'. ř., je třeba, by mu byla ve 
smyslu druhe vety § 221 tr. ř. {ádnč oznámena doba nařízeného hlav
ního přelíčení či s. 3229. 
vL: též obžalob ce veřej',ný. 
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vere]ny: jest přihližeti k oběma provedením zmateční stížnosti, byla-li včas 
podána obhájcem obžalo.van}rm zvoleným a stát~ím zástupcem v icho 
zastoupení podle čtvrtého odstavce § 46 tr. ř. Čl s. 3039. 
jest vázán návrhem podle § 6 zák. čís. 471/21 či s. 3180. 
výtka jemu, že byl protistranou poštván é í s. 3215. 
zvěděl-li o činu při hlavním pfe1íčeni pro jiný delikt, musí žádati rozší
ření i na tento skutek; stačí návrh funkcic?náře, by bylo použito zákona 
čís. 3238. 
byl-Ii určit}· skutek (kontrahovaní dluhu) odsuzujícím rozsudkem pod
řaděn pod nedbalé jednání ve smyslu § 486 čís. 2 tr. zák., nelze bez po
rušení zásady ne bis in idem týž skutek novým rozsudkem kvalifikovati 
jako jednání úmyslné podle § 197 tl'. zák., třebas bylo při onom hlav
ním přelíčení státnímu zastup ci vyhraženo stíhání (§ 263 tr. ř.) pro 
podvod; bylo na něm, by napadl onen rozsudek zmateční stížností, ni
koliv, by si vyhradil stíhání a na témž skutkovém podkladě (§ 356 
tl'. ř.) podával novou obžalobu č; í s. 3364. 
viz též urážka dle § 312. 

Obžalovaný: jeho nepřítomnost při hlavním přelíčeni (§ 427 odst. 1 tr. ř.) čís. 3112, 
3360. 

okolnost, že obžalovaný nebyl přítomen toliko prohlášení rozsudku; neoprav
ňuje ho k odporu, zvláště když nepřítomnost ta nebyla dusledkem příčin 
mimo vuli obžalovaného' ležících (neodvratné překážky ve smyslu § 427 
tr. ř.) č i s. 3200. 
ustanovení § 250 tr. ř. předpokládá, že předseda nařídil, by obžalovan)' za 
výslechu svědka nebo spoluobžalo.vaného odstoupil z jednací sině; vzdálil-li 
se sám od sebe, netřeba mu oznamovati, co se dálo v jeho nepřítomnosti 
či s. 3200. 
muže býti v řízení zrušovaCÍm zastupován více obhájci čís. 3257. 
jeho zmocnění musí obhájce vykázati; stačí vla;stnoruční podpis obžalova
ného na podání, jímž byla zmateční stížnost ohlášena čís. 3257. 
v tom, že nebylo. vyhověno návrhu na odročení hlav'lliho přelíčení za úče
lem osobního předvolání obžalů'vaného, není zmatku čís. 4 § 281 tr. ř. (§ 427 
ods!. 2 tr. ř.) či s. 3360. 
viz též h I a v n í pře I í č e n í. 
viz též od p O' r. 

Očekávání uskutečnění zla viz II á s i I í dle § 98 b). 
Oční choroba viz o d.p o r. 
Odbočky silnice viz u š k o' z e n í dle § 337. 

- - viz též a u t o mobil. 
Odborná znalost viz z n a I e c. 
Odborné vědomosti viz z n a I e c. 

_ znalosti viz hod II o cen í p I' li vod ll. 
- - viz též znalec. 

Odborný lékař viz z n a I e c. 
_ - viz též d u šev 11 í s tav. 

Odbyt vlz podílnictví na krádeži. 
_ po živnostensku: pojem čís. 3231. 
_ ~ viz též p li vod c o v s k é P ľ á v o. 

Oddělení od věci nemovité viz krá d e ž. 
Oddělené provedení sbíhajíckh se věcí viz s o tl běh. 
~ _ viz též' u r á ž k a ti s k e rn. 

Oddíly organisační viz o r g a II i s a Č 11 í odd í ly. 
Odebrání věci viz I i t o s t ú č i 1111 á. 
Odejmutí osobní svobody viz II á s i I í dle § 93. 
Odepření poslušnosti viz oe 11 r a 11 are p II b 1 i k Y (§ 15). 

_ svědectví viz s v ě Li e k. 

III! I. 
'.· .. 'I'!.',. "~" 'I .. f', 
ni: 
li 
I! 
ii 
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výpovědi: podle § 15:1 tf. ř. či s. 3055. 
- viz též s věd e k. 

Odevzdání poslu viz t i s k o P i s. 
~ věci viz z pro II e v ě ľ a. 

Odhlášení zařízení vi z tel e g r a fy. 
Odhodlání uvésti zlo ve skutek viz tl á s i 1 í dle § 99. 
Odhození věci zlodějem viz krá d e ž. 

- - viz též 1 í t o st ú čin fl á. 
Odkazovací usnesení viz říz e 11 í kár 11 é. 
Odklad trestu podmíněný (zákon ze dne 17. října 1919) čÍs. 562 sb. z. a n.): »ško,... 

dou« ve smyslu § 4 zákona jest rozuměti pouze újmu hmotnou, plynoucí 
přímo ze samého trestného činu; nespadají sem ťitraty právního zastou
pení čís. 3080. 
ne?bsahoval-1i rozsudek zrušený k zmatetní stížnosti podané jen ve pro
spech obžalovaného v~rroku, že Jest podmíněné odsouzení závislé na 
pOdmínce zadostiučinění podle § 4 zák. o podm. odsouzení, stal se ulo
žením tohoto zadostiučinění v novém rozsudku trest v něm uložený 
přísnějším (§ 290 odst. druhý tr. ř.), jeho vyslovením byl porušen před
pis třetího. odst. § 293 tl'. ř. a opodstatněn zmatek čís. II § 281 tr. ř. 
či s. 3104. 
byl-li kdo odsouzen pro činy, spáchané v době zkušební pn dřívějším 
podmíněném odsouzení pro činy, vylučující podle § 2 zákona nové pod
míněné odsouzení, je toto vyloučeno. třebas byl obžalovaný v novém 
rozsudku odsouzen též pro čin spáchan}"r před prvním rozsudkem čís. 
3111. 
ustano,vení čtvrté věty § 6 čís. 4 zákona nelze tu použíti; předpokládáť, 
že byl obžalovaný odsouzen znovu výhradně jen pro činy, spáchané před 
dřívějším odsouzením čís. 3111. 
i když byl prvním rozsudkem uložen trest podmínečně, musí soud, vy
nášeje za použití § 265 tr. ř. druhý rozsudek, zkoumati, zda tu jsou 
podmínky pro odklad obou trestů (§ 6 čís. 4 zák. o podm. odsouzení) 
čis.3117. 

okolnost, že senát. který se usneslo podmíněllém odsouzení (§ 7 odst. 
druhý zákona O' podmíněném odsouzeni) byl z části jinak obsazen, než 
senát, kter~r vynesl rozsudek, nezakládá zmatek (čÍs. 1 § 281 tr. ř.) 
čís. 3125. -
j.e věcí volného uváženi soudu, zda jest ještě konati nebo doplniti šetření 
dříve, než se rozhodne o podmíněn'ém odsouzení čís. 3125. 
o podmíněnosti odsouzení jest uvažovati a rozhodnouti i když vinníku 
výkon trestu nehrozí, protože doba prozatímní a vyšetřovací vazby do 
trestu započítané vyčerpává nebo dokonce převyšuje dobu uloženého 
trestu, neho že trest vůbec nebyl uložen (na př. v případech § 265 
tr. ř., § 18 čis. 1 zák. čis .. 124/24) čís. 3154. 
výkon trestu nemů-že býti zpravidla nařízen z důvodu skutečností, které 
nastaly dříve, než byl odklad výkonu trestu vysloven, třebaže byly soudu 
tehdy neznámy a dostaly se k jeho. vědomosti te'prve po onom výroku 
čís, 3154. _ 
výkon trestu podmíněně odlnženéhn lze naříditi z dúvodu § 6 čís. 1 zá
l~?~a jen, objevila-li se překážka tam uvedená dřIve, než nastaly právní 
ucmky podle § 1 odst. (2) zákona, tedy nejpozději do. konce zkušební 
doby či s. 3297. • 
zkušební doba počíná dnem, kdy byla zmateční stížnost zamítnuta roz
hodnutím zrušovacího soudu čís. 3297. 
ani po nové výměře trestu zrušovacím soudem netřeba poukazovati na
lézací soud, by znovu rozhodovalo podmínčném odsouzení, je-li podle 
§ 2 zákona o podm. odsouzení vúbec vyloučeno čís. 3339. 

Odkladný účinek viz ú č i 11 e k o d k 1 a d n ~r. 
Odlišný názor viz p o I i t i c k á str a n a. 

_ _ viz též u r á ž k a 11 a cti. 
Odměna: smluvená podle § 16 adv. ř. čís. 58 dis. 

_ viz též a d v o kát. 
Odmítnutí soudu viz s o Ll d cel Cl. mít 11 II t }'. 
Odnětí dítěte z moci rodičů viz II á s i I í dle § 96. 

věci viz z pro n e věr a. 
- z držení viz držba. 
_ - VlZ též k ľ á d e ž. 

Odolnost vůle viz bez t ľ e s t II o st dle § 2 a). 
_ - viz též d 1.1 šev n·í s t a v. 
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Odpírání podpor viz u r á ž k a dle § 488. 
Odpor (§ 427 tr. ř.): OdpOl u obžalovancho proti rozsudku v jeho nepřítomnosti 

vynesenému jest vyhověti, prokáže-Ii, že se ke hlavnímu přelíčení ne
mohl dostaviti pro neodvratnoll překážku mimo něho ležící, najmě pro 
nemoc (§ 427 tr. ř.) čís. 3103. 
jsou-li tu předpoklady pro, konání hlavníh? přeličvení v ~e.~říto,mnoysti 
obžalovaného, není vyneseni rozsudku na zavadu, ze za prehčem vysly 
na jevo nové okoinosti k nimž dosavadní výsledky trestního řízení ne
poukazovaly, nemá-li ~oud pochybnosti vO ,bezpeč.nér;t obJ~snění věci 
i v nepřítomnosti obžalovaného Deho opct~ym Slys~lym) Cl s. 3112. 
okolnost, že obžalovaný nebyl pnto.men toliko prohlasem rozsudku, ne
opravI1uje ho k odporu, zvláště když nepřítomnost, ta v ne?yla důsledkem 
pří-čin mimo vůli obžal'ovaného ležících (neodvratne prekazky ve smyslu 
§ 427 tl'. ř.) či s. 3200. _ • .• . 
jest neodvratnou překážkou ve smyslu § 42/ tr. r., byl-~l" obz~lo.v~,ne.
mu, který následkem těžké oční a nervové chor?b~ ,nemuze sam ClSŤl, 
den hlavního přelíčení omylem sdělen nesprávne Cl S. 3270. 
o odporu (§ 427 tr. ř.) podaném současně se zmateční stížností rozho
duje nejvyšší soud; o odporu jest mzhodnouti dříve než o zmateční 
stížnosti čís. 3325. 
souhlasil-li obžalovaný s tím, aby se konalo ·hlavnÍ přelíčení vV jeh? ne
přítomnosti, nemůž·e rozsudek napadati odporem (§ 427 tr. 1'.) am, ne
mo-hl-li se k'líčení dostaviti pro nemoc čís. 3333. 
k vyřízení odporu je příslušným sborový SOIUU druhé stolice, třebas byi 
o-značen též jako zmateční stížno·st čís. 3351. 

(§ 478 tr. ř.): ohlásil-li obviněn)' proti rozsudku pro zmeškání odvolání, 
v němž uvedl, že obdržel ,předvolání k líčení tak pozdě, že se nemohl 
k němu dostaviti., uplatnil tím též odpor ve smyslu § 478 tr. ř.; byl-Ii 
tento odpor podán včas, bylo tornu tak i ohledně onoho odvolání (§ 478 
odst. druhý tr. ř.) čís. 3134. 

proti vrchnosti viz R h I II k n u t í. 
sváděné OSOby vlz pot Í rán í p ohl a v n Í c 11 n e moc í. 
ženy viz nás i 1 í dle § 93. 

Odporování příslušnosti viz pří s 1 II Š 11 o s t. 
Odpověd' kladná viz o t á 7. k Y por o t c li 1TI. 

- porotců viz o t á z k Y por o t c II m. 
- záporná viz otázky porotcllm. 

Odpovědný redaktor viz r e d a k t o r, 
- - viz též II r á ž k a t i s k e m. 

Odpůrce viz ad v ok á t. 
Odpykání trestu viz t r e s t. 
Odročené hlavní přelíčení viz z mat e k čís. 4 § 281 

-- - viz též p r li vod n í říz e n í. 
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Odročení hlavního přelíčení (§ 276 tr. ř.): k vLIli opatření nov}'ch průvodů či s. 
3250. 

Odsouzená osoba viz o s o b a o d s o II z e n á. 
Odsouzení bezprávné viz bez p r á v II e o d s o II z e II í. 
Odsouzení podmíněné viz o d k 1 a d t r e s t li pod m í n ě 11 ~'. 

Odstranění majetkového předmětu viz mař e II í ex e k II C e. 
-- odporu viz 1 o li p e ž. 
- povozu viz úředník ve.řejný. 

Odsuzující rozsudek viz r o z s II dek o d s II Z II j í c í. 
Odškodnění viz s n II k r o m o.p r á v 11 í 11 á r o k y. 

- viz též tr-e s t. 
- viz též ž h á ř s tví (§ 170). 

Odvážné obchody: pojem čís. 3082. 
- - viz též úpa dek z 11 e d bal o sti. 

Odvolací řízení: odvolací soud není oprávněn zruših rozsudek z důvodu § 475 čÍs. 3: 
(§ 281 čÍs. 7) tr. ř., že žaloba nebyla vyřízena úplně, nebylo-li tu od
volání oprávněného obžalobce čís. 3131. 
odvolacímu soudu ve věce'ch přestupkových jest ve smyslu § 470 tr. ř. 
při odvolání co do viny řešiti samostatně otázku viny a neobmeziti se 
pouze na přezkoumání průvodního materiálu v prvni stolici na jevo
vyšlého; odvolací soud nesmí pominouti nové skutečnosti v odvolání 
uvedené, i když nastaly teprve po vynes'ení rozsudku prvé stolice 
čís. 3133. 
pwhiášení svědka, že se vzdává svědectví, mi'!že býti v témž- řízení zase
odvoláno; svědek, kter)' se v přestupkovém řízení v prvé stolici vzdal 
svědectví,' může se v odvolacím řízení tohoto práva vzdáti a svědectví 
vydati čís. 3133. 
odvolací soud není (§ 470 tr. ř.) oprávněn beze změny v řízení pruvod
ním uchýliti se od skutkového zjištění prvního soudu; nesrovnává se 
se zákonem (zásad.a ústnosti, přímosti), když odvolací sou-d bez opa
kování (doplnění) důkazlJ dospívá k odchylnému přesvědčení o skut
kových okolnostech čís. 3274. 

Odvolání: nejen v případech, kde zákon ukládá nuceně na trestný čin kromč trestu 
na svobodě trest peněžitý, nýbrž i tam, kde je jeho 'uložení ponecháno vol
nému uvážení soudu (§ 8 odst. druhý Hch. zák.), je přípustnost odvolání 
podle § 283 tr. ř. posuzovati co do každého jednotlivého trestu zvláště; 
výrok o. peně-žitém trestu může býti samostatně napaden čís. 3037. 
nemůže s úspěchem napadatI výrok o ztrátě práva volebního, když porotci 
vyslovili, že se obžalovaný dopustil cinu z pohnutek nízkých čís. 3108. 
není-li tu 'odvolání oprávněného žalobce, nelze zrušiti rozsudek z důvodu 
§ 475 čís. 3 (§ 281 čis. 7) tr. ř. čís. 3131. 
ohlásil':'li obviněný proti rozsudku pro zmeškání odvolání, v nčmž uvedl, že 
obdržel předvolání k líčení tak pozdě, že se nemohl k němu dostaviti, uplatnil 
tím též odpor ve smyslu § 478 tr. ř.; byl-li tento odpor podán včas, bylo 
tomu tak i ohledně on'Ů'ho odvolání (§ 478 odst. druh)' tr. ř.) čís. 3134. 
podle § 18 tisk. nov. může soud za podmínek tam uvedený_ch, 'odsoudí-li 
obžalorvaného, upustiti od jeho potrestání; toto arbitrerní rozhodnutí kmet
ského soudu lze nélJpadati pouze odvoláním čís. 3146. 
za ně jest považovati opravné podání bez ohledu na jeho označení a for
mální úpravu; není-li tu důvodů devoluce podle § 296 tr. ř., jest k vyřízení 
onoho. opravného prostředku podle § 294 tr. ř. příslušným vrchní zemský 
soud čís. 3146. 
pro zkoumání otázky přípustnosti odvolání při trestu vyměřeném podle § 265 
tr. ř. jest považovati tres.ty dotyčnými rozsudky uložené za jednQltll~'1 celek, 
jich déllfu seéísti a podle toho pak, převyšuj-e-li součet trestů nejniž'ší trestní 
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sazbu stanovenou zákonem pro llejtěžší z trestn}'ch činů tu v úvahu přichá
zejících čili nic, přiznati odvolací právo podle § 283 tl'. ř. nebo je odepříti 
čís. 3164. 
takové sečítání trestů je možným a proveditelným t~líko-, jde-li o případ, 
kde pozdější rozsudek obsahuje odsuzující výrok pro skutky spadající v}'
hradně v dobu před předchozí rozsudek (kde předmětem dotyčn}'ch roz
sudků byly pouze takové skutky, které podle § 56 tr. ř. mohly býti vyřízeny 
jediným rozsudkem a jediným trestem) čís. 3164. 
podle § 24 odst. druhý zák. čís. 46/68 čís. 56 dis. 
viz též pro s tře d k Y o P r a v n é. 
vii též s o u d c e. 
vzdání se opravných prostředků viz pro s tře d k Y o P r a v 11 é. 
-- svědectví viz s y ě dek. 
- - viz též říz e n Í pře s tup k 9 v é. 
v kárném řízení viz říz e 11 í kár tl é. 

Odvrácení překážek viz s -p o lu v i n a. 
Odznak viz lesní personál. 

viz též úředník veřejný. 
Oheň viz žhářstvÍ. 

- většího rozsahu viz ž h á ř s tví. 
Ohlášení odporu viz o d por. 

odvolání viz o d vol á n í. 
- opravného prostředku viz pro s tře d k Y o P r a v 11 é. 
"-- zmateční stížnosti viz z mat e ční 5 tíž n o s t. 

Ohlašovací povinnost: podle nař. čís. 33/57, 51/58 čís. 3240. 
- - viz též hl á š e n í f a I e š n é. 

Ohled na výživu rodiny viz t ľ e s t. 
Ohr'!;da viz nás i I í d J, e § 83. 
Ohraiení se proti výhradě vlastnictví viz v Ý 11 rad a v I a stll i c tví. 
Ohražení zábradlím viz tra n s m i s e. 

- viz též u š k o z ,e 11 í dle § 335. 
Ohražený dvůr viz násilí dle § 83. 
Ohrožená osoba viz o s o b a o- hro ž e 11 á. 
Ohroženi viz násilí dle § 98 bl. 

abstraktní viz abstraktní ohrožení. 
neporušenosti tělesné viz II š k -o z e n í d {. e § 335. 
- - vlz též II š k o z e ní dle § 431. 
polťoje viz shluknu,tL 
právních statků viz II š k o z e n í dle § 335. 
veřejného řádu viz shl u k n u t í. 

Ohrožený viz násilí dle § 98 bl. 
Ochota k smilnému činu vi'Z potírání pohlavních nemocí. 
~ - -- viz též svedení. 

Ochrana autorského práva vIz p Ů vod c o v s ~ é P r á v o. 
- dle § 68 tr. zák. viz ú ř e -d n í k ve ř e j n ý. 
- dle § 153 Ir. zák. viz II Š k o z e 11 í dle § 153. 

Ochrana lesů (zákon ze dne 17. prosince 1918, čís. 82 sb. z. a n.): nedovolené 
mýcení lesa není ji'Ž soudním' přestupkem podle § 5 zák. čís. 82/18, 
nýbrž správním pfestupkem podle § 8 zák. čÍs. 37/28 č ~ s. 3235. 
tento zákon zrušil v § 12 onen zákon; na vyšetřování již počatá a na 
trestné činy spáchané přede dnem 6. dubna 1928 jest použíti nového 
zákona podle čl. IX. uv. zák. k tr. zák., jehož všeobecná zásada platí 
pro všechny normy hmotného trestného práva, pokud v novém zákoně 
není výslovně j-inak nařízeno čís. 3235. 
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- VIZ též 1 e s 11 i per s o II á 1. 
- viz též úředník veřejn~r. 

patentů viz och r a II a v y 11 á 1 e z ú. 

pi'tvodcovského práva viz p ů vod c o v s k é P r á v o. 

Ochrana republiky (zákon ze, dne 19. března 1923, ds. 50 sb. z. a n.): i citace 
článků nezávadně uveřejněných a každému přístupných může se státi 
trestně závadnou čís. 3036. 
§ 6 čis. 2: k zákonnému,pojmu »spolčení se« ve smyslu třetího odstavce 

čís. 2 § 6 zákona stačí již vzáj-emná dohoda pachatelú o sobě, bez 
rozdílu, zda bylo af zároveň s dnhodo11 ať později z toho, k čemu 
dohoda směřovala, něco skutečně vykonáno či nikoliv čís. 3156. 

- - - spolčení se jest uskutečnčno (nejen pácháno, nýbrž, zároveií. již 
i dokonáno,), jakmile se dvě nebo více osob bud' výslovně smluví 
nebo jinak sjednotí (dohodne) na společném .plánu za účely tamtéž 
naznačenými čís. 3156. 

~ ~ ~ nejen ten, kdo se (za účely v onom ustanovení záknua naznače
nými) s jinými spolčí (obrátí se naň s úmyslem směřujícím ke zradě 
k tomu cíli, by s ním vešel ve spojení za účelem společné činnosti), 
nýbrž také ten, s nímž se někdo spolčuje, dopouští se zločinu. vO
jenské zrady, jednal-li pil tom také sám s úmyslem, nesou.cím se 
k provedení zrady čís. 3156. 

-- ~ ~ zákon nezaručuje v § 27 čís. 2 beztrestnost účastníku na spolčení, 
který neučinil nic .více nd že sám upustil od podniku, nýbrž jen 
tomu, kdOl zároveň zpúsobiJ, že od podniku bylo upuštěno vůbec 
(přičinil se o to, by od nčho. upustili také ostatní účastníci spolčení) 
čís. 3156. 

~ ~ ~ »vojenským tajemstvím« je vše, co má vztah k vojenské obraně 
republiky ~ dotýká se její branné zdatnosti za války tak úzce, že 
jeho vyjevení cizí moci může tuto zdatnost seslabiti čís. 3156. 

~ - - onen pojem nelze omezovati jen na vojenská tajemstvÍ v užším, 
technickém slova smyslu, nýbrž náležejí sem í takové skutečnosti, 
opatřeni a předměty, lderé přímo. tajeny nejsou, pn případě vzhle
dem k povaze věci ani tajeny býti' nemohou, jsou však toho rázu, 
že je v zájmu obrany republiky, by -se o nich nedověděla cizí moc 
čís. 3156. 

§ 6 čís, 4: jest hrubou nedbalostí ve smyslu § 6 čís. 4 zákona, byly-li 
tajné písemnosti rozmnožovány litografií nebo jiným způsobem, aniž 
byl zachován předpis, že dohled nad rozmnožováním náleží dů
stojníku čís. 3225. 

§ 10 (1): zločin podle § 10 (1) zákona, užili-li poslanci v poslanecké 
, sněmovně násilí spočívajícího ve skutečných činech násilnS'ch, by 

předsedajícímu místopředsedovi poslanecké sněmovny a zákonodár--' 
nému sboru ve výkonu jejich pravomoci bránili a výkon ten mařili 
čÍs. 316l. 
ideáhlÍ souběh zločinu podle § 10 (1) zákona s kárným činem podle 
§ 52 jednacího řádu poslanecké sněmovny čís. 3161. 
s hlediska skutkové podstaty podle § 10 (1) zákona jest lhostejno, 
zda mohl ústavní činitel přes jednání pachatelovo svou pravomoc 
vykonávati čili nic čís. 3161. 
zločin je dokonán, jakmile pachatel užil násilí, by bránil ústav
nímu činiteli ve výkonu jeho pravomoci nebo výkon ten mařil, takže 
nesejde na tom, zda pachatel dosáhl vúbec toho, co bylo jeho 
úmyslem (Skutečného zmaření výkonu pravomoci) čís. 3161. 
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nási~í .v § 1.0 O) .zál~ol.1a P!~edpokládan~ n~musí směřovati přímo 
protI llsta\'I11ml1 cll1Jteh, Jehoz pravomoc Je tlmto ustanovením chrá
n·čna, n~'brž múže bS/ti namířeno i proti osobě jiné (zpravodaji posla
necké sněmovny), vyžaduje se však, by užitím násilí byla nepřímo 
dotčena i volnost jednání ústavního činitele, jemuž má býti ve V~I
kanu pravomoci bráněno, nebo jehož vS'kon ·pravomoci má býti 
mařen (předsedy nebo předsednidva) čís. 3161. 
»bránění« ve smy~!ll § 10 (1) zákona znamená nucení ústavního 
činitele, by nepočal konati to, co náleží do jeho pravomoci; násilí 
musí býti vykonáno před započetím výkonu pravomoci čís. 3161. 

»mařenÍ« ve smyslu téhož ustanovenÍ- zákona záleží v působení na 
ústavního činitele, by započatý již úkon nebyl dokončen (tu se ná
silí i úkon časově shodují), nebo by dokončený úkon neprojevil 
svůj účinek (tu násilí následuje za úkonem). Od »mařenf« nutno 
rozeznávati pouhé rušení v},lwnu, kde je úmyslem pachatelovým 
pouze ztížiti nedokončený úkon- čís. 3161. 

ke skutkové podstatě zločinu podle § 10 (1) zákona spáchaného 
užitím násilí za tím účelem, by bylO' bráněno zákonod~rnému sboru 
ve v)'lwnu jeho pravomoci nebo by v~,kon ten byl mařen se nevv
hledává útok včtšího počtu lidí (vojska nebo shromáždČných de
monstrantů), stačí i tu jednání jediného pa.chatele, záleželo-li v užití 
násBi za tím účelem, by bylo. zákonodárnému sboru bráněno ve 
výkonu jeho. pravomoci nebo by v)/kon ten byl mařen čís. 3161. 
ani tu se nevyžaduje, by násili bylo užito přímo proti celému zá
konodárnému sboru; stačí zejména, bylo-li na př. užito násilí proti 
některému činiteli zákonodárného sboru, a to tak, že tím byla ne
přímo' dotčena také volnost jednání zákonodárného sboru samého 
čÍS. 316l. 
stal-li se útok na sněmovního zpravodaje teprve po ukončení funkce 
zpravodajské v okamžiku, kdy s předsednického stolu, kde pOdle 
je~nacíh<? ř~du již neměl co dělati, dával podle pokynú předsedy 
snť'r:lOv~1 vetšině pokyny k hlasováni, nejde ani o nepřímé násilí 
proti zakonodárnému sboru nebo, činitelOm snčmorvny chráněným 
podle § 10 (1) zákona, nýbrž po případě o urážku poslance ve 
smyslu § 52 jedn. řádu poslanecké sněmovny čís. 3161. 
po stránce subjektivní se vyžaduje, by pachatel užil násilí v úmyslu 
by ústavnímu činiteli bránil ve výkonu jeho pravomoci nebo výko~ 
ten mařil čís. 3161. 

skutečný. čin násilnS' ve smyslll § 39 čís. 1 zákona záleží v u~ití 
fysické síly proti osobě nebO' proti věcem čís. 3161. 
osoba mÚže jím b)rti zasažena buď na svém těle nebo na své Svo
bodě; jiné ublížení (na cti) nestačí čís. 3161. 
čin mus.í býti .skutečně násilný (jeho povaha musí býti násilná)., to 
zna:~ena '! přJpadě § 10 (1) zákona, že čin musí býti prostředkem 
k prckonam odporu nebo k vynucení rozhodnutí osob tam uve
dených, jakého by tyto osoby, jednajíce o své újmě jinak ne-
učinily čís .. 3161. ' 

t~to povaha násilí posuzuje se objektivně, s hlediska 8cbstraktního, 
l1lk~h.v s hlediska, zda užité násilí v konkrétním .případč bylo zp'ů
sobJ.!ym prostředkem k uvedenému účelu čís. 3161. 

§ 14 čís. 1: pojem »pobuřování« čís. 3189. 

i činnos,t, záležející v propagaci politického směru strany státem 
dovolene nebo trpčné, domáhání se uskutečnění programu stmny 
cestou evoluce, t. j. přesvědčováním spoluobčanft o vhodnosti urči
té~? ,Politického programu, jest po připadě činností illegálni, spa
daJlcl pod ustanovení § 14 čís. 1 zákona či s. 3189. 

'I 
I 
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- - § 14 v~ís. 5: ?y bylo lze
v

,vý"!ok považovati za hallobenÍ republiky (§ 14 
C1S. ? zak?n:~), ~tacl! ~e se dotýká veřejnoprávních poměru v re
publIce a Jejich ustav111ch a SpráV!lích institucí čís. 3141. 

g,~adají sem i hal;1ivé výroky o vládč a o jejím poměru k sociálním 
zakany upra,:enym vztahům mezi jednotlivými vrstvami obyva~ 
telstva repubhky, jakož i v)'rok o oraánech vlády že mal'í v pro-
gramu krádež či s. 3141. to , 

ráz »surovosti« výroku může se jeviti v používání ostré formy 
s přehnaným obsahem čís. 3141. 

ráz »štvavostk pak v tom, že se z takového přehnaného volenou 
forrno~ . na c!t. silně, půs~?ivé!1O líčení poměrů může II p~slt1chačú 
vzbuditi nepratelske smyslem čís. 3141. 
hanob~ní ;ep.ubliky (§ 14 čís. 5 zákona) v~'rokem, že Českoslo_ 
vensky stat Je vasalem Anglie čís. 3279. 

i urá~ky jednotliv~~ (mini~~rů, generálti, legionářú-státních zaměst
na!~~~). ~oh?~ byh po pnpadč hanobením republiky, způsobjl~!m 
smzlŤl JeJI vaznost (§ 14 čÍs. 5 zákona) čís. 3337. 

výk.lad protev~, ?rč~ní :,myslu, významu, dosahu, smčru a účelu 
prOJevu, urcent, Ja~ym ~.mys!~~ byl mluvčí k projevu a při pro
l,eyu veden, ~?a f!1~1 urSíty uC1l1ek projevu na zřeteli a zda chtěl 
uc:~ek ten pnvodlŤl, k cemu projev' směřoval, kdo byl projevem 
u:~zen (tupe,~'. h~n~bel~~, a zda bylo hanobení republiky způso
bIlym, by S11lzllo JeJI vaznost (§ 14 čís. 5 zákona), jsou složkami 
skutkového podkladu, který jest podle § 288 čÍs. 3 tr. ř. závazným 
pro hmotněprávní přezkoumání rozsudku čís. 3337. 

~~Ž:do.u č~st projevu dlužno vykládati v souvislosti s ostatními 
castnlI ~roJe.:,u a v souvislosti s výroky pronesenými současně s vý_ 
rokem, lehoz smysl a účel má b),ti určen čís. 3337. 

- - § 15: kdežto »yybízenJ~H (~ís. 1, ~ § 15 zákona) je p1"ojev, jímž pa
chatel hledl vzbud1h v nekom prímo rozhodnutí by v určitém směru 
byl porušen zákon, pusobě přímo a především 'na rozum čís. 3072. 
od~ov.ídá P'~jn:? »podněcování«' (čís. 2, 3 § 15 zákona) též jaké
koh~ Jedl!am, JImž se po~le P?,vše~h~é jeho ~~ovalhy i podle úmyslu 

~ a ~edo~: pachatelova PUSObl byt· Jell nepnmo na cit neurčitého 
poct~ hdI ve .směru,pmtizákonném tak, by v nich vyvolán byl du
~e",m stav, nachylny k páchání trestn;rch činů, tedy pokUd jde ze
Jmena o .~kutkovouv po~~tatu přečinu podle § 15 ČÍs. 2 zá~ona 
k t?n1U Cll!, .. by ,v tech, pmž projev svědčÍ, bylo vyvoláno rozhod~ 
n~h, ~orusltl v.zakon zpusobem zal.dádajícím skutkovou podstatu 
nektereho zloCInu nebo .přečinu čís. 3072. 

- - - stačí i. ,zcel~, :,šeo:be~n~" ,ab~traktni (theoretické) pOdněcování 
k t!estn~m .~mum mdIV}~ualpv~ neurčitým (objektivní způsobilost 
proJevu, oy 11m byl vyvolan ucmek naznačený v zákoně čís. 3D72. 
Č~1 je, dokonán )!~ projevem vbez .rozdílu, zda působeni mělo v zá
peti vysledek (ucmek); nevyzadu]e se ani· by projev učinil na jiné 
skutečně dojem čís. 3072. ' . 

-- - § 15 čÍs. 2: kdežt?, »vybí~e.ním« JČís. 1, 4 § 15 zákona) je projev, jímž 
pashatel hledl v}budlt} v nekom příino rozhodnutí, by v určitém 
smeru byl porusen zako'11, působě přímo a především na rozum 

. čís. 3072. 

od~o".ídá p~j~.u ~podněcování« (čís. 2, 3 § 15 zákona) též jaké
koli",: Jedl~al11, Jlmz se podle povšechné jeho povahy i podle úmyslu 
a ~edo~.l pachatelova působí byt' jen nepřímo na cit neurčitého 
poct~ !Jdí ve ,směru, protizákonném tak, by v nich vyvolán byl du
~evpl stav, nachylny k páchání trestn)rch činů, tedy pokUd jde ze':" 
Jmena o skutkovou podstatu přečinu podle § 15 čís. 2 zákona, 

i 

I 
I 
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k tomu cíli, by v těch, jimž projev svědčí, bylo vyvoláno rozhod
nutí, porušiti zákon způsobem zakládajícím skutkovou pods'tatu 
některého zločinu nebo přečinu čís. 3072. 

- - -- stačí i zcela všeobecné abstraktní (theóretické) podněcování k trest
n}"'m činům individuálně neurčit}"rm (Objektivní způsobilost projevu, 
by jím byl vyvolán účinek naznačený v zákoně) čís. 3072. 

- - - čin je dokonán již projevem bez rozdnu, zda působení mělo v zá
pětí výsledek (účinek); nevyžaduje se ani, by projev učinil na jiné' 
skutečně dojem čís. 3072. 

§.15 čÍs. 3: za »podněcováni« (§ 15 čís. 3 zákona) jest považovati nejen 
přímé výzvy, nýbrž i takové působení na cit a vůli, jímž má býti 
třeba jen nepřimo vyvoláno rozhodnutí porušiti zákon v určitém 
směru čís. 3106. 

- - § 

stačí všeobecné podněcování ·k trestn~lm činům individuelně dosud 
neurčitým; nevyžaduje se vyvolání konkretního, z toho bezpro
středně hrozícího nebezpečenství, nýbrž stačí jeho - byť i vzdá
lená - mo.žnost, pokud l1enÍ vůbec vyloučena čís. 3106. 
spadá sem podněcování, by vojáci-dělníci v případě války proti so
větskému Rusku podle příkladu ruských vojínú v roce 1917 jednak 
zbraní nepoužili podle příkazu svých představených, jednak by 
jich použili proti nim čís. 3106. 
pro pojem »podněcování« (§ 15 čís. 3 zákona) stačí po případě 
i pouhé, třebas zakryté doporučování oprávněnosti nebo výhod
nosti trestného činu, pokud jen směřUje k tomu, by vyvolalo u po-
sluchačů rozhodnutí k jeho spáchání čís. 3118. . 
pokud sem spadá líčení událostí v číně se sběhnuvších v souvislosti 
s možností války u nás a nepřímé nabádání posluchačů, by v tom 
případě (budou-li povoláni do zbraně) odepřeli poslušnost svým 
představen)ím čís. 3118. ' 
pro trestnost podle § 42 zákona stačÍ, že vinou zodpovědného re
daktora byl uveřejněn článek, jímž byla podnčcováno .k pokusl! 
změniti násilím ústavu republiky, pokud jde o demokrahcko-repu
blikánskou formu státu, aniž jest třeba, by skutečně články ty někdo 
četl čís. 3226. 
\Išeobecná výzva, aby ti, kdo v případě války (mobiHsace) budou 
konati vojenskou službu, neplnili povinnosti jim uložené, válku 
změnili v poslední boj .proti buržoasii a tím dopomohli k vítčzstvÍ 
komunistickému programu ·zavedení diktatury proletariátu, jest pod
něcováním k úkladům o republiku (§ 1 zákona) ve smyslu § 15 
čís. 3 zákona čís. 3279. 

16: schvalování trestných činů ve ·smyslu § 16 zákona není obm~: 
zeno na schvalování trestných činů spáchaných v tuzemsku, al11Z 
jest trestnost vychvalování trestných činů spáchaných v cizo
zemsku učiněna závislou na tom, že dojde ku potrestání pachatele 
čís. 3226. 

§ 21 čís. 2: ideální souběh zločinu podle § 21 čís. 2 zák. na ochr. rep. 
se zločinem podle § 214 tr. zák. čís. 3172. 
na osobě, podezřelé ze zločinu podle.§ 21 čís .. 2 zák. na ochl'. r~p. 
a ze zločinu podle § 214 tr. zák. nelze žádati, by sama zpravlla 
vrchnost" o své činnosti, v níž múže býti spatřována skutková pod
stata ončch zločinů, a by tak sama přispěla k tomu, by mohla býti 

- - § 
stíhána pro tyto zločiny čís. 3172. 

27 čís. 2: zákon nezaručuje v § 27 čís. 2 beztrestnost účastníku na 
spolčení, který neučinil nic vk; ne.ž ~e s~m upystil od podvni~ku, 
nýbrž jen tomu, kdo zároveň zpus?btl, ze O? podn.lku byl~ t;,~uste?~ 
vůbec (přičinil se o to, by od neho UpUStilI take ostatm ucastmcl 
spolčení čís. 3156. 

Trestn! rozhodnut! X. 58 
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§ 39 čís. 1: skutečný čin násilnS' ve smyslu § 39 čís. 1 zákona záležf 
v užití fysické síly proti osobě nebo proti věcem čís. 3161. 
osoba může jím býti zasafena bud' na svém těle nebo na své svo
bodě; jiné ublížení (na cti) nestačí čís. 3161. 
čin musí býti skutečně násilný (jeho povaha musí býti násilná). 
To znamená v případě § 10 (1) zákona, že čin musí býti pro
středkem k překonání odporu nebo k vynucení rozhodnutí osob 
tam uvedených, jakého by tyto osoby, jednajíce o své újmě, jinak 
neučinily čís 3161. 

- - - tato povaha násilí posuzuje se objektivně, s hlediska abstraktního, 
nikoliv s hlediska, zda užité násilí v konkrétním případě bylo způ
sobilým prostředkem k uvedenému účelu čís. 3161. 

§ 42: pOdle čl. lil. zák. čis. 142/68 (§ 42 zák. na ochr. rep.) jest pro· 
skutkovou podstatu ve směru objektivním jedině rozhodným trestný 
obsah článku čís. 3036. 

- - - pro trestnost zodpovědného redaktora pro zanedbání povinné péče 
pOdle § 42 zákona stači, že jeho \'inou byl): v časopise jím redigo
vaném, s jehož rozšiřováním bylo započato, obsaženy články, jimiž. 
bylo podněcováno k pokusu změniti násilím ústavu republiky, po-
kud jdF o demokraticko~republikánskou formu státu, aniž jest třeba", 
by skutečně články ty někdo četl čís. 3226. 

ústavního činitele viz Gchrana republiky (§ 10). 
veřejného úředníka viz ú ř e d TI í k ve ř e j fl ý. 
vynálezů: zákon ze dne ll. ledna 1897, čÍs. 30 ř. zál(.: dědicové soukromého· 

obžalobce, zemřevšíhO' před konečn~rm návrhem na potrestání, nejsou 
oprávněni pokračovati po jeho smrti v trestním řízení; to platí i když-, 
jde ° zásah do práva patentního čís. 3191. 
přeVOditelné, zdéditeJné a proto do pozůstalosti náležející jsou jen sou
krom oprávni nároky z patentu a z jeho porušení, nikoliv nárOky na 
trestní stihání čís. 3191. 

známek (zákon ze dne 6. ledna 1890, čís. 19 ř. zák.): pro skutkovou pod-
statu přečinu pOdle § 23 zák. na ochranu známek (zákon ze dne 
6. ledna 1890, čís. 19 ř. zák.) rozhoduje, zda výrobek nebo zboží 
známku mají, nikoli, zda ji míti mohou čís. 3119. 
okolnost, že kdo dosáhl zápisu vlastní. ochranné známky, je pro., 
otázku trestného. zásahu do cizích práv známkových bez významu. 
i objektivně i subjektivně čís. 3245. 
onoho trestného zásahu nedopouští se již tím, že se domáhal a do-
mohl zápisu své známky j uvádí-li však do prodeje nebo chová-li. 
na prodej zboží neoprávněně (t. j. bez povolení majitele známky) 
označené způsobem shodným nebo zaměnitelným, se starší ochran
nou známkou cizi, dopouští se objektivně zásahu ve smyslu §§ 23t 

25 zákona právě tak, jakO' kdokoliv jiný, kdo' si tak počíná čís. 
3245. 
jeho případné vlastní právo známkové llemliže platiti a působiti. 
v okruhu, zabraném starším cizím známkovým právem čís. 3245. 
okolnost, že se domníval, že 110' ona skutečnost zápisu opraviluje 
užívati známky bez ohledu na její shodnost nebo zaměnitelnost se 
starší známkou cizí, poukazuj-e na právní omyl (§ 3, 233 tl'. zák.) 
či s. 3245. 
otázku zaměnitelnosti označení jest posuzovati s hlediska obyčej-· 
ného kupitele a průměrné, obvyklé jeho dbalosti čís. 3245. 
pm něho nemusí býti za všech okolností rozhodna skutečnost, že" 
známka je pouze slovní, kdežto nabízené zboží je označeno i jinak;~ 
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. '!e",' t" Ila tom zda J'e zaměnitelná pudoba čili nic v těch složkách za z < , • k " I'd" 
obojího označení zboží, jež. z neho vY, dOlmu upcovu prev a al! a 
jež kupce při v)'běru zboží .vedou Cl s. 3245., v v 

tresty jimiž je podle § 23 zakona na ?chr~nu znamek ?hroze!;, pre:;
čin ta~ uvedeny, peněžitá pokuta a vezel~l, kum~!lovane po ~n~ade 
s pokutou, jsou navzájem v pomeru soma-dnostl. S0l!d n.e~~ zako
nern omezován ani ve volbě tohO' kt~ré~o trestu, ~a?l v ]eJlch ku-
mulaci; tresty ty jsou pro něj alternahvm pova~y Cl s:. 3215. , 
rozhodl-li se soud pro volbu trestu na svobode, po.uzll, tll~ .,s~eho 
trestacího práva v jeho primérní fo~mě a nevys!ovll hm Je~te 
pokud tak vskutku neučinil, dovolávale se § 260 plS~. a) tt:. zak. v
že přeměňuje pokutu v trest vězení ~ ohledu. na J!1~Jetkove pomery 
nebo na výživu obža-lované-ho nebo JehO' rO~InY Civ s. ~296·v ,. 
zásada § 5 zákona ze dne 6. ledna 18.90, CIS. 1~ r. zak., z~ ~apls 
známky obsahující také slova nebo plsmena, I1lk~mu nebra11l,. by 
k oznaČení svého zboží neužíva:l svého jména (flľl1]Y), byť _ 1 ve 
formě zkrácené, platí od vydání z.áko~a ze dne, 30. cervence 189?, 
čís. 108 ř. zák. i při pouh)"lch znamkach slovl11ch (§ 1 tohoto za-
konal či s. 3315. . ." 
neznalost předpislt obchodního, ~ákonav o !om, kdo- Jest opravnen 
vésti firmu a jak má firma zmtl, a predplMl § ~ za.k?na o 9chr. 
znám. jest skutkovym omylem podle ~ 2 e) t,r. zak. Cl s: 33!:J. 
v známkovych sporech jest vycházetJ- ze znamky tak, jak le za-

psána čís. 3327. ." h d t ,_" ' 
s hlediska § 25 zákona jest soud pOVHJ~n dba!l, t~, c> z a. )a.l ev 11~ 
prvek ve známce je pro obyčejného kuplt~le, ,uzlv~llC:,ho ?o.zOln~~~Ť1 
nikoliv větší než obvyklé, průměrné, takove vahy, ze I' v lehO' oClch 
dodává rázu vy značného a rozlišujícího, ta~že o ~o s~Ú"~a (nve~o 
i postačující v tom směru podobnost) v barve rr:.uz·~ ,svestl k, p:ed
pokladu, že se na nabízeném n:~1 :?OŽí, ~ pravde C1Z1m, setkava se 
známkou, podle níž chce koupIti Cl s. 332?:. v" ~ v • 

při posuzování otázky, _ zda označení, ~bOZ1, l~ sa~lve zamemtelno .. 
musí býti vzata v počet i barva, nem-ll um!stena J;~ 11':- .R0dkladu, 
nybrž objevuje-li se na známce samé jakozto soucast leJI podoby 

čís. 3327. , v' v 

otázka šálivé zaměnitelnÚ'sti zboží musí býti v souze~:em pnpad~ 
řešena bez ohledu na to, zda a do jaké mí-r)' .?e ,vy.skyhll~ P?d?hnos!~ 
mezi chráněnou známkou, o kterou jde, a ]myml oznacen.lml zbOZ1 
či s. 3327. . 
výrok o p,e~ěžité .po~utě podl~ ~ 2: ... od:t; t!~t~ zákona jest napadati 
jen odvolamm, mkol1v zmatecm stJznostl CI s. 3327. 

Okenní rám viz krádež dle § 174 II c). 
Oklamáni viz pod vod (§ 201 a) t r. z á k.). 
Okolnost nerozhodná viz pod v o Ll dle § 199 a). 

_ rozhodná viz podvod dlc§199a). 

Okolnosti nepravdivé viz pod vod. 
nutící: ve smyslu § 489· tr. zak. čís. 3039. 
_ viz též II r á ž k a na cti (§ 489). 
ohroženého viz násilí dle § 98 b). - , v " , 
polehčující: kdy je neod.olaotelné .donucení, (st~~ nc;.~)ze) důvodem vyluCUjlCm1 

přičítatelnost činu podle § 2 g) tr. zak. Cl s . .j....-05.. , v 
strach sám o sobě nelze za takový důvod uznaŤl an.l, dosahl-h stup ne 
sebe vyššího, n)'brž lze ho použíti jen jako okolnosti polehčující podle 
§ 46 písm. c) tr. zák. či s. 32G5. . . .' ", 
nezletilost (okolnost, že je pachatel na hr,~11lCI zlettlostJ) nelll pn precl
nech a přestupcích podle § 264 a) tr. zaK. (odchylkou od ustanovení 

!i8" 

Iii 
<' 

'Ii 
li 
I; 
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§ 46 a) tr. zák.) okolností polehčující, nSrbrž tonko.blízkost nedospělosti 
čís. 3248. 
i částečné doznání jest po případě polehčující okolnosti čí 5. 3320. 

ve smyslu § 322 tr. ř. viz o t á z k y por o t c ů rn. 
plitěžujicí: »zpětným« ve smyslu § 44 c) tr. zák. jest pouze ten, kdo trest 

pro stejný trestný čin již vytrpěl zcela nebo z části či s. 3084. 
dvojnásobné potrestáni pro krádež, zakládající zločinnou kvalifikaci po
dle § 176 II a) tf. zák., nevyžaduje předchozího potrestání pro z 1 o č i 11 
krádeže, takže tato okolnost může býti pokládána za přitěžující (§ 44 
písm. c) tl'. zák.) čís. 3232. 
pokud okolnost, že obžalnvaný je knězem a člověkem vzdělaným, nelze 
o sobě považovati za okolnost přitěžující čís. 3320. 
ve smyslu § 322 tr. ř. viz o t á z k Y por o t c ů m. 

skutkové viz hod 11 o cen í p r ů vod ll. 
zvláště nebezpečné: pojem čís. 3075. 
- viz též II š k o z e n í dle § 337. 
- viz též a Ll to mobil. 

Okradený viz krá d e Ž. 
- viz též 1 í t o s t ú č i n.41 á. 

Okruh osob viz II r á ž k a 11 a cti. 
-- povrchu země viz a u tom o bil. 
- - viz též tl š k o z e 11 í dle § 337. 

Omámení osoby viz I o u p e ž. 
Omezování osobtú svobody viz 11 á s I 1 í dle § 93. 
Omyl: ustanovení § 134 tr. zák. netýká se pachatelova omylu v osobě, proti mz se 

útočí (ermr in objecto)., vyslovujíc jen, že jest bez významu, zda vzešla 
z činu předsevz.atého s úmyslem vražedným smrt osoby, k jejiž usmrcení 
úmysl pachatelův směřoval, či osoby jiné, nastal-li smrtelný účinek v osobě 
od předmětu vražedného: útoku rozdílné následkem odchýleni se činnosti pa
chatelovy od směru, který jí pachatel dává (aberratio ictus). Výjimku tu 
nelze rozšiřovati na přičítání jiných zločin-u (zl0'6nu těžkého poškození na 
těle) čís. 3289. 
- omyl v .předmětu útoku nemá právního významu čís. 3289 
viz též pod vod. 

právní (§§ 3, 233 tr. zák.): omyl ohledně okolnosti, že povolení jest opatřiti 
předem, dříve než bylo přikročeno ke zřízení telegrafu, jest omylem 
právním čís. 3081. 
okolnost, že se kdo domníval, že ho skutečnost zapisu opravňuje UŽÍ
vati známky bez ohledu na její shodnost nebo zaměnitelnost ~e- starší 
známkou cizí, poukazuje 11a právní omyl (§ 3, 233 tl'. zák.) čís. 3245. 

skutkový viz beztrestnost dle § 2 e) tr. zák. 
v osobě viz o myL 
- viz též v r a ž d a. -~> 

v předmětu viz o myl. 
- viz též vražda. 

Onemocnění zodpovědného redaktora viz r e d a k t o 1". 

- - viz též tiskopis. 
~ - viz též II ľ á ž k a t i s k e ffi. 

Opakování důkazů viz průvodní řízenÍ. 
- - viz !též říz e n i pře s t II P k o v é. 
-- udání viz u trh á n í 11 a cti. 

Opatření Odbytu: pojem čís. 3'060. 
- viz též podílnictví na krádeži. 
plné moci viz ad v o kát. 

- průvodůvizprůvodní řízenÍ. 
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Operace zraněného viz z 11 ale c. 
Opětný prode.i (kup): nemovitosti již jiné osobě prodané čís. 3259. 
Opětovné pasení viz krá d e ž. 

- - viz též P o I 11 í -p y c h. , ., v " V" _ .v , 
O -lost (§ 523 tr. zák.): stav úplneho opll stVl nepredp,oklada nutn.e uplne zrusel11, 

Pl nýbrž stačí také zkalení pa~ha~elo:a ve?omr p skutko,vych okolnost~ch, 
za kterých jedná, a o protlpmvllich nasledcl~h, ktere. n~~s~a;lOu z ~ed
nání, k němuž ho pohánějí pudy v ~eho, mysh. se ~rodlVs: CI s. v3q6~. 
posouzení, zda pachatel j~dnal, v, uplnem, OP}ISty-l, kte~re vyluCll'l.e Ra 
rozumu § 2 písm. c) tr. zak. zly umysl, naleZl vyhradne soudu, mkohv 
svědkům nebo znalcúm čís. 3062. . ,~, 
ke skutkové podstatě přestupku Opi1stVl 'pod,le § 523 tl'. za~c s~acl, vy
kazuje-li čin spáchaný v nahodilém opll StVl na _ venek veskere znaky 
určitého zločinu čís. 3145. ,... v • 

požití většího množství alkoholu osobou, ktera b):I~ dusevv~e C~01O-~, 
třebas byla v době činu prohlášena za zdr~vo~, mU,ze ~o p:lpad,e ,zp~
sobiti u ní stav pathologické opilosti tak, ze SI ne111, sveho l~dnam ve
doma; takový stav, třebas nespadá pod § 2 b) tl'. l;ak.~ :ovna se s hle
diska příčetnosti úplnému opilství pOdle § 2 c) tr. zak. Cl s. 3358. 

Opilství viz opi los t. 
Opis rozsudku viz I h ů t a. 

- ~ viz též z mat e ční stí ž n o s t. 
~ - viz též pro s tře d k Y op r a vn é. 

Oplocená zahrada viz krá d e ž ci I e § 174_ II c). 
- - víz též krádež dle § 175 II a). 

Opomenutí: jest jednáním čís. 3056. 
- viz též II š k o z e n í dle § 335. 

viz též násilí dle § 98 b). 
viz též jed n á n í. 
viz též s m i I s t v a pro tip ř í rod ě. 

Opověď odvoláni viz o d vol á 11 L 
- opravného prostředím viz pro st ř e d k Y o P r a v II é. 
- zla viz násilí dle § 98 b). 
- zmateční stížnosti viz tam ž e. 

Opovržlivá vlastnost viz II r á ž k a ci 1 c § 491, 
Oprava domu viz p ú d vod. 
Oprava podle § 19 tisk. zák. viz t i s k o P i s. 
Opravné prostředl{y viz pro s tře d k Y O" P r a v n é. 
Opráv:n~ná osoba viz o s o b a o p l' á vně nA. 
Oprávnění: podle § 41 odst. 3 tr. ř. čís. 3257. 

- viz též plná m.oc. 
-~ formální viz úředník veřejný. 

Oprávněný obžalobce viz o b ž a lob c e. , 
- -- viz též říz e 11 í pře s t II P k o v c. 
- vlastník zbraně viz zbrojní patent. 

Opravované skutečnosti viz t i s k 6· p i s. 
Opravovaný článek viz t i s k o' P i s. 
Opravy v bytě viz 11 á s i I í dle § 83. 
Orgán bezpečnostní policie: obvinění před ním čís. 3039. 

- - - viz též; urážka na cti (§ 489). 
podniku viz úplatkářství. , 
státního pozemkového úřadu viz p o zem k a var e for m a. 

viz též urážka dle § 312. 
viz též ú ř e dní k v c ř e i n ý. 

veřejný viz 11 á s i I í dle § 82. 
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Organisace poiitických stran: nejsou spolky čís. 3105. 
- - - viz též pol i t i c k á str a 11 a. 

Organisační oddíly strany 'viz p o I i t i c k á str a 11 a. 
viz též II r á ž k a dle § 492. 

- řád viz p o I i ti c k á str a n a. 
viz též urážka dle § 492. 

Orgány vlády viz ochrana republiky (§ 14). 
Originál obrazu viz p ů vod c o v s Je é p r á v o. 
Osada viz a II t o rn O' bil. 

- viz též II š k o z e 11 í dle § 337. 
Oslavy 1. května viz II r á ž k Cl 11 a <:: t i. 

Osoba blízká viz nasili dle § 98 bl. 
cizí viz h r II b š í 11 e mra v 11 o s t i. 
dOhlédající viz s v e d e 11 í. 
dom~cí .yi~ II š k o z e 11 í dle § 413, 421. 
don~ah~Jlc! se op~avy viz t i s k Ů' P i s. 
dotcena VIZ urazka na cti. 
druhá viz n a s i I i dle § 98 bl. 
d~hé~ pohlav~ viz s rn i 1 s t v o pro tip ř í rod č. 
fySlCká VIZ II r a ž k a 11 a cti. 
hysterická viz h y s t e r i c. 
7hráně~ viz násilí dle § 98 b). 
JednotlIvcova viz tl r á ž k a dle § 49? 
- viz též pol i t i c k á str a .p' a _. 
jiná viz s pol u v i n a. . . 
-:- viz též nás i 1 í dle § 84. 
Jmenovaná viz u r á ž k a n a cti 
mravně neporušená viz s v e den' í 
najatá viz hli n i š t ě. . 
- viz též tl š k o z e n í dle § 335. 
na~ržená za svědka viz pod vod dle § 199 r.). 
nejmenovaná viz II r á ž k a n a cti 
neporušená viz s v e den Í. . 
nevin;"á viz násilí dle § 98 b). 
neznamá viz urážka na cti. 
ob~~la~á ~a svě,d~a viz pod v o· d di e § 199 a). 
odlisna V1Z II r a z- k a n a cti. 
odsouzená viz t r e s t. 
ohrožená viz násilí d-Ie § 98 b). 
oprávn~n~ ~iz t. e 1 eg r a f y. 
opravulicl VIZ t I S k O' P i s. 
označená znameními viz II r á ž k a II a cti 
podezřelá viz .p 0' dv odd I e § 199 dl. . 
- VIZ též hl á š e II í f a I e š n é. 
- ze zločinu viz ochrana republiky (§ 20). 
-. - viz,té~ nadržování (§ 214). 
pOjmenovana VIz z n a I e c. 
práce se štítící viz ž e b rot a. 
přímo jmenovaná viz u r á ž k a n a cti. 
přítomná viz shluknutí. 
slabomyslná: jako svědek čís. 3113. 
- viz též s věd e k. 
stíhaná viz krá d e ž. 
- viz též lítost účinná. 
sváděná viít pot í rán í p ohl a v n í c hne moc i. 
- viz též svedení. 
svedená viz s v e de 11 Í. 

- ,- svěřená viz :3 v e d e 11 í. 
třetí viz tl r á ž k a II a cti. 

viz též podvod dle § 201 a). 
viz též u r á ž k a dle § 489. 
VIZ též v e ř e j n o s t. 
viz též nás i I í dle § 99. 
viz též podvod dle § 199 a). 
viz též z pro n e v č r a. 
viz též žhářstvi (§ 170). 

uražená viz u r á ž k a n a cti. 
určitá viz tl r á ž k a n a cti. 
vrchnostenská viz 11 á s i 1 í dle § 81. 
- viz též urážka dle § 312. 
vypovídající viz pod vod dle § 199 a). 
zjednaná viz II Š Je o z e Jl í d 1 t § 335. 
ženská viz s mil s t vod 1 e § 127, 125. 

'Osobní čest viz II r á ž k a dle § 312. 
hodnota jednotlivce viz u r á ž k a 11 a cti. 
povaha ohroženého viz 11 á s i 1 í dle § 98 b). 
přeďvolání obžalovaného viz o b žalo v a 11 ý. 
- - viz též z mat e k čís. 4 § 281. 
předvolání 'svědka viz s věd e k. 
- - viz též prúvodnÍ řízení. 
svoboda viz nás i 1 í dle § 93. 
v~e~rici viz advokát 
výslech svědka viz s věd e k. 
- - viz též z mat e k čís. 4 § 281. 

'Ostrá forma viz och ran are p u b I i k Y (§ 14). 
Osudné následky viz u š k o z e 11 í dle § 335. 
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Osvětle~ povozů: podle § 12 zák. čÍs" 5 z. zák. pro Slezsko z roku 1878 čís. 3244. 
- - viz též s i 1 11 i ční řád. 
- -- viz též II š k o z e n í dle § 335. 

Otázka skutková: výklad článku je skutkovým zjištěním čís. 3036. 
výrok soudu v příčině otázky, zda byly prokázány alespoň takové Okol
nosti, pro které tvrzení zprávy mohlo býti důvodně pokládáno za prav
divé (§ 4 tisk. nov.), je výronem jeho skutkově zjišťovací činnosti. 
Zákon formuluje tuto náležitost beztrestnosti objektivně; nezáleží na 
subjektivním výsledném dojmu a přesvědčení pachatelově čís. 3196. 
řešení otázky skutkové nepodléhá přezkoumání s hlediska § 290 tr. ř. 
čís. 3354. 

smíšená (quaestio rnixta): spadá sem otáZ'ka, zda jest pohrůžka pOdle § 98 b) 
tr. zák. způsobilá vzbuditi důvodnou obavu či s. 3140. 

Otázky porotcům: nebyly-li otázky přečteny, nýbrž jen poznačeny podle jednotli
vých jejich čísel, byl porušen předpis § 330 odst. druhý tr. ř., třebas 
se tak stalo za souhlasu stran čís. 3055. 
uplatnění tétO' zásady ja:ko zmatku čÍs. 4 § 344 tr. ř. brání ustanovení 
posl. odst. § 344 tr. ř., byla-li za souhlasu stran jiným způsobem po
skytnuta porotcům možnost, by mohli správnost zápisu svého výroku 
kontrolovati čís. 3055. 
okolnost, že- Zloděj by-l při krádeži opatřen zbraní (nebo jinými nástroji 
nebezpečnými osobní bezpečnosti), je skutečnosti, kterou se krádež 
podle § 174 1 a) tr. zák. stává zločinem, nehledíc na částku jIž z po
vahy činu čís. 3078. 
okolnost ta tvoří součást samotné skutkové podstaty zločinné krádeže 
a nepřichází proto v tívahu jako pouhá přitěžující okolnost ve smyslu 
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§ 322 tr. ř., jenž, má na zřeteli jen ony přitěžující a polehčující okolnosti 
které jsou jako takové v zákoně jmenovitě uvedeny (§ 344 čís. tZ 
tr. ř.) čís. 3078. 

šetření předpisů o úpravě otázek jest úřední poviností porotního soudu 
nezávislou na návrzích stran čís. 3160. 
po (formálně) nezávadně proneseném výroku porotců nelze již dávati 
nové otázky čís. 3160. 
porušení předpisu; chráněného zvláštní pohrůžkou zmatečnosti (§§ 318 
až 323 - § 344 čÍs. 6 tr. r.), nelze uplatňovati též se všeobecného hle
diska (§ 344 čís. 5 tl'. ř.) čís. 3234. 
skutečnosti v otázkách uvedené, po případě zákonn}rmi pojmy do otázek 
pojatými .dotčené jsou zjištěny, pokud porotci na otázky odpověděli 
kladně a bez výhrady čís. 3250. 
záporná odpověď na otázku neobsahuje ani kladného zjištění. skuteč
ností v ní uv,edenych (jí dotčených), ani výroku, že porotci nepokládají 
za prokázánu žádnou z těchto skutečno,stí čís. 3250. 
porušeni pfedpisu § 322 tr. ř., nebyla-li dána dodatková otázka, ač vý
sledky řízení vynesly na jevo poukazy na poměry uvedené v § 142 
tL zák. (poměr zvláštní závaznosti) čís. 3338. 
není vadou (§§ 318, 320, 344 čís. 6, g. tL ř.), nebylo-li pojata. do hlavní 
otázky na zločin podle § 125 tr. zák., v čem »skutečně vykonané ná
sak< a do dodatkové otázky na § 126 tr. zák., v čem »to násilí« spoči
valo; bylo· věcí obhájcovou, by si vyžádal kontrolní otázku (§ 323 pasL 
odst. tr. ř.) na ony skutkové okolnosti čís. 3355. 
dodatková: dobrovolné upLlŠtění od pokusu trestného činu není stavem 

nebo skutečností trestnost vylučující nebo rušíd (§ 319 tr. ř.), a 
nemůže proto b)rti důvodem pro dodatkovou otázku čís. 3088. 

- - - hájí-li se obžalovaný pro zlnčin podle § 127 tr. zák. omylem ve 
věku děvčete pod 14 let, s nímž soulož předsevzal, jest .okolnost 
tu učiniti předmětem otázky podle § 319 tr. ř. čís. 3090. 
porušení předpisu § 319 tr. ř. spadá jen pod § 344 čís, 6 tr. ř. a 
nf~lze je uplatňovati též s hleqiska čís. 5 § 344 tr. ř, čí ·s. 3090. 
kdy jest dáti k hlavní otázce na zločin násilného smilstva dodat
kovou otázku,. zda p'achatel spáchal čin v omylu, že se mu znásil-
110vaná žena oddává dobrovolně čís. 3160. 
skutečnost, že předseda porotního soudu poučil porotce, že mohou 
- dospějí-li k přesvědčení, že obžalovaný pro zločin podle § 127 tr. 
zák. byl v omylu ve věku děvčete pod 14 let, s nímž soulož před
sevzat - vyjádřiti to záporným zodpověděním hlavni otázky, ne
stačí, by nahradila dodatkovou otázku podle § 319 tr, ř. ·na onen 
omyl čís. 3194. 
»střídavé pominutí smyslu« podle § 2 písm, b) tr. zák, předpo
kládá chorobl1)' stav duševní, vylučující přechodně (střídavě) UŽÍ
vání rozumu a potlačujíd duševní život a intelekt člověka; dodat
ková otázka (§ 319 tr. ř.) na onen stav je odůvodněna jen, bylo-li 
podle výsledků řízení tvrzeno oeb aspo.JÍ naznačeno, že obžalovaný 
byl v době spáchání činu stižen pomíjející duševní chorobou, která 
ho -zbavovala užívání rozumu, tudíž příčetnosti čís. 3276, 
porotní soud má povinnost zkoumati, zda tvrzené skutečnosti od
povídají zákonné podstatě stavu trestnost vylučujícího nebo ruší
cího, a jen v kladném případě jest povinen a oprávnčn, by dal 
porotcům dodatkovou otázku na onen stav; jen za tohoto před
pokladu má opomenuti takové otázkv za následek zmatečnost mz
sudku (§ 344 čis. 6 tl'. ř.) čís. 3276. 
není vadou (§§ 318, 320, 344 čÍs. 6, 9 tl', ř.), nebylo-li pojato do 
hlav11í otázky na zločin pOdle § 125 tr. zák., v čem »skutečnč vy-
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konané násilí« a do dodatkové otázky na § 12.6 h~. zák., v čen: 
»ŤO násilí« spočívalo; bylo věcí obháJcovou, by Sl ~yzad~l kO:lh~o}l1l 
otázku (§ 323 po~l. odst. tr. ř,) na ony skutkove okOlnostI Cl s. 

3355. 
eventuální: kvalifikace zločinu žhářství podle. ~. 16! písm .. .,g) tr;. ~ák. 

přichází v úvahu .ien tehdy, když· tu ,ne~11 z~dneho z hze kva~l~lko~ 
van)"rch případů předchozích; eventl1a\m ~tazka. n~ .!uto kv~hflkacl 
je vyloučena, je-li výsledky řízení napovezen ]edme !ako~y sk:~t
kov1 stav, který, zakládaje· skutkovou P?dstatu trestneho Smll hze 
kvalifikovaného (zakládání požáru dvakr~te, § 167, df . .!~·· zak.), ne~ 
může za žádných okolností býti podřaden pod mlrnejSl ustanQveJ11 
§ 167 g) tl'. zák. či s. 3169. 
hájí-li :.;e pa.chatel (§ 125 tr. zák.). t.ím, že ~ásledkem !ys!cké, ne
možnosti k souloži nedošlo, jest datl porotcum eventual111 otazku 
na pokus násilného smilstva čís. 3347. ", , 

hlavní: skutková podstata. zločinu podle § 101 tl'. zaok. predp9klada 
v subjektivním směru úmysl, ~y J1.ěkomu byla z,JJu.,sobena skoda; 
tento znak jest pojati do hl?vl11 ot~:ky ~~ 318 tr~ ~.). Nedyostat~~ 
zjištění poškozovacího úmyslu nemuzc byh bezpecne .,l1,ahrazen ZJI
štěnSrm přivlastněním si (dopisů poštovním poslem) c 1 s. 3129. 

_ _ _ není vadou (§§ 318, 320, 344 čís, 6, 9 tr; ř.), r:.ebylo-li pola~o do 
hlavní otázky na zločin podle. § 1.25 tr, zak., v cem ,»skutc;ne vy
konané násili« a do dodatkove otazky na § 126. tr. z"a,k., v cem »t~ 
násili« spočívalo; bylO' věcí obhájcovou, by Sl vyzadal ko~tso}111 
otázku (~ 323 posl. odst tL ř.) na ony skl1tkove okolnosti Cl s. 
3355. 

___ kladné zodpovědění hlavní otázky" n~ .zločin žhá~ství,podle § 166, 
167 e) tr. zák. a záporné zodpovede111 dodat-kove otazky, zda po
vstala poškozeným značná škoda čís. 3356. 

kontrolní: není vadou (§§ 318, 320, 344 čís. 6, 9 tr; ř,), n;bylo-li pOjat? 
do hlavní otázky na zločin podle § 125 tr, .zak., v cem »skute"čne 
vyknnané násilí<~ a do dodatkové otázky na § 126 ~r. z~'~., v cem 
»to násilí« spočívalo.; bylo. věcí obhájcovou, by Sl vy~adal kO'n-: 
trolnÍ otázku (§ 323 posl. odst. tr. ř.) na ony skutkove okolnosti 
čís, 3355. 

praeiudicielní viz O' t á z k Y pře d běž 11 é. 
předběžné (§ 5 tf. ř.): soud rozhoduje o předběžný~h o!á:ká~h ! ~ ?b.oľL1 

práva správního, avš~k jen potud, pokud na .11~h !esevn~ zavlsl 10Z
hodnutí o vině obžalovaného (§ 5 odst. prvy cľ, r.) Cl s. 3170. 

_ _ _ trestní soud je (až na výjimky třetího. o:dst. § 5 tr, ř.) nejen opráv
něn, nýbrž i povinen vyšetřiti .a zjistiti,.' j~ké tu, by~y ve .,smerec~ 
trestným skutkem (§ 183 tr. zak.) dotcenych pr!lV111 pomery mezI 
obžalovaným, a poškozeným) a rozhodnouŤ1, ktery z nIch mel nebo 
má na druhém co požadovati čís. 3317. 

Otcovství krevní viz k l' e v 'll í o t c o v s tví. 
Otčím viz zabití. 
otec: není oprávněn brániti cizímu děvčeti v milostném poměru k jeho sy.novi 

čís. 3044. 
viz též násilí dle § 98 b). 

Otisky pořízené štočkem viz p ů v o· d c o v s k é P ľ á v 0, . y. y 

Otrava: přibírání znalců chemiků při podezření otravy ve smyslu ~ ~31 tL r. (~L~, 
§ 4 zák, ze dne 1. července 1927, čís. 107 sb. z. a n) ne~ll I.en fakultatI~!~I! 
závislé na volném uvážení soudu; slova »podle ~?Z?Ostl« je,st, tu vylo ph 
doslovnč tak, že není třeba tuto povinnost splnttI len, !lem-ll to mozno 
ČÍS. 3041. 
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Ověření p{)dpisu viz II o t á lL 

Ověřovací do~ožka viz pod vod cll c § 199 cl). 

Ovoc~ n~ ,strome,ch viz krádež dle § 174 II c), 175 II a). 
Oznacelll Jednothvce viz II r á i k a II a cti. 

- - viz též o b žalob a s O' II k r o lil á 
- jménem viz urážka na cti . 
- zboží známko-u viz och ran ~ z II á m e k 

znameními viz u r á ž k a II a cti. . 
Oznáment

y 
tre.stného ~int1. viz nás i 1 í cl; e § 99, 

- zmeny zodpovedneho redaktora viz i e cl a k t o r 
viz též t i s k o p i s. . 

-- - -- viz též II r á ž k 'a t i s k e m. 

Paběrkování viz krá cl e ž. 
- viz též pol II í p y c h. 

Padělané zboží viz pod vod. 
Padělání viz p o cl vod. 

soukromé listiny viz p 00 cl v o Ú cl! e § 201 a). 
- - viz též p o cl vod. 
- - viz též strana. 

veřejné 1is~iny (§ 320 f), t~. zák)}, souběh zpronevěry s přest. § 320 f) tr. 
z~k., ponechal-li Sl kdo cast vybranSrch pHspěvků a dodatečně pa
del.al st,::rze~ky pošt. úřadu šekového, na vyšší částky by vzbudil 
d9,]em, ~e ysech~y.rvybrané peníze řádně odvedl čís. 3123. 
n~klad~l. hsty (zeleznit-ní) jsou veřejnými listinami (§ 320 f) tr 
zakol CJ5, 3198, .. 

sk~tkov~ podstata přestupku podle § 320 f) tr. zák. nevyžaduje 
am,.. by. ~k.oda skutečně nastala, ani, by škoda bvla možná; úmysl 
poskod.lt~ Je tu na rozdíl od podvodu vyloučen štačí pouhý úmvsl 
klama!J cf s, 3314, '. 

Páchání smilného c'inu VJ'Z pot J' r a' ", J' hl' 
H po aV111c'h nemocí. 

- - - viz též s v e d e 11 í. 
Pachatel viz podvod dle § 199 a). 

- přímý viz spoluvina. 
- - viz též násilí dle § 84. 

Palmární účet viz a d v o kát. 
Papíry cenné viz cenné pa!piry. 
Pasení dvou v;olů: je krádeží čís. 3079. 

- - - viz též p o I n i p y c h. 
Pasiva viz Úpadek z nedbalosti. 

- viz též! úpadek podvodný. 
Patenty viz ochrana vynálezů. 

Patenty, nařizeni ~ peč,eli (§§ 315, 316 tr. zák): skutková podstata přestupku podle 
~~31~ tr .. za~. predpoklaaa - na rozdíl od § 315 tr. zák., jenž mluví o pečeti 
~ra?ll ~tatll1ch ne~o yeřejnýc? vůbe~. ----: pečeti úřadů veřejných, pod nimiž 
se zavreny chova]1 plsemnosti nebo Jme věci čís. 3233. 

Pathologická opilost viz ů' p i I Ů' s t. 
- - viz též beztrestnost dle § 2 c) tr. zak. 

Pátrání vrchnosti viz u trh á n í n a cti. 
Pečeť notářova: její napodobení čís. 3301. 

- - viz též podvod dle § 199 d), 
Pečeti viz patenty. 
Peněžitá částka viz t r e s 1. 

- pokuta viz p o k u ta. 

Peněžitý trest viz t ľ e ~ t. 
Peníze viz k ľ á d e ž. 

viz též'padělání veře.iné listiny. 
- viz též pod vod. 
- viz též z pro n e v ě l' a. 

Periodickv tiskopis viz t i s k o p i s. 
- -~ viz též urážka tiskem. 

Personál lesní vií': 1 e sní per s o II a 1. 
Pevný účet viz v\'hrada vlastnictví. 

- - viz též z pro n e věr 3. 

Pisatel článku viz u ľ á ž k a t i s k e m. 
- zprávy viz u r á ž k a t i s k e m. 

Písemná plná moc viz a d v o kát. 
- zmateční stížnost viz z mat e čilí stí ž 11 o s t. 

Písemné podáni: urážka soudce v něm čís. 3153. 
Písemný průvodní návrh viz pro t o k o 1-

- viz též z mat e k čís. 4 § 281. 
Placení prodavači viz krá d e ž. 
Plány viz průvo'dcnvské právo. 
Platební neschopnost viz úpa cl e k z n e d b a los t i. 
Platnost smlouvy Vlí': a d v o kát. 

923 

Plná moc: obhájce musí své zmocnění vykázati; nevykázal-li se ani písemnou plnou 
mocí obžalovaného, aniž 'vychází ze spisu na jevŮ' pro;jev obž:alovaného, 
z něhož by se dalo usuzovati na udělení plné moci (na pro vlastnoruční 
podpis obžalovaného na podání, jímž byla zmateční stížnost ohlášena), 
nebo, že byl jako zástupce chudých k žádosti obžalovaného kromě k ob
hajování při hlavním přeliíčení ustanoven také k provedení opravných 
prostředků, nelze mu pro "edostatek zmocnění pokud se týče oprávněni 
pndle třetího odstavce § 41 tr. ř. doručiti opis rozsudku čís. 3257. 
požadavkům cti a vážnosti stavu se příčí, když advokát, advokátovi 
plnou moc sám opatří a potom uplatií.u.ie proti němu její neplatnost čís. 
57 dis. 
nebyla-Ii plná moc ohhájce obžalované ve smyslu § 11 odst. 2 adv. ř. 
písemně vypovězena, nepřicházi v úvahu předpis tohoto zákonného 
ustťlJnovení o povinnosti zastu.pnvati stranu ještě po 14 dní; stačí pro
hlášení manželovo, »že si provedení odvolání nepřeje, že půjde k soudu 
a bude žádati zástupce chudých« čís. 62 dis. 
lákání plných mocí advokátem čís. 71 dis. 
pOdání žalob advokátem bez řádné plné moci a jich zpětvzetí pro ne
dostatek zmocnění čís. 76 rus. 
zákonný zákaz podvojného zastupování (§ 10 adv. ř.) nelze obejíti ani 
tím, že si advokát dá uděliti obecnou plnou moc podle § 29 C. ř. s. čís. 
77 di5. 
zlehčení cti a vážnosti stavu, účtoval-li advokát jako obecný zmocně
nec (§ 29 c. ř. s.) pr01i předpisu § 42 odst. 2 C. ř. s. proti odpůrci útraty 
čís. 77 dis. 

náhrada škody viz 1 í t o s t ú čin n a. 
Plnění závazku viz a d v o kát. 
Plod ·viz vy h 11 á 11 í plod u. 
Plot viz nás i I í dle § 83. 
Pobočky politické strany viz p o I i t i c k á str a 11 a. 

- - viz též II r á ž k a dle § 492. 
PObuřování: pojem čís. 3189. 

- viz též ochrana repub.Jiky (§ 14). 
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Poctivé provozování ob.chodu viz úpa dek z Jl e d bal o sti. 
Počátek zkušební doby viz -o d k I a d t r e s t Ll pod In í n ě 11 'J'. 
POdání viz s o tl d. 

na poštu viz pří S ll! Š 11 o st. 
- viz též urážka na cti. 
obžaloby viz o b ž a lob a. 
- viz též urážka tiskem. 
oprayného; prostředku .viz pro s tře d k y op r a v 11 é. 
vylucovac1 zaloby viz mař e 11 í e x e k tl C e. 
zmateční stížnosti viz z mat e Č 11 í stí Ž 11 o s t. 

Po-dezřelá koupě viz k o tl P ě pod e z řel é věc i. 
- osoba viz osoba podezřelá. 
- věc viz věc pod e z řel á. 

Podezření otravy viz Ů' tra v a. 
-- - viz též z n ale c. 
- z útěku viz vaz b a. 

Podezřívání koncipienta viz a d v o kát. 

Podílnictví ".a k!ádeži (§ ~8~ tf: zák.): :oz~~J mezi koupí podezřelých včci (§ 477 
tI. zak.) a podIllllctVltn na kradezl (§§ 185, 186, 464 tr, zák.) nespočívá 
v tom, z.da ~rádež,~ na l~íž bral pachatel podíl, byla zločinem či jen pře
stupkem, all1 ve Vedo.ml (nedostatku vědomí) pachatele o zločinné po
vaze krádeže čís. 305l. 
jde o P?dílnistVí, na ~rá~e~.l, nemá-l~ pac?atel jel~ pouhé podezření (dů
v,od k ypo,de:;en,l), l;ybrz JlstO!t! .\V~doml\ že ved jsou kradeny; není 
zapotrebl pnmeho umysl:u smeruJlclho k prevedení kradených věcí čís 

3051. ' 
předpokládají,c on~ vědol?í, j~s~ s~utková podstata zločinu podle §§ 185, 
186 b) tr. zak. dana, yprevysu]e-h cena věcí najednou ueb i postupně 
pach;atelem na sebe preveden~ch 200 Kč, aniž by se vyžadovalo i vě
?om~ pachatelovo. (ustanovenlm § 186 a) tr. zák. předpokládaného), 
ze veCI byly kradeny způsobem zločinným čís. 3051. 
pOdílnictví na krádeži nepředpokládá zištný úmysl' nepřiměřeně nízká 
cena!. s níž se prodávající spokojil, není jediným d6vodern pro p07;nání 
zlode]ského původu věd čís. 3051. 
o pOdílnictVÍ na krádeži lze mluviti jen tehdy, podnikne-li se trestná čin
n?st v §§ 185, 186 tr. zák. naznačená vzhledem k ukradené věci samé 
~~e?as v podobě ~vé, změněné (zpracované), nikoliv vzhledem k věd 
Jme, y~te\e bylo. zlskano prodejem, směnou, zastavením nebo jinak}'m 
zp~nezel11m nebo zhodnocením ukradené věci čís, 3060. . 
pOlem »zašantročení (opatření odbytu)« čÍs. 3060. 
~t~chova zástavního lístku· na ukradené věci není podílnictvím na krádeži 
C I s, 3060, 
podržen~ ~i ,krad:ené vvěci opodstatňuje skutkovou podstatu zlOČinu podle 
§ 185 t~. z,:k., 1 kdyz se pac·hatel teprve později (po kOUpI) dozvěděl 
o tom, ze vec pochazí ze zločinné krádeže čís. 3272. 
P5~k~d je ~boŽí. z V'la~u vyhozené a ve stohu ukryté v dosahu a dispo
SICn!, ~OSl spravy dr~hy (§ 171 tl'. zák); jest činnost toho, kdo ono 
zbozl Jmym vyhozene ve stohu ukryl, podřaditi skutkové podstatě po
dle § 174 II a) tr, zák, či §§ 185, 186 tr, zák,? čís, 3313. 

Podkopání strany v hliništi viz u šků' z e n í dle § 335. 
Podmíněné odsouzení viz o d k !: a d t r r. s tup od m í rl ě TI ý. 
Podmínky obnovy viz o b tl o. v a. 
Podnájemník: poiem čís. 3240. 

- viz též hlášení falešné. 
Podněcování: poj em é í s. 3072, 31 06~ 3118. 

- viz též ochrana republiky (§ 15). 

ř 

Podnět k zavedení řízení viz: 7. n e II žit i ill o c i ú ř e d 11 í (§ 105). 
Podnik viz úpa dek z ne d b a los ti. 

- sezonní viz úpadek z nedbalosti. 
Podpis notářův: jeho napodobení na knihovní iádosti čís. 3301 

- viztéžpodvoddle§199d). 
- obhájce viz a d v o kát. 
- - viz též z mat e Č li í stí ž n o s t. 

Podpora dělníků viz u r á ž k Ci dle § 488. 
Podpl'onajímatel viz h 1 á š e 11 í fal e Š II é. 
Podráždění pohlavního chtíče viz s Ol i I s t vod 1 e § 129 I a). 
Podržení si kradené věci viz pod í! nic tví n a krá d e ž i. 
Podřadění skutku viz o b žalob a. 
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Podvod: podvody spáchané v obvodech různ~rch soudů tvoří podle zásady § 173 
tr. zák. druhá věta jednotný trestný čin a nemá ohledně nich místa předpis 
§ 56, ný·brž ustanovení § 51 odst. druhý tl'. ř. (předstižení) čís. 3052. 
podvod prodejem nepravého aspirinu a pyramid-onu čís. 3119. 
za škodu na majetku ve smyslu § 197 tr. zák. nelze pokládati ušl~r výdělek 
čís, 3119, 
okolnost, že zboží je paděláno, nest3čí pro skutkovou podstatu podvodu, 
nýbrž se vyžaduje vědomí pachatelovo o méněcennosti padělaného zboží 
čís, 3119, 
rozdíl od zpronevěry čís. 3123. 
souběh podvodu a předraž:ování podle § 8 tich. zák., bylo-li. majitelem domu 
nesprávně tvrzeno nájemníkům, že náklady na opravy do.mu byly již sta
noveny soudem určit~rm penízem, a předložil-li týž soudu v nesporném ří
zení o zvýšení nájemného. ne~právný účet nákladů za opl'avu domu čís. 3178. 
skutková podstata podvodu (i nedokonaného) předpokládá, že jednání pa
chatelovo bylo způsobilým vyvolati omyl a -prostředkem omylu poškoditi 
něčí práva čís. 3192. 
tuto způsobilost lze pojmovl: vyloučiti jen khdy, když bylo k' oklamání po
užito prostředku in ahstracto (abs'olutně) nezp,u,sobHého čís. 3192. 
trestná činnost pachatelova, i když z ní škoda nevznikla, musí býti aspol1 
takového rázu, ž,e z ní škoda V'zejíti mohla čís. 3192. 

,nebylo-li naprosto možno, by z jeho činu škoda vzešla, nejde o podvodné 
jednání zločinné, i když pachatel po.ško,zovacÍ úmysl měl čís. 3192, 
státu přísluší ,právo, by i v civilních sp,orech byla materielní prav.da podle 
možnosti zjištěna. Pod skutkovou podstatu podvodu (§ 197 tr. zák.) spadá, 
zhotovila-li strana ve sporu padělané soukromé listiny a předložila-li je pro
cesnímu soudu, jenž tím byl uveden v omyJ. čís. 3215. 
při zločinu podvodu, spáchaném ve vice útocích a na různých místech, ne
pomíjí příslušnost podle § 51 tl'. ř. třetí odstavec tím, ž;e soud posuzoval 
věc nesprávně s hlediska § 56 tl'. ř., vylou-čiv p·řílPad z obvodu jiného soudu 
a postou-piv věc podle § 58 tr. ř. tomuto soudu čís. 3228. 
»Istivým jednáním« po rozumu § 197 tr. zák., jež je zahrnuto též v jednání 
v § 201 d) tr. zák. vytčeném, jest jakékoli jednání, jež směřuje k oklamání 
jiného a je podle okolností případu způsobilým k oklamání; pokud sem 
spadaji nepravdivé údaje v inserátech čís. 3242. 
nesprávné celní deklarace při dovozu motorových kol a svádění celníkú 
dary k úlevám při vyclíváni za účelem a v úmys1u, by zamlčením váhy a 
ty.pu motorů bylo dosaženo předepsání men'šího ola ke škodě celního eráru, 
nezakládá skutkovou podstatu zločinu svádění ke zneužití moci úřední p-odle 
§ 105 tr. zák., jehož skutková podstata vylučuje úmysl způsobiti škodu, ani 
spoluvinu na zločinu zneužití moci úřední podle §§ 5, 101 tr. zák., jednali-li 
celníci v dohré víře, že dovezená kola j!sou vždy stejná, souhlasí s údaji 
celní deklarace, a nepřesvědčivše se o váze a typu motorů, nekonali sice 
řádně sv·ou službu, nikoliv však v úmyslu poškozovacím, nýbrž jde tu o zlo-
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čin podvodu podle § 197 tr. zák. a přečin podle § 2 zák. o úplatkářství 
či s. 3255. 
i v~užití omylu nebo nevědomosti (druh}' případ § 197 tr. zák.) musí se 
stát! způsobem lstiv~rrn, při čemž lstivost nesmí záležeti toliko ve využití 
cizího omylu nebo cizí nevědomosti čís. 3259. • 
omyl (nevědomost) musí b~rti v příčinné spojitosti se zamýšlenou škodou 
musí býti pro oklamaného pohnutkou a předpokladem jeho rozhodnutí s~ 
či s. 3259. 
omyl a nevědomost liší se pouze co dO' způsobu klamu; pokud jde o vztah 
k zamýšlenému výsledku, není mezi nimi rozdílu čís. 3259. 
i tu se vyžaduje, hy škoda vznikla z vlastního' počínání si (jednání neb opo
menutí) oklarna:ného, a by toto počínání si mělo. svou .příčinu (spo!upříčinu) 
v onom omylu čís. 3259. 
civilní bezpráví stává se činem trestným, přistoupí-Ii k tomu další náležitosti 
stanovené trestním zákonem čís. 3259. 
výhrada § 430 obč. zák. o vlastníkově po-vinnosti k náhradě škodí' platí 
i v případě § 440 obč. zák.: toto ustanovení zákona ne.předpokládá "že na
byvatel domáhajíd se knihovního vkladu, nevěděl o dřívějším zciz~ní téže 
věci čís. 3259. 
pokud lze spatřovati trestný podvod (přečin § 1 zák. o maření exekuce) 
v opětném prodeji (kupu) nemovitosti již jiné osobě prodané, pokud se t)'če 
v kni'hovním pmvedení druhé kupní smlouvy vkladem práva vlastnického 
pro pozdějšího kupitele čís. 3259. 
stihání osoby vydané pro určitý skutek není na závadu podřadčnÍ skutku 
pod mírně.iší kvalifikaci čís, 3259. 
zištni úTysl nelze stotožňovati s úmyslem poškozovaCÍm ve smyslu § 197 
tr. zak. CI s. 3263. 
každý náklad, který oklamaný učiniti nechtěl, poněvadž nebyl pm jeho. ma
jetkové cíle užitečným (k němuž došlo bez jakéhokoliv práv'níhn závazku), 
zmenšuje peněžní hodnotu jmění oklamaného a znamená proto újmu odpo
vídající pojmu škody na majetku půdle § 197 tr. zák, čís. 3301. 
nepravdivé tvrzení, najmě při kupu a prodeji dobytka, není sice již šalbou 
podvodnou, n~lbrž taková tvrzení o. vlastno.stech dobytčat (jiných vlastno
stech) spadají zpravidla jen pod zákon občanský', nesmí se však dlíi v úmyslu 
pošknzovacírn; v tomto případě jde o podvod; spolupachatelství čís, 3323. 
nespadá sem, n~lbrž Jde o zpronevěru (spolupachatelství), odváděl)'-li po
kladní obecnkh lázní peníze vybrané za lístky, osobě, jíž náleželo přijímati 
a súčtovati v~ltěžek za prodané lístky (obecnímu úředníku), jednaly-li ve 
vzájemné vědomé součinnůsti s touto o·soboll a šlo~J.i všem o to, by peníze 
nebyly správě lázní odvedeny, nýbrž mezi ně rozděleny čís. 3341. 
byl-li určit~l skutek (kontrahování dluhu) odsuzujícím rozsudkem podřaděn 
pod nedbalé jednání ve smyslu § 486 čís. 2 tr. zák., nelze bez porušení zá
sady ne bis in idem týž skutek nov)'1TI rozsudkem kvalifikovati jako jednání 
úmyslné podle § 197 tl'. zák., třebas bylo při onom hlavním přelíčení stát
nímu zástupci vyhraženo stíhání pro podvod (§ 263 tr. ř.) čís. 3364. 
dle § ·170 tr. zák. viz ž h á ř s tvL 
dle § 320 f) viz padělání veřejné listiny. 
dle § 199 a) tr. zák.: podstatným znakem z,lo.činu ucházení se o. křivé svě

dectví ve smyslu § 199 a) tr, zák. je, že pachateli ve směru subjektivním 
byla známa svědecká vlastnost osoby, na niž působil, by vydala křivou 
v~'pověď č í 'j. 3034. 
domnívá-li se pachatel podle zvláštních okolností případu, že ůsoba; 
na niž púsobil, bude s1yšBI1a u soudu jako spoluobviněná pro čin, jemu 
za vinu kladený, a nepoznal-li podle obsílky oné osobě důručené ani 
podle jiných konkretních skutečností, že soudem byl zařízen v)íslech 
této osoby jako svědka, jest ono. působení pachatele pokládati tQlilm 
za vzájemné dorozull)ívání se osob podezřelých z téhož činu čís. 3034. 
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d~šlo~li.k L1dá~lí u v!'.chnosti '! .rámci .svědec~.é v}'povědi, jde po případě 
o Idcall1l soubch zlo Clil II utrha11l na ctJ se zlocmem podle § 199 a) tr 'k 
čís. 3073. . za . 

pojmu »s\'ě?ť.ctvÍ« ve smyslu § 199 a) tl'. zák. ·nendpovídá výpověď 
osoby, ktera Jest pJchatelem nebo spoluvinníkern činu o němž vypo-
vídá čís. 3094. ' . 

skutková podstata zločinu podvodu ucházením se o křivé svědectví 
(§ .!gg a) tr. zák.) v:yžaduje, by se pachatel ucházelo svědectví křivé 
tOtlZ ,o ,to, by svědek udal jako pravdivé okolnosti, o kterých z vlastníh~ 
se~na111 ne,!l, :,ebo by okolnosti, které z vlastního seznání zná a o nichž 
ma vypovldatJ, zamlčel čís. 3102. . 
po s.ubje,ktiv~í stránce pak vědomí pachatelovo, že tn, co podle jeho žá
do~tl m~ syc"d,ek potvrditi, není v souhlase se subjektivními posHehy 
svedkovyml CI s. 3102. 

k~ ~kutk?vé podstatě zločinu ucházení se o křivé svědectví, »které má 
by!, vyd~no ll,a snudě«, není .třeba, by osoba, u níž se pachatelů křivé 
svedectvl uchazel, byla v ten čas k soudu jako svědek již obeslána (vo-
lána) neb aspoň navržena čís. 3147. ~ 
aniž, ,by s~ ~an;a (ll soudu nebo bezpečnostního úřadu) k vydání svě
d~ctVl v clz~.}eci nabídla, aniž, by věc, v níž mělo. býti svědectví v)r
dano, byla lIZ II soudu zahájena. Stačí abstraktní mnžnost jejího vý
slechu čf s. 3147. 
nezá,leŽ'Í na tom, zda byl trestný vliv na svědka vykonáván před jeho 
obesláním či po něm; okolnost ta je nerozhodna nejen pm návod podle 
§ 5 tr. zák., nýbrž i pro skutkovou podstatu zločinu půdle § 199 a) 
~r: zák., který je tu po případě, i když ucházení se zůstalo bez' výsledku 
CI s. 3147. 
k dokonání zločinu podvodu podle § 199 a) tl'. zák. ucházením se o- křivé 
sv~dectv! prc:střednictvím třetí osoby se sice vyžaduje, by žádost o křivé 
~yedectv!, s.ved~a skutečně došla, avšak k naplnění pokusu tohoto zlo
cmu ~tacl Jednaní, které mohlo vésti ke skutečnému provedení svádění 
ku kř1vé~u s::ědectví,)akmile ~e v ?ém zřetelně pr9jevil trestný úmysl 
pachate~uv, pres to, ze trestneho clie nebylo dosazeno, a bez ohledu 
na !o, .,.lak dalece se přiblí.žiIa jeho činnO-st k trestnému dli (moták, 
~1~1.mz se pachatel křivého svědectví dožadoval, hy.l zachycen) čís. 

§ 199 a) tr. zák. nemzeznává, z·da svědectví, o něž se bylo· ucházeno, 
týče se okolnosti rozhodné či nerozhodné čís. 3167,. 
pro návod ke křivému svědectví stačí i pouhý posuněk (položení prstu 
na ústa za zády vyšetřujícího soudce a zavolání »pst«) čís. 3293. 
zločin podvodu křiv)lm svědectvím zamlčením části příjrnú ve vyjevo
vací přísaze. V subjektivním smčru vyžaduje se toliko vědomí o křivosti 
přísahy čís. 3300. 
nedostatek zlého úmyslu k poškození i majetkových práv nebrání pod
řadění skutku pod ustanovení § 199 a) tr. zák, vylučuje len další kva
lifikaci skutku podle §§ 200, 203 tr. zák. č i s. 3300. 
uznal-li soud obžalovaného vinným, ž'e vykonal křivou přísahu na místě, 
v době a v právní věci v obžalobě uve·dených, učinil předmětem odsu
zujícího výroku, třebaže odvodU křivost přísahy z jiných skutečností 
než které uplatúovala obžaloba, nikoliv jíný, n~,bľž týž skutek, ke kte
rému obžaloba směřovala (§§ 267, 281 čis. 8 tr. ř.) čís. 3300. 
te?nočinný souběh zločinů podle §§ 209 a 199 a) tr. zák. jest možll~' 
Cl s. 3318. . 
po.kud lze odsouditi jak pro zločin pOdle § 209 tl". zltk., tak i pro samo
statný zločin podle § 1 99 a) tr. zák., když pachatel své obvinění jaka 
svědek jen opakoval čís. 3318. 
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pokus zločinu ucházení se c křivé svědectví (§§ fl, 199 a) tl'. zák,) 
pomocí motáku čís. 3328. 
ustanovení § 199 a) tr. zák. o trestliosti ucházení se o křivé svěd.ectví, 
v němž docházejí použití povšechné zásady vyslovené v § 9 tr. zak. se 
zřetelem na zločin křivého svědectví, tresce i bezúspěšné působení na 
jinou osobu ve směru zločinném a čelí ~rot! nebezpeč~, které ~:Q~í pľáv~ 
nímu statku nerušeného v}'rkonu soudnlctvl z toho, ze se v Jme osobe 
vyvolává (po případě i jen sesiluje) rozhodnutí vydati před soudem 
křivé svědectví čís. 3353. 
nezáleži na tom že v době záv,a:dného působení na svědka nebylo jisto, 
zda dojde ke sporu, v němž měl býti slyšen; stačí abstraktní možnost 
jeho svědeckého výslechu (možnost podání žaloby) čís. 33?3. . 
nespadá sem, přicházela-li osoba, na niž bylo působeno, v uvahu Jen 
jako obviněn)r, nikoliv jaJko svědek čís. 3353. 

dle § 199 b) tr. zák.: jest přesně rozeznávati. me,zi vnitřními,. mim?~~átní?:i 
úkony církví a l1áboženských společnost! statem uznanyc~ (lellc~. Cl
nitelů) a mezi úkony přenesenými na ně státem, hlavně při vedem ve
řejných matrik a při s;poluči~nosti př~ ~zavk~ní sň,a~~ů. čí, s. ~17q·. 
v tomto přeneseném oboru pusobnosŤ1 JSOU clrkevm c1111Ťele ,:"azam Jako 
nepřímí státní orgánové státními předpisy a jsou, poku~ J~~ O' tyto 
úkony, veřejnými úředníky ve smyslu §§ 101 a 199 b) tr. zak. Cl s. 3170. 

dle § 199 d) tr. zák.: zločin podvodu podle § 199 d) tr. zák. jest spáchán 
a dokonán teprve tím, že bylo padělane (zfaláované) veřejné listiny 
použito v podvodném úmyslu čís. 3033. 
padělání listiny a její .použití nemusí vycházeti od jedné a téže osoby 
čís. 3033. 
zločinu dopouští se i ten, kdo sám, nebyv při samotném padělání. (z.fal
šování) listiny činně súčastněn, použije v podvodném umyslu hS!l~y, 
která byla někým jin)rm zfalšována s jeho předchozím dorozumennll 
či s. 3033. 
padělání dělnické průkaz,ky na slevu jízdného na dráze. O pa~ělání ve 
smyslu § 199 d) tr. zák. jde jen tehdy, předsevzal-li pachatel sVemOC}1,OU 
změnu veřejnými úfady potvrzeného obsahu listiny (průkazky) Cl s. 
3096. 
Nespadá sem (nýbrž po případě pod ustanovení §§ 197, 4~1 tr: zák.~, 
vylákal-li nesprávnými údaji úřední potvrzení, ani, padělal-li toliko za
pisy zaměstnavatelovy čís. 3.096. 
jde o souběh zpronevěry s přestupke;n podle § 329 !) tr. :~k., nikoli 
o z,ločin podvodu podle § 199 d) tr. zak., ponechal-h Sl kdo cast vybra
ných přfspěvkft a dodatečně padělal stvrzenky poštovního úřadu šekv~ 
vého (které jsou veřejnou listinou i v části vyplněné .stranou) na VySSl 
částky, by vzbudH dojem, že všechny vybrané peníze řádně odvedl 
čís. 3123. v, • 

padělání (§ 199 d) tr. zák.) pracovní knížky jako dokladu k zadosh ° povoleni živnosti; potvrzením živnostenského spol~čen~tva :H!b~10 
rázu veřejné listiny i potvrzení zaměstnavatelovo o sluzebm dobe Čl s. 
3192. .. k' ., 
jde o podvod podle § 199 d) tr. zák., napodobil-li kdo notars ve over?
vací doložky a podpis notářův na' knihovních žádostech (peceť nota
řovu na oněch dol}ožkách)., a předložív ony knihovní ,žádosti so~du: 
uvedl jej v omyl, jímž měl stát utrpěti škodu na svém pravu na spravne 
vedení knih pozemkových (§ 53 pasl. odst. knih. zák.) čís. 3301. 

dle § 200 tr. zák.: o kvalifikaci podvodu podle § 170 tr. zák. rozhoduji před-
pisy §§ 200 a ná~1. tr. zák. čJ s. 32.16.. . . .. 
nedostatek zlého umyslu k poskozem 1 maJe~kovych pr.av. nebram pod
řadění skutku pod ustanovení § 199 a) tr. zak., vylucuJe Jen další kva
lifikaci skutku podle §§ 200, 203 tr. zák. č i s. 3300. 

, 
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dle § 201 a) h. zák.: trestnou činností podle ~ :201 a) tl'. zák. jest vědomé 
použití falšované soukromé listiny za účelem oklamání a y úmyslu po
škoditi čís. 3050. 
jest lhostejno, zda byl pachatel falšovatelem sám, či zda dal pod-nět 
k falšováni osobou třetí čís. 3050. 
nevyžaduje se skutečné uvedení v omyľ a způsobení škody čís. 3050. 
zhotovení nepravé soukromé listiny (§ 201 a) tr. zák.) záleží v tom, 
že pachatel vystavuje Hstinu nepocházející od osoby, která je v ní jako 
vydatel podepsána čís. 3094. 
nezáleží na tom, zda ji neoprávněný vyd-atel sepsal vlastnoručně či dal 
seosati třetí osobou čís. 3094. 
Čil; je dokonán, jakmile bylo falešné listiny k oklamání použito, třebas 
tím nebyl nikdo uveden v omyl čís. 3094. 
zločin podle § 209 tr. zák. viněním ze zločinu podvodu paděláním sou
kromé listiny předpokládá tvrzení, že padělané soukromé listiny bylo 
též použito, nebo že byla padělána v úmyslu, by jí bylo někým použito 
k podvodným účelům či s. 3363. 

dle § 201 c) tr. zák.: předmětem nálezu jest věc ztracená, jsoucí na místě 
dosavadnímu držiteli neznámém nebo nepřístupném; držba pomine podle 
§ 349 obč. zák. teprve tím, že se věc ztratí, aniž má dosavadní držitel 
naději, že ji opět najde či s. 3291. 
skutková podstata podvodu ve smyslu § 201 c) tr. zák. je dána již tím, 
že kdo věci na·lezene neb omylem ho došlé úmyslně ukryje a sobě při
vlastní čís. 3314. 
l1evyž'aduje se, by byJ omyl vzbuzen saJmým pachatelem, tím méně jeho 
jednáním nějak zvlášť za lstivé kvalifikovaným, ani, by omyl Dné osoby, 
jímž věc došla dO' rukoU' pachatele, byl trvalý, tím méně, by sám pa
chatel osobu zmýlivší se v jejím omylu nějak udržoval čís. 3314. 
po stránce objektivní vyčer;pává onu skutkovou podstatu již ukr)'vání 
a přisvojeni si věci omylem došlé; pojem »ukrytk a »přiv1astnění si 
věci« čís. 3314. 
spadá. sem, jestliže kdo, věda, že vklad na šekovém účtě v jeho pro'
spěch se stal omylem, a byv vyzván a upomínán, by peníze vydal opráv
něnému, tak neučinil, peníze vyzvedl a jimi disponoval čís. 3314. 

dle § 201 d) tr. zák.: »lsHvým jednánim« po rozumu § 197 tr. zák., jež je 
zahrnuto též v jednání v § 201 d) tr. zák. vytčeném, jest jakékoli jed
nání, jež směřuje k oklamání jiného a je podle okolností případu způ
sobilým k oklamání; pokud sem spadají nepra'vdivé údaje v inserátech 
č~í s. 3242. 

dle § 203 tr. zák.: ke skutkové podstatě zločinu podvodu kvalifikovaného 
IPro výši škody :podle § 203 tr. zák. vyžaduje se způ,sobení škody přes 
2.000 Kč jen, nesměřoval-li úmysl pachatelův ke způsobeni oné škody; 
pak-li ano, je lhostejno, zda vůbec nějaká škoda nasta:la čís. 330l. 

dle § 461 tr. zák.: padělání dělnické průkaz,k)i na slevu jízdného na dráze. 
O padělání ve smyslu § 199 d) tr. zák. jde jen tehdy, předsevzal-li pa
chatel svémocnou změnu veřejnými úřady potvrzeného obsahu ;listiny 
(průkazky). Nes.padá sem (nýbrž·po případě pod ustanovení §§ 197, 
461 tr. zák.), vylákal-li nesprávnými údaji úřední po.tvrzení, ani, padě
lal-li toliko zápisy zaměstnavatelovy čís. 3096. 

pojišťovací viz ž h á ř s tví. 
Podvodné poškození viz p O' -cl v O' d. 
Podvodný úmysl viz pod vod. 
Podvojné zastupování viz 'a d v o kát. 
Podvolení se smyslným žádostem viz s ID i I s t v o .p rot i op ř í r o II ě. ~ 

Pohlavni chtíč viz smilstvo podle § 129 I a). 
- nemoc viz potírání pohlavních nemocí. 
- neporušenost viz 11 e.p o ruš e n O' s t P ohl a v n í. 

Trestnl rozhodnuti X. '9 
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pDžitek viz s m i I i> t v o pro tip ř í rod ě. 
spDjení viz s m i I s t v O' dle § 125. 
úd viz smilstvo podle § 129 I a). 
život viz s v e den í. 

Pohledávka viz mař e ní e x e k u c t. 
Pohnutl{a nečestná viz vol e b n í p r á v o. 

- nízká víz vol e b n í p r á v o. 

PohDršení veřeJné (§ 501 tr. zák.): krevní otcovství není náležitastí skutkavé pad
staty přestupku § 501 tr. zák. čís. 3097. 

- - přestupek padle prvéhO' adstavce § 501 tr. zák. se promlčuje v šesti 
měsících, padle druhéhO' odstavce § 501 tr. zák. v jednam race čís. 3097. 

Pohrůžka viz nás i I í d! e § 98 b). 
- viz též ú t i s k. 
- ublížením na těle viz nás i I í dle § 99 tr. zák. 

PDhřbíváni Dhněm (zák. ze dne 7. prasince 1921, CIS. 464 sb. z. a n.): 
za část mrtvaly ve smyslu § 306 tr. zák. jest pakládati i lebku zbyla u při 
nedostatečném zpopelnění a za místo kde se mrtvola uschovává i krem~ 
torium po celou dobu, než se účil1ke~ žáru rozloží v naprostý popel čís. 
3204. 

Pohyb pDV'DZŮ pO' silnici viz u š k o z e n í dle § 335. 
Pochvala viz s p o I u v i n a. 
Pochybnosti () příčetnDsti viz d u šev n í s t a v. 

- - viz též z n ale c. 
Pojištěnec viz u r á ž k a 11 a cti. 
PDjišťovna viz ž h á ř s tví (§ 170). 

Pojmenování opravnéhO' prostředku viz pro s tře d k Y o P r a v n é. 
- původce viz u r á ž k a t i s k e m. 

Pokladna nemDcenská viz 11 e moc e n s k á p o k I a dna. 
Pokladní obecních lázní: zpronevěra peněz za prodané lístky čís. 3341. 
PDkoj veřejný viz s h I u k n u t í. 
PDkus: dle § 8 tr. zák.: dobrovolné upuštění od pokusu trestnéhO' činu není stavem 

nebO' skutečností trestnast vy,lučující nebO' rušící (§ 319 tr. ř.), a ne
může protO' býti důvodem pro dodatkovau atázku čís. 3088. 
k dakonání zlačinu podvadu padle § 199 a) tr. zák. ucházením se a křivé 
svědectví prastřednictvím třetí asoby se sice vyžaduje, by žádost a křivé 
svědectví svědka skutečně došla, avšak k naplnění pakuslt tahata z1a
činu stačí jednání, které mohla vésti ke skutečnému provedení svádění 
ku křivému svědectví, jakmi'le se v něm zřetelně prajeviItrestný úmysl 
pachatelův, přes ta, že trestného cíle nebylo dasaženo, a bez ahledu 
na ta, jak dalece se přiblížila jehO' činnost k trestnému cíli (moták, 
v němž se pachatel křivéhO' svědectví dažadaval, byl zachycen) čís. 3162. 
hral11ce mezi pakusem (skutkem vedoucím ke skutečnému vykonání 
zločinu) a jednáním ptípravným leží tam, kde se zlý úmysl pachatele 
stělesňuje a projévuje ve vnějším jeho počínání čís. 3182. 
pajmu pakusu nelze padřaditi vnější počínání pachatele, z něhož nelze 
na jeho zlý úmysl vůbec (pavšechně) usuzavati, aniž by se přihlíželo 
k tamu, ca a svém úmyslu sám udává či s. 3182. 
stačí však, prajeHlje-li se v tam, co se zevně děje, zlý úmysl pachate
lúv, přivaditi v~'sjedek určitého druhu, jehaž úmyslné způsobení tresce 
zákon jaka zlačin, způsabem prO' třetí asoby poznatelným, t. j. tako
vým, že pozorovatel zevního óěje může z něho paznati zlý úmysl pa
chatele, byť i nebyl naprostO' vylaučen ani jinaký výklad děje čís. 3182. 
tamu jest vyhověno, má-Ii zevní děj i jen povšechné znaky ané skupiny 
činů, jimiž se padle zkušenosti přivádí výsledek, který měl býti tím, co 
pachatel předsevzal, přivoděn čís. 3182. 
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úmysl nepřátelský jako úmysl nepřím)' stačí sice ke skutkavé podstatě 
dakunanéha, nikoliv však prO' skutkovau podstatu pakusu zločinu těž
kéhO' uškození na těle padle § 153 tr. zák. čís. 3253. 
nejde a beztrestné jednání přípravné, i1)Tbrž a trestný pokus., jakmile 
se zlý úmysl pachatelův k přivodění určitéhO' trestně závažného vý
sledku prajevil činem zevně seznatelným a použitý k tomu prostředek 
není k dosažení výsledku naprosto a bezvýjimečně (abstraktně) ne
způsobil)T čís. 3308. 
jak dalece se pachatel činnastí svau, jmenavitě též kankrétním uzpů
"abením paužitéha prostředku, jinak absalutně k dacílení výsledku 
vhadného, k trestnému cíli přiblížil, není rozhadné pro razhraničení mezi 
pokusem a jednáním přípravn)Tm čís. 3308. 
skutkavá podstata pakusu zlačinu (§ 8 tr. zák.) vyžaduje nejen zjištění, 
že se pachatel dopustil jednání, vedaucíha ke skutečnému vykanání zla
činu, tedy jednání takového, v němž se již zřetelně projevil zlý úmysl, 
nýbrž též, že v dabě, kdy nasíaia překážka odjinud v ta vešlá nebo r;~
hada, zločinn)T úmysl trval, a jen prO' onu překážku (náhodou) zlocll1 
nebyl dakanán čís. 3328. 
POk~lS zlačinu ucházení se a křivé svědectví (§§ 8, 199 a) tr. zák.) po
mací matáku čís. 3328. 
pakud vstříknutí mýdlové vady do dělahy jest in abstracta způsobilým 
Dřivoditi vvhnání pladu čís. 3328. 
spoluvina ;la nedakananém vyhnání vlastníhO' pladu (§§ 5, 8, 144 tr. 
zák.) čís. 3328. 

dle § 9 tf. zák.: § 9 tr. zák. není svau pavahou ničím jiným než návadem 
padle § 5 tr. zák., jenž zůstal bez, v}Tsle~~{~ č ~ s. 3085. o , 

ke »svádění« ve smyslu § 9 tr. zak. staCl jakykaltv pok~s p,u~obev~l, na 
vůli jiné osoby za tím účelem, by tato byla pahnuta ke spacham urClteha 
trestnéhO' činu čís. 3171. 
zásady a· způsobilosti (nezpůsabilasti) prastředků paužitých k pokusu 
deliktu nepřicházejí při nedakonaném svádění k trestnému ,činu. pa~l~ 
§ 9 tr. zák., který je sam?statnau, všeob~~nau formou trestnehO' ]ednam 
(delictum sui generis), vubec v u:,a.~:!1 ColS. 3171.

0 

1 . 

nevyžaduje se, by byla a,sa.b~, n~ j~jlZv vuh byla,p~sao~na, na, pachateh 
závislou. Nedakana:né svadem prave predpoklada, ze pusobelll pachate
l()Va na cizí vúli zůstala bez výsledku čís. 3171. 
a svádění ku zlačinu podle § 9 a 105 tr. zák. lze mluviti talika tehdy,. 
když jednání svádějícíhO' se l~esl? jJrá."ě a }e?!llě ~ tomu cíl.l: ,bY.,byl 
sveden k stranictví nebo parusem pav1l1nasŤ1 uredlllk rozhadujlCI pnma 
o veřejné záležitosti aneb spolupůsa,bící, ~a roz~odování jeh? v~ěcn,au 
přípravau anebo tím, že dal aneb mel dah padnet k zavedem nzelll a 
razhodavání nříslušným úřadem čís. 3211. 
k svádění ve' smvslu § 9 tr. zák. stačí jakýkaliv pakus působení na vůli 
jiné osaby za tím účelem, by tato asoba byla pohnuta ku spáchání urči
téhO' trestnéhO' činu čís. 3241. 
tato náležitost skutkavé padstaty je naplněna zjištěním, že pachatel vy
zýval, povzbuzaval a hleděl v syésti ~enu, a níž vě~ěl, ~e jest t~hatna~, 
k tomu, by si dala plad umelym zpusobem vyhnatt, a ze tatO' Jeho pu
sabení zůstala bez výsledku čís. 3241. . , v' " 
ana skutkavá podstata je sice vylaučena, byla-lt kankretl1l ~1l1nost, k 111Z 

bvlo v tam kterém případě naváděnu, naprosto nezpůs~bllou k das~.
žění trestnéhO' výsledku, nevyžaduje však nutně, by n~vodce azn~cJI. 
tomu. koho navádí, též prastředky, jimiž má býti dasazeno trestnehr.., 
výsledku čís. 3241. 

Pokuta: místa náhrady škoay čís. 3119. 
viz též t r e s t. 

- viz též s a II k r a map r á v 11 í n á r a k y. 
59~ 
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peněžitá viz z b roj II i pat e 11 t. 
- viz též t r e s t. 
- viz též och r a Jl a z II á m e k. 
poiádkova viz p oř á d k o v á P o k tl t a. 

Pokyny sněmovní většině viz och r a fl are pll b I i k Y (§ 10). 
Polehčující okolnosti viz okolnosti polehčuiící. 
Policejní služba viz úředník veřejný. . 
Policie viz II r á ž k a dle § 489. 

- viz též v e ř e j II 08 t. ' 

PoHtická strana: pouhé neuposlechnutí příkazu strany, názor odlišn)' od názoru 
strany (konflikt s ní) mtiže sice býti nečestným se stanoviska strany, 
nemusí však býti nečestným podle pravidel obecné čestnosti čís. 3099. 
rno~'~Ika zákoJl8 nemusí se krýti s' morálkou strany; směrnice vydané 
pohtIckou stranou pro chování se jejích příslušníků nemohou proto b)rti 
:něřítken: . pro p.osouzení čestnosti těchto jednotlivců, nýbrž rozhodují 
1 tu o ch ]ednotllvce všeobecné společenské názory oněch ·kruhů v nichž 
žije čís. 3099. I 

ani přestoupení k jiné straně nebo působení v jejím zájmu nemusí býti 
nečestným, kotví-li ve vniti-ním vážném přesvědčení nikoli v záměrech 
záludných (pokud se nezračí v obojetném jednání' ku dvěma různým 
stranám) čís. 3099. 
politická strana a případné její pobočky (nižší organisační oddíly) ne
JSOU spolky ve smyslu zákona spolkového ze dne 15. listopadu 1867, 
čís. 134 ř. zák.; organisace politických stran nejsou vůhec žádným zá
konem upraveny čís. 3105. 
otázku aktivní legitimace k soukromé obžalobě jest tu zkoumati na pod
kladě organisačního řádu strany čís. 3105. 
v~t~y pro~i soub,o'f~ .~s?b (politické straně) lze stíhati jako urážku na 
ctI jednothvci't naleZe]IClCh tomuto souboru (příslušníků strany) jen po
tud, pokud byly míněny jako urážka těchto jednotHvců, a pokud jim 
tak bylo též lze rozuměti čís. 3105. 
v t~k~y~ch .povšech!,1ých 'projev,ec.~ i,est spatřovati projev jednotlivci 
ubhzlljlCl tohko, kdyz projev ma JIsty znatelný věcný vztah k osobě 
Jednotlivcově, čemuž bude tak zpravidla jen tehda, vztahuje-li se pro
jev na -okruh osob početně poměrně úzký, přesně vyt}rčený kde osob
nost jednotlivce neustupuje naprosto do pozadí čís. 3105. ' 
přestup z jedné politické· strany do druhé sám o sobě není ještě činem 
nečestným nebo llemravným, zejména, když se stal po náležité -rozvaze 
a z vážných důvodů, kotvících ve vnitfním přesvědčení; není proto 
pouhé faktum přestupu samo o sobě činem na cti důtklivým 'č í s. 3126. 
1 činnost, záležející v propagaci politického směru strany státem dovo
lené nebo ~rpěné, domáhání se uskutečnění programu strany cestou 
ev~luce, t. j. přes-yědčováním spoluobčanu o vhodnosti určitého politi
ckeho programu, lest po případě činností i11egální spadající pod usta
novení § 14 čís. 1 zákona na ochr. rep. čj s. 3189.' 
~hoda z~jmu str31~ic~é~o s~ zájmem veřejným jest po případě možná; 
Jde o zajem vere]ny, slo-lI o to, by byl zabezpečen pro vůdčí místa 
v mocné politické straně výběr osob nejčestnějŠích čís. 3354. 
viz též uráž:ka na cti. 

Politické přesvědčení viz p o I i t i c k á str a II a. 
Politický program viz politická strana. 

- úřad viz příslušnost. 
Polní majetek viz krá d e ž. 

plodiny viz polní pych. 
pych: hranice mezi krádeží a polním p:J.-'chern; kdy jest přivlastnění si pol

ního majetku krádeží a kdy polním pychem? Opětovné pasení dvou volů 
na cizím jeteli jest krádeži čís. 3079. 
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paběrkování na cizím poli (na l\loravě) llcopodstahiuje, byť i šlo o od
cizení polních plodin v ceně přes 50 Kč, nutně skutkovou podstatu krá
deže, nýbrž jde o polní py-ch, leč by si majitel pozemku sám vyhradil 
zužitkování :polních plodin na pozemku po skliZni úrody zbylých a pa
chateli by_ta tato okolnost známa čís. 3142. 

Pomáhání viz s p o lu v i 11 a. 
Poměr flŮlostn)"1 viz m i los t l1)r p o měr, 

- služební viz s v e d e II í. 
- svěření viz s v e den í. 

Poměry _časové viz č a s o v é p o měr y. 
místní viz rn í st n í po měr y. 
ohroženého viz násilí dle § 98 b). 

- zvláštní závaznosti: podle § 142 tr. zák. čÍs. 3338. 
- - viz též z a hit í. 

Pomoc viz spoluvina. 
Pomocnice viz s v e den í. 
Pomocník: ve smyslu § 84 tr. zák. čís. 3199. 

- viz též nás i I í dle § 84. 
~ viz též s P o I II V i n a. 

Ponechání dávek viz ú pia tká ř s tví. 
Popel viz m r t vol a. 

- viz též p oh ř b í v á n í o h něm. 
Popírání platnosti smlottvy viz a d v o kát. 
Popohánění koní viz násilí dle § 81. 
Popojetí viz ú ř e d fl i k ve ř e j n Sr. 
Popřeni substituce viz a d v o kát. 

- tvrzené skutečnosti viz t i s k o P i s. 
Popřený souběh viz z mat e k čís. 10 § 281. 
Popuzování viz och ran are p ubl i k y. 
Porod viz vy h n á-n í Ii lad u. 
Porota: porušení ustanovení § 331 tr. i". není dův.Ů'~em zmatečf:.-?sti_; .usta~lOven~ 

§ 330 tr. ř. jest chráněno sankcí zmatečnosŤ1 Jen pokud pnkazuje prečtem 
otázek vrchním porotcem čís. 3078., . ~ , ". 
ustanovení posl. odst. § 330 tr. ř. ma na mysli odstranem c~ybneho udaje, 
jenž se dostal do výroku pouhým n~doroz.u-měníIJ1;, po~ p~ol~m »ne,doroz-: 
umční« jest tu z'ah-mouti nejen nes~ravnos~1 form~l~l, ny?~z I nespr~v~o;stI 
materielní, t. j. každS' proj-ev pomtcu, ktery se s JejIch vuh neshodule Cl s. 
3078. 
\' dzení porotním není zkoumání důkazů věcí soudu porotního, nýbrž podle 
§§ 313 a 326 tr. ř. Výhradně úkolem, zárov~~ však. též ,~rá,:emv'p?rotců,)imž 
jedině jest se zejména (§ 326 tr. ř.) vyslOVIti o dOJmu, .laky ucmtl na ne ten 
který důkaz čís. 3088. . Y 

v}rrok o ztrátě práva volebního ne~ůže odyo~~ní s úspěchem n~pa~atl, kdyz 
porotci vyslovili, že se obžalovany dopustt! cmu z pohnutek mzkych a ne
čestnSrch čís. 3108. 
šetření předpistl o úpravě otázek jest úřední povinností porotního soudu ne
závi-slou na návrzích st-ran čís. 3160. 
po (formálně) nezávadně proneseném výroku porotců nelze již dávati nové 
otázky 'č í s. 3160. ,~ , 
zamítnutí návrhu na zkoumání duševního stavu porotl1lm soudem Cl s. 3201. 
vada vnitřního rozporu ve výroku porotců předp~lkládá, že)~ou jimi zjiš!ě,ny 
ruzné skutkové okolnosti, které vedle sebe logicky obstatl nemohou Cl '5. 

3250. 
skutečnosti v otázkách uvedené, po případě zákonnými pojmy do otázek po-· 
.i,atými dotčené jSQU zjištěny, pokud porotci na otázky odpovčdčH kladně a 
bez v~rhrady čís. 3250, 
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záporná odpověď Ila otázku neobsahuje ani kladného zjištění skutečností v ní 
uvedených (jí dotčených), ani V~'rokll, že porotci nepokládají za prokázánu 
žádnou z těchto skutečností čís. 3250. 
není tu vnitřního rozporu ve výroku porotců (§ 344 čÍs. 9 tr. ř.), zodpo
věděli-Ji kladně otázku na zprznění osoby dohledu pachatele svěřené, avšak 
záporně otázku svedení ke smilstvu (přestupek podle zákona o pohlav
ních nemocech) čís . .3250. 
porotní soud má povinnost zkoumati, zda tvrzené skutečnosti odpovídají zá
konné podstatě stavu trestnost vylučujícího nebo rušícího, a jen v kladném 
případě jest povinen a oprávněn, by dal porotcům dodatkovou otázku na 
onen stav; jen za tohoto předpokladu má opomenutí takové otázky za ná
sledek zmatečnost rozsudku (§ 344 čís. 6 tr. ř.) čís. 3276. 
zjištění a posouzení předpokladů promlčení trestného činu jest v řízení po
rotnÍm přikázáno nikoli porotcťtm, nýbrž výhradně porotnímu soudu, jemuž 
jest se při tom říditr všeobecnými průvod.ními pravidly § 258 tr. ř.j porotní 
soud může uznati na promlčení a vynésti proto rozsudek sprošťující i tehdy, 
když porotci zodpověděl: otázku viny kladně čís. 3312. 
porotní soud není oprávněn z vlastní moci předsevzíti zjištění okolností, odů
vodňujících použití vyšší sazby podle druhé věty § 142 tl'. zák. (,poměr 
zvláštní závaznosti), nýbrž jest se o tom vysloviti porotcům čís. 3338. 

. porušení slibu POrotcťl (§ 313 tr. ř.), že se nebudou před. svým výrokem 
o předmětu přelíčení s nikým domlouvati než se sv~rmi spoluporotci, není 
ohroženo zmatečností pOdle § 344 čís. 4 tr. ř. čís. 3355. 

Porotce viz por ota. 
Porotní řízení viz p o I' ota. 

- soud viz soud porotní. 
Poruchy duševní viz d u šev n í s tav. 

- - viz též znalec. 
Porušení cti a vážnosti sta,vll viz a d v o kát. 

mocenských práv viz nás i 1 í dle ~ 96. 
patentu viz och r a II a v y 11 á I e z ů. 
povinnosti viz u š k oz e 11 í dle § 335. 
- viz též zneužití moci úřední (§ 105). 
povinnosti povolání VIZ a d v o kát. 
tělesné nedotknutelnosti viz Irá s i I í dle § 8l. 
- viz též loupež. 
- viz též u r á ž k a dle § 312. 
- viz též násilí dle § 98 a). 
vážnosti vrchnostenské osoby viz nás i I í dle § 81. 
- viz též urážka dle § 312. 
zákona viz z mat e ční stí ž 11 o s t n a z á š t i t u z á k o 11 a. 
- viz též och r a 11 are p II b I i k Y (§ 15). 
závazného předpisu viz z mat e k čís. II § 281. 

Pořad § 265 tr. ř. viz s ou běh. 
- § 410 tr. ř. viz s o u běh. 

Pořád-ková pokuta: ustanovení §§ 233 až 237 tr. ř. obmezují kárnou právomoc 
předsedy a sborového soudu místně na jednací síň (místo soudního 
úkonu) a č'asově na dobu soudního projednávání čís. 3153. 
nespctdají sem urážlivé výpady proti soudu (soudci), jichž se dopustí 
strana nebo její zástupce v písemném po-dání, nýbrž přichází tu v úvahu 
§.85 zák., o soudni organisaci ze dne 27. listopadu 1896, čís. 217 ř. zák. 
čís. 3153. 
trestní sankce §§ 235, 236 tr. ř. lze užíti proti osobám tam l1vede~ýnl 
jen když ve svých funkcích při přelíčení vystupuji, nj,koliv, 1cdyž neJsou 
na přelíčení zúčastněny, třebas mu byly náhodně přítoml1Y; v v tO,,~to 
případě lze proti nim postupovati jen podle ustanovení § 233 tr. r. c 1 s. 
3326. 

Pořádkový trest viz ř i z C tl i kár n é. 
Posel poštovní viz p .J š t o v n i p o s e 1. 
Positivni jednáni viz jed n á n í. 

_ - viz též č i II t r e stll 'Ý'. 
__ - viz též II š k o z e n í dle § 335. 

Poskytnutí úlev viz ú pIa tká ř.s tví. 
poskytování noclehu: za úplatu čís. 3240. 

_ .- viz též h 1 á š e n í f a I e š n é. 
_ ~dpor viz u r á ž k a t i s k e m. 

poslanec viz i m Ll nit a. 
viz též z mat e ční s tiž n o s t. 
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_ viz též och r a 11 are.p II b 1 i k Y (§ 10). 
__ viz též p o s 1 a n e e k á sně m o v n a. 

Poslanecká sněmovna: zločin podle § 10 (1) zákona na ochr. rep., uži~~-li posl~n.ci 
v poslanecké sliěmovně nasilí spočívající.'lO ve skut~čný:h cmech n~sll~ 
ných, by předsedajícímu místopředs€do~1 po.slan~c.k.e sne~ovny a zaky?~ 
nodárnému sboru ve výkonu jich pravomocI bramh a vykon ten manu 
čís. 3161. k .. 
ideální sou.běh z!OČ1I1U podle § 10 (1) zákona na oehr. rep. s arnym 
čin-em podle § 52 jednacího řádu poslanee~é sněmovny čís. ~16,1. 
stal-Ii se útok na sněmovního zpravodaJe. te~rve po ukonce11l fun.kee 
zpravodajské v okamžiku, kdy s předsedmckeho sotO.}:I, kde pod!e Jed~ 
nacího řádu již neměl co dělati, dával podle P~~Yl!U ~r~~"Sedy .sne,movl1l 
většině pokyny .k hlasŮ'vánoí, l1ej~e al1l O< nepr!m~ nasJ!1 pr·otl zakon?
dárnému sboru nebo činitel um snemovny chranenym podle § 10 (1) za
kona na nchr. rep.·, nýbrž po případě Ů' urážku poslance ve smyslu § 52 
jedno řádu posianecké sněmov~y č í~. 316l. 
károné řízeni ve smyslu § 52 lednaclho raou poslanecké sněmovny ne
prejudikuje otázce použitelnosti toho kterého předpisu trestního zákona 
čís. 3161. 

Posledni dluh viz úpa dek z ne -cl bal o s ti: 
_ splátka viz úpa dek z n e d bal o s tJ. 

Poslušnost představených viz och ran are p II b I i Je Y (§ 15). 
Posměch viz 11 r á ž k a d ,I e § 491. 
Postoupení jinému soudu viz pří s I u š n o s t. 

- podle § 58 tr. ř. viz příslušnost. 
_ rozmnožovaciho prostředku: pojem čís. 3292. 
- - viz též P ů vod c o v s k é P r á v o. 

Postřehnutí výroku viz v e ř e j n o s t. 
__ viztéžurážka dle § 489. 

Postřehy skutkových okolností viz s věd e k. 
__ - viz též z n ale c. 
_ svědkovy viz pod vod dle § 199 a). 

Postup civHniho soudu viz pří s 1 II Š.fl o s t. 
_ _ viz též z mat e Č -tl í stí ž n o s t n a z á š t i t II Z á k ona. 

Posudek viz z n ale c. 
posuněk: stačí pro 'návod ke křivému svědectví čís. 3293. 
Poškození: podle § 82 tr. zák. čís. 3148. 

- viz též nás i 1 í dle § 82. . 
cizího majetku zlomyslné (§ 46~ tr. ~k.~:, hrllbš~m~ nemravnostmi (nepo

řádky) jsou i zlomyslná poskozel1l ClZlho majetKU, nezakládají-li skut
kovou podstatu zločinu či s. 3269. 

cizího vlastnictvi: pojem čís. 3161. 
~ viz téŽ" II á !'. i I í dle § 85 a). 
dělníků viz II r á ž k a dle § 488. 



936 

konkretní viz II š k o z e II i dle § 335. 
věci viz nás i 1 í d ľe § 85 a). 
z nedbalosti viz uškození dle § 85 a). 
ze svévole viz uškození dle § 85 a). 

Poškozovaci úmysl viz ú mys 1 poč k o z o v a c i. 
Poštmistr: svedení poštovní pomocnice čís. 3247. 

- viz též svedení. 
Poštovní pomocnice viz s v e 'd e n í. 

posel viz z n e u ž j tí moc i ú ř e d 11 í. 
~ úřad viz z pro. n e věr a. 
- - viz též podvod (§ 199 dl. 

Potírání pohla~ní~h. nemod (zákon ze dne 11. června 1922, čís. 241 sb. z. a n.): 
»svademm« ve smyslu § 20 čís. 2 zákona jest i tu (obdobně jako podle 
~. t3? III tr. zák.) jakákoliv činnost, kterou se k tomu, by se propůjčila 
c:nne nebo trpně k smilnému činu, přivádí osoba

l 
která sama neproje

vd<; ochoty v k pá:háni ,nebo. snášení smilného činu ani výslovně ani 
mle;y, na Pf. povsec.hnym způsobem života nebo svým chováním čís. 
304_, 3157. 
podmínkou zákonné ochrany není bezúhonnost (pohlavní neporušenost) 
sváděné osoby čís. 3042. 
ideální souběh přest. § 20 čís. 2 zákona se zloč. § 132 tl'. zák. čís. 3157. 
není tu vnitřního mzporu ve výmku porotců, zodpověděli-li kladně 
ot~zku na Zipr~n~nÍ os?by dohl-:du pac,hatele svěřené, avšak záporně na 
otazku svedel1l ke smilstvu (prestupek podle zákona o pohlavních ne
mocech) čís. 3250. 
souběh zločinu padle § 93 tr. zák. s přestupkem podle § 20 čís. 2 zá
kO'na čís. 3252. 
překonání odporu sváděné osoby 'se s hlediska tohoto přestupku ne
v):ž~d~ie, stačí po případě i pouhé využívání nedostatku odporu, pod
m:neneho ~~dos!atkem ,Porozumění V)TZnamu a možným následkům sou
Io-ze pe;bo J~~:~~eho ~mJ!st:,a na straně sváděné osoby; svádění nepřed
poklada vyssl mtensItu natlaku na cizí vůli čís. 3252. 
spadá sem po případě so.ulož, kterou podniknť žena s chlapcem jemuž 
není ještě 14 let čís. 3290. ' 

Potlačení nakažlivých nemocí viz n a k a ž I i v é II e moc i z v í ř e c í. 
Potrat napadené viz pří čin 11 á s p O' j i t o s t. 
~ - viz též II š k o z e ní dle § 157. 

Potulka viz ž e b rot a. 
Potvrzení obsahu listiny viz p o -ti vod dle § 199 d). 

vyrovnání viz úpadek z nedbalosti. 
- živnostenského společenstva viz p"O d vod dle § 199 d). 

Poučeni: podle § 241 prvé věty tr. ř. čís. 3149. 
vh též s věd e k. 

- viz též II š k O z e 11 í dle § t 53. 
- viz též spn I II V i n a. 

Použiti § 265 tr. ř. viz s o u běh. 
§ 266 tl'. zák. viz tl' e s t. 
§ 290 tr. ř. viz z r II Š O V a c í s o II d. 
ceny viz mař e 11 í ex e k u c e. 
lsti viz 11 á s i 1 í dle § 96. 
nástroje viz uškození dle § 155 a). 
odvoláni viz o d vol á 11 í. 

zbrani viz ochrana republiky (§ 15). 
Povaha činu viz s a m o. s o II d c e. 
~ - viz též pří s 1 II Š n o s t. 

hysterická viz h y s tel' i c k á P o vah d. 

nemotorná viz n e !ll o t o r n á p o vah a. 
nepraktická viz urážka na cti. 
nezkušená viz n e z k II Š e 11 á p o vah a. 

Povinná péče viz r e d a k t o r. 
vjz též t i s k o.p i s. 

-- ~ viz též II r á ž k a t i s k ť' m. 
- - viz též och r a 11 are p II b 1 i k Y (§ 42). 

Povinnost dohledu viz s v e d e 11 í. 
ohlašovací viz ohl a š o v a cíp o v i 11 n o s t. 

- svědecká viz s věd e k. 
- úřední viz zneužití moci úřední (§ 105). 

Povinnosti pov.olání viz a ti v o kát. 
Povinný výtisk viz t i s k o p i s. 
Povolání do zbraně viz och r a II are p u b i i k Y (§ 15). 

- svědkovo viz s věd e k. 
- - viz též II š k o- ze n í dle § 153. 

Povolení k přechovávání viz kle not y. 
Povolení vyručeni viz vaz b a. 

- živnosti viz podvOd dle § 199 dl. 
Povoz na kolejích viz II ř e d 11 í k v e ř e j 11 ý. 
Povozy: povinnost opatřiti je lucernou čís. 3244. 
~ vlz též s i 1 nič n í řád. 

Pozdější rozsudek viz o d vol á n í. 
- - viz též t r e s t. 
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Pozemková reforma: při přídělové akci jsou orgány Státního pozemkového úřadu 
vrchností (§ 68 tl'. zák.) čís. 3087. 

- - označení ji v podání jako skrytou li.kvidaci čís. 66 dis. 
~ - viz též adv,okát. 

Pozemkový úřad viz ú řad p o z e ITl k o v ý. 
Poznačení otázek viz o t á z k Y P o. rot c ft m. 
Poznámky k tiskové opravě viz t i s k o P i s. 
Poznatelnost nebezpečí viz u š k o z e n í dle § 335. 
Poznatelný vztah projevu k osobě viz u r á ž k a II a cti. 
Pozorování skutečností viz h o rl noc e 11 í p r ft vod ů. 

- - viz též z II a I e c. 
Pozůsta'ost viz och ran a v y n á I e z ů. 

- viz též obžalobce soukromý. 
Požár viz žháfstv i. 
Požitek pohlavní viz s ITl il s t v Q. p r O't i P řír o d ě. 
Práce viz transmise. 

viz též u š k o z e E Í dle § 335. 
- architektonické viz p II v o d,co v s k é p r á v o. 
- dělníků viz u š k o z e II í dle § 335_ 

Pracovní knížka viz knížka pracovní. 
Praeiudiciální otázky viz o t á z k Y pře db ě ž II é. 
Pramen průvodní viz hod 11 o cen í p r ft vod ů. 

- soudcovského přesvědčení viz p r ů vod n í říz e n í. 
Práva rodlců viz 11 á s i I í dle § 96. 

- !telí osoby viz ž h á ř s tví (§ 170). 
Pravidla důkazní viz p r ů vod n í ří z e n í. 
Právní jednání: ve SITlysiu § 1 zák. o mař. exekuce či s. 3093. 

- ~ viz též mař e II í ex e k II C e. 

I
Tl 
!ď 

] 
I,· " i 

.i 
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moc obžaloby viz o b žalob a. 
- - viz též pří s 1 Ll Š n Q. s t. 
názor viz n á z o r p r á v 11 í. 

. omyl viz o myl p r á v 11 i. 
otázka viz o t á z k a p r á v n í. 
zástupce viz a cl. vak á t. 

Právo autorské viz p u vod c o v s k é P r á v o. 
civilní viz z pro n e věr a. 
- Vil též bez t r e s 11 o s t dle § 2 e). 
domácí kázně: dle § 413, 421 tr. zák. čís. 3254. 
- - viz též uškození oJe § 413 421. 
původcovské viz p ů vod c o v s k é P r á ,V D. 

reprodukční viz p LI vod c o v s k é p r á v o. 
rozmnožovací viz p ů v od C o 'I S k é p r á v o. 
správní viz o t á z k Y pře d běž n é. 
vlastnické viz v 1 a s t TI i c k é P r á v o. 
vo1ební viz vol e h n í p r á v Q. 

zástavní- viz mař e ní€' x e Je II C e. 
- viz též 1 í t o s t ú čin n á. 
známkové viz o c 11 ran a z 11 á rn e k. 

Pravomoc politického úřadu viz pří s 1 II Š 11 o s t. 
- ústavního činitele viz ochrana republiky (§ 10). 

vojenských soudů viz pří s 1 tl Š n o s t. 
Pravost listiny: zákon zůstavuje znalecký dúkaz o ní volnému uvážení :.:oudu (§ 135 

tr. ř.) čís. 3249. 
Preklusivní lhůta: § 530 tr. zák. čís. 3046. 
~ ~ viz též'obžalobce soukromy. 
- - viz též pro mlč e n í. 

Prpnérni trest viz t r e s t. 
- ~ viz též z b roj n í pat e n t. 

Procesní strany: nemají nároku na to, by byla jako znalec slyšena určitá osoba 
čís. 3108. 

- - viz též z n a I e c. 
Prodavač viz krá d e ž. 
Prodej viz pod í I II i c tví n a krá d e ž i. 

aspirinu viz 1 é kár 11 y. 
dobytka viz pod vod. 
domku viz mař e n í ex e k u c e. 
na úvěr viz V)I hra d a v 1 a st nic t v i. 
- viz též z pro 11 e věr a. 
pyramidonu viz I é kár II y. 
věci viz mař e n í ex e k II C e. 
zboží viz och r a 11 a zná m e k. 

Prodlouženi lhůty viz I h ů t a. 
- - viz též z mat e Č 11 í s tiž n o s t. 

Prohlášení stran viz pro t o k o I. 
- - viz též z mat e k čís. 4 § 28t. 

Projev hrubě zneuctívaiící viz oe hr an are p ubl i k ')" (§ 11), 
národní příslušnosti viz u r á ž k a n a cti. 
- - vlz též sč í t á-n í I i d u. 
odlišný od hlasování viz i m u 11 i t a. 
písemný viz i m u nit a. 
porotců viz por ota. 
slovem viz jmu nit a. 

Projevená vůle oprávněného viz nás i I í dle § 83. 
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Promlčení: k zachování práva žalobního puLile § 530 tL zák. nestačí návrh na sti
hánÍ činu (z moci úřední) u státního zastupitelství, nýbrž jest třeba (§ 46 
tL ř.), by byl dotyčný projev učiněn přímo u soudu; oním návrhem se ne
odkládá ani nestavÍ běh preklusivní šestinedělní lhůty (§ 530 tr. zák) 
čís. 3046. 
promlčecí doba se staví ve smyslu zák. ze dne 30. května 1924, čís. 126 
sb. z. a n. až do dne, kdy soud úředně zvěděl, že nastala událost, jež má za 
následek, že není souhlasu sněmovny ku stíhání obžalovaného již zapotřebí 
(obžalovan)' byl zbaven mandátu) čís. 3048. 
přestupek dle prvého odstavce § 501 tr. zák. se promlčuje v šesti mě-sících, 
p-odle druhého odstavc'e § 501 tr. zák. v jednom roce čís. 3097. 
promlčecí lhůta činí při přečinu podle čís. 2 § 486 tr. zák, jeden rok a po
číná dnem, kdy pachatel učinil poslední dluh nebo posledni _splátku na ú k o r 
věi'itclů (dnem, kdy způsobil věřitelům nepodáním návrhů v § 486 čís. 2 
tl'. zák. uveden)lch určitou škodu čís. 3158. 
promlčení podle § 531 tr. zák. nepředpokládá, by byla nahrazena celková 
škoda, stačí náhrada pachatelem »podle jeho sil« čís. 3158. 
u přečinu podle § 486 čís. 2 tr. zák. jest uvažovati o' podmínce § 531 b) 
tL zák. jen za okolností zcela výjimečných, kde obžalovaný má po ruce 
.iist), majetek, který mu U111oži1uje alespoň částečně škodu z činu vzniklou 
hraditi čÍs. 3158. 
::-tihacím úkonem přerušujícím. promlčení podle § 531 tr. zák. jest obsílka 
ku smírnému jednáni podle § 8 (2), nikoliv výzva Je pojmenování púvadce 
podle § 8 (1) tisk. nov. čís. 3174. 
šestinedělni lhúta § 530 tr. zák. net}'ká se činu stihatelnéllo z úřadu veřejnau 
obžalabou čís. 3220. 
k přerušení promlčení podle § 531 c) tr. zák. nestačí a sobě, že se obviněný 
dopustil ve lh-lltě promlčed trestnéhO' činu, nýbrž ona skutečnost musí býti 
zjištěna výrokem příslušnéhO' soudu čís. 3285. 
každý z věcně se sbíhaj.ících trestných činů promlčuje se samastatně čís. 
3285. 
přestupek padle § 3 zák. o maření exekuce prom1čuje se ve třech měsících; 
náprava ve smyslu § 531 b) tr. zák. nepřichází tu v úvahu čís. 3288. 
jde o zmatek podle ~ 281 čís. 9 písm. b) tr. zak., neuvažaval-li soud O' pří
padném promlčení činu, ač promlčecí doba již uplynula čís. 3288. 
zjištění a posoúzení předpokladů promlčení trestn~ha činu, jest v říze~í po: 
rotnÍm 'přikázáno nikoli porotcům, nýbrž výhradne porotmmu soudu, ]eillllZ 
j-est se při tom říditi všeob~cnými pr~v~dními pravidly § 258" t,r ... ř.) Y'0rotní 
soud může uznati na promleení a vyncsŤ1 protO' rozsudek sproStU]lCl 1 tehdy, 
když porotci zodpověděli otázku viny kladně čís. 3312. 
náhrada ve smyslu § 229 b) tr. zák .. je pojmem odli"šným od ,p~tmu náhrad~ 
škody ve smyslu § 187 tr. zák. zejmena potud, 'fe trestne cmy ~ve~~ne 
v tomto §, stávají se beztrestnými jen tehdy, kdyz pachatel napravl dny-e, 
než o jeho provinění zví ~.Q.ud nebO' jin~ vrchn?st, "v. š e c h,,~ II Š ~,o d ~, 
vzešlou z jeho s-kutk~l, kdež~o k pro"m,lcen~ trestn~hŮ' CInU stac! po .pnp~~-t;, 
nahradil-li pachatel sko-du 1 c_ n z c a s t I, za predpokladu., ze tak uClm; 
podle své mažnosti (podle svých sil) a že se náhrada stala až do vynesem 
rozsudku soudem naléza:cím čís. 3312. 

Pronesení výroku viz v e ř e j n o s t. 
- - viz též II ráz k a dle § 489. 

Propadnutí zbraně viz z b roj n í p Cl. t e n_ t. 
Propagace politického směru viz ochrnna rep ubliky (§ 14). 

_ _ -- viz též pol i t i c k á str a 11 3. 

Propachtová?í živnosti viz e x e k II C e. 
_ - VIZ též maření exekuce. 

II 
1 

II 
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Propuštění: podle § 248 odst. 3 tr. ř. čís. 3149. 
viz též s věd e k. 

- viz též uškození dle § 153. 
- koncipienta viz a d v o kát. 

Proraženi kordonu viz shl II k II II t i. 
Prospěch z činu viz z pro II e věr a. 
Prostředek důkazní viz s věd e k. 

- průvodní viz p r li vod II í pro s tře dek. 
Prostředky k živobytí viz že b rot a. 
Prostředky opravné: rozsudky kmetských soudu (pětičlel1n~'ch senátu) lze napa

dati co do výroku o vině jedině zmateční stížností, ať jde o přečin proti 
bezpečnosti cti či jen o přestupek pOdle § 6 tisk. nav. čís. 3066. 
nezáleží na pojmenování opravného prostředku nýbrž na obsahu uplat-
tlOvané výtky čís. 3066. ' 
porušení předpisu § 265 tr. ř. jest uplatňovati zmateční stížností, ni
koliv odvoláním čís. 3117. 
pro-hlášení obžalovaného, že trest přijímá, je vzdáním se opravného. 
pr'o.stfedku čís. 3123. 
nelze je pnzději odvolati čís. 3123. 
stížnost po.dle § 114 tr. ř. nemá zpravidla o.dkladného účinku čís. 3157. 
pro. stížnost pod,ie § 113 tr. ř .. není určena lhůta čís. 3186, 
ahlásil-li opravn}' prostředek obhájce několika obžalovaných za všechny 
a kromě taho jeden obžalo'vaný sám, žá.daje daručení opisu razsudku 
s tím, že s.i obhájce k pravedení opravnéhO' prostředku pařídí na své 
útraty, a so.ud doručil rozsudek jak onamu obhájci tak tam,uto obža
lavaném u, počíná lhůta k provedení opravného. prostředku doručením 
opisu rozsudku o.bžalovanému čís, 3277. 
i když obhájce, opovídaje p:mt,i rozsudku vynesenému v nepřítomnosti 
obžalovaného zmateční stížnost a odvolání, žádal za opis rozsudku 
k svým rukám, ten však byl doručen dříve obžalovanému samému a 
pazději teprve obhá}ci, pačíná osmidenní lhůta k pravedení opravných 
prostředků doručením opisu rozsudku obžalovanému (§§ 79, 285" 294 
tr. ř.) čís. 3282. 
ani v apa-vědi apravného pwstředku ani v žádosti O' zaslání spisů neni 
již obsažena žádo.st za doručení apisu rozsudku (§§ 285, 294 tr. ř.) 
čís, 3324. 
výrok o- peněžité pokutě po.dle § 27 odst. třetí zákana jest napadati 
jen odvaláním, niko.liv zmateční stížností čís. 3327. 
apravný prostředek jest pasuzo.vati podle jeho obsahu a účelu, nikoliv 
podle jeho ozna'čení; k vyřízení ndporu je příslušným sborový soud 
druhé stolice, třebas byl označen též jako zmateční stížnost čís. 33tH. 
ani v kárném řízeni nezáleží na označení, n)rbrž na obsahu opravnéhO 
prostředku čís. 56 dis. 

Protiprávní poškození viz nás i I í rl I e § 85 a). 
Protiprávnost prostředku viz nás i 1 í d I'e § 99. 

- účelu viz nás i I í dle § 99 t r. zák. 
Protokol: protokol o' hlavním přelíčení je úředním dokladem o všech prohlášeních 

a o návrzic-h stran a a rozhadnutích o nieh učiněných čís. 3095, 3244, 3317. 
tvoří podle § 271 tf. ř. plný důkaz a tom, co se za hlavního přelíčení událo 
či s. 3Qg5. 
o zO'dp.ovědném výslechu choromyslného spoluobžalovaného čís. 3179. 
k provedení zmateční stižnosti po případě stačí, učinil-li abžalovan}', jemuž 
byl rozsudek u soudu doručen, do prato.kolu takové údaje, v nichž lze 
aspoň částečně spatřovati on.o provedení čís. 3267. 
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zákon nerozeznává, z jak;;'ch duvodťJ o.bžalovan}' nevyhověl vyzvání soudu, 
by o.patřil podpis obhájce na ,provedení zmateční stížnosti; nemá-li pro
středku, by si opatřil zastoupení advokátem, je mu ·volno provésti zmateční 
stížnost protakolárně čís. 3271. 
sepsaný na palicii s knězem jako podezřelým nespadá pod § 151 čís. 1 tr. ř. 
čís. 3320. 
při zkoumáni doslovu průvadního návrhu jest přihlížeti i k obsahu steno
grafického 'protokolu čís. 3329. 
§ 271 tl'. ř. nepředpisuje pod zmatečnastí .řízenÍ (čís. 3 § 281 tr. ř.), že 
veškeré návrhy stran musí býti protoko.lovány čís. 3329. 
i když v protokolu o hlavním ;přelíčení není zmínky o. tom, že byl písemnS' 
pri1vodní návrh při něm opakaván, jest dán dostatečný podklad pro. uplat
nění zmatku čís. 4 § 281 tr. ř., je-li z jiných pomůcek (z dilvodil rozsudko
v)'Ch) zřejmo, že návrh přišel při hlavním přelíčení na' přetřes čís. 3359. 
nesepsáni protokolu (§§ 104, 105 tr. ř. a § 16 výk. předp. k tr. ř.) o vý-
slechu podezřelých ve věci přestupkavým soudcem čís. 74 clis. . 

Proud elektric1{ý viz ť 1 e k t r i 'c k Ý pro. 11 d. 
Prováděni živnosti stavitelské viz p ů vod c o v s k é p r á v o. 
Provedení činu viz krá d e ž. 

důkazů viz p r ů vod n í říz e n í. 
odvolání viz o d vol á n í. 
oprav v bytě viz nás II í dle § 83. 
opravných prostředků viz pro s tře d k Y ap r a v n é. 
zmateční stížnosti viz z mat e ční stí ž n O' S t. 
zrady viz O'chrana republiky (§ 6). 

Provinětú soudce viz s a u d c e. 
Provise viz k o m i s i o n á ř. 

viz též z'pronevěra. 
Provozování podniku viz úpa dek z ne d b a los ti. 

- rad~otelefonní stanice viz tel e g r a fy. 
Prozatímní opatření: padle § 38 odst. 2 zák. čís. 46/68 čís. 73 dis. 

- - viz též říz e n í kár n é. 
- vazba víz vazb a. 

Průvodní materiál viz o d vol a c í říz e.n í. 
- viz též říz e n í pře s t u op k o v é. 
návrh viz p r ů vod n í říz e·11 í. 
---=- viz též z Dl a t e k čí '8. 4 § 281. 
prostředek~ pojem čís. 3136. 
viz též h o od noc e n í p r ů vod ů. 
řízeni: použití výsledků kárného řízení jako pruvodního pramene v trest

ním řízení či s. 3066. 
předpis § 222 tr, f. platí i v příčině průvadních návrhů při hlavním pře
Irčení čís. 3104. 
po.jem »průvadního prastředku« není v trestním řádě vůbec vymezen; 
spadá sem vše, co je podle Iógických zásad s to za:ložiti důkaz, zjednati 
pravdu čís. 3136. 
není překážky, by soud nepoužil jako. průvodního prostředku a zdroje 
svého. přesvědčení i z.odpovídání se obžalovaného, a to nejen pokud 
doznává skutečnosti, zatěžující ha samo.tného, nýbrž také, pokud usvěd
čuje svou výpovědí jiné (spoluabžalavané) čís. 3136. 
ustanovení § 250 tr. ř. předpakládá, že předseda nařídil, by obžalovan}! 
za VýSlechu svědka nebo spolu obžalovaného odstoupil z jednací sině; 
vzdálil-li se sám od sebe, netřeba mu oznamO\'ati, co se dála v jeh-o 
nepřítamnosti čís. 3200. 
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návrh na v}rslech svědka o obsahu dopi::-;u neodpovídá předpisu ~ 222 
odst. prv)' tr. ř., nebyly-li v něm uvedeny 5klltecnosti z obsahu ,-{opisu 
se podávající; 'onen předpis -platí i pro návrhy při hlavním přelíčení 
čís. 3241. 
zrušovací soud přezkollmává rozsudek prvé stolice výhradně na skut
kovém podkladě sjednaném hlavním přelíčením v prvé stolici; nemůže 
ani doplniti prúvodní materiál provedením průvodů třebas již při hlav
ním přelíčení navrhovaných, ani přihlížeti k neúplnosti řízeni, jíž ne
bylo čeleno II hlavního přelíčení vhodnými návrhy, nalézacím soudem 
opomenutými nebo zamítnutými, pro jichž rozsah a dosah rozhodným 
jest podle § 271 tr. ř. jen to, coo o nich zaznamenáno v protokole 
o hlavním prelíčení čís. 3244. 
není ohroženo zmatečnosti, byli-li za souhlasu stran svědci hromadně 
vzati do přisahy (§ 247 odst. 2 tr. ř.) či s. 3246. 
při rozhodování o návrhu na osobní předvolání svčdka k hlavnímu pře
líčení jest zkoumati, zda vyvolaly výsledky jednání při hlavním přelíčení 
potřebu přesnějšího vyšetření pravdy materielní, než je možno na zá
kladě pouhého výslechu svědka v přípravném řízení o sepsaného o něm 
protokolu čís. 3249. 
hlavní přelíčení jest k vůli opatření nových průvodů odfG'čiti jen tehdy, 
lze-Ii alespoň s jakousi pravděpodobností očekávati, že nové průvody 
přispějí k objasněl1í věci (§ 276 tr. ř.) čís. 3250. 
trestní řád pn'ivodní prostI-etiky podrobné neuvádí, 11estanoví pravidla 
důkazní; v § 258 tr. ř. nerozlišuje mezi možnými druhy důkazů čís. 3258. 
pramenem soudcovského přesvědčení múže býti vše, co bylo předne
seno při hlavním ·přelíčení a je způsobilo, vykonávati vliv na přesvěd
čení soudu, vyjímajíc takové důkazní prostředky, jichž použití zákon 
výslovnč .zapovídá (na př. §§ 151, 170 tr. ř.) čís. 325Ft 
soucl může použíti jako pramene poznáni. i výpovědi spolu-obžalovaného 
(§ 252 tr. ř.) či s. 3258. 
odvolací soud není (§ 470 tl'. ř.) oprávněn beze změny v řízení prllvod
ním uchýliti se od skutkového zjištěn.í prvního soudu:· nesrovnává se 
se zákonem (zásada ústnO'sti, přímostO, když odvolací soud bez opa
kování (doplnění) důkazů dospívá k odchylnému přesvědčení o skut
kových okoInostech čís. 3274. 
zmatek čÍs. 4 § 281 tr. ř. neopndstatiíuje zamítnutí průvodního návrhu, 
učiněného při odročeném hlavním přelíčení, neopakŮ'vaného však při no
vém (konečném) hlavním přelíčení před zmčněn}'m senátem čís. 3320. 
při zkoumání doslovu prúvodnIho návrhu jest přihlížeti i k obsahu steno~ 
grafickéhO' protokolu čís. 3329. 
i když v protokolu o hlavním přelíčení není zmínky o tom, že byl pí
semn)' průvodní návrh při něm Dpakován, jest dán dostatečnS' podklad 
prd uplatnění zmatku čís. 4 § 281 tr. ř., je-li z jiných pomůcek (z dú
vodú rozsudkových) zře.imo, ž'e návrh při·šel při hlavním přelíčení na 
přetřes čís. 3359. 

Průvody viz hod 11 o cen í p r ú vod ů. 
Pn;ní rozsudek viz O' d k I a d t r es t II pO' dm í 11 ě 11 ý. 

soulož viz z n e II ctě Tl í. 
--- stolice viz O" d vol a c í říz c n í. 

vyšetřovací úkon viz pří s I II Š n o s t. 
Pfcčtení otázek viz o t á z k y por o t c ů m. 

-- - viz ·též por ota. 
Předběžné otázky viz o t á z k y pře d běž n é. 
Přt.'.dčasný návrh na delegaci viz d e leg a c e. 
pr'edešIý stav viz 11 a v r á cell í v pře d e š I Ý s tav. 
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Předchozí přísaha "V IZ P r I s e ŽilY \')' s I ech. 
- - viz též s v ě cl e k. 

rozsudek viz o cl vol á n í. 
- viz též s o Ll běh. 

úmluva viz s pol tl pac h a tel s tví. 
- viz též uškození dle § 155 b). 

Předjížděti: se má na pravo čís. 3130. 
pokud je však přípustno na levo čís. 3230. 
rychlé a neopatrné předjíždění čís. 3329. 
viz též a u t o mobiL 
viz též II š k o z e n í dle § 335. 

Předlužení: pojem čís. 3120. 
- viz též úpa dek z n e d b a los t i. 

Předlužený dlužník viz úpa dek z ne d b a los t i. 
Předmět viz krá d e ž. 

_ majetkový viz d e 1 i k t Y m a jet k o v é. 
- obžaloby viz ob ž a I ob a. 

Předpisy nutící: spadá sem ustanovení § 265 tr. ř. čís. :1117. 

Předpokládaná vůle oprávněného viz nás i I í dle ~ 83. 

Předražováni: 

Byt: 

Zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n. 
(ze dne 25. dubna 1924, čis. 80 sb. z. a n.) 

§ 8 zák. čís. 568/19: s hlediska § 8, čl. I (1) c) zák .. ze dne 25. dubna 
1924, čís. 80 sb. z. a n. nezáleží na tom, zda pachatel lednal s nájemcem 
O"sohně či prostřednictvím jiných O"sob čís. 3D37. , ~, 
rozhoduje toliko, zda: na sprostředkování nájmu měl vůbec účast, .at pnmo~ 
ať nepřímou a že dal z této př.íčiny sobě nebo jinému poskytnouti nebo sh-
biti nepřiměřený prospěch majetkový č í·s. 3037. ~ 
nezáleží ani na tom, že pachatel nepřijal nepřiměřený majetkový p'ro~pech 
přímo z rukou nájemce bytu, nýbrž že jej převzal z rukou osob, llChz po
užil jako dalších spwstředkovateJ.ů čís. 3037. 
čís. 3 § 8 zákDna má na zřetel~. zisk, jehož b:tl? z tre~t~~h,o ... Č!"l1U vůbec do
cíleno, bez ohledu na to, zda '}Jnpadl pachateh CI osobe lme CI s. 3037. 
nejen v případech, l~de zákon ukládá nuceně na trestný čin kromě t;estu na 
svobodě trest peněžitý, nýbrž i ta~, .kde j~ je~o u},ož.ení ponechan,o ,vol
nému uvážení soudu (§ 8 odst. druhy hoh. zak.) Je pnptlstnost odvolam po
dle § 283 tf. ř.·posuzo·vati co do každého jednotlivého trestu zvláště; výrok 
o p~něžitém trestu může býti samostatně ·napaden čís. 3037. 
souběh podvodu a předražování podle § 8 lich. zák., bylo-li majite1e~.vd{)mu 
nesprávně tvrzeno l.láJemník~m, že ná~lad~~. né!- 0pvravy domu byly JI~ st~~
noveny soudem urČ!tym pe11lzem., a predloz11-h tyz soudu v nespoľl1en~ p
zení O" zvýšení nájemného nesprávný účet~ nákladů za opravu domu Cl s. 
3178. .. . o • t . 
jde-li o byt podléhajIcí zákonu na ochranu !1aJemmkll, JSOU pro s anovel1l 
činže směrodatny výhradně 'p·ře~pisť onoho ~~kon~, ~e~ by šlo o byt ve sta
rém domě poprve k obytnym ucelum pronapmany CI s. 3178., .,. 
v tomto případě stejně jako při bytť.ch onomu zakonu nep.odleha]lclch roz
hoduje skutečná cena. domu čís. 3178. 
ves tar é m d o m ě V~IZ byt. 
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Cen a d o In II viz byť. 

Činže: přiměřenost čís. 3178. 

Dům dz byt. 

L i c h vab y t o v á viz 1~ y t. 

Maj e t k o v ~r pro s p ě c h viz byt. 
Maj i tel do rn II viz byt. 

Nájemce viz byt. 
Nájemník viz byt. 
N á k ! a d y n a o p r a v y viz byt. 
N e při měř e 11 ~f pro s p ě chm a jet k o v Ý viz byt. 
Nes p " á v 11 Ý ú čet: za opravy domu čís. 3178. 

Oprava domu viz byt. 

f;!izení o zvýšení nájem"ného viz byt. 

s o u běh: podvodu a předražování podle § 8 lich. zák. čís. 3178. 
Spr o s tře d k o v á n í ll. á j m II viz byt. 
Sprostředkovatel viz byt. 
Stanovení činže viz byt. 
S tar ~r dll m: přiměřenost činže či s. 3178. 

Zvýšení nájemného viz byt. 

Předseda poslanecké sněmovny viz och r a 11 are p II b 1 i k Y (§ 10). 
- - viz též p O' s 1 a 11 e c k á s 11 ě m o v n a. 
- - násilí na něm čís. 3161. 

PředSednický stůl viz Q'chrana republiky (§ 10). 
Předsednictvo kárné rady viz říz e II í kár TI é. 
Předsevzetí soulože viz s II i 1 s t vod 1 e § 127. 
Předstírání lstivé viz .p o d vod. 
Předstižení viz pří s 1 u Š II o s t. 

- viz též tl r á ž k a II a cti. 
Předvídatelnost následků viz ú mys I z I ý. 

- - viz též tl š k o z e n í dle § 152. 
-:- nebezpečí viz u š k o z e n í dle § 335. 

Přechodné užíváni ro,zumu viz bez t r e st n o s t rl 1 e § 2 a). 
- - viz též d tl šev ní s tav. 

Přechovávám: pojem čís. 3150. 
- viz též telegrafy. 
- stanice viz telegrafy. 

Překážení osobní svobodě viz nás i 1 í dle § 93. 
Překážka viz s p o I tl V i n a. 

neodvratná viz o d por. 
- odjinud v to vešlá viz p o k II S. 
- přísahy viz pří s e Ž ll}' V Ý s 1 ech s věd k a. 
- - viz též s·v ě rl e k. 

Překážky v cestě viz a II t o mobiL 
- - viz též u š k o z e II í dle § 337. 

Přelíčeni viz hla v II í pře I í č e·n í. 

přeměna tr€stu viz 1 ľ es t. 
_ -- viz ·též och r 8. TI a zná !TI e k. 

Přemrštěný nárok viz a d vak á t. 
Přerušení promlčení viz pro mlč e n í. 

- - viz též u r á ž k a t i s k e rn. 
Přestoupeni k jiné straně viz pol i t i c k á str a n a. 

- - viz též u r á ž k a II a cti. 
- normy viz nás i I í dle § 87. 

Přestupkové řízeni viz říz e n í pře s tup k o v é. 
Přesvědčení viz p o I i t i c k á s t ľ a n a. 

- viz též urážka na cti. 
Převedení rozmnožovacího prostředku: pojem Cl s. 3292. 

~ viz též p ů vod c o V :'> k é p r á v o. 
- ukradené věd v bezpečí viz krá d e ž. 
- - viz též 1 ít o s t ú čin n á. 

Převislá strana hliniště viz tl š k o z .c 11 í cl 1 e § 335. 
Přezkoumáni rozsudku viz z ľ II Š o v a c í s o II d. 

Přibrání znalců viz z n ale c. 
Příbuzní, s m i Is t v o Ol e z i II i m i víz p o hor š e n í v e ř e j 11 é. 
Příbytek viz nás i I í dle § 83. 
Příčetnost viz duševní stav. 
Příčinná souvislost viz ~p ř í č i II 11 á s poj i t o s t. 
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Příčinná spojitost: za potrat napadené zodpovídá pachatel (§ 157 tr. zák.) bez 
ohledu na to, zda o jejím těhotenství věděl čili nic (§ 134 druhá věta tr. 
zák.) čís. 3055. 
nevyžaduje se, by protizákonný výsledek nastal jen činěním neb opo
menutím pachatelovým, stačí, vyvolal-li jen jednu z podmínek, která 
mč:a v zápětí úraz čís. 3075. 
ne odvratitelné jednání a výlllčné zavinění poškozeného ruší příčinnou 
snuvÍslost mezi jednáním (opomenutím) pachateJ,ovým a nastalým vý
sledkem (dotek elektrického drátu ze svévole a lehkomyslnosti) čís. 
3086. 
příčinná souvIslost mezi jednáním pachatelovým a škodným (trestným) 
výsledkem není podle § 134 tr. zák. rušena tím, že vý-sledek nastal jen 
spolupůsobením vedlejších příčin náhodou se přihodivších, byly-li tyto 
přivoděny činem samým čís. 3096. 
omyl (nevědomost) musí býti v pří-činné souvislosti se zamýšlenou ško
dou (§ 197 tr. zák.) čís. 3259. 
zásada § 134 tr. zák. o pnčinné souvislosti platí i pro obor § 486 tr. 
zák. či s. 3307. 

Přidělůvá akce viz akce přídělová .. 
Přikaz: podle § 241 první věty tr. ř. čís. 3149. 

viz též s věd e Je. 
viz též u š k o z e n í dle § 153. 
představených viz ·0 c hra n a ľ e p ubl i k Y (§ 15), 
strany viz politická strana. 
- viz též tl r á ž k a n a cti. 
veřejný viz v e ř e j 11 Ý pří k a z. . 
zákona viz z n e tl žit í moc i li ř e d 11 í. 

Přikazatet viz k o 111 i s i o n čl ř. 
- viz též z pro n e věr a. 

Přímá výzva viz och r a 11 are p II b 1 i Je Y (§ 15}. 
Přimé násilí viz nás i I í dle § 81 t 1'. zák. 
Přiměřenost trestu viz tl' e s t. 
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Přímý pachatel viz s pol II V i l~ a. 
viz též p o k II s. 

Případy trestního vyšetřování: jsou vyňaty ze skutkove povahy § 320 e) tr. zák. 
čís. 3239. 

Připojení se k návthu viz Z !TI a t e]{ či s. 4 § 281. 
viz též z II a t e k č i s. 5 § 344. 
viz též ú č a s t fl í k s o tl k r o m ý. 
k trestnímu řízeni viz ú č a s t II i k '3 o II k r o m }:. 

Příprava rozhodnutí viz ú 'p 1 a tká ř s tví. 
- - viz též z II e II žit í moc i ú ř e d II í (§§ 104, 105). 

Přípravné jednáni: hranice mezi pokusem (skutkem vedoucím ke skutečnem u vy
konání zločinu) a jednáním přípravným leží tam, kde se zly úmysl pa
chatele stěleslÍ.uje a projevuje ve vnějším jehO' počínání čís. 3182. 
pojmu 'pokusu nelze podřaditl vnější počínáni pachatele, z něhož nelze 
na jeho zlý úmysl vÍlbec (povšechně) usuzovati, aniž by se přihlíželo 
k tomu, co o svém úmyslu sám udává; sta,čí však, projevuje-li se v tom, 
co se zevně děje, zlý úmysl pachatelův, přivoditi výsledek určitého 
druhu, jehož úmyslné způsobení tresce zákon jako ziočin, způsobem pro 
třetí osoby poznatelným, t. j. 'takovým, že pozorovatel zevního děje 
může z něho poznati zlý úmysl jJa,chatele, byť i nebyl naprosto vylou
čen ani jinaký výklad deje čís. 3182. 
tomu jest vyhověno, má-Ii zťvní děj i jen povšechné znak}' o-né ~kupiny 
činů, jimiž se po-dle zkušenosti přivádí výsledek, který měl býti tím, co 
pachatel předsevzal, přivoděn čís. 3182. 
nejde o beztrestné jednání přípravné, nýbrž o trestný pokus, jakmile se 
zlý úmysl pachatelův k přivoděni určitéhO' trestně závažného výsledku 
projevil činem zevně seznatelnýrn a použitý k tomu prostředek není k do
sažení výsledku naprosto a bez'irýjimečně (akstraktně) nezpůsobilý čís. 
3308. 
jak dalece s·e pachatel činností svou, jmenovitě. též konkrét11ií11 uzpůso
bením použitého prostředku, jinak 3.bsolutně k docílení v)lsledku vhod
ného, k trestnému cíli přiblížil, není rozhodné pro rozhraničení mezi po
kusem a jednáním přípravným čís. 3388. 

Přípustná rychlost viz a II t O' mobiL 
- - viz též u š k o z e II í dle § 337. 

Přípustnost obžaloby viz o b žalob a. 
odvolání viz o d vol á II í. 

Přirození zvířete viz ~mjlstvo podlt § 1291 a). 
Přísaha dodatečná viz :p ř í s e ž n Ý v Ý s 1 ech. 

- viz též s věd e k. 
manifestační viz vYl e v o \' a cíp ř í s aha. 
následná viz pří s e Ž II Ý V ý s 1 ech. 
- viz též s věd e k. 
předchozí viz pří s e ž n~' y Ý s 1 ech. 

viz též svědek. 
vyjevovací viz vyj e v o v a cíp f í s aha. 

Přísežný výsle·ch svědka: okolnost, že znaici lékaři provedli operaci zraněného ... 
nevylučuje je v řízeni proti pachateli z přísahy podle § 170 čís. 1 
tr. ř. čís. 305·5. 

- - - ustanovení § 170 čís. I tr. ř. předpokládá, že jde o svědka, který 
je sám usvědčen aneb aspoň v podezření, že spáchal čin nebo se 
súčastnil činu, n němž je vyslýchán čís. 3166. 

- - - »činem, o němž je svědek vysl)ichán«, jest rozuměti pouze čin ob
žalovanému za vinu kladený, ni!wliv od něho odlišný čin svědkův, 
jenž snad zavdal podnět k činu obžalovaného čís. 3166. . 

-- - - ustanovení § 170 tl". ř. nevztahuje se na výslech obviněného čís~ 
3179. 
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zastavením trestního vyšetřování proti svědkovi nestává se ještě 
před.pis § 170 čis. 1 tr. ř. be~ú.činn}'~ č í,S. 3~1O. , 
okolnost že sv~dek spoluzavlnl1 srazku hm, ze take on nejel opa
trně, poZtkazuje na samostatný, nikoliv na týž trestný čin, vylučující 
přísahu podle § 170 čís. 1 tr. ř. čís. 3329 .. 
čís. 6 § 170 tr. ř. předpokládá nepřátelstvi hluboké a trvalé, způ
sobilé svésti svědka ke křivé přísaze, a že se toto nepřátelství 
vyvinulo neodvisle od trestného činu, o llěmž má býti svědek slyšen 
či s. 3329. 
překážka přísahy podle čís; 7 § ~70 tr. ř.~ m,ůže. při.cház ... ~ti y úvahu, 
pouze při t. zv. přísaze nasledne, dodatecne, 11lkollv pn predcho-zl 
čís. 3329. 
otázku přípustnosti (překážky) svědec~é pří,sah~: jest pos~~ovati 
podle znalosti nalézacího soudu v dob~ v~,etJ sved,k~ ,do 'p~lsa~y; 
jest proto na obžalovaném, by okolnostJ pnsaze bramcI sdchr vcas 
nalézacímu soudu čís. 3340. 
pokud nejde o porušení předpisů §§ 151 čís. 3 a 170 čís. 5 tl'. ř. a 
zmatek Čí~. 4 § 344 tr. ř., byla-li přísežně jako svědek slyšena 
osoba hysterická čís. 3355. 

Příslušenství (§ 295 obč. zák): vhodnýmypře?mětem krádeže I?odl~ § 171 tr., zá~. 
je sice jen včc movitá, nezálezl vsak na tom, z~a Je, predmet .~r,:de.z~ 
movitou věcí již bez přičinění pachatelova (pred ukonem, 11mz Jej 
z držení jiné osoby odnímá), či stal-~i .se věd !f1,o'Vitou teprve z"ása~em 
pachatelovým (jeho oddělením od veCI nemovlte - § 295 ohc. zak.) 
čís. 3079. 
budov je domem ve smyslu § 83 tl'. zák. čís. 3208. 
viz též krá d e ž. 
viz též nás i r j d"l e § 83. 

Př1s1ušnici stavu viz tl r á ž k a II a cti. 
st.rany politické viz P o I i t i c k á str a 11 a. 

viz též II r á ž k a dle § 492. 
Příslušnost: byl-li civilním soudem odsouzen zhěh pro či~, který spáchal v: ?o?ě. 

kdv podléhal pravomoci vojensk)'ch trestnÍ:Ch soudu) v byl 1=!.?~t:lpem clvI1n!h? 
soudu porušen zákon; postup ten jest podle § 33 tr. r. zruslt! Jako zmatecny 

čís. 3043. . .. . t ť k 
pro urážku na cti spáchanou ob~ahem tisko~:su j~st ml~.~el11, cmu miS o 1'5 ,u 
(§ 486 tr. ř.) bez ohledu na to, kde byl tJsk"opIS ... !OZSlrOvan a bez ohledu 
na územní právo stran (§ 51 pasl. odst. tr. r.) Cl s., 3046 .. o'" ,. H 

vešla-li obžaloba řízená na naléz2.cí soud v moc PE!1ya~ nef!1uze byt! pn
slušnosti tohoto soudu odporovano (§ 219 tr, ,ř.); z -pnslUsnosh tohoto SOU?U 
mohl by věc vybaviti jedinč výrok nalézacrho soudu podle § 261 tl'. r.) 

čís. 3047. tv" dl . d § 173 podvody spáchané v obvodech různých soudů on. po e zasa y 
tl'. zák. druhá věta jednotný trestný čin. a n~ma .?hle~,~'ě ~1ic.~ ,místa předpis 
§ 56, nýbrž ustanovení § 51 odst. druhy tr. r. y (predshze~I) c 1~. 30?2. 
zásada -druhé včty § 173 tr. zák. platí pro vsechny maJ,etkovc. delikty, Jez 
pojí vÍCe zločinllých útoků i na různých místech spacha?ych ~v J,:de~ z'1oon;; 
otázku příslušnosti. sluší tu řešiti podle § 51 o?st. druhy TI. r.,y nt;knl1vypodle 
§ 56 tr. ř.; rozhod\1}'m jest pře~sti~eni; ,nř,edstlhl ,C§ 51 odst. tretí tr. r.) ten 
soud, jenž první předsevz,al vyset~~vaCl. u~on ;: 1 s. 3053. . 
příslušnost takto založ.ena nep0l111JI aIl1, !~m, ,ze tent~ J,oud, pOsuzuje . ~e
správně věc s hlediska § 5~ tr. ř.) tre~tl11}IZelH ohlyedne ... ;mu ,(utoku) v len? 
obvodu spáchaného zastaVIl, a trestm vec ohledne dalslch utokii postOUpIt 
jinému soudu podle §§ 57, 58 tl'. ř. čís. 3053. • 
nepříslušnost samosoudcovu podle § 7 odst. 4 (5) za~ .. ze dne 22. pro: 
since 1921, čís. 471 :"b. z. a n. (§ 261 tr.y ř) j~~t vy:slovlt} rozsudkem, )?rotl 
němuž přísluší opravný prostředek zmatec111 stlznostl z duvodu § 281 CIS. (} 
tr. ř. a to ve pros-pěch obžalovaného Č.í s. 3180. 
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verejl1y obžalobce je navrhem pOdle § 6 zákona čís. 471/21 vázán (s V);
.iimkoll případu § 7 (3) zákona) či s. 3180. 
k pr-ohlášení nepříslušnosti samosoudcem může tu dojíti jen, uzná-li, že výše 
trestu do šesti měsíců není vzhledem k povaze činu a po případě též k zne
hodnocení peněz dostatečnou pro čin, který je př-edmětem obžaloby čís. 
3180. 
výrok o dostatečnosti nebo, nedostatečnosti navrhovaného trestu do šesti 
měsíců není důsled~em zjištění, že tu nejsou nebo .isou určité zákonem 
přesně stanovené skutečnosti, na nkhž výměra trestu delší šesti mčsÍc6 zá
visí, nýbrž jest výsledkem volných úvah a výrazem volného přesvědčení 
soudu, takže se vymyká z přezkoumání zrušovacím soudem po t~ stránce, 
zda předpoklady opravňují k takovému závěru, a nemůže býti napadán do
kazováním jeho věcné nesprávnosti ani za účelem, by byl jeho vyvrácením 
odňat podklad výroku o nepříslušnosti samosoudce a dolíčen zmatek § 281 
čís. 6 tr. ř. čís. 3180. 
za místo. spáchaného činu (§ 51 tr. ,ř.) jest pokládati místo, kde byla - ne
hlectíc k výsledku - předsevzata činno.st pojem trestného. činu dovršující 
čís. 3183. 
urážka na cti obsahem podání (doporučeně zaslaného) byla spáchána v místě 
doručení úřadu, na nějž bylO podání řízeno, nikoliv v mi,stě podání na 
poštu; nezáleží na tom, že soud tohoto místa předstihl čís. 3183. 
kdy opomenutí učiniti příslušné oznámení (§§ 17, 64 zák. čís. 177/1909) 
spadá pod příslušnost soudní a kdy podléhá pravomoci politického úřadu 
či s. 3217. 
příslušnost podle druhého odstavce § 56 ~r. ř. není pouze podpCtrnou, nýbrž 
výjimečně předepsanou, nepomíjí ani tehdy, pomine-li důvod spojitosti, na
opak trvá potom dále a může tím méně pominouti, když přes vyloučení 
ze společného řízení zllstala tu i na dále ještě spojitost věcí čís. 3219. 
při zločinu podvodu, spáchaném ve více útocích a na různýct místech ne
pomíjí příslušnost podle § 51 tr. ř. třetí odstavec tím, že soud posuzoval věc 
nesprávně s hlediska :§ 56 tr. ř., vyloučiv případ z obvodu jiného soudu 
a postoupív věc podle § 58 tr. ř. tomuto soudu čís. 3228. 
vyšetřování a trestání přestupků po.dle § 320 a)-d) tr. zák. náleží do oboru 
působnosti okresních soudů jen tenkrát, byly-li tyto přestupky spáchány 
v místě, kde platí o hlášení obyvatel a cizinců u bezpečnostního úřadu 
zvláštní předpisy vydané podle § 1 min. nař. ze dne 15. února 1857, čís. 33 
ř. z. (čl. VIII. uvoz. zák. k tr. ř.). Jinak spa,dá trestání těchto přestupkll 
podle min. nařízení ze dne 2. dubna 1858, čís. 51 ř. zák. do oboru působ
nosti úřadů politických, jimž jsou přikázána k potrestání i ostatní přestou
pení předlpisů o povinno.sti ohlašovací (,§ 19 onoho min. _nařízení ze dne 
15. února 1857) čís. 3240. 
po.rušení zákona v ustanovení § 56 odst. 2 branného zákona odsouzením pro 
přečin pOdle § 47 civilním soudem čís. 329S. 
ustanovení posl. odst. § 17 uh. tr. ř. předpokládá souběh n"tzných trestných 
činl!; i za použitel-no.sti tohoto ustanovení může obžalohce žádati, by řízení 
bylo postoupeno soudu místa spáchaného činu čís. 3322. 
kmetský soud je vzhledem k ustanovení § 28 tisk. nov. soudem výlučným; 
jeho věcná příslušno.st nemůže býti vzhledem k ustanove.ní § 6 prov. nař. 
čís. 124/24 rozšířena ani na takové spojité trestné činy, které by o s-obě 
náležely do příslušnosti soudu nižšího; nemůže rozhodovati v případ-ech 
jemu zákonem nepřikázaných stejně jako nemůže obecný soud sborový roz
ho.dovati o věci, pro niž je příslušným soud porotní čís. 3345. 
kmetský soud, vy-slovuje svou nepříslušnost k projednání věci, má rozhod
nouti rozsudkem, který lze napadati zmateční stížností z důvodu čís. 6 § 281 
tr. ř. čís. 3345. 
kárného soudu viz říz e n í kár n é. 
kmetských soudů viz u r á ž k a t i s k e m. 

!{ politické straně viz po! i ti c k á st f a I! <1. 

_ __ viz též II r á ž k a 11 a cti. 
národní viz s čít á n í 1 i d ll. 
_ viz též II r á ž k a n a cti. 
obžalobců Jí souboru osob viz tl r á ž k a n a cti. 
soudní viz pří S 111 Š 11 o s t. 

Přísnější trest viz trest přísnější. 
Přisouzení útrat viz ú tra ty. 
Přispění k bezpečnému vykonání zločinu viz ~ pol u v i na. 
Příspěvky viz z pro 11 e věr a. . 

_ viz též pod vod (§ 199 d) tr. zak.). 
Přistoupeni k vyrovnání viz úpa dek z 11 e d bal o s ti. 
Přístup k věci viz krádež dle § 174 II a). 
Přitěžující okolnosti viz o k o ln o s tip ř i těž II j í c í. 
Přítomná osoba viz o s o b a pří t o rn n á. 
Přivlastněni s2 do-pisu viz z n e u žit i moc i ú ř e d 11 í. 

po~ního majetku viz krá d e ž. 
viz též p o I n í p Y c h. 
věci: pojem čÍS. 3314. 
viz též z pro ll. e v ě ť a. 

Přivoděni nebezpečí viz II á s i I í dle § 87. 
_ výsledku viz p o k II S. 
_ viz též .p ř í p r a v 11 é jed 11 á n í. 

• 

Psychiatr viz duševní stav. 
- viz též z n a I e c. 

Psychické násilí viz nás i I i dle § 98 11). 
_ - viz též násilí dle § 83. 
_ pomáhání viz s pol II V i n a. 

Působení finančního úředníka viz zneužití moci úřední (§ I05). 
na cit viz ochrana republiky (§ 15). 
na vůli viz och r a II are p II b I i k Y (§ 15). 
- vi-z též p o k u s (§ 9). 
návodce viz s p o I u v i n a. 
úředníka viz zneužiti moci úřední (§ 105). 

Pů'sobnost zodpovědného redaktora viz r e d a k t o f. 
- viz též ti-skopis. 
- viz též·urážka t.iskem. 

Půtahy k totožnosti stíhané osoby viz- l{ rád e ž. 
__ - viz též lítost účinná. 

Původce: ve smyslu § 84 tr. zák. č Is. 3199. 
ve. smyslu § 5 tisk. nov. čís. 3207. 
ve smyslu § 1 (3) čis. 1 zák. čis. 124/24 či s. 3110, 3165, 3352. 
viz též u r á ž k a t i s k e m. 
viz též o. b ž a lob a. 
viz též nás i I í dle § 84 tr. zák . 
článku viz r e d a k tOl'. 
viz též II r á ž k a t i s k e m. 
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Původcovské právo (zákon ze dne 26. prosince, 1~95, Čí~. 197 ř. ~k.): ~sta.nov,ení 
§ 39 zákona, podle něhož se ne-oo.klada za ;~~a~ do pra~a puvodske~o 
zhotovení jednotlivých napodobe~l1l:, n,e-zamY,slt-lt se p~c;- zlvnostensku Je 
odbývati, tyká se nejen děl umem vytyameh? ~ ~~slm slova smyslu, 
ll)'brž i plánú a návrhů pro práce archlte~.tol1lcke c} s., 32~1. . ,~ 
»odbytem po živnostensku« míní se tu cmnost .ul'cenv~ zled~a'!l ,Z,~:Ol 
výdělku; nespadá sem využiti plánů (napodobe11l11) pn provadem ZlV

nosti stavitelské čís. 3231. 
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110V~' zákon puvodcovský ze dne 24. listopadu 1926, čís. 218 sb. z. a n. 
nevztahuje se 'na činy z doby před 1. březnem 1927; pochybení v tom 
směru nemá však vliv na rozsudek, není-li v otázkách, jež byly v roz
sudku řešeny, neshody mezi novým a star}'m zákonem čís. 3292. 
kdo získal (úplatně) originál obrazu i s výhradným právem repro
dukčním, má výhra-dné právo rozmnožovacf podle §§ 18, 31 zákona 
(§§ 18, 37 st. zák.) čís. 3292. 
i otisky pořízen~ menším štočkem isou napodobeninami originálu čís 
3292. . . 
slovo »převedeni« rozmnožovacího- prostředku v § ,18 nového zák. i »po
stoupení« v § 18 starého zákona znamenají převod rozmnožovadho 
prostředku do vlastnictví čís. 3292, 
pokud nevyviňuje nevědomost o nedovolenosti reprodukce obrázku 
dostal-li pachatel štoček od syna oprávněného, zaměstnaného v závodě 
otcově čís. 3292. 

Pyramidon: jeho prodej v drogerii čís. 3119. 
- viz též pod vod. 
- viz též I é kár n y. 

Pytlák viz hajný. 

Quaestio mixta viz o t á z k a smí š e n á. 

Rada viz s p o lu v i n a. 
Radio viz telegrafy. 
Radiotelefonru stanice viz tel e g r a f v. 

zařizení viz telegrafy. -
Radiové zařízení viz tel e g r a f y. 
Radní kOlU()ra: stížnost podle § 114 tr. ř. nemá zpravidla odkladného účinku 

čís. 3157. 
pro stížnost podle § 113 tr. ř. není .určena lhůta čÍs. 3186. 
povoluje vyučení a určuje jisto-tu (§ 192 tr. ř.), jde-li o přečin neb-o. o ta
kovSr zločin, na který zákon ukládá trest žaláře nejvýše pětiletéhO' čís. 
74 dis. 
přísluší jí právO' rozhodovati o vyručení, dOlkud verejný obžalobce neučinil 
návrh 11a potrestání podle § 9- zák. čís. 471/21 čí 5. 74 dis. 
viz též soudce. 

Rámec svědecké výpovědi viz pod v nd dle § 19-9 a),' 
- - _. viz též II trh á n í n a cti. 

Rčeni lidová viz ridová rčenÍ. 
Realisace práva zástavního viz lít o s t ú čin II á. 

- 71očinného záměru viz s p o I u v i II a. 
~ - - viz též z n e II žit í moc i ú ř e dní. 

Reálný s-ouběh viz s o II b é h. 
·Redakce viz r e d a k t o r. 
Redaktor: ohor působnosti zodpovědného. redaktora či s. 3031. 

úřiadem schválený zodpovědný redaktor musí zastávati povinnůsti jemu 
P?die zákona náležejíc.í (čl. .III. zák. čís. 142/68, § 6 zák. čÍs.- 124/24) vezdy 
sam; nemůže tutO' povInnostr svémocně přesunouti na jinou osohu čís. 3031. 
i když pověří takovou osobu úkoly jemu náležejídmi, ručí sám před zák-onem 
za poklesky byť i z nedbalosti nebo neznalosti jeho náhradníka' jeho zod
povědnost by Odpadla tojjko, kdyby i pří použití potřebné péče bez Jeho za
viněni (na př. náhlým těžkým onemocněním, živelní pohromou a pod.) mu 
bylo znemožněno, dostáti redaktorské povinnosti čís. 3031. 
nastane-li nutnost ustanoviti náhrád'níka (na př. jde-li zodpovědný redaktor 
na dovolenou), musí býti tato změna způsobem v § 10 odst. třetí tisk. zák. 
předepsaným příslušnému {lřadu včas a řádně oznámena; toto oznámení 
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d~ie se na úředním místě samém a nesplní se prostým odevzdáním jeho na 
po·štu č i s. 3031. 
podle čl. III. zák. čís. 142/68 (§ 42.zák. na oe hr. rep.) jest pro skutkovou 
podstatu ve směru objektivním jedině rozhodným trestný obsah čláliku 
čj s. 3036. 
zodpovědll)' redaktor nesprošťuje se zodpovědnosti pouhou skutečností, že 
funkci redaktora dočasně nevykonával, jsa na dovolení (§ 6 tisk. nov.) 
či s. 3098. . 
trestni zodpovědnost zodpovědného redaktora za zločin nebo přečin spá
chan}' obsahem periodického tiskopisu není založena již skutečností jeho 
zodpovědného redaktorstvÍ, nýbrž tím, že odevzdal dílo, jež se má rozmno
žiti, do tisku čís. 3177. 
s hlediska § 6 tisk. nov. nezáleží na tom, že obžalovaný ·zodpovědný redaktor 
nebyl púvodcem článku; lze ho stíhati i když je původce znám a mÍlže býti 
stihán a pa.staven př.ed tuzemský soud (§ 1 odst. druh}' tisk. 110V.) čís. 3177. 
je-Ii zjištěno, že obžalovaný zodpa.vědn}"r j'edaktor jako takový článek četl 
a, jsa si vědom urážlivosti jeho obsahu, dal jej do tisku, nejde o přestupek 
§ 6 tisk. nov., nSrbrž o přečin proti bezpečnosti cti čís. 3177. 
tr~stnost vylučující důvod podle § 5 tisk. nov. předpokládá kromě toho, že 
redkatoru hmzila újma rázu tam naznačeného, ještě, že redaktor jmenoval 
správně ptlvodce; k tomuto pojmenování pllvodce lze jako k předpokladu 
beztrestnosti přihlížeti toliko tehdy, když původce znám není Č ,í s. 3207. 
pro trestnost zodpovědného redaktora pro zanedbáni povinné péče stačí, že 
jeho vinou byly v časopise jím redigova:ném, s jehož rozšiřováním bylo za
počato, obsaženy články, jimiž bylo podněcováno k pokusu změniti násilím 
ústavu republiky, pokud jde Q. demokraticko-republikánskoll formu státu, 
aniž jest třeba, by skutečně články ty někdo četl čís. 3226. 
s rozšiřuváním tiskopisu hylo započato- již tím, že byl krom po-vinných vý
tisků určitý počet výtisků odevzdán pa.slu za tím účelem, by je od poslů 
jiných časopisů vyměnil za jejich tiskopisy čís. 3226. 
výrazů »kde bydlí (Wohnort)« v § 10 čís. 2 a »kde má své bydlištč 
(Wohnsitz)« v § 12 ódst. prvý zákona nebylo zákonodárcem použito k.vněj
šímu označení jednoho a tého,ž pojmu; kdežto prvý odst. .§ 12 jest tl'sta
novením povahy materielní., jímž jsou vytčeny zákonné podmínky, za nichž 
může kdo b)íti zodpovědn;rffi redaktorem periO'dického tiskopisu, je význam 
předpisu § 10 po výtce pořádkový, hlavně policejní čís. 3262. 
jeho účelem je především, by úřadům jmenovaným v jeho odst. prvém bylo 
v případě potřeby možno zjistiti bez průtahú jménO' osoby, za časa.pis podle 
zákona v prvé ř<l'dě zodpovědné, jakOŽ i místo, kde bydlí, tak, by zejména 
v připadě trestního stihánÍ byl umožněn ryehlý a bezpečný zákrok čís. 3262. 
cesta zodpa.vědného redaktora periodického časopisu do ciziny a jeho 
°(14denní) pobyt mimo republiku spadají pod zákonný pojem zrněny místa, 
kde redaktor bydlí (Wohnort) podle § 10 čís, 2 zákona, již jest pod trestni 
sankci § II zákona podle třetíhO' odst. § 10 zákona oznámiti úřadům, jme
novaným v jeho odst. prvém; nezáleží na tom, že onen redaktor v roz-
hodné době úřad vykonávalI (b)"l s redakcí každý den ve spojení) čís. 3262. 
i v těch případech, v nichž p'ráce spojená s tištěním jednoho a téhO'ž tisko
pisu je ro.zdělena mezi něka.lik tiskáren, je tiskařem ve smyslu .zákona a 
proti úřadům (§ 9 zákona) jen jedna z nich čís. 3262. 
pro otázku, kterou z více tiskáren jest pokládati za tiskaře ve smyslu zá
kona (uvésti na tiskopisu ve smyslu § 9), nerozhoduje po případě okolnost, 
že v jedné byla prováděna většina tiskařských praci, nýbrž, ze které vy
cházely teprve hotové výtisky tiskopj:su čís. 3262. 

Referent zemské poHtické správy viz ú p'1 a tká ř s tví. 

Reforma pozemková viz p o zem k o v á r e f O' r m ,a, 
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Reformatio in peius (§ 293 odst. 3 tf. ř.): neobsahoval-li rozsudek zrušeni' k zma
teční stížnosti podane jen ve prospěch obžalovaného výroku, že jest 
podmíněné odsouzení závislé na podmínce zadostiučinění podle § 4 zák. 
ů podm. odsouzení, stal se uložením tohoto zadostiučinění v novém 
rozsudku trest v něm uložený přísnějším (§ 290 odst. druhý h. ř.), jeho 
vyslovením byl porušen předpis třetího odst. § 293 tr. ř. a opodstatněn 
zmatek čís. 11 § 281 tr. ř. čís. 3104. 
byl-li na zmatecní stížnost podanou (jen) ve prospěch obžalovaného-, 
zrušen rozsudek prvého. soudu a po novém hlavním přelíčení vynesen 
v prvé stolici rozsudek nový, může jím obžalovanému 'bez porušení zá
kazu reforma,ce in peius uložen býti trest přísnějŠÍ než v pllvodnim 
zrušeném rozsudku, jestliže tento byl napaden též v neprospěch obža
lovaného odvoláním formálně bezvadným čÍs. 3310. 

Reldama viz a d v o kát. 
Relace četníkova viz II trh á n í n a cti. 

- - viz též z n e II žit í moc i ú ř e rl n í. 
Reprodukce článku viz t i s k o P i s. 
Reprodukční právo viz p r á vor e pro rl u k č 11 í. 
Resumé viz por ota. 
Revise: její náklady netřeba s hlediska § .187 tr. zák. hraditi čí f-i. 3332. 
Revolver na stole viz tl š k o z e 11 í d.1 e § 335. 

Revolverový žurnál: význam slova čís. 3038. 

Robotárna: okolnost že od-s"ouzená (cikánka) má několik mal~lci1 děti, r:ebrání 
výroku o přípustnosti dáti ji do roQútárny (§ 7 zákona) čís. 3305. 

- výrok, že odsouzený mÍlže býti rlržán v rObotárně, lze napadati i zmateční 
stížností (§ 281 čís. lItr. ř.) čís. 3305. 

Rodiče viz nás i 1 í dle § 96. 
Rodina viz násilí dle § 98 b). 
Rokování sněmu viz i m u nit a. 

- - viz též t i s k o p i s. 
Rotmistr viz čet n i k. 
Rozhodná okolnost viz o k o 111 o s 1 r o z hod n a. 

- skutečnost viz s k LI teč n o str o z hod n á. 
Rozhodnutí k spáchání trestného činu viz och r a 11 are p II b 1 i k Y (§ 15). 

o návrzích stran viz P' rot o k o I. 
-- - viz též z mat e k čís. 4 § 281. 
- pachatele viz ú mys I zlý. 
-- porušiti zákon viz ochrana republiky (§ 15). 

Rozhodování veřejných záležitostí viz zn e u žit í m n c i ú ř e d 11 í (§ 105). 
Rozchod viz s h I u k n II t í. 

- viz též m í c h á n í sed o ú ř e dní h o v ý k o n ll, 
Rozkaz viz s p o I u v i 11 a. '. 
Rozmnožovací právo. viz p r á v O' r O' zmll O' Ž o v a c i. 

.....o... prostředek viz .původcovsk_é práva.. 
Rozmnmování tajných p·ísemností viz o- ch r a 11 are p ubl i k y (§ 6 čís. 4). 
Rozpočet stavebmch nákladů viz s t a veb 11 í d r II Ž s t v o. 
Rozpor se spisy viz zmatek čís. 5 § 281 tr. ř. 

ve výroku porotců viz p o- r a t a. 
- - viz též z mat e k čís. 9 § 344. 
-- vnitřní viz z mat e k či s. 5 § 281 t r. ř. 
- ~ viz též z rn a t e k čís. 9 § 344. 

Rozsudek: tiskavá navela (na fOizdíl cd trestníhO' řádu) llerozeznava přesně mezi 
rozsudkem odsuzujícím a sprašťujícím, spatřujíc předpoklad pro opravný 
prostředek (i zmateční stížnost) jen v tom, že některé z osob v zákoně blíže 
uveden~rch vzešia z výroku soudu »újma« čís. 3100. 
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sprošlujicím razsudkem ve smyslu §§ 281 odst. prv~;, 259 čís. 3 tl'. ř. jest 
jen takov~r rozsudek, jímž byl obžalavaný sproštěn úplně a bez výhrady, tak 
ž.e jeho zájem není dotčen ani vedlejšími výraky rozsudku; v případě § 13 (2) 
tIsk. nov. nejde o sprošťlljicí rozsudek v anom smyslu čís. 3100. 
pro určeni trestní sazby, jíž má býti razsudkem na- pachatele použita, jest 
rozhadným výhradně skutek, jímž byl pachatel v tomtO' rozsudku uznán 
vinným (§ 32 tr. zák., § 260 čis. 1 tr. ř.) či s. 3180. 
~~žalovaný nemůže si stežavati do sprošťujícíha výroku (§§ 280, 281 tl'. ř.) 
Cl s. 3184. 
saud není sice vše-obecně pavínen uváděti obsah veškerých výpovědí svě
deckých, nemúže se však spokojiti s pouh~rm vyjmenováním průvodů, mohl-li 
k určitým zjištěním dospěti jen kombinováním jednotlivých výpovědí (§ 270 
čís. 5 tl'. ř.) či s. 3334. 
ustanoveni prvého odst. § 270 tr. ř. o době sepsání rozsudku je předpisem 
pořádkovým; jeho nezachováni není ohrožena zmate-čnosti čís. 57 dis. 
odsuzující viz I' a z s II dek. 
- viz též u r á ž k a t i s k e rn. 
sprošťující viz r a z s II dek. 
- viz též u r á ž k a t i s k e m. 

Rozšíření obžaloby viz z mat é k čís. 8 § 281. 
- v~'roku viz veřejnost. 
- - viz též u r á ž k a na cti (§ 489). 

Rozšiřování tiskopisu viz t i ~ k o P i s. 
viz též pří s 1 u Š 11 o s t. 

- - viz též II r á ž k a t i s k e ID. 

Rusko viz och ran J. r e p u b I i k Y (§ 15). 
Rušení domácího pokoje viz nás i I i dle § 84. 
. - domovního míru vi'Z nás i I i dle § 83'. 

- ve spánku viz n a s i I í· dle § 98 b). 
- výkonu viz ochrana republiky (§ lG). 

Ruští vojíni viz och ran are p II b 1 i k Y (§ ] 5), 
Různá forma výzvy viz s h I II k n u t í. 

- místa činu viz d e I i k t Y m a ,i e t k o v é. 
- - viz též pří s : u š n o s t. 

Rvačka viz uškození dle § 157. 
Rych:á jízda viz II Š k o z e n i li I e §§ 335, 337 t r. zák. 
-Rychlost přípustná viz při P II S t 11 á r y chl o s t. 

Řád jednací viz jed rl a c i řád. 
- organisační viz o r g a 11 i s a Č 11 í řád. 
- veřejný Viz shluknutí. 

Řádná vazba vyšetřovaci viz vaz b a. 
Remeslná živnost viz mař e n í e;; e k u c e. 
Řeznická živnost viz ž i v n o s tře z nic k a. 
Řídič automobilu viz a II tom a bil. 
~ - viz též uškozeni dle § 337. 

Řízení administrativní viz a dmi n i str a t i v 11 i říz e 11 í. 
disciplinární viz říz e n í kár II é. 
kárné: použití výsledků kárného řízení jakO prúvadníha pramene v trestním 

řízení čís. 3066. 
kál11á moc předsedy (§§ 233 až 237 tr. ř.) či s. 3153. 
lGirné řízení ve smyslu § 52 jednaCího řádu poslanecké sněmovny ne
prejudikuje otázce použitelnnsti toho. kterého předpisu trestního zákona 
čís. 3161. 
ani v kárném řízení nezáleží na označení, 11ýbrž na obsahu opravného 
prostředku čís. 56 dis. 
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ustanovení § 40 kam. stat., že karny nález jest doručiti do 8 dnů po 
prohlášení, jest př-edpisem pořádkovým; jeho nezacho-vání stejně jako 
nezachováni obdobného pořádkového předpisu § 270 tf. ř. (§ 281 tf. ř.) 
není ohroženo zmatečností či s. 57 dis., 77 dis. 
jde-li o porušení povinností povolání, může si stěžovati (§ 53 čís. 3 
kám. stat.) dO' usnesení kárné rady, jímž bylo vysloveno, že není dů
vodu ke kárnému jednání (§ 29 odst. 3 kárn. stat.) , kdo byl jednáním 
advokátovým zkrácen ve sv)rch právech čís. 59 dis. 
jde-li o poškození cti a vážnosti stavu, nemůže si třetí osoba stěžovati 
do usnesení kárné rady advokátní komory, odmítajícího zahájení kár
ného řízení (§ 53 kárn. stat.) čís. 60 dis. 
podle § 47 zák. čís. 40/72 nepřípustné odvolání jest v kárném řizení od
mítnouti obdobným použitím ustanovení § 4 čís. 1 a § 1 čís. 1 nov. 
čís. 3/78 čís. 68 dis. 
osobě třetí ne'PřísluŘÍ právo odvolání proti osvobozujídmu nálezu kárné 
rady vůbec, právo stížnosti pak, jde-li o porušení vážnosti stavu čís. 
58 dis. 
nejde o zmatečnost pokud se týče o podstatnou vadu řízení, nebyla-li 
zachována lhůta § 40 kárn. stat., ani, byla-Ii obviněnému odepřením na
hlédnouti do spisu odňata možnost podati návrhy, by bylo řízení do
plněnn, ani, nebyla-li obviněnému před kárným jednáním dána příle
žitost, by se vyjádřil n obvinění, ani, přihlížela-li kárná rada k pozmě
ňujícímu návrhu návladnfho komory čís. 70 dis. 
nej-de-li n usnesení kárné rady (§ 25 kárn. stat. v doslovu čl. L zákona 
ze dne 16. listopadu 1906, čís. 223 ř. zák.) o tom, že není důvodu ke 
kárnému řízení (§ -29 odst. třetí káro. stat.) , nýbrž O" oznámení před
sednictva kárné rady stěžovateli, že jeho podání nedává podnětu k ně
jakému řízení, je stížnost k nejvyššímu soudu nepřípustna (§ 46 a 53 
káfll. stat.) čís. 72 dis. 
stížnost do prozatímního opatření podle § 38 odst. druhý zák. čís. 46/68 
jest nepřípustná čís. 73 dis. 
bylO'-li podání, napadající zastavovad usnesen.í kárné rady, neodpoví
dající však předpisům kárného řádu, vrácenO' kárnou radou stěžovateli 
s poučením o opravných prostředcích a s tím, 'by podání to po případě 
znovu předložil s prohlášením, by bylo považováno za stížnost k nej
vyšŠÍmu soudu, ne1z.e (po lhlitě § 54 kárn. stat. adv.) vypracovati ono 
podání jakO' samostatnou stížnost se samo-statnými důvody č i s. 75 dis. 
nejde o překročeni obžaloby, odc,hýlil-li se nalézací senát od odkazo
vacího usnesení jen v právním posouzení jednání obviněného ČÍS. 77 dis. 
viz též po řad k o va p O' k u t Q. 

odvolací viz odvola·cí řízení. 
porotní viz por o· t a. 
průvodní viz p r Íl vod n í říz e ;1 í. 
přestupknvé: odvolací soud není oprávněn zrušiti rozsudek z důvodu § 478 

čís. 3 (§ 281 čís. 7 tr. ř.), že žaloba nebyla vyřízena úplně, nebylo-li tu 
odvolání oprávněného obialo.bce čís. 3131. 
odvolacímu soudu ve věcech přestupkových jest ve ,smyslu § 470 tr. ř. 
při odvolání co do viny řešiti samostatně otázku viny a neobme-ziti se 
pouze na přezkoumání průvodníhO' materiálu v první stolici na jevo 
vyšlého; odvolací soud nesmí pominouti Jiové skutečnosti v odvolání 
uvedené, i když nastaly teprve po vynesení rozsudku prvé stolice čís. 
3133. 
prohlášení svědka, že se vzdává svědectVÍ, může býti v témž řízení zase 
O'dvoláno; svědek, který se v př-estupkovérn řízení v prvé stolici vzdal 
svědectvi, může se v Odvolacím řízení tohoto práva vzdáti a svčdectvÍ 
vydati čís. 3133. 

\ ., 
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:-iborový soud prvé stolice jako soud odvolací rozhoduje s konečnou 
platností o útratách trestního řízení i tehdy, jde-li o útraty nzenÍ odvo
lacího. Lhostejno, zda odvolací soud rozhodnutí prvého soudu potvrdil 
či zda je změnil čís. 3221. 
i v něm jest použíti § 263 odst. 2 tr. ř. (§ 447 tr. ř.) čís. 323R. 
odvolací soud není (§ 470 tr. ř.) oprávněn beze změny v řízení průvod
ním uchýliti se od skutkového zjištění prvn~ho soudu; nesrovnává se 
se zákonem (zásada, ústnosti. přímosti), když Odvolací soud bez opa
kování (doplnění) důkazů dospívá k odchylnému pfesvědčení o skut
kových okolnostech čís. 3274. 
v případě delegace je-st okresnímu soudu vzíti za podklad jednání návrll 
příslušného státního zástupce čís. 3322. 

trestní: ustanovení § 352 tl'. ř. vzta:huje se - pokud .jde o obnovu zastave
ného řízení - výhradně k trestnímu řízení, v němž již před zastavo
vacím usnesením došlo k ·některému úkonu soudu podle § 38 tr. ř. 
Bylo-li trestní řízení soudem zastaveno dříve, než byl učiněn l1eh ob
sílkou zahájen soudní úkO"n onoho druhu, nebo usnesl-li se soud' na zá
kladě výsledků pátrání bezpečnostních úřadů k prohlášení obžalobce, 
že neshledává příčiny k stihání (§ 90 tr. ř.), v (nesprávné) formě za
stavovacího usnesení na tom, že se řízení nezavádí, může býti v řízení 
pokračováno pokud s.e týče zavedeno bez podmínek a náležitostí ob
novy čís. 3096. 
trestní řízení má a musí směřovati k tomu, by pravda a spravedkost 
přišly pokud mo·žnO' nejspolehlivěji k platnosti a jen s tohoto hlediska 
lze vykládati formální předpisy trestního řádu čís. 3359. 

společné viz příslušnost. 
vyrovnací viz úpa d e 'k z II e d h a los t i. 
zastavené VlZ Obll o v a. 
zrušovací viz z r II Š o v a c í s o u d. 

Samosoudce: nepříslušnost samosoudcovu podle § 7 odst. 4 (5) zák. ze dne 22. 
prosince 1921, čís. 471 sb. z. a n. (§ 261 tr. ř.) jest vysloviti rozsudkem, 
proti němuž pří'Sluší opravný prostředek zmateční stížnosti z důvod.u § 281 
čís. 6 Jr. ř. a to ve prospěch obžalovaného čís. 3180. 
veřejn~r obžalobce je návrhem podle § 6 zákona čís. 471/21 vázán (s výjim
kou :případu § 7 (3) zákona); k prohlášení nepřÍ-slušnosti samosoudcem 
může tu dojíti jen, uzná-li, že výše trestu do šesti měsíců není vzhledem 
k povaze činu a po případě též k znehO'dnocení peněz dostatečnou pro čin, 
který je předmětem obžaloby čís. 3.180. 

výrok o dostatečnosti nebo nedostatečnnsti navrhovaEého trestu do šesti 
mbíců není důsledkem zjištění, že tu nejsou nebo jsou určité zákonem 
přesně stanovené skutečnosti, na nichž výměra trestu delší šesti měsíců zá
visí, n)'brž jest výsiedkem volných úvah a výrazem volného přesvědčení 
soudu, takže se vymyká z přezkoumání zrušQlvacím s·oudem po té stránce, 
zda předpoklady opravňují k takovému závěru, a nemůže býti napadán do
kazováním jeho věcné nesprávnosti ani za účelem, by byl jeho vyvrácením 
odňat podklad výrokU o nepři-slušnosti samosoudce a dolíčen zmatek § 281 
čís. 6 tr. ř. čís. 3180. 
§ 6 zák. ze dne 22. prosince 1921, čís. 471 sb, z. a n. nestanoví novou trestní 
sazbu, jej.iž homí hranice činí 6 měsíců a která spodní hranice nemá čís. 
3195. 
v případech § ti llV. zákona nelze sejíti pod nejnižší hranici trestní sazby 
jinak zákonem na souzený skutek stanovené bez předpokladů §§ 54, 55 
(260 bl, 266 tr. zák.) čí,. 3195. 

samostatný oddíl vojska viz II r á ž k čl lil e ('; 1 V. 
viz též čet 11 í k. 
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Sarkastický výraz: ,není urážkou čís. 3207. 
- - viz t-éž tl r á ž k é"I' dle ~ 491. 

Satira: není urážkou čís. 3207. 
- viz též tl r á ž k a dle § 491. 

Sazba viz t r e s t. 
trestní viz t r e s t. 

- vyšší viz tf e s t. 
- zákonná viz t r e s t. 

Sbírání zvěře v,jz II Š k o z e II í dle § 431. 
Sbor zákonodárný viz ochrana republiky (§ 10). 

viztéžposlanecká snčmovna. 
- - násilí na něm čís. 3161. 

Sčítání lidu (z á k. ze dll e 8. dll b II a 1920, čj s. 256 sb. z. a ll.); znásilňování 
jiných v (povinn)rch) projevech národní příslušnosti (udání národnosti 
při sčítání lidu) jest in abstracto, »obecně II všech morálních lidí« u~náno 
za nečestné, nemravné a způsohilé, by vinníka uvedlo v opovržení a 
snížilo ha. tl veřejném mínění či s. 3196 .• 

Sdělení mimosoudní viz s věd e k. 
o rokování sněmu viz i m II II i t a. 

- - viz též tiskopis. 
- ve smyslu § 28 odst. třetí tisk. zák. či 3. 3294. 
- viz též i 111 U nit a. 

Sdl'Uženi státu nepřátelské viz ochr<!na republiky {§ 17). 
Sekvestrování viz 111 a ř e II i e x e k II C e. 
Sepsání listiny viz pod v,úd d Je § 201 a). 

- smlouvy viz a d v o kát. 
- zprávy viz II r á ž k a tl S k e Ttl. 

Seskupení budov viz a u t o mobiL 
- - viz též tl š k o z e n í - dle § 337. 

Sesměšňování: pojem čís. 3066, 3207. 
- vj,z též urážka dle § 491. 

Setrvačnost viz a u t o mobil. 
- viz též' u š k o z e n í dle § 337. 

Seznam advokátů viz a d v 0' kát. 
- lékařů viz II l' á ž k a t i s k e m. 

Shluknuti (§ 279 tr. zák.): forma, v níž se výzva ke Z1protivení se ve smyslu § 279 
tl'. zák. projevuje, muže býti různá; nevyžaduje se, by byla taková, by 
již sama o sobě púukazovala se vší určitostí na úmysl pachatelův čís. 
3092. 
nezáleží na tom, jak se přítomné OSOby k vybízení podle § 279 tL zák. 
zachovají, zda výzva sliborvala skutečný výsledek; stačí abstraktní ohro
žení veřejného pokoje a řádu čís. 3092. 
v subjektivním 'směru vyžaduje se ke skutkové podstatě § 279 tr. zák. 
věd.omí pachatelovo, že v jeho slovech je obsažen projev, jímž se více 
osob vyzývá ku S'polupomoci nebO' odporu pro-ti vrchnosti; pro zjištění 
tohoto vědomi stačí. že měl pachatel úmysl vybízeti ku zprotivení se 
čís. 3092. 

dle § 283 tr. zák.: -pře-čin podle § 283 tr. zák., zvolal-li kdo na výzvu policie 
k roz·chodu na dtmonstranty: »Pojďte, co je Vám po tom« a prorazil 
kordon čís. 3325. 

podle §. 284 tr. zák.: výrok k četníku sice po vyzvání k rozchodu, avšak 
v dob-ě, kdy měl hd k odchodu a kdy shluknuti nebylo ještě skončeno, 
jest podřaditi pod § 284, nikoliv pod § 314 tr. zák. či s. 3049. 
pOdřadění onoho- výrokU pod tento mírnější čin (přestupek) jest v ne
prospěch obžalovaného, bylo-li by lze při správném podřadění výroku 
pod onen přečin púužíti abolke presidenta republiky ze dne 2. června 
1927 (čl. IV.) čís. 3049. 

Shodnost znamky viz och ran a zná nt e k 
Shromáždění viz och r a 11 are p u b I i k Y (§ 39). 

- demonstranti viz ochrana republiky (§ 10). 
Scheissblatt: v}'znam slova čís. 3038. 

Schovanka: § 152 čís. 1 tl'. ř. néŤ}rká se bývalé schovanky čl s. 3090. 
- viz též s věd e Je . 

Schválení zodpo-vědného redaktora viz r e d a k to r. 
- - viz též II r á ž k a t i s k e m. 

Schvalování viz och ran are p II b I i k y. 
- trestných činů viz ochtana republiky (§-16). 

Silnice viz s i I nič 11 í řad. 

Silnični řád: jízda po silnici čís. 3075. 
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výjimka z pravidla vyhýbati se po straně levé čís. 3130. 
p~~le § 12 zákon~ ze dne 1. ledna 1878, čís. 5 z. zák. pro Slezsko musí 
by ti povozy opatreny lucernou osvětlenou a z daleka patrnou od dob" 
kdy, nastává te11~no~a, te~y již ~d pokročilejšího šera. Svítilnou pova:li}; 
v. za~?ne v 11azl1acen~ 11e111 elektncka kapesní lampa čís. 3244. 
VIZ tez llskozenl dle § 337. 
viz též a LI t o mobil. 

Silnice neznámá viz a LI t o rn o bil. 
- . - viz též II š k o z e 11 í dle § 337. 

Sinekura v.iz urážka na cti. 
Sjíždění s kopce viz a II t o mobil. 

- - viz též II š k o z e 11 í dle oS 337 
Sklizeň úrody viz krá d e ž. v' 

- - viz též P o I n í tJ Y c h. 
Skrytá likvidace viz a d v o kát. 
Skupina četníků viz II r á ž k a dle čl. V. 

- - viz též čet 11 í k. 
Skutečná škoda viz tl š k o z e 11 i dle § 335. 
Skutečné násilné vztažení ruky: pojem čí -s. 3069, 3309. 

- - - viz též nás i I í rl J e § 81. 
- poškození viz pod vod. 
- zmaření výkonu viz 11 á s i 1 í dle § 81. 

Skutečně vykonané násilí viz s 111 i I s t von á s i I n é. 
Skutečnost rozhodná viz z 111 a t e k čís. 5 § 281. 

- trestnost vylučující (rušící): podle § 319 tr. ř. čís. 3D88. 
- -- - viz též o t á z k a d o. dat k o v á. 

Skutečnosti tvrzené viz o- t á z k a do dat k o v á. 
- v minulos.ti se udavší viz s věd e k. 

- viz též z II ale c. 
Skutečný čin nási1~: pojem čís. 3161. 

- - - viz též och ran are p u b I i k Y (§ 39 čÍs. 1). 
Skutek vedoucí ke skutečnému vykoná1Ú zločinu viz p o k u s. 

- - - viz též pří p r a v n é jed 11 á n í. 
~. Skutková otázka viz o t á z k a s k u t k o v' á. 

Skutkové zjištění viz o t á z k a s k u t k o v á. 
viz též z mat e k čís. 9 a) § 281. 

Skutkově zjišťovací činnost viz hod noc C 11 í P r ů vod ů. 
Skutkový omyl viz beztrestnost dle § 2 e) tl'. zák. 

závěr viz z mat e k čís. 5 § 281 h. ř. 
Slabá odolnost vůle' viz beztrestnost dle § 2 a). 

- - viz též ti lIše v n í s t a v. 

I 
I 
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Slabomyslná osoba viz o s o b a s 1 a b o m v sIn á. 
Sleva jízdnéhn viz p od v od dle § 199 dl. 
Slib viz vaz ba. 

- manželství viz z 11 e II ctě n í. 
- porotců viz por ota. 

Slovní známka viz och ran a z 11 á m e k. 
Složerú jistoty viz vaz b a. 
Služba dozorčí viz d o z o r čís 1 II ž ba. 

- policejní viz líředník veřejn)'. 
- veřejná viz v e ř e j nás I II Ž b a. 

Služební doba viz dob a s I II že b n í. 
nařizení viz ú ř e dní k ve ř e j n ý. 
odznak viz lesní personál. 
- viz též úředník veřejný. 
poklesek viz utrhání na cti. 
poměr viz s v e d e 11 í. 
přečin viz s o II d c e. 
šat viz lesní personál. 
- viz též ú ř e dní k v e ř e j n ý. 
výkon viz 11 á s i 1 í dle § 81. 
- viz též II r á ž k a rl 1 e § 312. 

Služka viz s v e den í. 
Směna viz podílnictví na krádeži. 
Směf11ice politické strany viz pol i t i c k á str a n a. 

- - viz též II r á ž k a 11 a cti. 
Smilný čin viz čin smilný. 
Smilstvo násilné (§ 125 tr. zák.): kd~y jest dáti k hlavní otázce na zločin násilného 

smilstva dodatkovou otázku, zda pachatel spáchal čin v omylu, že 
se mu znásilňovaná žena oddává dobrovolně čí-s. 3160. 

_ _ - pro zločin § 128 tr. zák., jehož objektivní skutková podstata ,liší 
se od skutkové podstaty zločinu násilného. smilstva podle §§ 12-5, 
127 tr. zák. jen růzností zpltsobu pohlavníhO zneužiti, nelze před
pokládati intensivnější tíseň zneužívané oso.by než pro zločin ná
silného smilstva. U tohotO' zločinu pak se předpokládá toliko bez
brannost relativní, totiž - ovšem naprostá - neschopnost k od
poru pachateli a tO' právě proti onomu počínání pachatelovu, proti 
němuž má b},ti osoba ta chráněna čís. 3302. 

_ podstatou dokonaného zločinu násilného smilstva podle § 125 tL 
zák. jest, že pachatel osobu ženskou skutečně vykonaným násilím 
přemoženou zneužije k mimomanželské souloži; vyhledává se po
hlavní spojení (conjwlcho membrorum) odpovídající pojmu pra
videlné soulože čís. 3347. 

_ _ _ hájí-li se pachatel tím. že následkem fysické nemožnosti k souloži 
nedošlo, jest dáti porotcům eventuální otázku na pokus násilného 
smilstva (§ 320 tr. ř.) čís. 3347. 

_ _ _ násilím ve smyslu § 125 tr. zák. jest jen to jednání, jímž byla na
padená osoba přivedena ve stav nemohoucnosti, nikoli. násilí spo
čívající v provedení mimomanželské soulože proti vůli ženy čís. 
3355. 

- - -~ násilím, z kterého vzešla důležitá -škoda, rozumí se v § 126 tr. zák 
násilný čin, jímž byla napadená osoba přivedena ve stav nemo
houcnosti, nikoli však nási1l1~! pohlavní akt čís. 3355. 

- - - není vadou (§§ 318, 320, 344 čís. 6, 9 tr. ř.), nebylo-li pojato .do 
hlavní otázky na zločin podle § 125 tr. zák., v čem »skutečně vy
konané násilí« a de dodatkové otázky na § l26 tr. zálc, v čem »to 
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ná;,ilí« spočívalo; bylo včcí obhájcovou, by si vyžádal kontrolní 
otazku (§ 323 posl. odst. tr. ř.) na on\' skutkové okol11osti čís. 
n~. -

podle ,§ 127 tr. zák.: ~hájí-liv s.; obžaloval1~' pro zločin podle § 127 tr. 
~ak. omylem \/e veku devcete pod 14 let, s nímž soulož předsevzaL 
Jest okolnost tu učiniti předmětem otázky podle § 319 tr ř č ,. s 3090. . , ... 

porušení předpisu § 151 čís. 3 tr. {. výslechem slabonwslné osobv 
není zmatkem čís. 4 § 344 tl'. ř., doznal-li obžalovanf čin (§ 127 
tr. zák) čís. 3113. 
pojem »bezvědomí« je v § 127 tr. zák. postaven na roveň pojmu 
~>bezbra:nnosti«; mimomanželská soulnž s osobou ženskou, která 
Jest v tom neb onom stavu, jest podrobena témuž zákonnému trestu 
čís. 3113. ' 

skutečnost, že předseda porotního soudu poučil porotce,. že mohou 
- d?spějí-li k přesvědčení, že obžalovaný pro zločin podle § 127 
tr. zak. byl v omylu ve věku děvčete pod 14 let, s nímž soulož 
předsevzal - vyjádřiti" to záporn}'m zodpověděním hlavní otázky 
nestačí, by nahradila dodatkovou otázku podle § 319 tr. Ť. na o!1el~ 
omyl ř í s. 3194. 

So.u~ož, kterou podnikne žena s, chlapcem, jemuž není ještě 14 let, 
nel11 trestnou podle § 128 tr. zak., který vvža-duje jiný způsob po
hlavního. zneužití než sDulož, ani pod usťanovení § 127 tr. zák. 
podle, něvhož je př~,dmě!em soulože v~!lu,čně osoba ženského pohlaví; 
spada vsak po pnpadc pod ustanovem § 20 čís. 1 a 2 zákona ze 
dne 11. července 1922, čís. 241 sb. z. a n. čís. 3290. 
pro zločin § 128 tr. zák., jehož objektivní skutková podstata liší 
se od skutkové podstaty zločinu násilného smilstva podle §§ 125 
127 ~r. ~á~c jen růzností z'Plhobu pohlavního zneužiti nelze před~ 
p.ok:adah l.ntensivnějši tíseň zneužívané osoby než PI:O zločin ná
sllneho smilstva. U tohoto zloónu p-ak se předpok.ládá tolikn bez
brannost relativní, totiž - ovšem naprostá -- neschopnost k od
poru pachateli a to právě proti onomu počínání p.achatelovu proti 
němuž má býti osoba ta chráněna čís. 3302. . 

proti přírodě (§ 129 I a) tr. zák.): ke skutkové podstatě zlDčinu podle 
§ 129. I ~) tr. zák. se nevyž3Jduje, by se pa,chatel dotkl svým po
hl~v.l!li? udem ~ebo rukou přirození zvířete; stačí již jednání zá
l~zeJI,C! v tom, ze se pachatel dotýká svým tělem těla zvířete za 
hm ~~e~el~. a tako.vým :působem, který směřuje k ukoJení _ nebo 
podrazdem leho pohlavl1Iho chtíče čís. 3176. 

proti přírodě (§ 129.1 b) tr. zák.): spolupachatelem zločinu smilstva 
p.odle, § 12~ I ~) tr. zák. jest i ten, kdo trpí na svém těle smilné 
cl~y;. nevyzadu]e se, by při tom pociťoval pohlavní požitek nebo 
m,el u2~ysl k tomu směřující, sta'čí, že se vědomě podrobil smysl
nym zadostem druhé osoby stejného pohlavi čís. 3056. 
pod poJem »jednání« spadá - není-Ii opak zvláště stanoven aniž 
~}:chaZ1 z okolností -- nejen positivní jednání, nýbrž i opon;enut1 
c, s. 3056. 

- mezi příbuznými (§ 501 tr. zák.) viz po hor š e n í ve ř e j n é. 

Smírné jednání viz jed n á 11 í smí r II e. 
Sm!šená otázka viz o t á z k a smí š e n á. 
Smlouva viz a d v o kát. 

pOjišťovací viz p o li vod dle § 170. 
Smrt soukromého ža10bce viz ob žalob c e s o II k r o mi'. 

- - viz též och ran a vy n á I e z Ů. 

I',. 
i 
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Smyk viz a II to mobil. 
viz též II š k o z e n í dle § 337. 

Smysl myšlenkového projevu viz h 0' d 11 o C e 11 í P r II v o cl u. 
- projevu viz h o cl 11 o C e 11 í P r II vod ů. 
- - viz též tl r á ž k a t i s k e m. 

Smyslná žádost viz s rn i 1 s t v o pro tip ř í r o cl ě. 
Smyslové postřehy viz s v ě cl e k. 

- - viz též z II ale c. 
Snášení smilného činu viz pot í r á 11 í po h I a v II í c 11 11 e Dl o c í. 

- viz též s v e cl e n í. 
Sněmovna viz i TTl 111 II nit a. 

- viz též t i s ]z o pi s. 
- viz též pro mlč e 11 í. 
- poslanecká VIZ p o s 1 a 11 e c k á s 11 ě m o v 11 a. 

Sněmovní většina viz vět š i n a s 11 ě m o v n í. 
- zpravodaj viz och r a 11 are p LI b 1 i k y (§ 10). 

Snížení inteligence viz beztrestncst dle § 2 a). 
- viz též duševní stav. . 
trestu viz t r e s t. 
vážnosti viz urážka dle §§ 487, 491. 
- viz též LI trh á 11 í 11 a cti. 
v úctě viz II r á ž k a cl 1 e § 491. 

Snižováni viz II r á ž k a 11 a cti. 
Socialistická strana viz u r á ž k a n a cti. 
Socialistický redaktor viz II r á ž k D. na cti. 
Sorta lidi viz II r á ž k a dle § 491. 

Souběh činů trestných: ideální: přečinu podle § 491 a 303 tr. zák. či s. 3068. 
- - - i když n~léz~,cív~v~ud při vyměření tr~S~l~ nemohl použíti § 265 tr. ř., 

ponevadz . dnVejSl ro~sudek nebyl Jeste pravoplatným ve výroku 
o trestu, lest na soudě zrušovacím, by při posouzeni přiměřenosti 
!~estu následkem odvolání přihlížel i k trestu, vyměřenému dřívěj
Slm rozsudkem, stal-li se rozsudek ten mezitím pravoplatným čís 
3073. . 
došl,?-li ~ u?ár:í u vrc:}mosti y". rámci syě,decké výpovědi, jde po, pří
pade o Ideallll soubeh zlocl'11u utrham na cti se zločinem podle 
§ 199 a) tr. zák. čís. 3073. 
p,o-dley § 56. t:. ~. jest pr~v,idlem, že se má trestní řízeni pro více činů 
tef!1u~ obv;nenemu za vmu kladených vésti současně u téhož soudu; 
a~l tIskova no-vela ~b. ,z. a n. čís. 124/24 se v podstatě neodchy
lUJe od'. tohoto pravidla, pokud jde O' činy v § 1 a 6 tisk. nov. (§ 6 
prov. nař.) čís. 3098. 
oddělené provedení sbíhajících se trestních věcí (§ 57 tr. ř.) jest 
přenecy~~no yolnému uvážení soudu; možné újmě obžalovaného 
~ep~uzI~m zasady §§ 34, 35, 267 tr. z. pořadem § 265 tr. ř. lze 
celltI poradem § 410 tr. ř. čís. 3098. 
i když byl prvním rozsudkem uložen trest podm~neči1ě musí soud 
vynášeje za použití § 265 tr. ř. druh~r rozsudek zkou~n-ati zda t~ 
isou podmínky pro odkla-d obou trestů (§ 6 čís. 4, zák. o p~dm. od
souzení) Čl s. 3117. 
předpis § 265 tr. ř. jest předpisem nutícím; předpok1ádá právoplat
nost předchozího rozsudku čís. 3117. 
jeho poru~en~m, ať tím, že SQlud lleprávem ho použil, neb opome-, 
nul ~o p~H1žítl, vykročil při vyměřováni trestu ze své trestní pravo
mocI; naprovy ta-kové vad\' he se domáhati zmateční stížností 
(§ 281 čís. II tl'. t.), nikoliv odvoláním čís, 3117. 

I 
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souběh zpronevěry s přest. § 320 f) tr. zák., ponechal-li si kdo část 
vybran)'ch ptí~pěvkl1 a dodatečně padělal stvrzenkv pošt. úřadu še-
kového čís. 3123. . 
v případě § 265 tr. ř. jest uvažovati a rozhodnouti o podmíněnosti 
odsouzení, i když vinníku výkon trestu nehrozí čís. 3154. 
:!.-1očinu § 132 tr. zák. s přest. § 20 čís. 2 zák. čís. 241/1922 čís. 
3157. 
ideální souběh zločinu podle § 10 (1) zák. na oe hr. rep. s kárným 
činem podle § 52 jedno řádu pasl. sněm. čís. 3161. 
pro zkoumání otázky přípustnosti odvoláni při trestu vyměřeném 
podle § 265 tr. ř. jest považovati tresty dotyčnými rozsudky uložené 
za jednotný celek, jich délku sečísti a podle toho pak, převyšuje-li 
součet trestů nejnižší trestní sazbu stanovenou zákonem pro nei
těžší z trestných činů tu v úvahu přicházejících čili nic, přiznati od
volaci právo podle § 283 tr. ř. nebo je odepříti čís. 3164. 
takové sečítání trEstů je možným a proveditelným toliko, jde-li 
o případ, kde pozdější rozsudek obsahuje odsuzující výrok pro 
skutky spadající výhradně v dobu před předchozí rozsudek (kde 
p{edmčtem dotyčných rozsudků byly pouze takové skutky, které 
podle § 56 tr. ř. mohly býti vyřízeny jediným rozsudkem a jediným 
trestem) či s. 3164·. 
zločinu podle § 20 čís. 2 zák. na ochr. rep. se zločinem § 214 tl'. 
zák. čís. 3172. 
kvalifikace podle § 175 II a) a 174 II c) tr. zák. či S. 3175. 
podvodu a předražování podle § 8 Uch. zák. čís. 3178. 
i v případech § 265 tr. ř. dlužno použíti na souzený skutek výhradně 
trestní sazby, která je zákonem stanovena na tento skutek čís. 
3180. 

"- - -- ono ustanovení jest dáno ve prospěch pachatele a zabezpečuje mu, 
že ho nešetřením zásady § 57 tr. ř. nestihnou tresty, jichž součet 
ho nemohl stihnouti při šetření onoho ustanovení, neubírá mu však 
případné výhody plynoucí z § 32 tr. zák., byť jen proto, že nebylo 
nebo nemohlo býti šetřeno předpisu § 57 tr. ř. či s. 3180. 
zločinů pod)e' § 83 druhý případ a § 98 b) tr. zák. čís. 3199. 
veřejný obžalobce nemůže s hlediska čís. 10 § 281 tl'. ř. uplatniti 
v neprospěch obžalovaných ideální souběh soudem nerozpoznaný 
nebo nesprávllě popřený, ·bylo-li na čin .použito trestl1í sazby, jež 
i při souběhu byla by nejpřisnější čís. 3199. 
předpis § 267 tr. zák. vztahuje se nejen na souběh reální, nýbrž 
i na souběh ideální čís. 3223. 
spadá-li skutek, ·mimo případ ideálního souběhu, pod více ustano
vení zákO'na, jež nejsou vzájemně v poměru zvláštního ustanovení 
ku všeobecnému, dlužno jej podřaditi onomu předpisu, jenž stanoví 
trest ostřejší čís. 3227. ., 
zločinu podle § 93 ·tr. zák. s přestupkem podle § 20 čís. 2 zák. Ů' po
tlrání- pohlavních nemocí čís. 3252. 
otázku, který trest jest vyšší (§ 267 tr. zák.), jest posuzovati pře
dem podle druhu a pak podle míry trestu, kterým zákon ohwžuje 
trestný čin čís. 3316. 
p,ředpis § 460 tr. zák. stanoví vyšší trest než § 506 tr. zák. či s. 
3316. 
ustanovením § 261 tr. zák. není řešena' otázka, který nejnižší (nej
kratší) trest musí, nýbrž jen otázka. který největší (nejdelší) trest 
může býti při souběhu trestných činů uložen čís, 3316. 
onen předpis je porušen (z trestní moci ve smyslu § 281 čís. 11 
tr. ř. vykročeno) jen tehdy, uloží-li soud trest, který jest větší 
(delší) než činí vrchní hranice nejpříznivějšíhO' ze zákonných usta
noveni dotčen~lch souběhem souzenych deliktů čís, 3316. 

I"restnl rozhodnu!1 )C. ~~e~:<t: 61 
t";,\,\'rc.QVY tEn/f, " .. ~,. 
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- - jednočinn}' souběh zločinů podle §§ 20U a tV9 a) tl'. zák. čís. 3318. 
reálný: zločinů pOdle § 83 a § 99 tL zák. čís. 3062. 

zločinu podle § 174 I a) tf. zák. se zločinem podle § 98 b) tr. zák. 
čís. 3078, 
přestup1{ů podle §§ 411, 335 tr. zák. čís. 3168. 
zločinů podle § 83 druh~r případ a § 98 'o) tr. zák. čís. 3199, 
předpis § 267 tr. zák. vztahuje se nejen na souběh reální nýbrž 
i na souběh ideální čís. 3223. ' 
každý z věcně se sbíhajících trestnvch činú promlčuje se samo-
statně čís. 3285. " 

zálwnů trest!1ýc~:·i?ealllí souběh zlo~inll p.?::He § 10 (1) zák. na ochl'. rep. 
:=:, karnym cinem podle § 52 Jedn. radu posl. sněm. čís. 3161. 
kdy opomenutí učiniti příslušné. oznámení (§§ 17, 64 zák. čís. 177/ 
1909) spadá pod .příslušnost soudní a kdy podléhá pravomoci poli
tického úřadu čís. 3217. 

-- - - nedovolené mýceni lesa není již soudním pJestupkem § 5 zák. čÍs. 
8?/18, nÝ?Tž správním pře~tl1pk:m podle § 8 zák. čís. 37/28; tento
zakon zrusll v § 12 onen zakon c í s. 3235. 
na vyšetřování již počatá a na trestné činy spáchané přede dnem 
6. dubna 1928 jest použíti nového zákona podle čl. IX. llV. zák. 
k tr. zák., jehož všeobecná zásada plati pro. všechny normy hmot
né~,o tres!n;ího práva, pokud v novém zákoně není výSIOV;lě jinak 
nanzeno C! s, 3235. 
nový zákon původcovský ze dne 24. listopadu 1926, čís. 21,s sb. z. 
a n. nevztahuje se na činy z doby před 1. březnem 1927; pochv
beni v tom smeru nemá však .vliv na rozsudek nenj.,-li v otázkác"h 
jež byly v rozsudku řešeny, neshody mezi no'~ým a starS'm záko~ 
nem čís. 3292. 

Soubor osob viz urážka 11a cti (§ 492). 
- - viz též o b ž a lob a s o u k r o m á. 
- - viz též p o I i t i c k á str a fl a. 

Součástky stavby: nejsou věcmi uzamčenÝmi čís. 334-2. 
- - viz též krádež dle § 174 Ír cl. 
- telegrafního zařízeni viz tel e g r a fy. 

Součet trestů viz o d vol á n í. 
- - viz též s o u běh. 

Soud: procesní strany nemají nároku na to, by byla jako znalec slyšena určitá 
osoba jimi pojmenovaná, nýbrž volba znalců přísluší. soudu (§ 119 tl'. ř.) 
čís. 3108. 
rozhodne O' tom, zda odsou?:enému přísluší! náhrada za utrpěnou vaz:bu V)'

šetřovací (nikoliv ministerstvO' spravedlnO'sti) čís. 3135. 
,Jllůže použíti jehO' zdroje presvěd,čení'j zodpovídání se obžalovaného čís. 
3136. 
zákazem čísti při hlavním přelíčení soudní svědecké protokoly osob, jež se 
platně vzdaly svědectví (§ 152 tr. ř.), není znemožněno nalézacímu soudu 
seznati a za základ svých zjištění vzíti obsah mimosoudní vS'povědí takové 
osoby, sdělený se soudem prostřednictvím jiného zdroje seznání čís. 3232. . 
zákon zůstavuje zfi'alecký důkaz O' pravosti listmy volnému uvážení SOUdlL 
(§ 135 tr. r.) čís. 3249. 
můŽ"e použíti jakO pramene poznání i výpo.v6di spolu obžalovaného čís. 3258. 
nalé.z<:.cí soud není vázan na přesvědčení di:visního soudu, který rozhodL 
o v,m;e ,spolupachatelově, nýbrž jtst oprávněn -na základě výsledku řízení 
nal,ezaclm soudem provedené.ho učiniti si o trťstn}'Ch cinech, obžalovaným 
s-pachaných, samostatné a neodvislé ořesvčdčení čís. 3313. . 
byl-li odmítnut sborov~r soud prvé i drulle stolice, rozhoduje zrušovací soud 
o přípustno.sti odmítnutí onoho. soudu i když shledal odmítnutí tohoto neodtJ
vodněným (§ 74 odst. drull}' tr. ř.) čís. 3330. 

civilní viz tJ ř í ~ 1 Ll ; II o ~ t. 
viz též z Ol a teč n í stí ž II o s t n a z á s t i t II Z á k ° II a. 
kárný viz říz e n i kár n é. 
kasační viz z r II Š o v a c í ~. o Ll d. 

kmetský viz II r á ž k a t i s k c m. 
nalézací viz: s o u d. 
odvolací viz říz e n í pře s t II P k o \' é. 
_ viz též o d vol a c í říz e n í. 
porotní viz por ota. 
sborový viz s o II d. 
vojenský viz pří S lu š n o s t. 

%3 

_ viz též z 111 a teč 11 i stí ž 11 o s t 11 a z á š t i t li z á k o II a. 
vrchní zemský: jeho příslušnost k vyřízení opravného prostředku podle § 294 

tr. ř. čís. 3146. 
je příslušnym k vyřízení odporu (§ 427 tr. ř.), třebas byl označen 
též jakO zmateční stížnost čís. 3351. 
povoluje vyručení;:t určuje jistotu (§§ 192, 194 tr. ř.), jde-li o zločin 
těž'ší než pětiletého žaláře, nikoliv však, na kter)' je trest smrti 
čís. 74 dis. 

výlučný: je jim kmetský soud čís. 3345. 
zrušovací viz z ruš o v a c í s o u d_ 

Soudce: jde O' pouhou nepřístojnost, nikoliv O služeb!lÍ přečin, La111ít~-li soudct; 
žádost o milost a vyzval odsouzeného k nastoupel1l trestu, nevyhovev ~ pouhe 
nepozornosti (nikoliv vědomě) příkazu ministerstva spravedlnostt p'Odle 
§ 411 posl. ndst. tr. ř. ČíS_.,.54 di~., .,.,.. "y . 

snudce na odpočinku nemftze bSrtl trestan pro nepnstoj\1ost, J1Z se dOpustll 

• 

za své činné služby čís. 54 ois, 
rozdíl mezi služebním přečinem a pouhou nepřístojností čís. 54 dis. 
jde o služe-bnÍ přečin, nikoliv o pouhou neprístoj~ost, vtrva!-li vyš~třy~c! 
soudce tvrdošíjně při soustavném nedbání služe1?mho predpl~u, take leste 
po opětných vSrstmhách svých předsta,vených, ba ! P,~ upozome.l11. a wzk~zu 
radní komory, a zmařil-li svým odporem prov~edel11 pr:l~azy pr~sl~1~ vrchmho 
zemského soudu, by bylo svém p?,stupu (pn propo;l~te111 obv.menych z pro
zatímní uschovací vazby) zodpovedne vyslechnut Cl s. 55 dlS. 
zastavení služebních požitkú podle § 38 odst. 2 zák. či s. 46/68 jest opa
třením prozatímním; výrok o konečné zt,rátěc po~žitkl: ~ře-dpokl,ádá, pr,ove,dení 
kárného řízení a na tomto podkladě po ustmm Jednam vydany karny nalez; 
výrok ten může býti vysloven výlučně při vyd~nÍ nákzu podle § 21 záko~a 
a tvoří svou povahou podstatnou součást vy-roku o, trestu; ~k?lno.,.~t, ze 
k němu došlo způsobem vadným a ve formě pochybenc, nevylucuje pnpust
nost odvolání podle § 24 odst. druhý zákona čís. v 56, dis. v _ 
nesepsal-li pr-estupkový soudce o vý·slechu podezrelych protokol ve veCl 
(§§ 104, 105 tr. ř. a § 16 výk. předp. k tr. č.), i1evyžádal~lí si s?uhlas pted~ 
nosty okresního soudu se zrušením vazby a rozhodl-lI svemocne o vyrucem 
(§ 192 a násl. tl". ř.) v :případě .vyhraž:nén; 0!1c:.l!1U předno!'.to:,i (radní ko
moře), jde o nepřístojnost, nikoh o sluzebm prec111, neporusl1-h soudce ony 
předpisy vědomě a úmyslně é í s. 74 dis. .,....,. , 

._~ podle § 192 tl'. ř. ~,l1s.í ,býti na žádyostv pov?teno. v~rucem, t. .1. zr~lsem vazby 
(prozatímní nebo rad ne vazby vysetrovaCJ)).,. kt~r~ byl uval~na J,eu pro ~o-

dezření z útěku podle § 175 čís. 2 tr. ř., po slozen~ J1~toty a sl~bl~, Jde-ll .9 ~~e
stupek, o přečin nebo o takový zločin, na ktery ~a:k?n uk~a~a !,rest zalare: 
nejvýše pěti.Jetého. V tomto případě povoluje vyrucem a ur~uJe ]lst9.tu r~~!~l 
komora jen v řízení přestllpkovém okresní sou.dce. Jde-h o Zl.?Cl~ tezs!, 
nikoli o' zločin, na který je trest smrti, múže býtJ po~olen~ vyru~el11; v ta-
kovém případě rozhoduje o ně'm sborov5r soud druhe stolIce (§§ 192, 194 
tr. ř.) čís. 74 dis. 
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dokud veřejn)' obžalob ce neučinil návrh 11a potrestání podle § 9 zák. čís. 
471/21, přísluší právo rozhodovati o vyručení radní komoře čís. 74 dis. 
vyšetřující: stížnost podle § 114 tr. ř. nemá zpravidla odkladného účinku 

čís. 3157. 
bez výslovného (§ 109 odst. prv~') nebo následkem prtttahu soukro
mého obžalobce předpokládaného (§ 112 odst. druhý tr. ř.) návrhu za
stavovacího nemúž,e b)rti tľe~tní řízení vyšetřujícím soudcem 7.astaveno 
ČÍS. 3186. 
výzva soukromému obžalobci marně daná, by podal případné své ná
mitky do určité doby, nespojená s pohrůžkou podle druhého odstavce 
§ 112 tr. ř.) jest toliko opatřením podle prvého odst. § 10 tisk. nov., 
s nímž nemohou býti spojeny následky zmeškání čís. 3186. 
bylo-li však přes to vyšetřujícím soudcem zastavovací usnesení vydáno 
(nedopatřením a porušením zákona), a soukromý obžalobce, byv o něm 
vyrozuměn, nechal je vejíti v moc práva, nesmí býti v trestním řízení 
dále pokračováno a odsuzující rozsudek vydaný tu na podkladě obža
loby jest zmatečným podle § 281 čís. 9 b) tr. f.; nezáleží na tom, že 
0110 zastavovací usnesení nebylo doručeno obžalovanému; uplatňování 
onoho zmatku tu nevadí, že rozsudek neobsahuje výroku v příčině to
hoto trestnost vylučujícího dflvodu čís. 3186. 
pro stíŽl10st podle § 113 tr. ř. neni určena lhůta čís. 3186. 

zamítnutý: ustanovení §§ 72-74 tf. ř. není ohroženo zmatečností čís. 3157. 
- byl-li odmítnut sborový soud prvé i druhé stolice, lozhoduje zrušova:CÍ 

soud o přípustnosti odmítnutí onoho soudu i když shledal odmítnutí 
tohoto neodůvodněným (§ 74 odst. druhý tr. ř.) čís. 3330. 

Soudní svědek viz s věd e k s o u dní. 
- úkon viz o b n o v a. 
- _ - viz též říz e n í t r e s t n í. 

Souhlas: ministerstva vnitra k stihállí urážky četníka čís. 3238. 
se vstupem do místnosti (vynucený) čís. 3265. 
viz též nási1í d.le § 83. 
viz též u·rážka dle čl. V. 
sněmovny viz i ID U nit a. 
viz též promlčení. 

Soukromá listina viz I i s t i 11 a s o u k r o m á. 
Soulu'omoprávní nároky: pokuta uložená obžalovanému misto náhrady škodv má 

povah,u .odškodnění, nikoliv trestu ve smyslu § 240 a) tl'. zák.; její vy
doby tJ Je podle § 373 tl'. ř. ponecháno poškozenému čís. 3119. 
převoditelné, zdčditelné a proto do -pozůstalosti náležející jsou jen SGU

kromoprávní nároky z patentu a 7. jeho porušení, nikoliv nároky na 
trestní stíhání čís. 3191. 

Soukromý obžalobce viz n b žalob ce s o II k r o m )r. 
- účastník viz účastník soukromý. 

Soulož viz s ri1 i 1 s t v o 11 á s i I TI é. 
viz též zneuctění. 

- s chlapcem viz s mil s t v o (§ 127). 
- - viz též z p r z n ě n í. 

Souvislé záležitosti viz a d v o kát. 
Souvislost p,říčinná viz při čin nás poj i t o s t. 
Sovětské Rusko viz ochrana republiky (§ 15). 
Spáchám zločinu viz nadržo-vání zločinu (§ 212) 
Spi.sový rozpor viz z mat e k čís. 5 § 281 tl'. ř. 

Splátka viz úpa cl e k z II e ti bal o sti. 
viz též pro mlč e n í. 

- viz též z pro n e v ě ľ a. 

i 
i 

I 
! 

Spodní lU'aníce trestni sazby viz t r e s t. 
- yjz též s a m o s o II de e. 

Spojitost dvou tiskopistt viz u ľ á ž k a t i s k e lll. 
-- logická viz log i c k á s poj i t o s f. 
-- příčinná viz pří č i II nás poj i t o s t. 
- trestních věci viz pří s 1 u š n o s t. 

Spolčení se: pojem čís. 3156. 
viz též ochran'a republiky (§ 6). 

Společenské názory viz p o I i t i c k á str a n a. 
~ - viz též u l' á ž k a n a cti. 

Společná činnost viz ochrana republi:ky (§ f). 
- viz též s pol II pac h a tel s tví. 
domácnost viz s v e den í. 

- vůlevizuškozenídle§157. 
. - viz též s p o I II pac h a tel s tví. 

Společné řízení' viz pří s 1 II Š n o s 1. 
- spolupůsobení viz II š k o ze n i dle § 157. 
-- ~ viz též s p o i u pac h a t é 1 s tví. 

Společně obmýšlené způsobení zla viz s pol u pac h a tel s t "l í. 
- - -- viz též uškození dle § 157. 

Společnost viz u r á ž k a n a cti. 
Společný plán víz och ran are p tl b I i k Y (§ 6). 

- zlý úmysl viz s p o I u pac ha tel s tví. 
- ---- - viz též uškození dle § 157. 
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SpQiek (zákon ze dne 15. listopadu 1867, čís. 134 ř. zák.): organisace 
politických stran nejsou spolky čís. 3105. 

Spoluobžalovaný viz z mat e k čís. 2 § 281. 
Spolupachatelství: zlo-činu smilstva proti přírodě podle § 129 I b) tľ. zák. čís. 3056. 

ke skutkuvé podstatě zlO'činu podJe §§ 152, 155 b) tl'. zák.) spáchaného 
dvěma nebo vÍCe spolupachateli, se nevyžaduje, by pachatelé jednali na 
zákl-adě předchozí úmluvy; v tomto přípa-dě bylo hy jejich čin kvalifikovati 

• 

také podle § 155 d) tr. zák. čís. 3107. . 
skutečnost, že nelze dokázati, který z obžalovaných ZPŮSObll poškozenému 
ušl~nzení Ila těle, n·evylučuje po-ciřadění činu pod ustanovení §§ 152, 155 b) 
tL zák., jednali-li jako spolupachatelé čís. 3107. 
ustanovení druhého odstavce § 157 tl'. zák. nepředpokládá společn)7 zlý 
úmysl pachatelů čís. 3107. 
byi-ii útoK projevem spole,čné vúle, jež došla uskutečnění ve vědomě spo
lečném spolupůsobení více obžalovaných jednajících ve stejném úmyslu, 
je čin jednoho každého z útočníků vysledkem společné vúle všech útnčníků, 
takže dlužno všechny útoční'ky jako ~polupachatele činiti zodpovědnými za 
společně obmyšlené způsobení zla čís. 3107. 
spolupachate-Iství zločinu podle § 93 tr. zák.; nevyžaduje se, by pachatelé 
zamyšleli tľvalé omezování, nýbrž stačí každé omezení ve volném pohybu 
a ve svobodné volbě místa pobytu, není-li zcela pomíjející a co d-O intensity 
tak bezvýznamné, _že se dá kýmkoliv beze všeho odstraniti čís. 3260. 
skutkové předpoklady pm spolupachatelství jsou splněny nejen tenkráte, 
když se spolupachatelé o treslném činu předem nebo výslovně srozuměli, 
11)7bfŽ také, když se jednotliví z nich připojili k davu, páohajícímu trestné 
činy a _vědomě s ostatními spolupůsobili k dosažení společného cíle čís. 
3260. 
spolupachatelé zodpovídají nejen za svou vlastní činnost, nýbrž i za celý 

výsledek společného podniku č 1 s. 3260. 
zločinu pndvodu nepravdívým tvrzením při prodeji dobytka čís. 3323 . 

--- na zpronevěře čís. 3341. 
viz též z pro n e v ě ľ a. 

II 
II 
"1 " ci 

II 

I 
j 

I 
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SpolupolUOC proti vrchnosti viz shl tl k II tl t í. 
Spolupůsobení při rozhodnutí viz ú p I a tká ř s tví. 

- - - viz též zneužití moci úřední (§ 104, 105). 
Spoluvina (§ 5 tl'. zák): pro otázku, v jakém vztahu musí b~,ti činnost spoluvinníka 

a zejména llávodc-e k nastalému trestně právnímu výsledku, by se 
mohlo mluviti o trestné spoluvině nebo účasti ve smyslu § :1 tr. zák., 
je jedině rozhodno, že působení návodce na vmi pachatelovu bylo smě
rodatným pro činění pachatele čís. 3085. 
nezáleží na tom, zda působení návodce bylo více nebo méně intensivní; 
rozhodno je toliko, že čin by nebyl spáchán a trestný výsledek by nebyl 
nastal, kdyby návodce nebyl působil na vůli přímého pachatele, že tudíž 
v tomto smyslu je mezi výsledkem a činností návodcovou sO'uvislost 
či s. 3085. 
ta je tLI již i tehdy, když určitá osoba je někým třetím i jen všeobecně 
vybízena k trestnému činění v určitém směru čís. 3085. 
nezáleží na tom, zda by! trestný vliv na svědka vykonáván před jeho 
obesláním či po něm; okolnost ta je nerozhodna nejen pro návod podle 
§ 5 tr. zák., n~,brž i pfO' skutkovou podstatu zInčinu podle § 199 a) 
tr. zák., který je tu po případě, i když ucházení se zůstalo- bez výsledku 
čis.3147. 

nadržování k vykonání zločinu může stejně jako pomáhání k vykonán} 
zločinu a přispční k bezpečnému vykonáni zločinu záležeti v odvrácení 
překážek čís. 3188. 
s hlediska trestné pomoci je lhostejno, zda mohl přim~r pachatel vy
konati zločin jím spáchaný pn případě i bez pomoci mu poskytnuté 
či s. 3188. 
činnost pomocníka ve smyslu § 5 tl'. zák. může vykonání zločinu pří
mého pachatele předcházeti nebo zlý skutek :přímého pachatele prová
zeti; činnost pomocníkova je trestnou, jakmile se přímý pachatel do
pustil alespoú pokusu onoho zločinu, k jehož vykonání mll bylo činností 
pomocníkovou úmyslně napomáháno čís. 3188. 
trestná pomoc je možná až do realisace zlnčinného záme-ru čís. 3211. 
spoluvina podle § 5 tr. zák. předpokládá, že hlavní pachatel a spolu
vinnik jednali v témže úmyslu čís. 325-5. 
pndle § 5 tr. - zák. je návodcem ke zloči.nu, kdO' rozkazem, radou, po
učením, pochvalou 'zlý skutek nastrojil nebo k němu úmyslně příčinu 
dal čís. 3293. 
rozkaz, rada, poučeni, pochvala mohou se díti v jakékoliv formě; pro 
návod ke křivému svědectví stačí i pouhý posuněk (puloženÍ prstu na 
ústa za zády vyšetřujidho soudce a zavolání »pst«) čís. 3293. 
spoluvina na přestupku podle § 2 odst. 1 zák. o úplatkářství. Návodcem 
jest i ten, kdo osobu, ke spáchání trestného činu jiz rozhodnutou, po
siluje v jejím rozhod.nutí či s. 3307. 
spoluvina na zločinu podvodu podle §s 5, 170 tl'. zák. psychickým po
máháním čís. 3320. 

Sp<>luvinnik viz podvod dle § 199 a). 
Spoluzloděj viz krádež dle § 174 Jl a). 
Spor: státu přísluší právo, by i v civilních sporech byla materielní pravda podle 

možnosti zjištěna čís. 3215. 
Správa obecníhO' jmění viz s tar O' sta. 

- - - viz též 1 í t o s t ú č i 11 n á. 
Správce jatek: je veřejn}-m činitelem a úředníkem čís. 3198. 

viz též úplatkářství. 
viz též zneužití moci úřední (§§ 104, 105). 

tovarny: jeho zaviněni číl'>. 3202. 
- viz též tra n s m i s e. 
-- viz též II š k o z e II i dle § 335. 

Správní pľávo viz p r á vos p r á v n í. 
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p-řestupek: nedovolené mýcení lesa není již soudním přestupkem podle § 5 
zák. čís. 82/18, n~rbrž správnim přestupkem podle § 8 zák. čís. 37/28 
čís. 3235. 
vyšetřování a trestání přestupků podle § 320 a)-d) tf. zák. náleží do 
oboru působnosti okresních soudů jen tenkrát, byly-li tyto přestupky 
spáchány v místě, kde platí o hlášení obyvatel a cizinců II bezpečnost
ního úřadu zvláštní předpisy vydané podle § 1 min. nařízení ze dne 
15. února 1857, čís. 33 ř. zák. (čl. Vll lIV. zák. k .1r. ř.). Jinak spadá 
trestání těchto přestupků podle min. nař. ze dne 2. dubna 1858, čís. 51 
ř. zák. do oboru působnosti úřadů politických, jimž jsou přikázána k po
trestání i ostatní přestoupení předpisů o povinnosti ohlašovací (§ 19 
nař. čís. 33/57) čís. 324D. 

Sproštění svědectví viz s věd e Je. 
- zastupování viz a d v O kát. 

Sprošťujíci rozsudek viz r o z s II dek spr o š ť u j i c í. 
Standarta viz i m II nit a. 
Stanice četnická viz čet II 1 C k á s t a nic e. 

- telegrafní víz telegrafy. 
Starosta: zpronevěra jím obecních peněz čís .. 3045. . ~. 

- intervence námčstka obecního starosty pko zastup ce obce pn měření po
zemku nebvla skončena a nepozbyla povahy konáni úřadu (§ 68 tl'. zák.) 
již tím; že" zaměřování samo bylo již skutečně hotovo, nýbrž m~hla jak? 
úřední výkon trvati i po skončení měření, pokud zástupce obce pokladal SVOll 
osobní :přítomnost na místě ~amém za nutnoll nebo aspoň účelnou čís. 3070. 
kritika jím přidělové akce čís. 3087. 
statostll obce nelze pokládati za vrchnost (§ 187 tr. zák.) vždy a za všech 
okolností; není jí, pokud mocí svého úřadu spravuje obecní jmění a v této 
vlastnosti se dozví o trestném činu čís. 3332. 
viz též urážka dle G 312. 
viz též úředník veřejn~r. 
viz též z P I' o 11 e věr a ú ř e d 11 í. 

Starší práv-o známkové viz och I' a n a z fl á m e k. 
Starý zákon viz s o u b č 11 z á k o n LI t I' e s t II Ý c h. 
Stát viz z n e II žití m o ci ú ř e d II í. 
Statek viz 11 á s i 1 í dle § 83. 
Státní forma viz och ľ a n a ľ e p II b I i k Y (§ 14). 

jazyk viz j a z y k o v á o t á z k a. 
pozemkový úřad viz ú řad p o z e rn k o v 'J'. 

- zástupce viz obžalobce veřejný. 
stav duševní viz dll šev n í s tav. 

nemohou.cnosti viz s m i 1s t von á s i 1 II é. 
-- nOUze viz beztrestnost dle § 2 g). 
- trestnost vylučujíd: podle § 319 tr. ř. čís. 3088. 
- - ~- viz též o t á z k a d o dat k o v á. 

Stavební družstvo: neschopnost placeni stavebního družstva; nedbalé jednání (§ 486 
čís. 1 tr. zák.) jeho činovníků, :pusti1i-li se do stavby dalších domů a 
v ní pokračovali, ačkoli neměli dostateč~~Ý5.~, hotový:h pr~~tř~dků ,a 
ačkoliv již podle zkušenosti ze s~avbyo d~_lV~Jsi':h d~mu. vedeh~ z~ ~?~ 
neuznává rozpočty stavebních nakladu Jimi predlozenych, nybrz Clm 

dosti značné škrty, a se nestarali o to, by čekatelé složili č~stky ~a ně 
připadající včas, nebo' je zajistili takovým způsobem, by je druzstvo 
mělo Je použití a t. d. čís. 3307. • 
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pl'estupek podle § 2 odst. prv}' zákona o úplat., nabídl a poskytl-Ii kdo 
stavebnímu referentu zemské politické správy prospěch za tím účelem, 
by dalo kolaudaci družstevních domll příznivý posudek a se přimluvil, 
by bylo vyhověno žádosti družstva o zvýšení státní subvence čís. 3307. 

referent viz s t a veb 11 í cl r II Ž s t v o. 
úřad viz ú řad s t a veb 11 í. 

Staveni promlčení viz pro mlč e 11 í. 
Stavitelská živnost viz p ů v 'o cl c o v s k é P r á v o. 
Stavovský úřad viz a cl v o kát. 
stenografický protokol: i k jeho obsahu jest přihlížeti při zkoumání doslovu prů-

vodního návrhu čís. 3329. 
Stíhací návrh viz ob žalob c e ve ř e j II 'Sr. 
Stíhaná osoba viz o s o b a stí han á. 
Stíhání vydané osoby viz v y cl á v á 11 í z 1 o č i II C Ll. 
Stíhání zloděje viz krá cl e ž. 

- - viz též lítost účinná. 
Stížení volného pobytu viz TI á s i I í dle § 93, 
Stížnost: pOdle § 114 tr. ř. čís. 3157. 

podle § 113 tr. ř. čís. 3186. 
- viz též s o II d c e v y š e třu j í c í. 
- VIZ též pro s tře d k Y o P r a v II é, 
- zmateční viz z mat e Č TI í stí Ž TI o s t, 

Strach viz nás i I í dle § 99, 98 b). 
- viz též beztrestnost dle § 2 g), 

Strana: státu přísluší právo, by i v civilních sporech byla materielní .pravda podle 
možnosti zjištěna, Pod skutkovou podstatu podvodu (§ t97 tr, zák.) spadá, 
zhotovila-li strana ve sporu padělané soukromé listiny a předložila-li je pro
cesnímu soudu, jenž tím byl uveden v omyl čís, 3315. 
viz též a d v o kát. 
dovolená viz pol i t i c k á str a TI a. 
politická viz pol i t i c k á str a 11 a. 
procesní viz pro c e s TI i str a TI a, 
státem trpěná viz p o I i ti c k á str a TI a. 

Stranické jednání viz jed n á TI í str a 11 i c k é, 
Stranickost viz II r á ž k a dle § 312, 

- viz též ú ř e d II í k ve ř e j TI ý, 
- viz též zneužití moci úřední (§ 105). 

Stranický zájem viz z á je mst ran i c k ý. 

Stranictví viz zneužití moci úřední (§ 105), 
Strážník viz ú ř e dní k ve ř e j n ý, 

- dráhy viz ú ř e d TI í k ve ř e i 11 ~r. 

Strojní zařízem viz tra n s m i s e. 
- - viz též u š k o z e n í dle § 335, 

stromy u veřejných silnic viz krádež dle § 175 II a). 
- - viz též automobiL 
- - viz též u š k o z e TI í dle § 337. 

Strůjce viz nás i I í dle § 84, 
Stržení auta na stranu viz a u t o mobiL 

- - viz též uškození dle § 337. 
Střelec: zavinění na honě čí $, 3152, 

- viz též li š k O z e n i dle § 335. 
Střelecká linie viz linie střelecká. 
střet zákonů viz souběh zákonů trestných 
Střídavé pominutí smyslů: pojem čís. 3276, 

Stůl předsednid{ý viz II ľ e cl :; e d II i c k ~' S t li I. 
Stvrzenka poštovního úřadu: je vdejnoll listinou či s. 3123. 

- - viztežpodvod(§199d). 
Styk s druhým pohIavim viz bez t r e s t n o s t dle § 2 a), 

- - viz též d II šev 11 í :3 t a v. 
Subjektivní postřehy svědkovy viz pod v o ti jl e § 199 a). 
Substituce viz tl d\'o kát 
Subvence viz.'; t a veb n i tl r II Ž s t v o. 

- viz též ú P I a tká ř s lVí. 

Surovost výroku viz och r a II are p II b I i k Y (§ 14). 
Sváděná osoba viz o s o b a s vád ě II á, 
Svádění viz s v e d e 11 í. 

viz té? p o k II s, 

viz též z 11 e II žit í 111 o c i Ú ř e d II í (§ 105). 
ke křivému svědectví viz pod vod dle § 199 a) t r, z á k. 

J_ k vojenským zločinům viz ochrana republik,:;, (§21), 
Svaz čs. studentstva viz II r á ž k a 11 a cti. 
Svedená osoba viz o .'3 o b a s v e d e II á. 
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Svedení (§ 132 tf. zák.): »svádčním« jest jakákoliv činnost, kterou se k tomu, by 
se propůjčila činně nebo trpně k smilnému čmu, přivádí osoba, která 
sama nepro.ievila ochoty k páchání nebo snášeni ·smilného- činu ani vý
slovně ani mlčky, na př, povšechných způsobem života nebo sv}'m cho
vitnÍm čís. 3042, 3157, 
podmbkou zákonné ochrany není bezúhonnost (pohlavní ncpo-ruše!lost) 
sváděné osoby čís, 3042. 
ideální sou-běl; s př>2st. § 20 čís, 2 zák. čís. 241/1922 č i s, 3157, 
pouhá jsoucnost služebního poměru mezi zaměstnavatelem a služkou 
nestačí k zalo·ženÍ poměru svěření k dohledu a k v~'chovč ve smyslu 
§ 132 tr. zák. čís. 3185. 
pro povinnost dohledu ve smyslu § 132 tr. zák, stačí skutečně utvořený 
poměr mezi osobou dohlédající a svěřenou, při němž jest podle obec
llých pravidel a životních názorů účelem dohledu zabezpečení mravního. 
v)Jvinu a mravní neporušenosti .svčřené osoby v oblasti pohlavníhn ži
vota čís. 3214, 
manžel jest zaměstnavatelem chůvy, jež slouží u jeho manželky, Pokud 
Lákon chrání při poměru svěření ,před jeho zneužitím svodem k páchání 
nebo· trpění smilného činu i osoby mravně ne zcela neporl/šené čís. 
3214. 

pouhá okolnost, že .je svůdce jako poštmistr představeným poštovní po
mocnice, nezakládá sama o S0bě poměr předpokládaný v § 132 tr.. zák.; 
pokud však jde o takov~1 poměr, je-li ona pomocnice osobou mladistvou 
a začátečnicí, již bylo třeba ve službě zaučovati čís, 3247. 
není tu vnitřního rozporu ve výroku porotců, zodpověděli-li kladně 
otázku na zprznění osoby dohledu pachatele svěřené, avšak zápnrně na 
otázku svederiÍ ke smilstvu (přestupek podle zákona o pohlavních ne
mocech) čís, 3250. 
nezlttilá dcera bydlící s otcem ve spo.Ječné domác.no·sti jest právně a 
fakticky svěřena jeho dozoru a tudíž až do dosažení zletilosti :z;působi
l}'m předmětem zlo-činu podle § 132 tr, zák, čí 5, 3280, 
svésti ve smyslu § 132 tr. zák. lze i osobu mravně porušenou (již před 
tim souloživŠí), pokud neměla předem vůle oddati se smilnému jednání, 
alliž dala sama k němu podnět čís, 3280. 

úředníka viz zneužití moci úřední (§ 105). 
SV~!TIocná změna viz pod voli dle § 199 d). 



Svémocné nakládáni zabavenou věcí viz mař e n í ex e k u ce. 
- vyklizení viz II á s i H dle § 83. 
- vypůjčení si věci viz krá d e ž. 

Svévole viz pří čin nás o tl V i s J o s t. 
- viz též II š k o z e ní dle § 335. 

Svědecký výslech viz s v č dek. 
Svědectví viz pod vod d l,e § 199 a). 
Svědek: okolnost, že znalci lékaři provedE operaci zraněného, nevylučuje je v ří

zení proti pachateli z přísahy pOdle § 170 čís. 1 tr. ř. čís. 3055. 
oprávnění určité osoby odepříti odpověď podle § 153 tl'. ř. nebrání, by osoba 
ta nebyla vyslechnuta jako znalec čís. 3055. 
posouzení, zda pachatel jednal v úplném opilství (§ 2 c) tl'. zák.), náleží vý
hradně soudu, nikoliv svědkum nebo znalcúm čís. 3062. 
ustanoveni § 152 čís. 1 tl'. ř. netýká se b)'valé schovanky čís. 3090. 
znalecky svědek liší se od jiného svědka jen tím, že vypovídá o postřezích 
skutkov)rch okolností, k jichž postřehnutí jest třeba zvláštních odborných 
vědomostí a zkušeností čís. 3108. 
i předmětem svědeckých v)'slechú znaleck}'ch svědku jsou výhradně smys
lové postřehy o skutečnostech v minulosti se udavších, nikoliv úsudky čís. 
3108. . 

porušení předpisu § 151 čís. 3 tl'. ř, výslechem slabomyslné osoby není zmat
kem čís. 4 § 344 tr. ř., doznal-li obžalovaný čin (§ 127 tl'. zák.) čís. 3113. 
prohlášení svědka, že se vzdává svědectví, muže bSrti v témž řízení zase od
voláno; svědek, který se v přestllpkovém řízení v prvé stoHci vzdal svě
dectví, mliže se v odvolacím řízení tohoto práva vzdáti a svědectví vydati 
čís. 3133. 
vykonávání povolání svědkova počiná již v době, kdy svědek, vyhovuje 
soudnímu rozkazu, vydává se na cestu k soudu, by tam vydal svědectví, a 
záleží i v tom, že svědek po poučení a příkazu podle § 241 první věty tr. ř. 
čeká na předvolání k výslechu podle § 247 první včty tr. ř. a po výslee-hu 
čeká na propuštění podle § 248 odst. třetí tr. ř. čís. 3149. 
skutková podstata zločinu podle § 153 tr. zák., spáchaného na svědkovi pro 
vykonávání jeho povolání nepředpokládá, že svědectví bylo napadeným 
v době činu již vydáno, n)'bfŽ lze se tohotO' zločinu dopustiti i před vydáním 
svědectví, i v době, kdy se svědek na obsílku k soudu již dostavil, by vydal 
před ním svědectví, a zdržuje ~e u soudu v důsledku oněch ustanovení či s. 
3149. 
ustanov,ení § 170 čís. 1 tr. ř. předpokládá, že jde o svědka, který je sám 
usvědčen aneb aspoň v podezření, že spáchal čin nebo se zúčastnil činu, 
O' němž je vyslýchán; »činem, o němž je svědek vysl)'chán«, jest rozuměti 
pouze čin obžalovanému za vinu kladený, nikoliv od něho odlišný čin svěd
kúv, jenž snad zavdal podnět k činu obžalovaného čís. 3166. 
ustanovení §§ 151 a 170 tl'. ř. nevztahují se na výslech obviněného čís. 3179. 
zastavením trestního vyšetřování proti svědkovi nestává se ještě pfedpis 
§ 170 čís. 1 tr. ř. bezúčinným čís. 3210. 
zákazem čísti při hlavním přelíčení soudní svědecké protokoly osob, jež se 
platně vzdaly svědectví (§ 152' tr. ř.), není znemožněno nalézacímu soudu 
seznati a za základ svých zjištění vzíti obsah mimosoudní v)'povědi takové 
osoby, sdělený se soudem prostřednictvím jínóho zdroje seznání čís. 3232. 
není .ohroženo zmatečností" byli-Ii za souhlasu stran svědci hromadně vzati 
do přísahy (§- 247 odst. 1 tľ. ř.) čj s< 3246. 
při rozhodování o návrhu na osobní předvoláni svědka k hlavnímu přelíčení 
jest zkoumati, zda vyvolaly vý·sledky jednání' při hlavním přelíčení potřebu 
přesnějšího vyšetření pravdy materielní, než je možno na základě pouhého 
výsiechu svědka v přípravném řízení él sepsaného o něm protokolu čís. 
3249. 
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nevyhovění návilm na vÝ'slech svědka neni' zmatkem čís. 4 ~ 281 tl'. ř., měl-li 
J1~!ézací soud po ruce protokol o zodpo\'ědném výslechu svědka před divis
mm sou.dem, i jehO v)rpověď, již učinil jako svčdek v souzené trestní věci, 
a byly-ll oba protokoly za souhlasu obžalovaného při hlavním přelíčení pře
čtenr či s. 3313. 
porušení předpisu § 151 tL r. jt'st zmatkem čís. 3 § 281- tr. ř., jen, stalo-Ii se 
při hlavním přelíčení; protokol sepsan\' na poli·cii s knězem iako podezře-
1)'111 nespadá pod ustanovení § 151 Čís.·l tl'. ř. čís. 3320. . 
oko!n~st, že svědek spoluza,linil srážku tím, že také Oll nejel opatrně, po
~kazuJ:, na sam.?s!a,tn)'~ nikoliv na t)'Ž trestn}' čin, vylučující přísahu podle 
;::; 170 CIS. 1 tr. 1'. CI s. 3329. 
čís. 6 § 170 tl'. ř. předpokládá nepřátelství hluboké a trvalé, způsobilé svésti 
svědka ke křivé přísaze, a že se toto nepřátelství vyvinulo neodvisle od trest
ného činu, O němž má b\,ti svědek slyšen čís. 3329.' 
překážka přísahy podle ťís. 7 § 170 tr. ř. múže přícházeti v úvahu pouze při 
t. -zv. přísaze nasledné, dodatečné, nikoliv při předc;hozí čís. 3329. 
otázku přípustnosti (překážky) svědecké přísahy íest posuzovati podle zna
losti nalézacího soudu v dohě vzetí svědka do přísahy; jest proto na obža
lovaném, hy okolnosti přísaze bránící sdělil včas nalézacímu soudu čís. 
3340. 
pokud nejde o porušeni předplsú §§ 151 čís. 3 a 170 čís. 5 tl'. ř. a zmatek 
čís. 4 § 344 tl'. ř., byla-li přísežně jako svědek slyšena osoba hysterická čís. 
TI~. . 
nenamí.tal-Ii obžalovaJl1)' nic proti návrhu obžaloby, by byl při hlavním pře
líčení čten protokol svědka, 111tJže žádati osobní výslech tohoto svědka .při 
hlavním přelíčení jen, opirá-li návrh 0' takové rozhodné skutečnosti, o nichž 
~e svědek nevyjádřil, nebo jimiž by mohly býti jeho dosavadní údaje v dú
ležitých hodech změněny čís. 3360. 
viztéžpodvod dl·e§199a). 
soudní: nepřibrání ho k místnímu ohJ,edání (§ 116 tl'. ř.) čís. 3357. 
znalecký viz s věd e k. 
- viz též z 11 ale c. 

Svěřená moc víz z n e-u žit í moc i ú ř e d 11 í. 
Svěření: pojem čís. 3071. 

viz též s v e den í. 
viz též z pro n e v e r a. 
k dohledu viz s ve d e II í. 
k výchově viz s v e d e 11 í. 

Svěřený statek viz z p I' o n e věr a. 
Svěřitelova disposice viz z pro TI tj věr a. 
Svítilnou: k osvětleni povozú není elektrická kapesní lampa čís. 3244. 

- viz též silniční řád. 

Svolení stavebního tiřadu: k provedení oprav v bytě čís. 3040. 
-. - viz též 11 á s i 1 í dle § 83. 

Svůdce viz s v e den í. 
Syn viz n-ásilí dle § 98 b). 

šalba podvodná viz pod v () d. 
šálivá zaměnitelnost zboží viz och ľ a. II a z IJ á 111 e k. 
šat služehní viz lesllí personál. 

- - viz též ú ř e dní k v e ř e j n )r. 
šéf advokátní kancelMe: jeho odvislost od koncipienta čís. 71 dis. 

- - viz též advokát.. 
šekov)' úřad: padělání stvrzenky čís. 3123. 

- víz též pod vod dle § 199 d). 
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šero viz s i 1 nič n i řád. 

Síření nepravdivých zpráv viz och r a II are p ti bll k Y (~ I X), 
škoda: ve smyslu § 4 zák. o podm., uds. čís. 3080. 

ve smyslu § 85 a) tf. zák. čís. 3139. 
viz též 1 í t o s t LÍ čin II á. 
viz .též pod vod. 
viz téZ o d k ! a d t r e s t II pod m í 11 ě n }'. 
viz též krá ci e ž. 
viz též II á s i 1 i dle § 85 a) t r. z a k. 

škodlivé změny z činu viz nás i 1 í d J e § 85 a). 
škodný účinek viz tl š k o z e II í dle § 335. 
Spiritusové příjmy viz II ľ á ž k a II a cti. 
štoček viz p il vod c o v s k é p r á v o. 
štvavost výroku viz o c II r a 11 are p II II 1 i k Y (§ 14). 

Tabulka viz a d v o kát. 
Tahání se o věc viz nás 11 í dle § 81. 
Tajení stanice viz telegrafy. 
Tajná organisace viz och ran are p II b 1 i k Y (§ 17). 
Tajné písemnosti viz och r a 11 are p tl b I i k Y (§ 6 čís. 4). 
Technická stránka posudku viz z tl ale c. 

- - viz též hod noc e TI í p r Ů vod ů. 
Technický správce továrny: ručení za úraz čís. 3202. 

- - viz též II š k o z e n í dle § 335. 
Telefon viz tel e g r a f y. 
Telegrafy: zákon ze dne 23. 1 března 1923, čís. ,60 ,sb. _ z. a n.: k v tres~nosti z!íz~ní 

telegrafu ve smyslu § 18 odst. prvy za~ol:.a se nevyzadl1J~, vl~y ladlO
telefonní stanice byla již sestavena rak, ze 11 lze provozovat: Cl s. 3~81. 
spadají sem i ojedinělé případy zřízení. ~elegrafu ~e.z prede~~~nevho 
úředního povolení; omyl ohledniY okolnostl, ze povolem Jest opatntl p!"e
dem, dříve než bylo přikročeno ke zfízení telegrafu, jest omylem prav
ním či s. 3081. 

(zákon ze dne 29. prosince 1923, čís. 9 sb. z. a n. z roli:u 1924): pro otáz~u 
viny s hlediska § 24 (1) zákona nezáleží na tom, zda měl pa:hatel v,e~ 
dorŤd nebo úmysl tajiti a ukrývati stanici před úřadem, zda chtel se statl 
jejím vlastníkem, ji držyti a podržeti čili nic; sta~í,_ že ji. nedovoleně pře
chovával, ať to činil z jakéhokoliv podnětu a z ]akékohv pO'hnutky; po
jem »míti u sebe« čís. 3077. 
i když pojmu »přechovávánÍ<.< ,(§ 3 zákona) o,dpovídá )i~ sk:-:tko~!~' st.av 
záležející v tom, ž-e někd9 ma u sebe vlastm nebo C1Z1 zan~·el11 r??lO
telefunni, aniž záleží na podnětu, z něhož k tomu došlo, ~~1 na ucel~, 
tohoto skuteč1lého stavu, ani na době, po kterou se tak deJe, nespa-da 
sem přece každ)' fy sic ký vztah jiné osoby., nemající koncese, k tako
vému zařízení pokud se děje v zastoupení, za souhlasu a za dozoru 
oprávněného ~ajiteJ.e koncese a pod., a pokud při tom jest každé »ob
cházení zákona« p.odle okolností případ u vyloučeno čís. 3150. 
v těch případech, kde následkem dřívějšího přihlášení má stá-tr:í sp;áva 
již kontrolu radiových zařízení II osoby, j.ež je má, resp~ldule zaknn 
soukromý zájem na vlastnictví těchto zařízení i, uplatnění jeh? pro ten 
případ, že povolení přechováváni těchto zařízem podle § 22 zakona za
nikne, jmenovitě, když se ho osoba oprávněná podle písm. c) tohoto § 
vzdá čís. 3213. 
nepoužila-Ii tu státní správa práva daného jí v § .23 odst. .(1), .~epře
chovává ona Ů'soba až do uplynutí zákonem, pokud se tyce uradem 
(§ 23 odst. druhý a třetí) povolené doby, v níž může zařízením y ohledu 
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suukrUIlloprávnlm volně llls.pol1ovati, odhlášených zařízení »bez povo
lenh a nedopouští se proto držením těchto zaŤÍzenÍ v této době přečinu 
p0dle § 24 (1) zákona či s. 3213. 
kdo mel pravoplatnou koncesi na :přec·hovávání radiotelefonního zařízeni 
a vrátil ji příslušnému poštovnímu úřadu s tím, že přestává býti radio
koncesionářem, nedopouští se držením radiotelefonního zařízení v době 
po složení koncese až do uplynutí zákonem, pokud se týče úřadem (§ 23 
zákona) poovlené doby přečinu pOdle § 24. odst. (1) zákona čís. 332l. 

Těhotenství viz v y h 11 á n í p I o d u. 
- \'iz též p r í č i 11 nás poj i t o s t. 
- viz též tl š k o z e n i dle § 157. 

Těhotná žena viz v y h fl á 11 í P I o d u. 
Tělesná nedotknutelnost viz 11 e d o t k n u telilo s t těl e s n á. 

neporušenost viz nás i I i dle § 82. 
- - viz též II š k o z e n í dle § 335. 

viz též II š k o z e n í dle § 431. 
Tělesné uškození viz uškození na těle. 

Tělo zvířete viz s mil s t vod I e § 129 I a). 
Těsné seskupetÚ budov viz El II t o 111 o bil. 

- - viz též u š k o z e n í dle § 337. 
Těžké pošlwzení na těle viz II Š k o z e 11 í dle § 157. 
Theoretické podněcování viz och ran are pll b I i k Y (§ 15). 

- znalosti viz II r á ž k a dle § 491. 
Tisk viz t i s k o p i s. 
Tiskař: podle § 9 tisk. zák., pojem čís. 3262. 

- viz též t i s k op J s. 
Tiskopis: oznámení z111eny zodpovědného redaktnra podle § 10 odst. 3 tisk. zák. 

děJe se na úřed-nim místě samem a nesplní se prostým odevzdáním jeho na 
poštu č i s. 3031. 

• 

podle čl. lIl. zák. čis. 142/68 (§ 42 zák. na ochr. rop.) jest pro skutkovou 
podstatu ve smčru objektivním iedině rozhodným trestný obsah článku 
č. í s. 3036. 
§ 40 tisk. nov. nezrušil čtvrtý odstavec § 28 tisk. zák.., jímž byla stanovena 
~'čcná imunita sdělení o vefejném rokování sněmu; by bylo lze novinářskou 
zprávu pokládati za takové sdělení, musí býti již z Je)í vn~j~í úpravy pro 
každého čtenáře seznatelno, že, kde a kdy bylo to, cO' ]e v danku uvedeno, 
skutečně předmětem onoho rokování; nestačí, že jsou tytO' okolnosti zřejmy 
z poznámky na jiném místč listu čís. 3038. 
tisková oprava podle § 1 9 tisk. zák. může obsahovati nové okolnosti, jež 
jsou způsobilé vyvrátiti skutečnosti v opravovaném č-lánku tvrzené, může 
se však též omeziti na p·opření tvrzené okolnosti čís. 3173. 
za opravu po-dle § 19 tisk. zák. múže žádati každý, kdo byl dotčen obsa·hem 
novinářského článku. Stačí, by osoba ta byla .Je uve~e.iněl1ému článku ve 
vztahu objektivně poznatelném·č í s. 3222. 
osoba, domáhající se- opravy, jest oprávněna osvědčiti své oprávnění proti 
redaktoru zvláštním, od ostatního obsahu zaslané opravy oddě,leným při
písem. Stručný výkaz oprávnění opravujícího· tvoří po případě nezbytnou 
součást opravy č f s. 3222. 
s rozšiřováním tiskopisu bylo započato .liž tím, že byl krom povinných vý
tisků určit)! počet výtisku odevzdán poslu za Hm účelem, by je .od poslů 
jiných časopisů vyměnil za jejich tiskopisy čís. 3226. 
vvrazlt »kde bydlí (Wohnort)« v § 10 č-Ís. 2 a »kde má své bydliště 
(\Vohnsitz)« v § 12 odst. prvý tisk. zák. nebyl'Q :zákonodárcem použita 
k vnějšímu označení jednoho a téhož pojmu; kdežto prvý odst. § 12 jest 
ustanovením povahy materielní, jímž jsou vytčény zákonné- podmínky, za 

!i 
II 
[! , 
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nichž muze kdo bý"ti zodpo.\'ědll~·n2. redal~torem periO?i.c~é.h~, t!sk{:jJi;u, je 
význam předpisu §.1O po vytee poradkovy, hlavne pOhCejlll CI s. 3_6_. 
jeho účer,em je především, by ~řa.d~m jme?ovaon~m, v jeho od:,t. yrvéI? 
bylo v případě potřeby možno Zllstlti bez prutahu Jmcno osoby, ~a casopls 
podle zákona v prvé řadě zodpovědné, jakož i místo, kde byd!I" tal~, by 
zejména v případě trestniho stihání byl umožněn rychlý a bez pecny za krok 
čís. 3262. 
cesta zodpovědného redakto~'a period.i,ckého ,časopi,su ~o eizil2Y "a .~eho 
(14denní) pobyt mimo repubhku spadal' p.?,d zak~nny p~J~~ zmel1}" ~Ista~ 
kde redaktor bydlí CWohnort) podle § 10 CIS. 2 zakona, pzo ~e~t~ pOod tl~stm 
sankci § 11 zákona podle třetího odst. § 10 zákona oznamitJ uradum, Jme: 
110vaným v jeho. odst. prvém; nezále~í n,: ~?m, že onen r,ed~kt~r, v rozhodne 
době úřad vykonával (by! s redakcI kazdy den ve ~polel11) c 1~. 3~6~. 
i v těch případech, v nichž práce spojená::; tištěním Jednoho a teh~z tisko
pisu je rozdělena mezi někol}k t!skáren, j~ tis~{~řem ve smyslu zakona a 
proti úřadům (§ 9 zákona.) jen Jedna z l11ch Cl S. 3262. 
pro otázku, kterou z více tiskóren jest pokládati za. tiskařev,ve ~myslu zá
kona (uvésti na tiskopisu ve smyslu § 9), nerozhodul~ P<: p~lpade oko~nost, 
že v jedné byla provádě?~ včtši.na ti.skař~l~ých praC1, nybrz, ze ktere vy-
cházely teprve hotové vybsky tlSkOplSU CI s. 3262.. . v' 
z toho že standarta obsahovala toliko citát bez SOLlVISlosh s dalsull obs~
heru a' smyslem případného parlamentního jednání a řeči tam pronesevne~ 
nemůže se dovozovati, že se jednalo- o sdělení ve smyslu § 28 odst. trett 
tisk. zák. čís. 3294. 
jde-li o opravu osoby soukron;é, jevst stíhání ;přvc~tu.pku § 22 (stejně jako 
§ 21) tisk. zák. vyhraleno obzalobc souhome Cl s. 3361. 
při opravách, které vycházejí o~ os.?b" S?U~:'oruých, jsou pří-pustny poznámky 
a dodatky doslov opravy neprerUSUjlCl CI s. 3361. 

periodický viz t i s k o P i s. 
Tisková novela viz Ul' á ž k a t i s k e 111. 

_ oprava viz t i s k o P i s. 
- urážka viz urážka tiskem 

Totožnost skutku viz o b ž a lob a. 
_ viz též z mat e k čís. li § 281 tl'. L 

stíhané osoby viz Je r á cl e 7.. 
_ _ viz též 1 í t o s t ú čin n á. 

uraženého viz u r ti ž k a na cti. 
Továrna viz II š k o z e n í dle § 335. 

_ viz též nás i I í dle § 83. 
Toulka dítěte viz nás i 1 i dle § 96. '. . . 
Transmise: zavinění (§ 335 tr. zák.) tec~nického v~prá\(.ce tov~rny,. nepo:t~la~~t 

se o to by transmise byla ve smyslu § 74 zlvn. r. a § 37 mm, I;ar; z ~,' 
iistopaďu 1905, čís. 176 ř. zák. zakryta (wpaž·ena) nebo bezpecnym za-
bra-dlím ohrazena čís. 3202. , ..' 
§ 57 min. nař. ze dne 23. listopadu 1905, čís. 176 ř. ~ák. ,111.a na my.sll neJe~ 
taková místa kde dělníci při výkonu svého ~a;nestn.?:111 p r.a v 1 II e 1, ne 
chodí nebo rn'ista na nichž dělník přichází se stWj!1l!ll z~nze11Jm '; e y s t ~ ~t 
v b ~ z pro s t ř ~ dní sty k, nýbrž vúbec t?kova }!l1sta, ,ktve~a JS~Ul e
níkům. z důvodů jejich zaměstnání (práce) vubec pnstllpnv~ Cl s. 3v_OJ .. 

Trest: nejen v phpadech, kde zákon l\'~ládá nucen~ ~a tre~tr:.y ~J'l1 kro~~ tIes~l~ 
na svobodě trest peněžitý, nýbrž 1 tam, kde le leh o u ozem panec ,a~o v , 

, - 'v' soudu (S 8 odst 2 11ch zák.) je přípustnost odvola\11 podle 
nemli uvaze111.· ~ . '. .., h t t láŠ't.č · výrok 
~ 2R3 tr. ř. posuzovati CO' do každého jednotllve ?, res u zv l, -

o peněžitém trestu může b~,ti samostatně napad.en Cl s. 3037. 
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i když naIezaci soud při v~'111ere1l1 nestu nemohl použíti § 265 tr. ř., po
něvadi dřivcjši rozsudek lleh~'l ještě pravoplatným ve v)'roku o trestu, jest 
na soudě zrušovadm, by při posouzení přirnčř-enosti trestu následkem od
volání přihlížel i k trestu, vyměřenému dřívějším rozsudkem, stal-li se roz
sudek ten mezi tím pravoplatnýl1l čís. 3073. 
pokuta uložená obžalovanému místo náhrady škody má povahu odškodnění,. 
nikoliv trestu ve smyslu § 240 a) tr. zák.; jeji vydobytí je podle § 373 tl'. ř. 
ponecháno poškozenému čís. 3119. 
vyšetřovací vazbu nelze započítati do trestu smrti (§ 55 a) tl'. zák.) Čí::i. 
3121. 
předpis nařízení min. sprav. ze dne 7. dubna 1860, čís. 89 ř. zák. o přípust
nosti trestu toliko jednoho nebo několika zostření podle § 19 až 24 tr. zák. 
(dopustila-Ii se osoba odsouzená k doživotnímu žaláti za trvání svého trestu 
nového zločinu, na nějž není stanoven trest smrti) platí i když j-de o ná
hradní trest (doživotního žaláře) za trest smrti čís. 3137. 
o podmíněnosti odsouzení jest uvažovati a rozhodnouti, i když vinníku V)'
kon trestu nehrOZÍ, protože doba prozatímní a v:yšetřovacÍ vazby do trestu 
započítané vyčerpává neho do·konce převyšuje dobu uloženého trestu, nebo 
že trest vůbec nebyl uložen (na př. v případech § 265 tr. ř., § 18 čís. 1 
zák. čis. 124/24) čís. 3154. 
výkon trestu nemLlže býti zpravidla nařízen z duvodu skutečností, které 
nastaly dříve, než byl odklad trestu vysloven, třebaže byly soudu tehdy 
neznámy a dostaly se k jeho vědomosti teprv·e po onom výroku čís. 3154. 
propadnutí zbraně podle §§ 32 a 36 zbroj. pat. po případě peněžitá pokuta 
podle § 47 jest obligatorní vedlejší trest na přestupky v těchto §§ normované 
čÍs. 3167. 
pro určení trestní sazby, jíž má býti rozsudlcem na pachatele použito, jest 
rozhodným vÝ'hradně skutek, jímž byl pachatel v tomto rozsudku uznán 
vinným (§ 32 tr. zák., § 260 čís. 1 tr. ř.) čís, 3180. 
i v případech § 265 tl'. ř. dlužno použíti na souzený skutek výhradně trestní 
sazby, která je zákonem stanovena na tento skutek; ono ustanovení jest 
dáno ve prospěch pachatele a zabe7pečuje mu, ž·e ho nešetřením zásady 
~ 57 tl'. ř. nestihnou tresty, jkhž součet ho nemohl stihnouti při' šetření 
o·noho ustanovení, neubírá mu však případné výhody plynoucí z § 32 tr. 
zák., byf jen proto, že nebylo 11ebo nemohlo býti šetřeno předpi'su § 57 
tl'. ř. čís. 3180. 
§ 6 zák. ze dne 22. prosince 1921, čís. 471 sb. z. a n. nestanoví novoU trestní 
sazhu, jejíž horní hranice činí 6 měsíců a ktera spodní hranice nemá; v pří
padech § 6 Ll\'. zákona nelze sejíti pod nejnižší hranici trestní sazby jinak 
zákonem na souzen)" skutek stanovellé bez předpokladů §§ 54, 55 (260 b), 
266 tr. zák.) čÍs. 3195. 
ustannvení § 266 tr. zák. nepředpisuje, by. soud při jeho použití zaměnil 
vězení v mírnější stupeřl nebo snížil zákonn)' trest pod nejnižší trestní sazbu; 
ani poslední odstavec § 260 tr. zák. neukládá soudu povinnost, by v případě 
§ 260 písm. b) tr. zák. snížil trvání trestu pod nejnižší zákonnou trestní 
sftzbll., 11)'brž zústavuje to jeho volnému uvážení čís. 3248. 
nejde tu tedy v těchto směrech o porušení nebo nesprávné použití nějakého 
pro soud závazného- před'jJisl1 zákona, .iak je má na mysli čís. 11 § 281 tr. ř., 
n}rhrž o výkon volného ro.zhodování soudu čís. 3248. 
formální vadnost vSToku o trestu nemůže býti vytýkána zmateční stíŽ1losti. 
leda že by v},tka ta s]cužiJa dovozováni uplatúované zmatečnosti rozsudku 
podle čís. 11 § 281 tr. ř.; v}'rok o tref?tu nemůže b),ti napadán z důvodu 
zmatečnosti podle čÍs. 5 § 281 tr. ř. ani po stránce obsahové čís. 3296. 
tresty, jimiž je podle § 23 zákona na ochranu známek ohrožen přeči'11 tam 
uvedený, peněžitá polwta a vězení, kumulované po případě s pokutou, jsou 
navzájem v poměru souřadnosti. Soud není zákonem omezován ani ve volhě 
toho kterého trestu, ani v jejich kumulaci; tresty ty jsou pro něj alternativní 
povahy čís. 3296. 
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rozhodl-h se soud -pro volbu trestu na svobodě, použil tím svého trestacího 
práva v jeho primérní formě a nevyslovil tím ještě - pokud tak vskutku ne'
učinil, dovolávaje se § 260 písm. a) tr. zák. - že přeměiíu.ie pokutu v trest 
vězení z ohledu na majetkové poměry nebo na VÝŽiVll obžalovaného nebo 
jeho rodiny čís. 3296. 
otázku, který trest jest vyšší (§ 267 tr. zák.), jest posuzovati předem podle 
druhu a pak pOdle míry trestu, kterým zákon ohrožuje trestný čin čís. 3316. 
předpis § 460 tr. zák. stanoví vyšší trest ncž § 506 tr. zák. čís. 3316. 
ustanovením § 267 tr, zák. není řešena otázka, Jder)' nejnižší (nejkratší) 
trest musí, nýbrž jen otázka, který největší (nejdelší) trest múže býti při 
souběhu trestných činů uloien čís. 3316. 
onen předpis je porušen (z trestr.í moci ve smyslu § 281 čís. II tr. r. vy
kročeno) jen tehdy, uloží-li som\ trest, který jest větší (del'ší) než činí 
vrchní hranice nejpříznivějšího ze zákonných ustanovení dotčených sou
během souzených deliktu čís, 3316 
§ 338 tr. ř. neuz!1ává jako důvod pl'O sejití pod spodní hranici zákonné 
trestní sazby ohleá na výživu nevinné rodiny (§ 55 tl'. zák.) čís. 3343. 
delegací k provedení hlavního přelíčení jest bezpředmětnou delegace k vý
koml trestu (posl. vUa § 397 tr. ř.) čís. 3348. 
nejde o vykmčení z mezí zákonné trestní sazby, n~rbrž o vykročení z mezí 
práva zmírňovacího, byl-li sice trest vyměřen podle správné trestní sazby 
(§ 167 e) tr.zák.); těžký žalář od 10 do 20 let), ale trest s použitím § 338 
tr. ř. snížen (na 15 měsíců těžkého žaláře) pod nejnižší mez podle tohoto 
llstanovení přípustnou čís. 3356. 
předpis druhého odst. .§ 159 not. Ť. jest předpisem velícím, nepřipouští 
úchylek ani výjimek (mírnějšího trestu) čís. 61 dis. 
kárný viz říz e n í k á ľ n é. 
na svobodě viz t r e st. 
peněžitý víz t r e s t. 
pořádkový viz p o řád 1.< O' \' á P o k u t a. 
přísnější viz r e for mat i o i 11 P e i Ll S. 

- viz též odklad trestu podTI1íněll~" 
smrti viz t r e s t. 
šesti měsíců viz s a m o s o II d C ť. 

v řízení kárném viz říz e 11 í kár n é. 
vězení viz t r e s t. 

Trestná pomoc viz s P o I u v i 11 a. 
- spoluvina viz s p o lu v i 11 a. 

Trestni řízení viz řízení trestnÍ. 
- sazba viz t r e s t. 
~ vazba viz v-a z b a. 

Trestný čin viz č i II tr e s t n )r. 
obsah článku viz r e d a k t o r. 

viz též t i s k o p i s. 
- - viz též II r:i ž k a t i s k e m. 
- - viz též och ran are p II b 1 i k Y (§ 42). 

Trhová cena viz c e 11 a trh o v á. 
- smlouva: opětný prodej (kup) nemovitosti již jiné osobě prodanč č í.s. 3259. 
- - viz též not á ř. 

Trpěná strana viz pol i ti c k á str a 11 a. 
Trpěni smilného činu viz s v e d e 11 í. 
Trvalé nepřátelství viz při s e ž n Ý v Ý s I ech. 

- viz též s věd e k. 
zbavení užívání rozumu viz bez e I stll o s t dle § 2 a). 

___ o - - viz též dll šev n í s tav. 

Třetí osoba viz o s o II tl tře t í. 
Tuláctví viz ž e b rot a. 
Tuzemsko viz c i z i II a. 
Tvrzená skutečnost viz t i s k o P i s. 
Tvrzení viz o t á z k a e vell t u á 1 11 í. 

- skutečnosti viz o t á z k a cl o dat k o v á. 
- stavu viz o t á z Je a á o d Zl t k o v á. 

Ublížení na cti viz náSilí dle § 98 b). 
na těle: pojem čís. 3224. 
viz též uškození dle § 153,411. 

- viz též nás i 1 í dle § 99. 
- - svobodě viz nás i 1'í dle § 98 b). 

úcta .viz u r á ž k a 11 a cti. 
účast ve smyslu § 5 tr. zák. viz s pol u v i n a. 
účastenství na krádeži viz pod í 1 nic tví n a krá d e ž i. 
účastník viz s p o lu v i n a. 
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soukromý (§ 47 tr. ř.): právo trestního stihání jest ryze nsobním právem 
soukromého obžalobce (soukromého účastníka) čís. 3191. 

- právní postavení soukromého účastníka (§ 47 tr. ř.) a jeho nárok na 
náhradu útrat čís. 3283. 
odsouzený obžalovaný jest povinen nahraditi soukromému účastníkll 
útraty zastupnvání i tehdy, byl-li tento se svými soukromoprávními 
nároky jinak odkázán na pořad práva, nebo nebylo-li o náro'CÍch sou
kromoprávních rozhodnuto, jen když v rozsudku trestního soudu bylo 
zároveií. zjištěno, že soukromý účastník byl trestným činem, pro který 
byl obžalovaný odsouzen, na svých právech poškozen čís. 3283. 
kdo se při svém závěrečné-m návrh II jako soukromý účastník připojil 
k návrhu veřejného obžalobce na odsouzení obžalovaného a žádal za 
při-souzeni útrat právního zastoupení, nepřestal býti soukrom~lm účast
níkem (neztrati! nárok na přiznání útrat právníhO zastoupení) tím, že 
zároveií. prohlásil, že ost3tní r,ároky uplatií.uje cestou civilní čís. 3283. 

spolčení viz och r a 11 are p II bIj k y. (§ 6). 
účel hospodářsky užitečný viz pod vod. 

-odevzdání viz z p I' o II e věr a. 
- přechováváni viz tel e g ľ a f y. 
- výroku viz hO' dno cell í p r Ů vod lJ. 

účet viz k o m i s i o n á ř. 
- viz též z pro n e věr a. 
- palmární viz a d v o kát 

Účinek odkladný viz pro s tře d k Y o P r a v II é. 
- - viz též s o ude e v y š e t r- II i í c í. 
- - viz trž r a rl n í k o mor a. 

Účinná lítost viz 1 í t o s t ti. č i 11 n á. 
účtován~ útrat viz a d v o kát. 

- - viz též ú tra t v. 
úd pnhlavni viz po hla v'n í ú d. 
Události v Čině viz ochrana republiky (§ 15). 
Udání \iiz u trh á n í n a cti. 

národnosti viz urážka na cti. 
- - viz též sčítání lidu. 
- u vrchnosti viz utrhání na cti. 

úder viz uškození dl,e § 411,153. 
Uherský trestní řád: ustanovení posl. odst. §·17 uh. tr. ř. předpokládá souběh l'ÚZ

nýc'h trestných činů; i za použitelnnsti tnhoto ustanovení múže obžalob ce 
žádati, by řízení bylo po-stoup-cna soudu místa spáchaného činu čís. 3322. 

Trestn! rozhodnl,t! X. 62 
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Uhození násadou, lop~~ty vi~ yl e z t r e sl 11 o s t dle § 2 g) t r. z á k. 
- - - VIZ tez II r a z k a dle § 496 t r. zák. 

Ucházení se o křivé svědectví viz pod vod dle § 199 a). 
Újma hmotná viz o d k I a d t r e s tup od m í 11 ě 11 <'o 

mocenských práv viz n ft s i I í ct 1 e § 96. J 

věřitelů viz 11 ad r ž o v á 11 í věř i tel i. 
z výroku soudu viz II r á ž k a t i s Je e m. 
- - viz též r o z S II dek. 

Úklady o republiku viz ochrana republikv (§ 2). 
Úkon soudní viz o b 11 o v a. -

- viz tCž říz e 11 í t r e stll í. 
stihací viz o b žalob c e v e ř e j 11 ý. 
vyšetřovací viz vyšetřovací ÚkOI1. 

Ukončení funkce zpravodajské viz och r a 11 are p tl b 1 i k Y (§ 10). 
Ukradená věc viz věc II k rad e 11 á. 
Ukrytí: pojem čís. 3314. 

- viz též z p r () 11 e věr a. 
Ul{rývání stanice viz tel e g r a f y. 
íJlevy viz ti pia tká ř s tví. 

-- při vycEvani viz úp 1 a tká ř s tví. 
- - - viz též p o ti vod. 

Uložení trestu viz tr e s t. 
brněni výtvarné viz p ů vod c o v s k é P r á v o. 
úmysl nadržovací viz nad r ž o v á n í věř i tel i. 

nepfátelský viz uškození dle § 157. 
podvodný viz pod vod. 
poškoditi viz Tl a drž o v á 11 í věř i tel i. 
- viz též P o cl vod (§ 201 a). 
- viz též % n e u žit í moc i ú ř e dní. 
poškozovací viz pod vod. 
- viz též nad r ž o v á Tl í \" ě ř i tel i. 
urážlivý viz urážka na cti. 
vykonatI násili viz 11 á s i I í dle § 83. 
zištný viz pod í I 11 i c t V'í n a k r'á d e ž i. 
- viz též pod vod. 
zlý podle ~ 1 tl'. zák: úmysl zlS' (úvahy a roz.hodnutí paL;jatele) musí.obsa

hovab veškeré složky, zákonem při vymezení pojmu zločinu uvedené 
čís. 3047. 
zlÝ"m ú~ysle,l11' P?dle § 152 tr. zák., t. j. jiným nepřátelským úmyslem 
n~z vr!l-~ednym, Jest tak zvaný nepřímý zl), úmysl (druhá věta § 1 tr. 
zak.) c I s. 3054. 
nepředpokládá, že pachatel mohl,předvidati, že ieho jednání bude míti 
v v zápčtí O~lO zlo, jež z něho skutečně nastalo; 'pachatel zodpovídá za 
v~echny nasledky, které vznikly z jeho činu jako z příčiny nastalého 
vysledku, a to i tenkrát, nemohl-li je předvídati čís. 3054. 
nep~~telS'ký úmysl jest dán již úmyslem s někým zle nakládati,' pů
sobIti (hozenou, sklenici) na tělo napadenéhO' tak že se tím v nčm vy
volá alespO'ň podt nevolno.sti třebas v krátké době pomíjející přechodné 
bolesti, ošklivosti a pod. čís. 3253. ' 
l1a úmysl pachatele v době závadného jednání lze logicky usuzovati 
také z pozdějších jeho projevů, poukazujících k tomu, že měl v době
toh~tn jed:~ání na zřeteli výsledek z něho nastavší a rozhodl se proň. 
~): Jeho pnv0děním docílil 'určitého záměru (vyhovčl určité pohnutce) 
CI s. 3269: 

způsobiti zlo viz nás i i i d 1 0 § 99. 

úmyslné vniknutí viz 11 a s \ I í dl ť § 83. 
Uniknutí s ukradenou věci viz k r 3. d e ž. 

- - viz též lít o s t ú čin II á. 
Únos viz n a s i I í d í e § 96. 
Úpadce viz II pad e k z fl e d b a los t i. 
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úpadek z nedbalosti (§ 486 ~ís. I a 2 tr. zák.): podle § 486 čís. 1 tl'. zák. se trestá, 
kdo 'pi~ivodí neschopno5t platiti svou nedbalostí, zejména tím, že lehko
myslně nebo nepřiměřeně užívá úvěru, kdežto § 486 čís. 2 tr. zák. tresce 
poškozování věřitelů z nedbalosti po nastalé neschopnosti platiti a vě
domí o ní, zejména jejich poškozování nov)'ml dluhy čís. 3120. 
lehkomyslné I1cbo neúměrné užívaní úvěru (dělání nnvých dluhů), po
kud se stane po té, když nastal9 již neschopnost platiti, nespadá pod 
čís. 1, nýbrž pod čÍs. 2 § 486 tr. zák., pi"edpokládajíc ovšem též vědomí 
o neschopnosti platiti čís. 3120. 
jak delikt podle čís. 2 tak i podle čís. 1 § 486 tr. zák. předpOkládá 
způsobení škody; tentO' je.:;t dokonán, jakmile dlužník více věřitelů při
vodil z nedbaln~ti SVOll neschopnost platiti, onen pak, jakmile dlužník, 
isa si vědom své platební ne:-.chopnosti předsevzal neb opomenul před
'sevzíti někter~, z úkont't v § 486 čís. -2 tr. zák. vypočtených a tím po
škodil z nedbalosti své věřitele nebo jejich část čís. 3120. 
dodatečným za,hájením vyrovnávacího řízení neodčiní se nastavší tre'st
nost ani když věřitelé na vyrovnání přistoupi\.i, když vyrovnání bylO' 
přislušn1m souckm potvrzeno a když dlužník u!ožen)'m mu závazkům 
dO'stál čís. 3120. 
ke skutkO'vé podstatě přečinlj podle § 486 čÍs. 1 a 2 tr. zák. vyžaduje 
se mimo jiné »nes,ehopnost platiti« čís. 3307. 
tento stav nelze ztotožňova-ti s předlužením, t. j. se stavem, kde dluhy 
(pasiva) jsou větší než jmční (aktiva). Předlužený dlužník múže b~rti 
placení s,chopným a i značnč aktivní dlužník múže b~,ti placení ne
schopným čís. 3307. 
má-Ii však takový dlužllík aspoií důvodnou a spolehlivou naději, že se 
mu hotových prostředků dostane v takové výši a v takové době, že 
sV~lm závazkům vyhoví s průtahem, nepřevyšujícím míru, Jakou věřitelé 
v podobných případech obvykle povolují, nejde u něho o neschopnost 
platiti, nýbrž Ú' váznutí platů čís. 3307. 
neschopn~rm platiti je dlužník, jenž není s to, b~,' uspokojil veš~eré sv~ 
věřitele v době přiměřené pravidlům řádného pruvozu jeho vydělečne 
činnnsti čís. 3:107. 
přiměienost této doby dlužno posuzovati různě: jinak Ll bank, kde se 
vvžaduje mobilita lc;ipitálu a tudíž uspokojení věřitelů ve velmi krátké 
době, jinak u podniků sezonních, kde zjedná.,ní, p~?'Středků k ~la:cven,í 
závisí na době, kdy podniky ty hlaV'nč vyde1avaj1 (sezollY ~'aI10~1lI, 
lázeúské a pod.),. jinak II podniků továrních a j.inak Ll osnb odkazanych 
na pevné platy, u nichž dlužno počítati se lhůtami až víceletými čís. 
3307. . 
neschopnost placeni stavehního družstva čís. 3307. . .. 
nedbale jednání (§ 486 čís. 1 tL zák.) jehŮ' činovníků, pustili-II se do 
stavby dalš'ích qomů a v ní pokračorvali, ačkoliv neměli dostatečných 
hotových prostře-dkú a ačkoli Již podle zkušenosti ze stavby dřívější.ch 
domů věděli že stát neuznává rozpočty stavebních nákladů jimi předlo
žených nýb~ž činí dosti značné škrty, a se nestarali o to, by čekatelé 
složili Částky na ně připadající včas, nebo je zajistili takovým způsobem, 
by je družstvo mělo k použití a t: d. ~ í. s. 3~07: Vy" 

dokladem dlužníkovy neschopnosh platJh nem sIce o sobe, ze nektery 
z věřitelů ho zažaloval O' zaplacení pohledávky po případě vedl Haň 
exekuci, může však po případě oné neschopnosti nasvědčovati okolnost, 
že se žaloby množily a dlužník nemohl zaplatiti čís. 3307. 
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~ zásada § 134 tr. zák. '1 příčinné souvislosti platí i pro obor § 486 tr. 
zák. čís. 3307. 

dle § 486 čís. 1 tr. zák.: »odváž!1ymi obchody« (§ 486 čís. 1 tr. zák.) jsou 
takové, jichž vý~!edek závisí na nevypočítatelné náhodě, pokud nená
ležejí k řádnému vedení obchodu úpadce, nebo jsou v nápadném nc
poměru k jeho majetkovým poměrúm. Otázka vědomí platební neschop
nosti nepadá při skutkové podstatě přečinu podle čís. 1, § 486 tr. zák. 
vůbec na váhu čís. 3082. 

-- dle § 486 čÍs. 2 tl'. zák.: ke skutkové podstatě přečinu po-die § 486 čís. 2 
tr. zák. se vyžaduje mimo jiné neschopnost platiti; tento pojem není 
totožným s pojmem předlu7.ení čís. 3120. 
předlužení je tu, převyšují-li pasiva jmění aktivní, kdežto neschopnost 
k placení předpokládá, že dlužník není ~ to, by veškeré ~vé věřitele 
uspokojil zúplna ve lhůtě přiměřené zásadám poctivého provozování 
toho kterého pOdniku čís. 3120. 

zkušenost však učí, že- pře dlužený dlužník bývá zpravidla též neschop
l1ým platiti, takže vědomí o předlužení může b)rti po případč zárovei'i 
vědomím o neschopnosti platiti čís. 3120. 
~kutková podstata pře_činu podle § 486 čís. 2 tr. zák. jest naplnčna tím, 
že dlužník několika věřitelů, poznav svou nezpůsobilo-st platiti, ne
navrhne včas, bez průtahu, který- by mohl poškoditi věřitele, vyrovnací 
řízení (vyhlášení úpadku), nebo předsevezme takové úkony, dotýkajíd 
se jeho jmční (platí dluhy nebo číní nové), jimiž poškodí věřitele _ 
buď že se zmenši kvota, jíž by se bylo dostalo věřitelům, kteří tu byli 
již v době nastalé insolvence, nebo že se nov)'m věřitelům nedostane 
úplného' zaplacení čís. 3144. ' 

v subjektivnim směru se předpokládá pouze vědomí pachatelovo o ne
způsobilosti k placení, nikoliv také vědomí, že jedná nedbale a že svou 
nedbalostí poškozuje věřitele čís. 3144. 
promlčecí Ihflta činí při ,přečinu podle čís. 2 § 486 tr. zák. jeden rok 
a počíná dnem, kdy pachatel učinil posJedni dluh nebo poslední splátku 
na ú k o r věřitelů (dnem, kdy zpúsohil včřitelůn1 nepodáním návrhů 
v § 486 čÍs. 2 tr. zák. uvedených II f čit o u škodu) čís. 3158. 
II přečinu podle § 486 čís. 2 tr. zák. jest uvažovati o podmínce § 531 b) 
tr. zák. jen za okolností zcela výjimečných, kde obžalovan}r má po rtlC~ 
jistý majetek, který mu umožňuje alespoň částečně škodu z činu vznik
lou hraditi čís. 3158. 
byl-li určitý skutek (kontrahování dluhu) odsuzujícím rozsudkem pod
řaděn pod nedbalé jednání ve smyslu § 486 ČÍs. 2 tr. zák., nelze bez 
porušení zásady ne bis in iodem týž skutek novým rozsudkem kvalifi
kovati jako jednání úmyslné podle § 197 tr. zák., třebas bylo při O'nom 
hlavním přeUčení státnímu zástupci vyhraženo stíhání (§ 263 tr. ř.) 
pro podvod čís. 3364. 

podvodný dle § 205 a) tr. zák.: »zcizením« ve smyslu § 205 a) tr. zák. jest 
jednání, jimž se z majetku pachatelova určitá část vybavuje, aniž na 
její místo vstupuje úplata stejne hodnoty čís. 3187. 
jmění je _zmenšením aktiv zmenšeno jen, neodpovídá-li zmenšení aktiv 
současné a rovnocenné zmenšení pasiv či s. 3187. 
zákon předpokládá, že obžalovaný je dlužníkem více včřitelů a že tito 
přijdou oním zcizením (jinakým zmenšením) o vše, neb aspolí. o část 
toho, nač mají nárok čís. 3187. 

úplata viz úpadek podvodný. 

úplatek viz úplatkářství. 

Úplatkářství (zákon ze dne 3. července 1924, čís. 178 sb. z._ a n.): pojem »veřej
ného činitele« ve smyslu §§ 2, 3 zákona je širší než pojem »úředníka po-
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\"~lalléh() ]z 1tJzhodoválli veřcjn)'ch záležitostí ve smy~ju §§ 104, 105 tr. zák. 
či s. 319S. . 
·atkv m'ěsta ·Brna jsou veřejn}'m pOdnikem v~ smyslL~ prveho ~dstayce,,,§ 6 
~ ·ičh správce je veřejným činitelem 'p?d~e §9 ?',,~ za~ona; pOKud Je ure~
níl~em povolaným k rozhodování vei·ejnych zaleLltosÍl ve smyslu §§ 104, 
105 tr. zák. čís. 3198, . 
púsobnost trest~í~h předpi~ilo §§. 2,,, 3 /~k.OI1~ ;vztahu j; se i na organy a za
městnance veřejnych pOd111ku vydeleC!lych ~ I~ •. 31~8:.. r dl §§ 2 3 zá,.. 
ne·en zločiny podle §§ 104, 105 tr.. zak.: .nyb.rz 1 pr~cl.n)-. po /. ' .' 

J .' h'" u' ahll te' Ž J. de-h o ured11lka (vere]l1cho clIl1tele), ktel y kana pnc azeJl v v, . _ Id' .• I . 
,.. v . , záležitosti (uzavření smlouvy) sam neroz 10 liJe, avsac roz-::;lce o vereJne - "'_ v I" t' "', 319S 
hodnutí věcně připravuje nebo pn nem spo UpUS01I CI s. : "' , 

- i úplatkY poskytované pachatelem za tím účelen:, by -~e I z~a;~J!t ~?n:~e~y~h 
»chikan(~ JSOll trestll)'m jednáním podle § 2 I zak; o up at ars v:' 1 e tl 

O úplatek za to, že budou pachateli poskytnuty »ulevy<..< ve smyslu uvede
ného ustanovení zákona čís, 3198. v,. v 

_ pod trestní ustanovení §§ 2, 3 zákona sl~adají zejmyén.a ony p~lpad:, V,I11C!1Z 
by dodávky byly .b}'."~ly dán:.i, ~onechallY (dotycna ·smlouva bf1a s mm 
uzavřena) i bez d~val11 daru CI s. 3198.. .. . y' 
•• ' §? za'kolla a podvod nesprávnj'rmJ ce1111ml deklaracenl1 pn dovozu preC111 ~ , v' 1". y. 3255 

motorov)'ch kol a sváděním celni!ců dary k ~llevam pn ~y~ lvam ,c 1 S. , . 

přestupek podlé § 2 odst. prvý zákona,,, nabldI ~ po;s~<ytl-h ~~o d s1ave~n:ml~ 
referentu zemské politi-cké správy prospech za hl!1 uce!em, Y, a o o ~tl 
daci _družstevních domů příznivý posudek a ~e. pn~l!u;l!l, by by 10 vyhoveno 
žádosti družstva o zvýšení státní subvence Cl S. 330/. , ., 
spoluvina na tomto přestupku. Návod~em j~s.~ i ten, kdo o,s~b.u ke spacham 
trestného čimi již rozhodnutou, posiluje v JeJlm rozhodnuh Cl s. 3307. 

Úplné opilství viz beztrestnost dle § 2 c). 
- viz též o p i I s tví. 

úprava otázek viz o t á z k Y P o' rot c ft m. . 
Upuštění od pod-nHm viz och r a 11 are p u b II k Y (§ 6). 

.- od pokusu viz p o k u s. , 
- -- viz též o t a z k a d o dat k o v a. 
- - od potrestání viz II r á ž k a t i s k 'e m. 

Urážka na cti: dle -§ 312 tf. zák.: rozsah pojmů »násilné yz!ažen!v nl~y« (§ Sl tl:. 
zák.), »násilí« (§ 98 a) tr. zák.), »skut~cne .ubhze.l11;< S~ 190 Í1. 
zák.) a »urážka s-kutkem« (§ 312 tr. zak.) Je y st~Jn): c l~. 3069. 
kteroukoliv z těchto známek m~ní ~ákop. poras~m te!:s~e n~,do
tkl1lltelnosti jiné nso-by, jakékohv jednam, kt~!e smeruJe pf1'r~lO 
nebo nepřímo proti samotnému tělu nsoby, na n;~,s: .ruka vztahUJe, 
jíž se činí násilí neb lIb1i~uj~ nebo kter~ se mazl Cl s. ~06g. 
není rozdílu mezi skutkovyml podstatamI § 312 va .81 ~r .. z~k., .po~u~ 
jde o urážku skutkem pokud se t,ýče o., s~utecne, nasllne ~zta.zel~l 
ruky po stránce objektivní. R~';dll", tVO~1 jen stranka subJektivv~l. 
Kdežto pro § 312 tr. zák. stacI ~edO'~l, ze se sku~kem, I?O~USUl~ 
vážnost vrchnostellské osoby, vyzaduJ~ § 81 tr. v zak; z!y umys~ 
zmařiti násilným vztažením ruky úředm nebo sluzebm vykon one 
Ů'soby čís. 3069. ,_ . _' , 
předmětem ochrany vrcl:nosten~ky~~ OS?b pod.Ie §o ~12, t}., zak. !lem 
jejich O'sobní čest, nýbrz autonta ured111, ktera muze oyh zi.ehcen~ 
způsobem zakládajícím skutkovou pOdst,atu p'řestupku po~:e § ,312 
tr. zák. také tehdy, když vrchnostenska ,,?,sob~. sama urazku Jako 
takovou osobně nepostřehla nebo ·nepoclhla Cl s .. 3~SO; v' 
nezáleží na tom, zda k urážce došl? v příto~1nostl "t!ebc,h osob c~ 
jen tvMí v tvář vrchnostenské osobe samotne; nevyzadtlJe se, aby 
čin byl spáchán veřejně čís, 3080. 

lil 
·,.li.1 
" , 
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" 
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při přídčlové a](ci jsou orgán)' Státního pozemkového úřadu vrcllllostí 
ve smyslu § .68 tf. zák.; výtka stranickosti nemusí tu býti vždy pro
nesen.a pachatelem ll, védomí, že svým jednáním zlehČuje veřejnou 
au.t?ntll (§ 3~2 tr. zak.), nýbrž může tu jíti po případě o pouhou 
~mtlk.l1)o by~a-ll pronesena starostou a zástupcem (dúvčrníkem) zá
Jť11111lku C J s. 3087. 
pr~ skutkov,~u pOdst,atu přestupku podle § 312 tf. zák. se nevyža
dUJe, by ur~zl.{a do~ahla. tak.ovcho stupně, jak jej předpokládá pře
stupek protI hezpecnostJ ch (§ 487 a násl. tr. zák.), nýbrž stačí 
projev nevážnosti, jímž pachatel vědomě zlehčuje úřední autoritu 
napadeného při konání jeho úřadu nebo jeho služby čís. 3215. 
spadá sem výtka obžalovaného při hlavním přelíčení státnímu zá
stupci, že byl protistranou (soukromým účastníkem) poštván 
čís. 3215. 

dle § 314 tr. zák, viz mi c h á n í sed o ú ř e dní h o V}' k o n u. 

dle' §§ 4,B?---796 !~ .. zál{.: nejde o urážku na cti, byl~li výrok pronesen 
ob~111.enym pn jeho zodpovědném výslechu, neuvedl-Ii nic nového 
a j1l1e!lO', než ,co

y 

byl.již (na rúzn)fch místech) přednesl před tím, 
a proc byl pravc vyslýchán jako' obviněný čís. 3039. 
p:o skutkovou podstatu urážky na cti nestačí ahstraktní zpt"1so
bIlo s! p.r0iev~., l;aplniti J:;0dstatu urážlivého útoku vúbec, nýbrž před
pok.l~da se tret1l1; osobam poznateln)f věcný vztah projevu k určité 
Ů'so~e (~oukn::~e~u ob-žalobci) nebo k několika osobám, patřícím 
k y~r.es.ne vytycene~u okruhu (konkretní způsobilost projevu, po
n.1Sltl usudek spolecnosti o osobní hodnotě jednotlivce) čís. 3064. 
uveř~j~ení člá.nku, )ehož závadný obsah pachatel (redaktor) znal, 
vylucuJe pravidel ne skutkovou podstatu § 6 tisk, no.v. a naplňuje 
e~dstatu přečinu proti bezpečnosti cti podle § 487 a násl. tr. zák. 
Cl s. 3066. 

pt~dpokla~em }i:kol1ll)'lTI. pfedpisům .hovíciho řešení otázky o vině 
pn trestnych cmech proti bezpečnostI cti je, by se so.ud především 
v oboru skutkově zjišťovaCÍ činnosti obíral obsahem, smyslem a 
dosahem závadných projevů čís. 3066. 
yýtky p,r,?ti množ~t,:í osob (příslušníkúm stavu a pod.) lze stihati 
Jak~ t!razky na ctI Jen potud, pnkud jsou míněny jako urážky jed
l10tllvych k tomuto souboru náležejících osob a pokud jim také tak 
bylo rozuměno čís. 3068. ' 
aktivní legitimace k soukromé ohžalobč tu předpokládá, by zna
tťlným zpúsobem byJi označeni jednotlivci na něž se vztahuje 
urážlivý výrok čís. 3068. ' 

>'znameními ua nělwhc se hodícími« nelze rozuměti pouze taková 
7.namení, ktE:rá se výlučně hodí na toho kterého· jednotlivce' na 
~llto, zá~onnou náležitost lze usuzovati i z jiných skutkl}V~··ch ~kol
liG-SÍl pnpadu než právě ze samotného obsahu článku čís. 3068. 
i o sobě llezávadná lidová rčcní mohou ve spojitosti s přislušn}'mi 
obrazy a vzájemnSrm vztahem jako celek nab)fti rázu mážlivého 
čís. 3068. 
Jlouhé ncuposlechnutí příkazu strany, názor odlišný od názoru 
stran).-'. (k?'I1flikt, s. ní) ym~že, sice bfti nečestným se stanoviska strany, 
nemUSl vsak by tl necestnym poale pravidel obeené čestnosti. Mo
rálka zákona nemusí se krýti s morálkou strany čís. 3099. 
směrnice vydané politickou stranou· pro chováni se jejích přísluš
níkl! nemohou proto býti měřítkem pro posouzeni čestnnsti těchto 
jednotlivců, nýbrž rozhodují i tu o cti jednotlivce všeobecné spo
lečen~ké názoEY o'l1c~h kruhú, v nichž žije; ani přestoupení k jiné 
~trane nebo pusobcl1l v jejím zájmu nemusí býti nečestn}rm, kotví-li 

i 

" 
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ve vnitřnim vážném přesvě·dčení, nikoli v záměrech záludn~'ch 
(pokud se nczračí v obojetnem jednání kLi dvčma rúzn}'m stranám) 
čís. 3099. 
urážky na cti nelze se dopustiti in abstracto, nýbrž jen v poměru 
k l1ľčité os-obě nebo k jinému zákonem za způsobil)' uznanému pod
mětu čÍs. 3116. 
i na případy § 487 tr. zák. jest rozšířiti předpoklad §§ 488, 491 
tr. zák., že urážkou múže býti dotčena čest osoby (předmět ve 
smyslu § 492 tr. zák.) p.ří~o jmenované (zejména), nebo osoby. 
označené jen »znameními na ni dopadajícími« čís. 3116. 
byly-li v projevu spadajícím pod hledisko §§ 487-491 tr. zák. za 
osoby, o nichž' má projev platiti, označeny (nejmenované) osoby, 
odlišné výběrem z ostatních tím, že uvedena jejich příslušnost 
k omezenému okľtlhu fysických osob (funkcionářů svazu čs. stu
dentstva) a k určité politické straně, jest tím dána objektivní skut
ková podstata urážky na cti v poměru ku každé z osob a vzešla 
aktivní legitimace žalobní každé z osob, jež náležely k onomu 
okruhu a v něm zase byly případně odlišeny od jin~fch SV}fm příslu
šenstvím k o.né politické straně čís. 3116. 
v subjektivním směru se vyžaduje vědomi obžalovaného, že obsah 
projevu· může ohrnziti čest kteréhokn!iv příslušníka jím vymezeného 
okruhu fysick)fch osob čís. 3116. 
není třeba, by pachatel znal osobu, na niž rovněž dopadají a vzta
hována býti mohou znamení obsažená v projevu za účelem owa
čení jehO' předmětu čís. 3116. 
i osoba pachateli SVOll existencí nebo jménem neznámá múže b)fti 
uražena a také urážku této osoby nutno pachateli přičítati po 
stránce subjektivní, patří-li jen k omezenému okruhu osob, jehož 
se pachatel chtěl závadným článkem (projevem) dotknouti čís. 
3116. 

- při urážce souboru osob se nevyžaduje v příčině příslušnosti obža
lobcú k tomuto souboru pachatelova vina z nedbalosti, .nýbrž pa
chatel ručí za obsah svého projevu bez ohledu na tO', zda ví či 
neví (ať zaviněně čili nic) O oné příslušnosti čís. 3116. 

__ _._ _.. přestup z jedné politické str~ny dO' druhé sám o sobě není ještě 
činem nečestným nebo nemravným, zejména, když' se stal po ná
ležité rozvaze a z vážných důvodů, kotvících ve vnitřním p-řesvěd
čení; není proto pO'uhé faktum přestupku samo o sobě činem na 
cti dútkliv}fm čís. 3126. 
byla-li uražka na cti spáchána spojitosti dvou neperiodických tisko
pisú (připojením seznamu lékařů k vyhlášce nemocenské pokladny 
a rozes~ánim jich členům této. pokladny), llení ten, kdo jako pů
vodce jednoho tiskopisu (seznamu) zařídil spojení a rozeslání jich, 
pOllh~im rozšiřovatelem, jenž by se mohl dovolávati sproštění zod
povědnosti ve smyslu § 1 (2) tisk. nov., nýbrž zodpovídá za p ř e
či 11 proti bezpečnosti cti čís. 3143. 
nezál-dí na· tom, že je "tu i jiný nestíhaný púvodce druhého tisko
pisu (vyhlášky), stačí, že jeden z nich mohl býti pf-ed soud po
staven čís. 3143. 
nezáleží ani na tom, že ani ten ani onen tiskopis sám o sobě ne
obsahuje urážku na cti, stačí, že se urážka podává ze spojitosti obou 
tiskopisú, z nichž v j·ednom je na druhý odkázáno či s. 3143. 

urážka na cti obsahem podání (doporučeně zaslaIiého) byla spá
chž,na v místě doručení úřadu, na nějž bylo podání řízeno, nikoliv 
v místě podání na poštu; nezáleží 11a tom, že soud tohoto místa 
pře~<,:,;~:hl či s. 3183. 

i 
li 
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vtraztl.»klerikál« užíVá se 1 oblektJvně, bez hanl1vé (sesměšfít.J1Cl) 
pnchuÍ! k označení 'Jříslušmkl't určlteho pol1tlckeho přesvědčeni 
čís. 3184. ! 

zná~iI0ov,áni jin}'.ch~.v v~p.o~in.n}'ch) projevech národní příS!UŠ11osti 
(udal11 narodnostI pn sCltam lidu) jest in abstracto »obecně II všech 
rr;orálních lidÍ« uznáno za nečestné, nemravné a ~pt'lsobilé by vin
l11ka uvedlo v opovržení a snížilo ho II veře.iném mínění č i s.' 3196. 

byly-li. urážky vyslove.ny ve formě úsudku, lze jeho správnost 
(~ravdJvo~t) dokazovatl ].ellOrn důkazem pravdivosti návět na jichž 
zakladě byl úsudek učiněn čís. 3207. . J 

o tom, z?a tyto náv~ty (sk~tečnos!i) o,spravedh'íují pronesené v)'tky, 
rozhoduje sond poule volneho UvazenI posllzuje věc podle :;;měro-
datnýc.h p-ovšecvhnýc~ n,ázorú společen~kých o jJojmu cti jak~ž i se 
stanoviska nepredpo]ateho a nestranného pozorovatele čís. 3207. 

sl!bje~tiv~í ná.zort třet,ích os.ob (svědků), že konkretni jednání na 
ll~. pusob!lo ~j"m Cl omm dOlmem (že se jim kritika článku zdála 
pľllchavoli), Je pro posouzení věci vedlejší čís. 3207. 

p~l~~l »ignora,l1 ce« odp,~vídá nedostatel~ pot.řebných vědomostí pro 
~l.IC.j~y, obor v vubec, tUdl~ !:eznalost potrebnych theoretick}'ch nále
~Itost!, kdezt~ z~alost lepch a. neschopnost, uplatňovati tyto. tu 
J~OU,CI .!heoretlcke. znalosti ~rak,tlcky, poukazuje k povaze neprak
tlcke, treba prakticky nezkusenc, nemotorné, nelze však o takovém 
člověku ještě říci, že je »ignorantem« či s. 3207. 

ke ~ku~k?vé PO'~'statě po~le fi,§ ~88, 491 tr. zák. se vyžaduje, by byl 
ura~e:1Y.ledl1othvec oznacen lmel1em atleb aspoň jinými na něho se 
hod~clml znameními, v ta, však nemusí b}/ti taková, by se výlučně 
hodila na osobu urazeneho; nežádá se výlučnost, nýbrž dostateč-
12<;"st znaku, by totožnost uraženého vúbec mohla býti stanovena 
cls.3218. 

označení »vúdcové socialistick}'ch stran a socialističtí redaktoři 
kt:ří, se súčastní řečmi oslav 1. kvčtna«, není tak přesným a dosta~ 
tecnym, by mohla vystoupiti určitá osoba s tvrzením že jiní mohou 
vz!ahova.ti op!~vn~ně y obs~h člá~k~ ?bzvláště na ni, ~ to po případě 
all~, ~ tOym pnpade" ze zavadny clanek byl uveřejněn v 'listě pro 
urclte mesto a okoh a ona Ů"soba je redaktorem socialistické strany 
a 1. května skutečně řečnila čís. 3218. 

ve y snaze !les~u~í s~ k tomu, by se na ','ýtěžku tl"afiky válečnému 
eo~k~z.en~.: ~~I~elene _. t;;dX ,na vpd~leč.ném podniku - mohla sú
castn/tl t~z Fn~ osobya, nlall~l steJny narok na podporu podle zá
k?n?- o yalec;lych posl\oz~nclCh, nelze samo o sobě spatřovati jed ... 
na~l necestn~. v?ovahy vytky ~ nečestného jednání nenabývá sdě
l~m o .takove Cll1nostl napadeneho ani tím, ž'e bylo učiněno v 5-0U

v:~lostJ s projevy vytýkajícími závadné snahy nesoucí se k tomu 
Cll!, by byl snížen podíl jiné osoby na výtěžku jeho trafiky čís. 3268. 

k t~es~llosti u!ážkr na ctlv nestačí sice pouhé byt' i zaviněné nedo
pat~em, l!eyy~ad~le se y~sa:!{ v :,ubjektivním směru úmysl urážeti 
(ammus lI1mnandl), sta,cl vcdoml pachatelovo že se cti jiné osoby 
dotýká způsobem naznačeným v §§ 487-496 tr. zák. čís. 3299". 

d~je:!i .~~ obyiň?váni znameními, připad.ajícími na jed.nu z více osob 
naleZejlCICh ]lstemu souboru, ak~li'hu a pod. (na př. Bat'ovci), aniž 
byv bylo pva~rno, na kter~u z 11lch se urážlivý výrOk vztahuje, je 
ka:da z tecnto osoh dotcenou na své cti a je k podání soukromé 
o?zaloby 0rráv~ěn~ k~aždá z nich, jež se podle způsobu vznesené 
y):tky mUSI obav ah, ze bude třetími osobami pokládána za onu 
Jez Je mí1lěqa urážliv}'m projevem čís. 3304. • 
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v sub.iek1wnim sm0ru se vyhledává kromě védomí pachatelova 
o urážlivé povaze jeho projevu vůbec, Že si pachatel při takovém 
povšechném projevu byl vědom, že podle znamení jím uvedených 
1110hl b}/ti útok vztahován i na jiné osoby, než právě na onu, již 
měl snad při svém projevu na mysli; legitimace k obžalobě ě í s. 
3304. 
libovolné věcné \'azby a slovní formulaci nelze sice pokládati za 
samostatn~T celek, ohledně něhož by bylo zkoumati, zda zakládá 
samostatně skutkovou podstatu přečinu uráŽky na cti, lze však 
zkoumati, zda ohledně jednotlivých, samostatný celek tvořících 
částí letáku bud' skutková podstata trestných činů dána vůbec není, 
či zda v důsledku provedeného důkazu pravdy jest pachatel bez
trestn)'m čís. 3300. 
pokud jde o urážku na cti: tvrdí-li se o někom, že je za veřejnou 
práci honorován (má sinekury), a jsou-li jeho příjmy stotožiíoYány 
se špiritusov~Tmi příjmy čís. 3306. 
bylo-li tvrzeno, že n2mocenská pojišťovna špatně nakládá s po
ji§těnci a že benevolentně ;edná s dlužníky pojistných příspčvkú 
čís. 3344. 

- - dle § 487 tr. zák.: okolnost, že pachatel byl subjektivně přesvědčen 
o pravdivosti sv}/ch tvrzení, stačí k vyvinění s hlediska zločinu 
§ 209 tr. zák., nikoliv však s hlediska přestupku § 487 tf. zák .. 
Jehož suhjektivní stránka se vyčerpává vědomím, že pronášená 
obviněni jsou způ~obilá snížiti obviňovaného v úctě a vážnosti 
spoluobčanú, a úm~yslem, pronésti obvillění přes toto vědomí čís. 
3039. 

~ - - i na případy § 487 tr. zák. jest rozšířiti předpoklad §§ 488~ 491 
tl'. zák, že urážko·u může býti dotčena čest osoby (předmet ve 
smyslu § 492 tr. zák.) přímo jmenované (zejména), nebo osoby 
označené jen »znameními na ni dopadajícírni4:: čís. 3116. 

~ - _ domněnka že »abvinění je křivé a že obžalovaný' o tom ví«, platí 
jen pro obor § 487 tl'. zák. (§ 490 tl'. zák.) , který ukládá břímě dů~ 
kazu pravdivosti (bezelstnosti) obvinění obžalovanému; naprotI 
tomu při zločinu podle § 209 tr. zák. řídí se otázka důkazního bře
mene povšechnými pravidly trestního řádu; ony okolnosti má tu 
soud vyšetřovaÚ a zjišťovati z moci úřední (§ 3 tr. ř.) čís. 3151. 

dle § 488 tl'. zák: mážka na cti ve smyslu § 488 tr. zák., byl-li v)'bor 
nemocenské pokladny viněn ze stranického, stanovám se příčícího 
jednání, spočívajícího ve vědomém a soustavl1ét;J po~~oz~)Vání on~
mocnčvších delní,ků odpíráním podpor, na ktere mall narok; legl
mace k žalobě jednotlivých členů tohoto vý·boru (; í s, 3100, 

dle § 489 tl'. zák.: za veřejně pronesený dlužno výrok pokládati i tehdá, 
byl-li pronesen za okolností, za nichž je o to postaráno nebo s urči
tostí je se nadíti, že. obsah výroku dojde rozšíření v širších kruzích. 
Obvinění před orgánem bezpečnostní policie jsou zpŮSObilá (§ 84 
tr. ř.) vejíti úředním pa-řadem ve známost širšímu a předem nevy
mezenému ·kruhu osob čís. 3039. 
nemohl-li v konkretním případě nbsah sdělení pachatelova býti po
střehnut nikým jiným, než osobou, jíž bylo sděleni učiněno, nestačí 
pro veřejnost výroku okolnost, že byl pronesen v místnosti veřejně 
přístupné či s. 3039. 
obava z tre::-tniho stíhání jest po případě zvláštní nutící okolností 
ve smyslu § 489 tr. zák. čís. 3039. 
za veřejně proneSel1~T (ve smyslu § 489 tl'. zák.) dlužno považovati 
výrok ,byl-li učiněn na takovém místě a za takových okolnosti, že 
mohl býti posUehnut třetími osobami čís. 3095. 
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:;lači, že h:yl výrok pronesen v místnosti obecně a kdykoli přístupné 
(v lesním úřadě) čís. 3095. 

dle § 490 tr. zák.: pro dúkaz pravděpodobnosti nestačí důkaz pouhé 
bezelstnosti, nýbrž je třeba, by. se mohl pachatel odvolati na jemu 
před činem známé okolnosti, jež při pečlivém zkoumání postačo
valy ku předpokladu pravdivosti tvrzených skutečností čís. 3039. 

._- - -- při zkoumání, zda v tom kterém případě stačí dókaz podle druhého 
odstavce § 490 tr. zák., nesejde na abstraktní takové zpúsobilosti, 
nýbrž na tom, zda in concreto taková obava byla důvodem, pro 
který učinil pachatel urážlivé Údaje veřejné čís." 3039. 

důkaz pravdy musí se nésti k obsahu urážlivého projevu čís. 3100. 
důkaz pravdy může býti prováděn také okolnostmi a průvodními 
prostředky vzešlými teprve po ot~vinění, jež má býti dokázáno 
čís. 3184. 
byly-li mážky vysloveny ve formě úsudku, lze jeho správnost 
(pravdivost) dokazovati jenom důkazem pravdivosti návět, na jichž 
základě byl úsudek učiněn; O tom, zda tyto návčty (skutečnosti) 
ospravdlňují pronesené výtky, rozhoduje soud podle volného uvá
žení, posuzuje věc podle směrodatných povšechných názorů spo
lečenských o pojmu cti jako'ž i se stanoviska nepředpojatého. a ne
stranného ,pozorovatele; subjektivní názory ,třetích osob (svědku), 
že konkretní jednání na ně působilo tím či oním dojmem (že se 
jim kritika článku zdála přiléhavou), je-pro- posouzení věci vedlejší 
čís. 3207. 
otázku důkazu pravděpodobnosti jest posuzovati podle měřítka 
objektivního. Musí býti dokázány takové skutečno-sti, jež při be
dlivém objektivním zkoumáni pro svou vnitřní spn:ehlivost a pře
svědčivost postačují, by tvrzené obvinění mohlo býti pokládáno za 
pravdivé čís. 3354. 

--- podle § 491 tr. zák.: rozhodnými pro řešení otázky, zda výrok spadá 
poj § 491 či § 496 tr: zák., jsou okolnosti., za nichž, jakož i forma 
a spojitost, v níž ho bylo použito. Výrazy ve formč úsudku jest pod
i'aditi § 491 tr. zák., i když jsou jinak nadávkami čís. 3038. 
y)rznam slov: revolverový (kanál-ný) žurnál a Scheissblatt čís. 
3038. 
pouh)' nepřístojn}' v}/raz (»sorta lidí«) Tlení ještě sesměšňováním 
podle § 491 tr. Lák., které vyhledává snížení v úctě a vážnnsti 
čís. 3066. 
souběh přečinů podle §§ 491 a 303 tL zák. čís. 3068-
i o sobě nezávadná lidová rčení mohou ve spojitosti s ph slušnými 
obrazy a vzájemným vztahem jako celek nabýti rázu urážlivého 
čís. 3068. 
»znameními na někoho se hodídmi« nelze rozuměti pouze taková 
znamení, která se v~'luČI1ě hodí 11a toho kterého jednotlivce; na 
tuto zákonnou náležitost lze usuzovati i z jin)'ch skutkových oknl
ností případu než právě ze samotného obsahu článku či s. 3068. 
poukaz na );křesťanskou« v)rchovu pachatele přestupku podle § 414 
tr. zák. v souvislosti s tvrzením o jehO' bezcitném a trestném za
chováhi se k dítěti jest po případč haněním ve smyslu prvníhO' pří
padu § 491 tr. zák., připouštějícím dúkaz pravdy čís. 3184. 
vydáváním ve veřejný posměch (§ 491 tf. zák.) nelze rozuměti 
již sesměšňování někoho, (tudiž ironické, satirické, sarkastické v)'
razy, karikatury, vúbec dobírání si někOho), n)'brž pouze takové 
sesměši1ování, jímž má někdo b}'ti na vážnosti snížen čís. 3207. 
pojmu »ignorance« odpovídá nedostatek potřebných včdomostí pro 
určitý obor vůbec, tudíž neznalost potřebn}"rch theoretických nále
ž,ito:-;tí, kdežto znalost jejich a neschopnost, uplatiíovati tyto tu 
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Jsouci theorctické zna10sti prakticky, poukazuje Je pyv3ze Ilepr~k
tické třeba prakticky nezkušené, nemotorné, nelze vsak o takovem 
č\ovČku ještě říci, že je »ignorantem« či s. 3207. 
ke skutkové podstatě podle §§ 488, 401 tr. zák. sť~ Vxž~dl~je, by vb)"l 
uražen)1 jednotlivec označen jménem ~ne? aspon )111)'1111 na, IH~h? 
se hodícími znameními, ta však ne~HlsI b~h !akova, ?y vse VylUCl~C 
hodila na osobu uraženého; nežáda se vylucnost, ny?~z dostatec
nost znaku, 1))' totožnost uraženého vůbec mohla by tl stanovena 
čís. 3218. 
jde-Ii o přestupek podle ~ 4~1 tr. zák., ,test s~íháni i:~lD: ,v.yhra.žve~lO 
pouze obžalobě sonkromc, t.re~)a~ se ur~zka tykala..,. ver.~JI.'.eh? ure~
níka cO' do ČU1Ú jehO' povo1a111 (cl. V zakona ze 11. plOSll1Ce 186_, 
čís. 8 ř. zák. z roku 1863) či s. 3220. 
»chamtivostÍ« (§ 491 tr. zák.) jest nezřízcll~ žádost po yel;čzích 
a po· majetkovém prospěchu,. vlakotn~ ba~el~: 1?.? r?ZTI-:n.oze111 yllla
jektu, které nepřehlíží ke kvalt!e pro~tredk?, llm!z ma by tl. dos~~eno 
tohoto účelu. Nespadá sem vsak vyrok, ze »nekdo ne-ma dosh na 
svém majetku« čís. 3223. 
pod pojem »vydávání II ,veřein}: posm~:~« (p~sl. příp~d. p:v~ho o.dst~ 
§ 491 tr. zák.) nespada kazde sesmesnova111, pO~~l1~al11 se, nybrz 
~e vyžaduje, by projev by! SVOll podstatou ha.nllvym ve sm~'slu 
prv)lch dvou případů prvého 0odst. § 4~; tr .. zaJe, by s~ dotyl~al 
!;-dské hodnoty napadeného zpusobem, jlmZ Je yna-padeny uvad.eyll 
v nebezpečí, že v očí;h )in}lch lidí zt,ratí na", ~~e~pok:ade~h. va~~ 
nosti a úcty, na niž ma 11.arok pn~!e s~'ev ?sObno~tl, Jak se pl oJevuJe 
v jeho vlastnostech a v jeho smyslem Cl s. 3299. , , .•. 

__ _ _ ~p'adá sem, je-I; kdo v článku .ozn~~e.n v~a .. o~obu, ktera s~ym~ ~ll~' 
projevila vlast nesti a s11lýšleJ1l, UC1l11VSl Jl ledno~l z nelne~avJ~lc
nějŠích osob tl všech česky cítících lidí v repubhce, ,a ~a c!oyeyk~ 
takového rázu, který činí pochopitelným, že byl a vcrojatne Jestc 
bude bit čís. 3299. 

_ _ __ výtka zmenšené věrohodnosti z dllvodu, že byl kdo již pro rů!né 
přestupky potrestán a že ~lěl. více výstupú s nbecenstvem, jest 
v},tkou opovržlivé vlastnostI Čl s. 3345. y . 
okolnost že podkladem vydávání u veřejný' posm~c~ n~bo ha-nel1l, 
byl vzta!1 k určitému jednáni napadeného, z, n~hoz Jakozt~.1l1rav:l: 
soud je pozastavený v}'1"ok odvozován, nel11 zavado'tl pOllZltelnostl 
§ 491 tr. zák. čís. 3354. 

podle § 492 tr. zák.: politická strana a případné je~í pobo'čky (n~žší 
organisační nddily) nejsou spolky ve smyslu z3"l~ona spo~l~ov~ho 
ze dne 15. listopadu 1867, čís. 134 ř. zák.,; org':11.1sace pohtlckych 
stran nejsou vůbec žádnS'm zákonem upraveny CI s. 3105. . 
otázku aktivní leO"itimace k soukromé obžalobě jest tu zkoumati 
r:a podkladě org:n1sacního řá~l: s~rany ~ í s. 310? .. . 'Yl 

výtky proti souboru osob (.pohhcke strané) lze st}.hat: J~~o u~azKu 
na cti jednothvců náležejíc.íc~ tO~1UtO sO;i~oru v(pnslu~l1lku ~tr~ny) 
jen potud, poklId byly imneny l~k.o y l~raZKa techto jednothvctl, a 
pokud jim tak bylo též lze rozumetl Cl s. 3105: . . . 
v takových povšechn)·ch proje\'ech jes~. spatrovah 'pro)ev, .Jedno-

'tlivci ubližující toliko, když projev má Jisty z.natel!1Y ve cny vztah 
k osobě jednotlivcově, čemuž IJudey ta~ zpra:ldl~~ ,len. tehvda, ';lZt~
huje-li se projev na okruh osob pocetn.e pot!ierne uzky, presne v)~ 
t)'čťn~r, kde osobnost jednotlivce neustupuje naprosto do pozadl 

-@ čís. 3105. . 
bvh;-li v projeVll spadajícím pod hlechsko §9 487-491 tr. zak za 

" " .. v ' . J t·t· , ( eJ·mOl1ované) osoby vsoby, o mclE ma projev pal 1, Oln<1Cen) n ~ '- , 
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odlišné" v~berem z OS~(lt!líc~ tím, že uvedena jejich příslušnost 
k, omezenCIl1U ok}:u~u t~r~lck)'ch osob (funkcionářú svazu čs. stu
dent.stva) a k urC!~C p,J!Jtlck~ straně, jest tím dána objektivní skut
ko~a pÚ'~~.t~ta ur<:zl~y n~ C!l y poměru kll každé z osob a vzešla 
aktlvl~l legJtlmace zaJo.bm kazde z osob, jež náležely k onomu okruhu 
aj v n,em ~~se ,byly p~lp.,a.dnč odlišeny od jiných svS'm příslušenstvím 
{ Dne polltJcke sŤrane C I s. 3116. 

v s~bjékti~l!.ím :-mě~l.{ ~e vyžaduje vědomi obžaiovaného, že obsah 
ProJ ___ Vll rrll~ze ,ohrozItI cest kteréhokoliv příslušníka jím vymezeného 
?krU~.~l fYS1Cky.~h osob. N~ní tře,b~, by pachatel znal osobu, na niž 
~ovnez d?padaj! a vztah ovana by tl mohOll znamení obsažená v pro
Jevu za ucelem označení jeho předmětu čís. 3116. 
j ?~oba pach~teli, ~vO'u ,existenCÍ nebo jménem neznámá muže b)'ti 
t,1l a~ena. a ~ake L~~a~k~ teto o.soby nutno. pachateli přičítati po stránce 
~ubJektJvn~, P?tn-h .len y k, omezenému okruhu osob, jehož se pa
chatel chtel zavadnym c1anktm (projevem) dotknouti čís. 3116. 
při ur~žce soubnru osob se nevyžaduje v příčině příslušnosti oh
~alobcu ~,t~mutn soub~~u pac~ate!ova vina z nedbalosti, n}rbrž pa
ch~tel r~c! zya .y~'~sa~ SVC!10 prOJEVU bez ohledu na to, zda ví či neví 
(a1 zavmenc clh I1lc) o ollé příslušnosti či s. 3116. 

podle ~ 495 odst. druhý tr. ř.: právní zástupce zemřelého soukromého 
ob}allob~.e není OS~bO~l, která by pOdle § 495 odst. druhý tl'. zák. 
mela y~avc; setrvaŤ! dale 11a obžalobě .jeho jménem podané a učiniti 
knnecny navrh na potrestání obžalovaného čís. 3068. 

podle § 496 tr. y:zák.: rozhod~ý1ll! pro řešení otázky, zda výrok spadá 
pod ~. 49? CI §,y496 tr. zak., .t~ou 0~01110stl, za nichž, jakož i forrná. 
~ sp'~'Jlto;,1, v mz ,ho 1;>yl0 pO'lIZltO. Vyrazy ve forme úsudku jest pod
radltl § 491 tr. zak., I když jsou jinak nadavkami čís. 3038. 
.pou,hé, tř~bas. opětovn.é u~ození násadou lopaty přes ramena bez 
J~kychk?hy,. il~sledkú, Jes~ len ~lým nakládáním ve smyslu § 496 tf. 
zak., nejvyse utúkem na Il1tegntu tělesnou, llikoliv útokem proti ži
votu ve smyslu § 2 g) tr. zák. čís. 3278. 

podle § 497 tr. zá~.: :Irážky ~:la cti ve smyslu § 497 tr. zák. 'neSpadají 
pod .U~t~~lOV~l1l zakona C1S. 124/24 sb. z. a 11., nýbrž náleží o nich 
souditi radnym soudům čís. 3268. 

v~tka zmenšené věrohodnosti z dúvodu, že b\'l kdo již pro rLlzné 
p:estupky po~r~stán a že měl více' výstupu ~s obecenstvem, Jest 
vytkou opovrzhvé vlastnosti čís. 3345. 

poslance: podle § 52 jedno řádu pasl. sněm. čís. 3l61. 
- viz též poslanecká sněmovna. 
skutkem: pojem čís. 3069. 
- viz též urážka dle § 312. 
soudce viz p oř á d k Q. V á p o k II t a. 

tiskem (zák?n ~e dne ,30. května 1924, čÍs. 124 sb. z. a lL): obor působnosti 
zodpoved:neho reaaktora čís. 3031. 

úřadem ~chváIený zodpovědn)r redaktor musí za::>távati po.vinnosti jemu 
podle, ~~'k~na ná}:žejkí (čl. pl. zák. ~ís. 14~/~8, § 6 zák. čís. 124/24) 
yezdyy sam'yy,:emuze tuto p,ovlllnost svemocne presunouti na jinou osobu; 
1 kdyz poven takovou ~s?'ou úkoly jer:nu náležejícími, ručí sám před zá
~,;,ne~l za poklesky byt I 7. nedbalostI nebo neznalosti jeho náhradníka 
cls.3031. 

jehn.zodpově.dl:O~t by odpadla toliko, kdyby i při použiti potřebné péče 
bez Jeho :avmem (na př. ná~IÝvm těžký~ onemo.cněním, živelní pohro
!Zb~~. a pod.) mu bylo znCmOZl1eEO, dostati redaktorské povinnosti č í s~ 
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nastane-li nut1l03t ustanoviti náhradník.'!. (na př. jde-li zodpovědn}' re
daktor na dovolenou), musí býti tato změna zpús0bem v § 10 odst. třeN 
tisk. zák. předepsan}'l1l příslušnému úřadu včas a řádně oznámena; toto 
oznámení děje se na úřednim místě samém a nesplní se prostým nde-' 
vzdáním jeho na poštu čís. 3031. 

._- podle čl. III zak. čís. 142/68 (§ 42 zák. na OChL rep. jest pro skutkovou 
podstatu ve směru objektivním jedině rozhodným trestn}' obsah článku 
čís. 3036. 
i citace článků nezávadně uveřejněných a každému přístupných může 
se státi trestně závadnou či S. 3036. 

vydavatel listu jest oprávněn (§ 27 tisk. nov.) podati soukromou ob
žalobu, čelil-li urážlivý útok proti listu jím vydávanému. Z trestního 
oznámení i z obžaluby musí jasně vysvítati, jménem koho vydavatel 
vystupuje jako obžalobce, zda jménem vlastním či jménem listu čf S. 
3038. 

§ 40 tisk. aov. nezrušil čtvrtý odstavec § 28 tisk. zák., jímž byla stano
vena věcná immunita sdělení o. veřejném rokování sněmu; by bylo lze 
novinářskou zprávu pOkládati za takové sdělení, musí býti již z její 
vnější úpravy pro každého čtenáře seznatelno, že, kde a kdy bylo to, 
co je v článku uvedeno, skutečn~ předmětem onoho rokování; nestačí, 
že jsou tyto oko.lnosti zřejmy z poznámky na jiném místě listu čís. 
3038. 
pro důkaz pravděpodobno.3ti nestačí dťilwz pouhé bezelstnosti, nýbrž je 
třeba, by se mohl pachatel odvolati na jemu před činem známé okol
nosti, jež při pečlivém zkoumání postačovaly ku předpokladu pravdi
vosti tvrzených skutečností čís. 3039. 

pro urážku na cb spáchanou oh~:;ahem tiskopisu jest místem činu místo 
tisku (§ 486 tr. ř.) bez ohledu na to., kde byl tiskopis rozšiřován a bez 
ohledu na územní právo stran (§ 51 pos1. odst. tr. ř.) čís. 3046. 

promlčecí doba se staví ve smyslu zák. ze dne 30. květ:1a 1924, čís. 126 
sb. z. a 11, až de dne, kdy soud úředně zvěděl, že nastala událost, jež 
má za následek, že není souhlasu sněmovny ku stíhání obžalovaného již 
zapotřebí ~(obžalovallý hyl zbaven mandátu) čís. 3048. 

nedospěje-Ii kmetský' soud (pětičlenný senát) na základě výsledků hlav
ního přelíčení k přesvědčení o přičítatelnosti činu podle § 1 tisk. 110V., 
jest na něm, by uvažovalo zavinění zodpovědného redaktora s hlediska 
§ 6 tisk. nQv. bez obledu na to, zda zněla obžaloba toliko na přečin po
dle § 1 tisk. BOV. či in eventum na onen přestupek, neb zda byla v tomto 
směru teprve dodatečnc změnčna nebo doplněna (§§ 262, 267 tr. ř.) 
čís. 3066. 
rozsudky kmetsk}'ch soudt'i (pětičlenn~rch senátů) lze napadati co do 
výroku O' vině jedině zmateč:1í stížností, ať jde O' přečin proti bezpeč
nosti cti či jen o přestupek podle § 6 tisk. nov. čís. 3066. 

uveřejnění článku, jehož závadnS' obsah pachatel (redaktor) zna'l, vy
lučuje pravideIně skutkovou podstatu § 6 tisk. nav. a naplňUje pod
stahl přečinu pmti b,ezpečnosti cti podle § 487 a nasl. tr. zák. čís. 
3066. 
vydavatel a vlastník periodického tiskopisu mají býti obesláni k ~rnír
nému jednáni vedle obviněných a k hlavnímu přelíčení vedle obžalova
ných i tehdy, když sami obviněni (obžalováni) nejsou (§§ 8, 23 zákona) 
čís. 3089. 
podie § 56 tr.- ř. jest pravidlem. že se má trestní řízení pro více činú té
muž obviněnému za vinu kladen\lch vésti současně tl téhož soudu čís. 
3098. . , 
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anI tlsková nrwela sb. z. a n. či:,. 124/24 ::;e v podstatě neodchduie od 
tohoto pravidla, pokud jde o činy v § 1 a 6 tisk. IlOV. (§ 6 próY. "nař.) 
čís. 3098. 
oddělené provedeni sbíhajících se trestních včcí (§ 57 tr. ř.) jest pře
necháno volnému uváženi soudu; možné újmě obžalovaného nepouži_ 
tím zásady §§ 34, 35. '267 tr. z. pořadem § 265 tl'. ř. lze čeliti pořadem 
§ 410 tr. ř. čís. 3098. 
obžaloba pro trestn}' čin podle § 1 tisk. nov. obsahuje (§ 262 tr. ř.) 
v sobě vždy td' obžalobu pro zanedbání povinné péče čís. 3098. 
trestn~' čin jest jak v případě § 1 tak § 6 tisk. nov. týž; vždy jde o uve
řejnění článkl1 trestného O'bsahu tiskem; rozdíl je jen li tom, že se v onom 
případě stalo uveřejnění do!osnč, v tomto toliko kulposně čís. 3098. 
zodpovčdn)"f redaktor nesproMl1je se zodpovědnosti pouhou skutečností, 
že funkci redaktora dočasne nevyk.:mával, jsa na dovolené (§ 6 tisk. 
nov.) čís. 3098. 
tisková novela (na rozdil od trestního řádu) nerozeznává přesně mezi 
rozsudkem odsuzujícím a sprošfujícím, spatřu.iíc předpoklad pro opravný 
prostředek (j zmateční stížnost) jen v tom, že některé z osob v zákoně 
blíže uvecten)'ch vzešla z v)'roku soudu »újma« čís. 3100. 
sprošfujícím rozsudkem ve smyslu §§ 281 odst. prv~', 259 čís. 3 tr. ř. 
jest jen takovS' rozsudek, .Hmž byl obžalovan~f sproštěn úplně a bez vS'
hrady, tak že jeho zájem není dotčen ani vedlejšími výroky rozsudku; 
v případě § 13 (2) tisk. nov. nejde o sprošťující rozsudek v onom smyslu 
čís. 3100. 
byli-li původce a zodpovt:.dn)' redaktor sproštěni vzhledem k § 4 tisk. 
nov. z obžaloby pro přečin proti bezpečnosti cti (přestupek zanedbání 
povinné péče), zároveú však bylo podle § 13 (1) tisk. nov. vysloveno, 
že pravdivost závadné zprávy nebyla prokázána, a podle § 13 (2) tisk. 
nov; uloženo zodpovědnému red-aktorovi a vydavateli, by uveřejnili bez
platně a bez poznámky rozsudkový výrok a nahrad.ili útraty, jest při
znati právo zmateční stížnosti jak obžalovanélllu redaktůrovi (vydava
teli), tak i původci čís. 3100. 
důkaz pravdy musí se né.o;ti Je obsa,hu urážlivého projevu čís. 3100. 
záko-n nezmčnil předpisy XVI. hlavy trestního řádu o vydání v obžalo
vanost, podle nichž je úkonem bezprostřeru1ě po po:::lál1í obžaloby ná
sledujícím doručení obžaloby obviněnému či s. 3109. 
obžalobce není povinen použiti prostředku ku zjištění původce; veřejný 
obžalobce není povmen ani ke smírnému jednání, nežádal-li o ně obvi
něný; smírné jednání bez návrhu (obhgatorně) jest předsevzíti jen 
v případech soukromého návrhu na stíháni nebo soukromé obžaloby 
čís. 3109. 
doruč-enÍ obža-Ioby bez předsevzetí procesnkh úkonů .podle § 8 odst. 
prvý a druhý zák. čís.. 124/24 sb. z. a 11. (jmenování původce a zave
dení smírného jednání) není zmatečn)'m čís. 3109. 
aby ten, kdo urážlivou zprávu sepsal, mohl býti pokládán za púvodce 
ve smy~lu § 1 (3) ČÍS. 1 zákona, jest třeba, by bylo jeho cílem, by 
zpráva byla uveřejněna tiskem; kde této podmínky není, nelze pisatele 
(informátora, objednatele) zprávy považovati za púvodce, nýbrž jed-ině·· 
toho., kdo její uveřejnění nařídil čís. 3110. 
byla-li urážka na cti spáchána spojitostí dvOU neperiodických tiskopisů 
(připojením seznamu lékařťi k vyhlášce nemocenské pokladny a roze
sláním jich členům této (pokladny) není ten, kdo jako původce jednoho 
tiskopisu (seznamu) zaří·cil ~pojení a rozeslání jich, pouhým ľozšiřo
vatel-em, jenž by se mohl dovolávati sproštěnÍ" zodpovědnosti ve smyslu 
§ 1 (2) h;k. nov., n~,brž zodpovídá za přečin pruti bezpéčnosti cti či s. 
3143. 
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nezáJdi na tem, že je tu i .iin~r nestihan~1 původce druhého tiskopisu 
(vyhlášky), stači, že jeden z nich molll b)·ti přtd :-;oud postaven; ne
záleží ani na tom, že ani ten ani onen tiskopis sam o sobě neobsahuje 
uráiku l1a cti, stačí, že se urážka podává ze spojitosti obou tiskopisl1, 
z nichž v jednom je na druhS' odkázáno čís. 3143~ 
podle § 18 tisk. nov. mMe soud 2.3 podmínek tam llveden)'ch, odsoudí-li 
obžalovaného, upustiti od jého potrestání; toto arbitrerní rozhodnutí 
kmťtskéilo sůudu íze napOldat! pouze odvoláním; za ně jest považovati 
opravl1c podání bez ohledu na jeho označení a formální úpravu; není-Ii 
tu dúvodů devoiuc0 podle § 296 tr. ř .. , jest k vyřízení onoho opravnéhD 
prostředku podle § 294 tr. ř. příslušri)'lTI vrchní zemský soud čís. 3146. 
v případě § 18 čis. 1 zák. čís. i 24/24 jest uvažovati a rozhodnouti o pod
míněnosti odsouzení) i kdy? vinníku výkO'n trestu nehrozí čís. 3154. 
»plhodcem« (§ 1 (3) zákona) jést, kdO' proto, by byla urážlivá zpráva 
uveřejnčna bském, dal informaci v takové zprávě použ.itou, pokud 
zpráva souhlasí s informací čís. 3165. 
zodpovědnost informátora podle tiskové novely může přijíti v úvahu 
pouze tťhdy, když své sdělení učinil za tím účelem, by bylo uveřejněno 
tiskem čís. 3165. 
prvním úkolem kmetského soudu jest, by zjistií obsah, smysl a dosah 
obžalobou pozast8iveného tiskového- projevu, při čemž rozhoduje způ
~ob, jakým pojímá nepř,edpojat~J čtenář při rozumném výkladu ob::;ah 
projevu a jeho smysl čís. 3174. 
stíhacím ÚkOneri1 přerušujícím promlčení pO'dle § 531 tr. zák. jest ob
sílka ku smírnému jednání podle § 8 (2), nikoliv v)'zva k půjmenování 
původcl-: půdle § 8 (1) tisk. nov. čís. 3174. 
smysl tiskové zprávy jest vzíti v úvahu tak jak zněl a muhl býti o sobč 
chápán čtenáři listu čís. 3177. 
k beztrestnosti ve smyslu § 4 tisk. nov. nestaČÍ subjektivní bezelstnost 
pa.chatclova,_. nS'brž uvádčné jím podklady. pro tvrzení' zprávy· musí ob
státi také pI'ed činností posuzující objektivne otázku, zda to, Co vyšlo 
na jevo na skutečnostech, odúvodúovalo při svědomJtém, nikoliv lehko
vážném zkoumání, hledí-cím spů:u k povaLe zdrojů, z nichž ·zpráva čer
pána, závěr, vyslovený pak obsahem zprávy čís. 3177. 

tre~tni zodpovědnost zo-upovědného redaktora za zločin nebo přečin 
spácha·ný obsahem periodického tiskopisu není zalO'žena již skutečností 
jeho zodpovědného redaktorstvi, nýbrž tím, že odevzdal dílo, jež se má 
rozmnožiti, do tisku čís. 3177. 

s hlediska § 6 tisk. nov. nezáleží na tom, že O'bžalovaný zodpovědný 
redaktor nebyl puvodcem článku; lze ho stíhati i když je původce znám 
a múže býti stíhán a p-ostavtn před tuzemský soud (§ 1 odst. drLlh~' 
tisk. 110V.) čís. 3177. 
je-li zjištěno, že obžaIovaný zodpovědný redaktor jako takov~' článek 
četl a, jsa si vědom urážlivosti jeho obsahu, dal jej do tisku, nejde o pře

·stupek § 6 tisk. nO'v., ilýbrž () přečin proti bezpečnosti cti čís. 3177. 
důkaz pravdy múže býti prováděn také okolnostmi a průvodními pro
středky vzešlS'mi teprve po obvinění, jež má býti dokázán6' čís. 3184. 
kmetsk)' soud mÚ7.e použíti jako pramene svého přesvědčení odsuzuji
cího rozsudku pro vytýkan~' čin čís. 3184. 
výzva soukromému obžalob ci marnč daná, by podal případné své ná
mitky do· určité dob}", nespojená s pohrúžkou podle druhého odst. § 112 
tl'. ř., jest toliko opatřením poJit § 10 tisk. nov., s nímž nemohou býti 
spojeny násled.ky zmeškání či s. 3186. 
vS'rok soudu v příčině otázky, zda byly prokázány alespoň takové okol
lilJsti, pro které tvrz<:'11i zprávy mohlo b),ti důvodně pokládáno za prav-
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divé (§ 4 tisk. nov.), je V}'rOllCm jeho skutkově zjišťovací činnosti. Zá
kon formuluje tuto náležitost beztrestnosti objektivně; nezáleží na sub
jektivním výsledném dojmu a přesvědčení pachatelově čís. 3196. 
trestnost vylučující důvod podle § 5 tisk !lQV. předpokládá kromě toho, 
že redaktoru hrozila újma rázu tam naznačeného ještě, že redaktor jme
noval spnivně původce; k tomuto pojmenování původce lze jako k před
pokladu beztrestnosti přIhlížeti toliko tehdy, když původce znám není 
či s. 3207. 
urážky na cti ve smyslu § 497 tr. zák. nespadají pod ustanovení zá
kona čÍs. 124/24 sb. z. a n., nýbrž náleží o nich souditi řádným sau
dllm čís. 3268. 
uveřejnění rozsudku ve smyslu § 14 tisk. 11O'V. má sloužiti za dostiuči
nění pro soukromého obžalobce;_·dostiučínění lze žádati jen v poměru 
k vině čís. 3299. 
k beztrestnosti podle § 4 tisk. nov. nestačí, že obžalovaný »pod!e svého 
mizoru« pOkládal výtky za důvodné, nýbrž Je zkoumati, zda Re dověděl 
o stížnostech takového rázu, že mohly hýti podle svého věcného obsahu 
objektivně pokládány za pravdivé a správné čís. 3344. 
je:-,t přihlížetI 1 k tomu, zda ~e nemohl snadno přesvědčiti o bezduvod
nosti v~'tek, kdyby si byl povšiml předpisu zákona o nemocenském 
pojištěni a obecných zásad, platných pro poskytování podpor II do
tyčné pojišťovny č f s. 3344. 
kmetský soud jest vzhledem k ustanovení § 28 tisk. nov. soudem v)r
lučným čís. 3345. 
jeho věcná příslušnost nemůže býti vzhledem k ustanovení § 6 prov. 
nař. čís. 124/1924 rozšířena ani na takové spojité trestné činy, které by 
o sobě .náležely do příslušnosti soudu nižšího čís. 3345. 
nemůže rozhodovati v případech jemu zákoncm nepřikázaných stejně 
jako nemůže obecn}' soud sborový rozhodovati o věci, pro niž je pří.:. 
slušným soud porotní čís. 3345. 
kmetský soud vyslovuje svou nepříslušnost k projednání věci, má roz
hodllouti rozsudkem, který lze napadati zmateční stížností z důvodu 
čis. 6 § 281 tr. ř. či s. 3345. 
výtka zmenšené věrohodnosti z dúvodu, že byl kdo již pro různé pře
stupky lJotrestán, a že měl víte V}'stupú s obecenstvem, je výtkou opo
vržlivé vlastnosti; i když byla v obžalobě kvalifikována za přestupek 
§ 497 tr. Lák., musí ji kmetsk)1 soud zkoumati s hledi-ska §§ 491 a 493 
tr. zák. čís. 3345. 
společným znakem všech čtyř v § 1 (3) tisk. nov. uvedených připadů 
jest, že se činnost pachatele, by mohl býti pokládán za pUvodc·e, nesla 
k tomu, by urážlivá zpráva byla uveřejnčEa v tisku; mezi uveřejněním 
zprávy a činností puvodce musí býti příčinn)', jím chtěný vztah; tomu 
ta~ není, schválil-li kdo dodatečně postup (uveřejnění závadného inse
rátu) jiné osoby čís. 3352. 
otázku důkazu pra.vděpodobnosti jest posuzovati podle měřítka objek
tivního. Musí býti dokázány t,akové skutečnosti, jež při bedlivém objek
tivním zkoumání pro svou vnitřní spolehlivost a přesvědčivost posta
čují, by tvrzené obvinění mohlo býti pokládáno za pravdivé č í.s. 3354. 
objektivní po-stačitelno-st dokázaných okolností k důvodnému předpo
kladu pravd~lvosti zprávy nemůže však ospravedlniti sproštční ve smyslu 
§ 4 nov. čís. 124/24, je-li prokázáno, že obžalova-nS' subjektivně věděl, 
že objektivní průkaznost c:.otyčných okolnosti je jen zdánlivá a že věc 
se má v pravdě jinak čís. 3354. . 
otázku zda zájem v konkretním případě sledovaný je zájmem vereJl1ym, 
jest řeŠiti s hlediska Objektivního. Nestačí subjektivní přesvědčení pa
chatelovo, že jednal v úmyslu _chrániti veřejný zájem čís. 3354. 
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shoda zájmu stranického se zájmem vereJl1ym jest po případě mozna; 
jde o zájem veřejný, šlo-li o to, by byl zahezpečen pro vůdčí místa 
v mocné politické straně v)'běr osob nejčestnějších čís. 3354. 
§ 4 tisk. nov. nechrání útoky vybočující z mezí zvláštnosti případu a 
neobmťzující se na míru nejnutnější, pokud ·bylo třeba dotýkati se cti 
soukromého obžalob ce čís. 3354. 

úředníka viz ú ř e dni k v e ř e j n S'. 
viz též u r á ž k adj e č 1. V. 

dle čl. V. nov. čís. 8/63: jde-li o přestupek podle § 491 tr. zák., jest stíhání 
jeho vyhraženo pouze obžalobě soukromé, třebas se urážka týkala ve
řejného úředníka co d.o činů jeho povolání (čl. V. zákona ze 17. pro
since 1862, .Čís. 8 ř. zák. Z mku 1863) či s. 3220. 
šestinedělní lhůta § 530 tr. zák. netýká se činu stihatelného z tířadu 
veřejnou obžalobou čís. 3220. 
skončilo-l.i trestní řízení o trestném činu, stíhaném z úřadu k oznámení 
uraž·eného úřadu, osvobozujícím rozsudkem, nelze ulOžiti náklady trest
ního řízení úřadu, jenž učinil trestní oznámení čís. 3220. 
stíhání a potrestání pro urážku skupiny četníků ustanovených službou 
při určité četnické stanici, t. j. samostatného oddílu vojska, není pří
pustným bez souhlasu ministerstva vnitra; jde-li však o urážku určité 
četnické stanice, tudíž veřejné-ho úřadu, není onoho souhlasu třeba 
či s. 3238. 
zvě'děl-li o urážlivém proj.evu (podle čl. V. zák. čÍS. 8/63) veřejný 
obžalobce (funkcionář stát. zastupitelství) a soud při hlavním přelíčení 
pro jiný delikt, bylo na on.om, by žádal rozšíření i na tento skutek (§ 263 
první věta tr. ř.); k tomu stačil návrh funkCionáře, by bylo použito zá
kona (§ 451 odst. prvý tr. ř.) či s. 3238. 
nevyslovil-li se rozsudek o této takto rozšířené části obžaloby, ani ne
vyhradil obžalobci samostatné stíháni pro onen projev (§ 263 odst. 2 
tr. ř.) a obžalobce nevymohl si tuto výhradu ani na soudě odvolacím 
odvoláním (z důvodu § 281 čís. 7, § 464 čís. 1 tr. ř.), jest stíhání pro 
onen projev vyloučeno podle § 263 odst. druhý tr. ř., jehož jest podle 
§ 447 tr. ř. použíti i ve věcech přestupkových čís. 3238. 
výrok pachatelův, že se nebojí ani 10 četníků, není urážkou četníkú 
(četnické stanic·e) podle § 491 tr. zák. (čl. V. zák. čís. 8;'63) čís. 3339. 
čs. četnictvo i est pokládati za část čsl. armády; platí proto ds. nař. 
ze dne 27. října 1853, čís. 228 ř. zák . .i pro urážky na cti pří'slušníků 
čsl. četnictva, avšak jen pokud jsou četníky na zkoušku hez hodnosti 

. rotmistra čís. 3362. 
Urážlivá zpráva viz u r á ž k a t i s k e m. 
Urážlivost obsahu článku viz r e d a k t o r. 

- - - viz též u r á ž k a t i s k e m. 
Urážlivý útok viz II r á ž k a n a c t i_ 
Určení jisto·ty viz vaz b a. 

Určení provise viz k o m i s i o 11 á ř . 
- - viz též z pro n e věr a. 

Určitá osoba viz o s o b a u r čit á. 
Určitý kruh osob viz u r á ž k a 11 a cti. 

zločin viz u trh á n í n II cti. 
on-řad tesní viz I e sní ú řad. 

politický viz p o I i t i c k Ý ú řad. 
poštovní viz p o š t o v ní ú řad. 
pozemkový viz p o zem k o v á r e for m a. 

,.- viz též urážka. dle § 312. 
- viz též ú ř e dní k ve ř e in)'. 

Trestnt rozhodnuti X 
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stavební: svolení k proved.ení oprav v bytu čís. 3040. 
- viz též 11 á s i 1 í dle § 83. 
šekový viz šek o v Ý ú řad. 
veřejný viz veřejný úřad. 

úřední moc viz z n e li žit í moc i ú ř e dní. 
- povinnost viz zn e II žití moc i ú ř e dní (§ 105). 
- šat viz úředník veřejný. 
-- zpronevěra viz z.p ľ Q 11 e věr a Ú 1': e dní. 

Úředník viz ut r h á n i n a c tL 
viz též z n e u žit í moc i ú ř e dní. 
finanční: jeho působení na členy komise Cl s. 3211. 
- viz ,též zn e u ž i ti moc i ú ř e dní (§ 105). 
povotany k rozhodování veřejných záležitostí viz z n e u žit í moc i ú ř e d n f 
(§§ 104, 105). 

úředník veřejný. (§ 68 tl'. zák.): strážník dráhy jest oprávněn zakročiti proti pa:
chateh, neupuslcchnuvšímu jeho služ,ebniho nařízení by popojel s vozem. 
stojícím na kolejích č Í' s. 3032. ' , 
požívá ochrany § 68 i když se sám pokusil povoz odstraniti (popojeti) 
čís. 3032. ' 
intervence náměstka obecního starosty jako zástupce obce pn měření 
pnze:nku .!:.ebyla ~konče~~ a, ~epozbyIa povahy konáni úřadu (§ 68 
tl'. zak.) lIZ hm, ze zamerovam samO' bylo již skutečně hotovo nýbrž 
mohla jak? úřední .. výkon ,trv~ti i po skončení měření, pokud zástupce 
obce pokladal SVOJI osobm pntomnost na místě samém za nutnou neb 
aspoň účelnou či s. 3070. 
při přídělové akci jsou orgány Státního pozemkového. úřadu vrchn06tÍ 
ve smyslu § 68 tr. zák.; výtka stranickosti nemusí tu býti vždy prone
s~na pachatelem u vědomí, že svým jednáním zlehčuje veřejnou auto
ntu (~ 312 tl'. zák.), ný.brž může tu jíti pO' případě o· pouhou kritiku, 
byla-ll pronesena starostou a zástupcem (důvěrníkem) zájemníků 
č! s. 3087. 
ochra~a, již pnskytuje § ?8 tr:. fá~. ?O přísahy vzatému personálu usta
no~enemu ~ oc~r~ne lesu, .?em zavvJsl~u na tom, zda je lesní personál 
oden ve sluzebl1l sat a opatren sluzebmm odznakem čís. 3166. 
k platnosti ustanovení za obecního zřízence není zapotřebí by byl vzat 
do přísahy čís. 3212. ' 
ochrany § 68 tl'. zák. požívá, kdo byl usnesením obecního zastupítelstva 
ustanoven výpomocným obecním strážníkem, pověřen vše o b e c 11 o ll' 
službou d.ozorčÍ a pOlicejní a jako takový dostal od starosty. obce pří
kaz k hájení regulovaných břehů před poškozováním drůbeží a k za
jímá~í drfl?eŽ~ bř~hy poškozující, třebas nebyl vzat do přísahy a nebyl 
opatren uredmm satem (odznakem) čís. 3212. 
hajný po'žívá ochrany § 68 tr.' zák. i když mimo· hranice svého dozor
čÍoho obyvodu za~rž~je a zjišvťu~e .osoby, které přistihl s puškami, maje
~uv~dn: z ... a to, z~ JS~~ totoznyml s pytláky, jejichž stopy objevil a je-o 
Jlchz vystre:Iy slysel c 1 s. 3264. 

Úschova zástavního, lístku: není podílnictvím čís. 3060. 
-- - _.- viz též pod íl nic tví n a krá d e ž i. 

Uskutečnění zla viz nás i 1 í dle § 98 b). 
Usnesení viz r o z S ude k 

mezitímní: zamítající návrh na zkoumání duševního stavu čís. 3201. 
- viz: též d uš e v 11 í s tav. 
obnovovací viz o' b n o v a. 
sněmovny viz i m u nit a. 
zastavovací viz o b n o v a. 
- viz též říz e n í tl' e s t n í. 

Úspěšný opravný prostředek viz ú tra ty. 
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Uspokojení věřitelů viz úpa d e Je z 11 e db a los t i. 
- - viz též mař e n í e x e k tl C e. 

ústavní činitel viz nás i I í Ll. 1 e § 98 b). 
ústavní Jistina: dopustil-li se člen Národního shromáždění při výkonu svého man

dátu ve sněmovně nebo ve sněmovních výborech deliktu slovem, jest 
chráněn imunitou podle § 23 ústavní listiny, ježto jde o >.\v~'rok« pro
nesen~' při výkonu mandátu čís. 3161. 
delikt spáchaný skutkem (násilné činy proti parlamentu) nepožívá však 
imunity, jelikož není projevem, jímž člen Národního shromáždění vy.
konává svá ústavní práva, t. j. »výrokem« v.e smyslu § 23 úst. list., 
nýbrž patří k činům (opomenutím) ve smyslu prvého odstavce § 24 
úst. list., jež mohou býti soudně stíhány, byl-li dán souhlas příslušné 
sněmovny či s. 3-161. 
»výroky« ve smyslu § 23 úst. list. nejsou jen projevy slovem, nýbrž 
i projevy písemné, posuňky atd.; nespadají sem však všechny od hla
sování odlišné projevy, zejména ne projevy, jež by jinak podle své 
povahy tvořily soudně trestné činy čís. 3161. 
pro soud je rozhodným toliko vydávací usnesení sněmovny, k tomu 
podle § 54 úst. list. povolané, jak bylo sděleno' soudu, nikoliv zpÍlsob, 
jak k tomuto usnesení došlo čís. 3161. 
souhlas sněmovny k trestnímu stíhání jejího člena vztahuje se na kon
kretní skutek, nikoliv na určitou jeho právní kvalifikaci, leč že by sně
movna dala svolení ku stíhání výslovně jen s omezením na určitou kva
lifikaci. Prosté označení právní kvalifikace skutku, pro nějž byl obžalo
vaný vydán, jest však pro obžalobce a trestní soud nerozhodným a ne
závazným čís. 3224. 

práva viz i m II nit a. 
Ústní pohrůžka viz nás i 1 í dle § 98 b). 
úsudek viz z n a le c. 

- společnosti viz II r á ž k a n a cti. 
- znalecký viz z n ale c. 

Uškození na těle: těžké: § 152 tr. zák.: zlým úmyslem podle § 152 tr. zák., t. j. ji
ným nepřátelským úmysl.~rn než vražedl1)rm, jest tak zvaný nepřímý 
zlý úmysl (druhá včta § 1 tr. zák.) čís. 3054. 

- - - nepředpokládá, že pachatel mohl předvídati, že jeho jednáni bude 
míti v zápětí ono zlo, jež z něho skutečně nastalo; pachatel zod
povídá za všechny následky, které' vznikly z jeho činu jako z pří
činy na-stalého výsledku, a to i tenkrát, nemohl-li je předvídati čís. 
3054. 

- - -- ustanovení § 134 tl'. zák. netýká se pachatelova omylu v osobě, 
proti níž se útočí (elTor in objekto), vyslovujk jen, že jest bez 
významu, zda vzešla z činu předsevzatého s úmyslem vražedným 
smrt osoby, k jejíž usmrcení úmysl pachatelův směřoval, či osoby 
jiné, nastal-li smrtelný účinek v osobě od předmětu vražedného 
útoku rozdílné následkem odchýlení se činnosti pa'chatelovy od 
směru, který jí pachatel dává (aberratio ictus). Výjimku tu nelze 
rozšiřovati na přičítání jiných zločinu (zločinu těžkého poškozeni 
na těle) čís. 3289. 

• 

omyl v předmětu útoku nemá právního významu čís. 3289. 
viz též uškozeni dle § 155 b). 

podle § 153 tr. zák.: vykonávání povolání svědkova počíná již v době, 
kdy svědek, vyhovuje soudnímu rozkazu, vydává se na cestu 
k soudu, by tam vydal svědectví, a záleží i v tom, že svědek po 
poučení a příkazu podle § 241 první věty tl'. ř. čeká na předvolání 
k výslechu podle § 247 první věty tl'. ř. a po výslechu čeká na pro-
puštění podle § 248 odst. třetí tl'. ř. čís. 3149 . .,' 
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skutková podstata. zločinu podie § 153 tr. zák., spáchaného na 
svědkovi pro vykonávání jeho povoláni nepř.edpokládá, že svědectví 
bylo napaden)"rm v době činu již vydáno, nýbrž lze se tohoto zlo
činu dopustiti i před vydáním svědectví, i v době, kdy se svědek 
na obsílku k soudu již dostavil, by vydal před ním svědectví, a 
zdržuje se tl soudu v důsledku oněch ustanovení čís. 3149. 

__ _ _ »ublíženim na těle« po rozumu § 153 tr. zák. jest jakékoliv pOrLI

šení tělesné neporušenosti, které obecná mluva podřaďuje pod tento 
pojem. Spadá sem zarudlost tváře z úderu,. jež byla zn~telno,l\ ješt~ 
po několika hodinách po Údf::fU a byla spOjena s bolestIvosti, ktera 
trvala, byt' i v nepatrné míře, ještě následujícího dne čís. 3224. 
subjektivní skutková podstata podle § 153 tr. zák. čís. 3224. 
nepřátelský úmysl jest dán již úmyslem s někým zle nakl~dati, ~ů
sobiti (hoz,enou sklenicí) na tělo napadeného tak, že se bm v nem 
vyvolá alespoň pocit nevolnosti třebas v krátké do-bě pomíjející, 
přechodné bolesti, ošklivosti a pod. čís. 3253. 

_ _ _ takov)' úmysl nepřátelský jako úmysl nepřímý stačí sice ke skut
kové podstatě dokonaného, nikoliv však pro skutkovou l?od~t~tu 
pokusu zločinu těžkého uškození na těle pOdle § 153 tr. zak. Cl s. 
3253. 

podle § 155 a) tr. zák.: ke skutkové podstatě prvního případu § 155 a) 
tr. zák. se nevyhledává absolutní nebezpečnost nástroje (že nástroj 
musí býti za všech okolností životu nebezpečny), llýbrž předpo
kládá se toliko. že nebezpečenství života obyČejně spojeno býti 
musí s nástrojem podle způsobu, jak ho bylo v konkretním případě 
použito čís. 3061. 

_ _ _ ke skutkové podstatě zločinu podle § 155 a) tr. zák. se vyžaduje 
po stránce subjektivní úmysl pachatelův, přivoditi někter)r z těž
kých následkú v § 152 tr. zák. uvedených čís. 3166. 

_ _ _ tento zlý úmysl netřeba zvláště zjišťovati jen tenkráte, je-li z~ištěn?, 
že {byť i jen lehké) uškození na těle_ bylo způsobeno takovym na
strojem a takovým zpusobem, s nímž obyčejně spojeno bývá ne
bezpečenstvÍ života čís. 3166. 

podle § 155 b) tf. zák.: ke skutkové podstatě zločinu podle. §§ 152, 
155 b) tr. zák., spáchaného dvěma nebo více spolupachateh, se ne
vyžaduje, by pachatelé jednali na základě předchozi úmluvy; 
v tomto případě bylo by jejich čin kvalifikovati také podle § 155 d) 
n. zák. čís. 3107. 

_ _ _ skutečno-st. že nelze dokázati., který z obžalovan)rch způsobil po
škozenémti uškození na těle, nevylučuje podřadění činu pod usta
novení §§ 152, 155 b) tr. zák., jednali-li jako spolupachatelé čís. 
3107. 

dle § 155 d) tr. zák viz uškození dle § 155 bl· 
podle § 157 tf. zák.: ani ke skutkové podstatě zločin,u těžkého poško

zení na těle podle druhého odstavce § 157 tr. zak. se nevyžaduje 
přímý úmysl pachatelův, přivoditi těžké poškození na těle, stačí 
úmysl nepřátelský čís. 3065. . H 

za potrat napadené zodpovídá pachatel bez ohledu 11a to, zda o JeJlrn 
těhotenství věděl čili nic (§ 134 druhá věta tr. zák.) čís. 3065. 
s hlediska druhého odstavce § 157 tr. zák. se sice nevyžaduje, by 
vztažení ruky bylo tako-vé, ž,e pravděpodobně vedlo' nebo vésti 
mohlo ke způsobení zjištěného poškození na těle čís. 3076. 

~ _ __ je-li však prokázáno nebo prokazatelno, že vztažení ruky podle 
svého způsobu toto uškození na těle přivoditi ani k jeho způsobení 
přispěti nemohlo, nelze pachateli ukládati zodpovědnost za te~to 
výsledek; vztažení ruky musí se tu státi v úmyslu nepřátelskem 
čís. 3076. 
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ustanovení druhého odstm'ce § 157 tr. zák. nepředpokládá společný' 
zlý úmysl pachatelů čís. 3107. 
byl-li útok projevem společné vúJe, jež došla uskutečnění ve vě
domě společném spolupůsobení více obžalovaných jednajících ve 
stejném úmyslu, je čin jednoho každého z útočníků výsledkem spo
lečné vůle všech útočníkú, takže dlužno všechny útočníky jako spo
lupachateie činiti zodpovědn)lmi za společně obmýšlené zpúsobení 
zla čís. 3107. 

podle § 411 tr. ř.: reálný so'uběh s pře-st. § 335 tr. zák. čís. 3168. 
»ublížením na těle« jest jakékoliv porušení tělesné neporušenosti, 
které obecná mluva podřaďuje půd tento pojem čís. 3224. 
spadá sem zarudlost tváře z úderu, jež byla znatelnou ještě po ně
kolika hodin~ch po úderu a byla spojena s bolestivostí, která trvala., 
byť i v nepatrné míře, ještě následujícího dne čís. 3224. 
viz též nás i I í dle § 82. 

kulposní (§ 335 tr. zák.): pod pojem »jednání« spadá nejen positivní 
konání, nýbrž i opomenutí čís. 3056. 
k trestnosti podle § 335 tr. zák. se nevyžaduje, by protizákonný 
výsledek nastal jen činěním neb opomenutím pachatelovým, stačí, 
vyvolal-li i jen jednu z podmínek, která měla v zápětí úraz čís. 
3075. 
pndle § 335 tl'. zák. jest trestnost opomenutí podmíněna tím, že ten, 
kdo se ho dopustil, porušil tím svou povinnost čís. 3086. 
neodvratitelné, jednání a výlučné zavinění poškozeného ruší příčin
nou souvislost mezi jednáním (opomenutím) pachatelovým a na
sta-lým výsledkem (dotek elektrického drátu ze svévole a lehko
myslnosti) čís. 3086. 
příčinná souvislost mezi jednáním pachatelovým a škodným (trest
ným) výsle-dkem není podle § 134 tl'. zák. rušena tím, že výsledek 
nastal jen spolupůsobením vedlejších pří-čin náhodou se přihodiv
šich, byly-li tyto přivoděny činem samým čÍs. 3096'. 
zavinění (§ 335 tr. zák.) byl-li nabitý revolver nechán ležeti v bytě 
na stole čís. 3096. 
subjektivní skutková podstata padle § 335 tr. zák. předpokládá, že 
pachatel může postříci (předvídati) možnost nebezpečenství (ohro
žení právních statků v zákoně uvedených); nevyžaduje se však, že 
paChatel in concreto př-edvídaI nebo mnhl předvídati následky jed
nání nebo opomenutí, t. j. konkretní PO'škození nebo, možnost po
škození oně'ch statků čís. 3122. 
za osudné následky svéhO' jednání je pachatel odpovědným, i když 
si jich skutečně neuvědomil čís. 3.122. 
pod pojem »nedbalosti« (§ 431 tl'. zák.) spadají nejen případy, kde 
si byl pachatel vědom l):eopatrnosti svého počínání, pokládal však 
za to, že z těch neb oněch příčin nedojde k ohrožení tělesné nepo
rušenosti jiných, jemuž nechtěl, nýbrž i případy, ve kterých si pa
chatel neopatrnost svého počínání ani neuvědomil, neuváživ mož
nnu kausalitu svého jednání (opomenutí) pro škodný výsledek 
buď vůbec, nebo ne dosti pečlivě čís. 3152. 
zavinění střelce na honě, střílel-li dO' zadu za střeleckou linii a po
ranil náhončího. zvěř tam sbírajícíhO' čís. 3152. 
reálný souběh s přest. § 411 tr. zák. čís. 3168. 
zavinční podle § 335 tr. zák., nechal-li kdo podkopávati převislou 
stranu hliniště osobu k tomu zjednanou; nezáleží na tom, zda byla 
tato osoba k práci najata a zda ji konala za odměnu, stačí, že Konala 
práci v zájmu ono-ho, že týž, ač o tom věděl, práci nezakazal, nýbrž 
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ji přijal a k ní přihlížel; již tím vzešla pro nčho povinnost, by dbal 
toho, by práce byla konána způso'bem tělesnou bezpečnost oné 
osoby neohrožujícím čís. 3181. 

nezáleží na tom, Že je tu po případě sbíhající se (převážné) zavi
nění jiných osob, které byly povinny toho dbáti, by hliniště b:do 
v bezpečném stavu či s. 318l. 
podle § 335 tf. zák. stačí i nedbalost nevědomá, záležející v tom, 
že obžalovan)-' sice nepoznal, avšak při povinné opatrnosti mohl 
poznati nebezpečnost prací či s. 318l. 
zavinění (§ 335 tl': zák.) technického správce továrny, nepostaral-li 
se o to, by transmjsse byla ve smyslu § 74 živn. ř. a § 57 min. nař. 
z 23. listopadu 1905, čÍs. 176 ř. zák. zakryta (zapažena) nebo bez
pečným zábradlím ohrazena čís. 3202. 
§ 57 min. nař. ze dne 23. iistopadu 1905, čís. 176 ř. zák. má na 
mysli nejen taková místa, kde dělníci při výkonu svého zaměstnání 
pravidelně chodi, nebo místa, na nichž dělník přichází se strojním 
zařízením neustále v bezprostřední styk, nýbrž vůbec taková místa, 
která jsou dělníkům z_ dúvodu jejich zaměstnání (práce) vůbec pří
stupná čís. 3209. 
poznatelnost a předvídatelnost nebezpečí je stěžejním předpokla
dem, který propůjčuje jednání (§ 335 tr. zák.) znak trestnosti čís. 
3230. 
pokud jest přípustno předjížděti po nedovolené (levé) straně čís. 
3230. 
podle § 12 zákona ze dne L ledna 1878, čís. 5 z. zák. pro Slezsko 
musí býti po'vozy opatřeny lucernou osvětlenou a z daleka patrnou 
od doby, kdy nastává temnota, tedy již od pokročilejšího šera. Sví
tilnou povahy v zákoně naznačené není elektrická kapesní lampa 
čís. 3244. 
případné spoluzavinění osoby úrazem postižené neruší zodpověd
nost pachatele za úraz; této zodpovědnosti je pachatel prost jen, 
není-l,i na jeho straně vůbec nedbalosti tvořící (po případě vedle 
nedbalosti jiné osoby, zvláště postiženého), jednu z příčin škod-' 
ného účinku čís. 3244. 
kárné právo podle §§ 413 a 421 tr. zák: je vyhraženo pouze pánu 
čeledi a mistru samotnému a nelze je rozšiřovati na jiné domácí 
osoby zaměstnavatele (pána čeledi) nebo na dělníky mistrovy 
čís. 3254. 
ani sám mistr nebo pán čeledi nesmí zneužívati propújčeného mu 
práva domácí kázně ke zlému nakládání, jímž by pokáraný utrpěl 
škodu na těle čís. 3254. 

podle §§ 335, 337 tr. z~k:: zavi'fičnív ři~iče auton:??ilu, jel:li pr?~i př~d:
piSll po banketu slll11ce, vyhrazenem pro pesl, po nemz sh prave 
lidé, a nevyhnu! včas_ na silnici, po které jeti měl čís. 307'5. 

~ ~ ~ jízda automobilem neděje se vždy za okolností zvláště nebezpeč
l1}'ch; jest na souděj by pečlivě zhodnotil celkovou situaci, dané 
poměry a zvláštní okolnosti při úrazu, a by podle toho v každém 
případě zvláště zkoumal a zjistil, zda nebezpečí dostoupilo stupně 
§§ 337, 85 c) tr. zák. či s. 3075. 

~ ~ _.- pokud okolnost, že silnice v rozhodné době nebyla volná, a že 
proti jely osoby, nestačí pro pojem »zvláště nebezpečný,ch okol
ností« čís. 3075. 

- - - vběhlo-li údiči automobilu do cesty dítě, jest povinen ihned brzditi 
a rychlost zmírniti tak, by mohl b)rti přípraven na všechny mož
nosti a p{edešel úrazu čís. 3115. 
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~ - ~ neučinil-li tak, n}'brž strhl auto na stranu, zodpovídá (§§ 335 337 
tr. zák.) za následky smyku tím způsobeného' subjektivní st;ánka 
čís. 3115. ' 

- - - není sice předpisu, který by zavazoval povozy, by se pohybovaly 
po silnici pouze a výhradně po levé straně, zachovává se však vše
obecně pravidlo, že se jezdí po silnicích po straně levé. Toto pra
vidlo ·není však absolutní; předjížděti se má na pravo čís. 3130. 
řídič automobilu (§ 337 tr. zák.) musí věnovati pozornost dráze 
před' sebou a nelze od něho požadovati, by se za jízdy obracel čís. 
3130. 

- -- -- nepřekročení rychlosti přípustné podle § 46 min. nař. CIS. 81/10 ne
stačí samo o sobě ku vyvinění pachatele, nýbrž musí se zachovati 
podle § 45 nal.. jsou-li místní, časové nebo jinaké poměry tako
vými, že překážky, ať jakéhokoliv druhu, isou v cestě nebo se mo
hou vyskytnouti čís. 3159. 

~ ~ ~ i když sjíždí třeba jen pouhou setrvačnosti s kopce na neznámé sil
nici, jejíž odbočky a zvláštní poměry nezná, jest povinen (§ 335 
tr. zák.) jeti tak, by mnhl zůstati státi každý okamžik' subjektivní 
stránka čís. 3159. ' 

- - - »uzavřeným místem« ve smyslu § 46 nař. čís. 81/1910 je cel}' okruh 
povrchu země, na kterém se zcelená osada rozkládá, aniž lze z ob
vodu toho vyloučiti úsek, v němž není tak těsného seskupení budov 
jako v úsecich jiných čís. 3203. 
spadá sem proto i místo na jedné straně silnke domy zastavené, 
na druhé straně pak vroubené stromy čís. 3203. 
vyústěním silnice do sHni Ce uprostřed osady jest dána po případě 
místní situace nesnášející rychlost větší než 6 km (obdobně jaiko 
na křižovatce) čís. 3203. . 

zavinění řidiče automobilu, předjížděl-li rychle a neopatrně v těsné 
a nebezpečné blízkosti motocyklu čís. 3329. 
pokud okolnost, že řidič automobilu neměI' v den jízdy ještě vůd
čího listu, spadá pod správní přestupek § 55 l1ař. čís. 81/1910, a 
kdy pod ustanoveni §§ 335, 337 tr. zák. č i s. 3329. 

podle § 431.tr. zák.: pod pojem »nedba!osti<, (§ 431 tj". zák.) spadají 
nejen pnpady, kde Sl byl pachatel vedarn- neopatrnosti svého počÍ
nání, pOkládal však za to, že z těch neb oněch příčin nedojde k ohro
žení těl~sné .neporuš,enosti jiných, jemuž nechtěl, nýbrž i případy, 
v,e kterych Sl pachatel neopatrnost svéhO pu'čínam aDi neuvědomil 
neuváživ možnou kausalitu svého jednání (opomenutí) pro škodnÝ 
výsledek buď vůbec, nebo ne ·dosti pečlivě- čís. 3152. 
zavinění střelce na honě'l střilel-li do zadu za' střeleckou linii a po
ra'ni! náhončího- zvěř tam sbirajíciho čís. 3152. 
jde o pouhý přestupek podle § 431. obč. zák., zjednal-li si manžel 
klid ku spánku tím, že '.rystřeliI na ostro, aby_ zastrašil manželku 
rušící ho ve spánku ~ í s. 3227. ' 

podle § 414 tr. zák.: poukaz na »křesťanskou« výchovu pachatele pře
stupku podle § 414 tr. zák. v souvislosti s tvrzením o jeho bezcit
ném a trestném zachování se k dítěti jest po případě haněním ve 
smyslu prvního případu § 491 tr. zák., připouštějící důkaz pravdy 
či s. 3184. 

podle §§ 413, 421 tr. zák.: kárné právo podle §§ 413 a 421 tr. zák. je 
vyhraženo pouze pánu čeledi a mistru samotnému a nelze je roz
šiřovati na jiné domácí osoby zaměstnavatele (pána čeledi) nebo 
na dělníky mistrovy čís. 3254. 
ani sám mistr nebo- pán čeledi nesmí zneužívati propůjčeného mu 
práva don~ácí kázně ke zlému nakládání, jímž by pokáran)í utrpěl 
š'\ltodu 11a těle čís. 3254. 
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útěk: pojem ČÍS. 3091. 
viz též krá d e ž. 
viz též 1 í t o s t ú čin II á. 
zloděje viz krá d e ž. 
- viz též lít o s t ú čin n á. 

útisk (zákon ze dne 12. srpna 1921, ČÍs. 309 sb. z. a n.): rozdíl od § 98 b) tr. zák. 
či s. 3092. 

_ _ útisk má na mysl. jen takové pohrůžky, které nemají způsobilosti vzbu
diti dúvodnou obavu čís. 3092. 

útok demonstrantů viz ochrana republiky (§ lG). 
na sněmovního zpravodaje viz och r a II are p tl b I i k Y (§ 10). 

_ urážlivý viz urážka na cti. 
_ většího počtu lidí viz och r a II are p II b 1 i k Y (§ 10). 
_ vojska viz ochrana republiky (§ 10). 

útraty: rozhodnutí o povinnosti, obžalovaného k náhradě útrat trestního řízení v prvé 
stoEci netřeba měniti, doznal-li výrok o vině změny pouze co do právní kva
lifikace trestn~ho činu (§ 389 tr. ř.) čís. 3075. 
právního zastoupení nejsou »škodou« ve smyslu § 4 zák. o podnl. odsouzeni 
čís. 3080. , , . 
skončilo-li trestní řízení o trestném činu, stihaném z úřad·u k ozname11l ura
ženého úřadu, osvobozujícím rozsudkem, nelze uložiti náklady trestního ří-
zení úřadu, jenž učinil t~est~í oznámeni čís. 3?20.. v 

sborový soud prvé stoh-ce Jako soud OdVOlaCl rozhoduje s konecnou p!at
ností o útratách trestního řízeni i tehdy, jde:...li o útraty řízení. odvolaclh?. 
Lhostejno, zda odvolací soud rozhodnutí prvého soudu potvrdil či zda Je 
změnil čís. 3221. 
zástupce stra-n. z povolání nemúže žádati náhradu za osobní vedení vlastní 
trestní věci ani jaků' obžalobce ani jako obžalovaný čís. 3221. 
odpúrce strany, která podala úspěšný opravný prostř~dek, nestihá pro t~to 
úspěšnost samu povinnost hraditi náklady; tato povmnost by tu byla l~n 
tehdy, kdyby tu byly předpoklady § 389 (390 odst. prv~) tr. ř. či s. 3237. 
výrok o útratách opravného prostředku nesmí se dostati v rozpor s rozhod
nutím ve věci hlavní čís. 3237. 
p'rávní p'Dstavení soukromého účastníka (§ 47 tr. ř.) a jeho náro~ na ná
hradu útrat čís. 3228. 
odsouzený obžalovaný jes~ povinen nah.ra~iti s.QukroméI!lll .ú~ast~~ku ú!:'aty 
zastupování i tehdy, byl-li tento se svyml soukr,omopravmml n~lo~y Jinak 
odkázán na pořad práva, nebo nebylo'-li o nároClch ,Soukl~om.?p~avm:h roz
hodnuto, jen když v rozsudku trestního soudu bylo zaroven Z].lsteno, ze sou
kromý účastník byl trestným činem, pro který byl ob~alovany odsouzen, na 
sv)rc-h právech poškozen čís. 3283. ... , 
kdo se při svém závěrečném návrhu jako soukromý účastník přtpoJlI k na: 
vrhu veřejného obžalohce na odsouzení obžalovaného a žádal za přisollze~f 
útrat právníhO' zastoupení, nepřestal býti soukromým účastníkem (neztratil 
nárok na přiznání útrat právního zastoupeni) tím, že zároveň prohlásil, že 
ostatn.í nároky uplatňuje cestou civilní čís. ~283. V" v," 

úspora útrat může býti důvodem ·delegace nejen pn delIktech vere]nozalob
ních, nýbrž i při deliktech soukromo-žalobních čís. 3335. 
zlehčení cti a vážnosti stavu, účtoval-li advokát jako obecný zmocnčnec 
(§ 29 c. ř. s.) proti předpisu § 42 odst. 2 c. ř. s. proti odpúrci útraty čís. 
77 dis. 

Utrhání na cti (§ 209 tr. zák.): okolnost, že pachatel byl subjektivně p.řesvčdčen 
o pravdivosti svých tvrzení ·s.tačí k vyvinění s hlediska zlOč1l1u § 209 
tl'. zák., nikoliv však s hlediska přestupku § 487 tr. zák., jehož subjek
tivní stránka se vyčerpává vědomím, že pronášená obvinění jsou zpu
sobilá snížiti ohvii1ovanéhn v 'úctě a vážnosti spoluobčanú, a úmyslem, 
pronésti obvinění přes toto vědomí čís. 3039. 
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II vrchnosti udává (§ 209 tr. zák.) nejen, kdo jí jako prvý oznamuje 
zločinnS' skutek a jeho pachatele, o němž vrchnost nemá Ještě vědo
mosti, n~'brž také ten, kdO' udání u vrchnosti již učiněné, k vrchnosti 
opakuje č i s. 3073. 
zločinu se dopouští, kdo jiného tl vrchnosti udá, kolikrátkoliv proti vrch
nosti vždy znOVll vědomě nepravdivě tvrdí, že uróitá O'soba spáChala 
určitý zločin čís. 3073. 
nesejde na tom, zda prvotní udání (oznámení) bylo II vrchnosti učiněno 
někým jinSrm či právě onou osobO'u, která činí ono pozdější udáni; sub
jektivní strán.ka čís. 3073. 
zákon rozlišuje v § 209 tr. zák. přesně mezi »udáním u vrchnosti« a 
»obvinéním«; jen toto, nikoliv též 0110 vyžaduje průkaz způsobilosti, by 
jím byla vrchnO'sti ·dána příčina k vyšetřování neb alespoň k pátráni 
proti obviněnému ,č í s. 3073. J 

při udání II vrchnosti nezáIeží na tom, zda vrchnost o nčm vyšetřování 
nebO' pátrání skutečně za·vede čÍs. 3073, 3363. 
došlo-Ii k udání tl vrchnosti v rámci svědecké výpovědi, jde po případě 
o ideální souběh se zločinem podle § 199a.) tr. zák. čí ·s. 3073. 
zcela všeobecné, neurčité obviií.ování ze zlO'činú, nespočívající na kon
kretních okO',lnostech, nestačí ke skutkové pndstatě zločinu podle § 209 
tl'. zák., k níž se vyhledává, by byIy ve spojení s určitou osobou udány 
vymyšlené skutkové okolnosti, zakládající skutkO'VO'U podstatu zločim;, 
takovým způsobem, že se jím osoba ta křivě označuje jako pachatel zlo
činu, jehož v pravdě nespáchala.č í s. 3083. 
tvrzení, že četník vědomě po-dal soudu nesprávnou relaci, by byl kdo 
(udavatel) trestán, jest O'bviněním ze zneužití úřední moci čís. 3083. 
při zkoumání otázky, zda jisté proti úředníku prO'nesené obvinění tvoří 
skutkO'VOU podstatu zlo-činu utrhání na cti podle § 209 tr. zák., musí býti 
vzhledem k rozmanitosti možných služebních poklesků státniho úřed
níka bedlivě zkoumáno,- zdali obžalovaný svým projevem skutečně do
tčeného vinil ze zločinu, t. j. zdali uvedl ve spoj-itnsti s jehO' osobou vy
myšlené skutečnosti, zakládající skutkovou podstatu nějakého zločinu 
netoliko po objektivní, ný·brž i po subjektivní stránce čís. 3114. 
domněnka, že' »obvinění je křivé a že obžalovaný o tom vÍ« platí jen 
pm obor § 487 tl'. zák. (§ 490 tr. zák.), který ukládá břímě dúkazu 
pra\:dívnsti (bezelstnosti) obvinění obža,lovanému; naproti tomu při 
zloónu podle § 209 tr. zák. řídí se otázka důkazního břemene povšech
nými pravidly trestní-ho řádu; ony okolnosti' má tu soud vyšetřovati a 
zjišťO'vati z moci úřední (§ 3 tr. ř.) čís. 3151. 
te?nočinný souběh zločinů PO'dle §§ 209 a 199 a) tl'. zák. jest možn}' 
cls.3318. 
pokud .i.ze odsouditi jak pro z-lO'čin §. 209 tr. zák., ta.k i pro samO'statn)' 
zločin podle § 199 a) tr. zák., když pachatel své obvii1ění jakO' svědek 
jen opakoval čís. 3318. 
předpokládá .udání pro- čin, který' by i po O'bjektivní i' po sabjektivní 
stránce zakladal skutkovou podstatu zlO'činu čís. 3350. 
stalo-li se, obvinění přímo u vrchnosti (tl vyáetřujícího sou.Q.ce) není 
třeba zjišťovati zpúsobilost obvinění zavdati vrchnosti příčinu 'k vv-
šetřování nebo k patrání proti obviněnému čís. 3363. . 
zločin podle § 209 tr. zák. viněním ze zločinu pO'dvodu paděláním sou
kromé listiny předpokládá tvrzení, 'že padělané soukromé listiny bylo též 
použito, nebo že byla padělána v úmyslu, by jí bylO' někým použito 
k podvodnym účelúm čís. 3363. 

ú~ahy pachatele viz ú mys 1- z I Sr. 
Uvedení pohrůžky ve' skutek viz nás i I í cl 1 e § 98 b). 

v nepoJmj viz nás i 1 í dle § 99. 
v. omyl viz po·dvod (§ 201 a). 
ve strach ~iz 11 á s i 1 í dle § 99. 

II 
li 
li 
I 

I 
I , 
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Uveřejnění článku viz II r á ž k a t i s k e m. 
rozsudku viz II r á ž k a t i s k e m. 
~ viz též z mat e Č 11 í stí ž n o s t. 
zprávy viz II r á ž k a ti s k e m. 

úvěr viz úpa dek z n e d b a los t i. 
Uzamčená věc viz věc tl z a m č e n á. 

- zahrada viz kráde;l dle § 175 II a). 
- - viz též krádež dle § 174 II c). 

Uzavřené místo viz m i s t o 11 z a vře n é. 

Uzavření smlouvy viz ú pIa tká ř s tví. 
'- - viz též zneužití moci úřední (§§ 104, 105). 

Územní právo stran viz při s I II Š n o s t. 
- - -, viz též II r á ž k a t i s k e m. 

úzký nkruh osob viz pol i t i c k á str a n a. 
-- - - viz též II r á ž k a dle § 492. 

Užitek viz krá d e ž. 
viz též pro mlč e 11 í. 

Užití fysickě sily vjz och r a II are p II b 1 i k Y (§ 39 Č. 1). 
- násilí viz ochrana republiky (§ 10). 

Užívání rozumu viz duševní stav. 
- viz též beztrestnost dle § 2 a). 

. úvěru viz ú:p a dek z n e d bal o s t i. 

Vada duševní viz duševní stav. 
Vadný nález viz z II a I e c. 

- posudek viz z n a I e c. 

Válečný poškozenec -viz u r á ž k a na cti. 
Vasal Anglie viz ochrana republiky (§ 14). 

Vazba trestm viz vaz b a vy š e t ř o v a c í. 
vyšetřovací viz vaz b a z a j i š ť o v a c í. ~ ~. . v . 
zajišťovací a vyšetřovací, p'íozatímná: delegace so-uuu, II oehoz Je obvllleny 

ve vazbě čís. 3052. 
vyšetřovací vazbu nelze započítati do trestu smrti (§ 55 a) tr. zák.) 
čís. 3121. _ , 
započtením vyšetřovací vazby podle § 55 a) tr. zák. a nastoupemfIl: 
a výkonem trestu nepromční Se vazba vyšetřovací ve vazbu trestm 
čís. 3135. , , 
ministerstvo spravedlnosti nemůže v administrativním říze.nt podle za
kona ze dne 21 března 1918 čís. 109 ř. zák. rozhodnouh o tom, zda 
odsouzenému pfíSluší Í náhr~da za utrpěnou vazbu vyšetřovací (§ 3 
zak. ze dne 18. srpna 1918, čís. 318 ř. zák.) čís. 3135. . 
o této- rozhodne soud, v případě. sprošťujícího výroku ihned z n:?Cl a 
povinnosti úřední zvlášínÍII! usnese?~m, ~ez o?ledu na to, zd~ z;:doSI 
byla podána, zda byla spojena se zadostJ o na~radu z~ ,bezpravne od
souzení, nebo zda bylo žádáno pouze o tuto nahradu v c I,S. 3~35. ~ , 
podle § 192 tl'. ř. musí b),ti na žádost povoleno vyrucem, t. ]. zruselll 
vazby (prozatímní nebo řádné vazby vyšetřovací),v která b~la ,u~~alena 
jen pro podezření z útěku podle § 175 čís. 2 tr. L, po ~l.ozem llstOt~ 
a slibu jde-li o přestupek, o přečin nebo o ta1!mvý ZIOC111,~ na ktely 
zákon ~kláda trest žalMe nejvýše pětiletého. V tomto případe povol\lle 
vymčení a určuje jistotu radní komora, jen v řízen~. přestupko~c~ 
okresní soudce. Jde-li o zločin těžší,v ni~o1i však ? zlo~~m, ~a. ktery ~e 
trest smrti, může b~rtj povoleno vyru~enI; v takovemypnp~de lOzh.odule 
o něm sboro'V)r soud druhé stolice (§§ 192, 194 tl'. 1'.) Cl s. 74 dls. 
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dokud veřejn)' obžaiobce neučinil návrh na potrestání podle § 9 zái~. 
čís. 471/21, přísluší právo rozhodovati o vyručenÍ rad ni komoře čís. 
74 dis. . 

Váznutí platů: pojem či s. 3307. 
- - viz též úpa dek z 11 e rl b a los t i. 

Vážné přesvědčení viz pol i t i c k á str a Tl a. 
- ~- viz též II r á ž k a 11 a cti. 

Vážnost viz tl r á ž k a 11 a cti. 
vjz též 11 trh á n í n a cti. 
stavu viz a od v o kát. 

- vrchnostenské osoby viz II r á ž k·a dle § 312. 
- - -- viz též nás i 1 í dle § 81. 

V časný odpor viz o d por. 
Vedení elektrické viz e 1 e k tri c k é ve den í. 

-- exekuce viz mař e n í e x e k u c e. 
- matrik viz z n e II žit í moc i ú ř e dní. 

Vedlejší příčiny náhodou se přihodivší viz pří č i 11 11 á oS o u v i s los t. 
- výrok rozsudku viz r o z S tf dek, 
~- - viz též II r á ž k a t i s Je e m. 

Veřejná autorita viz a II to rit a ve ř e j n á. 
listina viz I i s t i II a v e ř e j n á. 
silnice viz krádež dle § 175 II a). 
služba viz násilí dle § 81. 
záležitost viz zneužití moci úřední . 

Veřejné mině1Ú viz In í n ě n í ve ř.e j n é. 
násilí viz násilí veřejné. 
(Okováni sněmu viz i In U 11 i t a. 
- -- v.iz též t i s Je o P i s. 
záležitosti viz zneužití moci úřední (§§ 104, 105). 
- viz též úp 1 a t k"á ř s tví. 

Veřejnost: za veřejně pronesený dlužno výrok pokládati i tehdá, byl-li pronesen 
za okolností, za nichž je o to postaráno nebo s určitostí je se nadíti, že obsah 
výroku dojde ľOzsiření v širších kruzích. Obvinění před orgánem bezpeč
nostní policie jsou způsobilá (§ 84 tr. ř.) vejíti úředním pořadem ve zná
most širšímu a předem nevymezenému kruhu osob čís. 3039. 
nemohl v konkretním případě obsah sdělení pachatelova býti postřehnut 
nikým jiným, než osobou, jíž bylo sdělení učiněno, nestačí pro veřejnost 
výroku okolnost, že byl pronesen v místnosti veřejně přístupné čís. 3039. 
za veřejně pronesený ve smyslu § 489 tr. zák. dlužno považovati výrok, 
hyl-li učiněn na takovém místě a za takových okolností, že mohl býti pu
střehnut třetími osobami čís. 3095. 
stačí, že byl v)'rok pronesen v místnosti obecně a kdykoliv přístupné (v les<
ním úřadě) čís. 3095. 

Veřejný činitel viz činitel veřejný. 
ohžalobce viz ob žalob c e ve ř e j n ý. 
orgán. viz orgán veřejný. 
podnik viz úplatkářství. 
- viz též zneužití mo-ci úřední (§§ 104, 105). 
pokoj viz s h I u k n u t í. 
posměch viz u r á ž k a dle § 491. 
příkaz: pojem čís. 3170. 
viz též z n e II žit í moc i ú ř e dní. 
řád viz s h I u k n u t i. 
úřad viz násilí dle § 81. 
úředník viz ú ř e d 11 í k ve ř e j n Sr. 
zájem viz. u r á ž k a t i s k e m. 
- viz té! o cl k 1 a d t r e s t II pod m í n Č 11 ý. 
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Vetřelec viz nás i 1 í dle § 83. 
Věc viz mař e n í e x e k II C e. 

jiná viz pod í ln i c tví na k. r ~ d e ~~. 
komisionáři svěřená viz k oml s 1 o 11 a r. 
viz též' z pro 11 e věr a. 
kradená viz Je o II P ě pod e z řel é věc i. 
_ viz též P od i 1 nic tví n a krá d e ž i. 
movitá: není jí elektrický proud čís. 3263. 
- viz též krá d e ž. 
_ viz též mař e 11 í e x e k II C e. 
nalezená viz podvod dle § 201 c). 
nemovitá viz krá d e ž. 
_ viz též mař e 11 í e x e k II C e. 
omylem došlá viz pO.,dvod dive §,201.,c): 
podezřelá viz k o II P ~ PO? e z rel e, v e ~ ~. 
_ viz též pod í I 11 1 C tVl n a k rad e z I. 
společná viz- z pro n e věr a. 
svěřená viz z pro 11 e věr a. 
ukradená viz pod í 1 11 i c tví 11 a krá d e ž i. 
- viz též lítost účinná. 
- viz též krá d e ž. 
uzamčená: pojem čís. 3342. 
_ viz též krádež dle § 17411 c). 
vrácená viz krá d e ž. 
- viz též lítost účinná. 
zaměstnavatelova viz: z pro II e věr a. -
změněná viz pod í 1 II i c tví II a krá d e ž i. 
zpracovaná viz p o cl í 1 nic tví II a krá d e ž i. 
ztracená viz podvod dle § 201 c). 

Věci zastupitelné viz z p r () n e věr a. 
Věcná imunita viz·i 'm II II i t a. 
~ ~ viz též t i s k op i s. 

VěcniÝ vztah projevu viz u r á ž k a n a cti. 
Vědecké pomůcky viz z II ale c. 
Vědomí urážlivé povahy výroku viz u r á ž k a II a cti. 
Vědomosti odborné vii d u šev 11 í s t a v. 
~ ~ viz též z n ale c. 

Věřitel viz maření exekuce. 
~ viz též' 11 ad r ž o v á 11 í věř i tel i. 

Větší" počet lidí viz och r a 11 are p tl b 1 i k Y (§ 10). 
Většina sněmovní viz och r a 11 are p tl b 1 i Je Y (§ 10). 

_ _ vi7. též P o s I a n e c Je á s II Č m o v TI a. 

Věznění viz nás i 1 í dle § 93. 
Více činů viz s o li běh. 

~ viz též II r á ž k a t i s k e m. 
obhájců: v zrušovaCÍm řízení či s. 3257. 
osob viz shluknutí. 
pttvodců viz nás ~ I i dle § 84. 
tiskáren viz t i s k o p i s. 
_ viz též r e d a k t o r. 
útoků vii pod vod. 
_ viz též při s 1 II Š 11 O s t. 
věritelů viz úpa dek z 11 e d bal o sti. 
_ viz též úpadek podvodný. . 
z:očinných útnků viz de 1 i k t Y ma jet k o ve. 
_ _~ viz též pří S lu š n o s t. 

Vinění ze zločinu viz II trh á n í II a cti. 
Vinkulovaná vkladní knížka viz v k I a dni Je 11 í ž k a. 

- - - viz též k ľ á d e ž. 
Vklad viz v k 1 a dní k níž k a. 

- na šekovém účtě: omylem Cl s. 3314. 
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Vkladní knížl<a: při krádeži nevinkulované řídí se hodnota toho co bvlo ukradeno 
výší vkladu v době krádeže č í ~;. 3078. '- , 

- - není-li pachateli známo heslo, na něž je vklad vázán, n'ení heslem vá~ 
zaná (vinkulovaná) vkladní knížka co do vkladu způsobilým předmětem 
krádeže čís. 3281. 

Vládni záležitosti viz z á 1 e žit o s t i v I á dní. 
Vlastní budova vi?; nás i I i dle § 83. 

seznání viz pod vod dle § 199 a). 
-- účel viz 11 á s i I í od I e § 84. 
- zájem viz z á j e m v 1 a s t II í. 

Vlastnické právo: v)rhrada § "430 obč. zák. o vlastníkově povinnosti k náhradě 
škody platí i v připadě § 440 obč. zák.; toto ustanovení zákona nepřed~ 
pokládá, že nabyvatel domáhající se knihovního vkladu, nevěděl o dří
vějším zcizeni téže věci čís. 3259. 
viz též k o m i s i o n á ř. 
viz též z pro n e věr a. 
viz též pod vod. 

Vlastník periodického tiskopisu viz u r á ž Je a t i s k e m. 
- zařízení viz tel e g r a f y. 

Vlastnosti dobytčat viz pod vod. 
Vliv rodičů viz nás i I í od 1 e § 96. 
Vnější počínáni pachatelovo viz p o k u s. 

- - - viz též pří PF a v n é jed 11 á 11 í. 
Vniknutí: pojem čís. 3265, 3273. 

- viz též 11 á s i I í dle § 83. 
-- do domu viz nás i I í dle § 83. 

Vnucená správa živnosti viz ex e Je u c e. 
- - - viz též mař e n í e x e k u c e. 

Vojáci dělnici viz och r a 11 are p ubl i k Y (§ 15). 
ruští viz och r a Tl are p tl b J i k Y (§ 15). 

Vojenská zrada viz och ran are pll b 1 i Je Y (§ 6). 
Vojenské tajemství: pojem čís. 3156. 

- ~ viz též och ran are -p u b I i k y (§ 6). 
Vojenský ,soud viz s o u d voj e 11 s k ý. 
Vojsko viz och ran are p ubl i k Y (§ 10). 
Volba místa pobytu viz fl á s i I í dle § 93. 

- znalců viz s o u d. 
- - viz též z n a I e c. 

Volební pl"ávo (zákon ze dne 31. ledna 1919, ČÍs. 75 sb. z. a n.): výrok o ztrátě 
práva volebního nemůže odvolání s úspěchem napadati, když porotci 
vyslovili, že se obžalovaný ,dopustil činu z pohnutek nízkých a nečest~ 
l1ých čís. 3108. 
ustanovení třetího odstavce čÍs. 3 § zák. ze dne 31. ledna 1919, čís. 75 
sb. z. a 11., že ztráta práva volebního pomíjí, pokud podle platných 
ustanovení nepomíjí dříve, u zločinu po třech letech, u přečinu a pře
stupku po roce, počítajíc ode dne.d-lkončení trestu, zůstalo nezměněno 
zákonem ze dne 18. března 1920, čís. 163 sb. Z. a n. čís. 3236. 

Volná silnice viz a u tom o bíL 
- - viz též tl š k o z e n í dle § 337. 

Volnost jednání ústavního činitele viz och ran are p u b I i k Y (§ 10). 
- zákonodárného sboru viz ochrana republiky (§ 10). 

- pohybu viz nás i 1 í dle § 93 t r. z á k. 



Vpád viz fl á s i 1 { dle '~ 83. 
Vrácení věci viz krá d e ž. 

_ _ viz též 1 í t o s t ú čin II á. 
Vražda: ust;novení § 134 tr. zák. netýká ~.e ~ach~tel?va omylu, \ osobě, prot.i ~íž 

se útočí (error in ,objecto), vyslovullc)en',ze Jest bez vyznarr:u!.}da vzesla 
z činu předsevzateho s umyslem vrazednym smr~ osoby, ,k ,l.ellz usmrcen! 
úmysl pachateH'lv smeřoval, či osoby jiné, nastal-h smrtelny" uc~nek ':.osob~ 
od předmětu vražedného útoku rozdílné násl~dkem od~hy~e\1l. se ~~1:!10Stl 

ach telovy od směru který jí pachatel dáva (aberratlO IctuS): VYl1f!1ku 
iu n~.ze rozšiřovati na 'přičítání jin)/ch zločinů (zločinu těžkého poskozel11 na 

těle) čís. 3289. . .... 
omyl v předmětu utoku nerna pravmho vyznamu čís. 3289. 

Vrchní porotce viz por ota. 
_ zemský soud viz soud vrchní zemský. 

Vrchnost viz shl u k 11 II tL 
viz též nadržování (§ 214). 
viz též och r a 11 are p II bl i k y (§ 20). ., 
ve smyslu § 68 tr •. zák .. vi~ ~ředník Veřejl1Y· 
_ § 83 tr. zák. VIZ n a s 111 dle § 83. 
_ § 187 tr. zák. viz 1 í t o s t ú č i 11 11 á .. 
_ § 209 tr. zák. viz II trh á n í 11 a ctI. 

Vrchnostenská osoba viz o s o b a v r c h 11 o s t e 11 s k á. 

Vstup viz 11 á s jl í dle § 83. . 
Všeobecné obviňování viz II trh á n í 11 a c t:. 

_ podněcování viz o' c h ~ a n are p II b II k Y (§ 15). 
_ vybízení viz s pol u Vln a. 

Vtrhnutí viz nás i 1 í dle § 83. 
Vůdce viz násilí dle § 84. 

_ viz též u r á ž k a n a cti. 
Vůdčí tist viz automobil. 
Vůle jiné osoby viz l~ási.lí.d!e § 84. 

_ oprávn.ěného VIZ n a s 1 II dle § 83. 
_ porotců viz por ota. . ~., 

Vůz na kolejích viz tl ř e d 11 1 k ~ e rej n y. 
Výběr zboží viz och r a 11 a z n a m e k. 
Vybízeni: pojem čís. 3072. . ,.. 

_ viz též ochrana repu·bllky (§ b). 
viz též· shluknutí. 

_ viz též spoluvina. . 
_ k trestnému činění viz s pol u V 1 11 a. 
_ k zp,rotivení se viz shluknutí. 

Vybrané peníze viz z pro 11 e věr a. 
__ viz též podvod dle § 199 d). 

Vydání poslance, viz i m II 11 J t~. . v 

._ _ viz též z mat e c n 1 Stl Z 11 o s t. 
svědectví viz s věd e k. . v ) kd v 

v obžalovanost: obžaloba je přípustnou (§§ 207 a nasl. tr .. r. ,~ete~: kd~~ 
vina stíhaného z trestného čin~ j~ naprosto nepocv~y~na, o;;;ny . rz (S 213 

je proti nčmu dostatečné podezreni z cmu nebo z cmu tre_.tnych v 

čís. 2 tl'. ř.) čís. 3330. 
_ viz též o b žalob a. 
_ viz též urážka tiskem. 

Vydávací usnesení sn-ěmov~y viz i. m u ~1 ! t a. 
Vydáváni ve veřejný posmech: pOlem Cl s. 3207, 3299. 
~ ___ viz též Ul" á ž k a dle § 491. ,. 

. ··t· k tek ne111' na závad ti podřadě,nl 
zločinců: stíhání osoby vydane pro UrCij s u 
skutku pod mímější kvalifikaci čís. 32::>9. 

Vydavatel listu viz II r ft ž k a t i s k e m. 
- - viz též o b ž a lob a s o II k r o 111 á. 
- periodického tiskopisu viz II r á ž k a t i s k e m. 

Výdělečný podnik viz ú pIa tká ř s tví. . 
Vydírání viz nás i Jí dle § 98 b). 
Vydobytí pohledávky viz !ll a ř e II í ex e k II C e. 

~- pokuty viz soukromoprávní nároky. 
- ~ viz též t r e s t. 

Vyhlášení úpadku viz úpa -ti e k z ne cl. b a los t i. 
Vyhláška neinocenské pokladny viz II r á ž k a t i s k e m. 

1007 

Vyhnání plodu (§ 144 tr. zák.): k vyvil1ěni pro zločin podle §§ 9, 5, 144 tr. zák. 
nestačí pachatelce hrozící výpověď z domovnictví . pro případ že bude 
miti dítě čís. 3205. ' 
k svádění ve smyslu § 9 tl'. zák. stači jakýkoliv pokus .působení na vůli 
jiné osoby za tím účelem, by tato osoba byla pohnuta ku spáchání 
určitého trestného činu čís. 3241. 
ta.to náležitost skutkové podstaty je naplněna zjištěním, že pachatel vy
zyval, povzbuzoval a hleděl svésti ženu, o níž věděl, že jest těhotnou 
k tomu, by si dala plod umělým způsobem vyhnati, a že toto jeho pů~ 
sobení zůstalo bez výsledku čís. 3241. 
ona skutková podstata je sice vylouč.ena, byla-li konkretní činnost, k níž 
bylo v tom kterém případě naváděno, naprosto nezpůsobilou k dosažení 
trestného výsledku, nevYŽ<lduje však nutně, by návodce označil tomu, 
koho navádí, též prostředky, jimiž má býti dosaženo trestného V\'-
sledkl1 čís. 3241.' . 
pOkud vstříknutí mýdlové vody do dělohy jest in abstracto způsobil~'m 
př,jvoditi vyhnání plodu čís. 3328. 
s~oluv!n.a na nedokonaném vyhnání vlastního plodu (§§ 5, 8, 144 tr. 
zak.) Cl s. 3328. 

Výhodnost trestného činu viz och r a 11 are p ubl i k Y (§ 15). 
Výhrada 'práva vlastnického viz k o m i s i o 11 á ř. 

- - viz též' z pro n e v' ě r a. 
stiháni (§ 263 tr. ř.): zvěděl-li o urážlivém projevu (podle čl. V. zák. 

čís·. 8/63) veřejný obžalob ce (funkcionář stát. zastupitelstvO a soud 
při hlavním přelíčení pro j,iný delikt, bylo na onom, by žádal rozšíření 
i na tento skutek (§ 263 první věta tr. ř.); k tomu stačil návrh funk
cionáře, by bylo použito zákona (§ 451 o-dst. prvSr tr. ř.) čís. 3238. 
nevyslovil se rozsudek Q, této takto rozšířené části obžaloby., ani nevy
hradil obžalobci samostatné stihání pro onen projev (§ 263 odst. 2 
tr. ř.) a obžalobce nevymohl si tuto výhradu ani na soudě odvolacím 
odvoláním (z důvrydu § 281 čís. 7, § 464 čís. 1 tl'. ř.), jest stihánÍ 
pro onen projev vyloučeno podle § 263 odst. druhý tr. ř., jehož jest 
pOdle § 447 tr. ř. použíti i Ve věcech přestupkových čís. 3238. ' 
byl-li určitý skutek (kontrahování dluhu) odsuzujícím rozsudkem pod
řaděn pod- nedbalé jednání ve smyslu § 486 čís. 2 tr. zák., ne-lze bez 
porušení zásady ne bis in idem týž skutek novým rozsudkem kv'alifiko
vati' jeho jednánI úmyslné podle § 197 tr. zák., třebas bylo při 611001 
hlavním přelíčení státnímu zástupci vyhraženo stihání (§ 263 tr. ř.) 
pro podvod; bylO na nčm, by napadl onen rozsudek zmateční stížností, 
nikoliv, by si vyhradil stíhání a na témž skutkovém podkladě (§ 356 
tr. ř.) podával nnvou. 'Obžalobu čís. 3364. 

§ 430 obč. zák.: Ů' vlastníkově povinnQjlti k náhradě škody čís. 3259. 
vJastnictvi: výhmda prodatelova vlastnictví až do úplného. zaplacení kupní 

ceny nemá účinku, byla-Ii prodate-lem učiněna te:prve dodatečně v účtech 
a v dopisech při ,dodání zboži po platném dřívějším ujednání prodeje 
na úvěr (na pevný plat), to ani tehdy, když se kupitel proti výhradě 
té dodatečně učiněné neohradil (§ 863 obč. zák.) čís. 3295. 
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V)lhrad1).é právo reproduk~ní viz p ú y o cl c o v :; k é p r á v (J. 

-- - rozmnožovací viz p ů vod c o v s k é p r á v o. 
Vyhrůžka viz násilí dle § 98 b). 

- ubUžením na cti viz násilí dle§98b). 
- - na svobodě viz násilí dle § 98 b). 

Vyjevovací přísaha: zamlčení části příjmú či s. 3300. 
Výkaz oprávnění viz t i s k ,o P i s. 
Výklad článku: je skutkovým zjištěním čís. 3036. 

- viz též hod noc e n í p r ů vod ů. 
- viz též z mat e k čís. 9 a) § 281. 
projevu viz II r á ž· k a t i s k e m. 
- viz též ochrana republiky (§ 14). 

viz též hod noc e 11 í P r ů vod ů. 
zálmnů: trestní řízeni má a musí směřovati k tomu, by pravda a spravedl

nost přišly pokud možno nejspolehlivěji k platnosti a jen s tohoto hle
diska lze vyklá,dati formální předpisy trestního řádu čís. 3359. 

Vyklizení Vil 11 á s i 1 i dle § 83. 
Výkon advokacie viz a d v o kát. 

mandátu viz i m li nit a. 
násilí (§ 83 tr. zák.): pojem čís. 3273. 
- viz též n ci s i ; í dle §. 83 
pravomoci: ústavního činitele čís. 3161 
- viz též ochrana republiky (§ 10). 
služební viz s 1 uže b 11 í v ý k o 11. 
trestu viz vaz b a. . 
zaměstnání viz tra 11 s m i s e. 
- viz též- II Š k () z e n í d I ť § 335. 

Vykonání násilí viz 11 á s i 1 í dle § 83. 
-- soulože viz s mil s t von ci s i 1 II é. 
- zločinu viz s pol II V i n a. 

Vykořisťování strany viz a d v o kát. 
Vykročení z mezi obžaloby viz z 111 a t e k čís. 8 § 281 tl'. ,. 

- - viz též o b .ž a lob a. 
- z přípustné rychlosti viz a li t o Ol o bil 
- - - viz též li š k o z e 11 í dle § 337. 

Vylákání úředního potvrzení viz pod vod dle § 199 d). 
Vylo-učení trestm věci (§ 56 tf. ř.) viz pří S Iu Š 11 o s 1. 

- z exekuce viz mař e 11 í e x e k li C €. 

Vyloučený soudce viz s o II rl c e v y I o II Č e 11 )'. 

Výlučné zavinění poškozeného viz pří č i 11 II ci S o II V i s los t. 
- - _ viz též II š k o z e 11 i 'll 1 ť § 335. 

Výlučnost znaku viz li r á ž k a 11 a cti. 
Výlučný soud viz s o II d v Ý I II Č n ý. 
Vylučovací žaloba viz II a ř e n í E; x e k li C e. 
Vymezení pojmu zločinu viz ú mys i zlý. 
Výměna časopisu viz t i s k o P i s. 
Vyměření trestu viz t r e s t. 
Vymyšlené okolnosti viz II trh á n í 11 a cti. 
Vynález viz och r a 11 a v y II á 1 e z LI. 
Vynucený souhlas se vstupem viz -11 á s i 1 Í ti 1 e § R3. 
Výplata náhrady viz žhářství (§ 170). 

- odškodného viz žhářstvi (§ 170). 
Výpomocný strážtúk viz ú ř e d 11 i k ve ř e j n ~I. 
Výpověď křivá viz pod vod dle § 199 a) .. 

- z domovnictví viz b'eztrestnost dle § 2 g). 
~ - viz též v y h 11 á 11 í P 1 o d u. 

Vypovězéní plné moci viz p 111 á moc. 
- -- - viz též a d v o k a t. 

Vypůjčení si věci víz krá d e ž. 
Výrazy ve formě úsudku viz II r á ž k a dle § 491. 
Výrobek viz och r a 11 a z II á m e k. 

Výrok: \'e smy:-;Iu § 23 úst. list. čís. 3161. 
viz též i ITl II -n i t a. 
I, četníku viz mí c h á II í sed o li ř e d II í h o V)' k u II U. 

- viz též s h I Ll k n II i: í. 
° rozhodné skutečnosti viz Z !TI a t e k čís. 5 § 281. 
podle § 261 tr. ř. viz pří s I tl Š n o ~ t. 
porotců viz .p o rot o. 
veřejně pronesený viz II r á ž k a n a cti (§ 489). 
- - viz též v e ř e j II o s t. 

Vyrovnací řízení viz ř i z e 11 i v y r o v 11 a c í. 
Vyručeni viz vaz b a. 
Vyřízení' zmateční stížnosti viz z mat e Č Tl í stí ž 11 o s t. 
Výsledek viz s p o lu pac h a tel s t v i. 

- společného podniku viz s pol u pac h a tel s tví. 
Výslech: podle § 247 první věty tr. ř. čís. 3149. 

- viz též s v č dek. 
- viz též tl š k o z e II í ci 1 e § 15.3. 

Vystavení listiny viz pod vod dle .§ 201 a). 
Výstrahy představených viz s (I II d c e. 
Výstřel viz násili dle § 98 b). 
Vyšetřovací úkon viz pří s I II Š n o s t. 

- vazba viz vazba. 
Vyšetřováni viz II tl' h á n í 11 a cti. 
Vyšetřující soudce viz s o II .d c e v y š e t ř II i í c í. 
V~rtěžek trafiky viz II r á ž k 'a 11 a cti. 

- za zboží viz k o 111 i s i o fl á ř. 
- _. viz též z pro n e věr a. 

Výtka státnímu zástUpci viz II r á ž k a dle § 312. 
- stranickosti viz urážka dle § 312. 
~ - viz též ú ř e dní k v e ř e j n ~r. 

Výtvarné umění viz p Íi v o cl c o v s k é p r á v o. 
Vyústění silnice: do sillllce či s. 3203. 

- - viz též a u t O mobil. 
- - viz též U š k o z e II í dle § 337. 

Využití nevědomosti viz pod vod. 
- omylu viz pod vod. 
- plánů viz p II vod (: o v s k é P r á v o. 
- znalosti o poměrech viz a d v o·k á t. 

Vývody zmateční stížnosti viz z 111 a teč n í stí Ž II o s t. 
Vyvolání omylu viz p o -rl vod. 

- rozhodnutí viz ochrana republiky (§ 15). 
Výzva viz s,hluk fl uti. 

- ke zprotivení se viz shl u k II II t-L 
- k pojmenování původce viz u r á ž k a t i s ke m. 
- - -- viz též pro m 1 č,e n i. 

Vyzvání k rozchodu viz mí c h á n í sed o ú ř e d 11 í h o V ~I k o 11 ll. 
- - viz též s h I II k II II t í. 

Vyzývání k odporu viz shl II Je n II t í. 
Výživa nevinné rodiny viz t r e s t. 
Vzájemná dohoda pachateh'1. viz och r a 11 are p II bl i k Y (§ 6). 
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- pohledávka: nejde o zpronevěru, má-li paChatel důvodně za to, že vlastník 
svěřené věci nebude činiti námitky proti jeho disposici s věcí svěřenou, 

Trestní rozhodnuti X. 

I 

I. 
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nebo pokládá-li se důvodně za oprávněna, si ji podržeti, na př. z dů
vodu vzajemné pohledávky, a SVOtl vzájemnou pohledávku uplatniti 
čís. 3311. 
ba podle oknlnosti případu může se pachateli vědomí o materielní bez
právnosti zadrž'eni nebo přivlastnění svěřené věci nedostávati i tehdy 
když tu nebylo podmínek započtení jeho vzájemné pohledávky podl~ 
ustanovení občanského zákona čís. 3311. 

Vzájemné dorozumívání se ,viz p o rl vod dle § 199 a). 
Vzbuzení obavy viz n á ~ i I í dle § 98 b). 

- - viz též ú t i s k. 
Vzdálená možnost nebezpečí viz ochrana republiky (§ 15). 
Vzdálení se obžalovaného viz ob žalo v a II ý. 

- - viz též odp or. 
Vzdání se opravných pl'-Ostředků viz pro s tře d k Y op r a v II é. 

- svědectví viz s věd e k. 
- - viz též říz e II í pře s t II P k o v é. 

Vz,etí do přísahy VIZ Ú ř e dní k v e ř e j 11 y. 
Vztah projevu k osobě viz II r á ž k a n a cti. 
Vztaženi ruky viz nás i I i dle § 81. 

- - viz uškození dle § 157. 

Wohnort (§ 10 čis. 2 tisk. zák.): pOjem či s. 3262. 
- viz též t i s k o p i s. 

Wohnsitz (§ 12 odst. I tisk. zák.): pojem čis. 3262. 
- viz též t i s k o pi s. 

Zabaveni věci viz lít o s t ú čin 11 á. 
- - viz též mař e n í e x e k II C e. 

Zabití: poměr mezi otčímem a nevlastním synem poukazuje na poměr zvláštní zá
vaznosti ve smyslu druhé věty § 142 tr. zák. čís. 3338. 
jde o zmatek čís. 6, nikoliv čís. 12 § 344 tl'. ř., nedal-li pomtní soud proti 
předpisu § 322 tr. ř. dodatkovou otázku, ač výsledky řízení vynesly na jevQ 
poukazy na poměry uvedené v § 142 tr. zák. (poměr zvláštní závaznosti) 
čís. 3338. 

Zábradlí viz li š k o z e n í dle § 335. 
- viz též tra n s m i s e. 

Zabránění zločinu viz 11 a drž o v á 11 í z 1 o č i 11 ll. 

Zadostiučinění: podle § 4 zák. o podm. ods. čís. 3104. 
- vh též odklad trestu podmíněný. 

Zadržení věci viz z pro n e věr a. 
Zahájení vyrovnacího řízení viz úpa dek z fl e d bal o s t i. 
Zabrada viz krá d e ž dle § 175 II a). 

- viz též krá d e ž dle § 174 II c). 
Zachyceni motáku viz podvod dle § 199 a). 

- - viz též p o k u s. 
Zájem cizi viz c i z í z á j e ffi. 

stranický viz tl r á ž k a t i s k e 111. 

- - viz též p o I i t i c k á str a n a. 
- veřejný viz II r á ž k a t i s k e 111. 

- vlastní viz II á s i I í dle § 84. 
Zajímání drůbeže viz ú ř e d II í k ve ř e j 11 ý. 
Zajištění škody viz lít o st ú (: i 11 fl á. 
Zajišťovací vazba viz vaz b a z a j i š ť o v a c í. 
Zakázaná zbraň viz zbrojní patent. 
Zakládání p.ožáru VIZ ž h á ř s tví. 
Zákonná trestní sazba viz t r e s t. 

- - -- v-lz též z mat e k čís. 12 § 344. 

i 
~J 

Zákonné doUčování zmatku viz z mat e k. 
Zákonodárný sbor viz s bor z á Je o nad á r n ý. 
Zakrytí transmise vi Z tra 11 s m i s e. 

- - viz též u š k o z é n í dle § 335. 
Záležitosti vládní: pojem či s. 3170. 

- - viz též z 11 e II žit í moc i ú ř e dní. 
Záludné jednání viz jed n á 11 í z á I II d n é. 

-- záměry viz pol i t i c k ci str a n a. 
- - viz též II r á ž k a II a cti. 

Zamezení nakažlivých nemocí viz 11 a k a ž I i v é 11 e moc i z v í ř l' C í. 
Zaměnite!nost známky viz och r a 11 a z II á m e k. 
Zaměňování pozemků viz ú ř e dní k ve ř e j 11 ý. 
Zaměstnanec podniku Viz ú p I a tká ř s tví. 
Zaměstnání viz tra II s m i s e. 

- viz též II š k O z e II i dle § 335. 
Zaměstnavatel viz pod vod dle § 199 -rl). 

- viz též s v e d e II í. 
- viz též pod vod. 

Zamítnutí návrhu viz z Dl a t e k čís. 4 § 281. 
- - viz též z mat e k čís. 5 § 344. 

Zamítnutý soudce viz s o tl d c e z a mít n II t ý. 
Zamlčení okolností. viz pod vod dle § 199 a). 

- přijmůvizpodvoddle§199a). 
- - viz též vyjevovací přís-aha. 

Zanedbání povinné péče viz ,r e d a k t Ú' r. 
- --- - viz též II r á ž k a t i s k e -111. 

- - -- viz též o b žalob a. -
- - - viz též och ran are 11 tl b I i k Y (§ 42). 

Zánik soudcovského práva zástavního viz mař e 11 í e x e k II C ť. 
Zapálení automobilu viz žhářství (§ 170). 
~ majetku viz žhářství. 
- vlastni věci viz žhářství (§ 170). 

Zap-a.žení viz tra n S In i s e. 
- viz též II š k o z e n í dle § 335. 

Zápis známky viz och ran a zná m e k. 
Zápisy zaměstnavatelovy viz pod vod dle § 199 d). 
Započitáni vazby viz vaz b a. 
Záporná otázka viz o. t á z k y po' rot c ů m. 
Zarudlost tváře z úderu: jest ublížením na těle čís. 3224. 

- - - viz též uškození dle §§ 153,411. 
Zařízeni radiotelegrafni viz tel e g r a fy. 

- strojní viz strojní z-ařízení. . 
Zásady poctivého provozování podniku viz úpa dek z n e d bal o stl. 
Zásah do práva patentního viz o. c h ľ a n a v y n á 1 e z ů. 

- - původského viz p ů v o. d c o v s k é P r á v o. 
- - známkového viz o. c hY' a n a zná m e k. 

Zaslán~ zbožl! viz k o m i s i o n á ř. 
- - viz též z pro II e věr a. 

Zastavené řízení viz o b II o v a. 
viz též ř i z e II í t r e Stll i. 

Zastavení řízeni viz při s 1 tl Š II o s t. 
viz též o b n o v a. 
viz též říz e II í t r e s t n L 
viz též s o ll·d c e vy š e t ř II j í c í. 

výkonu advokacie: podle § 17 kám. stat. čís. 63 dis. 
viz též a d vak á t. 
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vyšetřování viz o b žalob c e s o II k r r,. rn {./. 
- viz též s o II d c e v y š e t ř II j í c í. 
- viz též s věd e k. 
- viz též pří s e ž n Ý v Ý s 1 ech. 

Zástavní lístek: jeho úschova čís. 3060. 
- ~ viz též pod í 1 11 i c tví n a krá d e ž i. 
- práv-o viz p r á voz á s t a v n í. 

Zastavovací usneseni viz II sne sen í z a s t a v o v a c í. 
Zastoupení: podle čtvrtého odst. § 46 tr. ř. čís. 3039. 

- viz též' obžalobc.:e veřejný. 
- viz též z mat e ční stí ž n o s t. 

Zastrašení manželky viz nás i I í d \ e § 98 b). 
Zástupce chudých viz a d v o kát. 

obce viz s tar o sta. 
- viz též 1Íředn ík veřejný. 
stran z povoláni viz a d v o kát. 
zájemníků viz urážka dle § 3l2. 
- viz též ú ř e dní k v e ř e j n ý. 

Zastupitelstvo obecoi viz o b e C 11 í z a s t II pit e 1 s t v G. 

Zastupování odpůrce viz a d vak á t. 
~ strany viz a d v o kát. 

ZašantročenÍ: pojem čís. 3060. 
- viz též pod í 1 nic tví n a k ľ á d e ž i. 

Závadný obsah článku viz tl r á ž k a t i s k e m. 
Zavedení smírnéhO' jednání viz II r á ž k a t i s k e m. 
Závěrečný návrh viz ú ř e dní k s o II k ľ orný. 
zavření osoby viz 1 o II p e ž. 
Zbavení mandátu viz i m tl nit a. 

- - viz též pro mlč e n í. 
- užívání ľozumu viz d u šev Jl í s tav. 
- - - viz též beztrestnost ,dle § 2 a). 

Zběh viz pří s I II Š n o s t. 
- viz též z mat e ční stí ž II o s t II a z á š t i t u z á k o 11 a. 

Zboží viz och r a II a zná m e k. 
do komise dané viz k O" m i s i o II á ř. 
- -- viz též z pro n e v č r a. 

- ve'stohuukľytévizkrádež dle§17411a). 
- z vlaku vyhozené viz krá d e ž. 
- ~. - viz též ú č a s ten s tví n a krá d e ž i. 

Zbraň při krádeži viz krá d e ž dle § 174 I a). 
Zbrojní patent (ze dne 24. října 1852, čÍs. 223 ř. zák.):. propadnutí zbraně podle 

§§ 32 a 36 zbroj. pat. po případě peněžitá pokuta podle § 47 jest obli-" 
gatorní vedlejší trest na přestupky v těchto §§ normované čís. 3167. 
tento náhradní trest pokuty jest uložiti vždy, když nemůže býti uznáno 
na onen pl'imer·ní tl'est propadnutí (na př. byl by jím postižen okra-dený 
oprávněný vla.-<;tník zbraně) čís. 3167. 
přestupku podle § 32 zbwj. pat. se dopouští, kdo má (drží) zbraň nebo 
munici, nemaje k tomu povolení. Povolení jest třeba jen k drženi zbl'aně 
neb munice zapovězené či s. 3256. 
zakázanou zbrani j€st, kterou zákon (§ 2 zbroj. pat.) za takovou pro
hlašuje· nedovolenou po rozumu § 32 zbroj. pat. jest však držba zbraní 
i tehd~;, příčí-Ii se všeobecnému dočasně vyslovenému zákazu míti 
zbmně čís. 3256. 

Zcelená osada viz a II tom o bil. 
- - viz též u š k o z e n Í dle § 337. 

Zcizení: pojem čís. 3187. 
- viz též úpa dek pod vod 11 ý. 
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Zcizený předmět viz mař e II í ex ek II c e. 
Zdroj přesvědčení viz 11 Odll o c e 11 í P r ú vod ll. 
Zemský četnický velitel: jeho žalobní právo. podle cb. 1I'lÍ". čís. 22R/1853 čís. 3362. 

- - - viz též u r á ž k a dle č 1. V. 

Zevní děj viz č i II tr e s t 11 ~'. 
viz též p o k II s. 

- - viz též pří p r a v 11 é jed 11 á n í. 
Zfalšování viz pad ě I á 11 í. 
Zhodnocení ukradené věci viz pod í I nic tví n a Je rád e ž i. 
Zhotovení napodobenin viz p ů vod s Je é p r á v o. 
Zhotovení nepravé soukromé listiny viz pod vod dle § 201 a). 
Zištný úmysl viz ú mys 1 z i š t n ý. 
Zjednáni viz nás i 1 í dle § S4. 
Zjištění matedelní pravdy viz pod vod. 

- - - viz též ti tra n a, 
- pŮVOdce viz o b žalob a. 
- - vjz též II r á ž k a t i s k e m. 

Zjišťování ceny věci viz d e I i k t Y m a i e t k o v é. 
- - - viz též z pro n e věr a. 

Zkalení vědomí pachatelova viz bez t r e s t II o s t dle § 2 c). 
- - - viz též o P i los t. 

Zkoumání důkazů viz hod 11 o cen í p r ů vod ů. 
- - vjz též por ota. 
-- duševního stavu viz dll šev n í s tav. 
- - - viz též z II a I e c. 

Zkoušení rukopis.u (§ 135 tr. ř.): zákon zůstavuje znaleck~' ,důkaz? prav;,0sti j.istin~ 
volnému uvážení soudu (§ 135 tr. ř.); zamítnutl takoveho du-kazu ne11l 
zmatkem čís. 4 § 281 tr. ř. čís. 3249. 

Zkrácení práv viz ž h á ř s t.v í (§ 170). 'v, 

Zkušební doba viz o d k I a· d t r e s t II pod min e n y. 
Zkušenost soudcovská viz hod noc e n í p ľ Ů vod ů. 

- - viz též z n a I e c. 
Zkušenosti odborné viz s věd e k. 

- - vjz též z n ale c. 
Zlé nakládání viz uškození dle § 157. 

- -- viz též II r á ž k a dle § 496 t r. zák. 
..- - s dětmi viz II š k o ze 11 í dle § 414. 
- - s čeledí viz u š k o z e n í dle § 413, 421. 

Zlehčeni cti viz urážka dle§ 312. 
...- - a vážnosti stavu viz a·d v o kát. 
-- úřední autority viz u r á ž k a dle § 312. 
- - - viz též ú.ř e d 11 í k ve ř e j n ý. 

Zločin viz t r ť ~ t. 
Zloděj: pojem čís. 3091. 

- viz též krá d e ž. 
-- viz též 1 í t o s t ú čin n á. 
- opatřeny zbraní viz krádež dl~ § 1741,a). v" 

Zlodějský puvod věci viz pod i I nic tVl 11 a k rad e z 1. 

Zlomyslné poškození cizího vlastnictví: pojem čís. 3161. 
- - - .. viz též násilí dle § 85 a), b), 87. 

Zlomys.lnost viz nás i I í dle § 87. 
Zlý úmysl viz ú mys I z I ý. .$ 

Zmařeni exekuce viz mař e n i e x e k u c e. 
vľáceni věci viz k l' á d e ž. 

- viz též lít o s t ú čin 11 á. 
výkonu viz n á oS i I í dle § Sl. 
- viz též u r á ž k a dle § 312. 
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Zmateční stížnost: jest přihližeti k oběma provedením zmateční stížnosti byla-li 
včas podána obhájcem obžalovaným zvolen)'m a státním zá~tuljccm 
v jeho zastoupení podle čtvrtého odstavce § 46 tl'. ř. čís. 3039. 
rozsudky krnetsk)'ch soudů (pětičlenných senátů) lze napadati co do 
v)lwku o vině jedinč zmateční stížností, ať jde o přečin proti -bezpeč
nosti cti či jen o přestupek pndle § 6 tisk. nov. čís. 3066. 
uplatúování, že mčlo býti uznáno na čin dokonaný místo na pokus a 
použito § 187 tf. zák" není ve prospěch obžalovaného (§ 282 tl'. ř.), 
vyloučil-li zrušovací soud pfedpoklady § 187 tr. zák. čís. 3084. 
byli-li původce a zodpovědný redaktor sproštěni vzhledem k § 4 tisk. 
nov. z obžaloby pro přečin proti bezpečnosti cti (přestupek zanedbání 
povinné péče), zámveií však bylo podle § 13 (1) tisk. no-v. vyslovel1o, 
že pravdivost závadné zprávy nebyla prokázána, a podle § 13 (2) tisk. 
nov. uloženo zodpovědnému redaktorovi a vydavateli, by uveřejnili bez
platně a bez poznámky rozsudJkový výrok a nahradili útraty, jest při
znati právo zmateční stížnosti jak obžalnvanému redaktorovi (vyda
vateli), tak i původci čís. 3100. 
vyřízení zmateční stížnosti proti sprošťujícímu rozsudku odpadá, byl-li 
obžalovan}' zvolen za poslance a příslušná snčmovna nevyhověla žádosti 
za jeho vydáni (§ 24 úst. list.) či s. 3101. 
porušení předpisu § 265 tr. ř. jest uplatňo'vati zmateční stížností čí so 
3117. 
v pou-hém ohlášení zmateční stížnosti není ještě obsažena žádost za opis 
rozsudku; tato žádost musí býti v)fslovné prnjevena. žádostí o ustano
veni obhájce chudých se neprodlužuje zákonná lhůta k provedení zma
teční stížnosti (§ 6 tr. ř.) čís. 3124. 
obžalovaný nemEde si stězovati do sprošťujídho výroku (§§ 280, 281 
Ir. ř.) či s. 3184. 
v mylném předpokladu, že byla zmateční stížnost ohlášena již obháj
cem (chudých), nejde po případě -o neodvratnou překážkU podle § 364 
tr. ř. čís. 3190. 
osmidenní -lhůta k prorvedení zmateční stížnosti, opovězené po doručení 
rozsudku pro zmeškání, počíná se dnem po jejím opovězení čís. 3190. 
zrušovací soud přezkoumáva rozsudek výhradně na S'kutkovém pod
kladě sjednaném hlavním přeiíčením v prvé stolici čís. 3244. 
lhůta k provedení zmateční stížnosti počíná dnem doručení rozsudku ob
žalovanému, neprodlužujíc se opětným doručením rozsudku obhájci čís. 
3267. 
k provedení zmateční stížnosti po případě sta-čí, UČinil-li obžalovan)f, je
muž byl rozsudek u soudu doručen, do protokolu takové údaje, v nichž 
lze aspoň částečně ~patřovati ono provedení čís. 3267. 
zákon nerozeznává, z jakých důvodů obžalovaný nevyhověl vyzvání 
soudu, by opatřil podpis obhájce na provedení zmateční stížnosti; ne
má-li pro-středku, by si opatřil zastou.pení advokátem, je mu volno· pro
vésti zmateční stížnost protokolárně čís. 3271. 
v pouhém ohlášení zmateční stížnosti není ještě obsažena žádost za opis 
rozsudku; tato žádost musí býti výslovně projevena čís. 3272. 
osmidenní lhůta k provedení zmateční stížnosti běŽÍ podle § 285 tr. ř. 
jen tehdy od doručení opisu rozsudku, když zaň stěžovatel žádal před 
ohlášením nebo při ohlášeni zmatečnl stížnosti; jinak běží tato lhůta již 
ode dne ohlášení čís. 3272 
nežádaným ·doručením opisu rozs"4dku (Obhájci) se ona zákonná lhůta 
neprodlužuje (§ 6 Ir. ř.) či s. 3272. . 
na zmateční stížnosti jest, by označila ony slo-žky zlého úmyslu, jež po
dle jejího náhledu měly býti zjištěny, avšak zjištěny nejsou; nestaČÍ 
pouhé tvrzení, že není zjištěn »zločinný úmysk čís. 3293. 
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formální vadnost vy·roku o trestu nemuze býti vytýkána zmateční stíž
ností! leda že by výtka ta sloužila dovozování uplatiíované zmatečnosti 
rozsudku podle ·Čís. II § 281 tr. ř.; výrok o trestu nemůž-e býti napadán 
z důvodu zmatečnosti po-dle čís, 5 § 281 tr. ř. ani po stránce obsahové 
čís. 3296. 
ani v opovědi opravného prnstředku ani v žádosti o zaslání spisů není 
již obsažena žádost za doručení opisu rozsudku (§§ 285, 294 tr. ř.) čís. 
3324. 
o odporu (§ 427 tr. ř.) jest rozho-do-vati dříve než o zmateční stížnosti 
čís. 3325. 
ihůta k provedeni zmateční stížnosti (§ 285 tr. ř.) počíná doručením 
rozsudku obžalovanému, jenž za opis rozsudku žádal, nikoliv doručením 
rozsudku ex offo obhájci, který zastupoval obžalovaného při hlavním 
přelíčení čís. 3331. 
byl-li určitý skutek (kontrahování dluhu) odsuzujícím rozsudkem pod
řaděn pod nedbalé jednání ve smyslu § 486 čís. 2 tr. zák., nelze bez po
rušení zásady __ ne bis in idem týž skutek novým rozsudkem kvalifikovati 
jako jednání úmyslné podle § 197 tr. zák., třebas bylo při onom hlavním 
přelíčení státnímu zástupci vyhraž·eno stíhání (§ 263· tr. ř.) pro podvod; 
bylo na něm, by napadl -onen rozsudek zmateční stížností, nikoliv" by 
si vyhradil stíháni a na témž skutkovém podkladě (§ 356 tr. ř.) podaval 
novou obžalobu č i s. 3364. 
podle § 47 zák. čís. 40/72 nepřípustné odvolání jest v kárném řízení od
mítnouti obdobn)'m použitím ustanovení § 4 čís. 1 a § 1 čís. 1 nov. Čts. 
3/78 či s. 68 dis. 
na záštitu zá1fona:· byl-li civilním soudem odsouzen zběh pro čin, kter)' 

spáchal v době, kdy p0dléhal pravomoci vojensk)'ch trestní~h soudů, 
byl postupem civilního soudu porušen zákon; postup ten lest podle 
§ 33 tr. ř. zrušiti jako zmatečný čís. 3043. 
zrušení rozsudku podle ~ 33 tr. ř. pro porušeni zásady ne bis in 
idem čís. 3275. 
porušení zákona (§ 33 tr. ř.) v ustanovení § 56 odst. druhý bran
ného zákona (z 19. března 1920, čís. 193 sb. z. a n.) odsouzellÍm 
pro- přečin podle § 47 branného zákona civilním soudem .č í s. 3298. 

Zmatečnost viz z mat e k. 
- viz též z mat e Č 11 í stí Ž 11 o s t. 
__ v kárném řízení viz říz e n í kár n é. 

Zmatek: dúvodem zmatečnosti rozsudku není provedení hlavního přelíčení v nepří
tomnosti obhájce, aniž okolnost, že obžalovaný nebyl v pHpravném řízení 
slyšen o (všech) obviněních, byl-li přítomen při hlavním přelíčení čís. 3284. 
ustanov,eni § 40 kárn, stat., že kárný nález jest doručiti do 8 dnů po prohlá
'šení, jest předpis.em pořádkovýrn; jeho nezachování stejně- )~ko nezachoyání 
obdobného pořád.kového před'Pisu § 270 tr. ř. (§ 281 tr. r.) není ohrozeno 
zmatečnosti čís. 57 dis., 77 dis. 
dle § 281 éís. 1 tr. ř.: okolnost, že senát, kter~ ~e ,usnesl o po~míněnémv ?d: 

souzení (§ 7 odst. druhý zákona o podmmenem odsouz€11l) byl z castl 
jinak obs~zen, než senát, který vynesl rozsudek, nezakládá zmatek (čís. 
1 § 281 tr. ř.l čís. 3125. 

cile § 281 čís. 2 tr. ř.:- ustanov,ení § 281. čís. 2 tr. ř. týká se po-uze ynep~atný~h 
úkonu přípravného řízení; ne~padá s~m ~ro~okol ,o- zodpove·~nem v)!
slechu choromyslného spoluobzalova,~eho, lenz ~;et1l pod s,a!lkcl zma~es
nosti; ustanovení § 151 a § 170 tr. r. nevztahUjI se na vyslech obvme-
ného čís. 3179. '._@ 

dle § 281 čís. 3 tr. ř.: ani předpis § 226 tl'. ř. ani ustano-vení §§ 72-74 tr. ř. 
nejsou ohroženy zmatečností čís. 3157. 
neplatností j€st podle zákona s.tížen PyOUZ€ nátlak ::a obvinéného ve 
formě jeho přísežného výslechu Jako svedka (§ 170 CIS. 1 tr. ř.); poru-
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šenÍ 'předpisu § 202 tl". ř. llení ohroženo zmatečností (§ 281 čís. 3 tL ř.) 
čís. 3181. 

porušení předpisu: § 250 tr. ř. čís. 3200. 
§ 152 tr. ř. čís. 3232. 
porušení nebo nešetření předpisů některého z paragraflt v čís. 4 § 344 
tr. ř. citovaných zakládá zmatečnost rozsudku jen potud, pokud jde 
o tato jich ustanovení, k nimž se právě vztahuje pOhnUka zmatečnosti; 
to-mu tak neni při předpisu prvého odst. § 247 tr. ř. čís. 3246. 
není proto uhroženQl zmatečností, byli-li za souhlasu stran svědci hro
madně vzati do přísahy, ani, nebyl-li znalec přitome!l celému líčení, do
staviv se Je němu teprve ke konci (§ 241 odst. druhý tr. ř.) čís. 3246. 
nespadá sem provedení hlavního přelíčení v nepřítomnosti obhájce čís. 
3284. . 
ani okolnost, že obžalovaný nebyl v přípravném říZCílÍ slyšen o (všech) 
obviněních, byl-li přítomen ph hlavním,vřeHčení c í s. 3284. 
porušení předpisu § 151 tr. ř. jest zmatkem čís. 3 § 281 tr. ř. jen, stalo-li 
se p'ři hlavním přeličení; protokol sepsaný na policii s knězem jako po
dezřelým nespadá pod ustanovení § 151 čís. 1 tr. ř. čís. 3320. 
§ 271 tf. ř. nepředpisuje pod zmatečno~tí řízení (čís. 3 § 281 tf. ř.), že 
veškeré návrhy stran musí býti protokolovány čís. 3329. 
nespadá sem porušení předpisů § 116 tr. ř. nepříbráním soudních svědkľt 
a obžalovaného k ohledání a § 221 tr. ř. nepředvoláním znalce nejméně 
tři dny před hlavním přelíčením čí s_ 3357. 

- dle § 281 čÍs. 4 tf. ř.: protoko.l o' hlavním přelíčení je úředním dokladem 
o všech prohlášeních a o návrzích stran a o rozho.dnutích o nich učině
ných čís. 3095. 
tvo.ří podle § 271 tl'. ř. plný důkaz o tom, co se za hlavního přelíčeni 
událo čís. 3095. 

předpis § 222 tr. ř. platí i v příčině prúvodních návrhú při hlavním pře
líčení čís. 3104-, 3241. 
zmatek ČÍs. 5 § 344 tr. ř. nelze uplatňovati pro zamítnutí návrhll spolu
obžalo.vaného., k němuž se stěž'Ovatel ani nepřipojit čís. 3201. 
návrh na výsLech svědka o ohsahu do.pisu neodp'ovídá předpisu § 222 
odst. prvý tr. ř., nebyly-li v něm uvedeny skutečnosti z obsahu dopisu 
se podávajíd čj s. 3241. 
zákon zllstavuje znalecký důkaz o pravosti listiny volnému uvážení 
soudu (§ 135 tr. ř.); zamítnutí takového důkazu není zmatkem i::ís. 4 
§ 281 tr. ř. čís. 3249. 
při rozhodování o návrhu na osobní předvo.lání svědka k hlavnímu pře
líčení jest zkoumati, zda vyvoIaly výsledky jednání ph hlavním přelíčení 
potřebu přesnějšího vyšetření pravdy materielní. než je možno na zá
kladě pouhého výslechu svědka v přípravném řízení a sepsaného o něm 
protokolu čís. 3249. 
nevyhovění návrhu na výslech svědka llení zmatkem čí::;, 4 § 281 tr. ř., 
měl-li n-alézad soud po ruce protokol o zodpovědném VýSlechu svčdka 
před divisním soudem, i jeho výpověď, již učinil jako svědek v souzené 
trestní věci, a byly-li oba protokoly za souhlasu obžalovan-ého při hlav
ním přelíčení přečteny čís. 3313. 
neúplnosti řízení lze i s hledisl{a § 281 čís. 4 tr. ř. ve zrušovacím řízení 
čeliti jen, pokud jí bylo bez úspěchu čeleno již před soudem nalézaCÍm 
při hlavním přelíčení vhodnými návrhy stěžovatelovými, pro jejichž roz
sah (i pokud jde o. průvodní věty, o okolnosti, jeji,chž zjišťování se stě
žovatel bez ůspěchu na nalézacím soudě -domáhal) jsou rozhodnými je
dině záznamy protokoln o hlavním přelíčení (§ 271 tr. ř.) čís. 3317. 
zmatek čís. 4 § 281 tr. ř. ne opodstatňuje zamítnutí prúvodního návrhu, 
učiněného při odro-čeném hlavním přelícení, neopakovaného však při no
vém (konečném) hlavním přelíčení před změnčn)'m senátem čís. 3320. 
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nespadá ::lem porušení predpisů § 116 tl'. ř. nepllOla11l11l soudních svědkú 
a obžalovaného- k ohledáni a § 221 tr. ř. nepí·edvo:áni01 znalce nejméně 
tři dny před hlavním přelíčením, nebyl-Ii při hlavním přelíčení učině 11. 

návrh na odklizení domnělé závady čís. 3357. 
i když v protokolu o hlavním přeilfčenÍ není zmínky o tom, že byl- pi
semný prúvodní návrh při něm opakován, jest dán dostatečný podklad 
pro uplatnění zmatku čís. 4 -9 281 tr. ř., je-Ii z jiných pomůcek (z dů
vodů rozsudkových) zřejmo, ž·e návrh přišel při hlavním přelíčení na 
přetřes čís. 3359. 
nenamítal-Ii obžalovan)i nic pl0ti návrhu ObžalOby, by byl při hlav nim 
přelíčení čten protokol svědka, může žádati o-sobní výslech tohoto svědka 
při hlavním přelíčení jen, opírá-li návrh o takové rozhodné skutečnosti, 
o nichž se svědek nevyjádřil, nebo jimiž by mohly býti jeho dosavadní 
údaje v důležitých bodeCh změněny čís. 3360. 
v tom, že nebylo vyhověno návrhu na odročení' hlavního přelíčení zn 
účelem osobního předvolání obžalovaného, není zmatku čís. 4 § 281 
tr. ř. (§ 427 odst. 2 tr. ř.) čís. 3360. 

dle § 281 čís. 5 tr. ř.: výklad článku lze jako skutkové zjištění napadati ne
jen podle čís. 5 § 281 tr. ř., nýbrž i podle čís. 9 a) § 2Rl tr. ř. čís. 3036. 
vadOll nedostatku důvodů po rozumu § 281 ČÍs. 5 tr. ř. trpí rozsudek 
nejen tenkráte, neuvádí-li pro výrok o rozhodné skutečnosti vůbec žád
ných ,dúvodů, nýbrž i tenkráte, uvádí-Ii pro takový výrok formálně dú
vody, avšak jen takové, .mezi nimiž a rozhodnou skutečností, jež má 
býti jimi odúvodněna, ne!}í vůbec logické spojitnsti čís. 3215. 
výrok o trestu nemůže býti napadán z d-úvodu zmatečnosti podle čís. 5 
§ 281 tr. ř. ani po stránce obsahové čís. 3296. 
soud není sice všeobecně povinen uváděti obsah veškerých výpovědí 
svědeck)'ch, nemůže se však spokojiti s pouhým vyjmenováním průvod,u, 
mohl-Ii k určitým zjištěním dospěti jen kombinováním jednotlivých vý
povědí (§ 270 čís. 5 tr. ř.) čís. 3334. 
nejde o neůplnost rozsudku (§ 281 čís. 5 tr. ř.), uvádí-li soud veškeré 
průvo.dy, na jichž základě zjistil ty které okolnosti, aniž by rozlišoval, 
co na základě toho kterého- průvodu zjistil čís. 3334. 

dle § 281 čís. 6 tr. ř.: nepříslušnost samosoudcovu podle § 7 odst. 4 (5) 
zák. ze dne 22. prosince 1921, čís. 471 sb. z .. a ll. (§ 261 tr. ř.) jest vy
slovití rozsudkem, proti němuž přísluši opravný prostředek zmateční 
stížnosti z důvodu § 281 čís. 6 tr. ř. a to ve prospěch obžalovaného 
čís. 3180. 
km-etský soud, vyslovuje svou nepříslušnost k projednání věci, má roz
hodnouti rozsudkem, kter)' lze napadati zmateční stížností z důvodu 
č-Ís. 6 § 281, tr. ř. čís. 3345. 

,dle § 281 čís. 7 tr. ř.: odvolací soud není oprávněn zrušiti rozsudek z dú
vo-du § 478 čís. 3 (§ 281 čís. 7 tr. ř.); že žaloba nebyla vyřízena úplně, 
nebylo-li tu odvolánlí oprávněného obžalob-ce čís. 3131. 
nevyhradil-Ii soud obžalolbci stíhání pro čin při hlavníní·-přeličení na jevo 
vyšlý (§ 263 odst. 2 tr. 1'.) čís. 3238. 
zmatek podle § 231 čís. 7 tr. ř. jest tu tenkráte, pominul-li soud mlčením 
skutek, který byl předmětem obžaloby, niko.Jiv tenkráte, posoudil-li 
skutek po právní stránce odchylně od obžaloby a opomenul-Ii sprostiti 
od kva.Jifika·ce obsažené v ob-žalobě čís: 3329. 

dle § 281 čís. 8 tr. ř.: nejde o porušení předpisů §§ 262, 267' tr. ř. a zmatek 
čís. 8 § 281 tr. ř., podřadil-li soud skutek pod ustanovení prvé věty 
§ 84 tf. zak, kdežto obžatoba spatřovala v něm čin spadající pod trestní 
sazbu druhé věty § 84 tr. zák. čís. 3199. 
uznal-Ii soud ohžalovanéhO' vinťfým, že vykona'l křivou přísahu na místě, 
v době a v právní věc! v obža~obě uvedených, učinil předmětem odsu
ZUjícího. výroku, třebaže odVOdil -kř·ivost přísahy z jin~l,ch skutečností, 
než které uplatnovala obžaloba, nikoliv jin)', nýbrž týž skutek, ke kte
rému obžaloba směřovala (§§ 267, 281 čís. 8 tr. ř.) čís. 3300. 
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~ mezí ~bža.Jobj: jest. ve. smyslu § 281 čís. 8 tr. ř. vykročeno, uznal-li 
:-;?ud. obzaloya~eho vmnyrn skutkem, k němuž obžaloba nesměřovala 
l1!~o!Jv, podradli-I! skute~ obžalobou stíhaný pod jiný zákon trestní' 
!lez ktery naznačoval obzalobce (§§ 252, 257 tr. ř.) čís. 3317. J 

!otOŽ~l.ost skl1tk~[ není rušena tím, že skutek nabyl jiné tvářnosti tím 
ze p~lbyly, nove obžalobou 'neuplatií.ované, nebo pominulv ubžalobo~ 
uplatnova~~ ;,kutkové složky, a není rušena ani tím, že soud nahrazuje 
co do, urclty:h ~J,ožek žalobniho děje skutkové okolnosti obžalobou 
tvrz,enc. sku~ec~ostrni odchylnými (opačnými) čís. 3317. 
nem, p!ekrocemm obžaloby, vyřídil-li soud obžalobu v těch mezích 
v mchz pOdle sv}'ch důvodů a co do výroku o konečné jeho úpravě 
vskutku byla podána čís. 3327." . 

dle § 2.81 čís. 9 :) t~·. ř.: výk!é:d člá!iku lze jako ~kutkové zjištění napadati 
nejen po~He CIS. ,:J § 281 tr. ř.; n~brž i podle čís. 9 a) § 281 tr. ř.-, dospěl-li 
soud k jeho vykladu, vychazeje z nesprávného právního názoru čís. 
3036. 

ptedpis ~ 265 tr. ř. jest. předpisem nutícím; předpokládá právoplatn-ost 
predv:hoz!hO rozsudku; jeho porušením, af tím, že soud neprávem ho 
pouztl: neb opo~enul ho použíti, vykročil při vyměřování trestu ze své 
trest,n! pravomyc!; nápravy takové vady lze se domáhati zmateční stíž
nostI (§ 281 C1S. 11 tr. ř.), nikoliv odvoláním čís. 3117. 

- dle ~ ~1., Č,ís. 9 b) tr. ř.: byl-li vynesen rozsudek odsuzující, ač bylo vy
.setryJlclm soudcem vydáno (nedopatřením a porušením zákona) usne
S~11l zastavC:~v~cíj up'atňovánÍ zmatku tu nevadí, že rozsudek neobsahuje 
vyroku v pncme tohoto trestnost vylučujícího důvodu čís. 3186. . 
jde v?' zmatek podk § 281 čís. 9 plsm. b) tr. ř., neuvažoval-li soud 
O' pnpadném promlčení činu, ač promlčecí doba již uplvnula čís. 3288,. 

ďe § 2~1 čís. 1~ !r' ř.: veřejný obžalobce nemúže s hledis!(a čís. 10 § 281 
tr. r. uplatl11tI v neprospěch obžalovaných ideální souběh soudem ne
~o~p.oz~~ný ne?o nesprávně popřený, bylo-li na čin použito trestní sazby, 
jez 1 Y:l soubehu byla by nejpřísnějši čís. 3199. 
s~ada-h skutek, mimo případ ideálního souběhu, pod více ustanovení 
zakon~, jež nejsou vzájemně -v poměru zvláštního. ustanovení ku vše
ohevc~~,m:l: dlužno jej podřaditi onomu předpisu, jenž stanoví trest 
ostrejSl Cl s. 3227. 

dle § 281 ČÍs. II tr. ř.: porušením zákazu reformationis in peius uložením 
zadostiučinění podle § 4 zák. Úl podm. ods, čís. 3104, 
ustanovení § 266 tr. zák. nepředpisuje, by soud pří jeho, použití zaměnil 
vězení v l!lírnější stupeň nebo snížil zákonný trest pod nejnižší trestní 
sazbu; ~1l1 pvoslední od,stavec § 260 tr. zák. neukládá soudu povinnost, 
b}r v pnpade §, 260 plsm. b) tr. zák, sníž],1 trvání t~estu pod nejnižší 
zakonnou trestm sazbu, nýbrž zůstavuje to jeho volnému uvážení čís. 
3248. 
nejde tu tedy v těchto směrech o porušení nebo nesprávné použití ně
jakého pro soud závazného předpisu zákona, ja:k je má na mysli čís. 11 
R 281 tr. ř., nýbrž o výkon volného rozhodování soudu čís. 3248. 
form,ální vadnost výroku o trestu nemůže býti vytýkána zmateční stíž
nosti, leda že hy výtka ta sloužila dovozování up}.atriované zmatečnnsti 
rozsudku podle čís. -11 § 281 tr. ř. Čí.'3. 3296. 
výrok, že odsouzený muže býti dfŽ'án v whotárně, lze nap'adati i zma
teční stížností (§ 281 čís. 11 tl'. ř.) čís. 3305, 
byl:li na zmateční stížnost podanou (jen) ve prospěch obžalovaného, 
zrusen rozsudek prvého soudu a pO' novém hlavním přelíčení vynesen 
v prvé stolici rozsudek nový, může jím obžalovanému bez porušení zá
kazu reformace in peius uložen býti trest přísnější než v původnim 
zruše~ém rozsudku, "jestliže tento by,_ napaden též v neprospěch obža
lovaneho odvoláním formálnč bezvadným čís. :-:1310. 
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předpis § 267 tl'. ř. je porušen (z trestní moci ve smyslu § 281 čís. 11 
tl'. ř. vykročeno) jen tehdy, uloží-li soud trest, ]<ter}' jest větší (delší) 
než činí vrchní hranice nejnepříznivějšího ze zákonných ustanovení do
tčených souběhem souzených deliktú čís. 3316. 

podle § 344 čís. 4 tl'. ř.: nebyly-li otázky přečteny, l1)rbťŽ' jen poznačeny 
podle jednotlivých jejich čísel, byl porušen předpis § 330 ndst. druhý 
tar. ř., třebas se tak stalo za souhlasu stran; uplatnění této závady jako 
zmatku čís. 4 § 344 tr. ř, brání ustanoveni- posl. odst. § 344 tr. ř., byla-li 
za souhlasu stran jiným způsobem poskytnuta porotcům možnost, by 
mohli správnost zápisu svého výroku kontrolovatí čís. 3055. 
porušení ustanovení § 331 tr. ř. není důvodem zmatečnosti; ustanovení 
§ 330 tr. ř. jest chráněno sankcí zmatečnosti jen pokud přikazuje pře
čtení otázek vrchním porotcem čís. 3078. 
ustanovení posl. odst. § 330 tr. 'ř. má na mysli odstranění chybného 
údaje, jenž se dostal do výroku pouhým nedorozuměním čís. 3078. 
pod pojem »nedorozuInčnk jest tu zahrnouti nejen nesprávnnstí for
mální, n)'brž i nesprávností rnaterielní, t. j. každý projev porotců, kter)" 
se s jejich vú\í neshoduje čís. 3078. 
porušení předpisu § 151 čís. 3 tl'. ř. v~'slechem slabomyslné osoby 
čís. 3113. 
porušení nebo nešetření předpisú některého z paragrafů v čís. 4 § 344 
tr ř citovaných zakládá zmatečnost rozsudku jen potud, pokud jde 
o ta jich ustanovení, k nimž se právě vztahuje pohrůžka zmatečnosti; 
tomu tak není při předpisu prvého odst. R 247 tr. ř. čís. 3246. 
není proto ohroženo zmatečností, byli...;li za souhlasu stran svědci ·hro
madně vzati do přísahy, ani, nebyl-li znalec přítomen celému líčení, do
staviv se k němu teprve ke konci (§ 241 odst. druhý tl'. ř.) čís. 3246. 
pokud sem nespadá, byla-li jako svědek přísežně slyšena osoba hyste
dcká čís. 3355. 
porušení slibu porotců (§ 313 tr. ř.), že se nebudou před svým v~rrokem 
o předmětu přeUčení s nikým domlouvati než se sv-ými spoluporotci, 
není ohroženo zmatečností podle § 344 čís. 4 tl'. ř. čís. 3355. 

dle § 344 čís. 5 tr. ř.: okolnost, že soud nedal zkoumati duševní stav obža
lovaného odboT11ými lékaři psychiatry, není porušením zákona (§ 344 
čÍs. 5 tr. ř.) ani s hlediska zák. č:ís. 107/27 čís. 3059, 3201. 
zmatek čís. 5 § 344 tr. ř. nelze uplatií.ovatí pro. zamítnutí návrhu spolu
obžalovaného, k němuž se stěžovatel ani nepřipojil čís. 3201. 
porušení předpisu, chráněného zvláštní pohnUkou zmatečnosti (§§ 318 
až 323 - § 344 čís. 6 tr. ř.), nelze uplatňovati též se všeobecného 
hlediska (§ 344 čís. 5 tr. ř.) či s. 3234. 
viz též zmatek čís. 6 § 344. 

dle § 344 čís. 6 tr. ř.: porušení předpisu § 319 tr. ř. spadá jen pod § 344 
čís. 6 tr, ř. a nelze je uplatňovati též s hlediska číl?, 5 § 344 tr. ř. 
čís. 3090. 
šetření předpisů o úpravě otázek jest úřední povinností po~otl1ího soudu 
nezávislou na návrzích stran čís. 3160. 
porotní soud rhá povinnost zkoumati, zda tvrzené skutečnosti odpoví
dají zákonné podstatě stavu trestnost vylučujícího nebo rušícího, a jťJ-l 
v kla:dném případě jest pnvinen a opráv.něn, by dal porotcům do.dat
kovou otázku na onen stav; jen za tohoto předpOkladu má opome
nutí takové o1ázky za následek zmatečnost rozsudku (§ 344 čÍs. 6 tr. ř.) 
čís. 3276. 
jde o zmatek čís. 6, nikoliv čís 12 § 344 tr. ř., nedal-Ii po-rotní 'soud 
proti předpisu § 322 tr. ř. dodatkovnll otázku, ač výsledky řízení vy
nesly na jevo poukazy na poměry uvedené v § 142 tr. zák. (poměr 
zvláštni závaznosti) čís. 3338, 
není vadou (§§ 318, 320 344 čís. 6, 9 tr. ř.), nebylo-li pojato do hlavní 
otázky na zločin podle §' 125 tl'. zák., v čem »skutečně vykonané násilí«, 
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a do dodatkové otázky na § 126 tr. zák., v čem »to Ilásilí« spočívalo
bylo věci obhajcovou, by si vyi;ádal kontrolní otázku (§ 323 pasl. ods{ 
tr. ř.) na ony skutkovl' 0lco1nosti čís. 3355. 

- dle § 344 čís. 9 tr. ř.: vada vnitřního rozporu ve v)'roku porotcu předpo
kládá, že jsou jimi zjištčny různé skutkové okolnosti, které vedle sebe 
logicky obstáti nemohou čís. 3250. 
nenl tu vnitřního rozporu ve vS/roku porotců (§ 344 čís. 9 tr. ř.), zod
pověděli-li kladně otazku na zprznění osoby dohledu pachatele svěřené, 
avšak záporně na' otázku svedení ke smilstvu (přestupek po-dle zákona 
o pohlavních nemocech) čís. 3250. 
není vadou (§§ 318, 320, 344 čís. 6, 9 tr. ř.), nebylo-li pojato do hlavní 
otázky na zločÍn pOjle § 125 tr. zák., v čem »skutečnč vykonané násilí«, 
a do dodatkové otázky na § 126 tr. zák., v čem »to násilí« spočívalo; 
bylo věcí obhájcovou, by si vyžádal kontrolní otázku (§ 323 posl. odst. 
tr. ř.) Ila ony skutkové okolnost: čís. 3355. 

podle § 344 čís. 11 tr. ř.: zákonné doUčování čís. 3088. 
podle § 344 čÍs. 12 tl'. ř.: okolno.st, že zloděj byl při krádeži o:patřen zbraní, 

nepřichází v úvahu jako pouhá přitěžující okolnost ve smyslu § 322 
tr. ř. J jenž má na mysli jen ony přitěžující a polehčující okolilOsti,' které 
jsou jako takové v zákoně jmenovitě uvedeny (§ 344 čís. 12 tr. ř.) 
či s. 3078. 
jde o zmatek Čts. 6, nikoliv čís. 12 § 344 tr. ř., nedal-li porotní soud 
proti předpisu § 322 tr. ř. dodatkovou otázku, ač výsledky řízení vy
nesly na jevo poukazy na poměry uvedené v § 142 tr. zák. (poměr 
zvláštní závaznosti čís. 3338. 
nejde o vykrnčení z mezí zákonné trestní sazby, nýbrž o vykročení 
z mezí práva zmírňovacího, byJ-li sice trest vyměřen podle správné 
trestní sazby, ale s použitím § 338 tr. ř. snížen pod nejnižší mez podle 
tohoto ustanovení přípustnou čís. 3356. 

Zmenšená věrohodnost viz u r á ž k a dle § 491 t r. zák. 
Zmenšení aktiv viz tJ pad e k pod vod n ý. 

- kvoty viz úpa dek z n e d bal o sti. 
- pasiv viz úpa dek pud vod n ý. 

Zmeškáni viz obžalob ce sou krom)'. 
- viz též s o u d c e v y Š E' t ř II .i í c í. 

Změna obsahu listiny.viz pod vod dle § 199 d). 
obžaloby viz o b ž a i o b 3. 

zodpovědného redaktora viz r e d a k tOl'. 
viz tcž t i s k o p i s. . 

- -- viz též II r á ž k a t i s k e m. 
Změněná věc v:z věc z měn ě II á. 
Změněný senát viz z 111 a t e k čís. 4 § 281. 

- - viz též p r Li vod ll" í říz e n í. 
ZmÍ-mění rychlosti viz a II t o mobiL 

- - viz též u š k o z e II í dle § 337. 
Zmírňovací právo viz tl' e s t. 

- - viz též zmatek čÍs. 12 § 344. 
Zmocnění viz pIll á moc. 

- viz též a d v o kát. 
Značná škoda viz ž h á ř s tví. 

. Znalec: přibrání znaků chemiků při podezření otravy ve smyslu § 131 tr. ř. (čl. I. 
§ 4 zák. ze dne 1. července 1927, čís. 107 sb. z. a n.) není jen fakultativní~ 
závislé na volném uváž'ť.ní sOl!du čís. 30.41. 
slova »podle možnosti« jest tu vyložiti doslovně tak, že není třeba tuto 
povinnost splniti jen, není-li to možno čís. 30.41. 
okolnost) že znalci lékaři provedli operaci zrančného, nevylučuje je v řízení 
proti pachateli z přísahy podle § 170 čís. I tr. ř. čís. 30.55. 
oprávnění určité osoby odepřítí odpověď podle § 153 tl'. ř. nebrání, by osoba 
ta nebyla vyslechnuta jako znaiec čís. 3055. 

1 
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okolnost. že soud nedai zkoumati duševní stav obžalovaného odborn\'mi 
lékaři psychiatry, není porušením zákona (§ 344 čís. 3 tr. ř.) ani s hledCska 
zák. ze dne L července 1927, čís. 107 sb. z. a !1. čís. 3059, 320L 
vady, které mohou zavdati dúvodilOU příčinu k přibrání a slyšení jin}'ch 
znalcú, jsou uvedeny v § 126 tr. ř. výlučně a musL to býti vady, jež lze 
odvoditi výhradně z posudku samotného čís. 3059. 
posouzeni, zda pachatel j.ednal v úplném opilství (§ 2 c) tr. zák.), náleží 
v)rhra.dně soudu, nikoliv ~vědkL1m nebo znalcúm čís. 3062. 
znalci se přibírají, by jednak pozorovali skutečnosti, jichž postřehnutí před
pokládá zvláštní odborné znalosti (nález), jednak, by z takovýchto pozo
rování vyvozovali znalecké úsudky (posudky), nikoliv však, by sdělovali 
so~~du své názory a úsudky o otázkách rázu právního neb o otázkách, 
k JIchž správnému porozumění a řešení není zapotřebí .odborn)rch vědomostí 
nebo znalosti, nýbrž 'stačí, hledíc ku povaze okolností případu, soudcovská 
zkušenost a znalost čís. 3075. 
znaleck}' svědek liší se od jiného svědka jen tím, že vypovídá o postřezích 
skutkových okolností, k jichž postřehnutí jest třeba zvláštních odborných 
včdomostí a zkušeností či s. 3108. 
i předmětem svědeckých v}'slechů znaleckých svědkí'1 jsou výhradně· smv
slové postřehy o skutečnostech v .minulosti se udavších, nikoliv úsudkv 
čís. 3108. . 
procesní strany nemají nároku na to, by byla jako znalec slyšena určitá 
osoba jimi pojmenovaná, n}'brž volba znalců přísluší soudu (§ 119 tr. ř.) 
čls.3108. 

přezkoumáni duševllího ~tavll obviněného jest zaříditi jen za předpokladů 
§ 134 tr. ř., t. j. jen tehdy, když vyšly najevo určité objektivní skutečnosti, 
které jsou příznakem duševní poruchy vylučující příčetnost obviněného 
(zbavu'jíd . hO' trvale nebo převhodně užívání rozumu) a vzbuzují proto 
\. průvod111m materiálu založené pochybnosti o příčetnosti obviněného- čís. 
3108. . 
chce-li soud přťdsevzíti zjištění, nekryjící se s názorem znalce, jest povinen 
p?,drobiti cel}' obsah znaleckého posudku (i po stránce technir.:ké) pečli
vemu rozboru a uvésti důvody, které jej pohnuly k tomu, že se v otázce 
jejíž správné řešení ptedpokládá odborné znalosti (daktyloskopie), přenesÍ 
pms onen posudek Č 1 s. 3163. 
l;~řízení mimořádné obnovy pro pochybnosti O správnosti posudku znalců 
Cl s. 3201. 
není ohroženo zmatečností, nebyl-li znalec přítomen celému líčení, ·dostaviv 
se k němu teprve ke kOilCi (§ 241 odst. 2 tl'. ř.) čís. 3246. 
z·ákon zůstavuje znalecký důkaz O' -pravosti Iistiny volnému uvážení soudu 
(§ 135 tr. ř.); zamítnuti takového d6kazu není zmatkem čís. 3249. 
púvodně vad~ý nález (pO'sudek) znald't není dúvodem ke slyšení jin}rch 
zn~1cí'1', byly-h sh~e~~vné n:sr~vnal?·~ti odstraněny dodatečnými projevy (vy
svetIel11ml) znalcu lIZ slysenych Cl s. 3319. 
znalcům jest zůstaveno rozhodnutí, zda jejich vědomosti a zkušenosti stačí 
k spolehlivéf!lu a .všestrannému posouzení otázek, k nimž jest se jim vyjádřiti, 
a zda lze ZlskatJ poznatky k tO'mu nutné i bez vědeckých pomůcek (pří
strojú) čís. 3319. 
§ 134 tr. ř. než~dá pro pfezkoumání duševní-ho sta\IU přibrání psychiatrú 
~ebo neurologů ~ 1 § ,118 t~ .. ř., (~r doslo;ru zák. čís. 107/27) předpokládá pro 
uchyl:ku z pravldelneho pnbram znaku trvale pro ten který obor u soudu 
ustanovených, že příp3'd vyžaduje zv:1á:štnich odborný·ch znalostí čís. 3319. 
§ 116 tr. ř. předpokládá, by v návrhu bylO uvedeno které rozhodné okolnosti 
mají b}rti navrženým místním ohledáním objasněn)' čís. 3329.. . 
porušení předpisů § 116 tr. ř. nepNbrá11'ím soudnich svědků a obž·alovaného 
kyo~~ed~ní a § ,221 tr. ř. nepředvoláním znalce nejméně tři dny před hlavním 
prellce111m nem ohroženo. zmatečností podle § 281 čís. :3 tr. ř. a není ani 
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zmatečnosti pOdle § 2Rl čís. 4 tl'. ř., nebyl-li při hlavním přelíčení učiněn 
návrh na odklizeni domnělé závady čís. 3357. 

Znalecký svědek VIZ s věd e Je. 
- - viz též z II ale c. 
- úsudek viz z n ale c. 

Znamení na někoho se hodicí: pojem Cl S. 3068, 
- - - viz též II r á ž k a II a cti. 

Známka viz och ran a z n 'á Hi e k. 
Známkové právo viz p y á voz 11 á m k o v é. 
Znásilňovaná žena viz s mil s t v o 11 á s i 1 n é. 
Znásilňování v pl'ojevech národní příslušnosti viz s čít á 11 í I i li u. 

- - - viz též urážka na cti. 
Znehodnocení peněz viz s a II o s o II d c e. 

- viz též pří s 1 II Š n o s t. 
- věci viz cI e I i k ty m a i e t k o v é. 
- viz též zpronevěra. 

Znesnadnění volného pohybu viz II a s i I í dle § 93. 
Zneuctění (§ 506 tr, zák.): ke skutkové podstatě přestupku podle § 506 tr, zák, 

se nevyžaduje, by se slib manželství stal bezprostředně před první sou
loži, stačí, byl-li vůbec před první souloží dán výslovně takovým způ
sobem, že mohl b}'ti pokládán za vážně a opravdově míněný čís. 3197. 

Zneužití moci úřední (§ 101 tr. zák.): tvrzení, že četník vědomě podal so'udu ne
správnou relaci, by byl kdo (Udavatel) trestán, jest obviněním ze 
zneužití úřední moci é í s. ~83. 
ke skutkové podstatě zločinu podle § 101 tr. zák. nestačí, že úřed
ník zneužil moci sobě svěřené na škodu státu, nýbrž se vyhledává 
kromě toho, by tak učinil též v úmyslu, by stát poškodil čís. 3114. 
skutková podstata zločinu podle § lOl tl'. zák. předpokládá v sub
jektivním směru llmysl, by někomu byla způsob-ena škoda; tento 
znak jest pojati do hlavní otázky (§ 318 tl'. ř.). Nedostatek zjištění 
jJoškozovaciho úmyslu nemúže býti bezpečnč nahražen zjištěným 
přivlastněním si (dopiSl! poštovním poslem) čís. 3129. 
jest přesně rozeznávaN mezi vnitřními, mimostátnimi úkony církví 
a náboženských s-po-~ečností státem uznan}rch (jejich činitelú) a 
mezi úkony přenesenými na ně státem, hlavně při vedení veřejných 
matrik a při spolučinnosti při uzavírání sňatkú čís. 3170. 
v tomtO' přeneseném oboru působnosti jsou církevní činitelé vázáni 
ja1m nepřímí státní orgánové státními předpisy a jsou, pokud jde 
o tyto úkony, veřej-nými úředníky ve smyslu §§ 101 a -199 b) 
tr. zák. i::Ís. 3170. 
»veřeju)'m příkazem« ve smyslu § tOl tr. zák. jest i příkaz zákona; 
pojem »záležitostí vládních« čís. 3)70. 
pokud nesprávné celní deklarace při .dovozu motorov}'ch kol a svá
dění celníků dary k úlevám při vyclívání nespadá sem, n)rbrž pod 
§ 197 tr. z~k,. a § 2 zák. o úplatkářství či s. 3255. 

'-~ dle §§ 104, 105_ ~r. zák.: pojem »veřejného činitele« ve smyslu §§ 2, 
3 zákona Q -_úplatkářství je širšL neŽ" pojem »úředníka povo-Ianého 
k ro,zhodování veřejných záležitostí« ve smyslu §§ 104, 105 tr. zák. 
či s. 3198, 
pokud j.e správec jatek města Brna úředníkem ve smyslu §§ 104, 
105 tl'. zák. čl s. -3198. 
nejen zločiny- podle §§ 104, 105 tr. zák., nýbrž i přečiny podle §§ 2, 
3 zákona o úplatk. přichá,zejí v úvahu též, j-de-li o Úředníka (ve
řejného činitele), který sice o veřejné záležitosti (uzavření smlouvy) 
sám nerozhoduje, avšak -rozhodnutí věcně připravuje nebo při něm 
spolupůsobí čís. 3198. 

/ 
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dle § ~~5 h:. zák.:, ke. Skt.ltk<;>vé J.~odsta,tě zločinu podle § 105 tr. zák. se 
v), z,:?uJe v

po sub]ektIvm strance umysl pachatelův své t' .• d 'I \' pnnad' ro h ! ,. v" • S 1 ure Ol <a k . -: t', .} 0(, ovan! ver~JI1J~h záležitostí ke stranickosti nebo 
po~u~el~l uredm pOV1l1nostl Cl s. 3127. 

o svadel11 k~l zločinu podle § 9 a 105 tr. zák. lze mluvl't' t 1'1. 
tehdy kdl'Ž Jed ., 'd Y" 'h ' I o- I ~O 

r ~, ~al11 sva; eJI,Cl" o se nesl? p;ávě a jedině k tomu cíli 
b~ b},l. sveden k stramctvI nebo porusel1l povinnosti úředník ' 
~Od~;Jl~l. přímo v o veřc.i~.é záležitosti aneb spolupůs~bící na ro;~~= 
ova~1 Jeho vecnou pnpravou anebo tím že dal aneb mYl d'f 

pednet k zavedení řízeni a rozhodování Příslušl1l'rm úřade e v ,a,1 
3211. . ' mel s. 

pok~d s~f!1 nespadá působení finančního úředníka na 
komise Cl s. 3211. ostatní členy 

trestná pomoc je možná až do realisace zločinného záměnl c· I· s, 3211.· , 

pokud nesprávné celní deklarace při dovozu motorovy' ch lol .' 
dění celník' d k'l' V' , { a sva-
~ ~ ary u evam pn vychvání nespadá sem ll}'brž pod , ._ L'S 197 tr. zak. a § 2 zák. o úplatkářství čís. 3255. ' 

-=- ~rav7"domácí kázně: podle §§ 413, 421 tr.' zák. čís. 3254. 
Zmceni ()-línem viz ž h á ř s tví. 

-=--- /V'ěci viz II á s i I í dle § 85 a). 

Z~pó-vědnost za výsledek viz s p o I u pac h a tel:,; t li i. 
~apovědný redaktor viz r e d a k t o r. 

/ - - viz též t i s k o P i s. 
-- viz též ti r á ž k a t i s k e m, 
výslech: urážka na cti pří něm čís. 3039. 
- choromyslného spoluobžalovaného čís 3179. 
- viz též li r á ž k a n a cti. . 
- viz též z mat e i{ Č'Í s. 2 § 281. 

ZOdpovídání se o-~ža:?vVaného: mŮŽE: s~ud použíti jako zdroje .př-csvědčení či s. 3136 
- - - VIZ tez hod noc e n í p r ů vod Ů. • 

Zostřeni trestu viz t r e s t. 

Zpeněžení věCi viz pod í I nic tví 11 a krá d e ž i. 
Zpětnost: podle § 44 c) tr, zák, č i s, 3084, 

- v~z též okolnosti přitěžující. 
- VIZ též' krádež dle § 176 II a). 

Zpo.pelnění viz p o ll. ř b.í v á 11 í oh něm. 
Zpraco~aná věc viz věc z p r a c o van á. 

Zpravení vr~hnQ~~i viz 11 a ti r ž o v á n í (§ 214). 
- - VIZ tez ochrana republiky (§ 20). 

Zpravodaj poslanecké sněmovny: násilí na něm čís. 3161 
- - viz též ochrana republiky (§ 10). . 

Zpronevěra: s",~utkov~ .p~dstavt3l zpwnevěr~.vnevyžadute pachatelův úmysl zadržeti 
neb? pnvlastl1itl Sl sverel1y statek JIZ v okamziku, kdy byl pachateli ode
vz~~n; r~zhC?dný~),: .okamžik protiprávního zásahu, jímž se věc odnímá 
sventelorve diSPOSICI c 1 s. 3035. ' . 

POdsot~tou komisionářské-h? obchodu jest prodej zboží do komise daného; 
n~n:u~e proto tento prodeJ.) sobě naplniti pojem »zadrže'l1í« nebo »přivlast
nem Sl« ve,. smyslu § 183 tr. zák. čís. 3035. 
jd~ však o, zpronevěru, . disponoval-ľiW' komisionář výtěžkem za zboží jinak 
nez .odevzdamm ho komitentovi; rozdíl mezi 'skutečným výtě,žkem a cenou 
k?mlte?t:m fakt~rovanou, nastalý nepříznivou obchodní konjunkturou a ne
pnvndeny prndelem za Jl1lým nekalým cílem, nepadá k tíži komisionáři (po
kud jde o VýŠi onoho výtěžku) čís. a035. 
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mčení provise neriÍ nezbytn~'n1 pro pojem ;)komisinnáře(\ (čl. 360 abcIi. zák.) 
a povinnost komisionáře k vracení zboží komitentu v případě neuskutečni
telnosti příkazu jest samozřejmým důs.!edkem vlastnického práva komiten
tova čís. 3063. 
předpisů obchndniho zákona o komisi lze použíti i na smlouvu a na právní 
poměr, obdobné smlouvě komisionářské a poměru mezi komitentem a ko
misionářem podle obchodního zákona. Majetkem' komitentovým a věcí ko
misionáři cizí, svěřenou ye smyslu § 183 tr. zák. jest nejen zboží, do komise 
dané, n~,brž i trhová cena za ně; subjektivní stránka čís. 3603 
pojem »svěření« podle § 183 tr. zák. předpokládá, ž'e byla někomu propůj
čena skutečná disposiční moC nad věcí ~e závazkem neb alespoň v předpo
kladu, že s ní naloží podle projevené vůle oprávněného čís. 3071. 
spadají sem nejen případy, v nichř. byla někomu na základě smlouvy mezi 
ním a oprávněným určitá věc svěřitelem ve skutečnou moc s určitým závaz
kem odevzdána, nýbrž i případy, v nichž příméhO' smluvního poměru mezi 
stranami nebylo a v nichž věc nebyla přímO' svěřitelem jiné osobě odevzdána, 
dostala se však na základě určitého právního neb i jen skutečného poměru 
k ní do disposiční moci jiné osoby se závazkem, že tato s ní na~oží podle 
'vúle projevené oprávněným čís. 3071. 
ke skutkové podstatě zpronevčry se nevyhledává, by pachatel měl z činu 
prospěch, by jednal v úmyslu dosíci hmotného zisku nebo způsobil někomu 
škodu čís. 3071. 
ruzné způsoby dání cenn)Ich papírú ba~k~ři y~o úschov~; kd}'. tu jde o, sv~
ření ve smvslu § 183 tr. zák.? Kdy nabyva pn banko"Vl11 komiSI efektove pn
kazatel pHl-no vlastnictví prosUednictvím obstaratele? čís. 3082. 

rozdíl od podvodu čís. 3123. 
jde o souběh zpronevěry s přestupkem podle § 320 f) tr. zák., nikoli o zločin 
podvodu podle § 199 d) tr. zák., ponechal-li si kdo' část vybraných -příspěvků 
a dodatečně padělal stvrzenky. poštovního úřadu y~~k?yého (které jSO~1 ve
řejnou ,listinou i v části vyplnené stranou) na vyssl castky, by vzbudil do
jem že všechnv vyhrané peníze řádně odvedl čís. 3123. 
byl~li pachatel. "(§ Í83 tr. zák.)y- tře?·as věděl',že l1a účt~, ~ nímž bylo sot~
časně zasláno zhoží, je vyznacena vyhrada prava vlastmckeho - toho ml-: 
nění, že výhrada je neplatná, poněv~dž musí b)It~,:I.m!uv~l1a ?~ěma, stra~.a'!ll 
předem, jde po případě o skutkovy omyl (v pncme predplsu prava clv11-
ního) čís. 312R. ., y., yy.,v,' '('o 

pokud jde o »svěření«, byla-li dana urclta penczlta castka Jako »kauce« CI s. 

3155. •. ( dTl.) 
pokud se v)'hrada vlastnictví. k yvěci kO~pel1yé na spl~t~y rusI mo I ~ wje 
sdělením kuupjícího při kOUpI, ze kupUJe vcc pro trett osobu (manzelku) 
čís. 3206. _ ", 
výhrada __ prodatelova vlastnictví až do úplného zaplacem kupm ceny t;tema 
účinku, byla-li prodatelem učin,~n~.yt,eprv~ do~atečně V. účtec~ ya v doplsec~ 
při dodání zbO'ží po platném dnvelslm Lljed~a1l1 I~'ro~eJe na ~v~r ~!1av p,evny 
účet) to ani tehdy, když se kup-itel pmb vyhrade te dodatecne UC1l1ene ne
ohradil (§ 863 obč. zák.) či s. 3295. . ".,. 
nejde o zpronevěru, má-li p~chatel. dúv?·d.ně z~. ~o, žye, vlast111k sverene, V~C! 
nebude činiti námitky proti ~e~o dlsp,os~cl s V:CI sv~renoll, n~?o P?klada-h 
se důvodně za óprávněna, SI Jl ~odrzett, na. pr; ,z duvodu vza]emne pohle-
dávky, a svou vzájemnou poh~evdavku up'latm~1 C} s. ~311. ., . 
ba podle okolnosti pHpa,du m~.lZ,e seypa~ha~el: vedoml, o r:n~tenelm bez~!av
nosti zadržení nebo privlastnem sverene vecI nedostavab 1 tehdy, kd~,z tu 
nebylo podmínek zapo·čtení jeho vzájemné pohledávky podle ustanů'vel11 ob
čanského. zákona čís. 3311. 
zpronevěra jest spáchána buďto ~adrže~~m ne?o př!vlastn§.ní~: s~ v~cii k po
chybnostem v příčině jedné z techto Cl'11110sh netreba pnhhzeh, Je-li zpr.o
nevěra dána druhou či s. 3314. 
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úmysl na při vodění trvalého stavu vyžaduje se pouze při zadržení, nikoíiv 
při přisvojeni ~i svčřené věci. Přivlastnění jest naplněno již tím, že pachatel 
svčřenou \'ťcí, byť i přecho.dně, ;-ialožil způsobem příčícím se danému pří
kazu svčřitelovu čís. 3314. 
zpronevěra, pokud jde o věci zastupitélné (peníze), je vyloučena jen tehdy, 
byl-li pachatel padle sv)'ch majetkov}Ich poměrů již v době svémocného na
kládání s věci svěřenou, příčícího se přijatému příkazu, s to, by svému zá

vazku dostál a příkazu vyhověl kdykoliv, a byl-li již v onu dobu také od-
hodlán, skutečně fak _učiniti a pohotov~lch prostředkll právě k tomuto účelu 
použíti čís. 3314. 
pokud jde o zpronevěru, když advokát, převzav ručení za v)'hradné použití 
peněz u něho složených k určitému účelu (na zapla'cení knihovních dluhů 
prodávan)Ich nemovitostí), odřla'l ony peníze účelu, pro který mu byly svě
řeny čís. 3314. 
i společník múže se co do podílů ostatních spDlečníků dopustiti zpronevěry 
tím, že svémocně naloží s věcí společnou, zejména zadrží a si přivlastní celý 
výtěžek za ni docílen-ý čís. 3317. 
i v rukou zřízenců jsou zaměstnavatelovy věci a docílené za ně výtě7.ky věc
mi pro zřízence cizími (jim svěřenými) čís. 3317. 
jde o zpronevěru (spolupachatelství), nikoliv o spoluvinu na zpronevěře neb 

. o podvod, odváděly-Ii pokladní obecních iázní peníze vy-brané za lístky, 
osobě, jíž nálež'elo přijímati a súčtovati výtěžek za prodané lístky (obec
nímu úředníku), jednaly-li ve vzájemně věd-orné součinnosti s to-uto osobou 
a šlo-li všem o to, by peníze nebyly správě lázní odvedeny, nýbrž mezi ně 
rozděleny čís. 3341. 
při zjišťování ceny věci prodané s výhradou práva vlastnického jest vzíti za 
základ obecnou hOldnotu věci v době, kdy pachatel s ní protiprávně naložil; 
jest vziti zřetel na znehodnocení věci obvyklým používáním, nikoliv zlomysl
ným poškozením věci pachatelem čís. 3346. 
dá-li osoba, jež kauci zřizuje, věci zastupitelné (peníze) jiné osobě úvěrem, 
t. j. přenese vlastnictví ,'k nim na příjemce a vyhradí si jen obligační nárok 
na vrácení kauce nebo její hodnoty po skončení právního poměru, jenž zav
dal příčinu ke zřízení kauce, nejde o svěření ve smyslu § 183 tr. zák. čís. 
3349. . 
úředtú (§ 181 tr. zák.): zpronevěra (§ 181 tr. zák.) obecních peněz sta

rostou; s hlediska pachatelova vědomí, že si bezprávně přisvojllje cizí 
věc, nemá významu, jak hospodářství pachateli vlastní a hospodářství 
obecni mělo býti vedeno, nýbrž pouze otázka, jak skutečně vedeno bylo 
a zda na tomto základě a za tohoto stavu věd mohl a musil si býti vě
dom, že vsahá protiprávně do cizího vlastnictvf č i~. 3045. 

Zprotiveni' se vrchnosti viz s h I u k 11 ut í. 
Zprznění (§ 128 tr. zák.): není tu vnitřního rnzporu ve výroku por,C!.tců, zodp?v~

děli-li kladně otázku na zprznění osoby dohledu pachatele sverene, 
avšak záporně na otázku svedení ke smilstvu (přestupek zákona o po
hlavních nemocech) čís. 3250. 
soulož, kterou podnikne žena s chlapcem, jemuž není ještě 14 let, není 
trestnou podle § 128 tr. zák., který vyžaduje jiný způsob pohlavního 
zneužití než soulož, ani pod ustanovení § 127 tr. zále, podle něhož je 
předmětem soulože vylučně osoba ženského pohlaví; spadá však po pří
padě pod ustanovení §, 20 čÍs. 1 a 2 zákona ze dne 11. července 1922, 
čís. 241 Sb. z. a n. čís. 3290. 
z'iočin podle § '128 tr. zák. předpok~ádá II zneužité osoby stav bezbran
nosti, jímž se rozumi naprc:stá nezpuso?ilost, klásti ~dP?!! naprost~ zn~
š-enÍ svobody vúle potud, ze bezbranna osoba nema mzadne mŮ'zn~!Stl, 
zjednati své vůli průchod proti opačné vůli pachatele, závadným jed
náním uskutečňované čís. 3302. 

Trestnl rozhodnuti X. 65 
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pro zloč,in § 128 tr. z~~., je~o.ž ?bjektivní skutková podstata liší se od 
~klltk.?'ve p<;dst~ty zlocmu nasilneho smilstva pOdle §§ 125, 127 tr. zák. 
Je!:/u~no~tl zpu~?bl1 pohlavního zneužití, nelze předpokládati intensiv
~~b~. tlsen zneUZlvane osoby než pro zločin násilného smilstva čís. 

II toh?to zločinu ~ak se předpokládá toliko bezbrannost relativní, totiž 
- ovsem !,1,a~r~sta - neschop-nost k odporu pachateli a to právě proti 
?l!OmU pocmam pachatelovu, proti němuž má býti osoba ta chráněna 
e 1 s. 3302. 

Způsobeni škody viz poctv'od (§ 201 a). 
- viz též zpronevěra. 
- viz též zneužití moci úřední. 
zla viz II á s i 1 í dle § 99, 
- viz též s p o I u pac h a tel s tví. 
- viz též uškození dle § 155 b). 

Způsobilost snížiti viz tf r á ž k a II a cti. 
. - viz též II trh á n í fl a cti. 

- vyhrůžky vzbuditi obavu viz ná s i 1 í dle § 98 b). 
- - - viz též útisk. 

Zrada viz och ran are p ubl i k Y (§ 6). 
Zrušení rozsudlm: podle § 475 čís. 3 tr. ř. čís. 3131. 

- - viz též říz e n í pře s tup k o v é. 
Zrušovací rok viz zrušovací soud. 

soud: v řízení zrušovaCÍm jsou novoty nepřípustny (§ 288 čís. 3 tr. ř.) čís. 
3149. 
nařízení mimořádné obnovy (§ 362 odst. prvý tr. ř.), vzešly-li zrušova
címu soudu pochybnosti o správnosti posudku znalců čÍs. 3201. 
zrušovací soud přezkoumává rozsudek prvé stolice výhradně na skut
kovém pOdkladě sjednaném- hlavním přelíčením v prvé stolici; nemůže 
ani doplniti prdvodní materiál provedením pruvodů třebas již při hlav
~ím přelíčení navrhovaných, ani přihlížeti k neúplnosti řízení, jíž nebylo 
celeno u hlavního přelíč,e'llí vhodnými návrhy, na1ézacím soudem opo
menutými nebo zamítnutými" pro jichž rozsah a dosah rozhodným jest 
podle § 271 tr. ř. jen to, co o nic-h zaznamenáno v protokole o hlavním 
přelíčení čís. 3244. 
n~rozhodl-li nejvyšší soud jako soud zrušovaCÍ ve věci samé (§ 288 
čís. 3 tr. ř.), nelze mu postupem stolic předložiti žádost o milost podle 
§ 411 tr. ř. či s. 3251. 
v řízení zrušovacím může býti obžalovaný zastupován víéÉ: obhájci čís. 
3257. 
neúpl11osti- řízení lze i s hlediska § 281 čís. 4 tl'. ř. ve zrušovacím řízení 
čeliti jen, pokuu. jí bylo bez úspěchu čeleno již p.řed soudem nalézaCÍm 
při hlavním přelíčení vhodnými návrhy čís. 3317. 
O' odporu (§ 427 tr. ř.) podaném současně se zmateční stížností rozho-

duje nejvyšší soud; O' odpo'ru jest rozhodnouti dříve než o zmateční stíž
nosti čís. 3325. 
byl-li odmítnut _ sborový soud prvé i druhé stolice, rozhoduje 'zrušovaCÍ 
soud o připustnosti odmítnutí onoho soudu i když shledal odmítnutí to
hoto neodůvodněným (§ 74 odst. druhý tr. ř.) či s. 3330. 
ani soud zrušovací není oprávněn řešiti s konečnou platností otázku 
zda okolnosti připadu opodstatňují poměr zvláštní závaznosti ve smy~ 
slu § 142 druhá věta ,tl'. zák., nýbrž jest se o tom vvsloviti porotcům 
čís. 3338. . . 
ani po nové výměře trestu zrušovaCÍm soudem netřeba poukazovati na
lézací soud, by znovu rozhodoval o podmíněném odsouzení, je-Ii podle 
§ 2 zákona O' podnl. odsouzení vůbt."C vyloučeno čís. 3339. 
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k vyřízení odporu (§ 427 tr.).) j~)~íslušným s~o:ovt soud druhé sto
lice třebas byl odpor Qznacen tez jako zmatecTI1 5tlznost Čl s. 3351. 
řeš~ní otázky skutkové nepodléhá přezkoumáni s hlediska § 290 tr. ř. 
čís. 3354. 

usnesení viz z ruš o v a c i s O' u d. 
Zřízenec obecní viz o b e c n i zří z e n e c. 
Zřízení kauce viz z pro 11 e věr a. 

- telegrafu viz telegrafy. 
Ztížení pohybu viz nás i I í cl 1 e § 93. 
ZtráÍ"'"d. práva v-olebního viz vol e b ní p r á v o. 
Zužitkování polrúch plodin viz krá d e ž. 

- _ - viz též P o I n í p y c h. 
Zvife: smilstvo s ním čís. 3176. 

_ viz též smilstvo podle § 129 I a). 
- viz též nakažlivé nemoci. 

Zviřecí nemoci viz n e moC i z v í ř e c í. 
Zvláště nebezpečné okolnosti: pojem čís. 3075. 
__ - viz též automobil. 
~ _ _ viz též II š k O' ze n í d -1 e § 337. 

Zvláštní 'odborné znalosti viz z II ale c. 
__ - viz též duševní. stav. 

Zvolený obhájce viz z ll' a teč n í stí ž n o s t. 
Zvýšení nájemného viz p o-d vod. 

- subvence viz úplatkářství. 
_ _ viz též !- t a veb 11 Í drti ž s t v o. 

žádost o křivé svědectví viz pod vod dle § 199 a). 
" milost (§ 411 tr. ř.) viz m i los t. 
_ viz též z ruš o,:v a c í s o u d. 
po penězích viz chamtivost. 
_ _ viz též u r á ž k a dle § 491. 
smyslná viz smilstvo proti přírodě. 
za opis rozsudku viz zmateční stížnost. 
_ - viz též I h ů t a. 
za vydání viz i m u nit a. 

žalář viz t r e s t. 
žaloba vylučovací viz vylučovací žaloba. 'v' 
žebrota a tuláctví (zákon ze dne 24. května 1885, čís. 8~ ř. zák.): uc~lem za~ona 

ze dne 24. května 1885, čís. 89 ř. zák. Je, donuco:,atl pohrůzkou 
trestem k tomu, by se lidé, nemající prostře?ků k živobytí a ,nevy
hledávající příležitosti, aby jich n~byli pracI,! ted~ oso~y prace se 
štítíd, nepotulovaly z místa na mlS!?, pr~tO'ze zpus-ob Zlvota tako
vých osob přináší s sebou nebez.peCl, ze ZC}JTotou b,?dou opy';"ate}
stvu na obtíž a že .vyhledávati budou prost:e~ky ~ ~lvoby:tiv ~~c~a
ním trestných činů na cizím majetkU i proh telesne mtegnte Jmych 
čís. 3305. •. . t b t t Ik 
bude proto i poměrně kratší doba ~ěn,:~l mlS a. pa y ~ po u ~ ou; 
je-li zejména ze zvláštních okolností _ pnp~du 'zl..evno, ze ~otcená. 
osoba mění opětovně svůj pobyt, aby, hm zast~ela zahá:lčr~o~t a 
ne-poctivý způsob života, aniž s druhe, strany Je vyl?učenv pred
poklad potulováni se tím, že se takova osoba uchyluje obcas do 
svého bydliště čís. 3305. (j ... • 

cikáni, kteří nemohou prokáza~i" že mají prost,ře~ky, k zlvobytl~ 
nebo že chtějí pracovati, spadalI poct, pOjem !u!aku c I s. 3305. 
pokud i ženy provdané, (§ ~1 obč;. zak.) "r:tUS1 Jako osoby potulné 
samy prokázati poctivy z,pusob Zlvota Cl s. 3305. 

6'" 
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okolnost, že odsouzená (cikánka) má několik ma!}rch dětí, nebrání 
výroku o přípustnosti dáti ji do robotárny (§ 7 zákona) čís. 3305. 
výrok, že odsouzen}' múže býti držán v robotárně, lze napadati 
i zmateční stížností (§ 281 čís. II tr. ř.) čís. 3305. 

železniční listy nákladní viz n á k 1 a dní I i sty. 
Žena viz s m i I s t va nás i I n é. 

viz též s v e d e II í. 
provdaná: pokud musí' jako osoba potulná sama prokázati pocti V}' zpúsob 
života čís. 3305. 

ženská osoba viz o s o baž e 11 s k á. 

žhářství: zákon stanoví v § 167 c) tr. zák. jako objektivní podmínku vyšší trest
nosti pouze a jedinč, že z ohně vzešla značná škoda pro poškozeného; ne
záleží na tom, zda ponese tuto škodu lIa dále a trvale poškozený sám či 
zda bude mu nahrazena z důvodu pojištění něk)'m třetím (pojišťovnou) 
či s. 3058. 

ke zločinu žhářství se vyžaduje v subjektivním směru pachatelův úmysl, by 
z jeho činu vzešel na cizím majetku po ž á f, t. j. oheň většího rozsahu; 
pro posouzen.í tohn není však rozhodnou ani tak číselná výše škody, jako 
hlavně nebezpečí, jímž pachatelův čin ohrožuje cizí majetek zničením ohněm; 
jen kdyby tu nebylo 'Okolností, poukazujících na to, že vědomí j vůle pa
chatele nesly se nutně k tomuto výsledku jehO' činu, bylo by lze uvažovati 
o mírnější kvalifikad činu za z'lomyslné poškození cizího majetku čís. 3169. 
kvalifikace zloči'11u žhářství podle § 167 písm. g) tr. zák. přicháZÍ v úvahu 
jen tehdy, když tu není žádného z tíže kvalifikovaných případů předchozích; 
eventuální otázka na tuto kvalifikaci je vyloučena, je-li výsledky řízení na
povězen jedině takový skutkOVý stav, který, zakládaje skutkovou pOQ:statu 
trestného činu tíže kvalifikovaného (zakládání požáru dvakráte, § 167 d) 
tr. zák.), nemůže za žádných okolností býti podřaděn pod mírnější ustano
veni § 167 g) tr. zák. či s. 3169. 
je-li kladným zodpověděním hlavní otázky zjištěn skutek vykazující všecky 
náležitosti objektivní a subjektivní skutkové podstaty zločinu žhářství podle 
§§ 166, 167 e) tr. zák., trestného podle § 167 e) tr. zák., má záporné zodpo
vědění dodatkové otázky, zda povstala z toho (t. j. z činu uvedeného 
v hlavní otázce) poškozeným značná šknda;" jen za následek, že skutek nesmí 
býti kvalifikován jako zločin žhářství podle §§ 166, 167 c) tr. zák. a že dů
sledkem toho· nesmí býti vzat za podklad trest § 167 d) tr. zák., 1. j. trest 
doživotního těžkého žaláře, nemění však nic na použitelnosti trestní sazby 
podle § 167 e) tr. zák. či s. 3356. 
nejde o vykročení z mezí zákonné trestní saz:by, nýbrž o vykročení z mezí 
práva zmírňovacího, byl-li sice trest vyměřen podle správné trestní sazby 
(§ 167 e) tr. zák.; těžký žalář od 10 do 20 let), ale trest s použitím § 338 
tr. ř. snížen (na 15 měsků těžkéhO' zalMe) pod nejnižší mez podle tohoto 
ustanovení přípustnou (§ 344 68, 12 tf .. ř.) čís. 3356. 
dle § 170 tr. zák.: skutková podstata zločinu nadržování (§ 212 tl'. zák.) 

k zločinu podle § 170 tr. zák. vyžaduje 1. vědomí pachatelovo, že jiná 
osoba chystá nebo již páše čin, který jeví veškeré znaky v § 170 tr. zák. 
uvedené (chce zapáliti nebo již zapálí svůj majetek v úmyslu, by tím 
zkrátila práva jiné osoby částkou 200 Kč převyšující), 2. že pachatel 
včděl, že tomuto .činu může určitým činem zabrániti lehce aniž by vydal 
v nebezpečenství sebe nebo některou z osob pod jeho zákonnou nchra
nou jsoucích, 3. ž'e vůle pachatelova směřovala v době, kdy onen čin 
předs-evzíti mohl, avšak nepředsevzaI, k tomu, by tímto opomenutím 
zabezpečil spáchání či'Bu pod 1. uvedeného čís. 3047. '® 

zlý úmysl (úvahy a rozhodnutí pachatele) musí obsahovati veškeré 
složky, zákonem při vymezení pojmu zločinu uvedené čís. 3047. 

k naplnění skl1tkové podstaty § 170 tr. zak. se vyžadllje, by pachatel 
iednal v úmyslu zkrátiti práva třetí osoby, na př. by jednal v úmyslu, 
hy pojišťovlla vyplati]a~ ná~.radu, kt~~?u~.není povinna, ~.;ti~ by však _ bylo 
třeba by vykonal jeste ne]akou dals1 c1l1nost k uplatnem naroku z po
jišťG~ací smlouvy a za účelem výplaty odškodného čís. 3216. 
přednis § 170 tr.zák. stanoví pouze skvtkovou pod-statu podvodu, o jehož 
dalš{ kvalifikaci rozhodují předpisy §§ 200 a násl. tr. zák. čís. 3216. 
ke skutkové podstatě zločinu podle § 170 tr. zák. se jen vy·žaduje, by 
pachatel zapálil vlastní věc v úmvsiu, by tím zkrátil práva třetí osoby 
čís. 3320. 
spadá sem, zapálil-Ii kdo aqtomobil v flmyslu, by ?d P?,]išyovny vylá~a! 
pojištěn)' peníz; nezáleží na tom, že tlm sledoval 1 dalsl umysI, zakryb 
stopy zpronevěry předstíráním, že svěřené peníze v autu shořely čís. 
3320. 
spoluvina na zločinu podvodu podle §§ 5, 170 tr. zák. psychick~lm po-
máháním čís. 3320. 

živelní pohroma viz r e cl a k t o r. 
živnost viz pod vod. 

řezniCká: je živností řemeslnou čís. 3138. 
_ viz též mař e n í e x e k II C e. 
stavitelská: vvužití plánů (napodobenin) čís. 3231. 
_ viz též p' II vod c o v s k é P r á v o. 

Živnostenské společenstvo: potvrzení služební doby v pracovní knížce čís. 3192. 
- -. viz též pod vod (§ 199 dl· 

ŽivoL pohlavní viz s v e d e 11 í. 
životu nebezpečný nástroj viz tl š k o z e 11 í dle § 155 a). 
Živý plod viz v y h n á n í p 1 o d u. 
žurnál kanálný -viz k a n á-I n Ý ž u I' II á l. 

_ revolverový viz r e vol v e r o v Ý ž u r n á 1. 

, 



Seznam ustanovení zákonných, jež 
byla v tomto svazku vyložena. 

I. Trestn! zákon. 
čís. 

<čl. IX. uv. zák. 
§ 1 

3235, 3292 
3054, 3056, 3145 
3108, 3201, 3276 

3108, 3201, 3276, 3358 
3062, 3108, 3145, 
3205, 3276, 3358 

. . . . . 3145, 3276 

§ 2 a) 
~ b) 
~ c) 

~ d) 
~ e) 

~ f) 
~ g) 

§ 3 
§ 5 

§ 7 
§ 8 
§ 9 

§1O 
§11 
§ 19 
§ 20 
§21 
§ 22 
§ 23 
§24 
§ 32 
§ 33 
§ 34 

§ 35 

§ 44 c) 
§ 46 a) 
§ 46 c) 
§ 54 
§ 55 
§ 55 a) 
§68 

§ 81 

§ 82 
§ 83 

3040, 3090, 3128, 3160, 3194, 
3243, 3276, 3289, 3315 
'. .. 3244 

3161, 3205, 3278, 3313, 3319 
· 3245 

3085, 3147, 3188, 3205, 3211, 
3255, 3293, 3320, 3328, 3341 

. '. 3143, 3177 
3182, 3192, 3253, 3308, 3328 

3085, 3171, 3205, 
3211, 3241, 3353 

3143, 3177 
3182, 3308 

· 3137 
· 3137 
· 3137 
· 3137 
· 3137 
· 3137 

3180, 3343 
· 3343 

3073, 3078, 3098, 3172, 
3180, 3199, 3316, 3318 

3073, 3098, 3157, 
3178, "3180, 3252, 3316 

3084, 3232 
· 3248 
· 3205 
· 3195 

3195, 3343 
3121, 3135 

3032, 3070, 3080, 
3087, 3166, 3212, 3264 

3062, 3067, 3069, 
3070, 3140, 3182, 3309 

· 3148 
3040, 3062, 3092, 

3199, 3208, 3265, 3273 

§ 84 
§ 85 
§ 85 a) 
~ b) 
~ c) 

§ 87 
§ 93 
§ 96 

, § 98 a) 
-- h) 

Čís. 

· 3199 
· 3161 

3139, 3161 
3161, 3273 

.3075 
3132, 3161, 3273, 3325 
3074, 3252, 3260, 3302 

· 3042 
3069, 3260 

3044, 3078, 3092, 3095, 3140, 
3193, 3199, 3227, 3260, 3264, 

3360 
§ 99 . 3062, 3104, 3i40, 3151 

, § 101 3083, 3114, 3129, 3170, 3255 
§102c). . . .3211 
§ 104 . 3198 
§ 105 . 3198, 3211, 3255 
§ 125 3160, 3261, 3302, 3347, 3355 
§ 126 .... 3355 
§ 127 3090, 3113, 3194, 3290, 3302 
§ 128 3250, 3290, 3302 
§ 129 a) . 3176 

bl . 3056 
§ 131 . 3097 
§ 132 3042, 3OYO, 3157, 3185, 3214, 

3247, 3250, 3280 
§ 134 · 3289 

druhá věta 
§ 135 čís. 2 . 

3065, 3096 
· 3261 

§ 141 
§ 142 
§ 144 
§ 152 
§ 155 
§ 153 
§ 155 a) 

b) 
d) § 155 

§ 157 
§ 166 
§ 167 c) 

d) 
e) 
g) 

§ 170 

· 3261 
· 3338 

3205, 3241, 3328 
3054, 3107, 3166, 3254, 3289 

· 3289 
3224, 3253 
3061, 3166 

· 3107 
· 3107 

3065, 3076, 3107 
3169, 3356 
3058, 3356 
3169, 3356 

· 3356 
· 3169 

3047, 3216, 3320 

Čís. 

§ 171 3057, 3078, 3079, 3091, 3139, 

§ 173 
§ 174 1 a) 
§ 174 II a) 

3142, 3263, 3281, 3313 
3052, 3053, 3078 

.3078 
· 3313 

3175, 3342 
3079, 3175 
3084, 3232 

II c) 
§ 17511 a) 
§ 176 II a) 
§ 181 · 3045 

3035, 3063, 3071, 3082, 3123, 
3128, 3155, 3208, 3295, 3311, 

§ 183 

3314, 3317, 3341, 3346, 3349 
§ 185 3051, 3060, 3272, 3313 
§ 186 3060, 3313 
§ 186 a) . . 3051 
~ b).. .' 3051 

§ 187 3087, 3091, 3136, 3266, 3312, 
3332 

§ 188 a) . · 3091 
· 3266 

3069, 3261 
· 3261 

~ b). 

§ 190 
§195 
§ 195 
§ 197 

· 3261 
3096,3119,3123,3178,3192, 
3211, 3215, 3228, 3242, 3255, 
3259, 3293, 3301, 3323, 3341, 

3364 

§ 199 a) 3034, 3073, 3094,3102, 3147, 
3162, 3293, 3300, 3318, 3328, 

3353 
__ b). . 3170 
~ d) 3033, 3096, 3123, 3192, 3211, 

3301 
§ 200 3216, 3300 
§ 201 a) . 3050, 3094, 3178 
~ c). 3291, 3314 
~ d). . 3242 

§ 203 3300, 3301 
§ 205 '.). . . .' . 3187 
§ 209 3039, 3073, 3083, 3114, 3151, 

3318, 3350, 3363 

§ 212 
§ 214 
§ 229b). 
§ 233 
§ 236 
§ 237 
§ 239 
§ 240 a) . 
§ 253 
§ 260 aj. 
§ 260b). 

odst. 

· 3047 
3060, 3172, 3341 

· 3312 
3081, 3177, 3245 

· 3062 
· 3145 
· 3143 
.3119 
· 3248 
· 3296 

3195, 3248 
· 3248 
· 3248 

. . . . 3195, 3248 

posl. 
§ 264 a) . 
§ 266 

3073, :1098, 3180, 3223, 3316 § 267 

i 

1031 

Či~. 

§ 269 aj . . 3145 
§ 279 . 3092 
§ 283 . 3325 
§ 284 . 3049 
§ 303 . 3068 
§ 306 . 3204 
§ 312 3069, 3080, 3087, 3215 
§ 314 3049, 3087 
§ 315 . 3233 
§ 316 . 3233 
§ 320 a) . . 3240 

§ 330 
§ 335 

b) . . 3240 
c) . . 3240 
d) . . 3240 
c) . . 3239 
f) 3123, 3192, 3198, 3211, 3301, 

3314 
. 3301 

3056, 3075, 3086, 3096, 3115, 
3122, 3152, 3159, 3168. 3181, 
3202, 3203, 3209, 3230, 3244, 

3254, 3329 
§ 337 3075, 3115, 3130, 3159, 3203, 

3329 
§ :J54 . 3119 
§ 411 3148, 3168, 3224 
§ 413 . 3254 
§ 414 . 3184 
§ 421 . 3254 
§ 431 3130, 3152, 3227 
§ 460 . 3316 
§ 461 3096, :J215 
§ 463 . 3191 
§ 464 . 3051 
§ 468 . 3269 
§ 485 3045, 3295 
§ 486 čís. 3082, 3120 
~ čís. 2. 3120, 3144, 3158, 3364 

§ 487 3039, 3064, 3066, 3105, 3116, 
3126, 3151, 31n, 3218, 3220, 

3268, 3299, 3306 
§488 3064, 3099, 3100, 3116, 3126, 

3143, 3177, 3207, 3220, 3268, 
3299, 3304, 3306, 3344 

§ 489 3039, 3095, 3177, 3220 
§ 49.1 3039, 3095, 3100, 3151, 3177, 

3184, 3207 
§ 491 3038, 3064, 3066, 3068, 3080, 

Iii' § 492 
" § 493 

3099, 3126, 3143, 3177, 3184, 
3207, 3218, 3220, 3223, 3268, 
3299, 3304, 3306, 3339, 3344, 

3345, 3354 
odst. 1 . 3299 

. . . . 3105, 3116 
3064, 3068, 3143, 3177, 3299, 

3345 
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~ 495 

~ 496 

~ 497 
§ 501 
~ 505 
§ 523 

ř' ",IS, 

, 3191 
odst. 2 . . . . . 3068 

3038, 3080, 3140, 3220, 3278, 
3299 

'1268, 3345 
. 3097 

3197, 3316 
3062, 3145 

~ 524 
~ 525 
§ 530 
§ 531 

- b), 
-- c). 

§ 5'12 

čis. 

, 3145 
, 3269 

3046, 3191, 3220 
3048, 3097, 3158, 3174 

3158, 3288 
3048, 3285 

· 3048 

II. Trestní řád. 

čís. 

čl. ViII. uv. zák. . 3240 
~ 3 '. 3250 
~ 5 3170, 3313, 3317 
§ 6 3124, 3272 
~15. ,3100 
§ 33 . 3043, 3275, 3298 
§ 38 , , 3096 
§ 41 . 3257 
§ 46 . 3046, 3191, 3229 
-- odst. 3 . . 3191 
,,- odst. 4 , , 3039 

§ 47 , 3191, 3283 
§ 48 , 3191, 3283 
§ 49 , 3191, 3283 
§ 50 . , 3191, 3283 
§ 51 3046, :lIR3, 3219, 3228, 3322 

- odst. 2 , 3052, 3053 
- odst. 3 , 3053, 3228 
- posL odst. ' , 3046 

§ 55 3052, 3053, 3098, 3154, 3164, 
3219, 3228 

- ,odst. 2 , ,3219 
§ 57 3053, 3096, 3098, 3180, 3219 
§ 58 , 3053, 3228 
§60, , ".3043 
§ 62 3052, 3285, 3287, 3303, 3322, 

§ 63 

§72, 
§ 73, 

3335, 3335, 3348 
3052, 3285, 3287, 3335, 3336, 

3348 
3157 

§ 74, , 
- odst. 2, 

§ 79 , 
§ 84-
§ 86, 
§ 87, 
§ 90 , 
§ 104 
§ 105 , 
§ 109 odst. 1 , 
§ 110 

, 3157 
, 3157 
, 3330 

, ,3282 
3039, 3073 

, 3104 
, 3073 
, 3096 

74 dis. 
74 dis, 
, 3185 
, 3186 

~ 112 odst. 2 . 

čís. 

, 3186 
3186 

3157, 3186 
3329, 3357 
3201, 3319 
3108, 3201 

, 3055 
, 3201, 3319 

3059, 3201, 3319 

§ 113 
ti 114 
'l 116 
§ 118 
§ 119 
§ 120 
§ 125 
§ 126 
§ 131 
§ 1'14 
§ 135 
§ 151 

, . , . , ,3041 
3059, 3108, 3201, 3276, 3319 

- čís. 1 
§ 151 čís. 3 , 
§ 152 
§ 152 čis. 1 , 
§ 153 
§ 170 , 
§ 170 čís, 

- čís. 5 . 
- čís. 6 . 
- čís. 7 . 

§ 175 čis, 2 , 
§ 192 
§ 194 
§ 202 
§. 207 
§ 208 
§ 213 čís, 2 . 
§ 219 
§ 221 
§ 222 

odst. 
§ 226 
§,233 
§ 234 
§ 235 
§ 236 
§ 237 
§ 241 odst. 2 

, ,3249 
3179, 3258, 3320 

· 3320 
3113, 3355 
3133, 3232 

, 3090 
, 3055 

3179, 3258, 3340 
3055, 3166, 3181, 3210, 

3329 
, 3355 
· 3329 
, 3329 
74 dis, 
74 dis. 
74 dis. 
, 3181 
· 3330 

3109, 3330 
· 3330 
, 3047 

, , , 3229, 3357 
3075, 3104, 3241, 3267 

, 3241 
, 3157 

3153, 3326 
, 3153 

3153, 3326 
3153, 3326 

, 3153 
, 3246 

I 
I 
I , 

čís. 

§ 247 odst. ' 3246 
§ 249 ' 3059 
§ 250 . 3200 
§ 252 3258, 3313 
§ 255 . 3195 
§ 258 3066, 3136, 3153, 3188, 3196, 

3258, 3312, 3313 
§ 259 čis, 3 , ' 3100 
§ 260 3100, 3180 

čís. 1 ' 3180 

§ 261 
§ 252 
§ 253 

§ 265 

§ 267 
§ 270 

'1047, 3180 
3066, 3199, 3211, :1300, '1317 

, 3238, 3327, 3364 
odst. 2 , 3238 

3073, 3098, 3117, 3154, 3164, 
3180 

3056,3199,3211, 330'J, 3317 
. 57 dis, 

- ČíS.5. 

§ 271 
, 3066, 3334 

3095, 3244, 3317, 3329 
,3250 § 276 

§ 280 , . 3184 
§ 281. 3184, 3284, 57 dis, 

, 3100 
, 3125 

, . 3179 

<: § 28( odst. 
čÍs.- 1 . 
čís. 2 . 
čís. 3 3157, 3181, 3200, 3232, 

3284, 3320, 3329, 3357 
čís. 4' 3201, 3241, 3249, 3317, 

§ 282 
§ 283 
§ 284 
§ 285 

§ 288 
§ 290 
§ 290 
§ 293 

§ 294 
§ 295 
§ 313 
§ 315 

3320, 3357, 3359, 3360 
čís, 5 3036, 3040, 3045, 3051, 

3199, 3209, 3215, 3269, 
3296, 3334 
3180, 3345_ čís. 6 . 

čís. 7 . 
čís. 8 

, 3238, 3329 
3068, 3199, 3300, 3317, 

3327 
čís, 9 a), , ' 3036, 3068 
Čís, 9 b) 3040, 3161, 3186, 3288 
čis, 10, 3068, 3199, 3227 

čis. II 3080, 3104, 3117, 3248, 
3296, 3305, 3310, 3316 

, " 3084 
3037, 3073, 3100, 3154 

, ' 3192, 3277 
3124, 3190, 3271, 3272, 3282, 

3324, 3331 
čís, 3 3062" 3196, 3251, 3337 

odst. 2 
odst. 3 
odst. 4 

odst. 2 

, . 3354 
3104, 3310 
3104, 3310 
, ,3211 

3282, 3324 
, ,3310 

3088, 3355 
3059 

:i p 

I ,I 
" !I 
I! 

10.13 

Čís. 

§ 318 3078, 3129, 3234, 3355 
§ 319 3088, 3090, 3160, 3194, 3234, 

3276 
§ 320 3169, 3234, :1319, 3'147, 3355 
§ 321 ' 3234 
§ 322 3078, 3234, 3338 
§ 323 ' 3234 

posl. odst. ' 3355 
§ 326 · 3088 
§ 329 odst. 2 ' 3055 
§ 330 · 3078 
§ 330 odst. 2 ' 3055 

posL odst. 3055, 3078 

§ 331 ' 3078 
§ 338 3343, 3356 
§ 344 čis, 4 3055, 3078, 

3113, 3246, 3355 
čis, 5 ' 3055, 3059, 

3090, 3201, 3234 
čís, 6 3078, 3090, 3160, 3194, 

3234, 3275, 3319, 3338, 3355 
čís. 9 3250, 3355 
čis. II ' 3088 
čis, 12 3078, 3338, 3356 
posl. odst. ' 3055 

§ 349 
§ 352 
§ 355 
§ 356 
§ 359 odst 3 

- odst 4 
§ 362 , 

- odst. 
§ 363 čis, 1 
§ 364 , 
§ 366 odst 2 
§ 373 
§ 381 čís, 4 ' 
§ 389 
§ 390 

odst. 1 

, 3125 
, 3096 
, 3180 

3180, 3364 
, 3310 
, 3310 
· 3096 
, 3201 
, 3096 
, 3190 
, 3283 
, 3119 
· 3283 

3075, 3221, 3237, 3283 
3220, 3221, 3237 

, 3237 
§ 392 3100, 3221 
§ 393 odst. 3 ' 3283 
§ 397 ' 3348 
§ 410 ' 3098 
§ 411 , ' ' 3251 

- pos1. odst .. 54 ctis. 
§ 427 ,3103, 3112, 3200, 

odst. 
§ 447 
§ 449 
§ 451 odst. 
§ 464 čís, 1 

2 
3270, 3325, 3333, 3351 

, 3360 
3221, 3238 

, 3283 
, 3238 
· 3238 
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§ 465 . 
§ 468 odst. 1 čís. 3 
§ 470 
§ 477 odst. 2 
§ 478 

Čís. 

· 3220 
· 3310 

3133, 3274 
· 3310 
· 3134 

- odst. 2 
§ 479 
§ 480 
§ 481 
§ 486 

Čís. 

· 3134 
· 3221 
· 3310 

3153, 3221 
· 3046 

ll. a) Trestní zákon uherský. 
§ 17 ČÍS. 3322 

III. Ostatní zákony a nařízení. 
Čís. 

1811 červen 1. čís. 946 sb. z. s. 
(občanský zákonník) 
§ 71 
§ 75 
§ 78 
§ 91 
§ 172 
§ 295 
§ 349 
§ 426 
§ 428 
§ 430 
§ 440 
§ 454 
§ 863 
§ 871 
§ 918 
§ 1008 . 
ti 1090. 
§ 1098 . 
§ 1175 . 
§ 1190. 

· 3170 
· 3170 
· 3170 

3227, 3305 
· 3280 
· 3079 
· 3291 
· 3057 
· 3082 
· 3259 
· 3259 
· 3082 
· 3295 
· 3301 
· 3259 

. 76 dis. 
3040, 3240 

· 3240 
· 3105 
· 3105 

1852 říjen 24. čís. 223 ř. zák. 
(zbrojní patent) 
§ 2 
§ 32 
§ 36 
§ 42 
§ 47 

· 3256 
3167, 3256 

· 3167 
· 3256 
· 3167 

1853 květen 3. čís. 81 ř. zák. 
(soudní instrukce) 
§ 46 . 54 dis., 55 dis. 
§ 47 . . . . . 55 dis. 
říjen 27. čís. 228 ř. zák .. 3362 

1857 únor 15. čís. 33 ř. zák. (hlá
šení obyvatel) 
§I .3240 
§ 19 . 3240 

čís. 

1858 duben 2. čÍs: 51 ř. zák. (po-
vinnost ohlašovací) . 3240 

1860 duben 7. čís. 89 ř. zák. 
(trest doživ. žal.) . . 3137 

1862 prosinec 17. čís. 1 ř. zák. 
z r. 1863 (obchodoí zákon) 
čl. 279 . 3295 
čl. 350 3053, 3128 
prosinec I í. čís. 6 ř. zák. 
z r. 1863 (tiskový zákon) 
§ 9 . 3098, 3262 
§ 10 303'1, 3098, 3252 

- čís. 2 .. 3262 
- odst. 3 3031, 3252 

§ 11 3098, 3262 
§ 12 odst. . 3262 
§ 17 . 3262 
§ 18 . 3262 
§ 19 3173, 3222, 3351 
§ 21 3173, 3222, 3351 
§ 22 . 3351 
§ 28 odst. 3 . 3294 

- odst. 4 . . 3038 
prosinec 17. čÍs. 8 ř. zák. 
(trestní novela) 
čl. V. . 3220, 3238, 3339, 3352 

odst. 1 . . 3220 
odst. 2 . 3238 

1864 březen 15. čís. 4 z. zak. 
(obec. zřízení pro Moravu) 
§ 27 . 3212 
§ 31 . 3212 

1864 duben 16. čís. 7 z. zak. 
(obecní zřízení pro čechy) 
§ 52 . . . . . . 3070 

1857 listopad 15. čís. 134 ř. zák. 
(spolkový zákon). . . 3105 

1868 květen 21. čfs. 46 ř. zák. 
(kárný zákon pro soudce) 

čís. 

§ 2 54 dis., 55 dis. 
§ 3 54 dis. 
§ 4 54 dis. 
§ 13 55 dis. 
§ 14 odst. 54 dis. 
§ 21 56 dis. 
§ 22 54 dis. 
§ 24 odst. 2 . 56 dis. 
§ 38 odst. 2 . 56 dis., 73 dis. 
červenec 6. čís. 96 ř. zák. 
(advokátni řád) 
§ 10. 77 dis. 
~ 10 odst. 1 . 67 dis. 
- odst. 2 57 dis., 58 dis., 

64 dis., 65 dis., 69 dis., 71 dis. 
§ 11 odst. 2 62 dis. 
§ 16 . 58 dis. 

. říjen 15. čís. 142 ř. zák. 
(tisková novela) 
čl. ll!. 3031, 3035 

1871 červenec 25. čís. 75 ř. zák. 
(notářský řád) 

§ 38 51 dis. 
§ 79 61 dis. 
§ 157 61 dis. 
§ 159 61 dis. 

1871 červenec 25. čís. 95 ř. zák. 
(knihovní zákon) 
§ 49 . .. . 3259 
§ 53 posl. odst. . 3301 

1872 duben 1. čís. 40 Ť. zák. (dis
ciplinární sta1ut advok.) 
§ 17 . 53 dis. 
§ 23 60 dis., 68 dis. 
§ 25 72dis. 
§ 29 . . 50 dis. 
§ 29 odst. 3 . 59 dis., 72 dis. 
§ 40 57 dis., 70 dis., 77 dis. 
§' 46 . 72 dis. 
§ 47 . 50 dis., 58 dis. 
§ 53 . . . 50 dis., 72 dis. 
§ 53 čís. 3 . 59 dis. 
§ 54 75 dis. 
červen 16. čís. 84 ř. zák. 
§ 1 . 
§ 3 čís. 2 
§ 4 
§ 5 
§ 6 

· 3212 
· 3254 
· 3264 
· 3254 
· 3254 

1874 leden 13. čÍs. 12.z. zák. mor. 
(polní pych) 
§ 11 · 3143 
květen 2D. čís. 68 ř. zák. 
(církevní poměry) 
§ 11 · 3170 

1875 říjen 12. čís. 76 z. zák. pro 
čechy (ochrana polního ma-

1035 

Čís. 

jetku) . . 3079 
1877 prosinec 31. čís. 3 Ť. zák. 

z roku 1878 (trestní novela) 
§ 1 čÍs. 1 . 68 dis. 
§ 4 čís. 1 68 dis. 

187R leden 1. čís. 5 z. zák. slez. 
(silniční řád) 
§ 12 . 3244 
§ 24 . 3230 

1883 květen 25. čís. 78 ř. zák. 
(maření exekuce) 
§ I . '. 3093, 3112, 

3138, 3259, 3288 
§ 3 3243, 3288 

1885 kvčten 24. čís. 89 Ť. zák. 
(žebrota a tuláctví) . 3305 
§1. ' .. 3305 
§5 .3305 
§7 .3305 

1886 květen 2. čÍ:s. 53 z. zák. 
morav. (čelední řád) 
§ 17 II. odst. 3185, 3254 

1886 červen 17. čÍls. 97 ř. zák. 
(prodej léčiv) 
§3 '. .3119 

1890 leden 6. čís. 19 ř. zák. 
(ochrana známek) 
~ 2 . 3245 
§ 3 . 3327 
§ 5 . 3315 
§ 13 . 3245 
§ 19 . . 3245 
§23 .3119,3245, 

3295, 3315, 3327 
§ 24 . 3315 
§ 25. 3245, 3327 
§ 27 odst. 3. . . . 3327 

1895 červenec 30. čís. lOS-ř. zák. 
(ochrana známek) 
§1 .... 3315 
srpen 1. čís. 113 ř. zák. (ci-
vilní řád soudní) 
§ 29 77 dis. 
§ 30 76 dis. 
§ 37 . 76 dis. 
§ 42 odst. 2 77 di,. 
§ 178 . 3215 
§ 182 . 3215 

, § 183 . . 3215 
§ 266. .. . 3215 
prosinec 26. čís. f97 ř. zák. 
(původcovské právo) 
§ 18 . . . 3292 
§ 25 čís. 4 . . 3231 
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§ 33 čís. 4· . 
§ 37 
§ 39 
- čÍs. 2. 

§ 51 . 

čís. 

3231 
· 3292 

3231 

1 R96 květen 27. čÍs, 
(exekuční řád) 

· 3231 
3231, 3292 

79 ř. zák. 

§ 37 3093 
§ 341 3138 
§ 353 . 3259 

1896 listopad 27. čÍs. 217 ř. zák. 
(zák. o soudní organisaci) 
§ 74 54 dis. 
§ 76 55 dis. 
§ 78 55 dls. 
§ 85 . 3153 

1897. květen 5. čís. 112 ř. zák. 
(jednaci řád) 
§ 13 74 dis. 

1905 listopad 23. čís. 176 ř. zák. 
§ 57 3202, 3209 

1907 srp'en 16. čís. 1 99 ř. zák. 
(živnostenský řád) 
§lčis.48. · 3138 

3202, 3209 
· 3254 

§ 74 . 
§ 99 b) 

1908 květen 29, čÍs. 116 ř. zák. 
(živnostenské provozování 
lomů) . 3181 

1909 srpen 6. čís. 177 
(nakažlivé nemoci 
§ 17 

ř. zák. 
zvířecí) 

§ 64 
§ 66 
§ 68 

1910 duben 28. čÍs. 81 
(automobily) 

· 3217 
· 3217 
· 3217 
· 3217 

ř. zák. 

§ 22 3329 
§ 23 . 3329 
§ 45 3115, 3159, 3230 
§ 46 3115, 3159, 3203, 3230 I 

~rg;n 15. čÍs. 62 z. zák: 3329 . 
mnrav. (držba zbraní). . 3256 

1912 červenec 5. čis. 130 (131) 
ř. zák. (vojenský trest. řád) 
§ 11 čís. 8 . . 3043 
červenec 26. čÍs. 4 z. zák. 
pro Moravu z r. 1914 
§ 58 
§ 100 . 

1914 leden 25. čís. 15 ř. 
(služebni pragmatika) 
§ 153 
§ 154 
§ 155 

· 3264 
3264 

zák. -

54 dis. 
54 dis. 
54 dls. 

1918 březen 21. čís. lOg ř. zák. 
(náhrada nevinně odsouze-

čís. 

ným) . 3135 
srpen 18. čís. 318 ř. zák. 
(vyšetřovací vazba) 
~ 3 3135 
prosinec 17. čís. 82 ř. zák. 
(ochrana lesů) 
§ 5 :>235 

1919 leden 31. čís. 75 sb. z. a n. 
(VOlební právo) 
§ 3 čis. 3 . 
květen 22. čís. 320 sb. z. a n. 
(rozlukov)' zákon) 

3236 

§ 10 . 3170 
§11 .3170 
§ 12 3170 
říjen 17. čís. 562 sb. z. a n. 
(podmíněné odsouzeni) 
§ 1 (2) 3297 
§ 2 3111, 3154, 3339 
§ 4 3080, 3104 
§ 6 Šís 3154, 3297 
- os. 2 . 3.154 
§ 6 čís. 4 3111,3117,3154 
§ '7 odst. 2 3125 
§ 7 odst. 3 . 3104 
říjen 17. čís .. 568 sb. z. a n. 
(válečná lichva) 
§ 8 . 
- Ns. 3 
- odst. 2 

3037, 3178 
3037 

. 3037 
1920 února 29. čís. 121 sb. z. a tl. 

(ústavní listina) 
§ 23 .. 3161 
§ 24 3101, 3161, 3224 
§ 54 . 3161 
březen 18. čís. 163 sb. z. a 
11. (řád volení do obcí). . 3236 
březen 19. čís. 193 sb. z. a 
11. (branný zákon) 
§ 47 . 3298 
§ 56 odst. 2 . 3298 
duben 8. čís. 256 sb. z. a n. 
(sčítání lidu) 

§ 4 . . .. 3196 
duben 14. čís. 299 sb. z. a n. 
(zákon o. četnictvu) 
§ 21 . 3362 
říjen 30. čís. 592 sb. z. a 11. 

(sčítání lidu) 
§12 .3196 

1921 srpen 12. čís. 320 sb. z. a 11. 

§ 18 . 3332 

prosinec 7. čís. 464 sb. z. 
a ll. (pohřbívání Ohněm) 

čís. 

§ 18 . . . . . 
§ 19 
§ 20 

· 3204 
3204 

· 3204 
prosinec 22. čís. 471 sb. z. 
a n. (trestní právo) 
§ 6 
§ 7 (3) 

odst. 4 (5) 

3180, 3195 
3180 

3180, 3195 
1922 leden 27. čís. 45 sb. z. a n. 

(stavební ruch) 
§ 27 čis. 1. 3307 
červenec 11. čís. 241 sb. z. 
a n. (potírání pohlavních ne-

. mocí) 
§ 20 čÍs. 2 . 3042, 3157, 

3250, 3252, 3290 
1923 březen 19. Čí,s. 50 sb. z. a n. 

(ochrana republiky) 
§ 1 . 3279 
§ 6 čís. 2 . . 3156 
- čís. 4 3225 

§ 10 (1) . . 3161 
§ 14 čis. 1 . 3189 
- čís. 5 3141, 3279, 3337 

§ 15 čis. 1 . 3072 
ČÍS. 2 3072, 3106· 
čÍs. 3 3072, '3106, 

3118, 3226, 3279 
čis. 4 3072 

§ 16 . 3226 
čís. 3226 

§ 21 C1S. 2 3172 
§ 27 čís. 2 . 3156 
§ 39 čis. 1 . 3161 
§ 42 3036, 3226 
břE:zen 23. čis. 60 sb. z. a n. 
(telegrafy) 
§ 18 odst. 1 3081 
kveten 3. čÍs. 95 sb. z. a n. 
(advokátní tarif) 
§ 16. 3221 
prosince 20. čís. 9 sb. z. a n. 
z roku 1924 (telegrafy) 
§ 3 
§ 3 (2) 
§ 22 

písm. c) 
§ 23 

3150 
· 3077 
· 3213 
· 3213 

3321 
odst. 1 . 3213 
odst. 2 . 3213 

§ 24 (1) 3077, 3081, 3213, 3321 
1924 duben 25. 65.80 sb. z. a n. 

(lichevní novela) 
čl. I. (1) c) . 3037 

lO37 

Čís. 

§ 16 (5) 3037 
květen 30. čís. 124 sb. z. a 
11. (tisková . novela) 326B' 
§ 1 3066, 3098, 3177 

(2) 3143, 3177 
(3) 3110, 3165, 3352 

§ 4 3066, 3100, 3116, 
3177, 3196, 3344, 3354 

§ 5 . 3174, 3207 
§ 6 3031, 3066, 3098, 3177 

čis.3 . 3174 
§ 7 
§ 8 

odst. 1 
odst. 2 

§ 10 
§ 13 

- odst. 1 
- odst. 2 

§ 14 

§ 18 

§ 21 
§ 23 
§ 27 
§ 28 

odst. 3 

čís. 

(2) 
§ 28 odst. 4 
§ 40 

· 3174 
3089, 3109 
3109, 3174 
3109, 3174 
3109, 3186 

3100 
· 3100 
· 3100 

3299 
3100 
3146 

· 3154 
· 3100 

3089, 3100 
· 3038 

3143, 3345 
· 3174 
· 3100 
· 3038 

červen 16. čís. 125 sb. z. a 
11. (tisková novela) 
§6 .3345 
květen 30. čÍs. 126 sb. z. a 
n. (tisková novela) 
červenec 3. čís. 178 sb. z.' 
a n. (úplatkářství) 

3048 

§ 2 3198,3211 
- 1. . 
§ 3 
§ 6 odst. 

· 3198 
· 3198 
· 3198 

říje.n 10. čís. 241 sb. z. a n. 
(bankéři) 

§ 5 · 3082 
1925 duben 16. čís. 8 sb. z. a '11. 

(telegrafy) 
§ 6 . 3213 

1926 únor 19. čís. 26 sb. z. a n. 
(obchod léčivy) . 3119 

p--- listopad 24. čís. 218 sb. z. 
a n. (autorské právo) 3292 
§ 18 . 3292 
§ 31 3292 
§ 45 . 3292 
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§ 59 
§ 69 . 

1927 červenec 1. čís. 107 
a ll. (trestní novela) 
čl.l.§4. 

čís. 1 
- čís. 6 

sb. z. 

Čís. 

3100 
3292 

3041 
. 3059 

3059 

Čís. 

září 15. čís. 111 sb. z. a n. 
(nekalá soutěž) 
§ 40 . .. . 3100 

1928 únor 29, čís. 37 sb. z. a n. 
(ochrana lesů) 
§ 8 3235 
§ 12 3235 

IV. Jiné předpisy. 
čís. čís. 

Amnestie z 2. června ] 927 3220 
čJ. 1. . 3220 
čl. IV.. 3049 

čís. 1 . . 3220 
Jatečný řád pro jatky města Brna 3198 

čl. 12 . 3198 
čl. 15 . 3198 
čl. 42 . 3198 
čl. 53 . 3198 
čl. 54 . .. . 3198 

Jednací řád poslanecké sněmovny 
§ 8 . 3161 
§ 9 . 3161 

§1O. 
§ 52 . 

Nař. zem. pre-s. slezského z 30. 

3161 
3161 

'I! června 1903, čís. 12.788 3230 
- z 15. srpna 1910, čís. 1395 

!I' (držba zbraní) . . 3256 
- zlL listopadu 1910, čís. 

1765/26. .. . 3256 
Výnos min. sprav. z 29. března 

1919, čís. 6336 (vydávání zlo-
činců) . . . 3259 

Výnos min. vnitra ze dne 18. dub-
na 1925, čís. 84.346-13 . 3238 
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