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Sbírka rozhodnutí 

nejvyšších stolic soudních 
republiky Ceskoslovenské. 

UiÍvání státního :maku povoleno ministerstvem obchodu. 

Svazek 105. 

Sbírka rozhodnutí 

nejvyššího soudu ve věcech trestních. 

Ročník' XVIII. (1936.> 

V Praze 1937. 
Maiitel a vydavatel: JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství v Praze XII., 

Barthouova 71 (Kanálská 8). 

i.Rozhodnutí 

nejvyššího soudu Československé 
republiky ve věcech trestních. 

Ročník osmnáctý, 

(od čísla 5.475 do čísla 5.782) 

obsahující rozhodnutí z roku 1936 

a 

rozhodnutí disciplinární 

(od čísla 278 dis. do čísla 307 dis.) 

. .t., :,:' "-j',,,,,. 'i*, ~ ';1'·'f~1. ->~,_ - _" "j{-Cli'l'fg ~ 

Z příkazu presidia i ne)vyšŠífió SbUďÚ poÍ'ií.a!l'r~1!akční komise 
, ' " ,," ' 

BElvllNARNI 

V Praze1937. 
Tiskem firmy Hejda @ Zbroj v Mladé Boleslaví. 
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V rozhodnutích označených pod právní větou spisovou zna'čkou Zrn I a Zrn II 
znamená zkratka tr. z., není-li jinak uvedeno, trestní zákon čís, 117/1852 ř. zák., 
zkratka tr. ř. trestní řád čís. 119/1873 ř. Z.; v rozhodnutí-ch se spisovou značkou 
Zrn III a Zrn IV, není-li jinak uvedeno, znamená zkratka tr. z. zák. čl. V:1878 a 
značka tl'. ř. (tl'. p.) zák. čl. XXXllI:i896. 

Seznam rozho«;lnlltl ~P9~h"'časovém. 
{, . , 

Čis. čís. 

leden 3. Zrn II 534/35 · 5475' únor L Zrn In 455/35 · 5500 
» 4. Zrn IV 453/35 '. 5476 » 4. Zrn I 758/35 · 550i 
» 4. Zrn IIV 720/35 · 5477 » 4. Zrn I 1287/35 · 5502. 
» 7. Zrn II 480/35 · 5478 " 5. Zrn II 27/36 · 5503 
» 8. Zrn I 692/35 · 5479 » 5. Zrn Hl 352/35 · 5504 

8. Zrn II 544/35 .5480 » 5. Zrn HI 606/35 · 5505 » 
5. Zrn IV 493/35 . · 5506 9. Zrn lil 534/35 · 5481 " » 
6. Zrn II 34/36 · 5507 » 

» 1 L Zrn IV 733/35 · 5482 » 7. Zrn IV 345/35 . · 5508 
» iL Zrn IV 811/35 · 5483 10. Zrn I 804/35 · 5509 » 14. Zrn IV 298/35 · 5484 » 

» 14. Zrn IV 562'135 · 5485 » 1 L Zrn I 1358/34 · 5510 

» 17. Zrn II 554/35 · 5486 " 13. Zrn I 1124/35 . · 5511 
» 13. Zrn lil 286/34 · 5512 

» 17. Zrn I 40/36 · 5487 » 14. Zrn I 1385/35 · 5513 
» 21. Zrn 11 351/35 · 5488 » 15, Zrn II 137/35 · 5514 
» 21. Zrn I 31/36 · 5489 » 15. Zrn I 38/36 · 5515 
» 22. Zrn IV 344/35 · 5490 » 18. Zrn ll:' 441/35 . · 5516 
» 22. Zrn IV 494/35 · 5491 » 18. Zrn IV 691/35 . · 5517 
» 2'3. Zrn 1:1 316/35 · 5492 » 18. Zrn IV 16/36 · 5518 
» 27. Zrn II 513/35 · 5493 » 19. Zrn I 1301/35 · 5519 
» 28. Zrn III 593/35 · 5494 » 19. Zrn lil 556/35 . · 5520 
» 28. Zrn III 594/35 · 5495 » 19. Zrn IV 657/35 . · 5521 
» 28. Zrn Hl 596/35 · 5496 » 19. Zrn IV 8/36 5522 
» 28. Zrn JH 598/35 · 5497 » 19. Zrn IV 20/36 · 5523 
» 29. Zrn I 1319/35 · 5498 » 21. Zrn I 144/36 .5524 
» 30. Zrn lil 557/35 · 5499 » 2L Zrn I 162/36 · 5525 . 

• 



VI. Vll. 

Čís. Čís. Čís. Čís. 

únor 21. Zrn IV 365/35 . · 5526 duben 18. Zm III 67/36 · 5580 červen 16. Zrn II 103/36 · 5633 záři 23. Zrn III 306/36 · 5685 

» 21. Zrn IV 540/35 . · 5527 » 18. Zrn !ll 92/36 · 5581 » 16. Zrn lil 272/36 · 5634 » 24. Zrn I 660/36 · 5686 

» 21. Zrn IV 806/35 . .5528 » 21. Zrn IV 561/35 · 5582· » 17. Zrn I 511/36 · 5635 » 24. Zrn I 728/36 · 5687 

» 26. Zrn II 57/36 · 5529 » 22. Zrn IV 28/36 · 5583 » 17. Zrn I 561/36 · 5636 » 24. Zrn I 882/36 · 5688 

» 26. Zrn IV 619/35 . · 5530 » 25. Zrn I 366/35 · 5584 » 17. Zrn 1564/36 · 5637 » 25. Zrn I 412/36 · 5689 

» 28. Zrn I 1309/35 . · 5531 » 25. Zrn II 487/35 · 5585 » 17. Zrn IV 674/35 · 5638 » 25. Zrn I 775/36 · 5690 

I> 29. Zrn IV 439/35 . · 5532. » 25. Zrn lil 100/36 · 5586 » 19. Zrn II 50/36 · 5639 » 26. Zrn III 84/36 · 5691 

» 27. Zrn I 377/36 · 5587 » 20. Zrn III 241/36 5640 » 26. Zrn lil 143/36 . · 5692 

březen 2. Zrn I 175/36 · 5533 » 28. Zrn II 87/36 · 5588 » 2·2. Zrn I 529/36 · 5641 » 26. Zrn IV 478/36 . · 5693 

» 2. Zrn II 530/35 . 5534 » 28. Zrn IV 49/36 · 5589 22. Zrn I 531/36 .5642 » 26. Zrn IV 484/36 . .5694 

3. Zrn III 17/36 · 5535 30. Zrn IV 174/36 · 5590 
» 29. Zrn IV 578/36 . · 5695 

» » 23. Zrn I 233/36 · 5643 » 

6. Zrn IV 69/36 · 5536 
» 30. Zm I 742/36 · 5696 

» 23. Zrn lil 155/36 · 5644 » 

7. Zrn III 487/35 · 5537 
» 

» květen 2. Zrn JIl 479/35 · 5591 » 23. Z@ lil 256/36 .5645 
» 10. Zrn I 1170/35 · 5538 » 2. Zrn IV 696/35 · 5592 » 23. Zrn III 350/36 .5646 říjen 2. Zrn I 858/36 · 5697 
» 10. Zrn III 488/35 · 5539 » 4. Zrn I 398/36 · 5593 » 2'3. Zrn IV 247/36 · 5647 » 2. Zrn I 1011/36 . · 5698 
» 10. Zrn IV 654/35 · 5540 » 4. Zrn I 42.7/36 · 5594 » 24. Zrn IV 133/36 · 5648 » 2. Zrn II 379/36 .5699 

» 1 1. Zrn I 270/36 · 5541 » 5. Zrn I 7/36 · 5595 24. Zrn IV 410/36 · 5649 » 2. Zrn II 448/36 .5700 
» 

» 1 1. Zrn lil 564/35 · 5542 » 5. Zrn ll! 225/36 · 5596 » 26. Zrn IV 358/36 · 5650 » 3. Zrn IV 365/36 · 5701 
» 1 1. Zrn IV 106/36 · 5543 " 5. Zrn IV 80/36 · 5597 26. Zrn IV 335/36 · 5651 » 3. Zrn IV 482/36 · 5702 

14. Zrn lil 452/35 · 5544 
II I · 5703 » » 13. Zrn Ul 94/36 .5528 » 30. Zrn I 666/36 · 5652· 

I 

» 5. Zrn I 608/36 
I> 14. Zrn lil 35/36 .5545 » 13. Zrn IV 145/36 · 5599 » 30. Zrn I 700/36 · 5653 >1 6. Zrn II 30/36 · 5704 

» 17. Zrn I 552/35 · 5546 » 14. Zrn .JIl 471/35 · 5600 I> 7. Zrn I 946/36 · 5705 

» 17. Zrn II 238/35 · 5547 » 15. Zrn I 313/36 · 5601 · 5654 II » 8. Zrn I 741/36 · 5706 

» 18. Zrn I 1/36 .5548 » 15. Zrn II 169/36 · 5602 červenec 1. Zrn ll! 178/36 
I' 

» 8. Zrn I 856/36 · 5707 

» 18. Zrn II 3~q.~ >' .5549 19. Zrn IV 178/36 · 5603 » 2. Zrn IV 253/36 " 5655 8. Zrn m 398/36 · 5708 » 3. Zrn I 354/36 · 5656 

I 

» 
18. Zrn IV 135', ". 5550 · 5604 » 9. Zrn II 240/36 · 5709 » » 19. Zrn IV 279/36 3. Zrn IV 304/36 · 5657 

» 
» 21. Zrn III 383/35 · 5551 19. Zrn IV 280/36 · 5605 » 10. Zrn lI! 377/36 · 5710 » » 

21. Zrn HI 428/35 · 5552 20. Zrn IV 631/35 .5606 » 7. Zrn lI! 80/36 · 5658 12. Zrn I 647/36 · 5711 
» » 7. Zrn IV 306/36 · 5659 I, » 

20. Zrn IV 245/36 · 5606 » 12. Zrn I 708/36 · 5712 
» 2'3. Zrn I 1179/35 .5553 » 8. Zrn lI! 390/36 · 5660 

:1 

» 
» 13. Zrn IV 360/36 · 5713 

» 24. Zrn I 260/36 · 5554 » 23. Zrn I 1270/35 · 5607 » 
» 8. Zrn IV 136/36 · 5661 13. Zrn IV 372/36 · 5714 

» 24. Zrn II 465/35 · 5555 " 23. Zrn I 552/36 · 5608 » 
24. Nd III 12/36 .5556 23. Zrn IV 198/36 .5609 » 8. Zrn IV 298/36 · 5662 

I 
13. Zrn IV 469/36 .5715 

» » » 

» 25. Zrn I 649/34 .5557 » 25. Zrn IV 710/35 · 5610 » 13. Zrn IV 545/36 · 5716 

» 27. Zrn I 203/36 .5558 » 25. Zrn IV 131/36 · 5611 sr.pen 5. N IV 26/36 · 5663 » 14. Zrn I 696/36 · 5717 

» 28. Zrn I 1395/35 · 5559 » 27. Zrn I 233/36 · 5612 » 20. Zrn IV 325/36 · 5664 » 14. Zrn IIV 394/36 · 5718 

» 28. Zrn IV 100/36 · 5560 I) 27. Zrn I 489/36 · 5613 » 20. Zrn IV 384/36 · 5665 
I 

» 16. Zrn II 293/36 · 5719 

» 30. Zrn I 420/35 · 5561 » 27. Zrn JH 253/36 · 5614 

:1 

» 17. Zrn III 410/36 .5720 

» 30. Zrn ll! 489/35 · 5562 » :e8. Zrn I 485/36 · 5615 září 1. Zrn IV 75/36 · 5666 » 20. Zrn !ll 480/36 · 5721 

» 31. Zrn I 686/35 · 5563 » 29. Zrn I 546/36 · 5616 » 3. Zrn I 1291/35 .5667 » 20. Zrn I'V 535/36 .5722 
» 29. Zrn I 559/36 · 5617 

I 22. Nd I 491/36 .5723 
» 8. Zrn II 310/36 · 5668 » 

duben 1. Zrn I 569/35 .5564 » 9. Zrn IV 311/36 . · 5669 » 24. Zrn III 293/36 .5724 

» 3. Zrn I 607/35 · 5565 červ,en 3. Zrn ll! 167/36 · 5618 » 10. Zrn I 241/36 · 5670 » 24. Zrn IV 584/36 · 5725 

» 4. Zrn III 541/35 · 5566 » 3. Zrn III 201/36 · 5619 » 12. Zrn IV 387/36 . · 5671 » 26. Zrn III 453/36 .5726 

» 7. Zrn I 190/36 · 5567 » 3. Zrn IV 14/36 · 5620 » 14. Zrn I 1021/35 · 5672- » 27. Zrn I 935/36 .572-7 

» 7. Zrn IV 557/35 .5568 » 3. Zrn IV 51/36 · 5621 » 15. Zrn II 95/36 .5673 » 27. Zrn II 285/36 .5728 
» 7. Zrn IV 32/36 · 5569 » 4. Zrn I 473/36 · 5622 27. Zrn lil 277/36 .5729 

» 15. Zrn IV 232/36 · 5674 » 
» 7. Zrn IV 153/36 · 5570 » 4. Zrn I 524/36 · 5623 » 16. Zrn I 945/35 · 5675 » 29. Zrn I 737/36 · 5730 
» 8. Zrn IV 110/36 · 5571 » 4. Zrn I 578/36 · 5624 » 17. Zrn I 318/36 · 5676 » 29. Zrn I 761/36 · 5731 

» 8. Zrn IV 121/36 · 5572 » 4. Zrn lil 255/36 · 5625 29. Zrn I 901/36 .5732 
» 17. Zrn I 374/36 · 5677 » 

» 16. Zrn IV 787/35 · 5573 » 4. Zrn IV 231/36 . · 5626 » 17. Zrn II 3/36 · 5678 » 29. Zrn I 1019/36 . · 5733 

» 16. Zrn IV 127/36 .5574 » 6. Zrn I 476/36 · 5627 » 22. Zrn III 139/36 · 5679 » 31. Zrn 111 486. 487/36 .5734 

» 17. Zrn I 340/36 · 5575 » 9. Zrn III 53/36 · 5628 » 22. Zrn ni 289/36 · 5680 
» 17. Zrn II 488/35 · 5576 » 9. Zrn III 206/36 · 5629 » 22. Zrn III 347/36 · 5681 listopad 4. Zrn I 930/36 · 5735 
» 17. Zrn IV 745/35 · 5577 » 9. Zrn IV 173/36 · 5630 » 22. Zrn IH 414/36 · 5682 » 4. Zrn ll! 448/36 · 5736 
» 18. Zrn II 55/36 .5578 I> 10. Zrn I 202/36 · 5631 » 22. Zrn IV 677/35 . .5683 » 4. Zrn IV 391/36 · 5737 
» 18. Zrn lil 46/36 · 5579 » 13. Zrn IV 235/36 · 5632 » 2·2. Zrn IV 181/36 . · 5684 » 4. Zrn IV 451/36 · 5738 



VlIL 

čís. čís. 

listopad 4, Zrn IV 506/36 ' 5739 prosinec 17, Zrn III 584/36 , , 5780 
» 6, Zrn II 337/36 ' 5740 » 23, Zrn I 618/36 , 5781 

" ll. Zrn I 1263/35 ' 5741 " 23. Zrn I 1198/36 . 5782 
» 12. Zrn I 749/36 · 5742, Seznam rozhodnuti podle spisových 
» 14. Zrn III 425/36 · 5743 Dodatek. 
» 14. Zrn III 483/36 · 5744 značek. » 14. Zrn nI 150/36 · 5745 únor 10. Ds III 94/35 ' 278 dis. 

" 17, Zrn I 934/36 ' 5746 » 10. Ds lil 96/35 ' 279 dis. 
» 17. Zrn IV 238/36 , 5747 » 10. Ds III 100/35 ' 280 di •. Čís. Čís. 
» 18, Zrn I 975/36 · 5748 » 29. Ds I 59/35 , · 281 dis. 
» 19, Zrn lil 444/36 , 5749 Zrn I. Zrn I 340/36 · 5575 
» 20, Zrn II 443/36 .5750 březen 23, Ds I 35/35 ' 282 dis, » 354/36 ' 5656 
» 20. Zm II 505/36 ' 5751 Zrn I 552/32 · 5546 3'74/36 ,5677 
» 21. Zrn I 1110/36 · 5752 duben 6, Ds lil 52/35 ' 283 dis. · 5756 " » 151/34 377/36 · 5587 
» 21. Zrn II 514/36 , 5753 » 29.05 II 25/35 , 284 dis. .5557 » 

» 649/34 398/36 · 5593 
» 21. Zrn III 296/36 · 5754 1358/34 · 5510 

» 
» 412/36 ' 5689 

» 21. Zrn lil 493/36 · 5755 květen 9, Ds 1lI 23/36 · 285 dis. · 5584 » 
" 366/35 

» 24, Zrn I 151/34 · 5756 » ll. Ds II 3,/36 ' 286 dis. , 5561 » 427/36 · 5594 
» 420/35 · 5622 

» 24. Zrn II 422,/36 .5757 » 20. Ds I 65/35 , . 287 dis, 569/35 · 5564 » 473/36 
» , 5627 

» 24, Zrn IV 490/36 · 5758 » 20. Ds I 75 a 76/35 . 288 dis. .5565 I » 476/36 
» 607/35 

» 26. Zrn IV 517/36 · 5759 " 25. Ds II 20/35 · 289 dis. 686/35 ' 5563 1 » 485/36 ' 5615 

27, Zrn II 334/36 2'5. Ds II 26/35 
» 

I 
' 5613 » · 5760 » · 290 di" 692/35 ' 5479 » 489/36 » 

» 27, Zrn II 370/36 · 5761 ' 5501 511/36 · 5635 
» 758/35 " » 27. Zrn II 470/36 · 5762 červen 3. Ds II 28/35 · 291 dis. » 804/35 ' 5509 

I 
» 524/36 ' 5623 

» 30, Pres. 577/36 · 5,763 » 13. Ds I 42/35 · 292 dis. · 5675 529/36 · 5641 
» 945/35 » 

» 22, Ds 1lI 105/35 , 293 dis. 1021/35 ' 5672 
" 

» 531/36 · 5642 
» 

II prosinec 2. Zrn III 519/36 · 5764 
» 22. ,Ds III 128/35 · 294 dis. » 1124/35 · 5511 » 546/36 5616 
» 22, Ds III 6/36 ' · 295 dis, ' 5608 

» 2, Zrn IV 453/36 · 5765 » 1170;35 · 5538 
,I » 552/36 

» 22. Ds III 40/36 ' , 296 dis, 1179/35 · 5553 559/36 · 5617 
» 2, Zrn IV 599/36 , 5766 » » 

» 3. Zrn II 467/36 · 5767 záři 14. Ds II 5/36 , 297 dis. » 1263/35 · 5741 I' » 561/36 · 5636 
II 

» 5. Zrn I 1086/36 ' 5768 » 19, Ds I 57/35 . , 298 dis. » 1270/35 ' 5607 

II 
» 564/36 · 5637 

» 5, Zrn III 551/36 , 5769 » 1287/35 · 5502 » 578/36 · 5624 

» 7, Zrn I 228/36 · 5770 Hjen 3, Ds I 19/35 . · 299 dis. » 1291/35 · 5667 

II 
» 608/36 · 5703 

» 7, Zrn I 1143/36 · 5771 » 3. Ds I 56/35 . · 300 dis, » 1301/35 · 5519 » 618/36 ' 5781 

» 9. Zrn III 568/36 ,5772 » 3. Ds I 12/36 , · 301 dis. » 1309/35 · 5531 I, » 647/36 · 5711 

» ll. Zrn II 235/36 · 5773 » 3, Ds I 23/36 . · 302 dis. » 1319/35 ' 5498 II 660/36 ' 5686 
11. Zrn Hl 387/36 1385/35 ' 5513 

» 
» , 5774 » I' 666/36 ' 5652, 

listopad 7. Ds I 41/36 · 303 dis. .5559 
II " » 11. Zrn III 561/36 ' 5775 » 1395/35 696/36 · 5717 

· 5548 » 
» ll. Zrn IV 709/36 ,5776 prosinec 19. Ds I 48/36 . · 304 dis. » 1/36 

I 
700/36 · 5653 

· 5595 » 
» 14, Zrn I 1139/36 ,5777 » 2,1. Ds lIli 42/36 · 305 di" » 7/36 » 708/36 ' 5712 
» 15, Zrn IV 657/36 · 5778 » 21. Ds III 50/36 .' 306 dis, » 31/36 · 5489 

i 
» 728/36 · 5687 

» 16, Zrn II 521/36 .5779 » 21. Ds III 83/36 , 307 dis. » 38/36 · 5515 
737/36 ' 5730 

. 40/36 · 5487 » » · 5706 
144/36 · 552~ 

II 
» 741/36 » 742/36 · 5696 

» 162/36 ' 5525 » 

11, 

749/36 · 5742 
» 175/36 · 5533 » 

190/36 · 5567 » 761/36 · 5731 
» 775/36 ' 5690 
» 202/36 ' 5631 I 

» 

» 203/36 ' 5558 I, » 856/36 · 5707 

» 228/36 ' 5770 II » 858/36 · 5697 

> 233/36 · 5612 
11 

» 882/36 · 5688 

» 2,33/36 ' 5643 

II 
» 901/36 ' 5732 

» 241/36 ' 5670 » 930/36 ' 5735 
» 260/36 · 5554 , » 934/36 ' 5746 

» 270;36 ' 5541 II 
» 935/36 · 5727 

» 313/36 · 5601 » 946/36 ' 5705 

» 318/36 ' 5676 :1 » 975/36 · 5748 



· Xl. x. 

Čís. Čís. Čis. Čís. 

Zrn I 1011/36 · 5698 Zrn III 383/35 · 5551 Zrn III 425/36 .. 5743 Zrn IV 106/36 · 5543 

» 1019/36 · 5733 » 428/35 · 5552 » 444/36 · 5749 » 110/36 · 5571 

» 1086/36 · 5768 » 452/35 · 5544 » 448/36 · 5736 » 121/36 · 5572 

» 1110/36 · 5752 » 455/35 · 5500 453/36 .5726 » 127/36 · 5574 
» 

» 1139/36 · 5777 » 471/35 · 5600 480/36 · 6721 » 131/36 · 5611 
» 

» 1143/36 · 5771 » 479/35 · 5591 · 5744 » 133/36 · 5648 
» 483/36 

» 1198/36 · 5782 » 487/35 · 5537 · 5734 136/36 · 5661 
» 486, 487/36 » 

» 488/35 · 5539 » 493/36 · 5755 » 145/36 · 5599 

Zrn II » 489/35 · 5562 » 519/36 · 5764 » 153/36 · 5570 

» 534/35 · 5481 » 551/36 · 5769 » 173/36 · 5630 

Zrn II 137/35 · 5514 » 541/35 · 5566 561/36 · 5775 » 174/36 · 5590 

» 238/35 · 5547 556/35 
» 178/36 · 5603 

» · 5520 568/36 · 5772 » 

316/35 · 5492 
» 

» » 557/35 · 5499 584/36 · 5780 ! 
» 181/36 · 5684 

» 340/35 · 5549 564/35 
» 198/36 · 5609 

» · 5542 i 
» 

» 351/35 · 5488 » 593/35 · 5494 li » 231/36 · 5626 

» 465/35 · 5555 

I 
» 594/35 · 5495 

Zrn IV 

I[ 
» 232/36 · 5674 

» 480/35 · 5478 » 596/35 · 5496 » 235/36 · 5632 

» 487/35 · 5585 » 598/35 · 5497 Zrn IV 298/35 · 5484 

II 

» 238/36 · 5747 

» 488/35 · 5576 

II 

606/35 · 5505 
» 344/35 · 5490 » 245/36 · 5606 

» 
» 513/35 · 5493 » 345/35 · 5508 » 247/36 · 5647 

» 17/36 · 5535 · 5526 
» 530/35 · 5534 » 365/35 253/36 · 5655 

» 35/36 · 5545 II 
» 

» 534/35 · 5475 46/36 · 5579 
» 439/35 · 5532 » 279/36 · 5604 

544/35 · 5480 
» 441/35 · 5516 

» » 'i 280/36 · 5605 

li 
» 53/36 · 5628 · 5476 

II 

» 

» 554/35 · 5486 » 453/35 2-98/36 · 5662 
» 67/36 · 5580 · 5506 

» 

» 3/36 · 5678 I » 80/36 · 5658 
» 493/35 » 304/36 · 5657 

27/36 · 5503 
» 494/35 · 5491 

II 
306/36 · 5659 

" 
, » 84/36 · 5691 

» 

» 30/36 · 5704 

I 

" 540/35 · 552'7 » 311/36 · 5669 
» 92/36 · 5581 557/35 · 5568 

, 

325/36 · 5664 
» 34/36 · 5507 

» » 
» 94/36 · 5598 · 5582 

I 

» 50/36 · 5639 » 561/35 » 335/36 · 5651 

li 
» 100/36 · 5586 · 5485 

» 55/36 · 5578 » 139/36 · 5679 
» 562/35 " 358/36 · 5650 

» 57/36 · 5529 » 619/35 · 5530 » 360/36 · 5713 

87/36 
» 143/36 · 5692 654/35 · 5540 365/36 · 5701 

» · 5588 II 
» » 

95/36 · 5673 
» 150/36 · 5745 657/35 · 5521 372/36 · 5714 

» » » 

» 103/36 · 5633 'I » 155/36 .564~ 670/35 · 5550 li » 384/36 _ 5665 

I 167/36 · 5618 
» 

» · 5638 387/36 · 5671 
» 169/36 · 5602 

I' 
» 674/35 

II 
» 

» 2-35/36 · 5773 
» 178/36 · 5654 677/35 · 5683 391/36 · 5737 

,I 
» » 

» 240;36 · 5709 
» 201/36 · 5619 691/35 · 5517 

li 
» 394/36 _ 5718 

" 
» 206/36 · 5629 

» 
» 285/36 .5728 I' » 696/35 · 5592 » 410/36 · 5649 

,I 225/36 · 5596 » 293/36 · 5719 
» 710/35 · 5610 'I » 451/36 · 5738 

241/36 · 5640 
» 

» 310/36 · 5668 
» 720/35 · 5477 I, » 453/36 · 5765 » 

» 334/36 · 5760 
» 253/36 · 5614 733/35 · 5482 

II 
» 469/36 · 5715 

» 255/36 · 5625 
» 

» 337/36 · 5740 · 5577 » 478/36 · 5693 
» 256/36 · 5645 

» 745/35 
» 370/36 · 5761 787/35 · 5573 

I 
» 482/36 · 5702 

» 2,72/36 · 5634 
» 

» 379/36 · 5699 806/35 · 5528 » 484/36 · 5694 
» 277/36 · 5729 

» 
» 422/36 · 5757 » 811/35 · 5483 » 490/36 · 5758 

» 443/36 · 5750 » 289/36 · 5680 · 5522 506/36 · 5739 
» 8/36 » 

» 448/36 · 5700 » 293/36 · 5724 » 517/36 · 5759 

467/36 » 296/36 · 5754 
» 14/36 · 5620 535/36 .5722 

» · 5767 · 5518 
» 

470/36 » 306/36 · 5685 
» 16/36 545/36 · 5716 

» · 5762 · 5523 » 

505/36 » 347/36 · 5681 
» 20/36 578/36 · 5695 

» · 5751 28/36 · 5583 » 

» 514/36 » 350/36 · 5646 
» 584/36 · 5725 

· 5753 · 5569 » 

521/3il · 5779 377/36 
» 32/36 599/36 · 5766 

» » · 5710 · 5589 » 

387/36 
» 49/36 657/36 · 5778 

» · 5774 51/36 · 562·1 » 

Zrn III 390/36 
» 709/36 · 5776 

» · 5660 69/36 · 5536 
» 

» 
» 398/36 · 5708 75/36 · 5666 

Zrn III 286/34 · 5512 410/36 
» Pres. 

» · 5720 » 80/36 · 5597 
» 352/35 · 5504 » 414/36 · 5682 · 5560 Pres. 577/36 · 5763 » 100/36 



XII. 

N IV 

N IV 26/36 . 

Nd I 

Nd 1 491/36 

Nd III 

Nd III 12/36 

Ds I 19/35 
» 35/35 
» 42/35 
» 56/35 
» 57/35 
» 59/35 
» 65/35 
» 75 a 76/35 

12/36 
» 23/36 

Os I 

Čís. 

. 5663 

5723 

. 5556 

299 dis. 
282 dis. 
292 dis. 
300 dis. 

· 298 dis. 
· 281 dis. 
· 287 dis. 

288 dis. 
301 dis. 
302 dis. 

» 41/36 
» 48/36 

Ds II 20/35 
» 25/35 
» 26/35 
» 2,s/35 
» 3/36 
» 5/36 

Ds III 52/35 
» 94/35 
» 96/35 
» 100/35 
» 105/35 
» 128/35 
» 6/36 
» 23/36 
» 40/36 
» 42/36 
» 50/36 
» 83/36 

Os II 

Os III 

čís. 

303 dis. 
304 dis. 

289 dis. 
284 dis. 
290 dis. 
291 dis. 
286 dis. 
297 dis. 

· 283 dis. 
· 278 dis. 
· 279 dis. 

280 dis. 
293 dis. 
294 dis. 
295 dis. 
285 dis. 
296 dis. 
305 dis. 
306 dia. 
307 dis. 

Oprava důležitějších tiskových chyb. 

Str. 43., ř. 2. shora »obžal0'vané« misto »obžalova!11ého«. 
» 66., ř. 2. shora »prováděnérnu« místo ,»prováděném«. 
» 73., ř. 7. zdola »15.« místo »17.«. 
» 90., ř. 7. zdola »tr. ř.« místo »tr. z.«. 
» 97., ř. 7. zdola »skutková« místo »kutková«. 
» 122., L 1. zdola »tr. zák« místo »tr. ř.<<. 
» 136., ř. 22'. shora »července« místo »června<c 
» 144., ř. 19. zdola »imobilitu« místo »imo.bilitou«, 
» 160., ř. 3. shora »padelanie« místo »podanie«. 
» 160., ř. 22. shora »injurie« místo »inju,ire«. 
» 205., ř. 10. zdola »15/1927« místo »16/1927«. 
» 2,12., ř. 3. zdola »zák. č. 562/1919 Sb. z. a n.« mís.to »cit. zá>k.«. 
» 267., ř. 1. zdola »564/36« místo »564«. 
» 283., ř. 3. zdola »0 dopl nenÍ« místo »a dop~neOl« 
» 299., ř. 7. zdola »zmatočné« místo »z,matočnej<, 
» 337., ř. 10. shora »přestutpe'k« llÚsto »p,řesupek«. 
» 340., ř. 20. shora »tr. z.« místo »tr. ř.«. 
» 354.) T. 21. shora »,obžalnby« místo »obhajoby«. 
» 419.) ř. 16. zdola »,právnÍ« místo »právním«. 
» 459., ř. 16. shora »pre« místo »pro«. 
» 520.) ř. 10. shora »dopluky« místo »dopliílky«. 



čís. 5475. 

Důvěrníci, jichž jména by mohly bezpečnostní orgány (úřady) ozná
miti soudu podle § 151, čís. 2 tr. f. jen tehdy, kdyby byly nadřízeným 
úřadem zbaveny povinnosti zachovati úřední tajemství, nejsou »ano· 
nymními udavači« po rozumu § 87, odst. 2 tr. ř. 

Jaký výmam lze přiu\ati udáním ,takovýoh důvěrnlků, je věcí hod
noceni důkazů, jež je vyhrazeno výlučně nalézacimu soudu. 

Trestn! řád nevylučuje svědecký důkaz »od slyšení«. 

(Rozh. ze dne 3. ledna 1936, Zrn II 534/35.l 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
obžalovaného do rozsudku 'krajského soudu v Olomouci ze dne 12. listo· 
padu 1935, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem vojenské zrady 
podle § 6, čis. 2, a!. 3 zákona čís. 50/1923 Sb. z. a nař. 

Zd ů vod ů: . 
Stížnost vybočuje z rámce zákonného doličování něMerého z uplatňo

\raných jakož i ostatních zmatků v § 281 tr. ř. uvedený,ch vývody, jimiž 
vytýká nalézacímu soudu, že přiznal procesní význam a průkazní sílu 
trestním oznámením a výpovědím svědků četnického praporčíka F. š .• 
a štábního strážmistra J E. pokud se týkaly okolností sdělených jim »a
nonymními« důvěrníky o zájezdech obžalovaného do Ně:necka a o sty
cích s W. Sch. Nesprávné je především stanovisko stížnosti, že jde o uda
vače anonymní. Takovými jsou po rozumu § 87, odst. 2 tr. ř. jen osoby 
které činí udání úřadům pověřeným stíháním trestných činů, aniž udaly 
své jméno, takže jde o udání osob bezejmenných a zcela neznámých .Podle 
výpovědí svědků F. Š. aJ. E. učinili jim oznámení na obžalovaného jejich 
důvěrníci, tedy osoby jmenovaným Četníkům podle jména osobně známé. 
Nejde tedy o udavače anonymní, nýbrž o důvěrníky, jichž jména by směli 
četníci ve smyslu § 151, č. 2 tr. ř. (srv. nař. min. spr. z 8. listop~du 
í855, č. 194 ř. z.l soudu oznámiti jen tehdy, kdyby byli nadřízeným úřa
dem zbaveni pO'linnosti zachová'lati úřední tajemství. Podle prohlášení 
obou jmenovaných četníků jakož i podle přípisu zemského četnického ve
litellství v Brně nebylo lze ze zásadních důvodů prozraditi jména oněch 
důvěmíků. 

Jde tedy o to, zda lze udání takových, soudu i procesním stranám 
neznámých důvěrníků, repl1odukovaného jednak trestním oznámením jed· 
nak výpověďmi četníků, použíti jako prů'lodního prostředku a jaký mu 
přiznati průkazní význam. Poněvadž F. Š. a ]. E. se ve svých výlpovědích 
odvolali na trestní oznámení učiněná jimi na základě sdělení důvěrníků, 
jichž údaje se nepodařilo jinak ověřiti, jde v podstatě o tak zvaný důkaz 
»od slyšení.« Platný trestní řád nemá na rozdíl od zákonů dřívějších 

T-r,.<dn; ro'l-hnnnutí XVIII. 
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(na př. § 403 c) tr. zák. z roku 1803 a § 269 c) tr. zák z roku, 1853) 
ustanovení, podle něhož by nalézací soud nesměl přihlížeti ke skutečno
siem, jež svědek nereprodukoval jako výsledky vlastních smysl~vých dOl;· 
mů. Zákon neuvádí podrobně průvodní prostředky, nestanov! důkazm 
pravidla a nerozlišuje mezi možnými druhy důkazů. Pramenem soud
covského přesvědčení může býti vše, co bylo předvedeno při hlavním pře
líčení, pokud to není zákonem výslovně vyloučeno a co podle zásad lo
giky je s to aby založilo důkaz a objevilo pravdu (rotll. Č. 3908 Sb. 
n. s.). Opak neplyne z před~isů ~ 167 a .248 tr. f., že ~e .má syěd~" 
zvláště vyzvati, aby uvedl, z cellc; ce~pa sv~ znal?sh, .nebo! hm ma b~! 
jen získán podklad pro hodnocem svedeclvi. Kdezto, lak uvedeno, v dn
vějších zákonech bylo výslovné ustanovení, že svědci mohou vypovídati 
jen o skutečnostech, o nichž vědí z ,vlastní zkušenosti a nikoli o tom, 
o čem pouze slyšeli vypravovati od jiných osob, n~bylo takové ustanovení 
pojato do trestního řádu z I'oku 1873. Tím dal zákonodárre na jevo, že 
vědomě nechtěl vyloučiti, aby o věci nebyly slyšeny jako svědci osoby, 
které o ní z vlastní 2Jkušenosti nic nevědí, nýbrž vědí o ní pouze z vy
pravování a sdělení jiných osob. Důkaz takový je tudíž přípustný, nejsa 
zákonem výslovně vyloučen. Jaký význam lze takovému důkazu - v sou
zeném případě udání důvěrníků četnictva - přiznati, je věcí hodnocení 
důkazů, které, nejsouc vázáno žádnými určitými pravidly, je vyhraženo 
výlučně nalézacímu soudu (§ 258, ods!. 2 tr. ř.). 

čís_ 5476. 
I vyhledávání (stopování) je trestním řízením ve smyslu § 228 tr. zák. 

(Rozh. ze dne 4. ledna 1936, Zm IV 453/35.) 

Ne j vy Š š í s o u d v trestní věci pro'ti S. H., obžalovanému ze zlo
čmu podle § 227 tr. z., zmateční stížnost obžalovaného zčásti odmítl, 
zčásti zamítl. 

Z důvodů: 

Důvod zmatku podle § 385, č. Ic) Ir. ř. hyl uplatňován námitkou, že 
nebylo proti f. D. a spol. zavedeno trestní řízení ve smyslu § 228 tr. z. 
aže proto jde tu o přečin křivého obvinění stihatelný podle § 229 tr. z. 
pouze na soukromý návrh, klerý tu však nebyl podán. Zmateční stížnost 
není v právu. 

Podle trestních spisů okresního soudu v R. Tv 40/32 tento okresní 
soud k návrhu státního zastupitelství provedl proti F. D. a I. D. vyhle
dávání pro zločin loupeže, ve kterém byli krom svědků vyslechnuti též 
f. D. a I. D. 1.1 okresního soudu jalco obvinění o obsahu trestního ozná- ~ 
mení podaného obžalovaným. Po provedeném vyhledávání bylo trestní 
řízen'í zastaveno. Bylo tu tedy zahájeno trestní řízení podle ustanovení 
trestního řádu proti určitým nařčeným osobám pro určitý trestný čin, 
které byly též vyslechnuty jako obviněné. Takoyé vyhledávání (stopování) 
je trestním řízením, ponévadžproti osobě podezřelé mohou býti prove-

- čís. 5477 -
3 

dena taková opatření (výslech podeúeléh~, pr~zatímní zadržení, zaba
vení, prohlídka osoby a domu), ~tera '~vym ryzn~me.~ a .do~ahem ,
podle správného výkladu formalmh? prava .vJ.cer~a!VaJl P~]e'!1 tr~~tlllho 
řízení. Námitka zmateční stížnosh, ze trestn,! nzelll proh .knve narcenym 
nebylo zahájeno, je tedy ,b~zpo.~statná. y dusledku toho Je b~zpod~tatna 
též další námitka zmateclll shznosÍl:. ze tu ~nebylo soukromeho nav!hu 
křivě obviněných, neboť nešlo tu o pnpad ~ 229 tr. z. V tomto bode je 
zmateční stížnost bezdůvodná a byla zam!tnuta podle 1. ods!. § 36 
por. nov. 

čís. 5477. 

I. Nevěrná správa (§ 361 tr. zák.) je v poměru ke zpronevěře (§ 355 
tr zák.) podpůrným trestným činem . 

. II. Nejde o případ podle § .441, odst. 3 tr. ř., od~m-1i nejvyšší soud 
zml!Jtecní stímost obža!ovaneho, podanou do vadneho rozsudku vrch
niho soudu, jako opožděnou (§ 30, odst. 1 por. nov.). 

(Rozh. ze dne 4. ledna 1936, ZoI IV 720/35.) 

Ne j v y' Š š í s o u d v trestní věci proti V. V ~ obžalovan~m~ ze zlo· 
činu nevěrné správy následkem opravneho prostredku generalm proku
ratury, podaného pr'o zachov,ání právní jednoh\O;;ti, yyn~s! tento r o z . 
s ude k: Opravnému prostredku pro zachovalll pravlll J~dnotnost! se 
vyhovuje a vyslovuje se, že pravoplatným rozsudkem krajského soudu 
v Užhorodě ze dne 15. listopadll 1933, č. j. Tk Vl 883l29-60, potvrze
úým rozsudkem vl'chního soudu v Košicích, oddělením pro Podkarr:al
skou Rus, ze dne 4. června 1934,č. j. To Vll 10/34-66" byl. por~sen 
zakon v ustanoveních §§ 343 a 358, odst. 3 tr. z. a § 3 tr. r. Zaroven se 
podle posledního odstavce § 442 tr. ř. zrušují yvedené rc:zsudky, v celé~ 
rozsahu z důvodu zmatečnosti podle § 385, c. Ic) tr. r. a ohzalovany 
V. V. se osvobozuje podle § 326, Č. 4 tr. ř. od obžaloby pro zločin ne
věrné správy podle §§ 361 a 363 Ir. z. 

Z důvodů: 

Na obžalobu státního zastupitelství byl obžalovaný V. V. rozsudkem 
krajského soudu v Užhorodě ze dne l~. listopadu 1933, č. j. TI: Vl 
883/29-60 uznán vinným zločinem nevěrné správy podle §§ 361 a 363 
tr. z. který spáchal tím že si jako obchodvedoucí filiálky potravníhu 
druž~tva »L.« v P.' v ~oce 1928 přivlastnil z peněz tohoto družstva 
částku 3.970 Kč 25 h a jako obchodvedoucí téhož potravního družstva 
v H. v roce 1929 další částku 9.211 Kč 13 h, tedy, že jlsa 'pověřen sprá
vou nad cizím majetkem v této vlastnosti jmenovaným potravním druž, 
stvům, jichž zájmy byl P?vinen P?dporovati, ~působ~1 věd?mě al maj~ 
vůli k tomu se nesoucí. majetkovou skodu, aby hm sobe opatnl ma]etkovy 
prospěch. Vzhledem k' tres~u,. v,!:,?ěř~n~~u podle ~. 363, tr. z .. s po~žitím 
§ 92 tr. z. vězením v trvamtn mes!cu, byl zloclO prekvahf!kovan na 
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přečin. Proti tomuto rozsudku podal odvolání jednak obžalovaný do viny, 
jednak veřejný žalobce z důvodu 2lmatečnosti podle § 385, č. 3 tr. ř. 

Vrchní soud v Košicích, jednaje o věci na základě odvolání jako odvo
lací trestní soud, rozsudkem ze dne 4. června 1934, č. j. To VII 10/34-66, 
změnil podle § 423, odst. 3 tr. ř. rozsudek prvého soudu potud, že vy
pustil zjištění, že si obžalovaný jako obchodvedoucí potravního družstva 
>,L." v H. v.r. 1929 z peněz tohoto družstva přivlastnil částku 9.211 Kč 
13 h, jinak však - tedy pokud se týká částky 3.970 Kč 25 h - 'Prvý 
rozsudek potvrdil. 

Zmateční stížnost podaná do tohoto rozsudku obžalovaným byla 
odmítnuta usnesením nejvyššího soudu ze dne 30. října 1935, č. j. Zm 
IV 160/35-4 jako opožděná. Tím se staly zmíněné rozsudky kraj· 
ského soudu a vrchního soudu pravoplatnými (§ 494, odst. 2 tr. ř.). 
Vzhledem k tomu, že nejvyšší soud odmítl zmateční stížnost obžalova
ného jako opožděnou, nemohl podle § 30, odst. I por. nov. přezkoumati 
rozsudky nižších soudů ani s hlediska těch důvodů zmatečnosti, kterých 
jinak má dbáti z úřední povinnosti (§ 384, odst. 5 a § 385, odst. 2 tr. ř.). 
Není prolodán přfrpad § 441, odst. 3 tr. ř., který by vylučoval podání 
opravného pmstředku pro zachování právní jednotnosti. . 

Soud prvé stolice zjistil ohledně částky 3.970 Kč 25 h na základě 
vlastního doznání obžalovaného V. V., že tento »vyzvedl částku 3.970 Kč 
20 h z peněz poškozeného družstva, jehož byl obchod vedoucím, a použil jí 
na stavbu vlastního domku« a na základě výpovědi svědka D. D., že tenb 
schodek byl zjištěn v době revise, která byla provedena ve dnech 3.-6. 
září 1928. Vrchní soud přejímaje tato zjištění prvého soudu, uvádí opět 
výslovně, že »obžalovaný, jsa vedoucím potravního družstva »L.« vP., 
bC2lprávně si přivlastnil r. 1928 z peněz tohoto družstva 3.970 Kč 25 h«, 
neboť, jak sám doznal, »při první revisi byl zjištěn schodelk 3.970 Kč 
25 h« a »teGto schodek si vyzvednul a použil jej lm stavbě svého domku«. 
(V poslední větě jde o zřejmé neclopatření,&'TIysl její je bezpochybně: 
"tyto peníze, které byly při revisi zjištěny jako schodek, si vyzdvihl a po
užik). Je tedy rozsudky nižších soudů zjištěno, že si obžalovaný V. V. 
vzal z pokladny potravní4o družstva »L.«, jehož filiálku v P. spravoval 
jako obchodvedottcí, hotové peníze v částce 3.970 Kč 25 h. 

Tento zjištěný čin obžalovaného podřadily oba nižší soudy pod usta
novení §§ 361 a 363 tr. z. Tato kvalifikace je mylná. Nevěrné správy 
se dopouští ten, komu je svěřena správa, opatrování nebo dozor nad ci
zím majetkem, jestliže způsobí tomu, jehož zájmy je povinen -podporo
vati, vědomě a záměrně majetkovou škodu. Činnost pachatelova nesmě
řuje zde přímo 'k odnětí a přivlastnění předmětů, tvořících vlastnictví 
toho, jehož jmění pa·chatel spravuje, ale ke způsobení škody nesprávným 
vedením správy majetku. Je tedy trestný čin nevěrné správy podle § 361 
1"1". z. jen podpůrným ustanovením 2Jpronevěry podle § 355 tr. z., takže 
pokud čin obžalovaného vyčerpává skutkovou povahu :opronevěry, ne
mohou býti uplatněna ustanovení o nevěrné správě (stejně: Zm III 
1025/26 ve Sb. m. spr. č. 502, Zm III 1157/26). . 

Podle uvedeného zjištění nižších soudů obžalc;vimý spáchal trestuý 
čin tím, že si z peněz družstva, jehož prodejnu v P. vedl, neoprávněně 
vzal a na svoje účely použil částku 3.970 Kč 25 h, tedy že si přivlastnil 
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bezprávně cizí věc movitou, kterou měl v držbě. Má proto čin obžalova
ného všechny náležitosti zločinu zpronevěry ,podle ~§ 355 a 356 tr. z. 
a měl tedy býti podřazen pod tato ustanovelll. I kdyz vzh~ede~ k ved,leJ
ším trestům ustanoveným podle § 358, odst. 2 tr. z. na zlocm zpronevery, 
je tento těžŠím trestným činem než zločin nevěrné správy podle .§§ 361 
a 363 tr. z. stalo se mylné kvalifikování činu obžalovaného v Jeho ne
prospěch, n~bof zloč~n n~vě~né spr~vy, ,kvalifikovaný ~o~~e U\;edentch 
zákonných ustanovem, ma byh sl!han vzdy z povmnosl! yredm, kdezto 
zločin zpronevěry podle §§ 355 a 35,6 tT. Z., hyl-h sp~0an, na tom, 
v jehož službě pachatel je neho od nehoz bere plat, muze byl! podle 
§§ 343 a 358, odst. 3 tr. z. stíhán P?uze na návrh slu~bodár~v. Obžalo
vaný byl obchodvedoucím tedv zamestnancem potravnlho druzslva »L.«, 
zpronevěru peněz spáchai na- š~~du tohot?, svéh~o sl:,.žbodárce, t~n však 
jeho trestání pro zproneveru nezadal. Tyon-lI vsak cm ?acha~el~v ~kut: 
kovou podstatu trestného či!lU s~?ateln~ho pouze na navr~, J~ J.akekol! 
trestní řízení proti pachatel! nepnpustne, pokud, n3'vrh 0'pravne~e oso~)'J 
nebyl učiněn (§ 3 tr. ř.). Mohl-li tedy trestnv cm 9hzalovane~0 hylI 
kvalifikován - jak shora dovozeno - pouze Jako zlocm 2Opronevery stJ
hate1ný na návrh poškozené strany a náV1"h tento nebyl yčiněn, je dát; 
odsuzujícími rozsudky nižších s01!dů bez ohl:du na to, Jak ony t~estuy 
čin obžalovaného kvalifikovaly, duvod zma!ecnosl! podle § 385, c. Ic) 
tr. ř., neboť byl jimi porušen zákon v ustanoveních §§ 343 a 358, oelst. 3 
tr. z. a § 3 tr. ř. 

čís. 5478. 

že utažený (§ 14, odst. 5 zákona o ochraně cti) dal veřejnému ž~
lobci zmocnění ke sUhání obviněného veřejnou žalobou, je procesnl mla
lost kterou si mllže zrušovací soud sám zjistiti. 

Návrh na zavedeni vyhledáváni rovná se plně žádosti za stlháni ve 
smyslu § 17, odst. 1 zákona o ochraně cti. 

Obzatobou ve smyslu § 22 clt. zákona je i obžaloba veřejným ža
lobcem při hlavním přelíčeni rozšířená na trestné činy uvedené v §§ 1-3 
cit. zákona. 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1936, Zrn II 480/35.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl částečně zmateční 
stížnosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Opavě ze dne 
25. září 1935, jímž hyl stěžov~tel uznán vinný~ zločinem křivého ob~i
nění podle § 209 tr. zák. a prestupkem utrhal11 na ch podle § 3 zak. 
čís. 108/1933 Sb. z. a n., zrušil nařízený rozsudek ve výroku o vi~ě, 
pokud jím byl obžalovaný uznán vinným přestupkem podle § 3 zak. 
č. 108/1933 Sb. z. a u. spáchaným tím, že soudnímu radovi A. B. v O. 
při soudním výslechu dne 16. května 1935 na d.i .ublíŽil tím, ž~ o něm 
před třetími osobami uvedl skutečnosÍl, které by Jej mohly vydati v opo
vržení a snížení v obecném mínění. ač věděl, že skutečnosti, které uvedl, 
jsou nepravdivé, a zprostil podl~ § 25~, čís. 1 tr. ~. ~těž;~vatele ob~aloby 
pro uvedený přestupek; v ostarrnch smerech zmatecl11 shznost zamltl. 
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Zdůvodů: 

Rozsudko,,!, výrok ;>h}edl!vě přestupk.u po~le § 3 zák. Č. 108/1933 Sb. 
~. a n. napada z!llat!,cn; st:.znost z duvodu zmatečnosti podle § 281, 
c. 9 b .tr. r., I,'~mlt~].IC, ;e. cm sta! se beztrestným následkem promlčení, 
r~sp. ze. nemuze byh ostrhan, ponevadž nebyly splněny náležitosti podle 
z,,;k~n~ c. 108/1933 :ob. z. a n. ohledně zmocnění veřejného žalobce ke 
strham. 

P(jkud jde o. ur.ážlivé výroky ve stížnosti podané presidiu krajského 
s~udu v O., v mchz krajsky soud shledal přestupek utrhání na cti okres
mho soudce C. a o urážlivé výroky v podání zaslaném kanceláři presidenta 
republiky, v nichž shledal nalézací soud ublížení na cti okresnímu soudu 
v O. podle ~ ~ cit~ zák., nejsou ná~itky zmateční stÍŽnosti opodstatněny, 
neboť formalm obzaloba, kterou ma na mysli § 22 zák Č. 108/1933 Sb 
z. a n;, byla podána až tím, že veřejný žalohce při líčení dne 25 záři 
1935 zalobu v těchto Směrech rozšířil. . 

Byla proto z.m.ocnění j~k .o~resní~o soudce C. tak i presidia krajského 
soudu v O., dosla k soudu ]IZ 10 cervence 1935 vykázána soudu včas 
(§ 22 zák. Č. 108/1933 Sb. z. a n.). ' 
• N~~ ne!1asta!o aI,'i promlčení uvedených trestných činú, neboť ohled

ne urazhvych ;')"ro.ku proti okresnimu soudci C. počala 2 měsíční lhúta 
§ 17, odst. I ,:a~. c. !08/1933 S.b. ~. a n. ll. července 1934, kdy se okr. 
so.udce C. dovedel o. cmu a osobe vmníkově. Státní zastupitelství pak již 
dne 26. srpna 1934, tedy 'před uplynutím této dvouměsíční lhůty navrhlo 
z~ved~ní v~hle~áyání p~o c~lý obsah uvedeného podání, tedy i ohleďně 
vyroku p.?dr.adenych r;alezaclm soudem pod skulkovou podstatu § 3 zák. 
o och!a.ne, ctI. Tento navrn na zavede;rí vyhledávání rovná se plně žádosti 
za strham ve smyslu § 17, odsl. 1 zák. Č. 108/193'3 Sb. z. a n. 

.. Pokud' jde o. výroky o.bsažené v podání obžalovaného zaslaném kance
!~r! preSidenta r~publiky a tam dne 17. listopadu 1934 došlém, dotýka-
1"~1 se cti okresmho soudu v O., jde o trestný čin stíhaný na žalobu ve
remou, ~yť i ~e zmocnění~. Jelikož jďe o u:~k~~soudu ve smyslu § 14, 
odst. 2, c; 3 z~k. o oc~ran~<;II, a mkohv o urazku urední osoby podle § 14, 
ods!. 5 Cit. zak., nepnchazl zde pouze 'pro posléze uvedenÝ případ sta
novena dvouměsíční lhúta k podání veřejné žaloby v úvahu. 

. Naproti tomu nutno přiznati oprávnění zmateční stížnosti obžalova
n~h~, 'P~kud s ~lediska "'Patku podle § 28 I, č. 9 b) Ir. ř. namítá, že stí
ham ohzalovaneho 'pro pre~tupe]<: podle § 3 zák. ? ochraně cti, spáChaný 
na s. r. Dr. A. B. pn soudmm vyslechu dne 16. kvetna 1935 je vyloučeno 
pro nedostatek zmocnění uraženého ve 'smyslu § 14, ods!. 5 zák. Č. 108/ 
1933 Sb. z. a n. 
• Nařík~~ýr?zsudek. ne??,sahuje s~ce '! !om ohledu žádného zjištění, to 

vSClk nemuze býti na prekazku uplatnovam uvedeného zmatku jelikož jde 
o .1'T?cesní událost, kterou si nejvyšší soud jako zrušovací soud mÍ1že sám 
Zl!strtl. Tu pak plyne ze spisú, že s. r. Dr. B. prohlásil že nehodlá obila
l~vaného. s?~kr?mě .~tíhati pr? př!'~tupek pomluvy . .J~likož pak ke spi
sum nem 'p~lpO]enO Jme prohlasem Jmenovaného soudního rady, zejména 
ne zmocnem ve smyslu § 14, odst. 5 zák. o ochraně cti, schází. zde opTáv-
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nění veřejného žalobce ke stíhání obžalovaného pro právě uvedený Irest
ný čir; a bylo pro~o vylou~eno s:íhání obžalovaného pro přestupek podle 
§ 3 zak. o ochrane ch, spachany na s. r. Dr. A. B. pn soudním výslechu 
dne 16. května 1935. Uznal-li přes to nalézací soud obžalovaného tímto 
trestným činem vinným, zatížil rozsudek zmatkem podle § 281, Č. 9 b) 
tr. ř. 

čís. 5479_ 

Zprostil-Ii nalézací soud obžalovaného pro 'čin za vlnu mu klfldený 
proto, že podle výsledků hlavního přeUčení nebylo tu některé obžalobou 
uplatňované složky děje, aniž uvažovalo skutku s hlediska jiných zá
konných ustanoveni, která se k němu mohou vztahovati, nejde o nevy .. 
čerpání obžaloby (§ 281, čís. 7 tr_ ř_), nýbrž o práVilli omyl v otázce, 
zda je tu vůbec trestný čin (§ 281, čís_ 9 a) tr. řo). 

»Odstranění« předmětu majetl<ového ve ~slu § 1 zákona o maření 
exekuce je uskutečněno i tún, že dlužník za výkonu exekuce, když vy
konavatel hodlal přikročiti k zabavení onohO' předmětu, odevzdal (ho
dil) jej třetí osobě, proti níž byla rovněž vedena exekuce_ U pachatele 
tohoto činu jde o dokonaný trestný čin a nikoli jen o pokus, i když se 
vykonavatel potom předmětu zmocnit 

(Rozh. ze dne 8. ledna 1936, Zm I 692/35.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu v ,Litoměřicích ze 
dne 15. ledna 19~5, jímž byla obžalovaná Anna D. zproštěna podle 
§ 259, Č. 2 tr. ř. obžaloby pro zločin veřejného násilí podle § 81 Ir. z., 
napadený rozsudek zrušil jako zmatečný a uznal obžalovanou vinnou 
pi'estupkem podle § 1 zák. a mař. exekuce z 25. květua 1883, Č. 78 ř. z. 

Zd ú v o dú: 

Odúvodněná jest zmateční stížnost státního zastupitelství do výroku, 
jímž byl k obžalobě na Annu D. pro zločin podle § 81 tr. z. vynesen roz
sudek zprošfující. 

DOVolávajíc se dúvodú zmatečnQsti podle Č. 7 a 9 a) § 281 Ir. ř., vy
týká Stí2!llOst, že nalézací soud, zprostiv obžalovanou obžaloby pro zločin 
za vinu jí kladený, měl uvažovati, není-li ve skutečnostech ialolmích ve 
spojení s okolnostmi teprve při hlwvním přelíčení na jevo vyšlými skut
ková podstata jiného trestného činu, totiž přestupku podle § 8 Ir. z. a § 1 
zák. o mař. exekuce nebo přestupku podle § 314 Ir. z. 
Předem je podotknouti, že nejde o zmatek podle čís. 7, nýbr'z podle čís. 

9 a) § 281 tr. ř. Jef námitka, že soud neuvažovalo skutku s hl~diska 
všech zákonných ustanovení, která se k němu mohou vztahovati, výtkou 
nesprávného použití zákona. Obžaloba však byla vyřízena, neboť o skut· 
ku žalobním, jehož totožnost se nezměnila tím, že odpadl moment násil-
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ného vztažení ruky, tedy složka skutku (děje) určující kvalifikaci,hylo 
rozhodnuto rozsudkem zprošťujícím. 

Obžaloba spatřovala hledíc k výsledkům dosavadního řízení vinu 
ebžalované v tom, že za výkonu mobilární exekuce proti ní a jejímu 
manželu vytrhla peněženku, kterou ch.iěl výkonný orgán zabaviti, tomuto 
z ruky a hodila ji svému muži v úmyslu, aby zmařila služební výkon 
soudního vykonavatele, totiž zahavení peněženky. Nalézací soud podle 
výsledků hlavního přelíčení zjistil, že činnost obžalované nesDočíva1a 
ve vytržení peněženky z ruky soudního vykonavatele, nýbrž v tom, že se 
peněženky, dříve než ji exekuční orgán, chtěje ji zabaviti uchopil ,allla 
chopila a hodila ji manželu. Podle tohoto zjištění rozsudek vylouČil ná
silné'vztažení ruky a tím kvalifikaci skutku jako zločinu podle § 81 tr. z. 
. Leč předmětem obžaloby není právní kvalifikace, nýbrž ve slllyslu 
s§ 262, 267 tr. ř. konkretně označený skutek (č. 3475, 3905, 3957 Sb. 
n. s.), kleTým jest určitý příběh, pokud se týče účast obžalovaného na 
určitém příběhu, který podle názoru ohžaloby přivodil treslný výsledek. 
l?ylo proto povinMstí nalézacího soudu, aby přihlížeje i ke změnám, jež 
Cloznal skutkový podklad obžaloby výsledky hlavního přelíčení, uvažoval 
o zažalovaném skutku se "šech právních hledisek, jež pricházej'í v úvahu, 
a podřadil skutek ten - jehož totožnost se nezměnila tím, že pominula 
některá složka ohžalobou uplatňovaná - nejsa vázán právními názory 
obžalobce (§ 262 tr. ř.), pod ten zákon, který se k němu vztahuje. 

V konkretním případě nutil přímo zažalovaný příběh k úvaze o pod
radění činu pod ustanovení zákona o maření exekuce. Přestupek podle 
§ 314 tr. z. nepřichází v úvahu, ježto výkon služby směřoval přím) Droti 
obžalované, třebaže zároveň také proti jejímu manželu, a ustanovení § 1 
zák. o mař. exekuce je proti všeobeonémn předpisu § 314 tr. z. p,'vahy 
speciální. 

Nalézací soud zjistil, že dne 3. září 1934 (obsílka na obžalovanou 
byla vydána 2. října 1934, takže čin promlčen není) obžalovaná za vý
konu exekuce mobnámí proti ní a jejímu manželu k vydobytí pohledá\ky 
vymáhající strany V. š. per 179 Kč 55 h, když soudní vykonavatel chtěl 
zabaviti velikou dámskon koženou peněženku ležící v proutěném košíku, . 
zpozorovavši to, uchopila peněženku a hodila ji svému muži, kkrý 'Se 
pak o ni tahal s výkonným orgánem. Dále zjistil nalézací soud, že vý
konný' orgán, který měl na sobě služební čepici se státním odznakem, 
představil se jako soudní vykonavatel, vykázal se exekučním pcvillením 
a v přítomnosti vymáhajícího věřitele žádal zaplacení exekvované částky 
a když placení bylo odepřeno, prohlásil, že provede zájem. 

Tím soud zjistil všecky pojmové 2lnaky skutkové pod;taty přestupkll 
podle § 1 zák. o mař, exekuce, a to dokonaného, nikoli pokusu, jak zma
teční stížnost se domnívá (srov. rozh. býv. víd. nejv. s. Slg. čis. 2612.). 
Ohžalovaná jako dlužnice zmařila konkretní úřední akt, neboť ,ebýti 
jejího zásahu, byl by soudní vykonavatel zabavení peněženky nerušeně 
provedl, což se mu podařilo teprve po zápasu se spoluobžalovaným V. D. 
Zjištěná činnost obžalované naplňuje pojem »odstranění předmětu majet
kového«, jež náleží k prostředkům maření exekuce, uvedeným v § 1 zák. 
č. 78/1883 řc z., neboť odstraněním rozuměti je každou činost, jejímž 
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účelem jest ukrýti předmět majetkový a která je k tomu způsobilá; pn 
tom nerozhoduje, zda odstranění to bylo trvalé a že je postřehl výkonný 
crgán. Neboť jednak odstranění bylo dokonáno už vzetím. peněženky 
s místa, kde byla uložena, a podáním jejím manželu obžalované, byť 
byl rovněž exekutem, a skntečnost, že výkonný orgán ukrytí postřehl, ne
závisela na vůli obžalované stejně jako další skutečnost, že se později po
daři1ovýkonnému orgánu po přemožení odporu manžela obžalované pe
něženku přece zabaviti. 

Úmysl obžalované zmařiti uspokOjení svého věřitele, je opodstatněn 
plně zjištěním soudu nalézacího, že obžalovaná - vědouc, že proli ní je 
vykonávána exekuce -, když zpozorovala, že výkonný orgán chce zaba
viti peněženku, uchopila ji a hodila svému muži, tedy ji odstranila. Za
mýšlela tudíž zmařiti konkretní exekuční vÝkon, aby se nedostalo věřiteli 
uspokojení z určité části jejího jmění, totiž poněženky, o niž šlo. 

čís. 5480, 

Byla-Ii zmateční stížnost, podaná beze zmocnění se strany obžalo
vaného obhájcem chudýdh, zřízeným jen pro hlavní přeUčení, nalezaclffi 
sondem zamítnuta jako podaná osobou neoprávněnou, je stížnost obža
lovaného do tohoto usneseni nepřípustná. 

(Rozh. ze dne 8. ledna 1936, lm II 544/35.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací odmítl stížnost oožalova
ného do-usnesení krajského soudu v Moravské Ostravě ze dne 14. listo
padu 1935, jímž byla zamítnuta zmateční stížnost Dr. J. S., advokáta 
v Moravské Ostravě, jako obhájce ex offo obžalovaného do rozsudku té
hož soudu ze dne 7. května 1935. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnost, podaná Dr. J S., advokátem v Moravské Ostravě, 
jako zástupcem chudých obžalovaného A. D. byla napadeným usnesením 
zamítnuta podle § I, Č. I zákona č. 3/1878 ř. z. jako podaná osobou 
neop'rá~ěnou, ježto zmocnění Dr. S. jako obhájce chudých, zřízeněho 
podle § 41, odst. 3. tr. ř. pro hlavní přelíčení, končilo provedením hlav
ního přelíčení, obhájce zřízený podle § 41, odst. 3. tr. ř. není vůbec 
oprávněn beze zmocnění se strany obžalovaněho opověděti po hlavním 
přelíčení opravné prostředky jménem obžalovaného a Dr. S. přes vy
zvání nepředložil v dané mu lhůtě tří dnů plnou moc obžalovaného, vy
stavenou před ohlášením zmateční 'stížnosti. 

Dr. S., jemuž usnesení toto bylo doručeno 19. listopadu 1935, ne
podal sám stížnost do tohoto usnesení, byl však usnesením z 3. prosince 
1935 zřízen per anal. § 421 tr. ř. obháj'cem obžalovaného ku přijetí 
onoho usnesení a případnému provedení opravných prostředků, ježto 
obžalovaný je t. Č. neznámého pobytu, a podal dne 10. prosince 1935 
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ihned po doručení usnesení stížnost obžalovaného A. D. do usnesení 
ze 14. listopadu 1935. 

Napadeným usnesením nebyla však, jak plyne z toho, co uvedeno, 
zamítnuta zmateční stížnost obžalovaného A. D., nýbrž zmateční stížnost 
opověděná a provedená za A. D. Dr. Janem S., advokátem v Moravské 
Ostravě, jakožto obhájcem chudých, zřízeným pro hla.vní přelíčení bez 
dalšího zmomění obžalovaného, tudíž osobou neoprávněnou. Do tohoto 
usnesení mohla proto podati stížnost jen osoba oprávněná, jejíž zmateční 
stížnost byla zamítnuta, tudíž jen Dr. S., nikoli však obžalovaný, jemuž 
ani nebylo doručiti napadené usnesení. Dr. S. "šak stížnost vůbec ne
podal. Ježto pak Dr. S. nepodal stížnost do napadeného usnes,ení vůbec, 
takže usnesení tolo stalo se dnem 22. listopadu 1935 pravoplatným, a 
obžalovaný nebyl vůbec oprávněn stížnost do uvedeného usnesení podati, 
bylo stížnost jeho odmítnouti jako nepřípustnou. 

čís. 5481. 

Spoločenstvo s mčenim obmedzeným je spoločnosťou obchodného 
;Jráva a nepožíva ochrany cti podľa zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n. 

(Rozh. zo dňa 9. januára 1936, Zrn III 534/35.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti P. S. pre prestupok po
mluvy, následkom opravného prostriedku generálnej prokuratúry pre 
zachovanie právnej jednotnosti na základe verejného pojednávania vy
niesol tento r o z s u d o k : Opravný prostriedok pre zachovanie právnej 
jednotnosti, podaný generálnou prokuratúrou podra § 441 tr. p., sa 
uznáva základným a vyslovuje sa, že pmvoplatnými rozsudkami okres
ného súdu v Modrom Kameni zo dňa 28. decembra 1933, č. j. T 330/33-6 
a krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 28. marca 1935, č. j. 
To 235/34-21 bol porušený zákon v ustanoveniach §§ 2 a 5 zákona 
o odrrane di. Podra .§ 442, odst. 7 Ir. p. zrušujú sa z dovodu zmatoč' 
nosti podra § 385, čís. 1 a) tr. p. oba citované rozsudky vo výroku o vine 
a obžalovaný P. S. sa podra § 326, čís. I tr. p. sprosťuje obžaloby pre 
prestupok pomluvy podl'a § 2 zákona o ochrane cti. 

Z dovodov: 

Rozsudkom okresného súdu v Modrom Kameni zo dňa 28. decembra 
1933, č. j. T330/33,6 bol obžalovaný P. S. uznaný vinným rprestupkom 
pomluvy podl'a § 2 zákona o ochrane di. Prestupok ten podl'a cit. roz
sudku spáchal tak, že dňa 21. júna 1933 v H. T. ublížil na di »L.«, za
pílsanému spoločenstvu s ručením obmedzeným v L. tým, že pred tretími 
osobami rečou uviedol viacej skutočností, ktoré družstvo mohly vydať 
v opovrženie a snlžif v obecnom mienení. Podra § 2 zákona o ochrane 
cti 'S použitím § 21 prest. zák. bol mu uložený peňažitý trest 200 Kč, 
ktorý sa v prfpaďe nevymožitel'nosti mal premeniť na 10 dní uzamknutia. 
Rozsudkom krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 28. marca 1935, 
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č. j. To 235/34-21 bol potvrdený prvostupňový rozsudok s tým, že ná
hradný trest bol stanovený troma dňami uzamknutia. Tým bola vec pra
voplatne skončená. Obžalovaný sí~e podal ,ešte zm~!očnú sťaž~o~ť, ktorú 
'Tchný súd v BralIslave usnesemm zo dna 12. Jula 1935, c. ,J. Zrn 1 
85/35-23 odmieto!. Táto zmatočná sťažnosť podl'a § 494, odst. 2. tr. p. 
nemala však právneho účinku na pravoplatnost' ro'zsudku. 

Súkromný žalobca »L.« v L. ako zapísané spoločenstvo s ručení n 
obmedzeným je spoločnosťou obchodného práva. Z ustanovenia § 5 zá
kona o ochrane cti plynie, že spoločnosti obchodného práva nepožívajú 
ochrany zákona o o'Chrane cti. V ustanovení tom je taxatívne vypočítané, 
kto krome fyzických osob požívá ochrany cit. zákona. Spoločnosti obchod
ného práva tam nie sú uved:ené. Správnosť horejšieho výkladu je zrejmá 
ostatne tiež z motivov k spomenutému zákonu. V dosledku toho nemalo 
byf vobec na základe súkromného návrhu, podaného výhradne menom 
spomenutého spoločenstva, vedené trestné pokračovanie pre prestupok 
pomluvy t;0dra ,zákona o ochran; cti zo dňa ~8. j~na. I ~3~, čís. 10,8 Sb. 
z. a n. spachany na tomto spolocenstve, lebo Jeho cest me Je konkrelnym 
predmetom prestupku pomluvy podra § 2 zákona ochrane cti. O po
mluvu jednotlivých členov spoločenstva aleho jeho zamestnancov v tejto 
trestnej veci vilbec nejde, lebo títo neučinili súkromných návrh ov a tiež 
rozsudky nižšfch súdov hovoria výhradne o pomluve, spáchanej na »L.
družstve« a nie jeho členoch alebo zamestnancoch. Keď prez to bolobža
lovaný P. S. uznaný vinným prestupkom pomluvy podl'a § 2 zákona 
o ochrane cti, spáchaným pomlu'lou na uved'enom spoločenstve s ručením 
obmedzeným, porušily nižšie súdy (okresný a krajský) predpisy §,§ 2 a 5 
cit. zák. 

čís. 5482. 

Proti usneseniu vrchného súdu, ktorým bola oclmielnutá zmatočná 
sťažnosť proti rozsudku krajského súdu ako odvolacieho súdu vo veci 
patriacej do príslušnosti okresného súdu, j;e sťažnosť k najvyššiemu 
súdu nepripuslná. 

(Rozh. zo dňa 11. januára 1936, Zm IV 733/35.) 

Na j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti N. D. pre prečin ťažkého 
telesného ublíženia odmietol sťažnosf obžalo'vaného proti usneseniu vrch
ného súdu v K. zo dňa 19. októbra 1935. 

Dóvody: 

Vrchný súd usnesením za dňa 19. oklóbra 1935 odmietol sťažnosf 
obžalovaného proti usneseniu vrchného súdu zo dňa 24. augusta 1935, 
ktorým bola ako opozdená odmietnulá zmatočná sťažnosť ohlásená proti 
rozsudku krajského ako odK'olacieho súdu vo veci, patriacej do prísluš
nosti okresného súdu. 

Táto st'ažnosf obžalovaného proti tomuto odmietajúcemu usneseniu 
vrchného súdu hola najvyšším súdom odmietnutá. Proti napadnutému 
wsneseniu vrchného súdu nefze použit' sťažnosti, lebo vrchný súd usne-
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sením zo dňa 24. augusta 1935 rozhodol už ako tretia stolica s konečnou 
platnosťou a preto nemá najvyšší súd obdobne s ustanovením § 556, 
odst. I. tr. p. o'boru p6sobnosti, <rby v tejto veci o sf ažnosti obžalovaného 
rozhodoval. 

čís. 5483. 

úhrnný trest nesmí býti delší než doba zjištěná součtem dob všech 
trestů vzatých v úvahu pro výměru úhrnného trestu. 

(Rozh. ze dne ll. ledna 1936, Zrn IV 811/35.) 

Ne j vy Š š í s o u d, přezkoumav trestní věc proti ]. E. pro zločin 
podvodu, na základě veřejného líčení o opravném prostředku generálního 
prokurátora podle § 441 tr. ř. vynesl tento r o z s ude k: Opravnému 
prostředku pro zachování právní jednotnosti podle § 441 tr. ř. se vy
hovuje a vyslovuje se, že pravoplatným rozsudkem krajského soudu 
v Užhorodě ze dne 23. června 1934, Č. Tk 23/29-53 byl porušen zákon 
v ustanovení §§ 517, odst. I a 518, odst. 7 tr. ř. Podle § 442, odst. 7 
tr. ř. zrušuje se tento rozsudek ve výroku o výměře souhrnného trestu 
a tento se odsouzenému]. E. znovu vyměřuje na osm měsíců vězení. 

D ů vody: 

Pravoplatným rozsudkem krajského, soudu v Užhorodě ze dne 23. 
června 1934 byl vyměřen]. E. souhrnný trest vězením 8 měsíců a 13 dní 
namísto trestů vězení 7 měsíců, lOdní, 14 dní a 15 dní uložených mu 
rozsudky krajského. soudu v Umorodě ze 16. listopadu 1933 a okresního 
soudu v Ťačově ze dne 26. září 1933, z 22. listopadu 1933 a z 12. ledna 
1934. Součet všech těchto původních trestů činí 8 měsíců a 9 dní, sou
hrnný. Uest byl však]. E. uložen vězením na 8 měsíců a 13 dní, tedy 
výměrou vyšší než prostý součet všech trestů, jež byly základem výměry 
souhrnného trestu. 

Tento ,postup odporuje ustanovení § 518, odst. 7 tr. ř., podle něhož 
vyměření souhrnného trestu se děje výhradně na základě doby trvání 
a tíže trestů, uložených dřfvějšími rDzsudky. Z této zásady plyne, že 
nikdy nesmí býti souhrnný trest trvání delšího než doba, zjištěná součtem 
dob všech trestů, vzatých v úvahu pro výměru souhrnného trestu. Ba 
s ohledem na to, že při výměře jednDtlivých trestů nebylo hleděno k před
pisům, směrodatným pro výměru souhrnných trestů, t. j. k ustanovení 
§ 96 tr. Z., ač tresty ty mají býti vykonány jedním výkonem, je nutno 
- a to i tenkráte, jde-li o tresty stejného druhu - součet doh všech I 

v úvahu vzatých trestů přiměřeně zkrMiti. Toto je zřejmá tendence zá
kona, jenž v § 517, odst. I tr. ř. předpisem 'O souhrnných trestech sle
duje účel, odstraniti nepřiměřenost vznikajicí v nepro:spěch odsouzeného 
tím, že má jedním výkonem odpykati více trestů, při jichž výměře nebylo 
hleděno k předpisům směrodatným pro výměru souhrnných trestů, vyda
ným zřejmě v prospěch obžalovaného. Mý1i1 se proto krajský soud 
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v Užhorodě, když urČlI J. E. souhrnný trest ve výměře vyšší než je sou
čet všech jednDtlivých v napadeném rozsudku shrnutých trestů. Tím 
pDrušil ustanDvení § § 517, 'Odst. I a 518, odst. 7 tr. ř. 

čís. 5484. 

Při ovHování (útožnosti 'Osoby v s'Oudním ověřovacím protokolu zá
kon vyžaduje," aby k a ž d Ý z obGU svědků ste.ině dobře znal OSGbu, 
jejíž tGtožnost potvrzuje. 

Přečinu podle § 400, odst. 1 tf. zák. se v talmvémto případě do
poušti, kdo po~vrzt:ije totožnost 'Osoby, ač ji nezná, spoléhaje na to, že 
ji zn{! druhý svědek. 

(Rozh. ze dne 14. ledna 1936, Zrn IV 298/35.) 

Banka, od níž si chtěl obžalovaný j. S. vypůj-čiti peníze, žádala zá
ruku na nemovitostech. Obžalovaný J S. dal si bez vědomí a beze SVD
lení své tchyně A. V-Dvé, vlastni ce nemovitostí, za sPOlupůsDbení obža
IDvaného A. S. v advDkátní kanceláři solicitátorem A. ol. sepsati plnou 
moc, podle níž A. V-ová zmocňuje A. S., aby jejím jménem podepsal 
směnku a vkladní listinu, jíž A. V-ová svoluje, aby na jejích nemovi
tostech byl zapsán vklad zástavního práva ve prospěch banky. Tuto 
plnou moc a vkladní listinu dali obžalo'vaní v advokátní kanceláři po
depsati neznámou ženou, kterou si za tím účelem ziednali a kterou vy
dávali za A. V-ovou. Poté odešli 'Obžalovaní]. S., A. S. a A. L. i s onou 
neznámou ženou k okresnímu soudu a dali v ověřDvacím rejstříku ověřiti 
podpis (otisk paJce) oné neznámé ženy jako podpis A. V-ové, při čemž 
obžalovaní A. S. a A. L. fungovali jako svědci, potvrdivše totožnost oné 
ženy 'S A. V-ovou a udavše, že je jim oběma osobně známa. 

'S o u d .p r v é s t 'O I i c e uznal tyto svědky, obžalované A. S. a 
A. L. za tuto posléze zmíněnou činnost vinnými přečinem padělání ve
řejné listiny podle § 400, odst. I ·ir. zák. O cl vol a ci s o u d v této 
části rozsudek prvého soudu potvrdil. 

Ne 'j v y Š š í s o u d zmateční st'žnosti db'žalovaných A. S. a A. L. 
zčásti odmítl, zčásti je zamítl. 

Z důvodů: 

Obžalovaný A. 1.. uplatňuje dŮVDd zmatečnosti podle § 385, čís. I a) 
tr. ř. námitkou, že není tu dána skutková podstata přečinu podle § 400, 
odsl. I tr. z., poněvadž obžalovaný jednal dobromyslně, důvěřuje abec· 
nímu podstarostovi A. S .. jenž mu dotyčnou ženu představil jako A. V
ovou. Této námitce nelze přiznati oprávnění. 

Obžalovaný ol. doznal, že A. V-ovou neznal a že pouze důvěřuje dru
hémusvědku totožnosti (A. S.) pDtvrdil. že V-ovou znal. Odvolací soud 
správně poukázal na zaměstnání a zkušenosti tohoto obžalovaného jako 
advokátského úředníka, jenž dohře věděl, jaký význam má potvrzení to
tožnosti osoby při ověření podoisu. Z tDho plyne, že obžalovanému L 
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muselo býti též známo, že tylo by obcházením zákona, který žádá, aby 
každý z obou svědků stejně dobře znal osobu, jejíž totožnost potvrzuje, 
kdyby se potvrzení totožnosti osoby v podstatě zakládalo pouze na zna
losti jednoho svědka a kdyby druhý svědek svoji znalost o oné osobě za
kládal pouze na prohlášení prvního svědka. Za těchto okolností obžalo
vaný L. nemůže se omlouvati důvěřivostí, najmě když si byl vědom, že 
zákon žádá v takovém případě úplnou jistotu o totožnosti osoby. Ze 
tento obžalovaný takovou jistotu neměl, plyne z jeho vlastního zodpo
vídání. Výtka, že nebyla tu naplněna skutková podstata .přečinu podlé 
§ 400, ods!. 1 tr. z. po stránce suhjektivní, je tedy bezpodstatná. 

čís. 5485. 

Doručování soudních rozhodnutí pro soukromou stranu, i kdyby měla 
více právnich zástupců, může se konati jen jednomu z nich; v žádosti 
strany, aby soudní rozhodnutí byla doručována jejímu nově ustanove
nému právnimu zástupci, je implicite obsažena i žádost, aby dřívější 
právní zástupce byl z doručováni vyloučen. 

Nejvyšší soud může sám řešiti právní otázku, ",da se obžalovanému 
podařil důkaz pravdy, přezkoumal-Ii odvolací soud skutková zjištěni 
soudu prvé stolice; nevadí, nepřezkoumal-Ii i zmíněnou otázku právní. 

(Rozh. ze dne 14. ledna 1936, Zm IV 562/35.) 

N e j vy Š š í s o u d v trestní věci proti R. K., obžalovanému z pře
čínu pomluvy, zmateční stížnosti soukromého žalobce zčásti odmítl, 
zčásti zamítl. 

Z d ů vod ů: 

Zmateční stížnost soukromého žalobce, jež uplatňuje důvod zmatku 
podle § 385, č. 1 c) tr. ř., napadá především výrok odvolacího soudu, že· 
olJžalovací spis byl soukromým žalobcem opo·žděně podán a že proto měl 
býti odmítnut. V tomto bodě dlužno zmateční stížnosti přisvědčiti. 

Soukromý žalobce ustanovil nejprve svým právním zástupcem advo
káta Dr. I. E., avšak později za treslního řízení, totiž dne 9. prosince 
1929 oznámil soudu, že svým právním zastoupením pověřil advokáta 
Dr. A. O., a zároveň žádal, aby tento jeho zástupce bylo všech lhůtách 
a usneseních v trestním řízení uvědomován, dmž poukázal na ustano
vení § 79, odst. 2 tr. ř. Podle tohoto prohlášení a vzhledem k tomu, že I 

doručování soudních rozhodnutí pro soukromou stranu, i kdyby měla 
více právních zástupců, nemůže se konati vícekráte, byla v žádosti, aby 
soudní rozhodnutí hyla doručována nově ustanovenému právnímu zá
stupci, implieite obsažena i žádost, aby dřívější právní zástupce soukro
mého žalobce byl z doručování vyloučen. Proto výrok vyšetřujícího 
soudce ze dne 24. ledna 1930, kterým byl soukromý žalobce vyzván, aby 
ve lhůtě 15-ti denní podal obžalovací spis anebo navrhl doplnění doka, 
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zování neměl býti pro soukromého žalobce doručen k rukám advokáta 
Dr. I. 'E. Doručení k rukám tohoto advokáta nehylo tedy platné a poně
vadž jinak podle obsahu trestních spisů výrok vyšetřujícího soudce ze dne 
24. ledna 1930 nebyl vůbec nově ustanovenému právnímu zástupci sou
kromého žalobce Dru O. doručen a tento se dověděl u soudu o shora uve
deném výroku teprve dne 17. února 1930, obžalovací spis však byl podán 
dne 21. února 1930, je mylný názor odvolacího soudu, že tento obžalo
vací spis hyl podán opožděně a že měl býti odmítnut a trestní. řízení za
staveno. Tento odvolacím soudem uvedený důvod zproštění tedy ne
obstojí a nutno přezkoumati tento trestní případ· ve věci samé. Takovému 
přezkoumání nepřekáží, že odvolací soud nepřezkoumal výrok soudu 
první stolice, že se obžalovanému podařil důkaz pravdy, s právního hle
diska neboť odvolací soud přezkoumal skutková zjištění soudu první 
stolic~, která hyla odvoláním napadena, a výslovně uvedl, že je přejímá, 
takže nejvyšší soud může na tomto skutkovém podkladě sám řešiti právní 
otázku, zda se obžalovanému důkaz pravdy podařil, jak to uznal soud 
první stolice. 

čís. 5486. 

Ke skutkové podstatě zločinu podle § 2 zákona na ochranu republiky 
stačl již pouhé, byť i přechodné přistoupení k trvající již organisaci, jež 
usiluje o násilné odtržení části území čSR. a o jeho přivtělení k cizímu 
státu, stalo-li se u vědomi o těchto závadných cílech a v úmyslu uldá
dati o republiku; nevyžaduje se trvalé nebOl formální členství v takové 
organisaci. 

S hlediska § 2, odst. 2 zák. na oohr. cep. n.emůže zttstati beztrestným 
spolčeni vice osob k úkladttm o republiku, které chce tohoto dle do
sáhnouti za pomoci cizích vojenských nebOl vládních orgánů, resp. jen 
za jejich vědomí, třebas i válkou. 

K náležitostem skutkové podstaty zločinu podle § 87 Ir. zak. 
Jde.o zločin podle § 87 tr. zák., a to spáchaný v tuzemsku, nabádal-Ii 

pachatel na cizím státním úzeflÚ dav rozvášněných demonstrantů k ná
silnému vniknuti na území ČSR. a házel-li též sám (i s jinými demon
stranty) kamením na naše pohraniční orgány, k nimž kameny i dGpadaly. 

(Rozh. ze dne 17. ledna 1936, Zm II 554/35.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost. 
oMalovaného do rozsudku krajského soudu v Moravské Ostravě ze dne 
13. listopadu 1935, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem přípravy 
k úkladům o republiku podle § 2 zákona na ochranu repuhliky a zloči
nem podle § 87 tr. z. 

Z d ů vod ů: 

S hlediska zmatku podle § 281, č. 9 a) tr. ř. vytýká stěžovatel, že zá
věr nalézacího soudu o tom, že v jednání obžalovaného je dána skutková 
podstata zločinu podle § 2 zák. na ochr. rep., je právně pochybený, ježto 
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nešlo o nějaké spolčení k úkladům o republiku, nýbrž o pouhý politický 
projev vide polského občana po revisi mírových smluv, k němuž došlo na 
polském uzemí, a že obžalovaný neměl v úmyslu spolčiti se k úkladům 
o republiku. 

Než tato výtka je neopodstatněna. § 2 zák. na ochr. rep. trestá pří
pravu k pokusu dosísi násilím stavů v § I cit. zák. vypočtených. lVlusí 
ledy jíti o takové přípravné jednání pachatelovo, při němž se jeho zlo
činný úmysl projevil způsobem, který již přiblížil možnost výsledku 
(v sonzeném příp<ťdě možnost pokusu násilím odtrhnouti od území re
publiky jeho část, a to Těšínsko) a ohroziti tím bezpečnost státu. Musí tu 
ledy býti spolčení více osob, k němuž došlo v úmyslu, aby úklady byly 
skutečně podniknuty, totiž, aby podle vůle spolčovatelů mělo býti sku
tečně použito násilí k cíli v § I zák. na ochr. rep vytčcnému. Spolčení je 
pak sdružení dvou nebo vice osob ke sledování téhož dle, j<:!kož i přidružení 
osob dalších. Takovou formou spolčení je zejména utvoření (založení) 
organisace (svazu) a je trestné podle § 2 zá}:. na ochr. rep., do'šlo-li k ně
mu k úkladům o repabliku, t. j. v úmyslu, ahy byl podniknut úklad o re
pnbliku. Další činnosti k této skutkové podstatě není třeba. Čin je doko
nán, jakmile spolčující se osoby se shodnou v zásadě o účelu sdružení, 

. nebo jakmile se k nim ve stejném úmyslu připojí jiná osoba. K určitosti 
podniku není pak třeba, aby stanoveny byly jednotlivosti; stačí, je-li jisto, 
proti kterému právnímu statku § 1 zák. na ochr. rep. má býti útok pod
nilmu!. 
V tom ohledu zjistil na!ézací soud, že ad hoc sestavený komitét, v němž 
byly zastoupeny všechny protistátní organisace z ,polské části Těšínska, 
zejména bývalí dobrovolníci a vojki polské armády z roku 1916 až 
1921 ,bývalí členové polských organisací voienských, bývalí účastníci 
polského národního povstání, členOVé polské milice těšínské a slezské, bý
valí plebiscitní pracovníci z Těšínska, komitét to založený z podnětu 
»Zwi?zku Niepodleg;!osciowców Šl;rska« uspořádal dne 28. července 1935 
v Polském Těšíně krajně štvavou manifestaci, namířenou proti ústavní 
celistvO'sti Č. S. R., usilující o odtržení, to jest násilné oddělení Těšínska 
od našeho státu a o jeho přivtělení ':, Polsku, a nalézací soud má zřejmě 
za to, že se této demonstrace zúčastnily i organisace, uvedené na str. 4 
posl. odsl.. opisu rozsudku, a to zejména i harceři (skauti) a Legion Mlo
dých, jimž byla vyhrazena místa při táborech lidu. Dále zjistil nalézací 
soud, že cílem, byť i tajným (t. j. cílem lišícím se od cílú uvedených ve 
stanovách) těchto 'svazů a organisací, které se zúčastnily této manifestace, 
je násilné odtržení Těšínska od území Č. S. R. a jeho připojení k Polské 
republice. Z tohoto zjištění nalézacího soudu plyne, že uvedené organi
sace (svazy), které byly zastoupeny v komitétu pro uspořádání manifes
tace dne 28. července 1935 v Polském Těšíně a které se jí také zúčastnily, 
nutno považovati za spolčení osob, které se stalo za účelem a v úmyslu, I 

aby násilím byla část území od Č. S. R. odtržena, tedy za účelem úkladů 
o republiku. Tím je dána i určitost úkladného podniku a tím byla i při
blížena možnost výsledku tohoto spolčení k úkladům. 

Pokud jde o obžalovaného s<ťmého, zjistil nalézací soud, že se zúčast
nil uvedené manifestace, že vyslechl řeči řečníků, namířené proti celist
vosti Č. S. R., že s řečmi těmi souhlasil, dávaje to na jevo potleskem, dále, 
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že vykonal s ostatními přísahu, v níž se účastníci zava.zují, že půjdou na 
rozkaz svých velitelů a VOjska, aby vysvo~odill polsky narod za Olzou, 
a že budou bojovati za Slezsko do posledm kapky krve. 

V tomto zjištěném jednání obblova~ého shleóal !,alézací ~oud právem 
spolčení k úkladům o republiku; nebo! ke skutkove podstate zlocmu po
dle § 2 zák. na ochr. rep. st~~í )iž ~onh~, byť) ~řesl:?dné; přrs~oupení 
k trvající již orgamsacl, uSllnjlCI o naslln~ odtr~e':l1 ,!,eslI~ska o~ C. ~'. R. 
a jeho přivtělení k Polsku, stalo-h s~e .u v~doml techze zavadnych ~ll~ a 
v úmyslu ukládati o republiku amz je treba trvaleho nebo formalmho 
členství v takové organisaci. N~ toto vědo~mí a ú!?J:sI .obž~lovaného us,-:" 
zuje nalézací soud právem z toho, že.-"bzal~vany je c1?vek m~ehgentm, 
mající stálý pobyt v Polsku.~ pohy.am,cl] ktell' mu.se1 znal! }aj~e, !J na
hoře uvedené dle orgamsacl, smerujlCI k nasllnemu odtrzem Tesl!,ska, 
a který si to musil i z řečí na náměstí uvědomiti a který se přes to zyčast
ni! pochodu a dalšího prúběhu manifestace a vykonal dokonce I pnsahll 
uvedeného absahu. Tím dal obžalovaný 2lpůsobem zcela jasným na je~o, 
že se přidružuje k uvedený!? svaz~m. (?rganisacín;) nejen u vědomí j~
jich závadných a prol! statkum,chranenym v § 1 zak. na ochl. rep., sme
í'ujicfch cílů, nýbrž, že .jed~~1 v úmysl;, záměr~ém, a to v ~myslu k .úkla
dům o republiku. Posltrvm cmnost P9;:ad?,:ana ~.e sk;,lk?ve pod~,t,,;te zlo
činu podle § 2 zák. na ochr. rep. 'spo~:va.l~z .v.pndr1!.zem k trvajl,CI orga
nisaci a není třeba aby pachatel vYVl]el jesle jmou cmnost, ze]mena aby 
samostatně činně ~asahoval, jak za to má zmateční stížnost., Aby ~lo 
o tajné sdružení, ke zločinu § 2 zák. n.a oc~r. r~p. se na ro~dll od pre
činu podle § 17 zák. na ochr. rep. nevy;zaduje a JSou proto namltky zma
teční stížnosti, že nešlo o organisaci tajnou, bezpodslatny. 

Poukazuje-li zmatečnhsližnost k tomu, že šlo o pouhý projev revisio
nistických snah a že se mělo revise hranic ,dosáhnouti ve, smyslu. pa~tu 
Společnosti Národů, nevychází ze skutkovych rozsu~kovy~h zjlstem .a 
přehlíží, že nalézad soud zjisti~, ze re~ise ~ra~ic.'se ,mela stati ce.;;t?u r:~' 
silnou. Tím stávaj'í se zároven bezpredmetnyml vyvody zmatecnl st!Z
nosti, snažící se dokázati, že obžalovaný" jako polský občan byl k doza
dování se revise hranic oprávněn. 

Jakým způsobem chtějí spolčené osoby své~o cí,le, t~dy v souz~?é~ 
případě násilného odtržení části československeho uzeml a jeho pnvle
lení cizímu státu dosíci a za čí pomoci, je pro skutkovou podstatu zlo
činu podle § 2 zák. na ochr. rep. ~er,oz!l.odno a n.epůže p,roto ~bžalova
ného vyviniti, když poukazem na znem pns,ahY,snazl ~e" dokazal!, ze u~ede
ného dle mělo býti dosaženo pomocí pols~e. vla~y a lejlho. VOjska .~ ze s~ 
to mělo státi jen s vědomím těchto organu a ze valka je mezmarodne 
uznaný stav. 

Stíhá-li zákon v § 2, odst. 2. každého, kdo za ú,čelem úkla~ú o .repu~-
1iku vejde v přímý nebo nepřímý styk s cizí m~C1 neb s. cI~lm: cllllteh, 
zejména vojenskými, nemůže zůstati beztres,tnym~polcem vIce osob 
k úkladům o republiku, které chce tohotoclle dos;rhnoutr, z,a pom.oc~ 
- s hlediska našeho- cizích vojenských nebo vladmch organu, vztazne 
jen za jejich vědomí, třebas i válkou. . 

Trestní rozhodnutí XVIII. 2 
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Nehledě k tomu, zjistil nalézací soud, že se účastníci uvedené mani
festace pokusili sami násilným proražením kordonu bezpečnostních 
orgánů vniknouti na území Č. S. R. a tím uskutečniti svůj cíl, což zma
teční stížnost v tomto směru přehlíží, ač na druhé straně sama připouští, 
že v tomto zjištěném ději byla by již dána skutková podstata zločinu podle 
§ 1 zák. na oChr. rep., snažíc se dokázati, že by pak šlo o čin, příslušející 
před státní soud. Než touto otázkou není třeba se zabývati, neboť obža·· 
lovaný nemůže se domáhati a ani nepřímo s úspéchem uplatňovati, že jde 
o čin přísnější, než který shledal nalézací soud. 

Rovněž jsou bezvýznamné s hlediska zmatku podle č. 9 a) § 281 tr. ř. 
vývody zmateční stížnosti, jimiž poukazuje na důsledky , jaké by pone
chání l'ozsudku v platnosti a kvalifikace jednání obžalovaného za zločin 
podle § 2 zák. na ochr. rep. mohly míti pro pohraniční styk. 

Jelikož § 38 zák. na ochr. rep. stanoví způsobem jasným a každou 
pochybnost vylučujícím, že podle tohoto zákona je trestati i cizince, jenž 

. se dopustil v cizině zločinu podle § 2 zák. na ochl'. Tep., je výtka zmateční 
stížnosti, že tuzemský soud nebyl příslušný, jelikož čin byl spáchán 
v Polském Těšíně, již z tohoto důvodu 'bezpodstatná a .není třeba zkou
mati, zda jde o uplatňování nějakého důvodu zmatečnosti vůbec, a zabý
vati se obšírnými vývody zmateční stížnosti, pokud se dovolává usnesení 
Společnosti Národů a literatury; neboť tyto vývody nejsou v podstatě ni· 
čím jiným, než dokazováním neúčelnosti ustanovení § 38 cit. zák., čimž 
však zmateční stížnost nijak nedoličuje, že nalézací soud zákon ne
správně vylo'Žil. Vývody zmateční stížnosti v tomto ohledu mohly by proto 
přijíti v úvahu jen de lege ferenda, nikoliv však de lege lata. 

S hlediska zmatku podle § 281, č. 9 .a) tr. ř. namítá zmateční stíž· 
nost, že není dána skutková podstata zločinu IPodle § 87 tr. z. ani po 
stránce objektivní, ani po stránce subjektivnÍ'. Tento zmatek neprovádí 
však zmateční stížnost z valné části po zákonu, neboť nevychází ze sou
hmu skutkových zjištění, tvrdíc v rozporu s rozsudkovými zjištěními, 
že je jen prakázáno, že obžalovaný pohyboval ústy, měl ruce zdviženy 
a gestikuloval, a přehlížejíc, že rozsudek výslovně zjistil, že obžalovaný 
nabádal a vybízel k násilnostem a tuto výmu i realisoval házením ka
mení, a že šlo o kameny velikosti slepičího vejce. 

Vychází-li se však z rozsudkového zjištění, že obžalovaný nabádal 
a vyzýval demonstranty, dav to lidí rozvášněných předchozími řečmi, 
k násilnému vniknutí na naše území a že také sám házel kamením smě
rem na naše pohraniční orgány a že kameny k nim i dopadaly, je správný 
závěr nalézacího soudu, že jednáním obžalovaného bylo přivoděno ne
be~pečí pro život a tělesnou bezpečnost lidí a ve větším rozsahu pro dzí 
majetek, zvláště když dav demonstrantů za vyhrůžek »na ně, na bodáky" 
a za vyhrožování pěstmi a za vyhrůžného mávání holemi a deštníky sna-I 
žil se 'vniknouti na pohraniční most a protrhl také již první kordon bez
pečnostní 'stráže. O nebezpečí situace a zejména o nebezpečí vniknutí 
demonstrantů na naše území svědčí nejlépe, že jak rozsudek zjišťuje, 
musel býti povolán k posiJe bezpečnostních orgánů oddíl četníků a mu
sela býti. nařízena pohotovost vojenské posádky. Při tom je zcela neroz
hodné, že se demonstTantům nepodařilo prolomiti i druhý kordon pohra-
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niční stráže a skutečně vniknouti na naše území, nebo, že be20pečnostní 
opatření na zdejším území byla by zabránila vniknutí demonstrantů do 
Č. S. R., neboť tím vším nebylo odstraněno nebezpečí v § 87 tr. z. uve-
dené. . 

Ke skutkové podstatě uvedeného zločinu stačí již pouhé přivodění tam 
blíže kvalifikovaného nebezpečí a není třeba, ab)' skutečně k nějakým 
násilnostem došlo. Stačí přivodění nebeznečí pro život a tělesnou bez
pečnost jedné osoby nebo ve větším rozsahu pro cizí majetek a není třeba, 
aby šlo o nějaké všeobecné nebezpečí. Otázku, zda házením kamení byl 
obrožen i majetek ve větším rozsahu, nutno posuzovati s výše uvedeného 
hlediska, a to tak, že i timto činem obžalovaného byl rozvášněný dav, 
který ostatně i sám kameny házel, ještě vlee popuzován k násilnostem 
a že tím bylo nebe21pečí ve smyslu § 87 tr. z., při voděné již předchozím 
jednáním obžalovaného, ještě sesí1eno, tedy i nebe2lpečí pro cizí majetek 
ve větším r020sahu. 

Ostatně stačilo by ke skutkové podstatě zločinu podle § 87 tr. z., jak· 
bylo uvedeno, již i přivodění nebezpečí pro život a tělesnou bezpečnost 
jednoho člověka a jelikož nalézací soud nevyvodil při výměře trestu žád" 
ných důsledků z další kvalifikace zločinu podle § 87 tr. z., kterou by 
bylo spatřovati v tom, že bylo přivoděno i nebezpečí pro cizí majetek ve 
větším rozsahu, nebylo by již z tohoto důvodu třeba zabývati se vývody 
zmateční stížnosti, pokud popírá, že šlo i o posléze uvedené nebezpečí. 

Po stránce slťbjektivní stačí úmyslné jednání a vědomí pachatelovo 
o tom, že tímto svým jednáním způsobuje nebezpečí pro život a tělesnou 
bezpečnost lidí nebo případně i ve větším rozsahu pro -cizí majetek, nebo 
že takové trvající již nebezpečí zvyšuje. 

Závěr nalézacího soudu o tom, že obžalovaný tento úmysl a toto vě
domí měl, je řádně odůvodněn a plyne ze zjištění nalézacího soudu, 
vztahujících se na celou situaci, a z chování obžalovaného, který - jsa 
člověkem inteligentním, znalým místních poměrů jakož i znalým cílů 
organisací, pořádavších předchozí manifestaci - se této manifestace 
zúčastnil, všechny řeči namířené proti celistvosti Č. S. R. vyslechl, pří
sahu, mluvící o boji do poslední kapky krve, ,složil, dav vodil a konečně 
i sám kamením házel. Tyto, nalézacím soudem zjištěné okolnosti, nene
chávají nejmenší pochybnosti o tom, že obžalovaný jednal ve zlém úmyslu 
a že si uvědomil, že tímto svým jednáním způsobuje nebezpečí v § 87 
tr. z. 'blíže vyznačené, a to při nejmenším aspoň pro život a tělesnou bez
pečnost lidí. 

Zmateční sHžnO'sti nelze přisvědčiti ani, pokud z hlediska zmatku 
podle § 281,č. 9 b) tr. ř. uplatňuje porušení předpisů § 39 tr. z. z té 
příčiny, že vzhledem k tomu, že šlo o čin spáchaný v Polsku, tedy v cizo
zemsku, nebyl zdejší soud příslušný, a pokud má stěžovatel za to, že 
mělo býti zavedeno s phslušným státem polským vyjednávání o vydání 
a že teprve, kdyby se tento stát zdráhal obžalovaného přijmouti, byl by 
podle § 40 tr. z. příslušný zdejší soud. 

V souzeném případě jde· o delikt sestávající z úmyslného jednání 
a z následujícího pak přivodění nebe21pečí, o delikt distanční, namířený 
podle zjištění nalézacího soudu proti právním statkům na našem území, 

2' 
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kde také nebezpečí označené v § 87 tr. z. bylo přivoděno a kde též delikt 
byl dokonán. A tu i když čin.nost byla 'poclnilmuta v cizozemsku, avšak její 
protiprávný výsledek, náležející ke skutkové podstatě trestného činu, na
stal v tuzemsku, jde o trestný čin spáchaný v tuzemsku (viz rozh. 
Č. 5257 Sb. n. s.). 

Vzhledem k vývodům zmateční stížnosti bylo by ještě uvésti, že při
vodění nebezpečí není výsledkem činu, který má § 51 tr. ř. na mysli, 
nýbrž částí činnosti pachatelovy a že za výsledky činnosti bylo by lze 
v daném případě považovati výsledky uvedené v § 86 tr. z., které však 
jsou pouze podmínkou pro použití přísnější trestní sazby. Tím stává se 
bezpředmětným poukaz zmateční stížnosti na četná rozhodnutí zrušova
cíhošoudu, která se zabývají řešením otázky místní příslušnosti při de
liktech spá0haných obsahem písemností nebo dopisů. 

Byl-li, jak dovozeno, čin spáchán v tuzemsku, nemohl a nesměl nalé
zad soud vzíti zřetel na ustanovení § 40 tr. z., který se vztahuje na trest
n.é činy spáchané v cizině. Není proto opodstatněna jako zmatek podle 
Č. 10 § 281 tr. ř. uplatňovaná výtka porušení předpisu § 40 tr. z., ne
hledě ani k tomu, že by za splnění' předpokladů § 40 tr. z. bylo lze při
hlédnouti k eventuálně mírnějšímu trestnímu zákonu platícímu na místě 
spáchaného činu pouze při výměře trestu (rozhodnutí Č. 3341 víd. sb.). 

čís. 5487. 

Zásilka s opisem t r e s t n í h o fO!lsudku nesml býti zatížena po
štovním poplatkem, ani když jde o trestní věc .soukromožalobnl. 

Rozsudek vynesený v nepřítomnosti obžalovaného musí mu býti do
ručen do vlastních rukou. 

(R'ozh. ze dne 17. ledna 1936, Zrn I 40/36.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl stížnosti obžalo~ 
vaného do usnesení krajského soudu v Litoměřickh ze ďne 30. prosince 
1935, jimž byla zamítnuta jeho zmateční ztížnost do rozsudku téhož 
soudu ze dne 18. října 1935, napadené usnesení zrUšil a uložil soudu 
první stolice, aby o zmateční stížnosti dále po zákonu ,jednal. 

D Ů vody: 

Nalézací soud zamítl zmateční stižnost obžalovaného pro opožděnost. 
vycházeje z předpokladu, že opis rozsudku vyneseného v nepřítomnosti 
obžalovaného podle § 427 tr. ř. byl mu doručen dne 26. října 1935 a zma-' 
teční stížnost byla opovědena 9. listopadu 1935. Předpoklad napadeného 
usnesení, že rozsudek byl obžalovanému doručen již dne 26. října 1935, 
není však správný. Začíná-li totiž zákonná lhůta k opravnému prostřed
ku běžeti ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž opravný prostředek 
čelí, jak tomu je při doručení opisu kontumačního rozsudku, vyžaduje 
se, aby se doručení příslušného rozhodnutí soudu stalo podle platnÝ0h 
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předpisů tedy řádně a platně. Rozsudek vynesený v nepřítomnosti obža
lovaného' musí mu býti doručen do vlastních rukou (Si 79. 269, 427, 
odst. 1 tr. ř. a výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 22. ledna 1927, 
čís. 54.774/26, uveřejněný ve Věstníku z roku 1927 strana 19). Podle 
obsahu spisů byla zásilka s opisem rozsudku doručována obžalovanému 
poštou. Obžalovaný zásilku odmítl přijati, poněvadž byla zatížena poštov
ním poplatkem 1 Kč. Proto poštovní doručovatel zásilku obžalovanému 
nevydal nýbrž dal mu do rukou aviso s upozorněním, že zásilka bude 
uložena' na poštovním úřadě, kde si ji může v úředních hodinách vyzved
nouti. Postup tento neodpovídá platným ustanovením, neboť podle § 380 
tr. ř. a 8 4 (5) výnosu ministerstva pošt a telegrafů, jímž bYlo provedeno 
vládní ~ařízení ze dne 17. ledna 1927 a jímž toto ministerstvo upravilo 
po doh?dě ,s v!'1inisterstv~m ~pravedlnosti d?r~čování soudních vy~ízení 
(viz -sdelem ers. 84 ve Ve~tmk,: mm. ~pr. rocn;k 19?8, str. 184), zacsIl~~ 
s opisem rozsudku nesmela byl! zahzena postovmm poplatkem, l,dyzte 
soudní vyřízení v trestních věcech se doručují poštou bezplatně, bez ohledu 
na to jde-li o trestní věci veřejnožalobní či soukromožalobní (srovnej 
i sděl~ní min. spr. ve Věstn/ku roč. 1925, str. 158). Když pakC!bžalovaný 
odmítl zásilku přijmouti, měla býti u něho ponechána a neměla býti odne
sena na poštovní úřaď a tam uložena (srovnej § 16 [2 a 4] zmíněného 
výnosu ministerstva pošt a telegrafů). Podle toho, co uvedeno, nestalo se 
doručení opisu rozsudku obžalovanému platně. Nelze proto považovati 
za den doručení 26. říjen 1935, nýbrž te!'TVe den, kdy obžalovaný zásilku 
s opisem rozsudku skutečně do vlastních rukou dostal. 

čís. 5488. 

Podvod spáchaný odlepováním řádně neznehodnocených kolků se 
starých listin a opětným jich používáním na nových listinách. 

Trestní zákon důchodkový není k obecnému trestnimu zákonu ani 
v poměru speciality ani - nehledíc I, jednotlivým případům výjimečné 
podpůrnosti - v poměru subsidiarity; zásadně je užíti obou těchtn 
norem vedle sebe. 

(Rozh. ze dne 21. ledna 1936, Zm II 351/35.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl zmateční stížnost 
obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Uherské:ll Hradišti ze dme 
8. kvĚtna 1935, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem podvodu podle 
§§ i 97, 200 tr. z. 

Z důvodů: 

NeC!bstojí výtka hmotněprávního zmatku Č. 9 a) (nes'práJvně i č. 10) 
§ 281 tr. ř., pokud stížnost dovozuje, že souzené jednání stěžovatelovo 
mohlo hy býti pO'S1!Zováno výhradně podle sI,eciálních ustanovení trest
ního zákona důchodkového. Stížnost drží se tu celkem právních zás;:,d, 
vytčených v rozhodnutích nejvyššího seuc'n jako soudu zrušovacího čís. 
1407 a 2012 Sb. n. s. a Č. 2914 Sb. vid. n. s., přehlíží však, že v pří-



- čis. 5488 -
22 

padech, jež sloužily těmto rozhodnutím za ;:á'~lad, nešlo o nic jiného, 
než o t. zv. defraudace daní, pokud se týče poplatků. Šlo tu vesměs o pří
pady částečného zamlčení nebo zkreslení základny pro vyměření správné 
daně nebo dávky. Jen pro takové případy bylo vysloveno a odůvodněno, 
že použití ustanovení XXllI. hlavy prvního dílu trestn/ho zákona není 
na místě; na takové případy mohou ovšem dopadati právní důsledky vy
vozované z ustanovení § 84, č. 2 a 83 popl. zák. a z paralely zákono
dárcova postupu při úpravě stíhání finančního be.zpráví podle zákonů 
o přímých daních, pONud tyto zákony samostatně stanoví tresty na zkrá- . 
cení daně, při1mzují dotyčnou pravomoc jen úř~dům finančním a nez!1Ů
ňují se o tom, že případy, spadající pod pojem zkrácení daně, jsou záro
'l"eň trestné též podle obecného zákona trestnlho (viz §§ 239, 240, 243, 
247,256 zákona z 25. října 1896, č. 220 ř. Z., a nyní §§ 185, 186, 187, 
188, 191,210, odst. 2 zákona z 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n.). 

Leč zcela jinak má se věc v souzeném příipadě. Obžalovaný nalepoval 
podle rozsudkových zjištění kolky na listinách úmyslně tak, že rysy ra
zítka, jímž byly dříve nalepené kolky znehodnocen)", průsvitně pronikaly 
kolky později při1epovanými, a že lim vzbudil u soudu klamný dojem, 
jako by byly i tyto ďodatečně nalepené kolky již obliterovány. Důsledek 
toho byl, že jejich obliterování bylo u soudu opominuto. Při nalepování 
těchto kolků postupoval obžalovaný tak, že se později daly lehce jen s ne
patrným poškozením zase odlepiti. Obžalovaný učinil tak podle rozsud" 
kových zjištění za lim účelem, aby kolky pak skutečně odlepil a jich na 
úkor státu (finančn/ho eráru) znovu na jiných listinách pollŽil. Rozsudek 
též zjistil, že odlepené již kolky měly úhrnnou cenu 2.600 Kč, že kolků, 
jlohž bylo znovu použito na jiných listinách, bylo za 571 Kč a že kolky 
uvedeným způsobem k odlepení a opětnému použití připravené, byť i ještě 
neodlepené, měly úhrnnou hodnotu 810 Kč. Na základě těchto zjištění 
dospěl nalézací soud dále k přesvědčení, že lstivé jednání obžalovaného 
směřovalo k tomu, aby byla státu (finančnímu eráru) zpúsobena hmotna 
škoda 2.000 Kč přesahující. 

Je na první pahled zjevno, že tento pří~ad nemá nic společného s pří
pady svrchu uvedenýcll rozhodnutí, jichž se stížnost dovolává. Nejde tu 
o zkrácení fisku zatajenim nebo zkreslením podkladu pro vyměřování. 
poplatku, n:i"brž o děj, na nějž, co se týče ustanovení trestního zákona 
důchodkového, nejspíše dopadá ustanovení § 408, odst. 1, č. 5, pokud 
totiž obžalovaný kolky přenášel nebo hleděl přenášeti s jednoho listu na 
druhý a pokud podával úřadům li'stiny, opatřené takovými přenesenými 
kolky. Ustanovení § 83 popl. zák. výslovně praví, že v případech § 408, 
č. 5 a 6. tr. zák. dúchodkového má býti postupováno podle tohoto zákona. 
O výlučnosti tohoto zákona v tomto případě, na nějž podle toho, co přede
sláno, ncdopadaj í úvahy svrchu uveden5'ch rozhodnutí, nelze mluviti, 
kdyžtě § 103 tr. z. dŮťh. vyslovuje zásadu, že předpisů tohoto zákona \ 
a všeobecného tr. zákona je pOllŽíti kumulativně vedle sebe, pokud ovšem 
trestní zákon důchodkový v jednot1iv~ch případech nic jiného nestanoví, 
a když tudíž trestní zákon důchodkový předpokládá primérní trestnost 
činu podle trestního zákona obecného, pokud se týče kumulaci obojí trest
nosti, nehledí,c k jednotlivým případům výjimečné podpůrnosti ustano
vení trestn/ho zákona důchodkového, na př. ustanovení §§ 225, 227, 
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232 237 238 239 272,273 (rozh. čís. 1407 Sb. n. s.). Tomu odpovídá 
též předpis čl.' IV. ~ V. uvozovacího zákopa.~ obecnén:u ~ák@u trestní~\U 

roku 1852 podle nichž trestati se mall urady spravmml len ona pre
~toupení zákona, na něž se nevztahují ani obecný trestní zákoník ani do-
datky k němu (rozh. 1799 Sb. n. s.). . 

Z toho ,co uvedeno, je zjevno, že, co se týče vzájemného poměru tr. 
zák. obecného a tr. zák. dtkllOdkového, y nei;de ani o po~ěr speciaJ!ty ani 
_ nehledíc k výjimká~. "predu naznacenym - o p.?mer SUbsldl,arn~sti 
á že je tedy zásadně UZlÍl ObOll norem vedle sebe (Mmčka, Trestm pravo 
hmotné, str 113.). 

Nesprávnosti stanoviska zmate,ční s:Ížností zas!ávan~~o nasvědčují 
též ustanovení §§ 377, 400 tr. ;zak. ,~uchod., k~~re v pnp~dech zc~l~ 
vbdóbných případu § 408, č. 5 vyslovne poUkaZU]1 na soudm potrestam 
~odle obecného trestního zákoníka (roz'h. č. 1799 Sb. n. s. a 236 Sb. 
víd. II. s.). 

Než ani v tom případě, kdyby byly správné všeobecné vývody zma
teční stížnosti o poměru trestního zákona obecného a důchodkového, ne
mělo by to pro souzený případ výz~~n:u. Bylo ji~ řeČl;no, .ž~ na, j~dnát;lí 
obžalovaného, jak bylo rozsudk~ zjlsten?, dopa~a ~yredpls;t t~: ~ak. du' 
cliodkového nejspíše uSytan,ovem § ~O~, c. 5; l~c obzalovany ;tc}n!l mn?
hem více, než je zapotřebl k naplnem skutkov~ podstaty zmm~eho ?U
chodkového deliktu, trestného podle § 416 CIt. zak.; neuspoko]llt se s tal!, 
že přenášel nebo pokusil se přenášeti ~olky 's jedllO'~o"listu, na druhy, 
nýbrž zjištěnou rafmovanou mampulacl uvedl soudm uredmky V. omyl, 
který je přiměl k tomu, že opominuli kolky obhterovah, a z !lehoz mela 
povstati hmotná škoda finanční~u erát;J. T~to činno~t by ~bec nebyla 
.,·yčerpána zmíněným, ustanovS13lm tr. zak. ducho?koyeho a. ]l~ proto P?
zbývají příslušné vyvody shznosh pro souzeny pnpad ]akehokoh vy-
znamu. , .. y Y.h y 

Při tom se o\Cšem vychází z předpokladu rozsudkem z]lstene o, ze 
cbžalovanému šlo o to, aby kolky dodatečuě přilepované a již neoblitero
vané nejen později zase odlepil, nýbrž ahy j~ch znov~ p~užil, č!~ž měla 
státu vzejíti škoda hmotná. Stížnost ovšem tez dovozuJe, ze tu beZI pouze 
o škodu fiktivní čili o pouhé poškození práva důchodkové kontrolyslátu 
a důsledkem toho o delikt přislušejicí pravomoci úřadŮ finančních, jeli
kož :prý neb)'llo Lve prokázati, že kolků»chy?ídch na předložet;tých 'l~~ti
nách" (správně: kolků odlepených) bylo JakkolIv po dPu;h~ JXlUIZI~O 
(správně: mělo býti po druhé použito). Leč stížnost tu neprovadl hmo!ne
právní zmatek § 281, č. 9 a) tr. ř. podle zákona (§ 288, ods!. 2, c. 3 
tr. ř.), poněvadž se nedrží v mezích ro!s<udkov~ch. zjištění svrchu uve~~: 
ných, podle nichž obžalovaný právě tech kolku, lez odlepil S .. ~l~tll: ]It 

předložených, znovu P?u~il ~a jit;ých list!n!,~h ~. z kterýc~žt? Z]IS~enl n~
lézad soud 'vyvozuje zaver z'e obzalovany ]IZ pn nalepovarn kolku mall!

. puJoval s nimi uvedeným 'již způsobem právě z.a tím účel<:m} aby m,ohl 
kolků znovu !použíti »ku prospěch,~ a zlsku«, t. ]. ke hmo!ne skode ~tatu. 
Nelze si proto těchto vyvodu sÍlznoslt o pouze flkltvm povaze skody 
všimnouti. Yd ,y t.t 

Rozsudek praví sice, že obžalovaný j~dnal ~ úmyslu a ve oml, z!, S ay 
bude jeho jednáním poškozován na svem pravu kontroly kolkove; Jec 
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hledíc. k ost~tním zjištěním a závěrům. rozsudku svrcqu uvedeným, jež 
~ p!ne sh~de s enuncmtem rozsudku davají na jevo přesvědčení soudu 
ze slo obzalovanému o hmotné poškození státu je ono ojedinělé míst~ 
rozho.dovacích důvodů bez významu. ' 
, T1!~, C? uyed:!:o, ~adají také .závěry, jež stížnost v příčině domně

leho prerusem pncmne souvlslosb vyvozuje z tvrzené fiktivnosti škody. 
, Máčli stěžovatd dále za to, že příčinná souvislost mezi hmotným po
s~o~emm_:tatu a jednaním obžalovaného je přerušena i nedbalostí úřed
mku poverer;~c~.~ontrolou k,olků a jejich obliterováním, pokud kolky bez 
ohledu na dn".el;'H snad ra~ltko opet~ě nepřerazili, je stížnost na omylu, 
neboť kulposm cmnost jme osoby prerusuje kausalitu jen tehdy když 
k ní nebyl dán podnět činností pachatelovou (srov. rozh. Č. 332 '3086 
4330 ,S? n. s. a Mitičk~, T~~stní ,právo hmot;ré, str. 71). I kdyby tedy 
~kutecne nedbalost neJakeho uredmka v naznaceném smyslu v úvahu při
sla, nebyla by tato nedbalost takovou vedlejší příčinou která započíná 
~o,vou a z,cela s,all';o,~tat~or; příčinnou I' .. du, nýbrž byl~ by jen dalším 
clanker:'. pyvo~m p:lclpne rady fl;ozh. č. ~330 Sb.n. s.); vždyt' domněle 
n~dbale_ prehle~nuhzavad kolku Dylo zpusobeno právě souzeným jedná
mm obzalovaneho. 

. Pokud stižn.?st ~ tét.o, souvislosti též vytýká, že na lepené kolky prý 
nťbyly ab~ol:r!ne zpuso~tle soud nebo záložnu oklamati«, stačí poukaz na 
to, z,; nezaleZl na ta~o::e »absolntní způsobilosti,<, nýbrž jen na absolutní 
nezDusol1110sh. Koneme se podotýká, že zmateční stížnost je sice v právu 
pokud napad,,; r?zsudkový výrok o tom, že stěžovatel podvodně poškodil 
I. ~olmcko? zaloznu ~ U~ řl· ~02sudek 09ůvodňuje tento výrok tím, že 
ob:,alovany zcela dob,-e ·vedel, Ze kdyby vec vyšla na jevo Rolnická zá
lomabude povmna ,zaplatiti, pokut:r, a že jí Ibude takto :opfrsobena škoda. 
N:::mltkou, ,ze takove vedoml nestacI k op.odstatnění podvodu uplatňuje 
sltznost pravsm,_ že dolus ,eventualis pří podvodu nestačí (r.o;h. Č. 5002 
Sb. n. s:). Lee pres to nem rozsudek ani v tomto směru zmatečný' neboť 
nevzal-Ir roz,sudek z3i př!těžující .ok.olnos,t, ~e obžalovaný podv.odně' poško
dil n~Jen, s~at! nybrz pry I Rolmckou zaloznu, schází tu předpoklad pro 
u~l.atnovaOl jakehok.oh zmatku, totiž možnost přivoditi roohodnutí pro 
stežovatele příznivější (§§ 281, odst. 1,282, odst 1 tr. ř.';. 
_ Zcela llehá je výlka, vznesená s hlediska č. 9b) § 281 ff. ř. v tom směm . 
ze p~ov~deným trestním řízením_dúc~odkovým nastala prý' res judicata: 
nebot zasad3i,n~ bl~ I~ I~er:', vy!ucu!e J~n dvojí ,stíbání úřady téhož oboru, 
~Ikoh SoubeZlle strhaOl uradu ruznych odvětví státní správy (r02b. 
c. 1543, 1625 Sb. n. s.). Ze provedení trestního řízení důchodkového 
ne~r~ní ods~u~:ní obžalovanéh.o podle trestního zákona obecného, vy
~IY;~1 o~~a~e JIZ z toho, co svrchu uvedeno k vyřízení zmatku Č. 9 a) 

čís. 5489. 

Pro zločinnou kvalifikaci podle § 186 aj tr. zák, nestačí byly-Ii krá~ 
dere, k nimž ,~e l?odílni.c~í nese, pouhými přestupky a je-Íi u hlavního 
pachat;le zlo_c,tn~a kval~ltkace založena jen na § 173 tr, zák. důsledkem 
spojem s dalslml krádezemi, na něž se podílnictví ani nevztahuje. . 
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Jde-Ii však o vice útoků podílnictví, nelze kvalilikaci § 186 a) tr. zák. 
založiti na takových útocích pOdílntkových, které byly spáchány v době, 
kdy zločinná kvalifikace krádeže nebyla ,ještě opodstatněna, neboť v při-
padech § 186 a) tr, zák. sčítací zásada neplati. . 

(Rozh. ze dne 21. ledna 1936, Zrn I 31/36.) 

N e j vy Š š í s o u d jako s.oud zrušovací vyhověl zmateční stíž
nosti obžalovaného f. Z. do rozsudku krajského soudu trestního v Praze 
ze dne 12. listopadu 1935, jímž byli obžalovaní f. Z. a K. B. uznáni 
vinnými zločinem podílnictví na krádeži podle §§ 185, 186 a), b) tr. z., 
zrušil napadený rozsudek v odsuzující části, a to nejen u dbžalovaného 
f. Z. nýbrž p.odle § 290, odsl. 1 tl'. ř. též u K. B. a 'vrátil věc naliéza
drnu 'soudu, aby ji v rozsahu zrušení znova pr.oJednal a rozhod1. 

Z důvodů: 

Zmateční stížnost obžalovaného f. Z., dovolávající se důvodů zma
tečnosti p.odle § 281, č. 5, 9 a) tr. ř. a zřejmým poukazem i p.odle č. 10, 
nelze upříti úspěch. 

Nalézací s.oud uznal stěžovatele \~nným zločinem podílnictví na 
krádeži podle § 185, 186 a), b) tl'. z., poněvadž ipodle rozsudkového 
enunciátu na 'sebe převedl a pro.šantročil ukradené věci, a to kabel 
v ceně 3.335.87 Kč a dva stany v ceně 590 Kč, tudíž v hodnotě 2.000 Kč 
přesahující, při čemž mu bylo z hodn.oty věci a z příbébu povědomo, že 
krádež byla spáchána způsobem takovým, který ji činí zločinem. V dů
vodeoh zjišťuje rozsudek po stránce objektivní, že neznámí pachatelé 
odcizili v ún.oru a v březnu 1935, tudíž zřejmě postupně z uzamčenéh.o 
skladiště firmy M. uvedené věci v ceně převyšující 2.000 Kč a že stěžo
vatel jakož i spoluobžalovaný K. B. rozprodali části kabelu a stany. 
Na základě t.oho dospěl nalézací soud ku přesvědčení, že obžalovaní na 
sebe převedli a 'prošantr.očili věci z krádeže více spoluzloději spáchané 
v ceně přes 2.000 Kč. 

Právem vytýká zmateční stížnost v příCině 'kvalifikace § 186 b) 
tr. z. s hlediska zmatku Č. 5 § 281 tr. ř., že nalézací soud takto vůbec 
r!eodůvodňl1je zjištění, že věcí, ohledně nichž stěž.ovatel byl uznán vín
ným, měly cenu 2.000 Kč přesahujíd, neboť rozsudek zjišťuje jen pro· 
dej stanů v ceně 590 Kč a částí kabelu. P.odle výpovědi svědků šlo jen 
o menší části kabelu. Z čeho soud čerpá přesvědčení, že stěžovatel na 
sebe převedl a prošantročil takové množství kabelu, že cena s připočte· 
ním dvou stanů přesahuje 2.000 Kč, není z r.ozsudku zjevn.o. Trpí tudíž 
rozsudek po této stránce zmatky neúplnosti a uedostatku důvodů podle 
i'. 5 § 281 tr. ř. 

Leč rozsudek v příčině kvalifikace§ 186 a) Ir. z. po stránce objek
tivní ani nezjišťuje, že věci pocházely z takové krádeže, která by byla 
podle ceny ukradených věcí a podle způsobu provedení zločinem. Roz
sudek zjišťuje sice, že krádež byla spáchána více spoluzloději na vě .. 
cech uzamčený,ch, předpokládá však, jak svrchu uvedeno, že věci byly 
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ukradeny postupně, a nezjišťuje, že při onom útoku neb oněch útocích, 
z nichž pocházely věci stěžovatelem na něho převedené a zašantročené, 
byly ukradeny věci v ceně 500 Kč přesahující. Rozsudek tudíž nevylu
čuje, že věci, o něž jde, pocházely z útoků, které by samy o sobě byly 
pouze přestupky krádeže a které by bylo neznámým pachatelům přičítati 
jako zločin podle § 173 Ir. z. jen ve spojení s jinými krádežemi z nichž 
stěžovatel nic na sebe nepřevedl. ' 

Pro zločinnou kvalifikaci podílnictví podle § 186 a) Ir. z. však ne
stačí, byly-li krádeže, k nimž se podílnictví nese, pouhými přestupky 
a je-li u hlavního pachatele zločinná kvalifikace založena jen na použití 
§ 173 Ir. z. dúsledkem spojení s dalšími krádežemi, na něž se podíl
nictví ani nevztahuje (srov. Altmann, Komentář 1., str. 526, rozh. víd. 
zruš. soudu Č. 476 Oe. R.). Jde-li vša:k o více útokú podílnictví, nelze 
kvalifikaci § 186 a) tr. z. založiti na takových útocích podílníkových, 
které byly spáchány v době, kdy zločinná kvalifikace krádeže ještě nebyla 
opodstatněna, neboť v případech § 186 a) tr. z. neplatí na rozdíl od 
§ 186 b) tr. z. zásada sčítací (viz rozh. čís. 5280 Sb. n. s.). 

Kdyby na příklad někdo odcizil v roce 1932 700 Kč, v roce 1933 
zase 700 Kč a v roce 1934 znovu 700 Kč a kdyby ;podílník v: roce 1934 
po spáchání třetí krádeže převedl na sebe z každé z těchto tří krádeží 
něja:ké částky, spáchal by - samozřejmě za předpokladú sllbjektivní 
skutkové podstaty - zločin podílnictví podle §§ 185, 186 a) tr. z., 
neboť v době podílnictví zakládaly jednotlivé krádeže se zřetelem 
k § 173 tr. z. již zločin a útoky podílnictví vztahovaly se ke všem těmto 
krádežím (viz první větu předchozího odstavce). 

Kdyby však podílník z uvedených částek po 700 Kč převedl na sebe 
hned po spáchání každé jednotlivé krádeže nějakou částku z ní po·chá
zející, nemohlo by to opodstatniti zločinnou kvalifjlkaci podle § 186 a) 
tr. z., byť i pachatel mělo celém objektivním deji patřičné vědomí; neboť 
v prvních dvou případech netvořil hlavní čin vůbec ještě zločin a třetí 
útCYk podílníkův nemúže býti zločinem podle § 186 a) tr. z. proto, že krá
dež poslední stala se zločinem jenom podle § 173 tr. z. spojením s ta
kovými krádežemi, k nimž se tento poslední útok podllnlctví nevztahuje. 
Tento poslední útok podílnictví nemůže se však státi zločinem ani hledě 
k dřívějším dvěma útokúm podílnictví, poněvadž, jak již svrchu uvedeno, 
sčíbcí úsady § 173 Ir. z. nelze použíti na útoky podílnictví, leda v pří
padech § 186 h) tr. z. (viz 2. větu odst. 5). 

Nezjistil tudíž nalézací soud ani po slránce ohjektivní zákonných 
předpokladů pro zločinnou kvalifikaci podle § 186 a) tr. z. Rozsudek 
je proto v tomto směru stižen hmotněprávním 2lmalkem č. 10 § 281 Ir. ř. 
stížností zřejmým poukazem důvodně uplatňovaným. 

čls. 5490. 

Obecnímu starostovi nepřísluší rozhodovati o sporných soukromo
právních zájmech obyvatel". 

(Rozh. ze dne 22. ledna 1936, Zm IV 344/35.) 
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Ne j v y Š.Š í s o u d v trestní věci 'Proti M. L. a spol., <Jbžalovaným 
ze zločinu násilí proti vrchnosti, odmítl zmateční stížnost obžalovaného 
J. L, .avšak na základě I. odst. § 35 por. nov. z úřední povinnosti zrušil 
rozsudek odvolacího soudu ohledně ohou <Jbžalovaných v celém rozsahu 
a vrátil věc vrchnímu soudu k novému přelíčení a rozhodnutí; zmateční 
stížnost obža!c}Vaného M. L. poukázal na toto rozhodnutí. 

Z d ú vod ů: 

S hlediska důvodu zmatečnosti podle § 385, čís. 1 a) tr. ř. stěžovatel 
namítá, že J Š. neměl práva zakročiti jako obecní starosta, poněvadž 
šlo o ryze civilní spornou věc mezi S. W. jako majitelem jednoho po
zemku a M. L. jako majitelem druhého pozemku. Skutkový stav zjištěný 
nižšími soudy zdá se nasvědčovati oprávněnosti této námitky, neboť 
podle tohoto skutkového stavu šlo o to, zda obžalovaný M. L. má či nemá 
právo dovoliti, aby voda s pozemku S. W. odtékala na pozemek tohoto 
obžalovaného, jenž dříve za odměnu 200 Kč od S. W. obdrženou takové 
povolení dal, pOllději však smlouvu nooodržel. 

Soud první stolioe výslovně uvedl, že J Š. na žádost S. W. zakročil, 
když se přesvědčil, že obžalovaní dali za odměnu 200 Kč souhlas, aby 
voda tekla přes jejicbi pozemek. 

Soud první stolice na odůvodnění svého výroku, že výkon J Š. ja:ko 
cybecního starosty byl po právu, uvedl pouze všeobecně, že tento vyko
nával ve smyslu § 62 zák. čl. XXII~1886 úřední obecní agendu. Odvo
lací soud však lento svůj výrok vítbec neodúvodruil. V odůV1odnel1í oMa-
10V::lcího spisu bylo v tomto směru pouze uvedeno, že J Š. jako obecní 
starosta měl nejen právo, nýbrž i povinnost zakročiti na stížnost S. W. 
a zjednati nápravu. K tomu dlužno však podotknouti, že pokud by šlo 
pouze o sporné zájmy soukromoprávní dvou obyvatel, nepřísluší obec
nímu starostovi nějaká moc rozhDdovací. 

Pouhým citováním § 62 zák. čl. XXII/1886 v rozsudku prvního 
soudu nebyl též dán základ pro posouzení, zda J Š. byl v tomto případě 
oprávněn zakročiti jako obecní starosta, poněvadž v onom § je pouze 
v.šeobecně řeč o vykonávání nařízení vyššfch úřadů ao činnostech, které 
byly obcím přikázány v zákonech a nařízeních, soud však neuvedl, 
o jaký zákon nebo nařízení šlo snad v tomto případě. 

O prá"ech a činnostech obcí jsou dány před!pisy v hlavě III. zák. čl. 
XXII/1886, zejména v § 21 dt. zák a. a proto bledíc ok těmto předpistmn, 
je ti-eba Zkoumali a l;ešiti, zda byl tu připad,~padajkf do (jboru působno
sti obecního starosty. Aby se tatoprá~ní otázka mohla řešiti, je zapotřebí 
nejprve na základe výslechu svědka]. Š. zjistiti skutečnosti rozhodné pro 
posouzení, zda svědek zakročil pouze na ochre.nu,souktromé.l:to práva S. W., 
či snad ve veřejném zájmu a v jakém. Pro případné další řešení viny 
po subjektivní stránce bylo pak zapotřebí zjistiti, zda ]. Š. vysvětlil 
obžalovaným, že vystupuje jako obecní starosta ve vykonávání svého ú
řadu. Tyto úvahy týkají se též trestní věci obžalovaného]. L. a má se 
k nim přihlížeti též ohledně tohoto obžalovaného, a to vzhledem k usta
novení posledního odstavce § 387 Ir. ř. 
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čís. 5491. 

Jednací číslo na veřejné listině je podstatnou skutečnosti ve smyslu 
§ 394 tr. zák. Opatřil.1i veřejný úředník listinu, kterou sepsal v oboru 
své úřední činnosti, vědomě nepravým jednacím číslem jde o zločin 
podle § 394 tr. zák. ' 

Ke kvalifikaci podle § 463 tr . zák., pokud spočívá v tom, že vinník 
~pác~al, v souvisl?~t! se zpronevěrou jiný zločin nebo přečin, se nevy
zaduje umysl zmartÍ1 nebo znesnadniti odbalení zpronevěry' stačí pouhá 
souvislos'l obou úkonů. ' 

Při padělání veřejných listin zákon vůbec nerozlišuje, zda jde o listi
ny!. v. nichž se právní poměr, jehož se týkají, řeší prozatímně nebo ko
necne. 

(Rozh. ze dne 22. ledna 1936, Zm IV 494/35.) 

Obžalovaný A. T., přednosta hospodářského oddělení městského úřa .. 
du, jednak zpronevěřil peníze pro jeho úřad mu svěřené jednak přijav 
od strany dlažebné a chtěje tuto skutei'nost zakrýti ' sepsal' listinu 
o rozhodnutí městské rady o paušalování dlažebného (~č o něm městská 
rada ve skutečnosti nerozhodla), opatřil ji nepravým číslem, dal ji pode
psati starostou a vydal ji straně. 

? o II d p r v é s t o I i c e uznal obžalovaného vinným zločinem zpro
nevery podle §§ 462, 463 tr. zale; kvalifikaci podle tohoto druhého usta
novení shledal v tom, že se obžalovaný v souvislosti se zpronevěrou v ú
ř~dě dopustil i z!očinu padělání veřejné listiny podle §§ 391, 392 tr. 
zak. O d vol a c 1 S o u d potvrdil prvý rozsudek s tou změnou že zločin 
padělání veřejné listiny nelze podřaditi i ustanovení § 392 tl·. zák. 

N e j v y Š š í s o u d zmateční stížnost obhájce obžalovaného čá-
steČ!,ě odmítl, částečně zamítl. . 

Z důvodů: 

Podle zjištění odvolacího soudu, po formální stránce bezvadného 
obžalovaný jako hospodářský rada a přednosta hospodářského odděleni 
by] ~ oboru, sy~ úř~dní púsobnosti příslušný k sepsání této listiny a sku
tecne ve sve uredlll vlastnosŤ1 tuto l1stillll sepisoval. 

Při spisování této listiny jako veřejný úředník zapsal vědomě do li
stiny nepravé jednací číslo, které je na veřejných listinách podstatnou 
~kut~čností, neboť právě toto číslo má dokázati: že věc, o které byla ve
reJl.la .11SŤ1~31 vyhot?vena, je pod ,stejn~;n číslem skutečně zavedena u pří' 
slusneho uradu a ze byla pod Ť1mto clslem u tohoto úřadu vyřízena. Je 
t,o. tedy~k~tečnost důleži.tá, a to .jed!,ak pro yykonávání ~ráva kontroly 
uredlllku, Jednak pro puvod hstm Jmenem nradu vydanych. Poněvadž 
~~žal~:aný z~psal j,i ~o listiny, ~terou ~episoval ve vlastnosti veřejného 
uredlllka, vycerpava cmnost obzalovaneho skutkovou podstatu zločinu 
po~le §. 394 Ir. z.; tato ~innost ~ěla hýti správně posuzována jako těžší 
zlocm,§ 3?4 tr.!-. a ne Jako zlDcm § ~9l tr. z. Nesprávná subsumpce 
trest!,~ho cmu vsak. se s!ala. v~, pr~spech o~ža!ova,~ého. a nejvyšší soud 
nemnze v tomto smeru tlClll1Ť1 zadneho opatrelll z uredlll povlllnosti. 
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Je však bezpochybné, že je dána kvalifikace podle § 463 tr. z. a ne
záleží na tom, zda kromě padělaného jednacího čísla bylo zmíněné roz· 
hodnutí v ostatním svém obsahu pravé. Týkají se proto nerozhodných 
okolností návrhy, pokud se jimi má dokázati pravost podpisu stai'ostova, 
způsob protokolování listin u městského magistrátu a iejich forma. 

Důvod zmatečnosti podle § 385, čís. I b) tr. ř. (nesprávně jej ozna
čuje stěžovatel i za důvod zmatečnosti podle § 385, čís. 1 a) tr. ř.) uplat
ňuje stěžovatel námitkou, že není oprávněna kvalifikace podle § 463 tr. 
zák., neboť rozhodnutí o paušalování dlažebného bylo vyhotoveno v o
boru působnosti úřadu starosty města a bylo jím podepsáno, takže prý 
je obsahově i formálně pravé. Při této námitce, jejiž věcná stránka byIa 
již výše probrána, stěžovatel nepřihlíží ke všem podstatným zjištěným 
skutečnostem, zvláště k té, že na zmíněném rozhodnutí bylo obžalovaným 
úmyslně uvedeno nesprávné jednací číslo. V této části je proto zmateční 
stížnost provedena způsobem vyloučeným ustanovením § 33, 3 odsl. por. 
nov., neboť stěžovatel podle tohoto ustauovení je povinen při vytýkání 
materiálního zmatktl učiniti základem svých námitek výhradně skutkový 
stav zjištěný odvolacím soudem, a to, pokud je rozhodný, celý. 

TýŽ důvod zmatečnosti vytýká stěžovatel dalšími námitkami; že odvo
lací rozsudek neuvádí, jakým způsobem byla nepravá listina způsobil" 
ukrýti zpronevěru obžalovaného, a že v listině této šlo o řešení jen pro
zatímní. Ani těmto námitkám nelze phsvědčiti. Ke kvalifikaci podle 
§ 463 tr. z., pokud tato spočívá v tom, že pachatel spáchal v souvislosti 
se zpronevěrou jiný zločin nebo 'přečin, se nevyžaduje úmysl pachatelův 
zmařiti nebo znesnadniti odhalení zpronevěry. Zcela stačí pouhá souvi
slost obou jedání. Tato tl! je, neboť nepravé rozhodnutí se týkalo výměry 
dlažebného pro B-skou stavební společnost, dlažebné to se v něm stano
vilo částkou, již jmenovaná společnost zaplatila obžalovanému a již tento 
zpronevěřil. Zákon při padělání veřejných listin vůbec nerozeznává, zda 
šlo o listiny, v niťhž jde o definitivní či prozatímní řešení prácvního po
měru, jehož se týkají. Je proto oběma hořejšími námitkami uplatňován 
důvod zmatečnosti podle § 385, čís. I b) tr. ř. bezdůvodně, 

čis.5492. 

Výsada druhé věty § 485 tr. zák. platí i pro orgány podniku (odst. 1 
§ 486 c) tr. zák.) a pro osoby samostatně věci věřitelovy vedoucí (odst. 2 
§ 486 c) tr. zál •• ).! . 

Věřitel je beztrestný ve smyslu druhé věty § 485 tr. zák. i tehdy, 
přiměl-li dlužnika k činnosti v § 485 tr. zák. uvedené upomlnkami, ža
lobami, exekucemi a pod. 

Avšak stalo-Ii se tak prostředky v řádném styku neobvyklými, tedy 
takovými, jichž užiti by se jiní slušní věřitelé byli uvarovali, ba dokDnce 
prostředky přičícimi se přimo dobrým mravům, dlužno jednáni věřite
lovo kvalilikovati jako spoluvinu na přečinu podle §§ 5, 485 tr. zák 

(Rozh. ze dne 23. ledna 1936, Zm II 316/35.) 
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R. Sch., jako majitel průmyslového podniku, svou nedbalostí stal se 
neschopným platiti. K. Sch., obchodní zástupCe dvou zahraničních vě
řitelů R. Seh-a, znaje dobře už delší dobu jeho hospodářské nesnáze, dal 
Sl od něho postoupiti ve prospěch svých zahraničních mandantů obchodní 
pohledávky a zastaviti stroje podniku, ujistiv R. S-cha, že mu za to po
může z tísuivé situace a dodávkou surovin umožní další nerušený chod 
podniku a že nebude potřebí ani vyrovnání ani konkursu. V. T. udržoval 
jako kc>misionář sklad výrobků R. Sch-a. K. Sch. dostavil se k tomuto 
komisionáři s L. M., jehc>ž mu představil - ovšem falešně - jako ná
Je~ce podniku R. Sch-a, který prý je už ve vazbě Pf(} podvody, a před
shral T-ovi, že R. Sch. postoupil komisionářský sklad výrobků f(}vněž 
oněm dvěma zahraničním věhtelům, zastupovaným K. Sch-em· zároveň 
přiměl V. T-a, že mu vydal komisní faktury a pc>depsal prohlášení, že 
sklad odevzdá jen se svo'lením K. Sch-a. S těmito dokumenty v rukou 
překvapil pak K. Seb. zase R. Sch-a a dosáhl od něho, že mu R. Sch. do
datečně skutečně postoupil zboží ve skladišti T-c>vě ve prospěch zmíně
ných dvou cizozemských věřitelů. Postupem pohledávek a skladu, zasta
vením strojů a realisací těchto všech záruk dostalo se těmto dvěma vě
řitelům téměř úplného uspokojení, kdežto ostatní věřitelé byli odkázáni 
jen na konkursní podstatu. 

Na 1 é z a ci s o u d uznal za to obžalovaného R. Seb. vinným přeči
nem nadržování věřiteli podle § .485 tr. zák. a přečinem úpadku z nedba
losti podle § 486, čís. 1 a 2 tr. zák., obžalovaného K. S~h. p'ak přečinem 
spoluviny na nadržování věřiteli podle §§ 5, 485 tr. zák. 

Ne j v y š Š.í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
obžalovaného K. Sch. 

Z důvodů: 

Zmateční stížnosti obžalovaného K. Seh. nelze přisvědčiti, pokud do
volávajíc se dUNodů zmatečnosti č. 9 a) a b) § 821 tr. ř. vytýká ve směrú 
hmotněprávním, že nalézací soud neprávem nepřiznal stěžovateli bez
trestnost podle druhé věty § 485 tr. z. 

Jelikož v souzeném případě nejednal věřitel osobně nýbrž za věřitele 
jednal stěžovatel, obchodní zástupce věřitelův, třeba p'ředevším řešiti o
tázku, zda výsada beztrestnosti ve smyslu § 485, 2 věty tr. z. platí i pro 
!ohotc> zástupce, či zda tu jde o privilegium ryze pro osobu věřitelovu 
Jako takovou stanovené. Tu sluší sice uznati za správný názor stížnosti, 
že z úmyslu zakonodárce, vyjádřeného ustano·vením § 486c) tr. z. se po
dává, že, byt' i ne podle doslovu, tedy přece podle tendence pfedpisu 
§ 486 cl tr. z. musí výsada § 485, druhé věty tr. z. platiti i pro orgánv 
podni-k~l (odst. 1) i pro osoby samostatně věci dlužníkovy nebo věřitelovy 
vedouCl (odst. 2 § 486 c) tr. z.). Nebylo by zajisté správné vylučovati 
z beztrestnosti, příslušející věřiteli, oSClby, které jsou činy na jeho straně\ 
Zaklád{!-li se privilegium to na skutečnosti, že na straně veřitelově jest 
jeho jednání pouze vydobytím jemu příslušející pohledávky, musí býti 
též beztrestnými osoby spolupúsobící na jeho činnosti, totiž na dobýváni 
této pohledávky, tak jeho zástupci, úředníci, poslové a jeho právní zá
stupce (viz Dr. Altmann, Komentář str. 919). 
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A právě takovou osobou samostatně věci věí-itelovy vedoucí byl v sou
zeném případě obžalovaný K. Seh., neboť podle zjištění na!Jadeného 
rozsudku dal si, když od R. Sch. nedosáhl zaplacení směnek, postoupiti 
pro firmy jím zastupc>vané pohledávky a zboží v rozsudku uvedené způ
sobem tam vylíčeným a vedl takto při tom samostatně věci věřitelských 
firem ve smyslu § 486 c), odst. 2 tr. z. Podotýká se, že zásadě tu vytý
čenéneodporuje ani rozhodnutí čís. 1735 Sb. n. s. tr., neboť rozhodnutí 
to zdůrazňuje na konci důvodů, že v případě tam souzeném nešlo »ani 
o orgány ani o zástupce věřitelky.« 

Jde však nyní o to, jak dlužno vykládati privilegium poslední věty 
§ 485 tr z., a o řešení otázky, zda je při nadržování věřiteli podle § 485 
tr. z. spoluvina podle § 5 tr. z. na straně věřitele, jenž zaplacení pohle
dávky přijal, vyloučena či nikoli. 

Slovo »přijme« v § 485, druhá věta tr. z. uvedené nelze vykládati 
tak přísně, že by zákon stanovil heztrestnost věřitelovu jen pro případ, 
že mu dlužník nabídl placení sám z vlastního podnětu a že věřitel pla
cení přijal, vždyť pak by bylo ustanovení to téměř ilusorní, neboť, jak 
život učí, byly by takové případy jen zcela řídké a vý'jimečné. Při tak 
úzkém výkladu nebylo by dostatečně přihlíženo k postavení věřitele, kte
rý přece nemá k ostatním věřitelům povinností, které oproti nim ukláda 
zákon dlužníku. Nemá-Ii tudíž účel zákona a tendence zákonodárcova 
býti přímo zmařena, sluší zákon vykládati tak, že věřitel je beztrestný ve 
smyslu druhé věty § 485 tr. z. i tehdy, když dlužníka k činnosti v § 48:\ 
tr. z. uvedené »přiměl« (lammasch-Rittler 5. vydání, str. 329.) 

Z téže zásady zjevně vychází i osnova trestního zákona z roku 1926, 
pokud přiznává beztrestnost věřiteli netoliko když přijme, nýbrž i když 
požaduje zaplacení nebo zajištění pohledávky jemu příslušející. Zůsta
nou tedy beztrestnými věřitel nebo jeho orgány atd. (§ 486 c) tr. z·l 
i tehdy,když upomínkami, žalobami, exekucemi a pod. přiměli dlužníka 
k placení a pak placení na úkor jiných věřitelů přijali. 

Leč s takovýmtc> řádným vymáháním pohledávek, pohybujícím se 
v mezích zákonem dovolených, nemá nic společného činno"t obžalova
ného. S hlediska zákonného předpisu a účelu není totiž lhostejný způsob, 
jakým se toto vymáhání pohledávky a působení na dlužníka stalo; nesmí 
se díti prostředky v řádném styku neobvyklými, tedy takovými, jichž uží
vati jiní slušní věřitelé by se hyli uvarovali, ba dokonce prostředky pří
čícími se přímo dobrým mravům, jako se stalo podle zjištění rozsudko
,ých v souzeném případě, kde stěžovatel přiměl dlužníka R. Sch-a k pla
cení a zajištění pohledávek firem jím zastupovaných tím, že mu sHbil, 
že nelbude ani konkursu ani vyrovnání a že mu bude dodávati dále su
roviny a nad to povážlivým překvapením docílil, že mu Sch. vydal své 
skladiště. Za tohoto stavu věci nemůže se stěžovatel dovolávati výsady 
druhé věty § 485 tr. z. a dlužno proto jeho jednání kvalifikovati jako 
spoluvinu na přečinu podle § 485 tr. z. 

čís. 5493. 

Absorpčni zásada §§ 34, 35, 267 tr. zák. platí i pro obor treSifu1 pe
něžitých bez ohledu na to, zda peněžitý trest je ukládán samostatně či 
v~dle trestu na svobodě. 
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Nelze se proto domáhati uložení dalšího zvláštního peněžitého tresŤU 
na přečin podle § 24 tisk. zák., uložil-Ii naléz~cí s~ud podle ~ ,~9. zákona 
na ochranu republiky vedle trestu na svobode take trest peneZlty. 

Tomu není na závadu rt1Znost fondů, do nichž peněžité tresty ply
nou; lond, jemuž při souběhu trestných činů ohyožených v zákoně pe
něžitým trestem připadne peněžitý trest uloženy podle § 267, odst. 1 
tr. zák., jest určen tím zákouným ustanovenlm, podle něhož je trest 
uložen. 

(Rozh. ze dne 27. ledna 1936, Zm II 513/35.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušova~í .vyhověl zmateční st!ž
nosli státního za,stupitelství do rozsudku krajskeho soudu v Uherskem 
Hradišti ze dne 15. května 1935, jimž hyl obžalovaný K. Z. uznán vin
nýmpřečinem podle § 24 tisk. zák., pře0.ny podl~ §~ 14, čís. 3 a 18, 
čís. 3 zákona na ochranu repubhky, zlocmem kradeze podle §§ 171" 
174 llc) tr. z. a přestupkem zpronevěry podle § 461 tr. z., zrušil vý
rok o trestu, pokud byl obžalovanému ulo,~en. vedle trestu, na s,::~bod~ 
podle § 29 zák. na ochranu repubhky penezltý trest IDO Ke, v pnpade 
nedobytelnosti trest těžkého .žaláře 24 hodin, jako zmatečný,,~. uložil 
obžalovanému podle § 29 zakona na ochranu republiky peneZlty trest 
částkou 800 Kč, v pi-í'Padě nedobytnosti trest těžkého žaláře 8 dnů. 

Důvody: 

Zmateční stížnosti státního mstupitelství, uplatiíující důvod zmateč
nosti podle § 281, čís. II tr. ř. nelze upříti oprávnění. 

Obžalovaný hyl uznán vinným zločinem krádeže podle § 171, 174 
lIc) tr. z., přečinem podle .~ 24 tisk. zák., 'Přečinem podle § 14, čís~ 3 
a § 18 čís. 3 zákona na ochranu republiky a přestupkem zpronevery 
podle§§ 183, 461 tr. z. a odsouzen pod~~ ~ 17~ t;~ z. za J?o~žití ~ .5~ 
tr. z. se zřetelem na § 35 tr. z. k trestu le!Zkeho zalare v trvam 4 meSlCU 
a IS'dnů a podle § 29 zák. ~~ ochr. rel'. ~,p~něž~tén;,: trestu 100 Kč, 
v případě nedobytnosti k dalslmu trestu tezkeho zalare na 24 hodm. 

Zmateční stížnost dovozuje, že touto VÝm~rou trestu vyk,fočil na~é
zad 'Soud ve dvojím směru ze své mocI trestm, a to potud, ze neulozll 
obžalovanému ještě další (zvláštní) peněžitý trest za přečin podle § 2,4 
tisk. zák. a pak, že uložil za přečin zákona na ochranu repu~~~ky 'pe~e
žitý trest 100 Kč, ač podle § 29 z~k. _ na ochr. ~ep. ne]mZSI vymera 
v tom případě činí 200 Kč a pro pouzlŤl ustanovem § 266 tr. z. nebylo 
důvodu a soud ho také nepoužil. 

Podle § 35, posledního odst. tr. ,z. m.''' se v případě,. že s,e sbihá více 
trestných čim! a na některý .(ne~. nekterez z. n~ch ]e v zak?ne u~cen trest 
peněžitý, po každé vinmkovl ulozlt~ kro~e J1~eho. tre~tu z~konneho tento 
zvláštní úpeněžitý) treSt. V souzenem pnpade sblha!l se tn d}~U~y 'tres~
ných činů a to zločin krádeže a přestupek zpronevery, na nez ]e v za
koně urče~ trest na svobodě, přečiny podl~ zákon~_ na ?chranu republ~ky, 
na něž je v zákoně určen trest na svobode a ~ pnpade § 29 ,:edle neho 
trest 'Peněžitý, a konečně přečin podle § 24 zak. \tsk., na ktery ]e v za-
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koně určen trest peněžitý (poněvadž obžalovaný podle trestu ího lístku 
nebyl ještě pro přečin podle § 24 tisk. zák. odsouzen, přichúzí v úvahu 
první sazba § 24 tisk. zák. pokuta 500 až 5.000 Kč). 

Podle ustanovení § 35 (34) tr. z. bylo trest vyměřiti podle zločinu 
krádeže, na který je v zákoně stanoven nejostřejší trest, a přihližeti 
k ostatním trestným činům. Nalézací soud tak učinil a vyměřil podle 
§ ! 78 tr. z. za použití § 55 tr. z. trest těžkého žaláře v trvání 4 měsíců 
a 15 dnů. Podle § 29 zák. na ochr. rel'. uložil pak nalézací soud vedle 
trestu na svobodě peněžitý trest ve výši 100 Kč. Zmateční stížnost se 
nemůže domáhati uložení dalšího zvláštního peněžitého trestu na přečin 
podle § 24 zák. tisk. Ustanovení § 35, resp. § 267 tr. z., aby na sbíha
jící se trestný čin, ohrožený v zákoně peněžitým trestem, byl vedle ulo
ženého trestu (hlavního) uložen peněžitý trest, bylo vyhověno tím, že 
'Podle § 29 zák. na ochr. rep. byl uložen trest peněžitý. Vzhledem 
k absorpční zásadě vyslovené v § 34, 35, 267 tr. z. pro ukládání trestů 
při souběhu trestných činů, není - nehledíc k některým výjimkám zá
konem výslovně stanoveným, jako na 'Příklad v § 47 zbroj. nat. . (viz 
rozh. čís. 3902 Sb. n. s.) - možno uložiti více peněžitých trestů. Sbí
há-li se více trestných činů, na něž je v zákoně uložen trest peněžitý 
nutno i zde užíti zásady, stanovené v § 267 tr. z. a uložiti trest podj~ 
toho z nich, na který je v' zákoně určen nejpřísněiší trest a pouze ph 
výměře tohoto trestu přihlédnouti k ostatním sbíhajícím se trestným 
činům. Zásada § 267 tr. z. platí pak stejně v 'pl'ípadech, kde peněžitý 
trest jest ukládán samostatně, jako v případech, kde jest ukládán vedle 
trestu na svobodě, jako v souzeném případě. Tím, že se peněžitý trest 
'Podle § 29 zák. na ochr. rep. ukládá vedle trestu na svobodě, neztrácí 
tento trest nic ze své povahy peněžitého trestu podle § 240 a) tr. z. 
a nelze ho proto vylučovati z absorpční zásady při ukládání peněŽitých 
trestů podle § 267, odst. 1 tr. z. Tomu není na závadu ani různost fondů. 
do nichž plynou peněžité tresty, v souzeném případě peněžitý trest podlé 
§ 24 tisk. zák. fondu chudých místa spáchaného činu (§ 241 tr. z.l, 
peněžitý trest podle § 29 zák. na ochr. rep. státní pokladně (§ 29, odsl. 2 
cit. zák.); touto okolností nemůže býti založena různost povahy těchto 
peněžitých trestů a odůvodněno ustoupení od zásady v § 267, odst. j 
tr. z. vytčené. Fond, jemuž při souběhu trestných činů ohrožených v zá
koně peněžitým trestem, připadne peněžitý trest, uložený podle fl 267, 
odst. 1 tr. z., je určen tím zákonným ustanovením, podle něbož Ie trest 
vl"žen. Sbíhající se trestné činy jsou pouze jakousi přitěžující okolností, 
k níž soud přihlédne při výměře trestu a nemohou proto míti významu 
pro otázku, komu připadne peněžitý trest (rozh. víd. sb. Č. 485 a 2977). 

Nelze tedy zmateční stížnosti státního zastupitelství přisvědCiti, po
k,;,d se domáhá ul~žení dvou peněžitých trestů, a to jednak podle § 29 
zak. na ochr. rep., Jednak 'Podle první sazby trestní § 24 tisk. zák. 
, . Naproti tomu nelze upříti oprávnění zmateční stížnosti, pokud uplat
nUje, že nalézací soud výměrou peněžitého trestu vykročil ze své moci 
trestní, po případě z mezí svého zaměiíovacího práva (viz citaci § 55 
tr. z. v rozsudku). 

Nalézací soud uložil obžalovanému podle § 29 zákona na ochranu 
republiky peněžitý trest 100 Kč, v případě nedobytnosti další trest těž-

Trestn! rozhodnuti XVIII. 3 
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kého žaláře v irvání 24 hodin. Tímto výrokem porušil nalézací soud 
zákon, neboť podle § 29 zák. na ochranu republiky je na přečiny podle 
tohoto zákona stanovena trestní sazba od 200-50.000 Kč, nalézací 
soud vyměřil však trest peněžitý částkou 100 Kč, aniž byl použil mimo
řádného práva zmírňovacího, které jediné dovoluje snížiti i peněžitý trest 
pod nejnižší sazbu zákonnou, a pro jehož použití nebylo v souzeném 
případě podkladu. 

čís. 5494. 

Za těžké duchodkové přestupky jest pokládati jeu trestné činy spá
chané v úmyslu zkrátiti neb zatajiti daň, jichž trestání náleží do oboru 
pusobnosti řádných soudu, pověřených pravomoci ve věcech duchod-· 
kových přestupkU; u těchto těžkých duchodkových přestupku nemuže 
nikdy dojíti ku přeměně uložených peněžitých pokut a trestu v náhradnl 
trest na svobodě podle §§ 27 a 28 nař. uh. min. sprav. čis. 800/1916. 

Nezaplacení daně z motorových vozidel v předepsané lhutě zakládá 
- není-li tu zlého úmyslu - skutkovou podstatu prostého duchodko
vého přestupku a uložený zaň peněžitý trest je přeměnitelný v náhradní 
trest na svobodě podle § 28 cit. nař. uh. min. sprav. 

O trestnosti lehkých duchodkových přestupku rozhodují výlučně 
útady finanční jako jediné příslušné úřady a trestuí soudy duchndkové 
nejsou oprávněny zkoumati zákonitost jejich rozhodnutí po stránce 
věcné. 

(Rozh. ze dne 28. ledna 1936, Zm III 593/35.) 

N e j v y Š š í s o u d v trestní věci proti J K., obžalované
mu z lehkého důchodkového přestupku, vyhověl opravnému pro
středku pro zachování právní jednotnosti, podanému generální pro
kuraturou podle § 441 tr. ř., a vyslovil, že pravoplatným rozsudkem 
krajského soudu v Bratislavě jako dúchoclk()vého trestního soudu ze dne 
26. října 1934, č. j. Tf 533/34-4, potvrzeným rozsudkem vrchního 
soudu v Bratislavě jako odvolacího důchodkového trestního soudu ze dne 
14. prosince 1934, č. j. Tfo I 421/34-6 byl porušen zákon v ustanovení 
§§ 93 a 101 zák. čl. Xl:1909, případně §§ 27 a 28 nařízení býv. uh. 
ministerstva spravednosti č. 800/191.6, pokud krajský }~ud .~ ~chní 
soud věcně přezkoumávaly pravoplatna rozhodnuÍl fmancmch uradu. 

Dúvody: 

Okresní finanční ředitelství v Bratislavě uznalo výrokem ze dne 
13. června 1933 č. Tr 6946/2-32 a výrokem ze dne 23. září 1933,. 
č. Tr 8460/3-32 J. K. ml. vinným důchodkovým přestupkem podle § 14, 
odst. I zákona ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., jehož se 
dopustil jednak tím, že jako vlastník os0.tlllího automobilu, 'P01!žívanéh~ 
k dopravě po veřejných cestách, nezaplat11 za toto VOZIdlo v predepsane 
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lhůtě daíí z motorových vozidel za platební období od 14. července do 
31. prosince 1932, a jednak tím, že nezaplatil daíí z motorových vozidel 
za druhý půlr()k 1932 za svoje nákladní auto. Každým z těchto výroků 
byl mu za to uložen podle věty druhé odst. I § 20 cit. zákona peněžitý 
trest 300 Kč, úhrnem 600 Kč, a vysloveno, že v případě nedobytnosti bude 
přeměněn podle ustanovení §§ 27 a 28 nařízení býv. uher. ministerstva 
spravedlnosti čis. 800/1916 v náhradní trest na svobodě. 

K odvolání ze dne 7. července a 25. října 1933 generální finanční 
ředitelství pro Slovensko v Bratislavě rozEodnutími ze dne 23. srpna 1933 
č. XIII-6740/4205/1-33 a ze dne 4. prosince 1933 č. XIlI-9400;5618-33 
napadené výroky z důvodú v nich uvedených potvrdilo a odvolání jako 
bezdůvodná zamítlo s konečnou platností. 

Po bezvýsledném vymáhání peněžitých trestů okresní finanční ředi
telství v Bratislavě dožádáním z 21. a 30. srpna 1934, Tr 6946/5-32 
a Tr 8460/6-32 podalo krajskému jako důchodkovému trestnímu soudu 
v Bratislavě návrh podle § 27 citovaného nařízení býv. uher. minister
stva spravedlnosti na přeměnu peněžitých trestů v náhradní tresty 
uzamčenÍ. 

Krajský soud, obeslav obě strany, po veřejném ústním líčení rozsud
kem ze dne 26. října 1934, Tf 533/4-34 návrh zamítl. V odůvodnění 
uvedl, že obě motorová vozidla byla u vyměřovacího úřadu ohlášena, 
nebyla zatajena a kontrola zdanění nebyla znemožněna ani ztížena. 
Samo nezaplacení daně není ještě těžký důchodkový přestupek, pro sa
motné nezaplacení daně není trest na svobodě přípustný a proto návrh, 
jenž nemá materiálního základu k přeměně peněžitého trestu v trest 
odnětím svobody, byl zamítnut. 

Vrchní soud v Bratislavě jako důchodkový trestní soud odvolací roz
sudkem ze dne 14. prosince 1934, č. j. Tfo I 421/6-34 rozsudek prvého 
soudu na základě 3. odst. § 423 tr. ř. v celém obsahu potvrdil. 

Těmito rozsudky krajského soudu a vrchního soudu bvl porušen zá
kon v ustanovení §§ 27 a 28 cit. nařízení býv. uher. ministerstva spra
vedlnosti č. 800/1916, vydaného podle zmocnění § 101 zák. čl. XI:1909, 
která přesně určují postup při přeměně nedobytných peněžitých pokut 
a trestů. 

Podle citovaného § 27 návrh na přeměnu nedobytné peněžité pokuty 
v trest na svobodě má obsahovati: 1. jméno a nacionále odsouzeného; 
2. přesné označení zjištěného zákonitého a skutkového stavu; 3. data 
rozhodnutí a označení úřadu, který je vydal; 4. výši uložené peněžité 
pokuty, nedobytnou část a dúvody nedobytnosti; 5. návrh na přeměnu 
v trest na svobodě a přisouzení vzniklých útrat. 

Púsdbnost důchodkového trestního soudu je pak vymezena v ? 28 
v ten způsob, že zjišťuje, zda peněžitá pokuta byla uložena finančním 
úřadem pravoplatně a zda pravidelná exekuce byla bezvýsledná. 

Z těchto ustanovení zcela nepochY'hně plyne, že finanční úřady ne
jsou povinny předkládati soudu celý spis, nýbrž že stačí, předloží-li 
rozhodnutí I. a ll. stolice, doklad o bezúspěšné exekuci a uvedou-li 
v návrhu všecky další předepsané údaje. Z této skutečnosti v souvislosti 
s přesně vytčeným úkolem důchodkového trestního soudu je patrno, že ,. 
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soudu přísluší, aby přezkoumal návrh jen po stránce formální, ale že 
není oprávněn zkoumati pravoplatné rozhodnutí úřadů finančních po 
stránce věcné. Jmenované soudy neomezily se však na přezkottmání 
pravoplatnosti rozhodnutí finančních úřadů a nedobytnosti peněžité po
kuty, jak podle uvedeného předpisu bylo jejich jediným úkolem, nýbrž 
neoprávněně na podkladě trestního spisu přezkoumaly zákonitost roz
hodnutí a řešily otázku daňové povinnosti. Tím však překročily meze 
svého oprávnění a porušily platnou normu, krytou zákonným zmocněuím 
v § lOl z. čl. XI:1909. 

§ 28 cit. nařízení čís. 800/1916 a § 93 zák. čL XI:1909 byl dále 
porušen výrokem obou soudů, jímž prohlásily, že rozhodnutí finančních 
úřadů je nezákonné. Podle odůvodnění rozsudků oba soudy jsou toho 
názoru, že přeměna peněžitých pokut a trestů v náhradní tresty na svo
bodě je přípustná pouze u těžkých důchodkových přestupků. Názor ten 
je mylný. 

Podle § 477 instrukce k třicátkovému řádu z r. 1842 rozeznávají se 
podle povahy, důležitosti a následků důchodkové přestupky těžké a lehké. 
Toto rozeznávání nemělo by však podle zmíněné instrukce významu pro 
kompetencí trestati důchodkové přestupky, neboť přestupky obou druhti 
stíhaly a trestaly orgány správní (§§ 668 a 669 cit. instrukce). Histo
rický vývoj zákonné úpravy trestního důchodkového práva na území 
bývalého státu uherského po roce 1867 nasvědčuje zřejmě tomu, 
že uherské zákonodárství v různých stadiích tohoto vývoje stanovilo 
zásadu, že není-Ii ve speciální normě předpiSU o kompetenci trestati 
důchodkové přestupky, jsou finanční úřady příslušny k trestání jen 
menších důchodkových přestupkti, při nichž není úmyslu zkrátiti 
erár, kdežto trestání ostatních dúchodkových přestupků náleží do 
kompetence soudů - původně zvláštních finančních soudů, později 
určitých soudů řádných, pověřených výkonem pravomoci ve věcech 
důchodcových přestnpkú. Podle poslední zákonné všeobecné úpra
vy o rozdělení kompetence k trestání důchodkových přestupkú mezi 
řádné soudy a finanční úřady, která byla na území bývalého 
uherského státu provedena zákon. články Xl: 1909, resp. LIlI: 1912, 
náleží - v· případě, že příslušný zákon, upravující dotyčnou státní 
dávku, nemá jiného ustanovení - do kompetence řádných soudů, pově
řených výkonem pravomoci v trestních věcech důchodkoví'ch, treStání 
bněch důchodkových přestupkú, při nichž je dán úmysl směřující 1,( 
zkrácení, resp. poškození eráru, kdežto trestání menších dúchodkový61 
přestupkú, při nichž takového úmyslu není, patří do kompetence finan
č.ních úřadů, jak jde zcela nepochybně na jevo ze spojitosti předpiSU 
§ 93 zák. čl. XI: 1909 s ustanovením § lOl téhož zákona ve znění § 42 
zák. čl. Llll: 1912. 

Z toho pak plyne, že za těžké dúchodkové přestupky dlužno pok!8dati 
jen trestné činy spáchané v úmyslu zkrátiti aneb zatajiti daň, jichž tre
stání náleží do kompetence řádných soudů, pověřených pravomoci ve 
věcech důchodkových přestnpků. U těchto nikdy nemúže dojiti k přeměně 
uložených peněžitých pokut a trestů v náhradní trest na svobodě podle 
§§ 27 a 28 nařízení ministerstva spravedlnosti Č. 800/1916. Toto usta
novení týká se přeměny peněžitých pokut a trestů uložených finančn'nc; 
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úřady a jestliže tyto jsou příslušny jen k trestání jednoduchých dúchod
kových přestupkú, návrhy na přeměnu mohou se vždy týkati pouze pe
něžitých trestů uložených na prosté důchodkové přestupky, avšak nikdy 
trestů za přestnpky těžké. 

Prvá věta odst. I § 20 zákona č. 116/1927 Sb. z. a n. kV8.iifikuie 
jako těžký důchodkový přestupek jakékoli zkrácení nebo zatajeni daně 
z motorových vozidel a stanoví na ně peněžitý trest v pěti až dvacetiná
sobku zkrácené daně. Podle druhé věty tohoto ustanovení všecky jiné 
přestupky to~oto zákona - tedy ta~o,:,é, u ni~.hž .nej de o z~l:ácení a:!~b 
zatajení dane, resp. kde nelze takovy umysl Z]lSItIt - trestal! se penez;
tým trestem od 10 do 2000 Kč. Platí-li na Slovensku podle odst. 2 § 20 
cit. zákona o stíhání přestupkú zákona o silničním fondu třicátkov~ l'ády 
z r. 1754 a 1788 s instrukcí z r. 1842 a zák. čl. Xl: 1909 se vš'emi změ
nami a dodatky, pak z toho a s ohledem na to, co bylo svrchu UVedeno, 
plyne, že těmito jinými přestupky jsou jednoduché přestupky dúchod
kové, jak je má na mysli § 25 cit. nařízení ministerstva spravedbosti, 
a že k jich trestání jsou povolány úřady finanční. 

Jestliže pak § 14, odst. 1 zákona č. 116/1927 Sb. z. a n. ukládá po
platníkovi povinnost zapraviti daň z motorových vozidel před použitím 
vozidla, a to najednou na rok nebo šest měsícú, zanedbání této zákonité 
povinnosti jest jiným přestupkem, jak jej uvádí druhá věta odst. 1 § 2Q 
zákona, tedy jednoduchým přestupkem důchodkovým, ježto při řádném 
jinak splnění ohlašovací povinnosti podle odst. 1 § 16 cit. zákon~ nelze 
v tomto zanedbání spatřovati nějaké úmyslné zkrácení aneb zatajení 
daně. 

Za tohoto zákonného stavu nezaplacení daně z motorových vozidel 
v předepsané 1hútě zakládá při nedostatku zlého úmyslu skutkovou pod
statu jednoduchého důchodkového přestupku a zaň uložený peněžitý trest 
jest přeměnitelný v náhradní trest na svobodě podle § 28 nařízení býv. 
uher. ministerstva spravedlnosti č. 800/1916. 

O trestnosti těchto lehkých přestupků důchodkových rozhodují vý
lučně úhtdy finanční jako jediné příslušný úřad a ze žádného zdroje 
trestního práva důchodkového nelze vyvoditi, že by trestní dúchodkové 
soudy byly oprávněny zkoumati zákonitost takových rozhodnutí. Pro
hlásily-li oba soudy rozhodnutí finančních Madů za nezákonné, osvojily 
si pravomoc jim nepříslušející, neboť šlo o prostý - a nikoli těžký -
důchodkový přestupek. Rozhodly-li příslušné finanční úřady v oboru 
své výlučné příslušnosti, nepříslušelo soudům, aby toto rozhodnutí braly 
v pochybnost a osvojovaly si kasační právo, pro něi neměly v žádné 
právní normě opory. 

čís. 5495. 

Súd porušil zákon v ustanoveni § 5, odst. 1 zák. čís. 108/1933 Sb. 
z. a n., uznal-li obžalovaného vinným trestným činom proti cti na žalobu 
spolúČnosti obchodného práva. 

(Rozh. zo dňa 28. januára 1936, Zm III 594/35.) 
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N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti ]. Ch. pre prestupok pomluvy 
vyhovel opravnému prostriedku pre zachovanie právnej jednotnosti, poda
nému generálnou prokuratúrou podl' a § 441 tr. p. a vyslovil, že pravo
platným rozsudkom okresného "údu v Turč. Sv. Martine Zo diía 13. 
marca 1934, Č. j. T 1301/33-7, potvrdeným rozsudkom krajského súdu 
zo dňa 15. novembra 1934, č. j. To 395/34-11, bol porušený zákon 
v ustanovení § 5, odst. I zák. č. 108/1933 Sb. z. a n., pokiaľ týmto roz
sudkom bol obžalovaný odsúdený tiež k súkromnej obžalobe firmy >>V., 
spoločnost' pre stavbu silnic Z.«; najvyšší súd zároveií podra § 442, 
odst. 7 tr. p. zrušil túto čast' uvedených rozsudkov a podľa § 326, Č. I 
tr. p. oslobodil obžalovaného od obžaloby podanej naiího pre prestupok 
podra § 2 zák. Č. 108/1933 Sb. z. a n. firmou" V., spoločnosť pre stav
hu silnic Z.«. 

Z dóvodov: 

Diía 2. novembra 1933 došla k okresnému súdu v Turč. Sv. Martine 
spoločuá obžaldba Ing. ]. S. a firmy >>V., spoločnost' pre stavbu silnic 
Z.«, ako hlavných súkromných žalobcov, na ]. Ch. pre prestupok pomlu
vy podra § 2 zák. Č. 108/1933 Sb. z. a n., spáchaný diía 26. septembra 
1933 výrokom vy!ýkajúcim neodbornú prácu pri asfaltovaní ulice, pre
vádzanom spoločne Ing. J. S. a firmou V.« 

Na základe tejto obžaloby vyniesol menovaný okresný súd po preve
denom pojednávaní dňa 13. marca 1934 rozsudůk, ktorým uznal obža
lovaného vinným prestupkom pomluvy podra § 2 zák. Č. 108/1933 Sb. 
z. a n., lctorý spáchal1ým, že koncom septembra 1933 vo V. u prítomnosti 
viacerých kritizoval asfaltovanie ulice, ktoré prevádzal Ing. S. z V. a fir
ma V. za. Z., pričom sa vyslovil o tomto asfaltovaní, že je to fušerstvo, 
tedy niekomu na cti ublížil tým, že pred tret' ou osobou o iíom uviedol 
sku/očnost', ktorá by ho mohla snížit' v obecnom mienení.« Vedľa výro
ku o treste uvádza rozsudok ten ďalei, že »podfa §§ 479 a 480 tr. p. je 
obžalovaný povinný behom 15 dní od pravoplatnosti rozsudku pod exe
kúciou zaplatit' súkr. žalobníkom trovy pravotné a svedečné v o'bnose 
378 Kč.« 

Na odvolanie obžalovaného krajský súd v Banskej Bystrici ako od
volací súd rozsudkom zo diía 15. novembra 1934 rozsudok prvostup
ňového súdu na základe § 554, odst. 2 tr. p. potvrdil a zároveň odsúdil 
obžalovaného, aby podra § 480 tr. p. zaplatil do 15 dní pod t'arehou 
exekúcie »súkromným žalobcom Ing. J. S. a firme >>V", k rukám ich práv
neho zástupcu na apelačných pravotnýeh trovách čiastku 156 Kč.« 

V dóvodoch tohoto svojho ro,tsudku uvádza odvolací súd: »Krajský 
súd síce zbadal, že okresný súd mal jednanie obžalovaného kvalifikovať 
ako dvojnásobný prestupok pomluvy podra § 2 zák. Č. 108/1933 Sb. 
z. a n., lebo obidvaja súkromní žalobcovia boli tvrdením obža
lovaného na svojej cti dotknutí a obaja tiež včas podali návrh na 
potrestanie obžalovaného; poneváč všakrozsudok prvého súdu v nepro~ 
spech obžalovaného nebol napadnutý, musel krajský súd v tomto smere 
prvostupňový rozsudok ponechať netknutým.« 

Na základe uvedeného je patrné, že oba menované súdy uznaly obžalova
ného vinným prestupkom pomluvypodfa § 2 zák. Č. 108/1933 Sb. z. ano aj 
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na základe obžaloby firmy »V. spoločnosť pre stavbu silnic Z.«, že sa 
to sice neprejavilo vo výroku o kvalifikácii trestného činu obžalovaného, 
že to však malo ,vliv na určenie útrat t~estného pokračovania,lebo obidva 
súdy pri určem utrat pravneho zastúpema pnhhadly k ustanovemam 
§ 7 vlád. nar. Č. 95/1923 Sb. Z. a n. 

Týmto postupom ~ r~zhodovaním porušily však s~dy. ;ákon v .usta. 
novení § 5, odst., 1 zak., c. 10y 1933, Sb. z. a n., ktory ,vycetmo uv:,dza, 
kto krome fvzickych osob f;'0zIVa, !Jez o~hraI:l~ cli J?Odl a to!,o}o zakona 
a tedy kto je k~ome fyzlC~ych osob opravneny k. suk~omnel zalob~ l're 
trestný čin podla,tohoto ~~kO!:a ( § 15, o,dst. 1 Cit; zak.). ~edZl tymlto 
oprávnenými k sukromnej ~bzalabe r;l~ s~ uveden~ obchodne ~ pne!"y
selné podniky, lebo tleto lé'elze zahrnut an.l pod, pOjem ?>korl'0racp zako
nom uznaných.« To plyme bezpochybne aj z dovodovej zpravy ustavne
právneho výboru poslan~ck~j snemovn.e N ár5'dné~o Shr?mažd~nia k os
nove tohoto zákona, ktora vyslovne uvadza, ze vladny navrh zakona pn
znával ochranu cti aj spoločnostiam práva obchodného, čo však menOVa
nv výbor nepovažoval za nutné a vrátil sa k zákonnému stavu, ktorý tu 
bol podra § 492 tr. zák. driev rak., ktorému aj prispósobil znenie osnovy 
tak ako sa neskoršie aj stala zákonom. 

'Firma "V.« ako spoločnosf obchodného práva vóbee nepožíva ochra
ny cti a nem6žebyť ani predmetom trestJlého činu proti bezpečnosti dí. 

Podl'a toho, ČO bolo uvedené, nebol zisteným čiuGm obžalovaného 
spáchaný prestupol~ P?~luyY na škodu firmy, "V., spolo~nosť pre staylJu 
silníc Z.« Preto najvyssl sud vyhovel opravnemu prostnedku, podanemu 
generálnou prokurattírou podra § 441 tr. p. 

čís, 5496. 

Preskúmal-li sborový Súd ako Súd odvolací sám svoje usnesenie, 
porušil zákon v ustanoveniach § 378, odst. 3, § 556, odst. 1 tr. p_ a za
vinil zrnatok podl'a § 384, čís. 4 tr. p, 

Ustanovenie § 323, odst. 1 tr. p. prepokladá upustenie od obžaloby 
podl'a zákona učinené, t. j_ v takom období pokračovania, kedy s ním 
zákon spojuje ešte vliv na rozhodnutie súdu práve v tomto ustanovení 
zákona stanovený. 

Upustil-ti súkromný žalobca proti ustanoveniu § 19, odst. 1 zák. 
čís. 108/1933 Sb. z. a n. od obžaloby teprv na odvolacom hlavnom po
jednávaní, nemože byť na základe tohoto jeho prejavu trestné pokra
čovanie zastavené. 

(Rozh. zo diía 28. januára 1936, Zrn III 596/35.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti E. P. pre prestupok pomluvy 
podľa § 2 zák. č. 108/1933 Sb. Z. a n. vyhovel opravnému prostriedku 
pre zachovanie právnej jednotnosti, podanému generálnou prokuratúrou 
podra § 441 tr. p., a vyslovil, že pravoplatným usnesením krajského stí
du v Nitre zo diía 29. marca 1935, č. To 76/35, pokiaf ním bolo pozba
vené platnosti usnesenie tohože súdu v tejže veci, vynesené na hlavnom 
pojednávaní odvolacom dňa 9. marca 1935, bol porušený zákcm v usta-
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novení § 378, odst. 3 tr. p. v znení zák. čis. 1/1920 Sb. z. a n. a v usta
novení § 556, odst. I tr. p.; ďalej vyslovil naÍvyšší súd, že usnesením 
tohože súdu vyneseným na hlavnom odvolacom 'pojednávaní dňa 9. mar
ca 1935, ktorým bol rozsudok prvostupňového súd1l zrušený a trestne 
pokračovanie proti E. P. bolo zastavené na základe upustenia od obža
t~1Jy súkromných žalobcov, bol porušený z~.kon v 1lstanovení § 19 zák. 
CI;S. 108/1933 Sb. z. a n. a § 323 tr. p.; v dósledk1l toho zrušil najvyšší 
sud na základe § 442, odst. 7 tr. p. a z dóvodu zmatočnosti podYa 
§ 384 , Č. 4 tr. p. usnesenie krajského súdu zo dňa 29. marca 1935 v tej 
časti, ktorou bolo usnesenie tohože súdu zo dňa 9. marca 1935 platnosti 
zbavené. Inak nemalo usnesenie najvyššieho súdu účinku pre strany. 

Dóvody: 

E. P. bol rozsudkom okresného súdu v Nitre Č. T 1091/34 zo dňa 
29. januára 1935 odsúdený pre prestupak pomluvy podYa § 2 zák. Č. 
l 08/ 1933 Sb. z. a n., spáchaný na úkor mestských úradníkov a zamest
nancov mesta N., s použitím ~ 21 prestupkového zákona na 3000 Kč 
peňažitého trestu, ktorý v prípade nevymožiteYnosti má sa premenil' na 
uzamknutie v trvaní 30 dm. 

Na hlavnom odvolacom pojednávaní, konanom na základe odvolania 
verejnéhožalobeu a oMalovaného dňa 9. marea 1935 pted odvolacím 
senátom krajského súdu v Nitre, prehlásil verejný žalobca, že bere obža
lobu povereníka štátneho zástupcu zpal', lebosúkromní žalobcovia nedali 
zmocnenie ku stíhaniu obžalovaného, a že netrvt\ na jeho potrestaní. 

Obžalovaný na dotaz predsedu prehlásil, že inkriminované výroky 
Yutnje, zpal' ich bere a je ochotný toto prehlásenie uverejniť v miestnvch 
novinách »N. S.« a »N. L.« a že súhlasí, aby opis zápisnice odvolacieho 
P?jedl!ávania bol zaslaný obecnému úradu mesta N. Zástupca súkrom
nych zalobcov a mesta N. potom prehlásil, že obžaloby here zpaf a sú
hlasí s tým, aby trestné pokračovanie proti obžalovanému bolo zastavené 
so súčasným zrušením prvostupňového r020sudku. 

Po týchto prejavoeh strán krajský ,úd ako súd odvolací vyniesol u·· 
snesenie, ktorým prvostupňový rozsudok zrušil a trestné pokračovanie 
proti ()bžalovanému na základe § 323 tr. p. zastavil, uvedúc v usnesení 
ako dovod: »lebo súkroffiní žalobcovia vzali obžalobu zpaf a súhlasi1i 
so zrušením prvostupňového rozsudku.« 

Súkromný žalob-ca dr. Š. H. napadol toto usnesenie podaním zo dňa 
22. marca 1935, v ktorom jednak žiada o opravu zápisnice o hlavnom 
odvolac01l1 pojednávaní, jednak vytýka nez;]ko[][]osf postupu odvola
cíeho súdu dotyčne zrušenia prvostupňového' rozsudku a zastavenia 
trestného pokračovania. 

Od\Čolací súd, ačkorvek toto podanie bolo opozdené a zákonom vy
lúčené, usnesením zo dňa 29. marca 1935 nevyhovel sice žiadosti o opra
vu zápisnice, ale vyhov1ljúc výtke o nezákonnosti postupu, pozbavi! vlqst
né usnesenie zo dňa 9. marca 1935 platnosti a nariadi1 nové odvolacie 
hlavné pojednávanie. 

Týmto postupom porušil odvolací súd zákon v neprospech obžalova
ného. S 378. odst. 3 v znení zák. č. 1/ 1920 Sb. z. a n. stanoví, že usne-
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senie sborového súdu preskúmavá vrchný súd. Preskúmal-li tedy sborový 
súd sám svoje usnesenie a toto -- na základe podania súkromného ža
lobeu ktoré nazýva žiadosť ou - pozbavil platnosti, porušil zákon v ho
recit;vanom ustanovení trestného poriadku a prekročil tak ohor svojej 
posobnosti, čím zavinil zrna tok podra § 384, Č. 4 tr. p. Krome toho pre
skúmanie usnesenia sborového súdu ako súdu odvolacieho je vylúčené 
§ 556, odsl. 1 tr. I?" pod'ya ktorého je ~t'ažnos~, proti takému ,usnes.eniu 
neprípustná ~ krajsky sud tedy porusl1 SvoJlm rozhodnulIm zakon 
i v ustanovem § 556, odst. 1 Ir. p. 

Bolo preto treba opravnému prostriedku pre zachovanie právnej jed
notnosti podanému generálnou prokuratúrou vyhoveť a vyslovit', že zá
kon bol porušený v uvedených miestach zákona, zároveň však, poneváč 
l1snesenie toto holo v neprospech obžalovaného, lebo nim ožil zrušený 
prvostupňový odsu~zujúci ;'ozsudok ,a bolo ;:tariadené ďalšie trest;:té 1'0-
l,račovanie proÍl obzalovanemu, klore bolo uz proÍl nemu zastavene, bolo 
(r('ba v smysle § 442, odst. 7 tr. p. a z dovodu zmatku podra § 384, 
Č. 4 tr. p. vadné usnesenie zrušiť a ponechat' v platnosti usnesenie zo 
dřea 9. marca 1935. 

§ 19, odst. 1. zák. Č. 108/1933 Sb. z. a n. stanoví, že súkromný ža
lobca maže upustit' od stíhania, len pokiaf súd prvej stolice nepočal vy
hlasovať rozsudok. Keď súkromní žalobcovia upustili od obžaloby nč 
odvolacom hlavnom pojednávaní, stalo sa tak v takom období trestného 
pokračovania, kedy rozhodnutie súdu týmto prehlásením žalobcov 
v smysle horecitovaného zákonného ustanovenia nemohlo už byť obmed
zmé a nemohlo tedy ani slúžiť toto prehlásenie strán za základ k roz
hodnutiu podYa § 323, odst. 1 tr. p., ktoré predpokladá upustenie od 
obžaloby podl'a zákona učinené, tedy učinené v takom období pokračo
vania, kedy s ním zák?n spojuje ešte vliv na rozhodnutie súdu práve 
v § 323 tr. p. stanoveny. 

Keď odvolací súd prez to prvostupňový odsudz.ujúci rozsudok zrušil 
a trestné pokračovanie na základe § 323 tr. p. zastavil pre zpaťvzatie 
obžaloby stranami, porušil zákon v tomto jebo ustanovení ako i v usta
novení § 19 zák. Č. 108/1933 Sb. z. a n. Poneváč však usnesenie bolo 
v prospech obžalovaného, nemá prítomné rozhodnutie v tejto časti rre 
strany účinku. 

čís. 5497, 

Ustanovením § 66, odst. 1 tr. zák., že pokus zločinu alebo prečinu 
má byť trestaný miernejšie než dokonaný čin, nie je stanovená žiadna 
zvláštna nižšia s!ldzba na pokus zločinu alebo prečinu, menovite ,nie je 
vyslovené, že by najvyššia výmera trestu za pokus zločinu alebo prečlnu 
nesmela presahovať spodnú hranícu trestnej sadzby stanovenej zákonom 
na dokonaný zločin alebů prečln. 

(Rozh. za dňa 28. januára 1936, Zrn lil 'i98/35.) 
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Na j vy Š š í s ú d v lrestnej veci proti P. M., obžalovanému z po
kusu zúmyselného zabitia podYa § 279 tr. z. ai., zmatornú sťaŽfiosť 
obžalovaného a jemu ustanoveného obhájcu čiastočne zamietol a čia" 
stoene odmietoJ. 

Z d ó vod o v: 

Obžalovaný a jemu ustanovený obhájca ohlásili proti rozsudku porot
ního súdu zmatočnú sťažnosť čo do výšky trestu. Zároveň prehlásil 
cbžalovaný, že trest ihneď nastúpi. 

V písomnom odóvodnení tejto zmatočnej sťažnosti vytýkajú sťažo
vatelia, že porotný súd vymeral obžalovanému pre pokus zločinu úmy
selného zabitia človeka proti ustanoveniu trestného zákona trest 12 roč
Dej káznice, nako Yko v smysle § 66 tr. z. mal mu byť trest vymeraný 
nižšie trestnej sadzby, stanovenej na dokonaný čin, a to následkom po
Yahčujúckh okolností, na ktoré zmatočná sťažnosf poukazuje, v miere 
sníženej, s upotrebením zmierňovacieho ustanovenia trestného zákona. 

Poneváč sfažovatelia nenamietajú v zmiitočnej sťažnosti, že by bol 
porotný súd aj v tom porušil zákon, že nevymeral obžalovanému trest 
za použitia § 92 tr. z., a poneváč obžalovaný po ohlásení zmiitočnej 
stažnosti prehlásil, že chce trest ihneď nastúpiť, a tým prejavil, že sa 
spokojuje s druhom uloženého trestu, neYze hYadiac na ůbsah odóvod
nenia zmatočnej sťažnosti vykladať ju inakšie, než že sťažovateHa hore 
uvedenou výtkou chcú uplatňovať vecný dovod zmatočnosti podfa 
2. bodu § 385 tr. p. Zmatočná sťažnosť v tomto smere je bezpodstatná. 

Zločin úmyselného zabitia človeka sa trestá, je-li dokonaný, podYa 
§ 279 tr. z. trestom káznice od 10-15 rokov. Predpisom I. odsl. § 66 
.tr. Z. je len vo všeobecnosti ustanovené, že pokus zločinu alebo prečinu 
má byť trestaný miernejšie než dokonaný čin. Ale tým nie je stanovená 
žiadna zvláštna nižšia sad1!ba na pokus zločinu alebo prečinu a meno
vite nie je vyslovené, že by najvyššia výmera trestu za pokus zločinu 
alebo prečinu nesmela presahovať spodnú hranim trestnej sadzby, sta
novenej zákonom na dokonaný zločin alebo prečin. 

Že opačný náhYad sťažovateYov je omylný, vychádza z ustanoveni::! 
2. odst. § 66 tr. z., ktorý výslovne uvádza, že trest za pokus Yze u!ožiř' 
i pod najnižšou hrankou trestnej sadzby. Porotný súd preto neprekročil 
pri výmere trestu obžalovanému med ze sadzby stanovenej zákonom a 
rozsudok tedy netrpí vadou, ktorá by tvorila vytýkaný zmatok. 

čís, 5498, 

Ustanoveni § 463 jr, zák, se vztahuje i na manžely rozvedené, se
jdou-li se znovu po rozvodu a žiji ve společné domácnosti. Skutek je 
posuzovati podle tohoto ustanoveni i tehdy, byla-Ii věc odňata z úscho'/y 
osoby třetl, s pachatelem ve společné domácnosti nežijicí. \ 

žádost za stlhání pro tento přestupek je podati u soudu v preklu
sivnJ lhůtě § 530 tr. zák, 

(Rozh. ze dne 29. ledna 1936, Zm j 1319/35.) 
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N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
cbžalovaného B. M. do rozsudku krajského soudu v Liberci ze dne 
27. září 1935, pokud jím stěžovatelka byla uznána vinnou přestupkem 
krádeže podle § 460 tr. zák., zrušil rozsudek prvého soudu v napadané 
odsuzující části jako zmatečný a zprostil obžalovanou podle § 259, 
č. 2 tr. ř. obžaloby, že v neznámý den v roce 1934 v Liberci odňala pro 
svůj užitek z držení a bez přivolení A. M. dblek, sportovní boty, 3 ko
šik 2 punčochy a 10 ponožek, vše v úhrnné ceně asi 1500 Kč, tudíž 
cizí movité věci v hodnotě nepřevyšující 2000 Kč, čímž prý spáchala 
přestupek krádeže podle § 460 tr. Z. 

D ů vod y: 

Proti výroku odsuzujícímu stěžovatelku pro přestupek krádeže podle 
§ 460 tr. Z. zmateční stížnost dovolávajíc se číselně důvodu zmatečnosti 
č. 10 § 281 tr. I'. právem namítá, že nalézací soud po právní stránce po
chybil uznav, že ustanovení § 463 tr. z. o krádežích a zpronevěrách 
mezi manžely nebo blízkými příbuznými žijícími ve společné domácnosti 
nemá zde místa, poněvadž v době, l<dy obžalovaná odcizila svému man
želu věci, o něž jde, bylo manželství již soudně rozvedeno, třebaže se man
želé M-ovi po rozvodu zase sešli a bydleli ve společné domácnosti. 

Tento názor, jejž napadený rozsudek ostatně nijak blíže neodůvod
ňuje, nemá však opory ani v doslovu § 463 tr. z., jenž mluví o krádežích 
a zpronevěrách spáchaných mezi manžely, (rodiči nebo mezi sourozenci), 
dokud žijí ve společné domácnosti, aniž činí výjimku pro případ, že 
manželství bylo rozvedeno, - ani v duchu a účelu tohoto zvláštního 
předpisu zákona, uváží-li se zejména, že rozvodem od stolu a lože podle 
§§ 103 až 109 obč. zák. manželství se nezrušuje, nýbrž (jinak než při 
rozluce) trvá dále (srovn. plenární rozhodnutí č. 6936 Sb. n. S. civ.) 
a že účinky rozvodu mohou býti odčiněny již pouhým návratem soudně 
rozvedených manželú k soužití (§ 110 obč. zák., srovn. plenární usne
sení č. 7622 Sb. n. S. civ.). S tohoto hlediska není tudíž překážky, aby 
čin obžalované nebyl posuzován podle § 463 tr. Z. Tomu nevadí ani sku
tečnost, že odcizené věci nebyly ve společném bytě, nýbrž v uschování 
jinde, neboť podle § 463 tr. Z. rozhoduje jen, zda osoba, jíž odcizená 
věc náleží, je manželem nebo hlízkým příbuzným pachatelovým a žije 
s ním ve společné domácnosti. Za těchto předpokladú je skutek posuzo
vati podle § 463 tr. Z. i tehdv. byla-li věc odňata z úschovy osoby třetí, 
ve společné domácnosti s pachatelem nežijící (srovnej rozh. Č. 4195 sb. 
víd. nejvyššího soudu). Nalézacímu soudu nelze přisvědčiti, ani pokud 
podotýká, že jde v souzeném případě vlastně o podvod a nikoliv o krá
dež, protože stěžovatelka předstírala bytné, že ji pro věci posílá muž, 
neboť tím si stěžovatelka jen zjednala přístup do cizího bytl, kde pak 
mužovy věci z jeho kufru o své újmě odňala, tedy nepřiměla bytnou lstivým 
předstíráním k lomu, aby jí věci vydala. 

N alézací soud je na omylu, i pokud má za to, že ani s hlediska ustano· 
vení § 463 tr. Z. nic nebrání odsouzení obžalované pro přestupek podle 
§ 460 tr. z., jímž byla uznána vinnou, poněvadž prý z toho, že se 
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stězovatelčin manžel připojil k tresiní'llu (i zení jako soukromý účastník 
je vidno, že ž~dá, aby jeho manžel!<a byla potrestána. Přestupek podl~ 
§ 463, tr. z. Je, delIktem soukromozalobním, nebof § 463 tr z. ustano
vUJe, ze tento p~es~upek múže býti trestán jen, zažádala-Ii o to hlava ro
dmy. Podle prve vety § 530 tr. z. není v případech v nichž trestní soud 
smí I~řečin ~eho přestupek stíhati jen k žádosti z6častněné osoby 
k.~omeho obzal~bce), ten, kdo je po zákonu oprávněn podati tuto žádost 
!~Z k tomu oprávněn, nežaloval-1i po šest neděl od doby, co o trestnén; 
cmu nabyl vedomosti. Podle obsahu spisů podal stěžovatelčin manžel 
A. M. dn,: 16. června 1934 u státního zastupitelství treslní oznámení na 
svou manzelku mezi jiným též pro skutek, o nějž jde takže je nepo
chybné, že tehdy již o něm věděl. Prohlásil-li pak A. M. teprve dne 21. 
srpna 1934, byv soudem vyslechnut jako svědek že trvá na . 
oznámení, bere jeho obsah za svou svědeckou výpověď a že se připojuje· 
k trestnímu řízení jako soukromý účastník, je zřejmo že i kdyby v tom 
bylo možno spatřovati žádost hlavy rodiny ve smyslu § 463 tr. z., nebylo 
A. M. u soudu o potrestání stěžovatelky za onu krádež zažádáno v ža
~obní lhůtě šestinedělní, stanovené první větou § 530 tr. z. (srovn. rozh. 
c. 4280 Sb. n. s.). Jak zrušovaCÍ soud vyslovil a odůvodnil v nálezu 
uveřejněném pod č. 3046 Sb. n. 5., nestačí k zachování práva žalobního 
podle § 530 tr. z. návrh na stíhání činu (z úřední moci) u státního za
stypitelství, nýbrž je třeba (§ 46 tr. ř.), aby byl dotčený projev učiněn 
pnmo u soudu, a to podle § 530 tr. z. ve lhůtě šestinedělní;, oním ná
vrhem se neodkládá ani nestaví běh preklusivní šestinedělní lhútv § 530 
Ir.z. . 

Podle toho, co uvedeno, nastala v souzeném případě s hlediska 
§ 463 tr. z. prekluse práva žalobního (I. zv. subjektivní promlčení) 
podle § 530 tr. z. a je tu tedy okolnost, pro kterou skutek již nemůže 
býti stíhán. Pominuv tuto okolnost, zatížil nalézaCÍ soud svúj rozsudek 
v dotčené části 2)matkem podle č. 9 b) § 281 tr. ř. 

čís_ 5499_ 

Bol-Ii predmetom O'bžaloby a rozS11dkov nižších súdov len jednO'
násobný prečin fažkého poškodenia na tele, spáchaný na jednej osobe 
nie ,je d~há os~~a »pošk?denou« ': smysle ~ 13, odst. 6 tr. p. a nie j~ 
opravnena pOUZlt opravnych prostrtedkov, a! ked' 53 rozsudky v dóvo
doch pre súvislosť dO'týka.iú jej poranenia, ktoré utrpela pri tejže pn
ležitosti_ 

Riadič motorO'vého vO'zidla nemůže sa I< beztrestnosti svO'jho ko
nania, ktorým ohrožuje bezpečnosf iných, dovolávať toho, že predpo
klada! alebo mohol predpol<ladať kh opatrnosť, I<eď sám zavčas a v do
statoČllej miere neučiní, čo bol0 s jeho strany I< odvráteniu nebezpečen- . 
stva potrebné, a spol'ahne sa práve len na opatmosf ohrožených ooob. 

Pričinná súvislosť, založená už tým, že riadič neZl11iernll včas ryclJ- ' 
losť svojho vozidla, nebola odstránená ani pretrhnutá tým, že oorož1(nie 
00011, sposobené už rychlou jazdou rladičovou, bO'lo prípadne ešte zvý
šené ieh ďalšim chovanlm. 

(Rozh. ZD dňa 30. januára 1936, Zrn lil 557/35.) 
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Na j vy Š š i, s ú d v trestnej ve ci proti E. B;, obžalovanému zpre
činu ťažkého poskodema, na tel~ z,n~dbalo,sh p?dl a § ~l~, odsl. 2 k z., 
vyniesol rozsudok, ktorym zmatocnu sfaznosť podanu ť. V. odmletol; 
vyhovel však zmatočnej sťažnosti M. V-ovej z dovodu zmatočnosti podYa 
I) 385 č. I a) tr. por., zrušil rozsudky súdov nižších stolíc v celom 
obsah~ a uznal obžalovaného vinným prečinom ť ažkého poškodenia na 
tele z nedbalosti podYa § 310, odst. 2 tr. z., ktorý tak spáchal, že dňa 
27. augusta 1934 na hradskej medzi l. a T. ako riadič auta z povolania, 
vedúc po klzkej hradskej auto rychlosťou 40-50 km za hodinu, aČkoY· 
vek v jazdnej dráhe 'boli na krátku vzdialenosť 40 krokov 2 Yudia, tedy 
takou rychlosťou, ktorej za týchto okolností nebol pánom, a nezvoYniac 
ju zavčas primerane tak,. aby bezpešno~f osáb v. jazdne.i dráhe ne~la 
ohrožená, tedy nedbalost ou a porusemm pravldlel svo]ho povolama, 
totiž predpisu § 12, odst. 2 a 3 (posl. prípad) vlád. nariadenia č. 107/ 
1932 Sb. z. a nar. zachylil autom ť. V. a M. V-ovú a spásohil tejto 
fažké poškodenie na tele v trvaní viac než 8 dní. 

Z dovodov: 

Proti odvolaciemll rozsudku, ktorým bol potvrdený oslobodzujúci 
rozsudok súdu prvej stolice, podali zmatočnú sfažnosf náhradní sú
kromní žalobcovia ť. V. a M. V-ová. Prvý z nich nie je k podaniu zrna
točnej sfažnosti oprávnený. Predmetom obžaloby, hoci je v nej zbyločne 
uvedené, že obžalovaný aj ť. V-ovi sposobi! zranenie Yahké do 8 dní zho
jiteYné, je iba jednonásobný prečin ťažkého poškodenia na tele a vzťa' 
huje sa tedy obžaloba zreteYne len na ten čin obžalovaného, ktorým sp6-
sobi! M. V-ovej zranenie ťažké viac ako 8 dní trvajúce. Aj keď sa rozsudky 
v dovodoch pre súvislosť dotýkajú zranenia ť. V., je ieh predmetom 
v právnom smysle iba trestný čin jednonásobného prečinu ťažkého po
škodenia na tele, založený zranením M. V -ovej; z činu týmto výsledkom 
určeného nebolo však poškodené žiadne právo ť. V., ktoré by bolo chrá· 
nené trestným zákonom, nie je tedy v trestnom pokračovaní zavedenom 
len pre trestný čin spáchaný na M. V-ovej poškodeným ve smysle § 13, 
odsl. 6 tr. por. a nie je preto ani oprávnený prevziať zastúpenie obžalo
by ako náhradný súkromný žalobca v smysle §§ 42 a nasl. tr. pOL 
a zvlášte podYa § 52, odsl. 2 tr. pOL použif opravného prostriedkll 
zmatočnej sfažnosti. Zmatočná sťažnosť ť. V. bola tedy odmielnutá 
podYa § 434, odst. 3 tr. por. ako podaná od osohy neoprávnenej. 

PokiaY je zmatočná sfažnosť poškodenej M. V, založená na dovode 
zmatočnosti podYa § 385, č. I a) tr. por., bolo jej priznané plné oprávne
nie. Vrchný súd ústil, že obžalovaný išiel autom rychlosťou 40-50 km 
v hodine, tým je implicite podYa jednoduchého výpočtu zisiené, že 1 km 
ušiel pri tejto rychlosti najneskoršie za 90 vterín (zodpovedá· rychlosti 
40 km) a že za jednu vterinu tedy urazi! najmenei II m. Ďalej je 
vrchným súdom zistené, že na vzdialenosť 40 'krokov ibadal obžalovaný 
E. a M. V-ových, klorí v tej dobe práve prechádzali hradskú a bolí na 
prostriedku. Je zistené, že obžalovaný prez to pokračoval v jazde ď alej; 
poneváč vrchný súd vytkr.1.l1 zvlášť len závažné okolnosti, inak prijimajúc 
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skutko;1. stav zistený súdom prvej stolice, v tomto však je zrejme prijaté 
za sprav~e zodpovedanie obžalovaného, ktoTÍ' udal, že keď rudí na uve
;enu vzdJalenosf zb~dal] dal znan:enie klaksonom a na vzdialenosť asi 
-? k~oko':, dal zno,vu slgna! a.v tom aj zabrzdil, treba považovat' aj za ziste
!1e, ze obzalovany nebrzdIl lhneď, keď na uvedenú, pri rychlosti 40-50 
Km za hodmu celkom k~átku vzdialenosť 40 krokov videI pred sebou u
prostred hl adskeJ prechadzat' dvoch l'udí, ale že išiel až na vzdialenosť 
20 kr?kov uved~nou ne~menšenou rychlost:ou. Z výpovedí samého obža-
10,va~eho však sud prveJ stolIce uVl~dol a tym aj prijal za zistené a vrch
ny sud to prevzal, ze cesta bola vel ml mokrá a preto brzda nereagovala. 

Za týchto okolností nemohol a nesmel obžalovaný beztreslne už hneď 
?? toho" m?mentu" kedy sp.ozorov~l uprostred silnice dvoch prechádza
Juclch 1 Udl na kratku v.zdlale~osť 40 krokov, pokračovať v jazde ry
lhlosťou 40-50 km, pn ~toreJ sa musel k l'uďom dostal' ani nie za 3 
v:enny, tedy za celkom kra.t~u ,dob~; pr! nej by ani za llormálneho stavu 
cesty ;tem~~ol s IStOtOU poclta! s t~m,. ze v tejto 7chlosti auta predíde 
p:~chadzaJuclch chodcov bez ohrozema leh bezpecnosti. Na mokrej sil
~~Cl nesmel sa sP.ol' ah?úť na to, ~e prípadne, keď bude Ireba, zabrzdí 
nemne ,v posledneJ. ~hVll!, lebo a.ko sofer z povolania musel vedeť, že brzdy 
nr,elen ze nefu;rgu JU na mok:.eJ sIlnIcI d~st', bezpečne, ale naopak prud
kym zabrzden~m ~a nebezp~cl~ pre O~OIOl.ducich ešte zvyšuje prípadným 
sll!ykom. ~eďze sam vrchny sud uznava, ze manželia V-oví mali dosť prí
lezltostl ~ casu cestu p,re auto uvofniť, lebo išlo tu len o 2-3 urýchlene 
vY~onane ~r~ky, vychadza z toho, že ani podfa jeho názoru nebola si
t~aSI~ t<:lka, z~ by bol mohol obžalovaný počítal' aspoň so stejnomerným 
oalslm konanrm ch?dcov, ~torí mu boli v ceste prekážkou, ale že 'hy 
z lch strany bol? byvalo aj ~n pravldelno~ prie~hu treba krokov urý
chlene vykon~~ych, teda ~khvneho k?nama samych ohrožených osob, 
aby ony odvratlly nebezpecenstvo, klore lm z rvchlej jazdy auta beznrc
slre,dne hr~zllo. Niet pochybnosti, že riadič auta nemože sa k beztrest~osti 
takeho, svoJho konama, klorým on ohrožuje bezpečnost' iných, dovolávať 
toho, ze predpokladal alebo mohol p,edpokladať ich opatrnosť dokonca 
\' m!~r; :vlášť zvýše~ej, keď naopa~ sám zavčas a v dostatoč~ej miere 
neucml, co by k odvratenru nebezpecenstva holo s jeho strany potrebné 
a spoYahne sa práve len na opatrnosť osob ohrožených. V súdenom orÍ~ 
pade sheh .okolno~tí činil nutným, aby obžalovaný ihneď po spat;ení 
c~odcov v ]azdneJ dráhe na krátku vzdialenosť pri mokrej silnici zmier
ml. b;zodkladr;e IJ:chlosf jazdy na takú mieru, aby bol jej pánom k bez
pecnemu a vcasnemu zastavemu auta aleho ku správnemu obídeniu 
chodcov v j~zdnej dráhe, v tom prípade, že by oni vlastnou opatrnosťou 
- urychlenym vzdlalemm sa z ]azdne dráhy - sami nezaistili svoju 
bezpecnosf. Toto obžalovaný podYa zislenÍ neurobi! ale brzdil až na 
lakú vzdialenosf, pfi klorej v danej situácii pánom ;ychlosti byt' nemo
hol a nebol, a porušil tak v svojom povolaní predpisy § 12, odst. 2 a 3 
p~sl. prípad vládneho nariadenia Č. 107/1932 Sb. z. a n. Keďže pri 'ná
lezlte] opatrnosti bol by to aj musel predvídať, že aulo neovládne, konal 
nedbale, nehl'adiac na nebezpečie ohrozenia rudí v iazdnej dráhe ry-
chlou jazdou auta. . 
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Pri tomto právllom posúdení jeho nedbalosti už v tom stadiu prie
behu klorý vrchný súd poznačuje aka jeho prvú fázu, je vlastne bezvý
zna~né čo sa stalo v t. zv. druhej fáze, kedy obžalovaný zbadal, že 
manželi~ V-ovi namiesto aby uvofnili cestu, fahajú jeden druhého na tú, 
druhý na onu stranu hradskej. Kauzálna súvislosť medzi konaním obža
lovaného a nastalým úrazom poškodenej započala už vtedy, kedy obža
lovaný bol v smysle toho, čo bolo vyše uvedené, po spatrení prekMky 
v jazdnej dr~he povinný zmie~niť rychlosť svojej jazdy na takú mieru, 
aby bol jej panom. v: !eJto ChVIl! pn vzdlalenoslI 40 krakov n,ebol! l'udla 
na silnicI takou prekazkou, l<tora by sa mu vyskytla v pzdneJ drahe tak 
bezprostredne a nenadále, že by nemohol nebezpečie zaVČas od-strániť 
alebo aspoň na najmenšiu mieru obmedziť ;vstúpenie chodcov do jazdnei 
dráhy na takú vzdialenosť preto obžalovanébo neexkulpuje. Kauzálna 
sÍ1vislosť založená už tým, že obžalovaný nezl)Jierni! rychlosť na vzdiale
nosť 40 krokov, nebola potom odslránená ani pretrhnutá tým, že ohra
zenie osob - rychlou jazdou obžalovaného už sposobené - bolo prí
padne ešte zvýšené ich ďalším konaním. Preto najvyšší súd nemusel 
skúmať, pokiaf prípadne aj ich neopatrnost' pri vyhýbaní spolu prispela 
k privodeniu nastalého ťažkého úrazu M. V-ovej. Nefze ani teprv z !o
hoto ďalšÍeho priebehu usudzovať, či obžalovaný aspoň potom učinil 
všelko, ČO v tejto situácii bolo vhodné k odvráleniu hroziaceho nebezpe
čenstva, leho keďže sa mu ani tým sposobom nepodarilo zamedziť ná, 
sledky predošlej nedbalosti a porušenia predpisov, musí znášať zaň plnú 
zodpovednost' . 

čís, 5500, 

»Shluknutím« rozumie sa srotenie viičšieho počtu osób za zamýšfa
ným účelom, Nevyžaduje sa, aby sa jednotlivci na shluknuti zúčast.neni 
o veci vopred usnies\i; stačí, soskupia-li sa jednotlivé osoby v tlupe 
s vedomlm, že tlupa zamýš1'a nási1ne vystúpiť proti orgánu vrchnosti, 
aleho pripojJ-1i Ba niekto v tomto vedomí k tlupe už utvorenej. 

Každý jednotlivec je odpovedný za všetky činy tlupy bez ohl'adu na 
to, či sa zúčastnil len svojou pritomnosťou, atebo či sám tiež vyvinul 
nejakú pozitivnu činnosť. 

(Rozh. zo dňa 1. februára 1936, Zrn III 455/35.) 

N a j v y Š š í s ú d v lreslnej veci proli A. H. a spol. pre zločin 
nási1ia proti orgánu vrchnosti zmaločnú sťažnosf obžalovaných čia
stočne odmielol, čiasločne zamietol. 

Z dóvodov: 

V smysle § 385, Č. I a) tr. p. napádajú st'ažovatelia rozsudok odvo
lacieho súdu préto, že nebolo dokázané, že boli členmi shluknutia vtedy, 
keď celá vet sa odohrala, že sa na celý prieheh len dívali pred svojím 
domom, že svedkovia sa mohli mýlit', že výpoveď A. H. nemóže byť do 
ch l' adu vzatá. 
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Odvolací súd naproti tomu zistil, že všelci sťažovateHa boli v zá· 
stupe ('ítajúcom asi 80 osób, shromaždenom pred domom K., kde úrad· 
níci dochodkovej kontroly s členmi uniformovanej finančnej pohraničnej 
stráže konali prehliadku za účelom zistenia tajného pálenia. 

Takto prevedená zmatočná sl'aŽt1osl' je len neprípustným brojením 
proti zistenému skutkovému stavu, ktoré sa prieči zásade § 33, odst. 3. 
por. nov. 

Zbývajúca časl' zmatočnej st'ažnosti založenej na tomže § namieta, 
že k ustáleniu viny je treba, aby pristúpenie k shluknutiu stalo sa s tým 
vedomím, že dav zamýšr a násilne vystúpiť proti orgánu vrchnosti, ie 
oni sami sa nezúčastnili tohoto shluknutia, aby výkon finančných orgá
nov bol marený, ale ako jednoduchí dedinskí Yudia len zo zvedavostL sa 
dívali na to, bez toho že by boli vyhrážali alebo niečo podobného robili. 
Táto časl' zmatočnej st'ažnosti je bezzákladná. 

Rozsudky nižších súdov zistily mimo shora uvedených skutočností, 
že niektorí členovia zástupu na finančné orgány hádzali skaly, nadávali 
im, kričali na nich a tak hrozive sa proti nim chovali, že títo museli 
upustit' od ďomovej prehliadky už započatej a odíst' z dediny, kde chceli 
ešte iné domové prehliadky konať, že boli prenasledovaní pri odchode 
z dediny a bolo na nich hádzanéskalami. 

Podra § 4, odst. I a § 6, odst. I zák. čl. XL/1914 shluknutie, kto
rého účelom je násilím alebo nebezpečnou hrozbou prekážať úradnému 
orgánu v takom výkone jeho povolania, ktorý je po práve, bolo-li spá· 
chané 50 zbraňou, je zločinom. 

Shluknutím rozumie sa srotenie vačšieho počtu osob za zamýšraným 
účelom. Nevyžaduje sa, aby jednotlivci na shluknutí zúčastnení sa o veci 
vopred usniesli, stačí, keď jednotlivé .osoby sa soskupia v !lupe s vedo
mím, že tlupa zamýšfa násilne vystúpiť proti orgánu vrchnosti, lebo 
že v tomto vedomí sa niekto k tlupe už utvorenej pripojí. podra zákona 
wpovedá každý jednotlivec za všetky činy tlupy bez ohradu na to, či sa 
zúčastnil len svojou prítomnosťou alebo či sám tiež vyvinul nejakú inú . 
pozitívnu činnosť. 

Násilné chovanie účastníkov shluknutia, najma nadávanie, kričanie 
na orgány vrchnosti,hrozenie kyjanicou, hádzanie skalami po nich a ich 
prenasledovanie pri odchode z dediny svedčí zrejme o tom, že sťažova
telia o účelu shluknutia nemohli byť v pochybnostiach, že aj v ďobe účasti 
tJa ňom znali tento účel, s týmto a so spósobom jeho prevedenia aj súhla
sili a svojou prítomnosťou k dosaženiu jeho napomáhali. Sťažovatelia 
by 'holi odišli, keď by s počínaním davu neboli súhlasi!i. Preto nemýlil 
sa vrchný súd, keď za vinných uznal obžalovaných pre zločin podYa § 4, 
odst. I a § 6, odst. I zák. čl. XL/1914. 

čís. 5501.. 

Nedostavil-li se soukromý žalobce ke hlavnímu přelíčení v době, kdy 
bylo vyvoláváním započato, nastala domněnka, že· ustoupil od stiliáni. 

Domněnka taje nevyvratitelná a právní účinky její nelze odstraniti 
žádným rozhodnutim nebo opatřením soudním. 
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Bylo-Ii hlavní přelíčení vyvoláním věci započato, .má býti ř!zenl" ne
d stavil-Ii se soukromý žalobce, zastaveuo usnesenun vydanym pred
s~dOU soudu, nikoli radní komorou. 

(Rozh. ze dne 4. února 1936, Zrn I 758/35.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zm~teční stížnosti 
bžalovaného do rozsudku krajského soudu trestního Jakožto soudu 
~metského v Praze ze dne 2? dubl.l~ 1935, jímž 'hyl stěžovatel ~znán 
vinným přečinem podl~ § 2 zakona ClS. 108/! 9?3 Sb. z .. a n.,. Zl uSll ~a
.adený rozsudek v cele~ roz~ahu Jako zmate,cny a ~proshl obp:lovaneho 
~odle § 259, Čís .• 2 tr. r. obzal~,by, vznesene na neho pro precm podle 
§ 2 zákona z 28. cervna 1933, ClS. 108 Sb. z. a n. 

Z d ů vod ů: 

Podle úředního záznamu ze dne 2. listopadu 1934, doplněného pro· 
hlášením předsedy kmetského soudu ~ ,:ap!:;ov~tel~, b~la .t~es!ní •. vě~, 
o niž jde a o níž bylo stanoveno hlavm prel1cem, pred hm Jl~ ctynkrat 
odročené na den 2. listopadu 1934 o 8. hod. 30 mm., zaplsovatele~ 
řádně vyvolána jednak v jednací síni, jednak na chodbě před jed~aCl 
síní. Po tomto vyvolání věci bylo ~o~stato,:,áno,. ž~ ~e k t~muto hla~mmu 
přelíčení nedostavili ani sou~.roml ;alobCl" am ]e)1c~, zas~pce, ac, byl! 
řádně obesláni. Kmeti a obha]ce ob,mlovaneho byl! pntomm. Vyvolamm 
věci zapisovatelem bylo tudíž započato čili zahájeno hlavní přelíčení po 
rozumu § 239 tr. ř. Poněvadž soukromí žalobci, se k tomuto hlavní~u 
přelíčení nedostavili, nastala domněnka stanovena v § 46, odst. 3 tr. r., 
totiž že soukromí žalobci od stíhání obžalovaného ustouplh. Jde tu 
o p/ávní domněnku nevyvratitelnou která nepřipouští dúkazll o opaku. 
Je zcela nerozhodno, zda zmeškání' hlavního přelíčení bylo. zaviněno či 
nezaviněno (srovnej Miřička str. 166, Kallab str. 133, Lohsmg str. 314, 
rozh. víd. čís. 3002, 3920 a rozh. čís. 247 a 1712 Sb. n. 8.). v , 

Při správném postupu. jak jej nařizuje § 259, čís. 2 tr. r. ve zněm 
zákona čís. 209/1931 Sb.' z. a n., měl předseda kmetského soudu trestn! 
řízení zastaviti usnesením. Radní komora nebyla povolána k zastavem 
řízení když už bylo započato hlavní přelíčení vyvoláním věci podle 
§ 239 tr. ř. (§ 227 tr. ř. a ~ontr. ,a § 25~, čís. 2 tr. f). ", 

Ustoupení od stíhání ma za nasledek, ze soukromy zalobce ztracl pravo 
uplatňované trestním řízením, vyvolaným jeho zásahem. Tolo právo za
niká nenávratně a nemůže býti oživeno žádným rozhodnutím nebo opa
třením soudů, stejně jako nemůže býti oživeno stíhací právo zar;iklé pro
mlčením. V souzeném případě nemohly býti následky ustoupem soukro
mých žalobců od stíhání odstraněny usnesením vrchního soudu y Praze 
ze dne 4. prosince 1934, jenž nejen že rozho~oval o 0l?ravnem p;o
středku nepřípustném (§ 15 a 114 tr. ř.), nýbrz r~zhodl 1 na nesprav· 
ném skutkovém základě, že trestní věc nebyla vyvolana. 

Jestliže nalézacÍ soud přes to v trestním řízení pokračoval a vynesl 
rozsudek obžalovaného odsuzující na základě stíhání soulkromýmiža
lobci, od něhož tito podle zákona ustoupili, zatížil svůj rozsudek zmat
kem podle čís. 9iJ) § 281 tr. ř. 

4 
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čís. 5502. 

Vzdal-li se dlužník, nejsa k tomu nucen hospodářskými poměry, sa
mostatné výdělečné činnosti za tim účelem, aby mohl býti považován 
za nezaměstnaného ve smyslu zákona čis. 34/1934 Sb. z. a n. a aby tim 
dosáhl odkladu nařízené již nucené dražby svých nemovitostí, jde o ma
řeni exekuce podle § 1 zákona ze dne 25. května 1883, čís. 78 ř. z. 

(Rozh. ze dne 4. února 1936, Zrn I 1287/35.) 

Ne j vy ,š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnosti 
obžalovaných B. H. a A. H. do rozsudku krajského soudu v ,Litoměřicích 
ze dne 10. října 1935, jímž byli uznáni vinnými: obžalovaný B. H. pře· 
stupkem podle § I zákona čís. 78/1883 ř. z. o maření exekuce a obža· 
lovaná A. H. přestupkem podle § 5 tr. z. a § I zákona o maření exekuce. 

Z důvodů: 

S hlediska zmatku podle § 281, č. 9 a) tr. ř. uplatňuje zmateční stížnost, 
že ve zjištěném jednání obžalovaných není dána skutková podstata trest· 
ných činů, jimiž byli uznáni vinnými, ani po stránce objektivní ani sub· 
jektivní. Zmateční stížnosti nelze přiznati důvodnost. Jednání obžalo
vaného B. H. nutno posuzovati s hlediska účelu, jehož jím chtěl dosíci, 
totiž - jak sám doznal - dosíci podle ziťkona č. 34/1934 Sb. z. a n. 
odkladu exekuce nucenou draž,bou na jeho nemovitosti. Podle § I, odst. I 
cit. zák nesměl býti v exekučních věcech, zahájených proti nezaměstna
ným, proveden nucený prodej věcí movitých nebo nemovitých do konce 
roku 1934. Podle § 4, odst. 2 cit. zák považují se za nezaměstnané také 
osoby, které provozovaly samostatnou výdělečnou činnost, musily se jí 
pro hospodářské poměry vzdáti a nemají příjmu v zákoně vymezeného. 

Aby se obžalovaný mohl domáhati odkladu výkonu exekuce na jeho 
nemovitosti vedené, musila by hýti splněna uvedená zá>konná podmínka, 
totiž že se obžalovaný musil vzdáti své výděleČIié činnosti pro hospodář
ské poměry. 

Obžalovaný vzdal se sice své živnosti tím, že oznámil okresnímu 
úřadu klid koncese. Leč podle zjištění rozsudkového převedl svou hostin
skou živnost bezplatně na svoji dceru"spoluobžalovanou A. H. Již v tom 
je však skutková podstata trestného činu podle § I zák o mař. exekuce, 
protože obžalovaný se nevzdal své výdělečné činnosti hostinské pro hos
podářské poměry, jak žádá § 4, odst. 2 cit. zák, - nalézací soud 
zjišťuje, že živnost skýtala obžalovanému roční příjem asi !O.OOO Kč 
a že obžalovaný vede živnost pro dceru dále, což by jistě nečinil, kdyby 
vedení živnosti neskýtalo dostatečného příjmu -, nýbrž v úmyslu, aby 
tím dosáhl podle zákona č. 34/1934 Sh. z. a n. odkladu exekuce vedené 
na jeho nemovitosti. V"dalť se tím obžalovaný živnosti hostinské, tedy 
pi'edmětu majetkového ve smyslu § 1 zák o mař. exekuce. Při tom se 
nevyžaduje, aby exekuce byla vedena nebo mohla býti vedena právě na 
tento předmět majetkový. Stačí, že vzdání se předmětu majetkového 
sloužilo k tornu cíli. aby bylo zmařeno provedení exekuce na jinou část 
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majetku exekutova. Proto je tak~ nerozhod?á ?t~zka, zda. vzhled:m 
k ustanovení § 341, odst. I ex. r. byla hostlllska zlvnost obzalovaneho 
vyloučena z možnosti zpeněžení vnucenou správou nebo propachtováním 
a tím vubec z exekuce; otázka ta byla by rozhodná pouze tehdy, kdyby 
předmětem mařené exekuce byla právě hostinská živnost obžalovaného, 
kdežto v souzeném případě jsou jím nemovitosti' obžalovaného. 
předmětem majetkovým zůstává však živnost v každém případě, protože 
má majetkovou cenu, kterou lze vytěžiti prodejem nebo propachtováním 
živnosti. 

Soud však zjistil, že se obžalovaný ve skutečnosti nevzdal provozo
vání živnosti hostinské, nýbrž že ji provozuje dále, ovšem na jméno své 
dcery - spoluobžal5lvané. V tomto jednání ?bžalova~ého bylo by sRatřo· 
vati jinou trestnou cmnost Ve smyslu § I zak. o mar. exekuoe, tohz Vy
myšlení prá\"ního jednání - prodeje a převedení živnosti na dceru (spo
luobžalovaná žádající o udělení koncese uvedla, že živnost od obžalova
ného koupila a převzala), a to obzvláště přihlédne-li se k obsahu zprávy 
četnictva ze dne 22. listopadu 1934, že obžalovaný provozuje živnost 
hostinskou nepřetržitě dále, a ze dne 14. února 1935, ze v tomto případě 
jde zřejmě o krytí, ježto obžalovaný provozuje svou hostinskou živnost 
dále a jen tak ji nechal své dceři, která se ani v P. nezdržuje a od níž si 
dal vystaviti plnou moC k vedení živnosti. Při tom nerozhoduje, že pře
vod živnosti na obžalovanou byl formálně proveden a úřadu oznámen 
a že obžalovaná zažádala o udělení koncese. Pro tresrlní vinu rozhoduje, 
že ve skutečnosti obžalovaný provozuje živnost dále, není tedy nezaměst
llaným ve smyslu § 4, č. 2 cit. zák, a že převod na dbžalovanou a jeho 
formální provedení stalo se pouze na oko, k zakrytí pravého skutečného 
stavu. Nutno uvážiti, že k tornu aby dosáhl odkladu exekuce podle § I, 
odst. 1 zák č. 34/1934 Sb. z. a ., stačilo obžalovanému vzdáti se pro
vozování živnosti pro hospodářské poměry (§ 4, odst. 2 cit. zák). Pře
vod živnosti na obžalovanou stal se p,roto pouze k zakrytí toho, že se ob
žalovaný provozování živnosti ve skutečnosti nevzdal. Okolnost, že O'b
žalovaný má dosud koncesi, jest nerozhodná, proto'že zákon č. 34/1934 
Sb. z. a 'no vyžaduje pouze vzdání se živnosti. 

V obou případech je však činnost obžalovaného trestná pouze za 
toho dalšího předpokladu, že odklad exekuce podle § I, odst. I zákona 
Č. 34/1934 Sh. z. a n. možno považovati za úplné nebo alespoň částečné 
zmaření uspokojení věřitele. S touto otázkou ide ruku v ruce další otáz
ka, zda a v jaké výši byla způsobena škoda. Zrušovací soud vyslovil již 
ve svěrn rozhodnutí Č. 2095 Sb. n. s., že pro případ vzdání se předmětu 
majetkového dlužníkem není třeba, aby nastalo zmenšení jmění dlužmí· 
kova a tím úplné zmaření uspokojení věřitelova, nýbrž že stačí, že vzešla 
z činu taková přeměna ve jmění dlužníkově, která způsobuje věřiteli 
obtíže, obzvláště průtahy ve vydobytí pohledávky. Není pochyby o tom, 
že ať už skutečným nebo pouze na oko předstíraným a provedeným pře
vodem živnosti hostinské na spoluobžalovanou nastala ve jmění oMalo
vaného taková přeměna, která způsobila,. že věřitel byl připraven, když 
ne úplně, tedy jistě alespoň částečně o možnost dosíci uspokojení své 
pohledávky reálnou exekucí nucenou dražhou, kterou už zahájil a která 
pokročila již tak daleko, že měla býti provedena dražba. Uvedeným pře-
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vodem stal se obžalovaný nezaměstnaným ve smyslu zákona č. 34/1934 
Sb. z. a n. a chtěl dosíci odkladu dražby podle § I, odst. I cit. zák. Již 
v době činu znamenalo to odklad dražby nejméně do konce roku 1934, 
tedy na 7 měsíců (dražba byla ustanovena na den 6. června 1934). 

Obžalovaný doznal.a soud to také zjistil, že obžalovaný nemá jiného 
jmění, takže jiné exekuce jsou bezvýsledné. Dovozuje-Ii zmateční stížnost, 
že obžalovaný měl právo podati si žádost za odklad exekuce podle § I 
zák. č. 34/ I 934 Sb. z. a n. a že bylo věcí soudu, a:by rozhodl, zda žádost 
jest odůvodněna čili nic, přehlíží, že trestná činnost obžalovaného nebyla 
soudem shledána v tom že si podal žádost za odklad exekuce, 
ale v tom že si podmí~ky pro tento odklad úmyslně, nejsa nucen 
hosPodářsl;ými poměry, zjednal nebo snažil zjednati. Při tom nutno 
veškerou činnost obžalovaného pokládati za dokonanou, protože se 
obžalovanému podařilo v důsledku podané žádosti za odklad exekuce 
podle § I cit. zák. zmařiti provedení již nařízené dražby, tedy konkret
ního exekučního úkonu který obžalovanému hrozil a který chtěl obža
lovaný za každou cenu' zmařiti. Že se obžalovanému nezdařil konečný 
účel jeho žádosti totiž povolení odkladu exekuce podle § I cit. zák., je 
nerozhodno. Při' tom ovšem způsobenou škodou, totiž škodou, ke které 
úmysl obžalovaného směřoval a která je rozhodná pro kvalifikaci trest
ného činu podle § I zák. o mař. exekuce, je celá vymáhaná pohledávka 
a nikoli pouze útraty, jak má za to nalézací soud. V, tom slT!ěru vša~ ne: 
byla podána zmateční stížnost státním zastupitelsvlm, ta:kze kvahf1kacl 
činu jako přestupku, jak na ni uznal nalézací soud, nelze změniti v ne
prospěch obžalovaných. Sluší ovšem podotknouti, že okolnost, že po"OellsJ 
dražba zůstala bezvýslednou, kterou uplatňuje zmateční stížno' 
a o které mluví i nalézací soud při úvaze o výši způsobené škody, je jak 
pro tuto otázku, tak pro posouze~í viny obžalovaných ve směru § I zák. 
o mař. exek. naprosto nerozhodna. 

čís. 5503. 

K subjektivuí podstatě přečinu podle § 58, odst, 1, čis. 4 711kona ze • 
due 29. úuora 1920, čís. 123 Sb. z. a n. stačí již zaviněné jeduáni proti 
tomuto zákazu, i když si paohatel trestnosti svébo činu nebyl vědom. 

(Rozh. ze dne 5. února 1936, Zm II 27/136). 

N e j vy Š š í s o u d jako sooo zrušovací zamítl zmateční stížnost 
obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Opavě ze dne 16. října 
1935, jímž byl stěžovatel uznán vinným přečinem podle § 58, odst. I, 
čís. 4 zákona čís. 123/1920 Sb. z. a n. 

Dů vo dy: 

Zmateční stížnosti, napadající rozsudek z důvodů čís. 4 a 9 a) § 281 
tr. ř., nelze přiznati oprávněnost. , ,. 

Obžalovanému se přičítá, že změnil dodatečnym zaplsem A. a L. H. 
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řejně již vyložené voličské seznamy. Stěžovatel nechává tento rozsudkem 
v~ištěný skutkový děj po objektivní stránce .nenapad~ný., Ze provedená 
Zkěnase příčila zákonu, plyne z ustanovem § 19 zak. c. 123/1920 Sb. 
z a n. ( ..... změny v seznamech voličských mohou býti provedeny to
ho pokud je připouští zákon o stálých seznamech volIčských); § 8 zák. 
fís.'663/1919 Sb. z. a n. ( .. '.:' ~o dne veřejného. v~lože~í h~ďtež 
místní komisí v seznamec~ volIcskyc~ prove~eny :'es~e~e zmeny be?e~ 
plynulého pololetí nastale ..... v teto osmldenm Ihute mohou obcane 

~ obecního úřadu proti vyloženým seznamům podati námitky) a § 12 
zák. čís. 663/1919 Sb. z. a n. ( ..... reklamační komise rozhodne o ná
mitkách ..... opraví voličs.ké seznamy). 

Provádění změn ve vyložených již voličských seznamech jiným způ
sobem zejména svémocným zápisem, jako to učinil stěžovatel, zákon 
nezná: V činu obžalovaného nalézací soud právem shledal takto skut
kovoU povahu přečinu podle § 58, odst. 1., čís. 4 zák. čís. 123/ I 920 po 
objektivní stránce. . 

Obžalovaný se hájí pouze poukazem na svoji nedostatečnou praxI 
obecního tajemníka, z čehož dovozuje svoji bonam lidem při opravě a vy
týká - uplatňuje zároveň, z~atek podle. § 281) čís; 9a) tr. t. pro nedo
statek skutkové povahy preClllU po SUbjektlvm strance - jako zmatek 
1:1 281 Č. 4 tr ř. zamítnutí návrhů k průkazu toho podaných. Neprávem. 
Touto obhajobou dovolává se obžalovaný své nedostatečné znalosti zá
konných předpisů, týkajících se postupu při opravě voličských seznamů. 
Avšak neznalosti zákonných předpisů v úvahu přicházejících se obžalo
vaný dovolávati nemůže, jelikož se k nim vztahuje a na jejich nešetření 
tresty stanoví ustanovení § 58, odst. 1., čís. 4 zák. čís. 123/1920 Sb. z. 
a n. jež opět tvoří část trestního zákona, takže tu platí zásada § 3, 233 
tr. z: K subjektivní podstatě trestného činu podle § 58, odst. I., čís. 4 cit. 
z. stačí již zaviněné jednání proti tomuto zákazu, i když pachatel si 
trestnosti svého činu nebyl vědom. . 

Proto byl také návrh na připuštění svědka J. M. o tom, že dbžalovaný 
je teprve od července 1934 obecním tajemníkem a nemá proto ještě tak 
velkou praxi, aže zápis provedl bona lide, a když se dozvěděl, že voliči 
zapsáni byli do seznamu protiprávně, že to ihned ohlásil, právem zamít· 
nut, ježto skutečnosti pod důkaz postavené zůstávaly nerozhoduy pro po
souzení subjektivní stránky činu obžalovanému přičítaného. Stejně byl 
právem jako nerozhodný zamítnut návrh na slyšení svědků A., L., H. 
o tom, že jim stěžovatel řekl, že jim napíše, jak jejich reklamace dopad
ne, poněvadž i tato skutečnost, byť i potvrzena, nic by nemohla změniti 
na protiprávnosti provedené změny ve voličských seznamech. 

Zamítnutím nerozhodných návrhů obhajoba tedy zkrácena nebyla. 
Vytýkaných zmatků tn není v žádném směru a bylo proto zmateční stíž
nost jako neodůvodněnou zamítnouti. 

čis.5504. 

Je po práve úkon strážeu zvere (pol'ného hájnika), smerujúci k tomu, 
aby bola zistená totOŽltosť osoby pristihnutej pri spáchaní pol'ovníckeho 
prestupku (v. § 42 zák. čl. XX:1883). 

(Rozh. zo dňa 5. lebruára 1936, Zrn !ll 352/35.) 
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. N a j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti S. S. a spol. pre zločin ná·. 
sllia proti orgánu vrchnosti zmatočnú sťažnosť obžalovaného S. S. čia· 
stočne odmietol a čiastotečne zamietol. 

Zdóvodov: 

PodYa § 385, č. 1. a) tr. p. ako dovod zmatočnosti označuje sťažo· 
vateY, že poškodený strážca nepokračoval vraj po práve keď nabitou 
puškou nútil obžalovaného íst' s ním do súkromnéhobytu' totiž k hlav· 
nému,les~éll!u, ktorému príkazu obžalovaný vraj nemusel 'vyhoveť. 

Tato cas! v smysle § 385, č. I a) tr. p. ohlásenej zmatočnej sfažnosti 
i e však bezzákladná. 
. PodYa § 42 zák. čl. XX:1883 poškodený strážca zvere bol povinný 

zlshť totožnost' obžalovaného pristihnutého pri spáchaní por ovného 
prestupku. Aby mohol dosiahnuf tohoto účelu bol strážca oprávnený 
žiada~,aby obžalovaný išiel s ním k hlavnému 'tesnému, lebo poškodený 
bol sam proh dvom pachatel' om, potreboval tedy pomoc ku slráženiu za· 
držaných, ďalej lebo mohol úfať, že pomocou hlavného lesného podarí· 
sa m.u Y,a!:ším spósobom ,zistif totožnos\ obžalovaného, než predvedením 
k na]bhzslemu ku pokracovamu pre polovný prestupok príslušnému ad· 
rninistratívnemu úradu. Preto sa nemýlil vrchný súd keď mal za to že 
poškodený strážca pokračoval po práve, a keď uznal obžalovaného ~in· 
ným v smysle §§ 4 a 6 zák. čl. XL:1914. 

čís. 5505. 

~ojem »verejného úradnika« nie je totožný s pojmom orgánu vrch· 
nosh. 

Sprisahaný lesný hájnik na súkromnom majetku, nemajúcom určenie 
pre verejné blahoalebo záujmy vymedzené v § 461 tr. zák. nie je ve· . 
rejn.ým úradnikom. ' 

(Rozh. zo dňa 5. februára 1936, Zrn III 606/35.) 

N a (v y š ~ í s ú.d v t~estn~j veci proti J K., obžalovanému z preči· 
nu zneuzltia uradne] mOCI, z uradne] povinnosti z dovodu zmatočnosti 
podYa § 385, č. I c) tr. p, zrušil rozsudky oboch nižších súdov v celom • 
rozsahu a na základe § 326, Č. 4 tr. p. sprosti! obžalovaného obžaloby 
naňho vznesenej. 

Z důvodov: 

• Obžalovaný .ohlásil ,a pr~viedol z!'1atočr;ú sťažnost z dovodu § 385, 
c', I b) tr. p. Pn preskumam vecI z uradne] povinnosti spoznal najvyšší 
sud toto: 

Súdy nižších stolíc umaly obžalovaného vinným. že dňa 21. decem· 
bra 1934 v chotári ~bce O., kde a~o sprisahaný lesný adjunkt pristihol 
pythakov pn kladenI ok, keď doshhol ]. P., o ktorom sa domnieval že 
sa zúčastnil tohoto trestného činu, bil ho palicou a spůsobil mu tak p~ra· 
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nenie opísané v lekárskom svedec!ve a hojaci sa za 8 dní, teda ako ve· 
rejný úradník pri výkone svojho povolania skutkom inému ublížil; tento 
čin bol kvalifikovaný ako prečin zneužitia úradnej moci podYa § 473 
tr. z. 

Súdy nižších stolíc použily kvalifikácie pod!'a § 473 tr. z" lebo po· 
važovaly obžalovaného, keď ako sprisahaný lesný hájnik konal službu 
v súkromnom lese, za verejného úradníka. Uvedené okolnosti sú ovšem 
vhodné k naplneniu pojmu orgánu vrchnosti podra § 5 zák. čl. 
XL:1914. Pojem verejného úradníka však nie je totožný s pojmom orgá, 
nu vrchnosti. Zrejmé je to z porovnania § 461 tr. z. a póvodného § 166 
tr. z. a teraz § 5 dt. zák. čl. X,L: 1914. Koho je možno v smysle tr. zák. 
_ v tomto prípade v smysle § 473 tr. z. - pokladať za verejného úrad· 
níka, určuje § 461 tr. z. Sú to jednak tie osoby, ktoré podYa svojho 
úladu, služby alebo zvláštneho poverenia sú zaviazané prevádzať štátne 
úkoly verejnej správy a1ebo spravedlnosti, municípia alebo obce. Táto 
kvalifikácia u obžalovaného vůbec chýba, lebo obhospodarovanie sú' 
kromného lesa nespadá pod tieto prípady. 

Ďalej stanoví § 461 tr. z. za verejných úradníkov tie osoby, ktoré 
II verejných fondov, nemocníc, ústavov choromyseYných a pod. sú usta· 
novené ako dozorci, lekári, úradníci alebo sluhovia. 

Avšak v súdenom prípade nie je tvrdené, ani zo zistených skutkových 
okolností to neplynie, že by bol mal majetok, na ktorom bol obžalovaný 
sprisahaným hájnikom, nejaké ta'ké určenie pre verejné blaho alebo zá· 
ujmy vymedzené v § 461 tr. zák., ktoré práve zriadencom na takom ma· 
jetku dodáva charakter verejných úradníkov v smysle trestného zákona. 
V súdenom prípade ide len o súkromný hospodársky podnik. 

Neprávom preto bol čin obžalovaného, ktorého nemožno pokladaf 
za verejného úradníka, kvalifikovaný ako prečin zneužitia úradnej moci 
podYa § 473 tr. z., čím bol zapríčinený zmatok podYa § 385, Č. 1. b) 
tl'. p. V důsledku toho bolo by treba kvalifikovafčin obžalovaného ako 
prečin Yahkébo poškodenia na tele podYa§ 301 tr. z., pre ktorý podra 
§ 312 tr. z. rze zahájit' trestné pokračovanie len na návrh po,škodenej 
strany. Paneváč poškodený J P. prehlásil, že nežiada potrestanie obža· 
IJvaného a tedy neučinil zákonom vyžadovaný návrh na potrestanie ob· 
žalovaného, nemožno podYa § 326. Č. 4 tr. p. uznať obžalovaného vin· 
ným ani týmto trestným činom. Odsudzujúce rozsudky nižšfch súdov sú 
tedy postihnuté vecným zmatkom podra § 385, čís, I c) tr. p.; poneváč 
toto 'Sa staloria škodu obžalovaného, bolo trclla k tomuto vecnému 
Zmatku hYadeť z moci úradnej podra § 385, posl. odst. tr. p. 

čís. 5506. 

Manipulanta dobytčich pasov, ktorý pri vystavovaní dobytčích pa
sov sám nesprávne postupoval a potom v treslnom pokračovaní proti 
osobám zúčastneným na padelaní pasov jednak navádza\ svectka ku kri
vému svedectvu (§ 222 .Ir. zák.), jednak i sám ako svedok ialošne vy-
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povedal V úmysle, aby 9d seba odvrátil podozrenie z trestného činu, 
nel'ze okrem pre zločin podl'a § 222 tr. zák. uznať zároveň vinným i pre
činom nadržovania oným osobám podl'a § 374 tr. zák. 

(Rozh. zo dňa 5. februára 1936, Zrn IV 493/35.) 

Na j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti Ch. S. a spol. pre prečin fal
~ovania verejnej listiny atď., čiastočne vyhovel zmatočnej sťažnosti ob
zalovaného ]. c., z dovodu zmatočnosti označeného v § 385 Č. I a) tr. 
p. zrušil rozsudok vrchného sÚdu, nakoYko tento obžalovaný 'bol uznaný 
vinným prečinom nadržovania podYa § 374 tr. Z., a na základe § 326, 
Č, I tr. p. obžalovaného oslobodi! Z obžaloby pTe tento prečin. 

Z dovodov: 

• Základná je zma!očná sťažnosť obžalovaného]. C. v smysle § 385, 
c. I a) tr. p. z toho dovodu ohlásená, že nespáchal čin nadržovania 
v prospech spolu obžalovaných, lebo nemal úmysel nadržovať obžalova
ným S. a A., ale ,chcel sám uniknúť trestnému stíhaniu odvrátením od 
seba podozrenia, že neprávom postupoval pri vydaní dobytčieho pasu. 

PodYa §J 7 nar. Č. 40.000/1888 min. zem. manipulant dobytčích pasov 
je povinný sa presvedčiť, že ten, kto žiada vystavenie dobytčieho pasu, 
Je vlastníkom dobytka. NakoYko manipulant dobytčích pasov napíše do 
dobytčieho pasu falošné údaje následkom toho, že porušil ,svoje povin
nosti, može byť za to disciplinárne, prípadne aj tre.qtne stíhaný. 

Zistené je, že ]. C. ako manipulant dobytčích pasov vystavil do
bytčí pas na teYa bez toho, že by bol vypočul vlastníka teYafa, ďalej že 
na základe tvrdenia spoluobžalovaných napísal do dobytčieho pasu ne
pravdivý údaj, že tel'a je 4 týždne staré. ]. C. porušil tedy svoju po
vinnosť pri vystavení dobytčieho pasu, lebo sa nepresvedčil o pravdi
vosti údajov, ktoré potvrdil; právom mohol mať tedy obavu, že by 5a 
vydával trestnému stíhaniu, keď by uznal pri svojom svedeckom vý
sluchu, že pas vystavil na žiadosť spoluobžalovaných a keď by netvrdil, 
že M. V., vlastníčka tel'al'a, dala si u nellO vystavil' pas_ ]. C. tedy svojou 
bez prísahy složenou falošnou svedeckou, výpoveďou hájil v prvom rade 
seba, a keď aj (jbjektívne pomáhal oddialiť podozrenie trestného činu 
od spoluobžalovaných, nel'ze uznať, že by bol mal úmysel poskytnúť 
pomoc spoluobžalovaným, aby zostali beztrestnÝmi, lebo čin J C. bol 
v takej súvislosti s činom spoluobžalovaných, že len zatajením pravdy 
mohol sa hájiť, zvlášte keď sa vezme do úvahy, že nebol upozor
nený na to, že može odopreť svedectvo. Poneváč ku skuttovej podstate 
prečinu podra § 374 tr. z. sa vyžaduje úmysel nadržovatel'ov poskytnúť 
pomoc pachatel' ovi alebo úča'stnil<ovi zločinu 21ebo prečinu, aby zastal 
beztrestný, a poneváč nel'ze uznať, že by ]. C. bol konal s tým to úmyslom 
mýlil sa vrchny "úd, keď (jbžalovaného ]. C. uznal vinným prečino~ 
podl'a § 374 tr. z. 

Je tu dovod zmatočnosti uvedený v § 385, č. I a) tr. p. Preto naj
vyšší súd čiastočne vyhovel zmatočnej sťažnosti a o'slobodil obžalova
ného ]. C. z obžaloby pre prečin nadržovania. 
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čís. 5507. 

Trestní soudnictví nad mládeží (zákon čís. 48/1931 Sb. z. a n.). 
Nedošlo-Ii k zahájení trestního řízení před dokonaným devatenáctým 

rokem obžalovaného (§ 28, odst. 3 zákona čís. 48/1931), nemůže se 
otec jeho dovolávati práva podati zmateční stížnost podle § 50, odst. 1 
cit. zák. i proti vůli obžalovaného, který se zathn stal zletilým a vzdal 
se opravných PfQstředků, neboť právo podávati opravné prostředky je 
v tomto případé posuzovati podle §§ 282, 283 tr. ř. 

(Rozh. ze dne 6. února 1936, Zrn II 34/36.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl stížnosti obžalova
ného ]. M. a jeho otce F. M. do usnesení krajského soudu v Mor. Ostra
vě ze dne 7. iedna 1936, jímž byla zamítnuta jimi ohlášená zmateční 
stížnost do rozsudku téhož soudu ze dne 10. prosince 1935, kterým byl 
obžalovaný]. M. uznán vinným proviněním krádeže podle §§ 171, 174 
II a) tr. z. (a § 3 zák. čís. 48/1931 Sb. z. a n., proviněním podílnictví 
na krádeži podle § 464 tr. z. (a § 3 zák. čís. 48/1931 Sb. z. a n.) a pře
stupkem podle § 3 zákona o maření exekuce. 

Důvody: 

Oba stěžovatelé ohlásili zmateční stížnost do trestu. Podle zaplSU 
v protokole o hlavním přelíčení obžalovaný]. M. se vzdal opravných 
prostředků a trest přijal; je narozen 29. května 1914; byl tedy v době 
vynesení rozsudku (10';12. 1935) již zletilý. StěŽJovatelé, byvše o těchto 
okolnostech dožádaným sondem slyšeni a náležitě poučeni, trvali přes to 
na ohlášené zmateční stížnosti. 

Napadeným usnesením byla pak jejich ohlášená zmateční stížno,t 
zamítnuta podle § I, č. I zák. Č. 3/1878 ř. z., o to u obžalovaného]. M. 
proto, že se výslovně vzdal opravných prostředků a trest přijal, a co do 
otce F. M. proto, že jeho syn byl již v době vynesení rozsudku zletilý, 
takže nemůže proti jeho vůli vznésti zmateční stížnost (§ 282 tr. ř..) 

Vývody obou stížností není nijak vyvrácena správnost napadeného 
usnesení, 'které hoví jak stavu věci, tak i zákonu. Obžalovaný]. M. ani 
při svém výslechu dožádaným soudem nepopřel, že se po poučení 
o opravných prostředcích výslovně vzdal opravných prostředků a 
trest přijal. Pokud pak teprve ve stížnosti tvrdí, že se vzdal oprav
ného prostředku »výhradně jenom co se týče odvolání«, že si však 
vyhradil právo k podání zmateční stížnosti, je to v přímém roz
poru nejen se zápisem v protokolu o hlavním přelíčení, jehož správ
nost, jak již uvedeno, vůbec nepopřel ani při výslechu dožádaným 
soudem, nýbrž odporuje to i znění jeho ohlášení zmateční stížnosti, kdež 
cblašuje zmateční stížnost »co do trestu«, který přece, jak sám připouští, 
výslovně přijal. Za tohoto stavu věci není pochybnosti o tom, že prohlá
šcní obžalovaného odpovídalo i jeho vůli vzdáti se opravných prostředků, 
Vzdání se apravných prostředků je pak neodvolatelné. 

lt! 
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Stížnost otce f. M. má patrně za to, odvolávajíc se na citaci § 28 
zák. č. 48/1931 Sb. z. a n. v obžalobě, že v souzeném případě platí 
ustanovení § 50, odst. I zák. č. 48/1931, podle něhož může otec obvi
něného podati opravné prostředky i proti jeho vůli. Než v § 28, odst. 
3 zák. Č. 48/1931 je stanoveno, že platí ustanovení trestního řádu, ne- . 
došlo-Ii k zahájení trestního řízení před dokonaným devatenáctým 
rokem. V souzeném případě bylo trestní řízení pro činy spáchané obža
lovaným ve věku mladistvém zahájeno v dubnu 1934, tedy teprve po do
konaném devatenáctém roku obžalovaného (nar. 29. 5. 1914.) Platí tedy 
v tomto případě pro trestní řízení ustanovení trestního řádu, takže právo 
podávati opravné prostředky je posuzovati podle §§ 282, 283 tr. ř. a ni
koli podle ustanovení § 50 zák. Č. 48/1931. Pokud pak stěžovatel uplal
!luje, že není pravda, že ohlašuje zmateční stížnost proti vůli svého syna' 
J. M., když tento sám zmateční stížnost též ohlašuje, stačí uvésti, že zle
tilý obžalovaný vzdal se opravných prostředků, takže jeho otec nemůže 
již za něho podati zmateční stížnost ani v tom případě, že obžalovaný 
potom souhlasil s podáním zmateční stížnosli (rozh. Č. 2844 Sb. n. s.). 
Stížnosti proto nemohly míti úSpěch. 

čis. 5508. 

Konal-Ii soud hlavni přeUčení podle zákona čís. 8/1924 Sb. z_ a n. 
v nepřitomnosti obža1ovanéhO\ ač obžalovaný nebyl ve smyslu § 1, č. 2 
tohoto zákona vyslechnut o celém obsahu obviněni, je řízeni i rozsudek 
zmatečný podle § 384 , čls.6 tr. ř. 

Rozh. ze dne 7. února 1936, Zm IV 345/35.) 

Ne j v y,š š í s o u d v trestní věci proti O. 1., obžalovanému pro zlo
činy krádeže, následkem zmateční stížnosti obžalovaného z úřední povin
nosti z důvodu zmatečnosti uvedeného pod bodem 6. § 384 tr. ř. zrušil 
rozsudky obou soudů nižších stolic, pokud byl jimi obžalovaný uznán 
vinným a odsouzen, a to i s hlavním líčením jim předcházejícím, a ulo
žij soudu první stolice, aby při novém líčení znovu ve věci rozhodl. 

Důvody: 

Proti rozsudku vrchního soudu ohlásil obžalovaný zmateční stížnost 
do viny a trestu, kterou též písemně odůvodnil. 

Zkoumaje věc shledal nejvyšší soud, že hlavní líčení u krajského 
soudu v U., konané dne 12. června 1934, bylo provedeno v nepřítom
nosti obžalovaného přes to, že nebyly splněny všechny podmínky stano
vené zákonem z II. prosince 1923, č. 8 Sb. z. a n. z r. 1924. 

Podle 2. bodu § I tohoto zákona může býti při splnění ostatních pod
mínek stanovených v tomto paragrafu konáno hlavní líčení u krajského 
soudu v nepřítomnosti obžalovaného jen tehdy, byl-Ii obžalovaný v před
běžném řízení vyslechnut soudem o celém obsahu obvinění. 
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Obžalovaný byl podle obsl;lh';l spisů za~rž~n P?lic~jním ko~isařstvím 
v M. jako podezřelý ze spácham se;lml zlocmu kra;leze a ,dodan 3., ledn~ 
1932 do prozatímní vazby o~res~lmu s0';ldu, ~amze, am,: bylo zaroven 

dáno bližší trestní oznámem o techto kradezlch. Okresmm soudem byl tf I vyslechnut dne 4. ledna 1932 jen na základě zmíněného předběž
éh~ oznámení které žádná bližší data o krádežích, z nichž byl podežří

eán, neobsaho~alo. Za, dalšího. st?p,ování',l?ro~edeného o~resním ~ou~em 
a základě později dosleho pOhceJmho hlasem, nebyl obzalovany o Jed

~~t1ivých krádežích, z n!chž byl podezříván a po;zději též obžalOVán,. 
vůbec vyslechnut - krome konfrontace s Jedmou poskoze!,ou, ].,0., ktera 
h usvědčovala z krádeže uvedené pod bodem D VII obzalovaclho SpISU, 
o Obžalovaný nebyl, t~dy v předb~žné~ . řízení ;ryslechn~t soude~ 

o celém dbsahu ??vinem. Proto nesmelo býtI proh !,e~u ~0I.1ano hlav111 
líčení v jeho nepntomnosh podle bodu ?'. § 384 tr. r., c~~oz J,e podle po
sledního odstavce tohoto paragrafu dbaŤ! z povmnosh ured111. 

čís. 5509. 

"Poměry podniku« po rozumu § 27 zákona ze dne 15. července 1927, 
čis. 111 Sb. z. a n. jsou všechny záležitosti podniku, mající význam v. ho
spodářských stydch, najmě soutěžných. K Majům o »poměrech podmku« 
patří i zlehčující údaje o osobách v podniktl činných a zaměstnaný,ch, 
jichž výkony maií význam pro oceňováni p,ověsti p,odniklu obecenstvem. 

Přečin podle § 27 zákona proti nekalé soutěži je deliktem ohrožo-
vacttn. . 

Při zkoumání otázky, zda zlehčující údaje jsou způsobilé pošk?~itt 
podnik neni směrodatná hospodářská stla zlehčo"aného podniku, jezto 
okolno~ti tou není absolutně vyloučena možnost škody jako následek 
zlehčujících údajů, třebas vycházely od pisatele ve "eřejnosti neznám~ho. 

Nerozhoduje že vinnik neru soutěžitelem zlehčovaného podniku, 
neboť přečinu podle § 27 dto zákona může se dopustiti i nesoutěžit,el; 
zlehčováni nemusí se dili z důvodů konkurenčních, jen když při zlOOc,o
váni bylo zamýšleno, aby posice zlehčovaného podniku v soUl1:ěži byla 
zeslabena. 

Závěr na vlnu obžalovaného po stránce subjektivni (vědomí o ne
pravdivosti údajů a jich způsobilosti poškoditi zlehčovaný podnik), ~y
v'Oděný ze skutečností zjištěných soudem nalézacím, není skutkovym 
zjištěním, nýbrž právním posouzením. 

(Rozh. ze dne 10. února 1936, Zm 1804/35.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
soukromé žalobkyně firmy B., a. s., do rozsudku kraiského soudu trest
ního v Praze ze dne 16. května 1935, jímž byl oMalovaný F. O. podle 
čís. 2 § 2'59 tr. ř. zproštěn obžaloby pro přečin zlehčování podle § 27 zá
kona proti nekalé soutěži ze dne 15. července 1927, Č. III Sb. z. a n., 
zrušil napadený roz~udek jako zmatečný a uznal obžalovaného vinným 
uvedeným přečinem. 

'I 
I , 
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Z důvodů: 

Zmateční stížnosti, opírající se o důvody zmatečnosti č. 5, 9 a) § 281 
tr. ř., které provádí v souvislosti, nelze upříti oprávněnost. 

Podle ustalené judikatury vyžaduje se k naplnění skutkové podstaty 
přečinu zlehčování podle § 27 zákona proti nekalé soutěži, aby bylo do
kázáno: a) že údaje o poměrech podniku byly objektivně nepravdivé a 
způsobilé poškoditi podnik, b) že tyto údaje byly obžalovaným učiněny 
za účelem soutěže, t. j. že směřovaly k tomu, by posice zlehčovaného pod
niku v soutěži byla zeslabena, a že údaje ty byly k tomu způsobilé, c) že 
sl obžalovaný byl vědom nepravdivosti údajů a jich Z)působilosti poško
diti zlehčovaný podnik (rozh. č. 3475, 4059 Sb. n. s.) 

Nalézad soud vynesl rozsudek osvobozující, dospěv k závěru jednak 
že z~vadný článek neobsahuje údaje o poměrech podniku, jednak že 
chybl výrokům soukromou žalobkyní inkriminovaným způsobilost po
škoditi podnik soukromé žalobkyně, jednak že obžalovaný byl přesvědčen 
o tom, že vše, co napsal v závadném článku, je pravda, a že to napsal 
v zájmu drobných živnostníků v přesvědčení, že tím soukromou žalob
kyni nepoškodí. Tím tedy vyloučil soud podstatné znaky přečinu pDdle 
§ 27 cit. zákona. 

Stěžovatel právem vytýká s hlediska zmatku podle § 281 Č. 9 a) tr. 
ř., že si soud náležitě neujasnil rozsah pojmu poměry pOdniku. 

Soud uvádí v rozsudku eelý obsah článku, jakož i výroky, jimiž podle 
názoru soukromé žalobkyně je zlehčován její podnik. 

Stěžovatelka uplatňuje, že se v závadných výrocích mluví přímo 
o Zlínské službě, která se nazývá nikoli službou veřejnosti ale bezohled
ností, jsoucí nepřítelem demokracie, nebot' nechce nic slyŠeti o právech 
slabého, že se dále mluví o tisíci filiálkách soukromé žalobkyně a o slu
žebnících v oboru obuvnickém, kteří zapomněli na lidskost a že tudíž 
tyto ~dai.e, majíc~ význam v hospodářském, najmě v soutěžním styku, 
JSou Uda]1 o pomerech podmku po rozumu § 27 zákona proti nekalé sou
těži. Stížnost je v právu. 

Poměry podniku jsou všechny záležitosti podniku, mající nějaký výz
nam v hospodářských stycích, najmě soutěžních. Zákon v § 2, ods!. 2 
příkladmo některé z těchto poměrů zvlášt' vytyčuje, snaže se podle mož
nosti zachytiti všechny důležitější případy sem spadající (Skála, str. 
104). K údajům »0 poměrech podniku« patří i zlehčující údaje o oso
bách v podniku činných a zaměstnaných .... , jichž výkony mají pro oce
ňování pověsti podniku se strany obecenstva nějaký vYznam ( viz i Skála 
str. 137; srov. též rozh. Č. 5107 Sb. n. s.). ' 

Ve článku se uvádí: »Všechno se kopíruje podle Zlína, což jsme sami 
podporovah, dokud Jsme neprohlédli, co tajů, které ani veřejnosti nejsou 
známy, za touto zlínskou službou se skrývá.« Na to je líčen výjev pozo
rovaný při podpisové aikci a hned na to navázáno: »Toto že by mělo býti 
podkladem k řešení hospodářských poměrů? To už není služba veřejnosti 
ale bezohlednost, která je nepřítelem demokracie, nechce-li nic s1yšeti 
o právu slabého, pro které bojovali. Kdy národ prohlédne toto pozlátko 
které chce další oběti, jako by tisíce filiálek mu bylo málo.« ' 
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Hledíc k této souvislosti neobstojí ani po stránce logické ani po strán
ce právní závěr soudu,Ie slova »~? .tatů.: .. se s~rÝ,:á,« jsoy p-ř!liš indi
ferentní než aby se o mch mohlo nCI, ze JSou to udaje zlehcujlcl podmk 
soukro~é žal5lbkyně! že. da!šími výro~y není kritisová:ra služba soukromé 
žalobkyně verejnostr, nybrz toliko zpusob podplsovacl akce a nespolehlt
vost jeho podkladu, aniž by se tím podnik soukromé žalobkyně zlehčoval. 

Vždyť nelze pochybovati o tom, že slovy »co tajů .... se skrývá« 
může se v průměrném čtenáři vzbuditi představa, že se v podniku děje 
flěco závadného. co nesmí přijíti na světlo. Další pak výroky ve své sou
vislosti nejsou jen povšechnou kritikou způsobu podpisovací akce, neboť 
i tu průměrný čtenář může míti dojem, že soukromá žalobkyně, opírajíc 
se vědomě o nesprávný a nespolehliVý výsledek podpisovací akce, klame 
veřejnost dále, že bezohledně a protidemokraticky utiskuje hospodářsky 
slabšícdž vše zřejmě je údajem o poměrech podniku, totiž osobách pod
dk řídících a o způsobu obchodování soukromé žalobkyně vůbec. Totéž 
platí i o výroku: »Kdy konečně přestanou klamat veřei.n0st s1užebníci, 
kteří zapomněli na lidskost a nenechají žít druhého .... I v oboru obuv
nickém« neboť i tu, hledíc k vzájemné souvislosti závadných výnYků a 
pouhou 'všeobecnou kritiku, jak neprávem má za to soud první stolice. 

Stěžovatelka dále právem napadá závěr soudu, že výrokům inkrimi
novaným soukromou žalobkyní chybí způsobilost poškoditi podnik sou
kroméžalobkyně, ježto tato při svém ohromném rozmachu výrobním i ob
chodním při svém, pro svou neslýchanou láci dobrých výrobků zakoře
něném p~dniku nejen v celé republice, n0brž i v celém světě, nemůže býti 
konkurenčně poškozena článkem, uveřejněným pisatelem neznámého 
jména, v časopise určeném pro krej čí, tedy v časopise odborném určeném 
kruhu krejčí, který mimo ně jiné vrstvy nečtou a který, jak právě z jeho 
uveřejnění v odborném časopisu krejčovském je zřejmo, nebyl namířen 
proti firmě B., nýbrž proti velkopodnikům konfekcionářským, dotýkají
cím se existence drobných krejčí. 

Podle ustálené judikatury přečin podle § 27 zák. proti nekalé sou
těži není deliktem výsledečným, nýbrž ohrožovacím. Není třeba, by škoda 
ze zlehčování podniku skutečně vznikla, stačí již možnost škody jako ná
sledek zlehčujících údajů (rozh. č. 4178, 5074 Sb. n. s.). 

Soud vyloučil, že by zlehčující údaje byly způsobilé poškoditi podnik 
soukromé žalobkyně jednak poukazem na jeho ohromný rozmach a jeho 
zakotvenost nejen v republice, nýbrž i v celém světě, jednak to, že článek, 
pocházející od pisatele neznámého jména, byl uveřejněn v odborném ča
sopise pro krejčí, který mimo ně jiné vrstvy nečtou. 

Než při zkoumání této otázky není směrodatná hospodářská síla a 
posíce zlehčovaného podniku a jeho zakotvenost na určitém území a zda 
bv mohl škodlivému vlivu zlehčujících údajů čeliti vhodnými obrannými 
prostředky ježto i za těchto podmínek není absolutně vyloučena možnost 
škody jakd následek zlehčujících údajit, i když by vycházely od pisatele, 
který snad dosud bvl neznámý nemaje ve veřejnosti určitého jména a vý
znamu. Tím méně pak vylučuje možnost škody okolnost, že odborný ča
sopis krejčovský, v němž byl závadný článek uveřejněn, jiné vrstvy 
mimo krejčí nečtou. I když se nepřihlíží k tomu, že závěr soudu, že zml-
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nený odborný časopis čtou toliko krejčí, není nijak skutkově podložen 
což stěžovatelka právem vytýká, není tím ještě vyloučeno, že i v kruzích 
krejčovských jsou odběratelé výrobků soukromé žalobkyně, takže 
i v těchto kruzích mohly zlehčující výroky přivoditi poškození podniku 
soukromé žalohkyně. Závěr soudu, že článek nehyl namířen peroti firmě 
B., nýbrž toliko proti velkopodnikům konfekcionářským, dotýkajícím se 
existence drobných krejčí, je logicky neudržitelný, čemuž zřejmě nasvěd
čuje zjištěné znění závadných výrokú a jejich větná a logická souvislost 
v uveřejněném článku. Ostatně nerozhoduje, zda obžalovaný měl pře
devším na zřeteli zájmy drobných krejčích, jak bude níže dovozeno. 

Obžalovaný, byv v řízení přípravném zodpovědně slyšen, výslovně 
udal, že se staví proti rozmachu soukromé žalobkyně, že článek psal 
Sleduje zlehčení, a za účelem soutěže, že však měl za to, že tímto článke~ 
soukromou žalobkyni nepoškodí, že věděl, že údaje článku, pokud je vý
slovně neprokázal, jsou nepravdivé a zpÍ1sobilé poškoditi soukromou 
žalobkyni, což sledoval celým svým článkem, a že pracuje k tomu, aby byl 
zastaven rozmach fIrmy B., aby také drobnému živnostníkovi byl umož
něnchléb v těchto těžkých poměrech. V písemném podání (zaslaném 
soudu po doručení abžaloby) pak obžalovaný uvedl, že není pravda, že 
chtěl někdy firmu B. poškoditi, nebo nějak zlehčovati a že se také nikdy 
nestavěl proti rozmachu soukromé žalobkyně, naopak, že by jí přál ještě 
větší rozmach, který by si představoval tak, že by se více věnovala do
dávkám do zahraničí a aspoň trochu šetřila místní obuvníky že roz
hodně popírá úmysl se své strany ať obchodně nebo jinak žalobkyni po- . 
škoditi nebo zlehčiti a že je také na to moc slabý. Při hlavním přelíčení, 
konaném v nepřítomnosti obžalovaného, byl pak přečten jak protokol 
o jeho zodpovědném výslechu, tak i jeho písemné podání. 

Pokud jde o toto písemné podání, vytýká stěžovatelka, že soud vúbec 
nebyl oprávněn přihlížeti k tomuto písemnému podání a že učinil-li tak 
je tento postup protizákonný a zmatečný. Podle směrodatného obsahl; 
protokolu o hlavním přelíčení bylo toto písemné podání přečteno, aniž 
Se soukromá žalob~yně proti tomu nějak ohradila neb vzepřela (§ 281, 
ros!. odstavec tr. r.). Stalo-li se tak bez námitek soukromé žalobkyně, 
soud nepochybil, pojal-li i obsah tohoto podání do své úvahy (§ 258, 
odst. I tr. ř.). Ostatně stěžovatelka vůbec nedoličuje, který se zmatků 
v § 281, Č. I - II tr. ř. vý'četmo uvedených, najmě Merý ze zmatkú for
málních zakládá podle jejího názoru vytýkaný postup. 

Soud v rozsudku plně přihlédl k doznání obžalovaného při jeho 
soudním výslechu, než přes to došel k závěru, že obžalovaný po pře~ 
svědčení soudu byl v okamžiku, kdy byl vyšetřujícím soudcem vyslýchán, 
přesvědčen o tom, že vše, co napsal v inkriminovaném článku, je pravda, 
a že vše, co v článku napsal, napsal v zájmu drohných živnostníků v pře
svědčení, že tím soukromou žalobkyni nepoškodí. Tím tedy soud vyloučil 
po subjeMivní stránce vědomí obžalovaného o nepravdivosti údajú 
clánků a jich zpúsobilosti poškoditi podnik soukromé žalobkyně. 

Právem vytýká stěžovatelka, že je nepochopitelné, jak mohl soud do
jíti k tomuto myšlenkovému závěru. Nehledíc k tomu, že přece nerozho
duje vědomí pachatelovo v době zodpovědného výslechu, nýbrž vědomí 
Jeho v době činu, zjistil soud celý obsah článku, místa článku soukromóu 
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žalobkyní inkriminoyaná, Jakož i ú?aje, o?žalované~o yři jeho. soudnjill 
'slechu a v jeho plsemnem podam. Zaver z mch cmeny na vmu obza

;~vaného po str~nce subjekti~ní, totiž n~ jeho, vědomí o n,epravdivo.sti 
údajů a jich ZpUSObllo~tr poskodlh zlehcovany p.odm~, nem 8'~~tkovym 
zjištěním, nýbrzpravmm posouz~mm. Proto, zru_sovacl soud muze, tent~ 

rávní závěr ve smyslu § 281, c',,~ ~) y. r. prezko:rm~h, na za~l~d~ 
~ředpokladÍ1 nalézacím" sou~em ~Jlstenych. Napa~eny zaver)e zreJr;re 
~ylný a logicky neudrzltelny. Obzalovany vyslovne doznal pn soudmm 
výslechu, že věděl, .že údaj,e člá~ku, ,pokud výslovně ne1?rokázal. opak, 
jsou nepravdivé a JSou <"pusol:nle poskodlÍ1 soukromou zalobkym, coz 
sledoval celým svým ~lánke,m, a ž~ pracuje ~ tOI"";U" aby byl z,astavon 
rozmach firmy B. V pl~en:nem podam, v nemz po~ava, »~y,svetlem« ~,ob
žalobě vúbec nepopíra vedoml o nepravdlvosÍ1 udalU clanku, snaZI se 
jen ze~labiti své pÍ1vodní doznání, že pracuje k zastavení rozmachu firmy 
B tím že si její rozmach představoval tak, aby se více věnovala do
cÍKvká~ v zahraničí a alespoň trochu šetřila místní obuvníky, a tvrdí, že 
neměl úmyslu B. obchodně ncb jinak poškoditi nebo zlehčiti a že je také 
na to moc slabý. Všechna tato zjištění rozsudková ve svém souhrnu 
a logické souvislosti jakož i ve spojení se závadnými místv článku plně 
ospravedlňují ,záv~r,. že si o?ža}ov~ný byl yěd'om n.ejen, nepravdivo,;;ti zá; 
vadných údaju v clanku, nybrz I ]lch ZPUSObllosh poskodlÍ1 zlehcovany 
podnik nehledíc ani k tomu, že by po stránce subjektivní v tomto směru 
podle ~stálené judikatury (rozh. Č. 3475, 5023 Sb. n. s.) stačil i dolus 
eventualis. 

V souzeném případě pak nerozhoduje, že obžalovaný jako krejčí není 
soutěžitelem soukromé žalobkyně (ke tvrzení, uvedenému teprve ve zma
teční stížnosti, že je přímým soutěžitelem, ježto soukromá žalobkyně ve 
svém obchodním domě ve Zlíně prodává, jak notoricky známo, obleky 
a konfekční zboží, nelze jako k novotě v řízení zrušovacím přihlížeti) 
a že článek napsal v zájmu drobných živnostníků, neboť přečinu podle 
6 27 cit. zák. múže se dopustiti i nesoutěžitel a zlehčování nemusí se díti 
~ dúvodů konkurenčních, nýbrž i z dúvodú a pohnutek jiných, jen když 
při zlehčování bylo zamýšl~no, aby posice zlehčovaného p;~dnik~ ~ sou; 
těži byla zeslabena (rozh. c. 3824, 4178 Sb. n. s.), kteryzto zaver ma 
dostačující oporu v souhrnu zjištění nahoře uvedených. Objektivní ne, 
pravdivost zlehčujících údajú je pak připuštěna i samým obžalovaným, 
který se <lni nepokusil o dÍ1kaz opaku. 

čis.5510. 

Přestupek útisku podle § 1 zákona čis. 309/1921 Sb_ z_ a n. 
Vyhláška zaměstnavatelú, zdůrazňujicí rozdíl mezi politickým smý

šlením zaměstnavatelů a dělnictva a obsahujlci prohlášení,že dělnictvo 
určitého politického názoru nebude již v továrnách trpěno, je zastrašo
vacím nátlakem, jímž se vynucuje na dělnictvu změna jeho politického 
smýšleni. 

Zaměstnavatel nemá právnlho nároku požadovati z dů",odu svého 
zaměstnavatelského poměru po svém dělnictvu mlěnu politického 
smýšlení. 
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Pro skutkovou podstatu přestupku útisku je nerozhodno zda po-
hrůžka propuštěním z práce byla uskutečněna. ' 

(Rozh. ze dne ll. února 1936, Zrn I 1358/34.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu v Chebu ze dno 
1. října «1934, p~kud Jím byli obža~?vaní O. O. a spol. zproštěni podl~ 
§ 2?9, ;'IS. 2 tr. r. obzaloby pro zlo cm podle § 98 b) tr. Z., zrušil napa
deny vyrok rozsudku a uznal obžalované vinnými přestupkem útisku 
podle § I zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 309 Sb. z. a n. . 

Z důvodů: 

Podle celkového znění důvodů osvobozujícího rozsudku bere nalézací 
~oud za prokázáno, že všichni obžalovaní kromě obžalovaného O. O. 
jenž ':..tomto směru ani obžalobou nebyl stíhán, v důsledku události při: 
hodlvsl se v P. dne 19. brezna 1933, kdy totiž dělníci sociálnědemokra
Ť1ckého a komunistického smýšlení rušili schůzi poslance K., na níž též 
obžalovaní byli přítomní, vydali ke svému dělnidvu v továrnách zaměst
nanému (<lbžalovaný E. O. k dělnictvu zaměstnanému u fy K. K. v P. 
u níž. je prokuristou) vyhlášky »An meine (unsere) Arbeiter« ze dn~ 
20. brezna 1933. Slovné znění této vyhlášky sice rozsudek nereprodu· 
kuje; ale pon~vadž jednotlivá její slova cituje a právně hodnotí její 
obsah a smysl, je zjevno, že za základ pro své rozhodnutí bere to znění 
jak je doloženo ve spisech. ' 

Zmateční stížnosti státního zastupitelství dlužno přisvědčiti když 
rozs?dku vytýká hmotněprávní zmatečnost podle § 281, č. 9 lit. a') tr. ř. 
z duvodu, že ve skutku obžalovaných, stíhaném obžalobou jako zločin 
veřejného násilí vydíráním podle § 98 b) tr. z., neshledal skutkovo~ 
podstatu trestného činu. 

Nalézad sond nespatřuje v obsahu vyhlášky pohrůžku propuštěním 
dělnictva z práce pro jeho politické smýšlení, nýbrž jen pouhou důtku 
tčm dělníkům, kteří se minulého dne chovali při schůzi neslušně. část 
vyhlášky zabývající se komunisty zjišťuje prý ponze různé světové ná
zory kom~?istů a P?dnikat~lů. jakož i ?ůsl~dky z toho vyplývající a po
kud vyhlaska mluV1 o socialistech, ma pry na mysli jen ony kteří si 
neslušně počínali na schůzi. Rozsudek přiznává též obžalovan~m kteří 
se p;~ ~ráver;:r m9h!i cjtiti ur~ženjmi ~hováním svého dělnictva, ;ubjek
trVlll Jejich presvedcelll o opravnenostr vydati vyhlášku toho druhu. 

Toto právní posouzení uvedeného již textu je však mylné a mylné 
jsou i závěry o snbjektivní stránce zažalovaného skutku. Vyhláška obža
lovaných nejen vytýká a káře postup dělníků na sthůzi předešlého dne 
nýbrž podstatou její jest jednak zdůrazněuí rozdílu mezi politickýn; 
smýšlením obžalovaných a dělnictva (»Wenn ihr eine Versammlung stort, 
deren Redner wlr anh6ren wollen, dann seid ihr 6ffentlich gegen uns) 
jednak prohlášení, že dělnictvo určitého politického názoru nebude jiŽ 
v továrně trpěno. Při zřeteli na zaměstnanecký poměr zejména v době 
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hospodářské krise a stále ~rozJcf nezaměshlanosti, je veřejné ~9ělení 
t(,hoto stanoviska po?mkatelu delm<;lv:l tak, jak s~ stalo ~e vyhlask~ch, 
zjevným zas!rašova~:m ,;atlakem, jlmz se .vynucu1e na delmclvu zmena 
jeho polihckeho smyslem. 

Je nerozhodno, 7;d3' na základ~ tak~vé. vyh!~šky. byl}éž yrčit1 dělník 
na to z práce pr?puste~;. podstatny~ zustava uc.el, lehoz .mel? ~yh dosa: 
ženo touto pohruzkou !-1Jmy. na .v~de~ku. - zlratou z!l,:,estnam. ~ kdy} 
lze přiznati obžalovanym presvedcem, ze nemohou byh obmezovam. pn 
výběru svých z.aměstnancú, ~e .. mohou pož~dovati n~ ~vém děln~ctyu, aby 
tež mimo pracI zachovalo VUCI mm, zejmena ve vel e1nosh, urclte formy 
slušného společenského chování, a že též pracovní smlouva jim umož
ňuje zrušiti i bez údaje důvodů kdykoliv pracovní poměr, neposkytlo 
řízení žádného podkladu k závěru, že by se obžalovaní mohli domnívati, 
že mají právní nárok po~adovati jedi,né z .dúv~du svéh? p0!llěru z~~ěs~
navalelského po svém delmctvu take zmenu Jeho polrtrckeho smyslem. 
Ze obžalovaní sledovali vyhláškami také tento účel, provésti záměrný 
nátlak na dělnictvo, jímž z11lěna politického smý.šlení měla býti vynu
cena a jehož protiprávnost musela býti samozřejmě zjevná, plyne jasně 
ze zvoleného textu vyhlášek, které při totožnosti znění jeví se býtispo
lečným projevem všech obžalovan~ch! usnesťným na základě spoleoné 
dohody (Fiir solche Leute haben wlr m unserer Fabnk kemen Platz ... 
Wenn die Tiiter nicht freiwil1ig die Arbeit verlassen, werden wlr dle 
Entlassung vornehmen«), zvláště když tato společná vůle všech dohod
nutých takto zaměstnavatelů byla určitěji ještě v některých vyhláškách 
vyjádřena zdúrazněním též budoucího smýšlení dělnicva. (vyhláška fy 
C. K.: » ••. und bei dieser Partei auch weiterhin bleiben wIll«; fy C. B.: 
» ... zur Partei geMrt und in derselben bleiben wilk). 

Zmateční stížnost státního zastupiteltsví je proto přisvědčiti potud, 
že je mylný právní úsudek nalézacího soudu o obsahu a smyslu vyhlášky 
obžalovanými vydané, že neobsahuje pohrůžku dělnictvu pro jeho poli
tJcké smýšlení a rovněž ne jejich donucování ke změně tohoto smýšlení, 
stejně i že je vadný rozsudkový závěr o subjektivním přesvědčení obža
lovaných, že jsou oprávněni vydati k svémn dělnictvu vyhlášku citova
ného znění. 

Stížnosti nelze však dáti za pravdu, pokud se domnívá, že zjištěný 
skutek naplňuje zákonné znaky zločinu podle § 98 lit. b) tr. z., jak bylo 
žalováno. Při zřeteli na všeobecný ráz a znění vyhlášky, k níž došlo jen 
z popudu určitého konkretního případu, jímž se obžalovaní cítili býti 
osobně dotčeni, nelze v nátlaku takto na dělnictvu vykonávaném spatřo
vati ten stnpeň intensity, jaký vyžadují zákonné znaky »vyhrožovánÍ« 
a »důvodných obav« zločinu veřejného násilí vydíráním. 

Úsilí obžalovaných dosáhnouti změny politického smýšlení a přísluš
nosti svého dělnictva, projevivší se za těchto okolností uvedeným již 
způsobem, při němž bylo zdůrazněno posta~ení jejic~ jako zaměstna
vatelů, tvoří takto jen skutkovou podstatu prestupku ultsku ve smyslll 
§ I zák. č. 309/1921 Sb. z. a . 

Trestní rozhodnutí XVIII. 5 
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čís. 5511. 

Přečin podle § 335 tr. zák., spáchaný zanedbáním lékařského do
hledu k ošetřování zubu, prováděném nezkoušeným zubním techníkem. . 

(Rozh. ze dne 13. února 1936, Zm I 1124/35.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
obžalovaných MUDra V. N. a V. M. do rozsudku krajského soudu 
v Klatovech ze dne 6. září 1935, jímž byli stěžovatelé uznáni vinnými 
přečinem proti bezpečnosti života podle § 335 tr. z. a V. M. též přestup
kem podle § 343 tr. z. 

Z d ů vod ů: 

S hlediska zmatečního důvodu podle § 281, č. 9 a) tr. ř. vytýká 
stížnost Dr. V. N-a, že soud nezjisti! a neodůvodnil subjektivní stránku· 
činu, že totiž pachatel právě inconcreto mohl a musil předvídati, že z jeho 
jednání vzejde onen ohrožující stav, jenž pak vyvrcholil ve skutečnou 
škodu. Dlužno připustiti, že se soud v důvodech subjektivní stránkou 
činu vůbec nezabývá. Posouzení subjektivní viny je však právním zá
věrem, který může, jsou-li v rozsudku zjištěny předpoklady pro tento 
závěr, učiniti i nejvyšší soud. 

K přečinu proti bezpečnosti života podle § 335 tr. z. se žádá po 
stránce subjektiVlllí nedbalost ať vědomá, ať nevědomá, totiž, aby pa
chatel věděl neb aspoň věděti měl o tom, že se jeho činem neb opomi
nutím způsobuje nebo zvyšuje nebe~ečí pro tělesnou integritu člověka. 
V tomto případě šlo o nedbalost nevedomou. 

Podle zjištění soudu je stěžovatel lékařem, v jeho ordinaci byla s jeho 
svolením a vědomím ošetřována nezkoušeným zubním technikem spolu
obžalovaným M. zemřelá H. P. Tento spoluobža!o'vaný provedl na ní 
operativní úkony, k nimž oprávněn nebyl, vyvrtával totiž dřeň zubu 
a vkládal do ZU'bu různé vložky. Soud zjistil, že Dr. N. P-ovou ze za
čátku wbec neprohlížel a že teprve dne 25. června učinil tak pouze 
zběžně a že nic neučinil, ač jej matka H. P-ové upozornila na horečky. 
Soud dále zjistil, že si Dr. N. dalo průběhu léčení pouze referovati, že 
schvaloval· léčení, aniž učinil sám diagnosu, že nedbal hrozivých pří
znaků, svědčícfch o nesprávnosti léčení, totiž bolestí, horeček a nespa
vosti a že nevěnoval nemocné povinnou lékařskou péči. 

Ze zjištěných okolností jasně plyne závěr, že Dr. N. jako lékař měl 
věděti o tom, že jsou tu okolnosti, které vyžadují důkladného vyšetření 
zubu a ošetření lékařem, nikoliv technikem, jenž nemá potřebných vědo
mostí. Dr. N. neuvážil při tom vůbec aneb aspoň ne dosti pečlivě, jak 
k tomu byl povinen (§ 358 tr. z.) podle svého povolání jako lékař, jenž 
převzal do léčení nemocného, možnou kausalitu svého jednání, resp. 
opominutí, pro ,škodný výsledek, a je proto subjektivní stránka přečinu 
podle § 335 tr. z. u něho dána. 
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Bol-Ii trestný čin, označený v zákone za z 10 čin, kvalifikovaný sú
dam za P r e čin len v dósledku toho, že pri výmere trestu bolo použité 
§ 92 tr. zák. a vinníkovi bo~ vYf"eraný t~~st viizenia, ;určený na prečiny 
(§ 20 tr. zák.), je pre premleame tohoto emu rozhodná lehota stanovena 
pre premlčanie zločinov. 

(Rozh. zo dňa 13. februára 1936, Zm III 286/34.) 

Na j vy Š š í s ú dv trestnej veci proti]. S., obžalovanému zo zlo
činu sprenevery vyhovel zmatočnej sfažnosti štátneho zastupitefstva, 
rozsudok odvola:cieho súdu z d6vodu zmatočnosti podfa § 385, č. I c) 
tr. por. zrušil a uznal obžalovaného vinným zločinom sprenevery podfa 
§ 355 tr. Z., kvalifikovaným podfa § 356 tr. z. 

Z dóvodov: 

V rozsudku odvolacieho súdu sú zistené a po práVlllej stránke zhod
I'otené všetky predpoklady pre ustálenie skutkovej podstaty zločinu spre
~every v smysle §§ 355, 356 tr. z., keďže odvolací súd prevzal zistenie 
prvostupňového súdu, že obžalovaný ]. S. v rokoch 1927 a 1928 v T. 
a inde prevzal od K. P. r6zny tovar do komisie, tovar ten predal, ale 
čiastku 2.386 Kč za tovar utrženú nezaplatil; tým si obžalovaný pri
vlastnil bezprávne cudzie veci movité v hodnote vyše 2.000 Kč, ktoré mal 
v držbe. Poneváč prvostupňový súd vymeral obžalovanému trest viizenia 
v !rvaní 3 mesiacov ako trest hlavný a v d6s1edku vymeraného trestu 
so zretefom na ustanovenie § 20, odst. 2 tr. z. prekvalifikoval trestný 
čin obžalovaného na prečin, považoval vrchný súd trestný čin obžalova
ného za premlčaný lebo prvý súdny úkon oproti obžalovanému sa stal 
dňa 8. marca 1933, tedy po uplynutí 3 rokov odo dňa dokonania činu. 
V d6sledku toho vrchný súd zrušil z d6vodtt zmatočnosti podfa § 385, 
č. I c) tr. p. prvostupňový rozsudok a obžalovaného podfa § 326, Č. 3 
tr. p. z obžaloby oslobodil s tým od6vodnením, že trestný čin obžalova
ného bol kvalifikovaný ako prečin, v nepros pech obžalovaného nebolo 
verejným žalobcom podané odvolanie a je preto pre posudzovanie pre
mlčania trestného činu obžalovaného rozhodná doba troch rokov stano
vená v § 106, ods!. 2 tr. z. ohl' adom premlčania prečinov. 

Zmiitočnej sfažnosti vrchného štátneho zastupitefstva udržanej ge
nerálnou prokuratúrou, ktorá popiera správnosť tohoto pcrávneho ná
zoru vrchného súdu, nel' ze odopreť oprávnenie. 

Už za samého ustanovenia § 106 tr. z. podáva sa bezpochybne, že 
premlčacia d(jba je v zákone určená rozdielne podl'a toho, ako sám 
zákon rozlišuje pre tento účel trestné činy podl'a ich ťažkosti a trestu
hodnosti, totiž jednak pogYa toho, či sú v zákone prehlásené za zločiny 
(ods!. 1) alebo prečiny (odst. 2), jednak v prvej skupine (pri zločinoch) 
podfa toho, aký je v zákone ustanovený trest na spáchaný zločin. Podl'a 
slovného znenia I. ods!. § 106 tr. z. niet iste pochybnosti o tom, že tu 
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zá~on ~ocela zreteJ'ne vyznačil za rozhodujúce kritérium Dre určenie 
~llcacej lehoty predovšetkým zákonnú kvalifikáciu trestného činu za 
cm a trestné čin? tejto k~tegorie, t~dy všetky trestné činy, ktoré sú v 
kone, pre~lasene za zlocmy, rozhsll pre stanovenie premlčacej 
~odl~ umte star:,:vene] vdlzky trestu ustanoveného na spáchaný 
\ ych5'd:,a to zylaste z c. 4 tohoto ustanovenia, vo ktorom je 
b rocn~ premlcaC!a lehota bez akejkoJ'vek výnimky, tedy vo VŠI,tkÝch 
tych pI::l?ad05'h, kd~ 1e na spáchaný zločin ustanovený trest na SlODOlle 
mlernejSI nez 5 rocny; nebolo o tom iste pochybnosti že slovom 
novený« je poznačený trest určený v zákone a' nie t;est určený 
v ro~sudk~: , Keď ,::šak, sa 12rvý odstavec už podra svojho sloVného 
":USI VylOZlt tak, ze su v nom bezvýnimečne určené premlčacie 
vsetky trestné čir:y, ktoré sú v zákone prehlásené za zločiny, nie 
logIcky yyklada! 2. odst. tohože § v ten smysel že v ňom stamovellá 
prel]1lčacia lehota na prečiny platí nielen pri tre~tnÝeh činoch, 
v,zakone prehlásené za prečiny, ale aj pri tých v zákone za zločin 
Imkovaných trestných činoch, ktoré teprv v odsudzujúcom rozsudku 
prekvahfikované na prečin 'so zreteY om na to. že bol za ne UllOLe!l) 

klorý zákon pripúšfa len pri prečinoch. Te~že trestný čin n;~~~f~d,~~§ 
podYa zásad logického usudzovania v jednej a tejže otázke 
pod rozdielne ustanovenia zákona, menovite ustanovenia tak 
majú práve v presnom časovom určení dlžky trestu ako základu 
~le ,d~by pren,'lčacej lehoty tak striktný ohsah. Nemožno ani len pn~dplokla, 
dat, ze hy zakonodarca v tomže a v takom ustanovení použil a~~,;~~~~~.~. 
zc~la rozdielneho k!itéria, v prvom odstavci podra presného 
u:-cema tresto,! v zakone pevne stanovených, v druhom odstavci 
vysledku voYného sudcovského uvažovania pIi ukladaní trestu a 
takto dopustil, aby sa tým privodi! v prípadoch prekvalifikovanla zločinll 
z~ prečin ro"por v určení premlčacej le:hoty: lebo táto hy sa mala p 
az do vynesenia rozsudku zodpovedne zákonnej kvalifikácii činu 
čm podr a vhodných ustanovení 1. odst. i:i 106 Jr. z., kdežto od 11ri'p.n;;~ 
trestu stanoveného na prečiny podfa ustanovenia 2. odsl. tohoto § 
~ratšej premlčacej lehoty na prečiny. Keď zákon stanoví v tomto 
je pr,e prem!čanie tr,estné pokračov~ni~ vylúčené, znamená to, že je 
~~ uz od ~~cla,tku p.osobnostl premlca?w, tedy od konca premlčacej 
,obce vylucene zavlesť proh pachatelOVI trestné pokračovanie' keď 
preca. zave~e~é 'bolo, - ako to v praxi je pravidelným nútnym zjavom, 
lebo Je mozne pravldelne len v zavedenom trestnom pokračovaní zistit' 
fredpokl~dy pr,:mlča~ia ---:? n:á, toto u~tanovenie. prípadne ten význam, 
ze Je ~ele P?~racov~me zmatocn;, od teJ doby, kedy sa po nastalom pre, 
mlcam zahaJllo, pnpadne sa v 110m pokračovalo. Pri zavedennl~' !I:~~~~éc~'~ 
pokračovaniaje však podfa § 8, odst. I tr. p. smerodatná k 
trestného činu určená v trestných zákonoch tedy v otázke 
zákonná kvalifikácia činu za zločin alebo pr~čin. Len táto kviíif~i:,~~;~n~i: 
samozrejme rozhodná tiež pri rozhodovaní abžalobného senátu o 
kvacom spise, keď je vznesená námietka premlčania ako dóvodu 
vylučuje zavedenie trestného pokračovania (§§ 257 264 č. 2 tr: por 
a pri oslobodzujúcom rozsudku, keď tento je už v p'rvej ~tolici VVlle<en, 
V smysle § 326, Č. 3 tr. por. bez toho, že by vóbec došlo na vymeranie 
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trestu. Z toho v~etkého plynie, že ~ záujme p;'ávnej bezpečnosti musí byť 
začiatok premlcama v, behu celeho trestneho po~racovall1a )ednotnc 
a pevne určeny, .poklalje predmetom tohoto pokr~covall1~ tenze sln~tok 
a pokial' si podrZ1ava tle trestnepravne znaky, podl a ktorych sa odhsujť 
od iných trestných činov. Toto rozlišenie od iných trestných činov je však 
určené vo skutkov]kh podstatách trestných činov v zákone prehláse' 
n'ch za zločin alebo prečin a len toto zákonné určenie trestných 
č7nov móže byť tedy smerodat~é pre, urč:ni~ nutne jednotnej p~emlčacej 
lehoty v celom trestnom pokracovam. Uz tymto rozborom sameho usta' 
novenia § 106 tr. z. je tedy dokázané, že pre rozhodnutie, ktorú z lehát 
v § 106 tr. z. uvedených treva v konkrétnom prípade vzial' v úvahu, je 
rozhodná kvalifikácia činu podfa zákona za zločin či prečin a pri zlo či, 
noch trestná sadzba stanovená zákonom a nie kva1ifikácia určená v roz, 
sudku ani trest skutočne uložený. 

Pllmie to ďalej aj z tejto úvahy o logickom postupe trestného súdu 
pri výnesení rozsudku: 

Súd musí najprv hodnotením prevedených dókazov zistil', čo z čin, 
nosti obžalovaného, klorá je predmetom obžaloby a tedy trestného po, 
kračovania, považuje za dokázané (§§ 325, odst. 1 a 328, odst. 1 tr. p.) 

V prípade, že zistí určitú činnosť obžalovaného obžalobou stíhanú, má 
uvažovat' o tom, či táto zislená činnosf obžalovaného naplňuje skutkovú 
podstatu niektorého činu, ktorý zákon označil za trestný (§ I tr. z. a § 1 
tr. z. o prest.) , v prípade kladnom, ktorého trestného činu, pri čom nie je 
viazaný návrhom žalobcovým (§ 325, odst. 2 tr. p.). 

Keď vyrieši tieto skutkové a právne otázky, má súd ešte pred roz, 
hodnutím o treste uvažovať o tom, jestli nie je daný dóvod, ktorý vylu
čuje príčetnosf alebo trestnosť obžalovaného (na pr. §§ 76, 77, 79, 80 
a 88 tr. z., § I zákona Č. 48/1931, § 27 zákona Č. 50/1923, 6 zákona 
Č. \08/1933), a1ebo dóvod, ktorý vylučuje zavedenie trestného pokračo' 
vania (na pr.: §§ 105 a 110 tr. z., § 50 zákona č. 218/1926, § 17 zá
kona Č. 108/1933). Už v tomto stadiu rozhodovania a len v ňom p1'íde 
tedy k riešeniu otázka premlčania, lebo len takto je možné, aby bol vy' 
nesený priamo prípadný oslobodzujúci rozsudok, ako to predpokladá 
zákon v § 326, č. 3 tr. por. To však je možné práve len na zaklade pre, 
m1čacej lehoty určenej pevne v zákone. Pri riešení otázky premlčania 
na základe výmery trestu prišiel by súd prvej stolice, ktorý samozrejme 
liež musí k premlčaniu hradeť, k tomu, že by vopred obžalovaného pre 
zločin musel odsúdiť k určitému trestu vazenia a teprv potom ho n,! 
tomto základe podf" premlřacej lehoty stanovenej na prečin oslobodiť 
pre nastalé premlčanie. Keď sa však takto nemóže salllozrejme postu' 
povaf v prvej 'stolici, nie je d6s1edne možné tento postup pripustiť v sto' 
liriach vyšších, a to ani na tom zá.1<:lade, že je trest už vyslovený pravo' 
platne. 

Plynie to aj z úvahy o povahe okolností, ktoré sú rozhodné pre vyme' 
r~nie trestu: Pri yymeraní trestu, ktoré nasleduie po zistení p·odmienok 
trestnosti, má súd hl'adeť na okolnosti prifažujúce a porahčujíce, ktoré 
vplývajú na stupeň viny (§ 89 tr. z.). Pojem pofahčujúcich a priťažu' 
júcich okolností zák. čl. V: 1878 bližšie neurčuje a ani ich bližšie ne
uvádza. SÚ to okolnosti, ktoré pri trestoch rehtívne určených odóvodúujú 
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vymeranie vyššieho alebo nižšieho trestu v medziach stanovených 
konom na trestný čin, ktorého skutkovú podstatu súd spoznal v z'ist<~ne'i 
činnosti obžalovaného (medze trestnei sadzby). Okolnosti tielo sú po\rahv' 
jednak obecnej, vyplývajúcej zo záujmu verejnosti na vymeranie vyššieho 
trestu v určitých prípadoch (na pr.: § 28 zákona č. 50/1923), pravi
delne však povahy osobnej, odavodňujúce, aby príslušnému pachatefoVi 
bol vymeraný za rovnaký čin rovnakého druhu nižší alebo vyšší trest 
2ko pachatefovi druhému. Trestný súd maže tedy síce podfa moci 
mu §§ 66 a 92 tr. z. trest snížiť na miernejší druh a trvanie, 
nemóže tým zmeniť právnu povahu trestného činu, zračiacu sa v 
konnej skutkovej podsta!e. Z toho plynie, že úvahy o tom, aký trest 
byť v urči lom prípade obžalovanému vymeraný, ani výsledok ich, aj , 
by už bol pravoplatný v prospech obžalovaného, nemažu pasobiť zn."lnp 
na posudzovanie otázky premlčania, leho otázka táto nemá 
ločného s osobou pachaterovou, ale musí byf riešená vždy len ne,oIYvisle 
od osoby pachatefovej výlučne podTa toho, ako trestný zákon určitý 
trestný čin hodnotí. Veď davodom ustanovenia o premlčaní trestných 
činov nie je, že by osobné vlastnosti pachateTove privodily nezáujem ve
rejnosti na jeho potrestaní, ale kriminálne politický dovod tejto inštitúcie 
je v tom, že uplynutím dlhšej doby od spáchania trestného činu do zave
denia trestného pokračovania, alebo uplynutím doby po ,zaveďeni{ 
trestného pokračovania, za klofej neboly provedené žiadne stíhacie úkony 
súdu Pl'Oti <Ybžalovanému, oslabí sa jednak potreba trestnej represie za
budnutím jeho činu vo verejnosti a tým požiadovok potrestania vinníka, 
jednak aj spoTahlivosť dókazov. Tieto okolnosti odóvodňujúce inštitúciu 
premlčania sú ledy povahy všeobecnej, nezávislej na o'Sobe obžalovaného, 
a vyplývajú z toho, ako zákon hodnotí trestný čin: čím je podfa zákona 
čin ťažšej povahy, tým dlhšie trvá potreba represie a tým viacej !:'.ožno 
počítať s tým, že sa dakazy o ňom po dlhší čas dochovajú. To všetko 
svedU tomu, že otázka premlčania musí byť riešená len s hT adiska zá
konného predpisu o tom platného bez zretefa na tie okolnosti, ktoré pri
chodia v úvahu z osobných pomerov pachatef ových pri vymeraní trestu 
a pri miernejšej kvalifikácii jeho činu, len na tomto treste. založenej. 

Na dotvrdenie hore uvedeného výkladu § 106 tr. z. možno uviesť do
klad zo samého bývalého zákonodarstva uhorsl,ého v ustanovení § 106 
al tr. Z., ktorý bol do trestného zákona (zák. čl. V:1878) vsunutý podfa 
§ 71 zák. čl. VII:1913. Podl'a neho bolo vylúčené zahájiť pokračovanie 
proti mladistvému pre premlčanie po uplynutí 5 rokov. je-Ii čin podJ'a' 
zálwnnej kvalifikácie zločinom, prípadne po uplynutí 10 rokov, keď 
mladistvý dokonal v dobe spáchania činu už 15. rok veku a na jeho čin 
je stanovený trest na slobode dlhší než 5 rokov; avšak po uplynutí 
3 rokov, je-li jeho čin prečinom. Tu bolo rozlišovanie podTa zákonnej 
kvalifikácie priamo vyslovené a nemožno usudzovaf inak, než že loto usla- . 
novenie doplňujúce § 106 tr. z. vyjadrilo priamo tenže základ rozlišo
vania predpokladov premlčacej lehoty, ktorý je v základnom ustanovení 
§ 106 tr. z. tiež obsažený. 

Aj podTa teraz platného ustanovenia § 26 zák. č. 48/1931 činí pre
mlčacia leh ota u trestných činov mladistvých previni\cov - ak nie je už 
podT a všeobecných trestných zákonov kratšia - 10 rokov, ide-li o trestný 
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•. na ktorý stanovia trestné zákony trest smrti alebo doživotnej straty 
~\~body, inak 5 rokov. Pri použití !ohoto predl?isu je. v~ak p~dYa obec-

'ho ustanovenia § 3 odst. 2 cil. zak. rozhodne rozhseme zlocmov, pre
~e v a prestupkov stanovené v trestných zákonoch. Na praktickom 
C!1l°naní dasledkov ktoré by plynuly z rozdielného výkladu § 106 tr. z., 
srov '. I' ť h t 'kl d ul,áže sa názorne neudrz~te n?s to ~ o .vy' a u. ., , , ' 

Predpokladajúc, že sudeny ,trestny Clil - kvahfIkovany po~la z~
k na ako zločin sprenevery podl a §§ 355 a 356 tr. z. a ohrozeny podl a 
§o 358 ods!. I sadzba 2 tr. z. žalárom do 5 rokov - spáchal spolu a 
spoloč~e s dospelým (starším než 18 rok,ov) ~achateTom e~te druhý spo
lupachatel' ktorý v dobe konama trestneho ClilU nebol este 18 rokov 
starý, došl~ by sa pri vytýk~om právno~ st~novisk~. k záveru, , ~e t!est
nosť činu dospelého pachatel a bola pri ulozem trestu vazema vylucena v 3 
rokoch z davodu premlčania, trestnost' mladistvého previnilca by však 
za inak rovnakých podmienok premlčaná nebola, keď by od spáchania 
t;ť'otného činu do zavedenia trestného pokračovania neuplynula cšte doba 
S ;okov vyžadovaná na premlčl\nie jeh~ trestného či?u. podra. drievej
šieho ustanovenia § 106 a) tr. Z., tak podl a teraz platnych predplsov § 3, 
odst. 2 a § 26 zák. č. 48/193.1. Že t~ký, ~ýsledo~ zák~nodar,ca n~l?red
páladal a nechcel plynie z uvahy, ze ucelom J,ak zakonneho cIanku 
VlI:1913 tak záko~a č. 48/1931 bolo miernejšie posudzovanie trestný,ch 
činov sp~chaných osobam~ mladistvý~i než. rovnak~ch !r.estný<:h čil!0v 
spáchaných osobami, ktore v dobe spachama trestneho ClilU prekroclly 
už 18. rok svojho veku. 

Z týchto úvah bolo odav,odner;ej zmii!očnej st'ažn?sti vrc~ného štát
neho zastupiteYstva vyhovene a dovod oslohodema obzalovaneho - pre
mlčanie trestného činu - bol zrušením odvolacieho rozsudku pominutý, 
lebo ako už bolo uvedené na začiatku davodov tohoto rozhodnutia, roz
slld~k odvolacieho súdu po preskúmaní odsudzujúceho rozsudku súdu 
prvej stolice prijal skutkový stav, ktorý zakladá vo všetkých náleži
tostiach skutkovú podstatu zločinu sprenevery, pri ktorom by podra 
§ 106 ods!. I Č. 4 tr. z. prichádzala v úvahu premlčacia leh ota pať
ročná 'táto však od tej doby, kedy obžalovaný podT a vlastného doznanh 
v od~olaní naposledy s poškodenou súčtoval a ďalší nezaplatený tovar 
od nej prevzai (6. augusta 1928), až do prvého sudcovského opatrenia 
(8. marca 1933) neuplynula. 

čis_ 5513. 

Odvrátil-Ii pachatel dobrovolně a včas trestný výsledek, stal se pokus 
zamýšleného trestného činu bertrestným pro dobrovolné ustoupeni; je-Ii 
v pokusu zároveň obsažen jiný trestný čin dokonaný, slušl jej pachateli 
přičitati (těžké uškozenl na těle podle § 152, 155 lit. a), b), e) tr_ zák. 
způsohené při pokusu vraždy)_ 

(Rozh. ze dne 14. února 1936, Zrn I 1385/35.) 

Ne j v y Š š í 80 u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu v Mladé Boleslav! 

.1 



- čís. 5513 -

Zl" ~~e ~8.Hjna 1935, jímž se tento soud prohlásil podle § 261 tr. ř. 
nepnslusnym k rozhodování o obžalobě vznesené státním zastupitel
stvfm na H. M. pro zl.ořin těžkéh? poškození na těle podle §§ 152, 
15" a), u), e) tr. z., zrusll napadeny rozsudek jako zmatečný a vrátil věc 
sborovemu soudu prvé stolice, aby o ní vykonal přelíčení a vynesl roz
sudek. 

Dúvody: 

.• Roz~udek v~al za prokázaný skutkový děj vylíčený v obžalobě, že se 
tohz obzalovany H. M. a M. V-ová rozhodli společně zemříti, že ráno 
dne 5. srpna 1935 o );S 1. hod. po d~lších přípravách obžalovaný V-ovou vy
~val, aby s!~~dla .na otoman, natahla obě ruce podle sebe, načež jedním 
reze;n ]1 r:enzl bntvou na clbou rukou v zápěstí tepny a šlachy. Potom 
kdyz V-o~a kle?la na ot~man, M. přeřízl i sobě tepny na levé mce. v-ová 
z~ratrla vedoml ~ M. SI ulehl do postele, jak sám říká, aby čekáli, až 
r'."lJde smrt. ZaÍlm s.e V-ov~ probrala z. bezvědomí, obžalovaný jí k . 
zadostl podal dvakrate naplÍ! vody a, když ho Dotom V-má žádala 
ně~o~o 3'avo1al, odmít~~ to s tím, že se rozhodli společně zemříti; ko
necne vsa~,. ~oz hylo ]IZ o );S 10. hodině dopolední, slezl s postele, no· 
kusIl se vy]IÍl na chodbu, ale ze slauosti se vrátil a klesl znova do postele 
pak s.e. mu přece podařilo vystoupiti na stúl pod oknem, kterým volal n~ 
truhlare F. ~., že se podřezali; S. zařídil, aby byla telefonicky uvědoměna 
policIe, ldera autem dopravila obžalovaného a V-ovou do veřejné nemoc
nice. Podle posudku soudních lékařú utrpěla V-ová těžké poranění samo 
o sobě,. spojené. s přentš~ním zdraví a, nezpůsobilostí k povolání trv~jíd 
a~espon ~O dm, a to ,r;a~trolem a zpu~obem takovým, s nímž obyčejně 
ryva spojeno nebezpecI zlvota a poranení se stalo životn nebezpečnYm. 
,. Obžaloba ne~hled~vala v činu obžalovaného skutkovou povahu zlo
cmu nedokonane vrazdy podle §§ 8, 134, 135, Č. 4 tr. z. vzhledem. 
k .t;:>mn, ž~ k dokonánj.yraždy nedošlo nikoliv pro nemohoucnost, pro pře
kazku odJmud v to pnslou nebo náhodou, nýbrž z vůle samého obžalova
ného a. jeho přičiněním, ježto včas přivolal pomoc a dokonání vraždy 
tot!ž. smr.t M. V·oyé tak z vlastní vůle zmařil a smrtelný výsledek od: 
vrahl. Tlm se ovsem podle obzaloby nestal obžalovaný beztrestným a 
navrhla proto obžaloba, aby jeho skutek byl podřaděn pod zákonné usta
no~ení, opodst3ltňující jiný dokonaný čin trestný, totiž zločin těžkého 
poskozem na tele podle §§ 152, 155 lit. a), bl, e) tr. z. 

Krajský soucl nesdílí právní názor obžaloby, naopak prohlašuje se 
podle § 261 tr. ř. nepřislnšným jednati o o:bžalobě státního zastupitelství 
pro zločin těžkého llblížení na 1ěle a vyslovuje, že skutečnosti tvořící zá
klad obžaloby a v rozsudku zjištěné je kvalifikovati .za zločin nedokonané 
vraždy prosté náležející podle čl. VI. B, Č. 12 zák z 23. května 1873 
Č. 119 ř. z. k rozhodování před soud porotní. Při tom vychází rozsudek 
z právního názorn, že skutková povaha zločinu těžkého' ublížení na těle 
vylučuje přímo vražedný úmysl, který obžaloba sama z počátku M-ovi 
pnplsu]e. Podle rozsudku jde o jediný čin obžalovaného, předsevzatý 
v umyslu V-ovou nsmrtiti; pro jiný nepřátelský úmysl není vůbec žád
ného podkladu; děliti počáteční úmysl vražedný na nějaký jiný úmysl 
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epřátelský pozdější je prý za daného skutkového děie při jednom a tom· 
~éž činn vůbec nemysliteln?.Nejd~ tedy podle rozsudku vůbec o kva1i
tikovaný pokus a dokonany cm Jmy. 

Než k právnJm~, názoru . vy~lovenému . rozsl~dkerl! n~l~e přisvě,dčil: 
1 výtka zmatečm sh~nostl stat:ll~o zastuplt~lstvl, oplra]lcl se o Guvon 
i; 281 č. 6 (nikoliv c. 10) tr. r. Jest opravnena. Rozhodnon pro posou
žení t~hoto důvodu zmatečnosti jest otázka, zdali v souzeném případě 
jde o trestný pokus vraŽ<ly . 

podle shora uvedených zjištění rozsudku nastal sice iiž částečně vý
sledek pokusu obža~o,:ané~lo M. o zavr~ždění y-ové, av~ak obža~ovaný 
zabránil smrti V-ove. hm, z~ zavolal na r .. S',a re~d mu, ze sepod!.~zah; 
byl tudíž obžalovany prostredmctvlm S., jenz nvedomll p.OhCll, ,pr:cmo~\ 
tobo, že V -ová byla ~opraven~ ~o ,ner,:ocmce !I zacbr~~e~a pn Zlvote~ 
To učinil, byť i po urCltem zdraham,obzalovany o s·ve ujme a dobrovolne 
a ještě včas, t<1kž~ nedošlo k ,:~?okonání čjnu ani pw ,:em?houcnost ~ni 
pro překážl~u odJinnd v to )mslou. a~1 nah~dou, nyb;-z vy~ledku syeho 
úmyslného cinu zabraml ?bzalovany sam .. Nasl~dkem. toho Jde u obzalo· 
vaného sice o pokns zrazdy proste, ktery se vsak nasledkem dobrovol
ného upuštění od pokusn. stal~eztrestnÝI?' Pro posouzení .sk~tkové.P?d: 
staly zločinu nedokon,ane vr~zdy p~oste !est, nelOzhodneo ze .3'Il:men~ 
jednání předsevzal ohzalovany v dobe, kdyz JIZ V-ova utrpela tezke ubll· 
žení na těle, neboť jednání obžalovaného, jež bylo příčinou těžkého po
škození na těle V-ové, je právě důvodem, proč byla na obžalovaného 
vznesena obžaloba pro zločin podle §§ 152, 155 lit. a), bl, e) tr. z. 
K projednát;í této. obžaloby j~ v~a~ l?řísl~šný nalé~ací soud a. nikoliv 
soud porotm, ktery by byl pnslusny Jedme, kdyby slo o trestny pokus 
vraždy (viz shodné rozh. Č. 3330 víd. sb. n. s.). 

tis. 5514, 

Křivé udání (obvinění) úředníka z hranl daru ve službě je zločinem 
podle § 209 tr. zák" obsahuje-li sdělení takových skutkových okO'lnosti 
činu, které ve svém celku vyčerpávaií veškeré zákonné znaky zločinll 
podle § 104 tr. zák.; jinak spadá jakožto křivé udání z přečinu nebo 
přestupku úplatkářství (§ 3 zákona ze dne 3. července 1924, čis. 118 
Sb. z. a n.) pod hledisko § 3 zálml1a o ochraně cti. 

(Rozh. ze dne 11. února 1936, Zrn II 137/35.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
obžalovaného do rozsndku krajského· soudl' v Opavě ze dne 31. prosince 
1934, pokud jím byl stěžovatel vinným uznán zločinem křivého obvinění 
podle § 209 tr. z., zrušil rozsndek prvého soudu v napadené odsuznjící 
části jako zmatečný a vrátil věc soudu prvé stolice, aby o ní v rozsahu 
zrušení znovu jednal a rozhodl. 

~ 
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I 
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Z důvodů: 

Z,!!ateční stížn??ti j~ přisvědčiti, pokud s hlediska důvodu zmateč
no?tl ~. 9 ~), po pnpade c. IQ §.281 tr. ř. vytýká, že nalézací soud po. 
l?ravn~ str~n~e p,ochybIl, podradlv na základě dosavadních zjištění a 
t1V.ah J~d;tan~ stezovatelovo ustanovení § 209 tr. z. Rozsudek shledává 
y Jedna~l obzalovaného obě skutkové podstaty zločinu podle § 209 tr. z.: 
Jed~akze u, vrch1!0sÍl ugal od~?rov~ho r~du Dr. ]. Š. pro vymyšlený naň 
zlosmbram. da~~. ".~ yecech uredmc~, Jednak že ho pro týž vymýšlený 
zl,ocm obvn;ll, V~SI Jmym, a to takovyu; způsobem, že obvinění to mohlo 
~aÍl ,a sk';1tecne tez d~lo vTc~osÍll?o?net ~ vyšetřování proH obviněnému. 
~ duvo~u rozs~dko.vych Je vsak zreJffio, ze si nalézací soud neuvědomil 
z~ p,latue Ť!estm p!'avo, stíhá po~le okol~ostí případu trestný skntek branl 
d~r:! ve y~cech, uredmch buď Jako zlocin podle § 104 Ir. z. nebo jako 
precm, pnp. prestapek podle § 3 zák. ze dne 3. července 1924 Č. 178 
Sb. z .. a ,nař .. ~by. u,d~ní úředníka u yrchnosti za to, že 'přijí~á.dary, 
resp; ]lne obvmovam Jeho v tomto smcru způsobem v § 209 Ir. z. uve
d~nym nabylo poyahy zločinu křivého obvinění na rozdíl od pouhého 
presfupku utrham na ctI ve smyslu § 3 zák. ze dne 28. června 1933 
Č. 1?8 Sb. z. a n~~ je vždy třeba, by pachalelbuď vrchnosti (I. skul: 
kova podstata zlocmu podle § 209 tr. z.) nebo též jiným osobám (II 
skut~ová po.dstata) sdělil o obviněném tal~ové skutkové okolnosti činu' 
ktere ve svem cel,~u vyčerp,áv~j~ v,:škeré,}ákonné znaky zločinu podl~ 
§ 104 tr. Z., a tUdlZ dovolu]l zaver, ze narcený se skutečně tohoto zločinu 
d?puslIl,. ~ ~eponechávají poch~~nosti ,v lom směru, že skutek ohviňova: 
n~h?, pn!eÍl daru, mohl by pnpadne právně bytí posouzen jen jako 
precm (prestupek) ve smyslu § 3 zákona o úplatkářství. 

V souzeném případě rozsudek ve svém enunciátě mluví ovšem 
o vymyšleném zločinu braní darů ve věcech úředních (tedy podle § 104 
t;. z.);. ve ;;vých důvodech uvádí sice formou skutkově zjišťující (»jesť 
uplne ]asne«), že obžalovaný svým jednáním obviňoval Dr. J Š. »ze 
zločinu braní darů ve věcech úředních« avšak i při této stylisaci není 
pOChyby, ž~j~e ,tu je'} o právní z~v~r' n~lézacího soudu utvořený na 
podklade z]lstenych vyroku a chovam obzalovaného iakož i ostatních 
okolností případu pro zločin podle § 209 tr. z. významných. O nařče
ném Dr~ J Š. ~~zs,udek zjiš~'uje, že i,ako o,dborový rada je referentem pro 
"Obecne prospesne stavehm a bytove druzstvo pro P. a okolí v P. zaos. 
spole~e~stvo ~ s r. 0.«, ,iepož členem a ú~e!ním byl obžalovaný. Je-li dále 
p:?ka~ano, .. ze,8e na~ ]are r., 1939 "..!'l::ll~ehu revi~se družstevního hospo
darstvI ~]~~nl ~ obzalov~ny pr~, z]lslenl nedolozené výdajové položky 
3.000 Kc VUCI predsedovl dozorcI rady slovy: »To dostal Dr. Š.«, - že 
na debatní schůzi 2. července I 929 prohlásil, »že bude nutno zajet do 
Prahy k Dr·VoŠ'~ a ,::rchnímu úŠetn!:nu ~e~iteli a něco jim dát, aby se věc 
pohnula«, p.~l sem>;. podotkl, ze uTedn;C1 l?ohou hráti peníze za práci, 
kterou kOna]1 pres cas, - a bere-I! nalezacl soud' dále za prokázáno že 
obžalgvaný též později opominul vyvrátiti podezřívání a obviňo~ání 
Dr ~ S. » ze s~o!a uved~ný~h tr.:'stných činú«, kdykoli věc přišla na 
pretres na schuzlch plenarmch, ze poslloval svým jednáním ve veřej
nosti jen loto podezření, které vzniklo z Pllvodního ieho sdělení před 
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rj'edsedou dozorčí rady, a stal se takto příčinou, že Dr. Š. byl na konec 
v očích členů družstya pov~ž~ván za korupčníka, - a ž.;' konečně, kd~~ 
četnictvo jej samotneho vyse!rova!? pr~ zp:one~eru a (Jredseda dozorc; 
rady četnictvu udal ono nekde]sl sdelenl obzalovaneho o vyplacem 
3.000 Kč Dr; Š-()~i, že ~ni tehdy nevyvrátil toto obvi?éní pr. š.-e, nýbrž 
že jen prohlasil, ze pemze vyplalIl v Praze, komu vsak, ze nerekne -, 
ak důvody rozsudkové při vší své obšírnosti opominuly přesně se vy· 

Jádřiti o tom, ~ p01:e~haly ta naprol~u nej~sno~t a nejistotu, jak,ou ~vlastně 
činnost neb uredm ukon Dr. Š-e mel nalezacl soud na myslt, ]enz podl~ 
tvrzení nebo náznaků stěžovatelových měl býti oněmi 3.000 Kč odměněn, 
co podle názoru a mínění prvého soudu bylo podle udání a obviňování 
stěžovatelova za poskytnutý tento úplatek docíleno nebo čeho aspoň mělo 
býti dosaž~no, zejm~na když~e v rozsudkových ,důvo?ech směš?jí ony 
hovory jez se domahaly noveho, teprve budouclho zakroku a uplatku 
v Pra;e za účelem popohnání věci stavebního a bytového družstva, s pů
vodním stručným a nic bližšího nenapovídajídm tvrzením, že částku 
3.000 Kč dostal Dr. Š. 

podle toho, co uvedeno, není dosavadními skutkovými zjištěními na
lézadho soudu opodstatněn úsudek, že udání a obviňování t5kalo se' »vy
myšleného zločinu braní darů ve věcech úředních«; vlastní slova obža
lovaného jeho obviňování Dr. Š-e, že mu byl poskytnut dar 3.000 Kč 
a další dáznaky, jak jsou v rozsudku skutkově zjištěny, nedovoll!.jí ještě 
logicky ten závěr, že Dr. Š. podle udání a obviňování obžalovaného prý 
přijal jako úEédník dar 3.?~0" Kč iediné~ proto, aby při !oiho~oyár;í 
o veřejných vecech konal SVllJ urad, nebo ze se dal darem hm svesÍl pn 
obstarávání svých prací úřednich k nějakému stranictví. 

čís. 5515. 

Maření exekuce podle § 1 zákona čís, 78/1883 ř, z., postoupili-li čle
nové družstva s ručenúu ,neobmezeným, které se octlo v platebnich ne
snázích, svoji usedlost. 

K pojmum "hrozící exekuce<' a »věřitel«, Subjektivní stránka. 

(Rozh. z dne 15. února 1936, Zm I 38/36.) 

N e i vy š.š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost O'b
žalovaných F. P. a J P-ové do rozsudku krajského soudu v Mostě ze dne 
8. října 1935, jímž byli stěžovatelé uznáni vinnými, a to F. P. přečinem, 
J. P-ová přestupkem podle § I zákona o maření exekuce ze dne 
25. května 1883, Č. 78 ř. z. 

Zdůvodů: 

S hlediska hmotněprávního zmatku č. 9a) § 281 tr. ř. namítá stíž
nost především, že v době, kdy stěžovatelé postoupili svou usedlost svému 
synovi J. P., t. j. dne 27. září 1928, nehrozila jim ještě žádná exekuce, 
poněvadž doplatky k úhradě scho.dku v konkursu společenstva »Spar-

1 , 
\ 
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und Vorschussverein, reg. Oenossenschaft m. unbeschr. Haftung« V O 
J~ž byly pak .marně na stěžovatelích exekučně vymáhány, byly stěžovat~: 
l;!m prede!,.~any teprve v roce 19~3, že v době závadného jednání, t. j. 
une ~7. zan 1928, nebylo JIsto, ze dOjde k uvalení konknrsu na jmění 
sJl?lecel!stva, ~e s~ tehdy z~jména nevědělo, do jaké výše bude stěžova
tehlm J~ko clenum spo!ecenstva s ručením neobmezeným přispěti 
k uhra de schodku, a že proto stěžovatelé nemohli míti v úmyslu zmařiti 
budoucí exekuci. Námitky nejsou odůvodněny. -

Napadený rozsudek po skutkové stránce bere za prokázáno, že stěžo· 
\/2.tel f. P. byl po dobu mnoha let zástupcem ředitele a asi začátkem roku 
1928 se stal ředitelem společenstva, že již v roce 1924 octlo se společen
stvo v platebních nesnázích a bylo mu povoleno moratorium že za· 
mýšl~ná sanace .se ,nezdařila a že obžalovanému f. P. bylo z~ámo, že 
t,roZl konkurs, jenz byl pak dne 16. listopadu 1928 na jmění spole· 
ce;r.stva skutečně prohlášen, když krátce před tím, a to dne 27. září 1928 
st~zovatele post?;-tpili své hospodářství synovi, vymínivše si jen malý vý
rr~enek. Ze SI tez spoluobžalovaná ]. P·ová v této rozhodné době byla 
vedoma ~,pajné finanční situace družstva a následků hrozícího· konkursu 
a z~jména též své vlastní povinnosti ručební, plyne neien z úvahy napa
dene~o ro~sudku, že není dobře myslitelné, aby spolu obžalovaná jako 
m~nzelka redl/cle společenstva nehyla info,rmována o hrozícím konkursu 
a. Jeho ná?ledc~ch, 3'le i ze zjištěné skutečnosti, že stěžovatelka sama před 
hm ze sveho pnspela k pokusu o sanaci družstva. a z jejího doznání při 
hlavním přelíčení, že věděla, že se družstvo tehdy octlo 'v platebních ne
snázích. Z těchto zjištěných skutečností plyne l<lo-icky závěr nalézacího 
soudu, že stěžovatelům v době závadného jednání hrozila exekuce a že si 
to~o byli vědomi, nebo~ e.xekuce hroz} každému, kdo ví, že má platiti, 
a'(.s.ak nechce nebo Je Sl vedom toho, ze mu platiti nebude možno. Že si 
s\ezovatelé uvědomili, že jako členové společenstva s neobmezeným ruče
mm po u'(.aler:f kon~ursuJ s nímž počítali, budou nuceni, aby ze svého 
majetku prrspeh k uhr;rde schodku, nepopírá vlastně ani zmateční stíž-
1'ost, ale namítá jen, že te~?y nebyla u~čena ani jsoucnost, ani výše, ani 
9ob~ splatnosÍ1 zavazku stezovatelu. Nez toho se ke skutkové postatě ma
rem exekuce podle § 1 zák Č. 78/1883 ř. z. nevyžaduje. Spornost zá· 
vazku nevylučuje, že. dlužníku hrozí po zjištění jsoucnosti a výše nároku 
exekuce. Věřitelem ve smyslu zákona o maření exekuce ie komu přísluší 
proti jiné osobě pohledávka, která múže býti vymáhána z~ jmění dlužnÍ
"ova. Že by výše její musila býti již známa, zákon nepředpokládá. Exe
bce hrozí, je'li 9,bjek~ivně n~be~peč~, že bude zavedena a ví·li pachatel 
o tomto nebezpec1. Pn tom Je liPIne lhostejno, zda nebezpečí to hrozí 
přímo, či závisÍ·li zahájení el(ekuce teprve na ziištění nároku ať již 
sp01:em neho F~ým, způsobem, pa př. řízením upraveným v §§ 172 
a nasl. konk. radu c. 64/1931 :>!J. z. a n. pro případ prohlášení kon
~ur~u na jmění výdělkového a hospodářského společenstva. S nazna· 
ceneh? hlediska nes~i.de na t~l?, 7Cla stěž?vatelé nebyli .při sepisování po
st;-tPll1 sml~uvy ,notarem ~vl~s! uPoz9rne111 na závazky vv.plývající pro 
ne z uvalell1 ~onkursu na jn:,ell1 sp?lecenstva a nelze proto nelÍplnost roz
~';ld~u Dod)e c. 5 .~ 281 tr. r. spatroval! v tom, že se neobírá příslušnou 
cusl! obhajoby stezovatelky J P-ové. Ani po subjektivní stránce se ke 
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skutkové podstatě trestného činu, ze]mena ani prec1t1u podle § 1 zák. 
o maj'ení exekuce nevyžaduje, aby pachateli byla výše pohledávky věřite' 
lovy známa. Okol~.ost ~a by ovšen:,n~ohl~. míti význam ~ro řeše~J oYázky, 
7,da pachatel zamyslel skodu v urclte VySl nebo Sl byl vedom vyse skody, 
!;terá z jeho jednání nastane. Než otázka ta jest pro rozhodnutí, zda čin 
dlužno podřaditi skutkové podstatě přečinu podle § i zák. o maření 
exekuce nerozhodná, jelikož výše škody je toliko objektivní známkou 
skutkové podstaty tohoto přečinu a stačí, jak bude ještě dolíčeno, jen 
úmysl zmařiti určitý způsob exekuce. 

Ze zjištěných skutečností nalézací soud též právem usoudil, že stěžo· 
vatelé jednali v úmyslu, by zcela nebo zčásti zmařili uspokojení svého 
věřitele (t. j. společenstva, pokud se týče jeho konkursní podstaty). Roz
sudek přihliží k obhajobě stěžovatelů, že odevzdali hospodářství jen 
proto, že jsou staří a nemocní a že syn J, jenž byl již ženat, naléhal na 
odevzdání, a právem poukazuje k tomu, že stěžovatelé, kdyby neměli 
úmysl vyhnouti se svým závazkům vůči společenstvu a zmařiti hrozící 
c\ekuci, mohli se při odevzdání hospodářství synovi postarati o to, .aby 
nároky společenstva (pokud se týče jeho věřitelů) byly náležitě zajištěny. 
Ze tak neučinili nikoli snad jen z nedbalosti, jak se snaží dovoditi zma
léční stížnost, nýbrž že při tom šlo o jednání úmyslné, toho nejlepším 
dokladem je zjištěná skutečnost, že se stěžovatelé postoupením nemovi
tosti, při Čemž si vyhradili jen malý výměnek, zbavili největší části, ne-li 
veškerého svého majetku právě v době, kdy vyvrcholila krise společen
stva a krátce na to do,šlo k uvalení konkursu. Podle ustáleného rozhodo
vání zrušovacího soudu se ke skutkové podstatě podle § 1 zák. o maření 
exekuce nevyžaduje pachatelův úmysl, aby věřiteli vymožení jeho -pohle
dávky vůbec znemožnil a takto věřitele poško,dil, nýbrž stačí, směřoval-li 
úmysl pachatelův k tomu, aby zmařil určitý způsob exekuce, úplné nebo 
částečné uspokojení věřitele tou cestou, o niž právě jde, a vzešla-li z činu 
dlužníkova taková přeměna v jeho jmění, která způsobuie věřiteli obtíže, 
z\láště průtahy ve vydobytí pohledávky. Těmto náležitostem plně vy
hovuje zjištěné jednání stěžovatelů, neboť tím, že vlastnické právo 
k usedlosti převedli na syna, bylo věřiteli znemožnéno, aby ihned neb 
aspoň v dohledné době mohl vésti exekuci na nemovitý majetek dlužníků 
Na tom nic nemění, že věřitel mohl tuto překážku po případě odkliditi 
odpúrčím sporem. 

S naznačeného hlediska nesejde na tom, zda stěžovatelé postoupivše 
hospodářství synovi, byli úplně nemajetní, či zda měli tehdy ještě 
5.000 Kč na hotovosti, jak se hájila obžalovaná J P-ová a jak potvrdil 
svědek J P., zvláště když oba zároveň udali, že těchto peněz musilo býti 
použito k úhradě dluhů stěžovatelů za lombardovanou válečnou půjčku, 
kterýžto dluh syn stěžovatelů J p. nepřevzal. 

čís, 5516, 
, 

Zákon odníma v ustanoveni § 359 tr, zák, exekútovi dispozičné právo 
nad zabavenou \Oecou bez akejkol'vek výhrady a exekút nemóže rozho
dovať o tom, ktorý z vymáhajúcich verítel'ov a ako má byť zo zabavenej 
veci uspokojený, 
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Aj keď bolo nariadené odovzdanie zabaveného predmetu do úschovy 
uschovatel'a, kým sa tak skutocne nestalo a kým vec nebola usohova
tel'ovi odov21daná, je znak trestného činu, že »zabavená vec bola u vlast
nlka ponechaná«, naplnený. 

(Rozh. zo dňa 18. februára 1936, Zm IV 441/35.) 

N ~.i vy š š í s ú d v trestnej veci proti A. C. a spol., obžalovaným 
zo zlocmu sprenevery podl'a § 359 tr. Z., zmatočnú sťažnost obhájcu 
obžalovaného čiastočne odmietol a čiastočne zamietol. 

Z důvodov: 

Právny názor, up1atenený pod důvodom zmatočnosti Dodl'a § 385 
Č. 1 a) tr. por., ako by v odovzdaní obHia ]. F-ovi ne!lolo' ani scudzeni~ 
ani spotrebovanie eudzej veci, lebo F. už driev nadobudol naň zabave
ním exekučné právo a preto mu prislú~hala celá hodnota zabaveného 
obilia, b~ ešte o ,mnoho viac, je mylný;. ~ešlo o vec výlučue len v pro
spech obzalovaneho ]. F. zabavenu; ohlhe bolo v dobe odovzdania za
bavené aj v prospech M. H-ovej a jej záložné právo bylo ustanovením 
§ 359 tr. z. chránené rovnako a bez ohl'adu na to, či by predošlý exe
k~ent ]. F. prípadne bol výlučne z výťažku zauavenej veci uspokojený. 
Zakon odníma exekútovi dispozičné právo nad zabavenou vecou bez 
akejkol'vek výhrady a exekút nemůže rozhodovať o tom, ktorý z exe
kventov a jako má byť zo zabavenej veci uspokojený. 

Sťažovatel' popiera ďalej, že zabavené obílie bolo v smysle zákona 
ponechané u obžalovaného aleho jemu sverené, keď že bol vymenovaný 
uschovate.l' a tomuto '11010 ?bi1ie symbolične odovzdané; tým má zrejme 
na zreteh okolnosť zlstenu v odvolacom rozsudku, že bolo nariadené 
odovzdanie zabaveného obilia do úschovy uschovatel' a. N ámietka táto 
je bezzákladná; dokial' obilie nebolo uschovatel'ovi skutočne odovzdané 
ale zostalo u obžalovaného, je znak trestného činu, že zabavená vec bol~ 
u vlastníka ponechaná, naplnený, lebo tu má zákon zrejme na zreteli 
faktický stav, že je zahavená vec u exekúta, a stačí aj jeho púha detencia 
ktorá exekútovi umožňuje, aby s vecou naložil spůsobom zakázaným. ' 

Poneváč obme bolo v prospech M. H-ovej exekučne zabavené a obža
lovaný pomšil odovzdaním obilia ]. F -ovi toto exekučné záložné právo 
je naplnená skutková podstata zločinu v smysle .~ 359 tr. z. a nemožn~ 
uvažovať o veci len s hl'adiska prečinu podl'a § 368 tr. z. so zretel'om na 
retenčné právo, ktoré už pred exekučným zabavením vecí prislúchalo 
podl'a zákona menovanej na podklade nájomného pomeru. Rečené ná
mitky zmatočnej sťažnosti podl'a § 385, č. lb) tr. por. sú tedy taktiež 
bezzákladné. 

čís. 5517. 

Při posouzení totožnosti zažalovaného činu se skutkem, na který 
uznal rozsudek, je wzhodné, aby obžaloba 'stejně jako rozsudek měly 
za předmět účast obžalovaného na určitém přlbělm, který podle názoru 
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obžaloby způsobil trestný výsledek; je věci soudu, aby samostatně zjistí! 
skutečný průběh zažalované události co do všech okoblOsti rozhodných 

ro posouzeni zákonem chráněného a v obžalobě označeného právního 
~ájmu' l?wto soud neporušuje zásadu skutkové totožnosti podle 1. odst. 
§ 325 :0.. ř., přibere-li nové, žalobou neuplatňované složky, které se však 
vztahují na tutéž událost a na týž právní zájem. 

Odepřel-U vinník po spáchání trestuého činu udati úředníku protíněmu 
zakročujícímu své jméno, nelze ho za to uznati vinným i přestupkem § 43 
tr. zák. přesto 

(Rozh. ze dne 18. února 1936, Zrn IV 691/35.) 

Ne j vy Š š í s o u d v trestní věci proti M. R. a spo\., obžalo·vaným 
pro přečin P?d!e § I~, č;.3 z~k; ~a och~. rep.;}ma!eční .stížno~ti ob~al?
vaných částecne odm1l1,castecne je zam,tl; z uredm moC! na zaklade du
vodu zmatečnosti podle č. 1 a) §385 tr. ř. zrušil však rozsudky oDou 
soudů nižších stolic podle odst. 1 § 33 por. nov. ohledně abžalovanébo 
F. E. a podle posl. odst. § 387 tr. ř. ohledně obžalovaného M. R co do 
výrokú, kterými tito obžalovar;í byli u,znáni vicr:!1ými přestupky ~odle § 43 
přestup. zák., a oba tyto obzalovane podle CIS. 1 § 326 tr. r. zprostil 
obžaloby pro tento přestupek na ně podané. 

Z důvodů: 
I 

Z dúvodu zmatečnosti podle čís. II § 384 tr. ř. a čís. 1 a) § 385 tr. ř: 
namítá obžalovaný F. E., že měl býti obžaloby zproštěn, poněvadž tu 
není obžaloby ohledně toho, co v jeho činnosti shledal vrchní soud zá
vadného a to z čeho ho obžaloba vinila, že nevyzradil dozorčímu úřed
níku jméno M. R., ač ho znal, není trestným činem, jak to vrchní soud 
vyslovil co do spoluabžalovaného P. P. 

Zmateční stížnost není základná. Obžalovaný F. E. byl žalován pro 
ten skutek, že nedohodnuv se předem s M. R. uuikl úřednímu stíhání 
a tím zmařil výsledek trestního řízení, nevyzradil na úřední vyzvání jeho 
jméno a odepřel je udati, ač je znal. Kdežto první soud konkretisoval 
trestný čin tak, jak zněla obžaloba, doplnil vrchní soud .okolnosti p~ípadu 
těmi dalšími zjištěními, že se obžalovaný hrubým zpusobem vmlsll do 
úředního výkonu dozorčího úředníka, když se tento pokoušel zjistit O'sob
nost M. R., křičel, že tento nic neudělal a není povinen se legitimovat, při 
čemž vnikl mezi pořadatele a dozorčího úřednn:a, (jba odstrčil, čímž v na
stalém zmatku umožnil M. R. v davu zmizeti, aniž ho dozorčí úředník 
mohl zjistiti. Při posouzení totožnosti činu zažalovaného se skutkem, na 
který u20nal rozsudek je rozhodné aby oMaloba stejně jako rozsudek 
měly za předmět úč~st obžalovaného na Ul čitém. příběbu, který podle 
názoru obžaloby způsobil trestný výsledek. Je věcí soudu, aby samostat
ně zjistil skutečný průběh zažalované události co do všech okoluostí, 
které jsou rozhodné pro posouzení zákonem chráněn~h? a v ob~alobě 
označeného právního zájmu a následkem toho neporUSUje soud zasadu 
skutkové totožnosti podle odst. I § 325 tr. ř., když přibere nové, žalobou 
neuplatňované skutkové složky, které se však vztahují na tutéž událost 
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a na týŽ. právní 7;átem. Nepřekročil proto vrchní soud v tomto pi'ípadě . 
meze obzaloby, kayz co do zažalované události doplnil žalobni děj okol
nostmi shora uvedenými. 

Při r!:,zkoumání věci z úřední n;oci přesvědčil se nejvy.šší soud, že 
soudy mzslch stohc o,dsoudlly, oba obzalované M. R. a f. E. též pro pře. 
stupek podle § 43, trestup. zak., kterého se dopustili tak, že obžalovaný 
M. R., spach~y p~~cm podle § 14, ,č. 3, zák. na ochr. rep. a byv proto 
vyzvan dozorclm uredmkem k udam sveho Jména, udat je odeDřel a že . 
S?ž~lo,vaný f.,~" spách~v přečin podle § 374!r. z., odepřel dozo~čímu . 
ureamku rovnez udalI sve ]meno. Z toho plyne, ze oba obžalovaní v době . 
kdy Dd~přeli udati svá jména, byli dotazováni dozorčím úředníkem n; 
sva ]mena proto, poněvadž byli podezřelí ze spáchání trestných činů a 
proto dozorčím úředníkem stíháni. Oba obžalovaní odepřeli tedy udati· 
svá jména již v trestním řízení proti nim zahájeném a nebyli obdobně 
s ustanovením § 135 tr. ř. pDvinni vubec odpovídati anebo udati pravdu 
Následkem toho nelze v této jich činnosti shledati skutkovou podstat~ 
inkriminovaného přestupku a rozsudky nižších stolic jsou v těchto částech 
zmalečnépodle č. I a) § 385 tr. ř. 

čís. 5518. 

BDI-li činom trestným podl'a § 46 tr. zák. prest. urazený úradník 
alebo zriadenec \Cerejnej správy, ostáva trestom za tento prestupok pe
ň~žitý tr~st do 200 Kč a neplati o náhra?"om treste lIa slohode ani § 8 
zakona CI8,31/1929 Sb, z. a n., ale plaha v tomto smere naďalej usta
novenia odst. 2 a 3 § 22 tr. zák. prest. 

(Rozh. za dňa IS. februára 1936, Zrn IV 16/36.) 

N,a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti M. M-ovej, obžalovanej 
z precmu podra § 14, čís. 5 zák. na ochr. rep. atď., zmatočnú sfažnosť 
obžalovanej čiastočne odmieto! a čiastočne zamietol, z úradnej moci však 
na zákl~de d6v~~~ zmiito,čn?sti pod~~ čís. 2 § 3S;> tr. p. zrušil rozsudky 
ohoch sudov mzslch stolIc CO do vysky nahradneho trestu a určil tento 
trest jedným dňom uzamknutia. 

Z d ó vod o v: 

Pri preskúmaní veci z úmdnej moci presvedčil sa najvyšší súd že 
oba súdy nižších stolíc uložily obžalovanej za prestupok p()dra § 46 p;est. 
zák., spáchaný proti železničnému vrátnikovi pri konaní jeho služby tedy 
proti zriadencovi, administr:atívn~j vrchnosti, peň~žitý trest 20 Kč, ktorý 
Je trestom hlavnym a ktory podl a § 22 prest. zak. prememly na 2 dni 
uzamknutia. Poneváč podra § 19, čís. 2 zák. čl. XXXIV /1897 ide 
V tomto prípade o prestupok administratívny, patriaei do príslušnosti 
úradov verejnej správy, nevzfahuje sa naň § 5 ták. č. 31/1929 Sb. z. a n. 
o zvýšení peňažitých trestov na paťnásobok a podYa § 19, čís. I zák. 
Č. 31/1929 Sb. z. a n., poneváč nejde o čin súdne trestný, ani § 8 zák. 
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č 31/1929 Sb. z. a n. o náhradnom treste na svobode. Platia preto čo 
ďo výmery náhradného trest~ y tomto prípa4~ na~~~e! ustanoveni~ ods,!. 
2 3 § 22 pees!. zák. Ponevae treba prememt penazl!ý trest 20 Ke v na
h a dný trest na svdbode a podYa odst. 3 § 22 pres!. zák. treba na mieste 
r~uty od 4 Kč do 20 Kč určiť náhradný trest na svO'bode uzamknutím 

po trvaní I dňa sú rozsudky nižších stolíc zmatočné podYa čís. 2 § 385 
~. p. lebo nižŠie súdy prekroči1y pri dovolenej zmene záko}1om ustano' 
v~né ~edze, keď určily náhradný trest na svobode dvoma dnamI uzamk-

nutia. 

čls. 5519. 

Zda jde o návod k nedokonané vraždě zjednané nebo na přibuzn~ch, 
není povotulmu sboru sottdnlmu při ~ymě~ov~ní ,t[~st~ 5§ 138 tr. zák.) 
posuzovati z, vfsl~dkit ~rovedeneho nzem, nybrz ledtne z doslovu po
rotci zodpovedenych otázek. o o' o . 00 o . 

Příbuzenský poměr pachateluv ku prednletu vra2ld:y sta~1 k na~ln~nt 
zákonného pojmu >>na přlbuzných« (§§ 137, 138 tr. zak.) I pro vyme.!'" 
trestu spoluvinnílro, aniž třeba zabývati se i řešenún jeho vlastního pn
buzenského poměru ku předmětu vraždy. 

(Rozh. ze dne 19. února 1936, Zm I 1301/35.) 

Obžalovaný M. W., zvěděv od spoluobžalované M. M., že očekává 
narození nemanželského dítěte jehož prý je on otcem, navedl ji, aby díte 
po narození zadusila. Obožalo~an~ s~ pokusila usmrtiti novo\o:eně t~k, 
jak jí naznačil M. W., avsak bez uspeehu; pot~m sproyodI1a dlte se sv~ta 
jiným způsobem. Por o t n í s o u d uznal obžalovaneho M. W. vmn~m 
zločinem spoluviny na zločinu pokusu vraždy podle §§ 5, 8" 134 tr. zak. 
a vyměřil mu trest podle poslední trestní sazby § 138 tr. zak. (od 5 do 

10 let).·· o ' 'tl ' t' 1'·0 , 
N e j v y .š š í s o u d jako soud zrusovacl zaml po us ;Jlm ICeJ1J 

zmateční stížnost státuího zastupitelství do rozsudku porotulho soudu. 

Z d ů vod ů: 

Zmateční stížnost státního zastupitelství napadá rozsudek z ditvodu 
zmatečnosti podle § 344 Č. 12 tr. ř. jen co do obžalovaného M. W., a tD 
pouze ve smyslu výroku' .o trestu. Tento zmatek shledává zmateční stíž
nost v tom že soudní dviír při vyměřování trestu vykročil z trestní sazby 
stanovené' zákonem pokud se zakládá na okolnostech polehčujících 
(správně přitěžujíclCh)v zákoně zejména uvedených, a že vykročil ze 
svého práva trest zmírniti. 

Jelikož, jak plyne z opraveného znění písemného vyhotovení rozsud
ku a z vysvětlující zprávy porotního soudu ze dne 17. p~osmce 1935, byl 
obžalovanému vyměřen trest podle § 138 tr. z. posledm sazby (od 5 do 
10 let) uevykročil porotní soud z mezí svého zmírňovacího práva, když 
za pou'žití § 338 tr. ř. snížil obžalovanému trest na jeden rok těžkého 
žaláře. 

Trestní rozhodnutí XVIII. 6 
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N:ž. zn:ateč,~í ~tí~ost nelze yznati za důvodnou ani potud, pokud. 
uplatňuje, ze pn vymere trestu pn správném použití zákona neměla býti 
vzata za základ poslední sazba § 138 tr. z. (od 5 do JO let) nýbrž sazb~ 
první věty druhého oddě!e~.í, (označená zmateční stížnostÍ jako sazba 
~. 13~ III. tr. z.), vyznacuJ1C! trest od 10 let těžkého žaláře až na do
ZIVOtl. 

?mateiíní stížnost dospívá k závěru, že šlo u oMalovaného M. W. 
0.navo~,k ~edokonané zjednané vraždě na příbuzném v pokolení sesturp.. •. 
nem, pnmyml dedukcemI z výsledků průvodního řízení. Tak si počíná 
I so.ud prvé st?lice, jenž rovněž hodnotí výsledky provedeného řízení a . 
z I3lch d,ovozuje opačné závěry, že příbuzenský poměr nebyl prokázán 
a ze obzalova~ý W. byl jen vzdáleným spoluvinníkem a účastníkem. 
Ten~o P,ost~p Je p,ochybený, neboť pro zodpovědění (lbou těchto otázek 
nepnchaZejl, v poce! ·výsledky provedeného řízení, nýbrž jediné doslov 
otazky, dane poro,tr:lm, s.?udem poro,t~ům" a jej} ,zodpovědění jimi a jen 
na t~mto podk!!lde je re~lh, zda, v pnpade, o nejz jde, šlo o příbuzenský 
p.omer:. a zdacm'.'ost ,obzalovaneho)e po~~zov~ti jako činnost zjednatele, 
Cl za cmnos; v~daler:eho spoluv~n'.'l~a a ucas!Iuka. V prvém směru je ne
P9chy~no, z~ kladny,!, zodpove.demm ,druhe ~ventualní otázky, v níž 
predmet ",razdy byl vyslovne pOjmenovan tak, ze šlo o nemanželské dítě 
M. M -oyé, ,bylo vys~oveno, že obžalovaný působil k tomu, aby vražda 
bJ;'la sp~chana na 1?:íbuznéI1l: v p~kolení sestupném jednoho ze spolu
PUS?bl~ICh. T:nto pnb,uzensky po?,er, M. M-ové k předmětu vraždy, uve
deny vyslovne, v, dr;,he e,:entual~l otazS\ a porotci kladně zodpověděnÝ, 
st~CI k naplnem zakonne.'1o pOjmu »pnbuzenského poměru« i pro vý
meru trestu obžalovaného M. W., aniž třeba zabývati se i řešením jeho 
vl~,stního příbuzenského poměru k předmětu vraždy, jak to činí zmateční 
shznost. 

,J~li~ož jde,y pokus vraždy na příbuzném v pokolení sestupném, při
chau pn vymere trestu v počet ustanovení § 138 tr. z. ve svém druhém 
oddělení. V Souzeném případě jde pak o to zda obžalovaný byl přímým 
spolulVin~ík~m, takže, mu mě! bý!i so~d~I1l: prvé, sto1ic~ VYI1l:ěřen trest po
dle prv:m yety druheho odde1em zmmeneho zakonneho predpisu, která 
sbsahuje j~dnotnou sazbu od JO let těžkého žaláře až na doživotí 
Cl zda ~yl jen vzdáleným spoluvinníkem a účastníkem, pro něhož plati 
posledm sazba § 138 tr. z. mezi pěti a deseti lety těžkého žaláře. 

čís. 5520. 

Prechováv:~tel'om ~ k~ncesi?nárom r~.?iovej prijírnacej stanice, danej 
op~~vnenou II11UOU zal1JemcovI na skusku, ostáva po čas povolenej 
skusky, prípadne do drievejšieho zakúpenia prístroja, sama firma. 

Záujemca je povinný opatriť si darlnu koncesiu teprv vtedy ked' sa 
stal vlastníkom prístroja, alebo keď ho i po uplynuti sktlšobn~j lehoty 
nechal u seba. 

Rozh. zo dna 19. februára 1936, Zrn III 556/35.) 
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N a j v y Š š í s ú d v trestnej ved proti Š. K. pre prečin nedovo,le
ného prechovávania radiotelefonného zariadenia, následkom zmatočnej 
sťažnosti obžalovaného, z moci úradnej na základe 1. odst. § 35 por. 
nov. zrušil rozsudok vrchného súdu v celom rozsahu a vrchnému súdu 
uložil aby vo veci znova jednal a rozhodol; zmatočnú sťažnosť poukázal , . 
na toto rozhodnuhe. 

D DVO dy: 

Najvyšší súd preskúmavši následkom zmatočnej sťažnosti oMalova
ného rozsudok vrchného súdu, nadobudol presvedčenia, že za terajšieho 
stavu neYze vo veci meritorne rozhodnúť, a to z týchto dovodov: 

Vrchný súdnehYadiac na obranu obžalovaného, že prijímací radio
fonný aparát mal od A. K. (obchodníka radiom) len na skúšku a že 
tento aparát bol unho četníctvom zhabaný ešte pred tým, než 14denná 
skušobná doba uplynula a než aparát kúpU, a nevyjadrivši sa zreteYne 
ani o tom, či preberá zistenie súdu prvej stolice, že obžalovaný od me
siaca mája 1934· prechovával vo svojom dome tento radioaparát a ho 
kúpi1 ešte před zabavením, - odoprel prevedenie dókazov v uvedenom 
smere nabídnutých a potvrdil rozsudok prvostupnového súdn, ktorým bol 
obžalovaný Š. K. uznaný vinným prečinom podYa § 24, odst. I zák. 
č. 9/1924 Sb. z. a n. 

Vrchný súd totiž zaujal stanovisko, že okolnosti obranou uvedené sú 
pre posúdenie veci nerozhodné, lebo podYa § 1 zák.č. 9/1924 Sb. z. a n. 
je každé prechovávanie radiotelefonného zariadenia viazané k vrchno
stenskému povoleniu a zákon nerozoznáva medzi prechovávaním takého 
aparátu na skúšku, alebo držaním aparátu kúpou zadováženého. takže 
v dosledku toho aj na skúšku upotrebený aparát podlieha koncesii podYa 
cit. ustanovenia zákona. Toto právne stano,visko, opreté iba o povšechné 
ustanovenie zákona, tre1la však preskúmať na základe predpisov, ktoré 
slúžia k prevedeniu zákona ako si ich vyžiadal rozvoj rozhlasu a ako sa 
ukázalo v praxi zákona potrebným zaistiť účel cit. ustanovenia zákona, 
totiž evidenciu osob radiofoniu orevádzajúcich. 

PodYa § 2 vlád. nariadenia zo dna 17. apríla 1924, čís. 78 Sb. z. a n., 
je pre udelenie povolenia koncesie podYa zákona potre~nej príslušné 
ministerstvo pošt a telegrafov. Toto stanovilo v obore tejto pravomoci 
výnosom zo di\a 27. júna 1927 čís. 34035-XI-27 zvláštne predpisy 
o inštalácii prijímadch radiofonných staníc na skúšku (viď Dr. Alois 
Burda a Stanislav Konečný: Rozhlasová služba u poštovních úřadů, 
str. 15, čís. 19 a Úřední list pošt a teleg;rafů v Brně, ročník 1927, str. 
161). 

PodYa obsahu tohoto výnosu vydáva poštová a telegrafná správa 
zvláštne potvrdenky, ktoré po dobu 14 dní nahradzujú oprávneným fir
mám, - ktoré záujemcom zariaďujú prijímacie radiofonné stanice na 
skúšku, ako aj osobám, u ktorých je stanka na skúšku inštalovaná, -
koncesiu na prijímaciu radiofonnú stanku. Týmito potvrdenkami sa 
osvedčuje, že firma v potvrdení vyznačená a oprávnená k výrobe alebo 
predaju radiových zariadení premiestila s vedomím poštovej správy na 

6' 
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dohu 14 dní koncesovanú prijímaciu stanicu a zariadi1a ju na skúškl1 
u záujemcu na potvrdenke vyznačeného, ktorý chce stanicu pred zakú_ 
pením vyskúšať. Také potvrdenky platia na dohu 14 dní, móžu byť objed
nané len oprávnenou radiovou firmou, ktorá musí mať samozrejme kon
cesiu na prevádzanie radiovej stanice vydanú príslušnym poštovým 
úradom. Túto okolnosť ohradom firmy má si zistiť úrad pri vydaní po
tvrdeniek firme; len takej firme smejú byť potvrdenky ÚTadom vydané. 
Firma alebo jej zástupca, akonáhle zriaďuje u niekoho radiofonnú sta
nicu na skúšku, musí ešte v deň inštalácie predložiť riadne vyplnené 
potvrdenie poštovému úradu k overeniu, a to tomu poštovému úradu, 
v obvode ktorého bola stanica pokusne zariadená. Toto predloženie móže . 
pcYdfa výnosu ministerstva pošt čís. 65848-XI-31 zo dňa 16. októbra 
1931 opatriť u príslušného úradu poštového buď radiová firma, alebo 
aj sám kúpychtivý, resp. kupujúci záujemca, ktorý sa má stať konce
sionárom rozhlasu. Po uplynutí 14 dní po pokusnom zariadení stanice 
je jej dočasný držitef povinný zjednať si u poštového úradu riadnu kon
cesiu a nebola-Ji do tej doby kúpa stanice uskutočnená, musí firma sta
nicu odstránit'. Nie je nutné viest' v evidencii osoby, u ktorých stanice na 
skúšku boly zriadené. 

Tento výnos ministerstva pošt a telegrafov nezmeni1 síce obecný 
predpis § I zákona č. 9/1924 Sb. z. a n., podfa ktorého možno precho
vávať radiofonné zariadenie len na základe zvláštneho povolenia, ktoré 
je rýdze osobné a bez ktorého je prechovávanie trestné podra § 24, 
odst. I zá!kona. Jeho obsah a účel je však rozhodný pre posúdenie otázok, 
kým je prístroj, daný oprávnenou firmou na skúšku, po čas skušobnej 
leh oty v smysle zákona prechovávaný,či je jeho prechovávanie aj u záu·· 
jemcu v smysle zákona povolené na základe koncesie vydanej firme alebo 
či sa má v smysle zákona považovat' za prechovávanie bez povolenia, 
keď záujemca o kúpu prístroja má prístťoj v povolenej skušobnej lehote 
u seba hez toho, že by mu predávajúca, k prechovávaniu odovzdaného 
prístroja oprávnená firma bol a vydala osvedčenie, ktoré má pre neho 
nahradiť osobnú koncesiu. 

Najvyšší súd rieši1 tleto otázky takto: Účelom tohoto výnosu je zrejme 
snaha vyhoveť pri pokračujúcej propagande rozhlasu radiovému prie
myslu a obchodu ako aj obecenstvu umožnením takej skušobnej inštalácie 
u no-vých záujemcov rozhlasu, za ktorej by nebol dotiaf nerozhodný 
záujemca nútený si brat' koncesiu a platif rozhlasový poplatok (sr. aj 
vývody autorov hore uvedenej príručky). Výnos sám hovorí len o pre
miestení koncesovanej prijímacej stanice; tým zretefne naznačuje, že po
važuje na krátku dobu skúšky pred zakúpením prístroja, ktorý až do 
zakúpenia zostáva vlastníctvom predávajúcej firmy, tento prístroi, krytý 
koncesiou firmy, len za premiestený k dočasnému držitef ovi, kto·rého 
podra cit. výnosu nelreha viesf u štátnej správy ani v evidencii ako drži
tera prístroja. Úrad pre ude1enie koncesie príslušný ani nevydáva po
tvrdenie, ale len firma sama; poneváč netreba ani viest' v evidencii osoby, 
u ktorých boly stanice na skúšku zriadené, je zrejmé, že štátna správa 
spokojuje sa ohfadom prístrojov na skúšku daných evidenciou, ktorú vy
konala o oprávnení radiových firiem samých pri predaju blanketov po
tvrdeniek a ktorú maže vždy u obchodníka vykonat' podl'a počtu ním 
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. ' h a záujemcom vydaných potvrdeniek. Z toho všetkého ply-
ab]ed?an~~hovávatefom a koncesionárom radiového prís?,oja danéh~ 
me" ze p firmou na skúšku zostáva v smysle zákona po cas povolene] 
op~~~nen~~padne do drievejšieho zakúpenia prístroja sama .firma,. sv~i 
skus y, p~, rístroj len premiesHvšia; prezatýmne a podmlenkaml vy
konces~v~ti: p obmedzené držanie prístroja, firmou zákazní~ovi I~n do
noSU s n ee'ho nepovažuJ' e ani štátna správa u tohoto zakazmka za 
vasnesveren, 'd' b" d' c, h vávanie ku ktorému sa v zákone vyza u]e os<! ne ura ne 
take t rec ;re tohot~ dočasného držitefa; toto dočasné držanie inou oso
povo .:n~:dy v prípadoch vo výnose stapovených kryté, povolen!m, ~toré 
bou rl úrad firme, a táto sama prechovava v smysle, zakona pns;tr~] do
~de I . u seba ale u zákazníka. Ani u obchodmka, am u zau]emcu 
ca~~: ~~ uzna f; že by po čas dO,volenej s~ušobn~j lehoty pre~hov,ávah 
nelstro' b~z povolenia, keď r~d~ovy o~chodmk svol k~ncesov~ny I?nstrol 
pr .] t'l na túto dobu k zaulemcovl. Len ohchodmkovl su pn tomto 'premles I , ,. I" VOt' . . tení v záujme evidencie takych pnstro]ov tl ozene urcI e POVIn-
premle~u'emcovi je uložená povinnosf zadovážit' si riadnu konceslU 
nos:J oto~, keď prístroj kúpil, tedy ,ho n~byl do vlastníctva, a~ebo keď 
~~ vó,?ec nechal u seba aj po uplynuli, skusobne) lehoty, tu sa uz s!al o~ 
. h . rechovávatefom v smysle platnych predplsov. Ke~ obc~odnlk pn 
]e o P tni' prl'stro]' a nezachoval predpisy o vystavem docasne] po-
Premles e ' .,' k' b . I h t d'tvrdenky, nejde tu ani u neho, am vsak po ca~ s uso ne] e o y u ocas, 
ného d~žitefa o prečin podl'a § 24, odst. 1. zak., ale o prestupok trestuy 
len u obchodníka podfa 6. odst. tohoto §. 

pre správne posúdenie viny obžalovaného je ,tedy. rozho<;lné, či, od 

k d 'ak dlh'o pred tÝm než četníctvo u neho pnstro] zabaV110, mal ho e y a ] , , ". k'. ' tr' d 'I Vte na skúšku od oprávneného obchodmka a CI ku upe pns ?]a .os o es 
red tým, než bol prístroj zabavený. Keď vrchny sud pn S~O]Om r?z

hodnutí nezistil, sú-!i tu skuto~nosti pre posud;Zovame VinY, obzalova!1eho 
. t h to hfadiska rozhodne alebo me, nehladel na take okolnosh, od 

a] s o o , I v 'h t . 'k Preto ktorých závisí možnosf použitia pns usne o us anovenw za ona. 
najvyšší súd půkračoval podfa § 35, odst. I por. nor. 

čís. 5521. 

Poškodením železnice v smysle §§ 434 a 437 tr_ zák. treba rozume~ 
takú dlhšiu dobu trvajúcu zmenu na kol1ajoch alebo na. zák~~e trab 
alebo na rušni (Iokomotive), prlpadne na v{)Zoc~ aleb? Ich :1astkach, 
!«()COU sa zborší podstata mých pr:~~etov. poskodem~ tra~l pre~po
kladá pojmove stav dlhšiu dobu trvalucl, následkom kto~ého Je trl~ť o~
ňatá svojmu určeniu, t. j_ pravidelnej premavk:. Nespa~a sem ~re~~ente 
trati motorovým vozidlom v dobe, ked' sa k mlestu pree1Jdu pnbhzoval 
vlak. čin vinníkov treba posudrovať podlla § 80 zak. C1S. 81/1935 Sb, 
z. a n. a § 106, odst. 4 vlád. nar. čís. 203/1935 Sb. z. a n. 

(Rozh. zo dňa 19. februára 1936, Zrn IV 657/35.) 
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v. N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti P. č., obžalovanému z pre
Cllll! podYa § 437 ~r. z., vy~ovel zmatočnej. s~ažnosti. obžalovaného, po
kla! b?la namlet;ena proÍl yYroku o kvahflkacll trestneho činu, z dovodu 
zmatocno~ti podla § 385, c. 1 b) tr. p. zrušil tento výrok rozsudku odvo
~acteho sudu a uznal obžalovaného vinným prestnpkom podfa § 80 zák. 
c. 81/1935 Sb. z. a n. a § 106, odst. 4 vládrteho nariadenia z 19 októ
bra 19~5,.~íS:,203 Sb. z. a ~., spáchaným tak, že dňa 4. septembr~ 1932 

. v P. pnbhzu]uc sa motorovym vozidlom ku železničnému prejazdu znač-
nou rychlosl' ou, túto primerane nezmierni1, po prípade motor nezastavil. 

Z dovodov: 

• NeYze .. o~opre.ť op~ávnenie ~t;IatoČllej sl'ažnosti, pokiaY uplatňuje 
d?vod zmatocnosh podla § 385, CIS. 1 b) tr. 'P. proti výroku odvolacieho 
sudu o podriadení trestného činu pod ustanovenie § 437 tr. z. 

PodYa skutkového stavu nižšími súdmi zisteného obžalovaný riadiac 
os?bný automobil, približ.oval sa k železničnému prejazdu ry~hlosl' ou 
aSI 40 km a keď pred pre]azdom náhle spatril bližiaci sa motorový vlak 
ne~astavi1 motor, ,ale zrýchlil, c~od automobilu a prešiel prez prejazd 
skor ako motorovy vlak, ktory nahle zastavil. 

Odvolací súd v súhlase s obžalobou spoznal v tomto čine obžalova
ného skulkovú povahu prečinu podYa 1. vet)' § 437 tr. z. lebo vychádzal 
z názoru, že poškodenie železniČllej trati nastalo už tý~ že premávka 
vlakov na tejto trati bola hatená, leho kofajnice neboly ~oYné. S týmto 
právnym názorom nefze však súhlasit'. 

Poškodenímželeznice v smysle § § 434 a 437 tr. z. treba rozumel' takú 
zmenu na koYajoch alebo na základe trati, alebo na rušni prípadne na 
vozoch aleho na ich čiastke, že sa tým zhorší podstata on~ho predmetu. 
O s~utočnom poškodení trati v jej podstate mohlo by sa hovoril' len 
v pppade, keď by zmena trati sposobená pachateYom trvala určitú 
dlhs~u dobu, lebo poškodenie trati predpokladá pojmove stav dlhšiu dobu 
tr~a]úcí, ktorým je trať odňatá lIIVojmu určeniu, t. j. pravide1nej pre
mavke. Naproti tomu tam, kde pachateY sám hneď takmer v okamihu 
privodenia zmeny ju odstránil a tým navrátil trať v predošlý stav neYze 
hovoriť o skutočnom poškodení v uvedenom smysle. ' 

Poneváč sa obžalovaný zachoval v tomto pdpade tak,ako to je hore 
uvedené, nefze základne tvrdil', že skutočne poškodil trať. Podriadenie 
činu obžalovaného pod ustanovenie § 437, veta prvá tr. z., spočíva tedy 
na ,právn0t;I omyle. Av~ak,tel!to čin nie je beztrestný, ale - ako to 
spravn~ vynekol prvostnpnovy sud - zakladá v dobe spáchania skutkovú 
1??vahu prestupku podfa čl. III a § 12, odst. 3 vládneho nariadenia 
CIS. 107/1932 Sb. z. a n., lebo obžalovaný porušil predpis citovaného 
.~ 12, ?dst. 3 tým,. že pred ž,elezničným prejazdom nezmiernil rychlost' 
nadeneho automobilu, po pnpade nezastavil motor tak, aby zo svojej 
strany urobi1 všetko ku zamedzeniu srážky automobilu s vlakom na trati. 
Poneváč však vládne nariadenie čís. 107/1932 Sb. z. a n. bolo v ddbe 
medzi spáchaním trestného činu a týmto rozhodnutím zrušené a nahra
dené ust<lnoveniami § 80 zák. Č. 81/1935 Sb. z. a n. a § 106, odst. 4 
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vlád. nariadenia č. 203/1935 Sb. z. a n., ktoré je pre obžalovaného mier
nejšie lebo ukladá alternatívne aleho trest peňažitý, alebo trest vazenia 
(uzal1rlmutia) najvyššie do 14 dní, treba podYa § 2 tr. z. upotrebil' týchto 
ustanovení, podfa ktorých skutková povaha prestupku je inak rovnaká 
ako vo vládnom nariadení Č. 107/1932 Sb. z. a n. 

čís. 5522. 

Obecný doručovatel' je verejným Úflldníkom v smysle § 461 tr. zák. 
DOfUČný list, opatrený podpisom obecného doručovateYa, jeverejnoo 

listinou. . 
Padelal-li vinnik podpis príjemcu na doručnom liste pred tým, než 

obecný doručovatel' sám doručný list podpislll, nedopustil sa padelania 
verejnej listiny podl'a § 391 tr. zák., ale spáchal prečin poóra § 400, 
odst. 1 tr. zák. 

(Rozh. zo dňa 19. februára 1936, Zrn IV 8/36.) 

Na j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti Š. T. pre zločin padelania 
verejnej listiny atď., následkom zmatoČllej sfažnosti obžalovaného 
z moci úradnej z dovodu. zmatočnosti podYa § 385, Č. 1 b) tr. p. zrušil 
rozsudok krajského súdu vo výroku, ktorým bol obžalovaný uznaný vin
ným zločinom padelania verejnej listiny podf a § 391 tr. z., a s týmto 
v súvislosti zrušil aj rozsudok vrchného súdu v tej časti, podYa ktorej 
tento výrok prvostupňového rozsudku bol ponechaný nedotknutým, -
a kvalifikoval tento čin obžalovaného ako pre& padelania verejnej listiny 
podfa § 400, odst. 1 tr. z. 

Z dovodov: 

Rozsudkom kmjského súdu bol obžalovaný Š. T. - okrem osemná
sobného zločinu padelania súkromnej listiny (a to zmenky) podfa § 401 
a § 403, čís. 1 tr. z. - uznaný vinným aj zločinom padelania vtrejnej 
listiny podfa § 391 tr. Zo, ktorý tak spáchal, že dňa 17. novembra 1931 
vo F. pri doručení zmenečného platobného príkazu vydaného krajským 
súdom v Berehoveproti 1. T. na základe zmenky (v hodnote 8.000 Kč), 
ktorú menovaná nepodpísala, prevzal bez vedomia menovanej poškodenej 
zmenečl1Ý platebný príkaz a na doručenke podpisal jej meno »T. 1.«. 

Rozsudok krajského súdu v tomto výroku nebol napadnutý opravným 
prostriedkom a zostal v tejto časti rozsudkom vrchného súdu nedo
tknutý. 

Doručný list sa stáva verejnou listinou potvrdzujúcim podpisom do
ručovatefa na dokaz o vykonaní doručenia, nakoYko doručovatef je ve
rejným úradníkom v smysle § 461 tr. z. 

V súdenom prípade bolo vykonané doručenie obecným doručovatefom, 
tedy verejným úradníkom, a preto doručný list, oktorý tn ide a ktorý bol 
opatrený potvrdzujúcim podpisom tohoto obecného doručovatera, je sice 
verejnou listinou, oMalovaný však tým, že na doručenke padelal podpis 

-:.: 
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ma~želkJ: ešte pre? opa~re?ím podpisu doručovatefa na doručenke -
nf z ,otoVIl

I 
nep~avu verelnu IIstmu ani neporušil pravú verejnú listinu 

~ e umys~ ne 'po~obIl k .to~u,. aby dotyčne doručenia platobného príkaz~ 
ola zaplsana do verelnel IIstmy nepravdivá skutočnosť dóležitá 

p~avny pome~ L T -ovej. V 9.ósledku toho tento čin obžaldvaného vyle~: 
pctsavta slkutkovu podstatu precmu padelania verejnej listiny podfa § 400 
o . tr. z. ' 
k K~ďvovšak jednako bGI. čiI.I f()zsudkGm krajskéhG súdu kvaIifikGvaný 

a o z ~cm padelamav ve!elnel IIstmy podI'a § 391 tr. z, a vrchn' súd 
t~~t? vy;ok prvostupnoveho sudu ponechal nedotknutým dopusmy"Za oba 
n~sle SUvdy v tomto smere zmatku podI'a §385 Č. lb) 'tr kt" 
U§I~~50~zalovaného~ Preto natvyšší súd hI'adia~ na ustan;v~;;ie p~i;.l;d~f 

r. p. pokracoval podla § 33 odst I por nov z ., d : 
z dóvodu zmiitočnosti podl' .§ 385 t lb)' t . v:' mOCI ura nCI 

ov .. h t r ' .a , c. r. p. zrusll rozsudky oboch 
mZJlf ~ o IC V? vyr~ku, ktorým obžalovaný bol uznaný vinným zločinom 
pade

l
, am.ak" vereJneJ hstmy podfa 8 391 tr. z, a kvalifikoval tento cVI'n 

po a za Gna. ' 

čís. 5523,. 

Plati}-Ii vinník niekomu padelanou mincou a za tým ,. I . 
OdO~21dal, hola tým už na~,ená skutková podstata dokon:~~:-z:~~: 
p;;:tt,a § 4, odst .• l zákonacls. 2@/1919 Sb. z.a n. Ku .skutkovej pod
:~:o:::~!o o~~~:u sa nevyžaduje, aby sa padelaný peniaz dostal do 

(Rozh. zo dňa 19. februára 1936, Zrn IV 20/36.) 

., Na j v y Š š í vS ú,d v .~e~tn:j veci proti I. R., obžalovanému zo zlo
~mut ~adelam~ pen~zl, zJ?atocnu sťažnosť obžalovaného a jeho obhál'CU 
Clas ocne odmletol, clastocne zamietol. 

Z dóvodov: 

, I?óvod z:na!ocnosti podfa § 385, č. lb) tr. p. bol uplaňovaa' 'ednak 
~bmletkou, z~ lde tu I~n . o preči~ podl' a 3. odst. § 4 zák. č. 2~d / I 9 I 9 

tr 
. tnz., a •. n., Jednak namletkou, ze ide tu o pokus a nie o d<ikonany' 

es y cm. " 
k z:ato~nhá ~~ ažnost' je t;a omyle, pokiaI' námietku, že ide tu len o po-

us estne o c:~u, za~lada na tom, že padelaná m;nca sa do obehu ne
d1sgl\ ~onevíkac podl a skutkových zistení nižších súdov obžalovaný 
p a I o' c Odnl ?VI G. padelanou 10 Kč mincou a tým cieI' om mu 'u 
~dtzdal.' bola !fmto koraním obžálovaného naplnená skutková pova6a 

o vonaneho zlocmu podl a I. odst. § 4 zák. Č. 269/19 19 Sb z a I b 
obzalovaný ~dával padelaný peniaz za pravý. Aby sa padel~n' n"en~a~ 
dlos!al skputoct;e do obehy, sa nevyžaduje ku skutkovej povahe u~edeného 
z OClnu. Iyme to z pojmu slova »udáva« ... 
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čís. 5524. 

Nařizuje-li § 427 tr. ř. doručení obsílky k hlavnímu přelíčení k vlast
ním rukám o\Jžalóvaného, § 221 tf. ř. pak, že obžalovaný musí míti od 
doručení obsílky aspoň třídenní thÍltu ku přípravě své obhajoby, je 
z toho patrno, že pro otázku správnosti a platnosti doručení obsílky je 
nerozhodno, zda obžalovaný trestně odpovídá, či zda z jakékoliv pří
činY, na př. pro úptnou nebo částečnou nepříčetnost neodpovldá za své 

činy. 
(Rozh. ze dne 21. února 1936, Zrn I 144/36.) 

N e j vy Š š í s o ud jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
obžalované do rozsudku krajského soudu v Jičíně ze dne 12. prosince 
1935, jímž byla stěžovatelka uznána vinnou zločinem nedokonaného 
podvodu podle §§ 8, 197, 200 tr. z. 

Z dů vod ů: 

Zmateční stížnosti, uplatňující důvody zmatečnosti podle čís. 3, 4, 5, 
9 a) a 'II) § 281 tr. ř., nelze přiznati oprávnění. 

Prvý z uvedených zmatků spatřuje stížnost v domnělém porušení 
předpisu prvé věty § 221 tr. ř. Jak je ze spisů 'patrno, konalo se hlavní 
přelíčení v nepřítomnosti stěžovatelky dne 12. prosince 1935 a <ibsílka 
k tomuto líčení byla obžalované osobně doručena dne 4. prosince 1935, 
takže obžalovaná měla ku přípravě své obhajoby delší lhůtu než je nej
menší lhůta (třídenní), kterou zákon V trestních věcech neporotních pod 
neplatností předpisuje. To stížnost vlastně ani nepopírá, má však za to, 
'že přes to "nelze obsílku považovati za doručenou ve smyslu § 22 I tr. ř., 
ježto, j<lk prý vysvítá z úředního záznamu k protokolu ze dne 8. ledna 
1936 s obžalovanou sepsanému, je obžalovaná buď úplně nebo alespoň 
částečně nepříčetná, nenabyla důsledkem toho vooomostio hlavním pře
líčení a nemohla se proto ani sama ke své obhajobě připraviti ani o svém 
duševním stavu informovati svého obhájce. 

Stížnosti nelze přisvědčiti, ať již těmito vývody míní uplatňovati, že 
lhůta, kterou obžalovaná měla ode dne doručení ku přípravě své obha
joby, byla vzhledem ke tvrzenému duševnímu stavu příliš krátká, anebo 
také, jak se zdá, že doručení za tohoto stavu nelze vůbec považovati za 
platné,čímž by ovšem v pravdě vytýkala porušení předpisu § 427, odst. I 
tr. ř., podle kterého lze hlavní přelíčení konati a vynésti rozsudek v ne
přítomnosti ob;:alovaného mimo jiné jen tehey, byla-li obsílka k líčení 
obžalovanému doručena ještě osobně. 

Nařizuje-Ii § 427 tr. ř. doručení obsílky k hlavnímu přelíčení bez· 
výhradně k vlastním rukám obžalovaného, § 221 tr. ř. pak, že obžalovaný 
musí míti od doručení obsílky aspoň třídenní lhůtu ku přfpravě své ob
hajoby, je z toho patrno, že pro otázku správnosti a platnosti doručení 
obsílky je zcela nerozhodno, zda obžalovaný trestně odpovídá, či zda 
z jakékoliV příčiny, na př. pro úplnou nebo částečnoU nepříčetnost neod-

~" i: 
l. 

~" 
t, 
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povídá za své činy, a že je rovněž nerozhodno, zda třídenní lhůta ku pří-
. pravě ohhaj~by jeví se v tom kterém přfpadě vzhledem 'ke zvláštním okol

nostem nebo osobním poměrům obžalovaného dostatečnou čili nic. Tím 
že v souzeném případě byla obsílka obžalované doručena k vlastním ru: 
kám, a to tak, že byla zachována zákonem předepsaná třídenní lhůta ku 
přípravě obhajoby, bylo tedy plně vyhověno shora uvedeným přísně for
málním předpisům a namítá-li stížnost přes to zmatečnost podle čís. 3 
§ 281 Ir. ř. pro jejich porušení, činí tak zřejmě neprávem. 

čís. 5525. 

Vydánim obsílky vyšetřujícím soudcem jakož i rozkazu zatýkaciho 
radní komomu přerušuje se promlčení trestných činů; běh jeho mohl by 
započiti jen tehdy, kdyby řízení proti obžalovanému zavedené skončilo 
praV10platným osvoborujícím rozsudkem, jemuž nutno postaviti na roveň 
též zastavení trestního řízení podle §§ 90', 109 tr. ř., nikoli však pouhé 
přerušení řízení podle § 412 tr. ř. 

(Rozh. ze dne 21. února 1936, Zrn I 162/36.) 
, 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
cbžalovaného do rozsudku krajského soudu v Kutné Hoře ze dne 25. lis
topadu 1935, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem veřejného ná
silí zlomyslným poškozením cizího majetku podle § 85, lit. b), tr. z. 
a přestupkem podle § 333 tr. z. 

Z dů vodů: 

Jak ze spisů vychází a nalézaCÍ soud v rozsudku spráV1ně zdůraznil, 
byl obžalovanýlmed po spáchání činů (1./1. 1930') za vinu mu klade
ných četnictvem o těchto deliktech vyslechnut. K návrhu státního zastu
pitelství na zavedení vyhledávání proti ohžalovanému nařídil pa:k vyšetřu
jící soudce jeho obeslání, a to, když obžalovaný prvému předvolání ne
vyhověl, opětně, o'beslání to však nemohlo býti obžalovanému doručeno, 
poněvadž za tím byl odjel do Francie. Proto vydala radní komora k ná
vrhu státního zastupitelství pravoplatným usnesením ze dne 14. února 
1930' proti obžalovanému p'Ůdle § 416 tr. ř. zatykač. Těmito soudními 
úkony bylo promlčení trestných činů p~erušeno (§§ 227, 531 tr. z.) a běh 
jeho mohl započíti znovu jen tehdy, kdyby bylo řízení proti obžalovanému" 
zavedené skončilo pravoplatným osvobozujícím rozsudkem, jemuž nutno 
ard postaviti na roveň též zastavení trestního řízení podle § 90 a 10'9 
tr. z. (rozh. 2982, 3951 Sb. n. s.), nikoli však též pouhé přerušení 
řízení podle § 412 tr. ř., jak tomu bylo i v souzeném případě (viz rozh. 
víd. n. s. Č. 3509 a komentář Altmann-Jakob 1., str. 663). Tomu-li tak; 
nezáleží na t'Ům, zda omalovaný splnil veškeré předpoklady, za nichž 
jediné podle § 229, pokud se týče § 531 tr. z. obžalovanému prospívá pro
mlčení; pokud proto zmateční stížnost, napadajíc s hlediska č. 9 b) § 281 
tr. ř. výrok nalézacího soudu, že promlčení nenastalo, dovozuje, že obža-
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, usti! československou republiku v úmyslu, aby se v~hnul 
lovany tee~~hrada škody není při zločinu podle § 85 b) tr: z. podmlllkou 
trestu{čení a že obžalovaný mimo to škodu nahrad!l, byť I te~rve 1:0 'fY
prom,. adeného rozsudku jsou veškeré tyto vyvody bezpredmetne a 
nesem nap .... ' . . ' _ 
netřeba se JImI oblrati. 

čís. 5526. 

Otázku či orgán vrchnosti bol oprávnený previesť určitý služe?ný 
, tr b' rešiť len s hradiska iormálneho oprávnenla orgánu k takemu 
ukon, e atreba skÚIDať či boly aj materiálne predpoklady jeho preve-
úk~~ ~: otázka m.ož: byť riešená len vo zvláštnom 1X?kračov~ n~
~e::~m opravného prostriedku oprávnenej strany pr'ŮtI pokracovantu 
úradného orgánu. v . 

Ide o upotrebenie zbrane cieJlom zmar,enia ~radn~O úkonu, sfahol:h 
achatel' bičom do koni, ktorých držal ura~y organ .7J!l opraty, t~ze 

kone sa daly do 'cvalu a úradný orgán bol týmto nástltm ohrozeny na 

zdrav!. 
(Rozh. zo dňa 21. februára 1936, Zrn IV 365/35.) 

N . Y š š í s ú d v trestnej veci proti K. B., obžalovanému zo v zlo
činu n~~ilia proti orgánu vrchnosti, zamietol zmatočnú sť ažnosť obzalo-
vaného. 

Dovody: 

Dovod zmatočnosti podra § 384, Č. 9 tr. p~ b~1 neprávom uplatňovaný 
re zamietnutie CYbháj-covho návrhu na vypocutle svedka ~. B~ o tomJ 

~e obchod a tovar vo V. je vlastníctvom tohot9 sved~a a ze. obzal?v~ny 
tento obchod vedie len v jeho mene. O.dvol.ací su~ spravne uVledol, ze lde 
o okolnosti nepodstatné pre rozhodnutJe te]to vecl. 

Otázku, či orgán vrchnosti bol oprávnený p;eviesť dotyčný služe~ný 
úkon treba riešiť len s hr adiska f'Ůr~álneho. ?pravnema orgánu k take~u 
úkon'u a netreba skúmať, či boly aj matenalne P!edpokla~'[ p~evedema 
takého úkonu, lebo táto poslednejšia otázk~ moze byť nesena .len v~ 
zvláštnom pokračovaní následkom opravného pro,stned~u opravnene] 
strany proti pokračovaniu úradného o;~ánu. ž~ 'b~ny exe~utor bol v. tom
toprípade oprávnený previesť vexekuc~u pro,tl obzalovan~mu" plyme zo 
zistenia že berný exekútor obdrzal taky to pnkaz od berneho uradu. 

POclra predpisov, platných pre vykonanie exekú?e. dero.m vYl!10ženi~ 
daňových nedoplatkov, majú byť u dlžníka z~ba~ene he ~ecI: ktor~ on m~! 
t j ktoré sú v dcybe za'bavovania v jeho skutocnom ~rzam. Otaz~u, eJ 

t~ké'to predmety sú vlastníctvom dlžníka, či azda tretel os?by, n~ma ne
šiť berný vykonávater, ale po prípade súd na ~alobu oprayneneJ. osoby; 
Poneváč berný vykonavatef. chce! v tomto pnpade zabavlÍ veCI, klOfe 
obžalovaný u seba mal, bol Jeho ukon po prave. 

i;' 

"I 
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• Z t?hOI ČO bolo.ho~e uvedené; tiež plynie, že neprávom bol ďalej uplat
nova~lY do,:od zmatoc~WSŤl pod~a § 385, čís. 1 a) tr. p. námietkou, že 
berny exekutor prekroCll svoju uradnúmoc. 

T~, žeb~ý exekútor bol povinný uviest' v zápisnici námietku obža
lov~neho protI prevedeniu zabavenia, nemaže tu mať významu, leho zma
remm z1fba:rema stalo sa bezpredmetným spísanie takýchto námietok. 

;Neobst,ojí ani ďalšia námietka, že berný vykonávatef nemohol nútiť 
ol?zalovaneho, aby dopravil zabavený tovar na iné miesto. Podfa skutko
vych zistení odvolacieho súdu nešlo tu o takéto nútenie obžalovaného 
k~orý mohol slobodne ponechať zabavený tovar na voze k dispozicii ber: 
ne~o yYkonávatera: To však, že kočiš O., ~torého povoz bol IYbi.ialovaným 
naJa~, ?ol ochotny dopravlť tovar na prrkaz berného vykonávatefa na 
obecny ur~d, nebolo nutením obžalovaného. Že obžalovaný násilím pre. 
kazIl bernemu vykonávatefovi vykonanie jeho služebného úkonu a že to 
urob!! zúmys~lne, nemóže byt' pochybné, hfadiac na skutkové zlstenia 
odvolacleho sudu. 
•. Neprávom bol .ď~lej upl~tňov~ný dóvod zmatočnosti podfa § 385, 
ClS. 1 !:» tr., por. naml~tkou, ze neslo tu o upotrebenie zbrane, lebo berný 
vykonavatel mohol stať stranou a nemusel držať kone za opraty. Keď 
berný vykonávatef,chcejúc zaistiť zabavenie veci a zabrániť úteku obža. 
!ovanébo 80 z~ba~eným to.va'mm, zadržal kone a keď obžalovaný vtedy 
srahal do kom blcom, takze Ť!eto sa daly do cvalu a berný exekútor bol 
tým!o násilím ohrožený na svojom zdraví, išlo tu bezpocbybne o upotre. 
beme zbrane ciefom zmarenia úradného úkonu. 

čis. 5527. 

• P?kial' hola pfi po:voleni p0:tmieneného odkladu vý,konu trestu s1«t
~bna doba stanovena v medZlacb určených ustanovenim § 3 zákona 
CtS .• 562/1919 Sb. z. a n., je zmiitočná sťažoosť, domáhajúca sa skrátenia 
skušobnej doby, zákonQm vylúčená. 

SÚ~ sa nedopustil zmlit1«t podfa § 385" čls. 2 tr. p., uložil-li podfa 
§ 4 záko~ o podmienenom odsúdeni vimtikovi, aby podl'a svojich síl 
?ahradil. skotlu, ktorú trestným činom spósobil, hQcl poškodenému bola 
skodll uz trefou osobou nahradeuá, vinnlk sám je nemajetuý a musí sa 
starať Ol svoju nezaopatrenú rQdillU. 

(Rozh. zo dňa 21. februára 1936, Zrn IV 540/35.) 

•. Na j y y š Š í, s ú d v tre~tu~j yeci 12roti, M .• Š., obžalovanému z pre
cmu pod!~ § ~90 tr. z., zmatocnu sťaznosf obzalovaného čiastočne od
mletol aClastocne zamietol. 

Dovody: 

P'ro!i usneseniu vrchného súdu podal ohžalovaný zmatočnú st'aŽTIosť 
v ktorej, žiad~ za snjženie sku~obnej.dohy. na jeden rok a za pominuti~ 
podmlenky nahrady skody podl a svoJlch sll, tedy zrejme zmiitočnú sťaž
nosť podfa č. 2 § 385 tr. p. 
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Zmatočná sťažnost' je zá~on0n.' vylúčená .v tej časti, v k!orei sa ?hža
lovaný domáha s?íženia ,skusobne] doby na Jeden rok. ()bz~lovanr bol 
d 'dený pre precm podl a §§ 290 a 291 tr. z. k trestu vazema na Jeden 

::':~ac ako k trestu hlavnému a k pejíažitej poku~e i~dentisíc Kč ,a~o 
k trestu vedľajšiemu, ktorá sao na pnpad. nevymoz!l~1 nosh premenu]e 

10 dní vazenia. Napadnutým usnesemm bolo obzalovanemu povo· 
fa é podmienené odsúdenie so skušobnou dobou 3 rakovo Po~fa § 3 zák. 
.en562/1919 Sb. z. a n. činí doha skušobná rok až tn roky, lde-I! o trest 
c'eňažitý, alebo o trest na slobode do 6 mesiacov, a d}a .až. ~af r.ok,ov) 
Jde-li o trest vyšší. B5l1.!i vedfa tr~stu ~a ,sloho de ul~zeny hez penazlŤÝ 
trest rozhoduje o dlzke doby skusobne] uhru hlavneho trestu a trestu 
náh~adného, stanoveného pre, prípad nevy~ožiteZnost~ trestu na, pen!a. 
zocb. Z tohoto ust~~ovenia :akona plym~, ze ~kosob~u. dobu ~el ze sl~e 
stanovit' dlhšiu nez Je. vrchna ~ramca, ~m kr~ts!U, n~z ]e dolna hram.ca, 
stanovená v § 3 cit. zakona, ~ z~ prekroceme týchto zak?n,om. stanov~nyc~, 
hraníc zakladá zmiitok podla ClSla 2 § 385 tr. p. Poklal vsak skusobna 
doba bola určená v medziach týchto zákonom stanovených hraníc, neni 
tu zmatku, pre ktorý fze podfa ods!. 1. § 428 tr. p. zmat?~nú sťažnosť 
uplatnit Poneváč podfa ods!. 2 § 33 por. nov. strany nemoZli navrhovať 
sníženie trestu v medziach trestnej sadzhy vymeraného, sťažovatef sa 
v tomto prípade domáha sníženia skušobnej doby, vymeranej v ho,re 
zmienených hraniciach, je zmatočná sťažnosť v tejto časti vylúčená a bola 
podfa ods!. 3 § 434 tr. p. odmietnutá. 

Inak je zmatočná sťažnosf bezzákladná. Podľa § 4 zák. č. 562/1919 
Sh. Z. a n. má súd podmienene odsúdenému zpravidla uložiť, aby vo 
skušobnej dobe podfa svojich síl nahradil škodu, ktorú trestným činom 
sposobiL Pon~váč ~ťažovater ~i ne~er~ v ]Joc.hybno~!, že z ieh~ trest· 
ného činu vzmkla skoda nem zladne] zakomte] prekazky, aby obzalova· 
nému bola uložená povidnosť podYa § 4 ci!. zák. Okolnosti sťažovatefom 
namietané že rodičom nebohého hola hneď nahradená škoda, vzniklá 
z titulu p6hrabného a iných trov, mestor1 K., že rodičia podali na mesto K. 
žalobu o náhradu škody v premrštenej výške 180.000 Kč, že obžalovaný 
je nemajetný a musí s~ starat' ,o ma~želku a 4 nezaop.atrené deti, neod
nímajú napadenému vyroku zakonny podklad, lebo nam!etky qbzal?va; 
ného nie sú rozhodné čO do otázky, či napadnutým výrokom bol p'Oruseny 
zákon pri uložení podmienok v smysle § 4 cit zákona. ale móžu hyť zá" 
važné pri uvažova:,í ~ tom, či ~a obžalo,:-a~ý ~o ,sku~obnej dob~ p~dr a 
podmienok mu ulozenych osvedclL Zmatocna st aznost bola v te]to casti 
ako bezzákladná l' odf a odsl. 1 § 36 por. nov. zamietnutá. 

čis. 5528. 

Právo původské (zákoo. čís. 218/1926 Sb. z. a n.). 
Za veřejné provozováni hudebníhodila jest považov,ati jeho reproc 

dukci prQstředky, které odpovídají jeho hudební iormě, t. j. Imdebmmi 
nástroji neb zpěvem, nestala-li se před individ~!ttě poz:'.:an~mi h?s~ 
aneb před uzavřeným kruhem osob navenek melte Qhrantce~ym, nybrž 
byla provedena před jndividuálně neurčitým množsMm lidi. 
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T~estnost reprodukce chráněných děl radiovým přijímačem, umístě
ným v přímém sousedstvl s hostinskou místnosti. 

Subjelctivní stránka skutkové podstaty. 

(Rozh. ze dne 21. února 1936, Zrn IV 806/35.) 

N e j v y Š š í s o u d přezkoumav trestní věc proti O. L., obžalo
vanému z přečinu podle § 45 zák. čís. 218/1926 Sb. z. a n., vyhověl 
zmateční stížnosti hlavnlho soukromého žalobce »Ochranného sdružení 
autorského československých skladatelů, spisovatelů a nakladatelů«, 
uplatňované podle čís. I a) § 385 tr. ř., rozsudky oboll soudů nižších 
stolic zrušil podle odst. I § 33 por. nov. a uznal obžalovaného vinným, 
že ve svém hostinském podniku v U. uspořádal přes zákaz bezprávná 
veřejná provozování hudebních děl, ke kterým výlučné právo provozo
vad náležížalujídmu Ochrannému sdružení autorskému čsl. sklada
telů, spisovatelů a nakladatelů, zaps. spol. s r. o. 'Ii" Praze, čímž spáchal 
přečin vědomého zásahu do původského práva podle § 45 aut. zák. ze 
dne 24. listopadu 1926, čís. 218 Sb, z. a n. 

Z důvodů: 

Nelze odepříti oprávnění zmateční s,tižnosti hlavního soukromého 
žalobce uplatňované podle čís. I a) § 385 tr. ř, 

Vrchní sOlld zjistil, že oMalovaný umístil radio-vý přijímač opatře
ný amplionem v malém výklenku I m 92 cm dlouhém, který přímo sou
sedí s hostinskou místností, z níž vedou do výklenku dveře 2 m 15 cm 
vysoké opatřené skleněnými ta:bulkami, a že tímto radiovým přijíma
čem pomocí amplionu činil dne 19. a 22. října 1931 přístulpnými hll
dební dila chráněná, jak ve výroku rozsudku jsou vypočtena, hostům 
v hostinské místnosti. Vrchní soud měl tedy po ohjektivní stránce ~práv
ně za to, že obžalo'vaný tímto způsobem veřejně provozoval chráněná 
hudební díla, neboť za veřejné provozování hudebního díla jest pova
žovati reprodukci hudebního dÍ"la prostředky, které Odpovídají jeho hu
dební formě, to jest hudebními nástroji neb zpěvem, když se nestala 
před ind~viduálně pozvanými hosty anebO' před uzavřeným kruhem osob 
na venek určitěoh!raničeným, nýbrž kdlyŽ byla provedena před indivi
duálně net.lrčitým množstvím lidí. 

Přes to zprostil vrchní sot.ld obžalovaného obžaloby z toho důvodu, 
že v souzeném případě nebyl po subj~ktivní stránce dokázán vědomý 
zásah, že totiž nebylo dokázáno, žeobžaIovaný jednal úmyslně, věda 
o existenci cizího práva původského. 

Proti tomu uplatňovaná zmateční stižnos! je základná. Obžalovaný 
věděl,že radio hraje i chráněná hudební díla, neboť plyne už z jeho 
zodpovídání, že »Ochranné sdružení autorské« mu zakázalo provozo
vati, t. j. veřejně hráti v hO'stinské místnosti chráněnáhlldeblní díla 
Obžalovaný podle toho musel počítati při hraní s porušením cizích práv 
původských. Vědomí obžalovaného o existenci cizrho práva původského 
není však vyvráceno výpověďmi svědků, jak má za to vrchní soud. Svě-
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t ' 'e obohodníkem radiovými přístroji, 'pot;rr_dil a S?U? 
dek A. B., k ery,1 -do .. t,'1 z-e r-ekl při p·rodeJI radia obzalovanemJ 

"'I d- J' eho vypove I ZJIS , 'k - 'zd na Z<l!1\. a e d 'I t·t auto'rske'mu sdtužem poplať y, ze neVI, a 
." z a musI p a I - - -' d ď t' na otaz1\.u" 1 tk .. latiti že o tom neslysel, ze ?-z aSI v _pa esa, I 

nutno takove pop a y p. :. ř'sITo' e a že mu ani Jeden z techto za
hostincích nam?ntra} I bdlOV:t!ské id'ružení od něho žádalo. autorské 
kazní'ků nelot~aY'~! ;r~ní Yso~d dále zjistil, že svědek L. _ r;., ktery byl 
Poplatky. z _, .tvrd,·1 z-e A B. za dva meslce po msta-. -d"a A B v ucem po· ,. .. - ,- - . kdySI u sve.1\. _"."" _ -' 'u řekl že má plahl! meslcne Jen 
laci radiového pnJl~ace, obz~f:~~e::' že do' autorského sdružení platiti 
poplatek 10 Ke pos~~J~Y'to výpovědi vy10učiti vědomí obžalovaného 
nemusí, nelze na z . ,~, e '? v dského oněvadž obžalovaný byl podle 
o existenCI Clzíh

A
' o BPm~a pu °ted" n~v~rohodněpoučen, znění koncese 

h ědkem . ruzne av -- -" r vy-to o sv, ., " ři"imací u ob.žalovaného rovnet op~cny na~o , 
na radlOVY acarat p ), názoru utvrditi nemohlo a obzalovany, ktery 
volati aneb? . \ v ,~Jjac~clormaci též na poštovního úředníka F. K., byl 
se v této veel o Ta I .0, . I b na autorské sdruženÍ. Nelze tedy 
jím odkázán na rad~oJ~U[n~ a~ed~ě a vhodně ujištěn a že si zjednal 
wrditi,že obž~lovany Yh ~erdo °cizího práva původského a že nemusí 
jistotu o t. om, ~~ nezasa

h. ~Jneen- :, d'Ila nlatiti. Obrana obžalovaného n. e-
t '-' op]a.U1\.y za c fa d, -' '" d au o-r~~e P . b' ktivní stránce. Proto vyhoveJ. neJvyssI sou 

obst<iJI tedy "aU! t?OhlSUvnJ~ho s.oukroméJho žalobce a postupoval podle 
zmateční shznos I a "1' • 

odst. I § 33 por. noV. 

čís. 5529. 

, . 'dni tak že berní zástavní právo 
Střetla-Ii se zás,tavní pra"a b~;~vaa~~~ berni 6řad podle § 369, odst. 1 

předcházelo soudrumu, a nepos . 'k' soudním prodejem dříve nabyté 
zákona čis. 76/1927 Sb. z. "a n:, za~lI a _ . ' úřad se může se svou 
berní zástavni p~á~,? na ?~az~~~m pr::;:~~ ~~~rhU tak jako smluvni 
pohledávkou státi Jen ucas nt em 
věřitel, - fu 

Je-li dlužník v berní exekuci osobou r01l~i1noo ?,d d!uzn .dníma ,v . exvye: 
, - A -eru' v prodejovém nzetll sou· , 

kud soudní, nem vyloucen z ur::,z : . --t v rode'ověm řízeni 
dražil-li dlužník v exekuci bern1 zabaveny predme _ ~ 1 dň I tim 
soudním a disponoval-Ii pak s pře<1:měte~ . ry~razenym, ,neo :ákona 
úřednímu nakládáni berního úřadu predmet leste zabaveny (§ 3 
o trestech na zmařeni exekuce). 

(Rozh. ze dne 26. února 1936, Zrn II 57/36.) 

. v Š š í s o u rl' jako soud zrušovaCÍ vY'ho~ě1 zmatešní stiž" 
nos~ ~~ža?ované do rozsudku krajského soU;du trestmho y Hrne ~ ~~ 
29 -':, 19·3K J'ímž byla stěžovatelka umana vlllno~ prestuJY~e 
_ . ,r!Jna v, , ět 1883 Č. 78 r. z., zrusII napa-

~~~ý e~~~~~~o~lec~~~l z~~~s~~5'j!~0_ ~~t atekčn~ ~lez~r3s~lk d~~~~a~~e~ 
podle § 259, Č. 2 tr. r. obzaloby pro pres upe po, . 
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kuce" jehož prý se dopustil,a tím, že v prosinci 1933, vzdavši se vlast
n~ctvl k autobu~u, zebaven~mu PTa pohledáV1ku berního úřadu, svémoc
ne 'Se zbavtla predmětu ma]etkoveho, aby s ním úřad nemohl nakládati. 

Dóvody: 

o ?mateční stižnosti obžalované, napadající rozsudek z důvodů zmat
ku c. 4, 5, 9 a), cl, 10 § 281 tr. ř., nelze upříti úspěch. 

Na!ézací soud .;jišťuje, že berní úřad v T. zabavil v exekuci proH 
Franltsku a Franhsce S. 27. dubna 1933 autobus značky Chevrolet a že 
obžalovaná o tom věděla. TýŽ autobus byl 27. července 1933 zabaven 
I soudně v exekuci proti Františku a Cyrilu S. Při" dražbě 19. září 1933 
koul?ll~ autob,-!~.o'bžalov,aná F'rantiska S. Ježto na zaplacení nejvyššího 
podam SI vJ'puJctla pemze od Dr. S., dala mu prohášení že smí auto
bus 'l?rodat, což ~aké uči!,i!. ?e by obžalovaná měla úmy~l v § I zák. 
o mar. 'exekuce predpokladany, soud nevzal za prokázáno avšak v tom 
ž; vrdražila aut?bu?, ač byla, dlužnicí vůči bernímu úřad~, a v tom, ž~ 
's'avsI se. vy~azeI.:lm vlastm.kem, vzdala se vlastnictv,í Vel lPl"ospěch 
Dr. S., ac vedela, ze autooos Je zabaven pro pohledávku berního úřadu 
shledal naIézací soud skutkovou povahu přestuplku § 3 zák. o mař. ex'; 
kuce jako obejití zabavení berního úřadu ve vědomí že se toto úřední 
opatření maří. ' 

Zmateční stižnosti je třeba přisvědčiti, polkud brojí 'proti správnosti 
lohoto pu-fwnlho naúrání prvého soudu a popírá že u obžalované je 
dána skutková povaha činu jí pi'ičítaného. ' 

• Exe~uce soudní i be~~í je třeba pokládati za rovnocenné; při jejich 
sti'etnuh, kdy nemohou JIZ vedle sebe paralelně pokračovati nutno řešiti 
kolise podle zásady předstižení (§ 369 zák. z 15. června' 1927, Č. 76' 
Sb. z. a n.). 

V . souzeném. případě střetla se zástavní práva berní a soudní k auto
busu tak, že herní zástavní právo předcházelo soudnímu. Poněvadž 
be~n! úřad je .orgán. povolaný jen .ku proved~ní exekuce ve prospěch 
bel I1l vrchnosl! a mlwlt ve prospech pohledavek soukromníků není 
mfižno, aby ,převzal na sebe povinnosti pokračovati dále v exek~ci na 
místě soudu i ve prospěch ostatních věfitelů. Proto ani okolnost že berní 
újem předstihl soudní, ani případné poznamenání soudiní'ho zájmu 
v protokole o berním zabavení nepůsobí převod soudní exekuce v berní 
nýbrž berní .úř~d pokra.;čuj~ p~~~ ve své ex.ekuci až do prodeje zástavy; 
ale s vyloucemm rozdelem vytezku. Poznamka soudního újmu vylu
?uje je~ Yž'dání ~yperochy dl~~ní~u (~ ~82 zák. č. 76/1927). Jakmile 
Je berm ttr'.ld u:,e~omen, ze ty:~ predmet Je zabaven soudem, má povin
,nost »co neJrychleJI;'. ~§ 369, CIS . .I pt.. z.) berní exekuci provésti a pře
bytek u soudu slozltl. NIc nebraI1l vsak soudu a]}y neuokračoval ve 
svojí e~ekuci při nečinnosti bern!ho úřadu, jakd tomu b~lo v případě 
souzenem. Provede-lt takto soud bez ohledu na exekuci berní svou exe
k';'ci ~~o konce, ~l?učiv tí~ možnost dalšlho postupu exekučního ber
mm uradem, nemuze k bermmu zabavení při rozvrhu přihlížet z úřední 
moci, neboť berní úřad není věřitelem, který navrhl výkon prodeje soud-

'ho (§ 285 posl. odst. ex. ř.), nýbrž musí berní úřad své právo', ph. 
nt zvrhovém ~oku uplatniti výslovným návrhem, ačli totiž nebyl již při-' 
~foupi1 k soudnímu říze;,í. za]}avo,vacím~:. V . takovém případě. lze berní 
úřad klásti jen na roven sm}uVnl1;lU yentelt a usp;:>ko]ll! ?~120VOU po; 
hledávku v rámci §. 286 ex. r. Z teto uvahy plyne, ze berm ttrad, ktery 
ne ostupoval ač předstižení ho k tomu opravňovalo, podle § 369, 
od;t 1 zák. 'č. 76/1927, může se státi se svou pohledávkou jen účast-
íke~ soudniho rozvrhu prodejového výtěžku tak jako smluvní věřitel 

~ že jeho dříve nabyté zásbvní právo na draženém předmětu prodeje~ 
soudním zaniká. Exekuční prodej soudem prováděný nutno považoval! 
tudíž za samostatný, na ben;í exe~uci n~z~vislý re3l!isační ~rok,. který 
pohlcuje v sebe exekuci berlll, kdyz dosplVa do dalslho stadia nez exe: 
kuce berní a přiyádí ;Zároveň s sebou. Z;ánik zástavního práva exek,!l:1 
berní nabytého. Uč~stl svo:, n~ exekuclllm ~rodeE sOudlllm a vydra~e
ním autobusu, ač byla dluzmcl oprotl bermm~ ~radu" J?ohla se?bz.a
lovaná jež nebyla exekutkou v exekUCI SOUdlll, hm mene dopushh pn
čítaného jí př~s,~u~ku, že přece j,de tu v I?odstatě oúkon .uprav~ný, zá
konem a provadeny soudlllm organem a mkoltv o svemocne zasazem do 
úředního opatření. 

Otázkou již zmateční stížnost rozebírá, zda byla obžalovaná vňibec 
vlastnicí autobusu v době,. kdy byl zabaven berním úřa~em, netřeba ,se 
obírati. Tato otázka je pfi zániku exekuce berní soudmm provedemm 
dražby newzhodná a byla by došla řešení příp:~dntm.J"0st~ipem soudu 
podle 5 231, ?dsl.,! ex. ř. jen, kdyby bylt posltzem ventele odporovalt 
přihlásce bermho uradu . 

Ale pak obžaloN"aná, nejsouc z dražení vyloučena po s,1:'yslu §§ 180, 
278 ex. ř., nabyla vlastnictví k vydraženémt; autobus~ s ?usledky. § 3?7 
vš zák. obč. Berní úřad ztrativ ze zabavem plynouc I pravo na predmet, 
ztlstal se svojí pohledá~kou odkázán, jako každý' jiný věřitel, jen na 
nejvyšší podání. Kupem autCfbusu v dražbě soudní nebylo tedy zástavní 
práN"O berního úřadu které. zaniklo tím, že berní úřad nepostupoval po
dle § 369, odst. 1. ~á'k. č. 76/1927, a.s,ou~ní dražbu ~oP1fstil, an! ~b: 
cházeno ani zmařeno dispOSice spredmetem vydrazenym nem JIZ 
disponováním s 'Pfedn:'tě:e1:' }'lerpím .úřadem je~tě za~aveným a ne~dní
má se jí úřednímu nakladam predm~t zabaveny. ~ em tu, tedy u. ob~alo: 
vané 'Skutkové po'vahy § 3 zák. o mar. exekuce am po strance obJekhvm. 

čís. 5530. 

Zákaz zakladania a udl"žovania nevestincov, obsažený v § 14 zákona 
čis. 241/1922 Sb. z_ a 10., je opatrenim len administrativnym a nebota nim 
utvorená nová kutková podstata samostatného deliktu, súdom tresta
teYného. 

Pre ustálenie súdom trestateYného »zriadenia alebo udržovania ne
vestinca« nestačí zistenie tejto skutočnosti, ale treba zistiť skutečnosti 
niekto~ého činu v zákone o kupliarstve uvedeného. 

Za nevestince treba považovať podniky alebo tomu po~obn~ verei":é 
domy alebo miestnosti, ktoré sú obecne prlstupné a v ktorych Je prosh-

I 

I 
j 
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túda v určitej miere sústredená; nespadá sem prevádzanie prostitúcie 
len jednotlive v súkromných izbách. 

(Rozh. zo dňa 26. febTuára 1936, Zrn IV 619/35.) 

N a j v y Š š í s ú d v frestnej veci proti K. P-o'vej pre zočin kupliar
stva vy~ovel Zimiitočnej sťažnosti obžalovanej, uplatňovanej na základe 
§,385, c.J a) tr. p., z to~oto dů,:odu zmatoČllosti zrušil rozsudky oboch 
sudov nlzslch stolic a ohzalovanu oslvbodil podYa § 326, Č. 1. tr. p. od 
obžaloby na ňu podanej. 

Z důvodov: 

Zmatočná st'ažnost', pokiaY uplatňuje důvod .zmatočnosti podYa 
§ 385, Č. I a) tr. p., je základná. 
. PodYa zisteného sk,;tkového stavu poskytla obžalovaná v B. na pod

:Im roku 1931 proshtútke .J. K. pobJ;! ku p'revádzaniu prostitúcíe, pii 
com SI vymlemla denne najpTV 15 Kc a potom 10 Kč a polovičku zo 
zárobku. ]. K., kým bývala u obžalovanej, po dobu jedného týždňa' 
skutočne aj prevádzala prostitúciu. 

Na základe týchto skuto'čností uznaly nižšie súdy obžalovanú za 
vinnú, že udržv'lala nevestinec, a kvalifikovaly tento čin ako prečin po
dra.§ 14 zák. Č. 241/1922 Sb. z. a n. 

Obžalovaná hola preto rozsudkom krajského súdu odsúdená podYa 
§ 46, odst. 1 a 3 z;ik. čl. XXXVI: 1908 s použ!itfm § 91 fr. z. na jeden 
meslac uZ<lmknutia ako na hlavný trest, ď alej na 200 Kč peňažitý trest, 
ktorý vprípade nedobytnosti mal byť premenený na dva dni uzamknu
tia a podYa § 47 cit. zák. ako aj ,podYa § 3 wk. č.75/1919 Sb. z. a n. 
na trojročnú stratu úradu a jeďnoročnú stratu volebného práva do obd 
ako na tresty vedYajšie. Vrchnýsúd následkom odvolania verejného ža: 
lClhcusúčasne 80 zrušením druhu trestu zvýšil hlavný trest obžahwanej 
na vazenie v trvaní d~och mesiacov, bezpodmienečne. . 

Predovšetkým ide o to, podYa klorého ustanovenia zákona má sa táto 
trestná vce posudzovať. Nižšie súdy vycltádzaly ZTeteYne z právneho 
n~oru, že v § 14 zák.č. 241/1922 Sb. z. a n. je daná skutková pod
stata samostatného trestného činu, na ktorý je len trest ustanovený vo 
vhodných ustanoveniach trestného zákona. Najvyšší súd nesúhlasí 
s týmto názorom. 

Zákon zo dňa ll. júla 1922, <srs. 241 Sb. z. a n. o znemo'žnení po
hl"",ných ehorůb zakazuje v § 14 zakladanie a udržovanie nevestincoV 
a vyslovuje, že z<ikladanie a udržovanie nevestincov sa má trestat' podYa 
ustanovení trestného zákona o kuplia:rstve. 

Zákaz založenia a udTŽovania nevestincov treba považovat' za opa
trenie administrativne, pri ktorom poukazom na to, že založenie a udržo
vanie nevestincov má sa trestat' podYa obecných trestnýich pmviclíe1 
o kupliarstve, nebola utvorená nová skutková podstata samostatného 
deliktu, súdom trestateYného, ale '0010 len zdóraznené, že doterajšie usta
novenia trestných záJkonov o kupliarstve freba za poJatnosti nového zá-
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lne aplikovať aj na tie. pripa;,dy, '! ktorý~ kupliarstvo je dané 
konal I: 'a udržovaní nevestmca co az do tel doby bolo vlac aleba v za ozenl I" ' -

menej beztrestne trpene. , , , , 
Pl nie to najma z toho~ že zákon t~ nestanovl zvlastne n:estne 

sadzb~ na založenie a udrzo~ame nev~t1~coy, ale len pou~azuje~a 
1 t ' trestné zákony čím zorejme naznaCWje, ze v takomto pnpade na: 

p ~it~~ti skutkovej pddstaty, a kvalifikácia či~U a v důsledku t?h~ aj 
lez "t jednotlivých trestnych sadzleh sa ma posudzovať .s hladlska 
pOUZI le 'zákona o kupliarstve už platného, tedy v oblas!! Slovenska 
us~~~~~~1 atskej Rusi podYa §§ 43 a nasl. z~k. aJ. ~XXViI:190,8. !'a
a d' " tPomu ďalej' že podYa § 46 tohoto zákona su stanovene rozno sve cUje , , . b' 'k' , . d k A n u t tné sadzby pou!Žitie trestnych sadz!e je vsa vlazane je na roz o 
~Stkovou podstatou kvalifikáciou činu, a jednak okolnosť aml v tomto § ~vlášt' uvedenými; kto;é n;ajú za náskdok i zostrsme t~estov .. Pre 
. t me súdom trestateYneho cmu »znadema aleho udrzovama nevestm

~~<etedy nestačí zistenie tejto sk;ttočno~ti podYa §, 14 ~ák. č; 2~1~1922 
Sb z a n ale je treba zistiť take skutocnos!!, ktoryml su dane nalezlÍosÍ1 
ni~kt~réh~' činu v zákone o kupliarst~e uved~ného, leho bez,toho.by am 
nebolo možné rozhodnúť o tom, podl a ktorej sadzby trestnym zakonom 
stanovenej má byť trest vym~ra!lÝ' V tom ~rípa,de, že br sa vyskyto! 
taký čin, ktorý nevykazuje nalezitosh trestneho, emu podl a ust~novem 
trestných zákonov, preca však je prestupkom zákona, a nanade~l vyda: 
ných podYa zákona Č. 241/1922 Sb. z. a n., na~tllJpII? by vseobecne 
trestné ustanovenie § 17 tohoto zákona o tresta~1 taky-ch prest;,pkov, 
ktoré nie sú trestné súdom. Najvyšší súd musel skumať, pod ktore usta
novenia zákona možno podradit' tie skutočnosti, ktoré sú vzaté za do
'kazané v odvolacom rOZiSudku. 

V súdenom prípade prichádzajú v úva:hu z trestný,ch činov, patria
cích do prislušnosti súdov, len náležitosti kt1!Pliarstva podYa § 43 a 45, 
čís. 4 zák. čl. XXXVI: 1908. . . 

Skutková ,podstata § 43 ci~. zák. s~ tu však nevJsk~uje, le)lo toto 
ustanovenie vyžaduje ako paslvny subjekt osobu pocestnu, v sudenom 
'prípade išlo však o ,prostitútku. 

Zbývalo by tu tedy posúdenie ,činu podra § 45) čís. 4 cit. zák., to je, 
jestli sa ;paehateY, alko to pri zriadení a udržovam, nevestmca ~~e pra
vidlom zaoberal kupliarstvom po živnostensky. Tato kvahflk~cna o~ol
nosi b~la však v tomto prípade vylúčena rozoodkom odvol<lcleho sud,; 
a nakoYko tento výrok odvolacíeho súdu v.eretným žalobcom !lapadnuty 
nebol rozsudok vrchného súdu sa stal v tejto casl! pravopl.atnym a pre~o 
nemoŽno na tejto okolnosti založit' ani zistenie slmtk~yej pod?taty su
dom trestného kupliarstva. NeYze tu tedy U!Znať na CIn, klory hy bol 
trestateYný podYa ustanovení zákona o kupliarstve. . , 

Najvyšší súd uvažoval ted,y o tom, za:kladá-li čin obžalovanej P!I
padne skutkovú podstatu prestupku, ktorý 'podY~ .us!ano~ema § 17 zak. 
č. 241/1922 Sb. z. a n. ~á byt' tr~ta~y pohh~ym uradom; Dospel 
však k presvedčeniu že nie je tu dana am skutkova podstata tohotoyre
st1.l!pku, lebo nešlo ~ založenie. alebo udržovanie nevestmca, ako ma na 
mysli zákon. 7' 
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Za nevestince treba totiž - ako to vysvitá a' z dovod . , 
kon!!,. ktorá rozlišuje výslovne nevestince od jej tl' ove) dzpra':YZá~ 
shtucle vo forme t. zv. »vornej láskv« ~ no /ve prev~ zanel pro
podobné verejné domy alebo miestno& ~~t"~OV~ p~dmky alebo tomu 
v ktorý~hje prostitúcia v určitej miere skst;e~~~ásu o eene prístupné a 

V sudenom ' d 'k "I . 
ktorá prevádz~[?ap:o~~:úc:~ o I~~ o. jedinú vorne bývaj~cu J?fostitútku, 
ktorý jej tiež len jednotlive obžalova~~dnotl!V~ v. ~okoJ1 sukromnom, 
ani založený ani udržovan' M'lil s prena]a!a, tYU;,?ebol n~vestmec 
pustily sa zmatku podra § ~85 rís YI aa) ~edY sudy mzslch ~to!~c a do: 
vzaly za dokázaný, zakladá skutk~vú poJ;tft:r \~~s;:;'l~~IYČi~~.cm, ktory 

čís, 5531. 

Dovolává -li se odpovědn' r d kl . , -, . 
v!~é ,~éče, beztrestnosti z dlv~u ~m~~vif!;:~:~v~~~~u Zj=e:tk~;~nf' 
~~ ~e~:iv~ěo~ru považovati za pr~vedený, d?káže-li odpovědný redakt~; 
tednosti mOh~O~;~ik~~~ J~01n~s!t~Cro kte~e ~vedené nebo sdělené sku
málni b.edli~osti ~ilV,?d;ě ;k~~;:/~~ ~~:r:th vlastností při nor-

neb~u~J:~~~~~P:::~::~:~ ~~:~~é:~!~atel:' 0dP!aVdivosti uvedených 
,S objekti 'h hl d' k ' o pnpa e na váhu 
lování skut ~m °t' e 18 a Je Po.s~zovati i otázku, zda uvádě~í neb sdě" 

ecnos I bylo ve vereJnem zájmu, . 

(Rozh. ze dne 28. února 1936, Zm I 1309/35.) 

Ne]'vyšš' d' k I S o u Ja o soud zrušovací vyb -I -, t - , , 
nín; st!'žnostem soukromýcb žaldoců K. S h' O D .ove cas ecne zmatec-

~~j~keJ'~~;o~y~U bj~'k0l sou~u kmst~kého ~ Litothěřic~ctz~'~~ ~~zs~í~~~ 
'. , .' o za ovany z[J['osten podle § 259 čí 2 Ir' b' 
na něho soukromými žalobci vznesen' . ,J. s. . r. o zaloby 
čís. 108/1933 Sb z '" e pro ,preclll podle § 2 zákona 
Čí's. 124/1924 Sb 'z a ~., po pnp~d~ pro ~':.estupek podle § 4 zákona 
č;s.145/1933 Sb 'z ~ n n. ve znem }yhla~ky mlllistra spravedlnosti 

.~~~ 1~~jll~2~Ý ;jl 'zproŠtě~ t~b~~i~gi b~oz~~;t~;~:~~il:o§S~d~~k!;~ 
čís. 145/1933 Sb . z. a 11:. hve. znem vybl~ky ,ml~l1stra spravedlnosti 
aktor periodi0kéh~ ~is~~;s~e z':n:db~f~u~hl hm, ze lako odp.o,:ě~ný, red-

F~~~;:iJ!:=k'5~flil:~~~:~§~g~~~I; 
eru v ., a uznal obzalovaneho vlllným tímto přestupkem. e z 

Z d ů vod ů: 

~ hlediska zmatku podle čís. 9 a) b) - sr'" 9 b 
!C. r. h' n!!mítá zmateční stížnost souhomých ~afob~~ Jg D ) ~ 2~ I 
ze vyc aZI-l1 se z obbajoby obžalovaného - správně ;e ~k~tko'vých 
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zjištění rozsudku, ž~ _ ob.ža1ovaný inkriminoya~ý, článek ~epsal, nečt! !l 
do tisku nedal, nemuze obzalovany tvrdIti, ze clanek uverelnl1 ve vereJ
ném zájmu a že tudíž nebyl oprávněn nastoupiti ani důkaz pravdy ani 
důkaz omluvitelného omylu. Pokud stížnost činí přípustnost důkazu 
pravdy závislou na existenci veřejného zájmu, je bezdůvodnost této ná
mitky zřejma z úplně jasného ustanovení § 6, odst. 2 zák. čís. 108/1933, 
podle něhož otázka veřejného zájmu při důkazu pravdy nepřichází 
vůbec v úvahu. Ostatně rozsudek nevyslovil, že obžalovanému se důkaz 
pravdy zdařil, takže tato jinak bezdůvodná námitka nemůže se ani tý-
kati napadeného rozWdku. 

NámHku nepřípustnosti důkazu omluvitelného omylu uplatňuje 
i zmateční smnost soukromého žalobce K. Seb., tvrdíc, že předpokla
dem beztrestnosti pro omluvitelný omyl jest, aby určitá osoba, která 
skutečnost sdělila, byla co do této skutečnosti v omylu, ana znala takové 
okolností, pro které sdělení mohla dúvodně pokládati za pravdivé. Ne
zná-li však soud vůhec osobu, která onu skutečnost 'sdělila, nemůže p1'Ý 
přezkoumati, zda důvod vylučující trestnost pro omluvitelný omyl je 
dán po stránce subjektivní. Námitkám těmto nelze pti právním posou" 
zení případu, o jaký jde, přiznati oprá~nění. Nutno vycházeti ze slkut
kového zjištění rozsudku (§ 288 tr. ř.), že ,pisatelem pozastaveného 
článku byla osoba třetí od obžalovaného odlišná - neznámý pisatel -
a že článek byl otištěn v periodickém tiskopise, při čemž se obžalovaný 
jako odpovědný redaktor provinil způsobem vytčeným v § 4 tiskové 
novely. Předpis § 6, odst. 5 zákona čís. 108/1933 stanoví, že byl-li 
trestný čin proti bezpečnosti cti spáchán obsahem ti~kopisu a je-li tu 
některý důvod vylučující trestnost ve smyslu ustanovení předchozích 
odstavců téhož p~ragrafu,. není trestná ani osoba odpovědná za zane
dbání povinné péče při vydávání tiskopisu. Neosobní znění tohoto usta
novení _ »je-li tu některý důvod vylučující trestnost« - jakož i pod
stata trestné zodpovědnosti odpovědného redaktora za zanedbání po
vinné péče při vydávání tiskopisu připouští výklad tohoto zákonného 
ustanovení jen v ten smys:l, že v případě, 'kdy se odpovědný redaktor, 
'Proviniv se zanedbáním povinné péče, dovolává beztrestnosti z důvodu 
omluvitelného omylu, je důkaz omluvitelného omylu považovati za pro
,'edený, dokáže-Ii oMalo,vaný redaktor objektivně aspoň takové okolnosti, 
'pro které uvedené nebo sdělené skutečnosti mohly býti každým člověkem 
průměrných vlastností při nOTImální bedlivosti důvodně pokládány za 
pravdivé. Súbjektivní přesvědčení pisatele (neznámého) o pravdivosti 
'Uvedených nebo sdělených skutečností nepadá v tomto případě na váJhu. 

Stejně pouze s objektivního 111edi&ka nutno ,posuzovati otáz:ku, zda 
bylo uvádění nebo sdělování skutečností, o jaké šlo, ve veřejném zájmu. 
'Jen tento výklad zákona umožňuje jeho praktickou použivatelnost. Při 
stanovisku zastávaném stěžovateli musel by odpovědný redaktor za
nedbavší povinnou péči, chtěl-li by býti beztrestným, buď provésti dů
'kaz pra~dy, při čemž na subjektivní stránce vÍ/hec nezáleží, buď by 
musil vypátrati a soudu oznámiti pisatele (původce) urážlivého čIárrku 
a porušiti tak po případě redakční tajemství, nebo konečně proti sku
tečnosti převzíti za pozastavený článek přímo zodpovědnost podle obec-
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ných ustanovení trestního zákona a vyloučiti tak použití § 4 tiskové 
novely. Že výklad zákona vedoucí k takovým důsledkům neodpovídá 
jeho duchu a účelu, je na bíle dni. 

čís. 5532. 

Formálně správné rozhodnutí nejvyššího soudu, kterým ~la v~ 
pravoplatně vyřízena, může býti změněno jen na základě žádosti o na
vrácení v předešlý stav, podané v zákonné lhůtě § 464, odst. 1 tr. ř. 

(Rozll. ze dne 29. února 1936, Zm IV 439/35.) 

• Ne j y y.š š í s o u.d • y tre~tní. věci proti A. E. pro zločin zprone
ve!y, v ~rade. nevyhovel zadosÍ1 ~bzaJovaného, aby provedení jeho zma
tecm shznosÍ1 do rozsudku vrehmho soudu v Košicích ze dne 30. dubna 
'1935, jež bylo usnesením nejvyššího soudu ze dne 10. září 1935 odmít
nuto jalko opožděné, bylo vyřízeno meritorně jako včas podané. 

Důvody: 

~bžalovaný A. E. podal nejvy.ššímu soudu žádost, aby tento odvolal 
svole rozhodnutí ze dne 10. září 1935, pokud 'jím bylo provedení jeho 
'zmateční stížnosti odmítnuto jako opožděné, a aby vyřídil zmateční 
stížnost. i ~? do proved~ní jako včas po~anou. Dovozoval, že předpo
klad ne]vysslho soudu, Jako by odvolacl rozsudek byl doručen dne 
'll. června 1935, není správný, neboť doručení se stalo dne 12. června 
'1935 a omylem kancelářské síly obhájce obžalovaného bylo na dom
čence urvedeno mylné datum ll. června 1935. 
. Tyto Údaje byly sice konaným šetřením potvrzeny. Přes to nemohl 
nejvyšší soud žádosti oMalovaného vyhověti. 

,Pod!e ?J,sahu spisů, který ~usil býti základem dřívějšího rozhod
nutI ne]vyssrho soudu, byla zmeskána lhůta k provedení zmateční stiž
'nostl. Rozhodnutí, které bylo na tomto předpokladu podle záJkona for
málně 'správně vyneseno, m"hlo by býti změněno jen ve smyslu předpisů 
o navrácení v předešlý stwv podle §§ 463 a násl. tr. ř. neboť trestní řád 
'nemá jiného předpisu, podle kterého by nejvyšší soud' mohl měniti svoje 
rozhodnutí, kterým byla trestní věc pravoplatně vyřízena. Není roz
hodné, jak má za to žadatel, zda lhůta by,la zmeškána skutečně ale roz
hoduje, že .ji bylo nutno považovati za zmeškanou podle toho stavu 
podle kterého nej!vyšší soud musil rozhodovati. ' 

Nápra~u :ozhodnutí ~odle skutečn&ho stavu věci vadného, podle 
stavu Spl'SU vsak bezvadneho byl by mohl dosíci žadatel jen zachová
'ním předpisů pro žádost o navracení v předešlý stav tedy především 
zas~ov~ním ~denní lhůty pod!e § 464 tr~ ř; Tu ti-eba 'v tomto případě 
poclta!! od te doby, kdy se zadatel dovedel z ro~odnutí nejvyšš;Í\1O 
s~udu o mylném datu doručení rozsudku. Poněvadž mu tím bylo umož
neno utpozormti soud na omyl v datu doručení, právě tím ,přestala pro 
něho působiti tato překážka včasného - podle spisů a se stanoviska 
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vedení zmateční ~tížnosti. Poněvadž rozsudek nejvyššího 
soudu bl %,~čen obhájci obžalovaného 18. říj~a 1935, obžal~vanému 
souct.~. y 1935 žádost byla však podána na 'Postu teprve ll. hstopadl! 
~~3~:]~;la Ihftta pro ni připuštěná zmeškána, talde žádosti nebylo lze 

vyhověti. 
čls.5533. 

K následkům odsouzení, uvedeným.,: § 10 zá~. č~s: 48/19~1 Sb. z. 
trestnlm soudnictví nad mladeZl, nutno cltatt 1 nemoznost do: 

~<~: o t. nndmlněného odkladu výkonu trestu pro předchozí odsouzeru 
""' .... ou I Y- • ké • stu' ro čin spáchaný z pohnutky ntZ a neee e. , 
p Došlo-li před účinnosti ~ákona čis. 48/~93~ Sb. z. ~ n. ~ odsouz~ 
mladistvého pro čin spáchaný z pohnutek ~\I~~~ch a nece,st.?y~h, nemuze 
býti k němu přihliženo jako k důvodu vylucuJlcrmu podmmene odsouzeni 
ve smyslu § 2 ~ákona čís. 562/1919 Sb. z. a n. 

(Ro~h. ze dne 2. března 1936, Zm I 175/36.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud ",rušovací vyhověl, zmateční stíž-
osti obžalovaného do rozsudku kraj:ského soudu .tr~tmho ~. Praze ze 

dne 13 ledna 1936 jímž byl stěžovatel uznán V'lllnym zlocmem pod
vodu p~dle §§ 197 '200 a 201 a) tr. Z., zrušil v odpor vzatý roz?udek 
ve výroku, jímž nebyl obžalovanému přiznán po~míněný odklad ';Y~o~u 
trestu, jako zmate~ný a vrátil věc soudu nalézaCIUl!U, aby o podmmenem 
od~ouzení znovu Jednal a rozhodl. 

Z důvodů: 

Stížnost je odůvodněná, pokud s hlediska z!fl~t~u podle §, 281, 
Č. II tr. ř. dovozuje, že u obžalovaného podmmeny .?dklad vykonu 
trestu po rozumu § 2 zák. Č. 562/1919 Sb. z. a n. vy~oucen nebyl. 

Podle zjištění rozsudečných narodil se dbžalovany 18;. srpna} 914, 
správně podle čl. 13. dne 18. září 1914 a m;by!o mu tudl!Z v dobe, kdy 
byl vynesen rozsudek okresn/ho soudu trestmho v Praze ze dne 12. hs, 
't(llJa:du 1930 T VII 1100/30, ještě 18 let. 

Podle § '10 zák. o trestním soudni~tví nad m~ádeží ~. ~8/19~~ ?h: 
z. a n. nenastávají následky odsouzem ~tano~ene t!estmml ne1? ]m~ 
'zákony, najmě též újmy na právech obcanskych pn odsouzem za cm 
spáchaný ve věku mladistvém. • 

Podle motivů k § 10 cit. záik. mělo tím ~.ýti odstEaněno s ce~ty vse: 
co by mohlo ztížiti úsilí mladistvého P?lepsIÍ1 se. Z~. ~ezl nasledk~, 
odsouzení nutno počítati nemožUOIst dosáhnouÍ1 podmmeneho ods?uz~m 
následkem předchozího .o~s0.uzení pr? ~in .. spách~ný z pohnutek ~rzkých 
a nečestných, je samozre]me a vycha~~ tez na ]e~o z I!stano~em ~ 10 
'cit. zák., podle něhož nemůže býti pn o,dsouzem. za c}n spachany ,ve 
věku mladistvém vyslovena újma na pravech obcanskyoh" te~y ztrata 
práva volebního podmíněná spácháním činu z pohnut~k mzlkych, a ne-
čestných. ,. , 
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, .• "Z<ákon č. 48/1931 nabyl podle § 72·t .... . 
flby se. jeho dobrodiní stali účas ' . ~I. z<:~. ucmn?sh 1. října 1931' 
Fe .věku mladistvém odsouzeni :nyrr:1 tl, kte~l bylI pred jeho' účinnostÍ . 
.:1. 'Njna .1931 nebylo skončeno' b 1m, ~Iedne mcltž, ještě trestní řízení 
'přechodná ustanovení. ., y a vy ana v CIt. zBJkonu v §§ 65-68 

Podle § 67 pomíjejí následky od 'k" . '. . 
s odsouzeními nebo které byly 1 souzem, , tere zakon dosud spojoval 
chané před dokonaným osmnác :rYs oveny v r?zsudku, jde-li o činy spá
P?minuly .pro obžalovaného ná%~dJyOk~~. Ddusledkerr: tohoto ustanovení 
'mhosoudu trestníh P Je_,? o souzem r020sudkem okres-
Vyslovené, totiž ztr~t~ p;~~~ ~o~b~í~~' hstopad1! 1930, T VII 1100/30 
'odsouzení dosíci do 5 let od d b o Jo n~moznost nasledkem tohoto 
'~ylo proto zmateční stížnosti' ho~ě~s~e. coem podmínečné~o odsouzení; 
'hzem po ro,zu,!!u § 7 zák. č.162/1919J~~o se nelze Ob~Jlh bez nového 
hlasu generalm prokuratury podle § 5 nov . ~i a !1.~ s1us

/'l
elo 

se. za sou· 
vem uznati tak, jak uvedeno. . r. r. c. 878 r. z. prá" 

čís. 5534. 

Úkolem finanční stráže je . b b o 
'(§J2 zákona čís. 114/1927 ' §a 2b :~á~ano':.al~,nelj~n8 ceiním přestupkům 
nýbrž i důchodk . tr tn'. o.. • nar. CIS. tJ /1927 Sb. z. a n.) 

.. ; ~vym es ym cmurn (§ 6 vlád. nař. čís. 202/1930)' ' 
Resplclenti fmanční str.. .. . . . 

chodkóvý přestupek spáCh:y~. b~~e ,!e v~konUtá sl!1žby, vyšetřují-Ii dů
při tom. Jem ' epu tnlllo uhli. Jejich práva 

tř':: pt;tdkém přiraženi ,těžkých, plechem okovan{'ch . 
spa ovan odpor se zbraní. J dveří může býti 

(RoziI. ze dne 2. března 1936, Zm II 530/35.) 

Nejvyšší soud j;>ko so dO. , ... 
obžalovaného do rozsudku kr j k 1!h zrus~vacl zamltl zmateční stížnost 
3. října 1935 pokud jím by'~ :ta'o St~l u v, Mo~avské Ostravě ze dne 
§ Sl tr. z. ' ,ova e uznan vmnýtm zločinem podle 
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Trestní oznámení (služební hlášení) předložilo oddělení finanční 
stráže' ve f. okresnímu soudu ve f. pro veřejné násilí proti orgánům 
finanční stráže ve služhě. . poule § 12 z"'k. č. 114/1927 (celní zákon) a § 20 vlád. nař. 
Č. 168/1927 (prováděcí nařízení k celnímu zákonu) je úkolem finanční 
stráže nejen střežiti celní hranici a vykonávati celní doZO'r na přechod 
osob a přestup zboží na celní hranici a lim zabraňovati celním pře
stupkům, nýbrž finanční stráž může též konati strážní, kontrolní a jinou 
službu i v jiných oborech státní sluŽ!by. V § 6 vlád. nař. Č. 202/1 <):30 
stanovícím působnost finanční stráže ,ge pak výslovně uvádí mimo jiné, 
pod č. I, že finanční strácž zabraňuje celním a jiným důchodkovým 
trestným činům, je objevuje a spolupůsobí při trestním řtzení důchod
kovém, a pod 5), že koná strážní, kontrolní a pátrací službu ve finan
čním nebo' jiném oboru státní služby uloženou jí nadřízenými úřady. 
Hledíc tedy k obsahu trestnlho oznácmení a k témto záJkonným předpi
sům, není pochybnosti o tom, že' oba resp~cienti byli ve výkonu slmllby 
a že byli opdvněni prováděti šetření, zda nebyl spáchán dilchodkový 
přestupek (zákona o dani z uhlí). Správnosti tohoto názoru nasvědčuje 
též vládní nařízení ze dne 19. prosince 1930, č. 202 Sb. z. a n., kterým 
se provádějí předpisy o organisaci finanční stráže, kdež jsou v § 6, 
pod 1-6 vypočteny úkoly finanční stráže, mezi něž podle bodu I patří, 
aby zabraňovala celním a jiným důchodkovým trestným činům, je obje
vovala a při trestním důchodkovém řízení spolupůsobila - viz v tomtéž 
smyslu i služební předpis finanční stráže, nařízení ministerstva financí 
ze dne 19. března 1907, čís. 21.134 Věstníku min. fin. č. 45 (§ '8, 95 
vlád. nař. č. 202/1930), kdež v § SI pod a)-'b), jsou vypočtenv úkoly 
finanční stráže, mezi něž podle bodu a) patří, ab,\, »odkrývala podloud
nictví a jiné přesÍllpky důchodkových předpisů a jim bránila« -. 

Podle zjištění ra.zsudkových vyšetřovali respicienti finanční str:tže 
A. K. a K. f. důcho~koVÝ přestupek spácchaný prodejem nezdaněného 
deputátního uhlí. Při tom vyzval respicient K. f. obžalovaného u domu, 
aby vydal lístek (o dovozu uhlí), z nehož je ,patrno, zda daň z uhlí byla 
zaplacena, či zda jde o uhlí deputátní (které je od daně osvobozeno), 
a když obžalovaný vydání lístku odepřel, prohlásil f. lístek za z::lba
vený. Když pak obžalovaný přes to liste!< nevydal, snažil se f. Hstek 
chytiti a tím jej snad z rllky obžalovaného vytrhnouti. Avi'iak obžalo: 
vaný držel lístek pevně v mce a udeřil pěstí do prsou respicienta A. K., 
až tento za,vrávoral, a lístek odevzdal matce, ~která před Hm vyš.la 
z domku), a tato uschovala lístek pod šaty. Na to odešel oMalovaný 
s matkou do domku. f. šel za nimi znovu je žádaje, aby lístek vydali. 
Když byl f. na prahu dveří, přirazil obžalovaný prudce těžké, ple~hem 
okované dlveře, až 'Se domek otřásl, a obžalovaný by ho byl dveřmi jistě 
zranil, kdylhy f. nebyl uskočil. Obžalovaný pak dveře ještě zamkl. 

Soud shledal skutkovou podstatu zločinu podle § 81, S2 tr. z. v tom, 
že se obžalovaný oběma respicientům finanční stráže, tedy osobám 
v § 6S tr. z. jmenovaným, zprotivil tl vykonácvání jejich služby skuteč
ným násilným vztažením ruky v úmyslu, aby zmařil vYkon ten, totiž 
zabavení lístku na uhlí (a jeho odebrání), při čemž odpor vůči respi
cientu finanční stráže K. f. se stal se ,zbraní. 
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• Podle § I~,. 0ctst. 4. a 5 Z;ák. č',114/1927 a § 25 vlád. nař. 
c~ I ~8~1927 muze teles!laprohhdka býti vykonána, je-li důvodné pode
zEem1 ;e 0;;9ba ~sch~vavá u sebe zboží, jež ušlo celnímu řízení, nebo 
vec, j,ez muze byh du~azem v důchodkovém trestním řízení. Tělesnou 
proh~ldku lze vykonah teprve, když podezřelá osoba byla bezvýsledně 
vyzvana, aby ;rydala uschovanou věc. Je-li nebezpečí v průtahu může 
telesnou prohhdku vykonati i příslušník finanční strálŽe. ' 

Podle. § ,21, od.st. 7 vlád. nař. č. 168/1927 je každý povinen upo
slechnou!1 vyzvy, JIŽ naň finanční stráIŽ při výkonu sluZby vznese. 

,J:l1edlc k ,!em,to zákonným předpisům byli oba respicienti finanční 
st:a~e ,za vyhcen~ho st~~u v~ci při z!ejmém nebezpečí v prodlení opráv
nen: 1.ls.tek. zab~vlh a jej obzalovanemu odebrati i tělesnou prohlídkou, 
kdyz jej pres vymu nevydal dobrovolně. 

:'o~le § 24, odst. 10 vlád. nař. Č. 168/1927 je finanční stráž beze 
zvlast!,lh? ~ocnění oprávněna požadovati, aby uzamčený byt neb 
uz~mcena mlstnost byly otevřeny a bylo jií umožněno vstoupiti, aby za
drzela uprchlou (zastavenou neb stíhanou) osobu a věci jež měla s se
??u. Byl.o-li jí to odep.ře~.oJ, je finan~í stráž povinn~ a' o~rávněna vy_ 
z~dah sl.P?moc u nejbhzslho obecmho nebo bezpecnostmho úřadu a 
dal! otevnÍ! byt neb místnost v přítomnosti vyslaného úředního zří
zence. 

Než v souzeném případě nešlo o takovou prohlídku domovní a hiké 
se o. m resplcienti ani nepokoušeli, neboť podle zjištění rozsudkových 
resplClent !:. ~~I ;;;a odc~á~ejícím o~žalovaným a jeho matkou až ku 
prah~ dven, z~da)e, vydam zabaveneho lístku. Tato ieho činnost byla 
te,dy, Jep pokrasovamm ve služebním výkonu směřujfcÍm k dosažení vy
dan~. hstku, C?Z ob~al~va~ý p~~I~ zjištění rozsudkových chtěl úmyslně 
zm>:.n!1 prudky;n pnrazemm tezkych, plechem okovaných dveří. K na" 
plne~: sIk~tkove .pod~tat~ zločinu podle § ~ I tr. z. se pak nevyža,duje, 
arby uredm (sluzebm) vykon vrchnostenske osoby byl skutečně zmařen 
a ~by ?ylo dosažt;n? cíle pachatelem zamýšleného. Okolnost, že potom 
vYjed!!aval F. V sml s matkou obžalovaného, je s hlediska § 81 tr. z. 
bez vyznamu. 

Pokud stěžovatel uplatňuje, že v zavření dveř'í nemůže se spatřovati 
o~por se zhraní, opomíjí zjištění soudu, že šlo o prudké přiražení těž
"tc~ pl.echem o~ov~ných dveří a že se resplcient F. uchránil před pora
nemm jen uskocemm. 

čís. 5535. 

Odvolací súd pomšil zásadu § 387, odst. 1 tr. p., vymeral-li obžalo
~anému bez toho, že ~y' sa bol žalobca.odv?la1 z výroku sMu prvej sto
ltce o tr~st~, tr~st ťazslelw druhu, nez aký uložil prvý súd. 
" Pom~eme z~ona v ustanoveniach § 15, čís. 1 Ir. zák. prest. a § 2, 
CIS. ~ zákona CIS. 284/1920 Sb, z. a n., odsúdil-Ii súd obžalovaného 
v pnl?~~e, na ktorý .sa vzťahuje § 2, číŠ} 2 cit. zákona, za í'>restupok 
s pouzltím § 21 tr. zák. prest. k trestu viizenia mieslo k trestu peňažitému. 

(Rozh. zo dňa 3, marca 1936, Zm III 17/36.) 
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N j v Y š š í s ú d v trestnej veci proti F. A., obžalovanému z pre-
t k: § 2 zák. č. 108}1933 Sb. z. a n., vyhovel opTavnému prostriedku 

s :rierálnej prokuratúry pTe zachovanie práiVnejjed!!ot!10sti podYa § 441 
g a vyslovil že pravop1atným rozsudkom kraJs~éh\) sudu v Bral:ti' p. 'ko súdu ~dvolacieho ZD dňa 27 júla 1934, č. J. To XV 604/34-2!l 
~:Iv~:rušený zákon v ustanovení § 387, odst. 1 a § 555 tr. p., § ~'5, 
• I tr z prest. § 2 zák. Č. 108/1933 Sb. z. a n., § 2, c. 2 zak. 
Č 284/1920 Sb. ~. a n., pokiaY obžalovanému b~1 vy~er~~ý t!est.v dru; 
h~ vazenia; na záklal1e ~ 442, o~st 7 tr. 1': z~usII najvy~1 sud cI,to,:-any 
rozsudok odvolacieho sudu z dov~d~ zmatocnosh podla §, 3.~~, c. 2 
tr. p., vymeral obžalovan§mu, s pouzihm,~ 21 t\. z. prest;pe~az!lý trest, 
ktorý v pdpade nevymozltelnosh mmeml podla § 8 zak. c. 31/19129 
Sb. z. a n. na uzam'knutie. 

Dóvody: 

Okresný súd v Bratislave odsúdil rozsudkom zo dň,a 14. apr!la 
1934 obžalovaného F. A. pTe prestupok 'pomlUVY podl a ,~ 2 zak. 
Č. 108/1933 s ohYadom na ~,2,~. 2 zák. čís: 284/1920 s použitím,§ 2~ 
prestupko'vého tr. z. na I tyzden uzaml~n~t~a podmlenene na sku~olJnu 
d()bu I roku. Proti rozsud'ku podal ,verejny zalobca .0dvola~le.len co do 
povolenia podmieneného odkladu vykonu trestu, obzalovany co do vmy 
a trestu. "1' . 

Kraj'ský súd rozsudkom zo d~a 27. j~la 1934 :!u;em prvostupnovy 
rozsudok vo výroku o treste a obzalovaneho s pouZ1trm § 91 tr. z. od
súdil do vazenia na I týždeň. 

, Poneváč alko z uvedeného je zrejmé, proti výroku o výŠike a druhu 
trestu v nep'rospech obžalovaného nebol ohlásený opravný prostriedok, 
nebol krajský sad oprávnený v neprospech ~?ž~lované~? v tejto časti 
prvostupňový rozslUdok zmeniť. ,Keď, tak uClm~, porusll ust~noveme 
§ 387, odst. I, § 555 tr. p., ktore t::lký postU\) vyslovne zakaZUje. 

§ I tr. zák. prestupkového stanoví" že prestupok je ,ta~ý čin, ktorý za 
prestupok vyhlasuje zákon. § 15, tr:. ~"k. pres~. st~novl. ze tresty za p,re
stupky sú uzamiknutie a trest pemmtý. § 2 zak. c. ~08/~933, ačk,olvek 
prehlasuje čin v ňom opísaný za pres!up?k, stanovl nan, trest, vazema 
Poneváč toto zák. ustanovenie je platne aj pre oblasť prava byv. uhor
pkého, vzl' ahuje sa naň pri ukladaní trestu ustano~enie § 2, Č. 2 z,ák. 
i:í's. 284/1920, podYa ktoTého I}a miesto trest~ vazem~ st.anoveneho 
v zákone podYa práva hýv. rakuskeho nastupuJe, pokwl nejde o trest 
:dlhší 2 mesiacov, uzamknutie podYa § 18, odst. 2 tr. zák. pres!. 

Vymeral-E tedy odvolací súd ~a mie~to trestu uzamknutia trest ,va
zenia porušil tým zákon v hore cltovanych ustanovemach a nedodrzJac 
',tak zhonnú sadzbu zavinil zmatok podYa § 385, Č. 2 tr.p. 

Krajský súd vy~eral trest pod zákonnou sadzbou a tedy zrejm,e 
"mylom citoval § 91 tr. z. p,.i výmere trestu ~ko bol? shora u~edene, 
,nebol krajský súd oprávnený v neprosp~cl: ()h~alovaneho zmemť !rest. 
,Poneváč použitie § 21 prest. zák. verejnyu; zal?bcom napadnute !le
bolo, nemohlo byl' pri výmere trestu pommute pouzltIe § 21 pres!. zak., 
a mal byt', v smysle tohoto zákonného ustanovema vymerany obžalova-
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,nému tres,t peňa2óitý. Keďže tedy oMalovanému bol vymeraný trest 
,v ť ažšom druhu, bol zákon porušený zrejme v neprospech obžalovanéhO 
,a preto na základe ustanovenia § 442 tr. p. a z dovodu zmatočnosti 
,podl'a § 385, č. 2 tr. p. najvyšší súd vadný rozsudok zrušil a za poc 
užitia § 21 tr. zák. pres!. vymeral obžalovanému trest zákonu odpo~ 
,vedajúci. 

čís. 5536. 

Všetci pachatelia, Id:orí úmyselne ublížili poškodenému na tele 
v smysle § 301 tr. zák., odpovedajú i za smrť poškodeného, ktorá na
stala z ťažkého poškodenia, hocí prlpadne i z jednej z vlacerých rán, 

Ku zločinu ťažkého poškodenia na tele stačí úmysel vóbec na telé 
ubllžiť alebo zdravie poškodiť; ťažkosť činu je daná objektívnym vý
sledkom tohoto zúmyselného konania. 

(Rozh. zo dňa 6. marca 1936, Zrn IV 69/36.) 

N a j vy Š š í s ú d v trestnej ved proti A. U. a spo!., obžalovaným 
zo zločinu podra § 306 tr z., zmatočnú sťažnosť obžalovaného M. K. 
,a A. U. čias!očne odmietol a čiastočne zamieto!. 

Z dovodov: 

Zmatočné sťažnosti shodujú sa predovšetkým v uplatnení dovodu 
,zmatočnosti podl' a § 29, č. 4 por. nov. proti tomu, že nebola porotcom 
položená otázka podra § 308 tr. z.; oMalovaný A. U. si sťažuje ešte 
aj preto, že n€lbola podra návrhu jeho ohháj'CU položená otázka podra 
§ 307, odst. 1. tr. z. Otázky tieto boly zamietnuté právom, leho nevyšly 
na javo také skutočnosti, ktoré by im mohly byť z<'tkladom. Pri hlavnom 
pojednávaní zapierali obclalovaní spáchanie činu a poneváč nevolo sved
kov o tom, ako bol trestný čin spáchaný, mohlo byť základom pre polo
ženie otázok lba doznanie obžalovaných v Tu-edbežnom pokračovanÍ. 
Poneváč však sa tam ohaja oMalovaní doznali, že sa pred spáchaním 
činu dohovorili, že poškodenému nafackajú a tento zúmyselný spoločný 
útok :proti poškodenému previedli tak, že ho podf a doznania oohaja pa
licami bili, tedy napadli takým Slposobom, ktorý zreterne ukazuje na kh 
úml'sel poškodenému týmto útokom na jeho telesnú integ~itu aj na tele 
ublížit' alebo jeho zdravie poškodiť, sp<'tdhali spoločne v smysle § 70 
tr. z. skutok, ktorý je zúmyselným ubHžením na tele v smysle § 30 I 
tr. Z., azoclpovedajú ako' pachatelia aj za, následok, ktorý z tohoto ťaž
kého poškodenia, hoci prípadne aj z jednej Z viacerých rán nastal, totiž 
za =ť po.škod'eného. Zamietnutie otázok na § 308 tr. z. zodpovedá 
tedy aj zákonu. Pri návrhu na otáz!ku poeJ'a § 307, odst. 1. tr. z. ne
po značila však ani obhajoba obžalovaného A. U. tie okolnosti, z ktorých 
by dovodzovala jeho silné rozčulenie; netvrdil ich ani vo svojej ohha-
j'oae obžalovaný sám. :} 

Tým sú vyvrátené aj výtky zmatočnýchsťažností, ktoré veme po
ukazujú k tomu, že by sa čin o1>žalovanýQ.1I mal kvalifikovat' podra 
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.. t d d dovod zmatočnosti podra § 385, Č. lb) 
§ 308 tr. z., a spada]u e Y po šte dodáva k vyvráteniu mylného názoru 
tr. por; L.en ~av v tom sm;~e e obžalovaného M. K., že sa ku zločinu 
zmatoene] staznosh obha]cu v du'e úm sel na poškodeme takto kva
ťažkého 1?oškodema,na tele ~~~t~ tehto § Yosnovaný, je zreterne ~yzna, 
lilik.ov!lne, I~bo podl al~~~l' na tele vobec ublížif alebo z~ravie P?skodlt 
čene ze stacl z~myse _ b' 1 t' vy'sledkom tohoto zumyselneho ko-'v ť V' u ]e dana o Je { lvnym . 'b . 
a fazkos Cť1l1 vk' p škodenie bolo ním vo skutočnostl sposo' ene. 
nama, ako aZ e o 

čís. 5537. 

. .' dn' vania štátny zástuP ca podra §§ 73, 
Zúčastni~-!l sathlavnehl~ J:iy~ t:to závada nie je zmatkom ani podl'a 

odst 1 64 ClS. 3 r. p. vy u , 
čís. i ~i pod1'a čis. 2 § 384 tr. p. 

(Rozh. zo dňa 7. marca 1936, Zrn III 487/35.) 

• v " s ú d v trestnei veci proti O. R. pre pokus zločinu 
N ~] vy SIs tl dmietol zmat~'čnú sťažnosť ohžalovaného. 

násllneho sml s va o 

Z dovodov: 

. h 'cl" dal obžalovaný zmatočnú sť až-
Proti rozsudku ~dvola;cle "o su u Yden zo zákonný'ch dovodov zrna-

nO,sf, v ktoreL reuya:~]~~~~~~e ::~ti složenin súdu, lebo intervenu-
toenostJ, naIl.11e a, ze. .' vlas'n'm bratancom. . 
júci štátny zastupca Je Jeho . d l Yf žovater ani vecne žiaden zo zakon

Touto námietkou nepr.eva za s a 
ných dovodov zmatoč~ostI. " ., h súdu takže ani v rprí-

šťátny zástul?c~ n:e ]; flenom z~č:~~~lic:a °hlavného pojednáv~~ia, 
pade, ze by bol statní zas uIPca,§ 64 " 3 tr por. nevolo by to Zlad-

l ov • dra s 73 ods! a , ClS. . , 
vy uceny,po S .. t' v 't·· podra § 384 čís. 1 a2 tr. por. 
nym z dovodov zrna oenos 1 , 

čis. 5538. 

Ke skutkové podstatě podvodu. d nezaměstna-
Předpoklady a zákonná úp~ava nároku na po poru v 

nosti a na státní přlplatek k ID. • k t 
Význam příjmi! nezaměstnaného pro naro en. 

(Rozh. ze dne 10. března 1936, Zrn 11170/35.) 

I . k s ud zrušovaCÍ po ústním líčení 
N e j v y Š š í S? u d ~pla ]~ o a o vznesené generální prokuratu

o zmateční stížnostI na .zashtu ďa~ot;omyšli ze dne 26. června 1934, 
rou do rozsudku okr~sl11h? sou udkem okresního soudu v -Litomyšli ze 
Č. j. T 2;;5/34-9, pra~eIl.1' .f.~ťtI34-9 jímž byl obžalovaný uznán vin-
dne 26. cervna 1934, c. J. , 
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ným pŤestu~kem podvodu podle §§ 197, 461 tr. Z., byl porušen záko 
~ us~anovem ~ ! 97 (46,1) tr. z. Rozsudek ten se jako zmatečný zrušu'~ 
ve yYroku o ylpe a v ?usledku t?ho i ve výroku o trestu a ve výrocí~h 
s hm SOU~ISIClCh a vec se vraCl okresnímu soudu v Litomyšli b '. 
znovu projednal a rozhodl. ' a Y jl 

Du vod y: 

• . Rozsudkem okresního soudu v Litomyšli ze dne 26. června 1934 
cJ T 255/34-9 byl obžalovaný, zedník a chalupník v ,L uznán vinn' ~ 
prestupkem PQdvodl;' P?dle §§ 197, 461 tr. z. spáchaný~ tím, žev d~bě 
o~ ledna 1934, skrývaje se za nepravou tvářností člověka nezaměstna
neho a na pod\por;t odkázaného, vylákal na odborové organisaci ve S. 
podporu v. n~~ar;te~tnanosh a na mlmsterstvu sociální péče státní pří
pl~tek k l}l.' Clmz hto na svém majetku škodu 2.000 Kč nepřevyšujiÍCí 
~el! utnpeh a také s~u!ei~ně utrpěli, a byl odsouzen k trestu vězení na 

obu ~4 hodm podmmene na jeden rok Byla též vyslovena ztráta práva 
volebmho. 

. Záznam duvodů tohoto odsuzujícVho rozsudku poukazuje prostě na 
vysledky pruv~dl}ího řťzení, jimiž prý je skutková podstata přestupku 
podyodu . prokazal}a. Z výsled!,u prllvodního řízení, a to z trestního 

§
oznamem plyne, ze .soud sp~troval .skutk.ovou podstatu podvodu podle 

197 tr .. z. y t?~, ze se ob.zalova,:y uc~azel o 'podporu v nezaměstna
hOSl! a .~tatr;l pnp}at~~ k m 3'.O\:JOl'l .take pobíral, ač je spolumajitelem 

ospodars!vl ve ~l}'ere 9 r;terlC poh, které spolu se 14 měřicemi polí 
p~chtovanych obdelay~l, takze pokud .nepracoval a nevydělával jako zed
m~, pra~oval a vydelaval v hospodarství polním, tedy nebyl ani neza
mestnanym am na podporu odkázaným. 

. S<k~tk?v~ po~stata P?dvodt; by ovšem předpokládala již po stránce 
obje~h~l, .. ze obzalovany nemel nároku na ,podporu v nezaměstnanosti 
a statm pn p latek k ní. 

Kd~žto.podl~. dřivějškh zákonů upravujídch podipory v nezaměst-
, nan~sh (zákop Cl s .• 63/1918 a 322/1921) měli nárok na podporu v ne

za;me;;tnanosh, o nemz rozhodovaly a podporu percivientu z prostředku 
sta~mch po,:~~zovaly spr~vní úřady státní, jen ti nezaměstnaní, ktefí 
byl! ~ou vyZ1V.OU odk~zam n.~ n;zdu pebo 'služební požitky, kterých 
~ez.ame~~r;~nosh pozbyl!, a kten zaroven neměli majetku důchodu nebo 
jlr;eho pnl~u zabezpečujícího jejich neZbytnou výživu po dobu neza
~estnanosh, na~~ala pronikavá změna za platnosti zákona ze dne 19. 
cerv~nce 1?21, ps; 267 Sb. z .. ~ n. o .st.átním příspěvku k podpoře ne
zamestnanych, 1enz.JJodle yyhlašky mmlstra sociální péče čís. 4/ t<x!5, 
Sb. z .. a n .. .n~yl .t;cmnosh dr;em. 1. dt/bna 1925. Stát, pokuď se týCe 
ohlastl sO'Claln} pece upfavene Ílmto zákonem, nevyplácí vůibec od
pory ,v ne;;:amestnanosh. Tuto. vypl~~í jel} odborová organisace za~ěst
n~ncu. Stat. na tuto.podP?ru len~lplaCl (§ 3, odst. I a § 7, odst. I 
za,k). MeZI nezamestnaneho a stat vstupuje odborová organisace za
l}'estl}ancu; Jen její ~Iet;0v~.m"jí nárok na podporu v nezaměstnanosti 
J~koz 1 narok na statm pnplatek k podpore v nezaměstnanosti (§ 2 
Z3J~.), kterou svým .členum poskytuje tato odborová organisace podle 
svych stanov a pravidel z vlastních prostředků (§ 7, odst. I zák - viz 
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i čl III. odst. 3 vlád. nař. čís. 161/1933 Sb. z. a n.). O podporu v ne
zaměstnanosti a o státní přúplatek k ní se hlásí nezaměstnaný výlučně 
ti odborové organisace zaměstnanecké, jejímž je členem. Výbor této orga
nisace (ústředí) rozhoduje pak nejen o nároku na podporu v nezaměst
nanosti vyplácenou z prostředku od\:Jorové organisace, nýbrž i o nároku 
nezaměstnaného na státní př~platek k ní (§ 4, čís. 5 zák). O tom, zda, 
pokud a v jaké výši členové odborové organisace mají nárok na podporu 

. v nezaměstnanosti z prostředků organisace, jsou rozhodny pouze stanovy 
a pravidla organisace (§ 2 a § 4, č. 5 zák). Sbtní příplatek k podpoře 
v nezaměstnanosti vyplácí nezaměstnanému členu odborová organisace 
na účet státní pokladny zároveň s podporou v nezaměstnanosti (§ 3 
zák.). Tento příplatek pak jest odborové organisaci refundován mini
sterstvem sociální péče po předložení dokladu v zákoně vytčených. 

V zákoně čís. 267/1921 Sb. z. a n. není stanoveno, kdo má či nemá 
nárok na podpMU v nezaměstnanosti. To jest věcí stanov a řádů pří
slušné odborové organisace zaměstnancu (§ 2 a 4, odst. 3 zák). Zákon 
v § I jen stanoví, kdo si může zajistiti nárak na státní p'říplatek ku 
podpoře v nezaměstnanosti, to jest osoba podléhající nemocenskému po
jištění která je členem odborové organisace. V § 5 se pak stanoví, kdo 
nárok' na státní připlat~k nemá. V tomto zákoně není ustanovení, že 
nárok na státní příplatek nemá, kdo má majetek, příjem nebo zdroj, 
z něhož muže krýti svou výživu v době nezaměstnanosti. Stanoví se však 
v § 7, odst. 3 (zákona č. 267/1921 ve znění vládního nařízení 
čís. 161/1933), že pokud členové organisace mají z jakýchkoliv pra
menů příjem rovnající se alespoň mzdě (platu), která při plném zaměst
nání v jeiich pravidelném povolání odpovídá za výlplatní období plat
nému mzdovému tarifu nebo mzdě v místezaměstnání obvyklé, činí 
u nich státní příplatek tolik, co organisační podpora (jinak 2 až 3ná
sobný _ § 7, čís. 1-2). Příjmy nezaměstnaného mají podle toho jen 
vliv na výši státního příplatku ku podpoře v nezaměstnanosti. Proto 
také musí býti v přihlášce o podporu v nezaměstnanosti podle § 4 vlád. 
nař. čís. 186/1924 Sb. z a n. ve znění čl. 1. vládního nařízení z 29. 
července 1933, čís. 162 Sb. z. a n. uvedeno - kromě iiného - jaká 
byla výše poslední mzdy žadatelovy a jaké má příjmy kromě mzdy 
(platu) a v jaké výši, a že osobní a rodinné poměry žadateloVY musí býti 
ověřeny obecním úřadem místa bydliště nezaměstnaného (viz vzorec B 
vydaný k vlád. nař. čís. 186/1924). 

Zásadně tedy má nárok na, státní pří!platek ku podpoře v nezamělst
nanosti jen ten nezaměstnaný, jenž má nárok na podporu v nezaměst
nanosti od odborové organisace, jejímž je členem (§ 5, čís. I zák). Kdo 
tento nárok podle stanov a pravidel odborové organisace nemá nebo 
kdo ho 'Pozbyl (§ 6, čís. I zák.), nemá a pozbývá i nároku na státní 
p'ř>platek ku podpoře v nezaměstnanosti. 

V této trestní věci byl o tom, zda obžalovaný má nárok na podporu 
v nezaměstnanosti a státní připlatek k ní, proveden důkaz svědkem 
R. S. důvěrníkem odborové organisace, k niž obžalovaný náležel a od 
které' dostával podporu v nezaměstnanosti i státní příplatek k ní. Svě
dek tento po sdělení trestního oznámení udal, že obžalovaný měl nárok 
na podporu v nezaměsnanosti, a potvrdil také, že u něho byly splněny 
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veškeré podmínky zákona CIS. 267/1921 Sb. z. a n. pro pnznam ná
roku na státní příplatek, totiž alespoň tříměsíční členství v odborové 
organisaci před. nezaměstnano'sU (§ 5, čís. 2 zák.), řádné placení pn
spěvků v ní (§ 4, ds. 3 zak.) a splnění povinnosti hlásiti se o práci 
u zprostředkovatelny práce (§ 4, čís. 4 zák.). Výpověď svědka Dr. ]. C. 
se týkala pouze způsobu vyplácení státního příplatku, nikoli však pod' 
mínek zákonného nároku na tento příplatek. 

Jestliže nalézací soud přes to dospěl k přesvědčení, že obžalovaný 
neměl nárok na podporu, stalo se tak, jak z rozsudku vyplývá, proto, že 
obžalovaný nebyl prý nezaměstnaným, nýbrž byl zaměstnán ve svém 
hospodářství a že v důsledku toho nebyl na podpoře závislý. Nalézací 
soud tudíž ani po stránce objektivní nezkoumal podle uvedených zákon
ných hledisek, zda Clbžalovaný měl či neměl nárok na podporu v neza
městnanosti a v jaké výši měl nárok na státní příplatek fl zda tudíž 
po,škození odborové organisace a státu na jejich majetku bylo vůbec 
možné. Pro lakové zkoumání neměl soud ve spisech ani patřičného ,pod
kladu. Zda obžalovaný přes vedlejší svoje příjmy vůbec měl či neměl 
nárok na podporu v nezaměstnanosti, lze posouditi toliko podle stanov 
a pravidel odborové organisace. Zda měl nárok na zvýšený státní pří
platek, nelze zkoumati bez vyšetření a zjištění věcného podkladu o tom, 
zda příjem z hospodářství se rovná či nerovná aspoň mzdě, která při 
plném zaměstnání v pravidelném povolání odpovídá za výplatní období 
platnému mzdovému tarifu nebo mzdě obvyklé v místě zaměstnání. Ne
lze sice porušení zákona spatřovati v tom, že nalézací soud dospěl ke 
svému přesvědčení, že obžalovaný nárok na podporu neměl, přes opač
nou výpověď svědka S., zvláště když: pi'edmětem svědeckého výslechu 
mohou býti jen okolnosti skutkové a nikoliv otáZJky právní. Naproti tomu 
nalézací soud porušil, pokud se týče mylně vyložil zákon, pokud ne
zkoumal zákonem a stanovami mčené předpokl2dy nároku, o nějž jde, 
a naopak nárok ten popřel jen proto, že obžalovaný pracoval ve svém 
hospodářství a nebyl prý na podpoře závislý, kteréžto okolnosti samy 
o sobě a v takové všeobecnosti nemusejí oprávněný nárok na podporu 
vylučovati. 

Jestliže však okolnost, že obžalovaný pracoval i ve svém hospodář
ství, sama o sobě ještě nevylučuje oprávněnost nároku, poohybil nalé
zad soud i potud, pokud lstivé jednání obžalovaného spatřuje v tOII!, 
že (podle obsahu trestního oznámení) předstíral, že je bez zaměstnání. 
Podle toho, co předesláno, záleží ohledně hospodářství na příjmu z něho 
a na výši tohoto příjmu v poměru ke mzdě. Soud nejen že tyio okolnosti 
samy o sobě nezkoumal s hlediska otázky, zda obžalovaný měl či neměl 
na podporu námk a v jaké výši, a zda tudfž způsobení škody bylo vfrbec 
možné, nýbrž nezkoumal ani, zda obžalovaný přijem z hospodářství za
mlčel a zda takto "bsahem své přihlášky vůbec vyvolal omyl takového 
druhu, že by byl v příčinné souvislosti s domnělým poškozením odborové 
organisace a státu. 

Nehledíc však k těmto objektivním předpokladům pojmu podvodu, 
ohledně nichž naléz:JJcí soud zákon mylně vyložil a porušil, není ve spi
sech podkladu ani pro posouzení subjektivní otázky, zda si byl obžalo
vaný pro případ, že nárok na podporu "ůbec nebo v přiznané výši ne-
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• < • přihlášce opominul poukázati ku příjmu ":0 svéa.o hos-
md ."- ze. ve ěd'~m že nárok nemá, a zda tudíž je?nallstrve.a v umyslu 
podarstvl, v r anisaci a stát na jejich ma'jetku poskodltr. Otazku, tl! bylo 
odborovOU? g s íše kdyžtě důvěrník odborové organisace za~tava sta: 
zkoumal! < hm

b
< Pl ' . u přísluší nárok ca podporu v nezamestnanostl 

V'sko ze o 'za ovanem - - -d' t' 1 's h 
no~. ' k k ní. Není-li ani pro posou;:~ní .uve .ene o ":oBY ve SIJl ee 
a pruplate t předpokládati že si nalezacl soud neuvedonul am tuto 

odkladu nu no' , d d 
~ubjektiv~í náležitost skutkové podsbty po vo u. 

čís. 5539_ 

. § 31" odst 2 tr zák má zákon na mysli len také za
V ustanovem tJ," .' 1>< tn - obnosť 
tnanie k vykonávaniu ktoréhosa vyžaduje zv a~ a spos. ' 

~:~má ;nalosť atp. K riadeniu povozu netreba takejto znalosti. 

(Ro21h. zo dňa 10. marca 1936, Zm III 488/35.) 

. v š š í s ú d v trestnej veci proti A. B. pre .prečin podY" 
§ ltd' lodit. 2 tr. z. zmatočnú sťažnosť obž~lovaného zcastr odmletol 

• st; zamietol' z úradnej povinnosti na zaklade ods!. 1 § 3;3
1 

por. 
a zca dovodu ve~nej zmi:itočnosti podYa § 385, č. } b) tr. p. zr~S1 roz; 
nov. z b h .«. h súdov pokiaY čin obžalovaneho bol kvahfrkovany 
sudky o oe mZSle , ·f·k··' . I 
i podYa ods!. 2 § 310 tr. z. a túto kvah I aem pommu . 

Z dovodov: 

podYa skutkového stavu zisteného niŽŠÍmi súdmi riadil obžalova~ý 
večer 7 novembra 1934 neosvetlený povoz cez ob~c H .. tak neopatrne, z~ 
r zil ,k: zemi poškodenú a sposobil jej poran~me .hOJacle ~a Vlas l.'ez 
~ adní; nižšie súdy kvalifikovaly čin obžalovaneho Flko preem ťazkeho 

oškodenia na tele podYa § 310, ods!. 2 tr. z. . ,..' 
p Uved~ný skutok obžalovaného neYze však kva~ifik?va~ Jako precm 

odYa odst 2 § 310 tr. z., lebo v tomto ustanovem. ma .zakon.!,a mysl' 1 také z;mestnanie k vykonávaniu ktorého sa vyzadulť zvlas~na spo
s~~i1osť, odborná zn~losť atď., kdežto k riademu povozu takelto zna-

lcst\:;I;I~b:~ preto nižšie súdy, keď čin obž~lovanéh~ kvalifikov!.ly i po
dYa § 310 ods!. 2 tr. z. a zavinily tak zmatok r;odla § 385, CIS. 1 bl, 
tr. p., na. ktorý pod'ya posledného odstavca tohoze § treba brať zretel 
z úradnel povmnosh. 

čís_ 5540. 

D ákonné lhůty k podání opravného prostředku se nevčitá. doba, 
Pllkt~r!u byl spis, obsahující opravný prostředek a a~esov~ny. n e -

•. 1 u Šll é m u soudu dopravován poštou k soudu p r 1 s I u sne,~ u, 
h;I~I~ onim nepřislušn~ soudem ještě v zákonné lhůtě odeslán postou 
soudu příslušnému. 

(Rozh. ze dne 10. března 1936, Zrn IV 654/35.) 
8 

Trestní rozhodnutí XVIII. 

'II,. 
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N e j V Y š š í S O U d V trestní věci proti E. L. pro zločin krádeže 
odmítl zmateční stížnost obžalovaného. 

Z důvodů: 

Poněvadž obžalovaný nebyl přítomen při odvolacím hlavním pře
líčení ani zastoupen zvoleným obh;]jcem, byl mu rozsudek odvolacího 
soudu doručen podle 2. odst. § 425 tr. ř. dne 30. července 1935. Obža
lovaný měl podle § 431 tr. ř. podati zmateční stížnost u soudu první 
stolice, podal ji však na poštu 30. července 1935 ok vrchnímu soudil. 
který dne I. srpna 1935 postoupil zmateční stížnost krajskému soudu, 
kam došla dne 3. srpna 1935. Ačkoliv 'Zmateční stižnost došla ke kraj-

, skému soudu po uplynutí třídenní lhůty, je třeba považovati ji za po
danou včas, neboť v~chní soud ještě ve třídenní lhůtě podal ji na poštu 
ke krajskému soudu, tedy v zastoupení obžalovaného podal ji na poštu 
na správnou adresu v úkonem stanovené lhůtě. 

čís. 5541. 

Zmocnění k veřejné žalobě podle § 14 zákona 'O ochraně cti musl 
býti podle § 22 cit. zákona vykázáno soudu nejpozději při podání obža
lovaclbo s(lisu pod sankcí vyloučeni stíháni činu obžalobou veřejnou:. 

To platí i při stíháni pro přestupky, byl-Ii z důvodu § 56 tr. ř. také 
pro přestupek podán obžalovací spis u krajského soudu_ 

(RoZJh. ze dne ll. března 1936, Zrn I 270/36.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stíž
nosti obžalovaného do rozsudku kmjsMho soudu v ČeSkých Budějovi~ 
ciťh ze dne 10. ledna 1936, pokud čelila proti rozsudkovému výroku 
jímž 'byl stěžovatel uznán vinným přestupkem podle §§ 2, 3, odst. I: 
§ 14, odst. 2, čís. 4 zákona o ochraně cti, napadený rozsudek v tomto 
hodě jakož i ve výroku o trestu a ve výrodch s tím souvisídch až na 
výrok podle § 389 tr. ř. zrušil a obžalovaného podle § 259 čís. 2 tr. ř. 
zprostil obžal~~y pod,ané na něho p!'o přestupek podle § 2, 3, odst. I, 
§ 14, odst. 2, ClS. 4 zakona o ochrane cti. 

Z d ů vo d ů: 

Na obžalovaného byla podána obžaloba netoliko 'Pro přečin podle 
§ 14,Čís. 5 zákona na ochranu republiky, nýbrž i pro přestupek podle 
§§ 2, 3, odst. I, § 14, odst. 2, čís. 4 zákona o od!raně cti tedy též pro 
trestný čin, na nějž se r020hodnutí presidenta republiky ze' 14. prosince 
1935 nevztahovalo. Podle druhé věty čl. IV zmíněného rozhodnutí ne
bylo lz~ :~oužíti tohoto roz~odnutí na obžalovaného, který, jak uvedeno, 
vedl~. p~eCI1;lU l?.o~le § 14, ~lS:. 5 zako~~v na ochranu republiky byl stíhán 
pro Jmy sblhaJlcl se trestny cm, na neJ'Z se rozhodnutí nevztahovalo. To 
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. ověď na výtku stížnosti, že řízení pro přečin P5'dle, § 14, Čís·v 5 
Je odp hranu republiky mělo býti zastaveno a ze vůbec nesmelo 
zákona n~ o,c; , 
dOJ'íti kprehcem. .., tVV t I Vtl P kud . de o rozsudkový výrok, odsuzupcl ,s ezova e e pro vpres upe { 

eO 2J 3, odst. I a § 14, od~t. 2, Čís.v 4. ~::kona o ochrane cl,;, nelze 
~~1Iti §~spěOh zmateční stfžnosh, uplatnuJlcl zmatek ,podle ClS. 9, 
"m b) správně c) § 281 tr. ř. , oV Vo h' , 

plS P dl' prvého odstavce § 22 zákona o ochraně cti, ktery tez pne azl 
.0 t ~ • tro souvislost s přečinem 'podle § 14, čís. 5 zák. na ochr. 

v po~e , r~e~fJtupek bylo žalováno podáním d?Ža,lovací1;o spisu a ta~to 
r~p. ří!ní o přestupku vzneseno na soudJ;1:aJs~.y, mU,?l ,bylIv zmocn~m 
tez • . , z. alo'l1ě vykázáno soudu nejpozdeJl pn podam 0!ri'alovacl~O 
k vereJne h' • v t'h v 'k 'h pred'pl<u 'Ze . Zákon stanoví pak ve dru e vete e oz za onns o ' ::',' v' 
SlPtStUI· I' se tak J'e stíhání veřeJ'nou žalob.ou vylouceno. V. pnpade, 
nes a 0-l, , d 21 v" 193' • '.. jde došel obžalovací spis na nalézacl soud ne . rlJna " 

. ~e~:J~moJnění ministerstva národní obrany, kteréžto zmocnění do~l~ 
oudu až dne 30. října 1935. Podle toho, co uvede!10' n~~ylo v~ocn~n~ 

~inisterstva národní obrany vykazáno soudu .nelP'oz?eJ~ p~l, P?~~m 
obžalovacího spisu, jak stanoví zirkon pod ~ank~lvylo;tc~m stvh~n,l C1?vU 

veřejnou žalobou. Bylo proto v tomto bode oduvodnene zmatecm slIz-

nosti vyhověti. 

čís. 5542. 

I namierenie nenabitej strelnej zbrane, ,nevie-Ii ohrozená osoba, že 
zbraň nie je nabitá, je »hrozbou« v smysle § 347 tr. z. 

(Rozh. zo dna ll. marca 1936, Zrn III 564/35.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti Š. B: pre zloč!n Júpeže vy
hovel zmatočnej sf ažnosti verejného žal<lbcU z dovod~ zm::tocnosh uye
cleného v § 385, Č. lb) tr. p. ~ru~il rozsudok porotn,eho ,sudu, na~oIko 
čin obžalovaného v 1. skutkoveJ otazke skupmy A oplsany b~1 kvalIfiko
vaný ako prečin krádeže podfa § 333 tr. Z., § 48 tI'. nov. a cm ten kva
lifikoval ako zločin lúpeže podfa § 345 tr. z. 

Z dovodov: 

Zmatočná sťažnosf z dovodu zmatočnosti podYa § 385, č. I b) tr. p. 
uplatnená je dovodná. " . 

Porotcovi a kladný~ zodpovedaním 1. ot::zktskutkoyeJ skupmy A 
zisti1i, že obžalovaný S. B., keď bol pn kra;lezl p:sten.a a revo~veru 
v byte A. N. týmto pristihnutý a ~eď mu poskode~y a leho manzelka 
clr'celi znemožniť útek s odcudzenyml ve~l, mekol ko. ~az sh?kol nad 
hlavou ooškodeného koMtik revolveru, ktory ,:el;o.1 na.bllý. a pns~echav
šiu manželku poškodeného odsoti! od seba, az Jej ~posobll lahke pora
nenie a takým sp6sobom sa mu podanlo sodcudzenyml vecml uhecť. 

8* 
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Tento skutkový stav vyčerpáva úplne skutkové znaky zločinu lúpeže 
v § 345 tr. z. opísané. Obžalovaný bol alko zlodej pri čine pristihnutý. 
Manželku poškodeného, ktorá ho chcela zadržat' a tak mu zabránil' 
v odnesení ukradených vecí, od seba odsoti1 tak, že jej spósobil l'ahké 
poranenie, tedy v súdenom pripade použil skutočného nási1ia. Obžalo. 
vaný mimo toho aj niekol'ko ráz stisknul kohútik 'revolveru, mieriac na . 
hlavu pošlcodeného A. N., tedy použil hrozby vykonaním takého činu, 
ktorým je vydaný vel'kému nebeZlpečenstvu život a telesná neporušenost'. 
Niet pochybností o tom, že namierenie revolverom je dostatočným zá· 
kladom k tomu, aby v ohroženej osobe bola vzbudená dovodná obava, že 
sa jej ll'rozí bezprostredným strielaním zo zbrane životu nebezpečnei 
a že je teda vydávaný vážnemu nebezpečenstvu jej život alebo telesná 
bezpečnost'; pri tom je nerozhodné. či revolver bol nabitý alebo nie, lebo 
napadnutý nevediac to mohol sa dovodne obávať, že revolveru so strany 
pachatefa bude :lkutočne použité pachatefom naznačovaným sposobom" 
odpovedajúcim životu nebezpečnej povahe tejto zbrane, takže ide o také 
vyhrážanie, ako to určuje § 347 tr. z. 

Že úmysel obžalovaného smeroval k tomu, aby užitím násilia a hroz· 
ty podržal si ukradené veci a že si tohoto bol vedomý, plynie z toho, že 
práve k hroz!be použil ukradeného revolveru a ten potom, aj s ukradnu· 
tým prsteňom odniesol. lde tu tedy o všetky náležitosti lúpeže, ktoré má 
na mysli zákon v ustanovení § 345 tr. z. 

čís. 5543. 

Po~ušenie zákona v ustanovení § 92 tr. zák., vymenal-li súd vinni
kovi za trestný čin, na \dorý jezákonom určený trest 'viizenia v dolnej 
hranici neurčeného, s použitím 'Citovaného ustanovenia tnest zase v druhu 
vazenia, hoci mal byť uložený len trest peňažitý. 

(Rozh. zo dňa ll. rnarca 1936, Zrn IV 106/36.) 

Na j v y š.š í s úd v trestnej veci proti A. B. a spol., obžalovanému 
zo zločinu krádeže, následkom opravného prostriedku generálnej proku· 
ratúry pre zachovanie právnej jednotnosti vyslovil, že pravoplatnými 
rozsudkami krajského súdu v Prešove zo dňa ll. máj a 1934, č. j. Tk 
VI 542/32·71 a vrchného súdu v Košiciach zo dňa 18. októbra 1934, 
č. j. To V 321/34·85 bol porušený zákon v ustanoveniach § 370, odst. 2, 
§ 92 tr. z.; podfa·OS 442, odst. 7 tr. p. zrušil najvyšší súd z dovodu zrna· 
točnosti poodfa § 385, Č. 2 tr. p. tieto rozsudky vo výrokoch o hlavnom 
treste obžalovanej B. O. a vymeral jej trest peňažijý. 

Z dovodov: 

Rozsudkom krajského súdu v Prešove zo dňa ll. mája 1934, č. j. 
Tk VI 542/32·71 hola obžalovaná B. O. (okrem iných obžalovaných) 
uznaná vinnou prečinom ukryvačstva podfa ? 370, odst. 2 tr. z. a odsú' 
dená s použitím § 92 tr. z. do vazenia na jeden týždeň podmienečne. 
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. . 'h '1 lrcu vznesenému dotyčne teito obža10vanej čo 
K odvolamu ve~eJne o, za o 'Ae' v' mer trestu' vrchný súd v Košiciach 
do kvalilikácle JA~uI~ c~k~gb~~ I J3l č. jY To V :hl/34.~5 potvr~il prvo· 
rozs,!dk?m zo v' celom výroku, týkajúcom sa obza}ovaneJ ~. O. 
stupnoVY rozsudok r zsudku neboly dotyčne nej vznesene opravne pro· 
Proti odv~lafl:~ťed; v tejto čiastke rozslldok ten p~avoplatným; . t d 
stnedky. a 'kl' činu obžalovanej, je iba 40 Kc a nepre~~suJe e y 

Ško~ao;tKč aD~sledkom toho neprichádza v úvahu, pok!al,~de ~Itr~~t 
čiastk,!, , § 4 odst I zákona zO dňa 21. marca 1929, CIS. . 
hlavny, sadzba .' .§ 3' č 3 zák zo dňa 15. apríla 1920, čís. 284 tr. z. 
z. a n. a ustanoveme . ,. ch ~okov Poneváč § 370, odst. 2 tr. z. ne· 
Táto sadzba Je dva3'e;::n1~u d~~stu viize~ia, je táto určená § 25 tr. z. jed· 
ustanOVuje spo nu 
ným dňom., , udok jak podra svojej výrokovei časti, tak aj p~' 
, Prvostupnovy ro~s I ~ . 'mere trestu B. O. užil § 92 tr. z. (c·) 

dra o~6v~dn~m: vJ.~)ek'k'eď~t~r( ponechaní trestu na ~Iobode nebolo 
vrc~ny S~?l~r~~t ~a' slobode pod spodnú mieru trestne1 sadtby, ma~ 
mozne S~IZI, "ť abžalovanej trest peňažitý, lebo § 92 tr. .z. pr~ " 
menovane. sudy ultOZI t tu'pením 'pod naJ'nižšiu mieru zákonneJ sadzby 

. . zmlerneme res u sos h t 
plsuJe ' 'dne aj užitím miernejšieho dru u tres u. 
trestu, a to !Jfl?a '·"Ch trestu mohlo byť tomuto predpisu v tomto 

Len ulozemm, penazl e o'm trestu vazenia vlastne nižšie súdy § 92 
príp'ade vyhovene. Vymera~l I § 91 jr z Tým pri dovolenom 
tr .. z. ma~etriáslnt: n~~~:~:a~Zylk;a~\~e ~~konom st~n~vené a porušily pred· 
zmlerneUl fe 
pi~y §§ 370, ods!. 2, 92 tr. z. 

čís. 5544. 

Ai bicykel je »vozidlom« v smysle nariadenia čís, 57.000/1910 uh. 

mín. vnútra. ) 
(Rozh. zO dňa 14. marca 1936, Zrn III 452/35. 

. , ,. úd v trestnej veci proti J. M., obžalovanému,z prs· 
.. N aod11~ y§s3s110 s dst 2 tr z zmatočnú sťažnosť obžalovaneho clastoc" emu pa, o . ,'., 
ne odmietol a čiastočne zamleto!. 

Z d6vodov: 

. " tá čast' zmiitočnej st'ažnosti, v ktorej sa predpisy 
Bezzakladna ~ . , 57000/1910 min. vn. vykJadajú tak, ako J;>y,sa 

§§ 41 a 50 nana, ema c'. 'dl redbieha druhé vozidlo lduce 
vzťahovaly na pnpaťd'bked1 J~~n:š;~~raj ~a konkrétny prípad, kde nešlo 
týmže s~ero~, nevz

h 
~h ov.a y to~to smvsle a k nešťastill hy nebolo došlo. 

~eb~e~f~~~fi~;: ~gi ~~~~il\e~ výstr~~lf~~ie:~ ~~fJ~~ cf~' Pleed~iS~i~\k~i 
daný sťažo,vaterom me Je sP':avnYleho slúži doprave osob po verejných 
treba povazovať" za druh ':,ozlhd:ci' ou ty' chto osób samých nebol predpls 
cestách iným sposobom nez c o z ' 

I' 
II 
I: 
I' 
I 
ji 
I: 
i' 
li 
!: 
I r, 
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o dávaní výstražného znamenia v cit. ustanovení tak úzky, ako to vy. 
kladá st'ažovatel', ale okrem iných prípadov, ktoré tu neprichádzajú 
v úvahu, stanovil všeobecne povinnost' vodičom dat' znamenie, keď je to 
z dóvodu premávkovej bezpečnosti potrebné. Že tomu v súdenom prípade 
tak bolo, dovodil správne vrchný súd a tieto jeho dóvody ani sťažovatel' 
nenapadol. Stačí tedy na ne poukázat' a treba len podotknúť, že vhodne 
bola potreba výstražného znamenia dovodzovaná aj zo známej neukáz· 
nenosti bicyklistov, lebo je to známa príčina, ktorá ako obvyklý zjav bez. 
pečnost premávky hatí, dochádza pre ňu k 'časjým nehodám v automobi· 
lovej doprave a preto zavazuje riadiča automobilu, predchádzajúceho bi· 
cyklistu, k zachovaniu jých predpisov, ktoré z jeho strany majú zaistiť 
bezpečnosf premávky. Tomu slúži práve tiež výstražné znamenie, ktof<~ 
obžalovaný nedal, a tým vedl'a vážnej viny bicyklistovej z nedbalosti 
spoluzavinil jeho úraz. 

čís. 5545. 

Súd, u ktorého bola zmlitočná sťažnosť opovedaná alebo podaná, 
nie je oprávnený odmietl1uť ju z dovodu, že je zákonom vylúčená (§ 32, 
odst. 1 por. nov.); to patrí do oboru posobnosti najvyššieho súdu. 

(Rozh. zo dňa 14. marca 1936, Zrn III 35/36.) 

Rozsudok s údu p rve j s t o I i c e, ktorým boli obžalovaní J B. 
a spol. uznaní vinnými zločinom násilia proti orgánu vrchnosti, bol na· 
padnutý obžalovaným ]. K. len vo výroku o nepovolení podmieneného 
odkladu výkonu trestu a verejným žalobcom do výše trestu a po· 
užitia § 92 tr. zák.; v druhých smeroch, najma vo výroku o vine obža
lovaného J. K., napadnutý nE~bol a stal sa tedy v tejto časti pravoplatným. 
O d vo I a c í s ú d rozsudok prvého súdu v napadnutej časti potvrdil, 
v nenapadnutých častiach ponechal nedotknutý. 

Na j vy Š š Í s úd zmatočnú sťažnost' obžalovaného J K.čiastočne 
odmietol, čiastočne zamietol. 

Z dóvodov: 

Na hlavnom odvolacom pojednávaní konanom v tejto trestnej veci 
dňa 28. augusta 1935 u vrchného súdu v B. ohlásil tam prítomný obžalo· 
vaný J K. zmatoČllú sťaznosf podl'a § 385,čÍs. I a), cl, 2 tr. p. pre ne
povolenie podmieneného odkladu výkonu trestu. 

Vrchný súd usnesením zo dňa 9. novembra 1935 zmatočnú st'ažnost' 
obžalovaným J K. ohlásenú z dóvodov zmatočnosti podl'a § 385, č. I a), 
c) tr. p. odmietol s jým odóvodnením, že obžalovanému v jýchto bodoch 
zmatočná st'ažnosf neprislúchá. 

, Toto usnesenie je však právne bezúčinné. Podl'a predpisu § 32 por. 
nov. súd, u ktorého bola ohlásená zmatočná sf ažnost'. móže zmiitočnú 
st'"žnosť odmietnuf len, keď bola podaná opozdene alebo osobou k tomu 
neoprávnenou. V súdenom prípade i podl'a usnesenia vrchného súdu ide 
o zmatočnú sťažnosť zákonom vylúčenú, preskúmanie klorej spadá do 
oboru pósobnosti na jvyššieho súdu. 
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čís. 5546. 

" . <ustanovený na místo starosty a obecního zastup~-
Vladnt kOdml~a~becních záležitostí (po rozpuštěni obecního zastupI

telstva k ve em zák 
telstva) je vrchností ve smyslu § 187 tr. . 

(Rozh. ze dne 17. března 1936, Zrn I 552/35.) 
• 

'v š š í s o u d jako soud zrušovací zamí!; zm~tečni stížnost 
;N e] 'h d rozsudku krajského soudu v Kutne <Hore ze dne ~8. 

obzalovane5° .. o, b I stěžovatel uznán vinným zloomem zpronevery 
února 193 ,]lmZ y 
podle § 183 tr. z. 

Z důvodů: 

, k dl" 9 b) § 281 tr ř doličuje stížnost 
Hmotn~právnl.í z~ate dPo preá~~~ odepřel o\Jžal~v;nému beztrestnost 

, ·tkou ze na ezaol sou ne < .. I I'd ' u ko 
nam~ <,' . t dl § 187 tr. z. a to proto, ze pnzna va ,mm , . 
pro ~~mnou 11tos. p~ eo rozpuštění 'obecního zastupitelstva obce P. cna-
misan ustanove.nem P § 187 tr z Námitka tato je lichá. 
rakter ,:rchI!0sh ':t ~mysá~ rávně' n~ základě zákonnýoh ustanovení 

N alezacl sou , OVO.1 sP, . komisař vykonává funkce starosty 
v rozsu~u ClÍo~anYtc?, t ze) v~a~~lmá táž práva a tytéž povinnosti jako 
(a obecm~o zas, U!?I e ~ ~ez eČllostním orgánem ve smyslu § 24< a 84 
starosta, ]s.a :~lmen~. k Psoud zrušovací vyslovil již opětovne (VIC\ 
tr .. ř.:) Ne]'{{dl st .. ]~2038 2364 249,3 3389,3434 Sb. n. s.), že sta· 
ze]mena roz o n~ I CIS. I § 187'tr z jest jí podle toho, co uvedeno, 
rosta je vrc1ul:0s1; ve smy~ u starosty ~ ~\Jecního zastupitelstva k vedení 
i vlá~ní k~m~sar r;a miS O • Z' istil-li nalézací soud, že vládní komi; 
ob~cmch ~aleflto~h ~sta<dě~e~y;pr~nevěře obžalovaného a že obžalovany 
sar se v teto un hl do~e a to ,po částkách zpronevěřené částky? posoudIl 
teprve 'l?o t5'm

kd
na, ra 1'1 že se obžalovaný nemůže dovolávah beztrest· 

věc spravne,' yz uZl}~.' . 
nostinpronevěry pro ucmnou 11tosl., 

čis. 5547. 
<.' o', á 'eho véřitelem, může se dopustiti 

Tichý spolecník up'ad~u~, !S~ s j: ~ předpokladu ustanoveni 2. od-
přečinu podle § 486, ~ts. ~; zl' • ostatuě věci dluŽllíkovy. 
stavce § 486 c) tr. zák., vew- I sam 

(Rozh, ze dne 17. března 1936, Zrn II 238/35.) 
----- , dk Ilézaciho soudu, na 'něž tu nejvyšší soud 

*) ,p n z n. r e d.: MIsto v razsU II ~a! vY íh -soudu jsou vrchností ve 'smyslu 
:poukazuje, znělo: »P,odle v i~.l~i!ka'bu~y iI1'~l':Y:-aj~ IpeČ:OV3Jti 'o 'beZlpečnost majetku a 
§ 187 tr. zál~. ,orgáJny '.~er~}:n: ~pravy, j~~ 2493 Sb. n. 5.). Taknvým ,o,rgámem je 
stíhati trestne utoky nan :U~11§n§en2e4 (ro~~. t~ls'ř pn přIpadě § 86 tr. ,ř. a Ipodle ust<;
i starosta podle usta, .novelI11 va 18'62·' ';"5 18 ř z a -§ 28 čís. 2 a § 59 za-. <1 V -[ 2 "konw z 5 "rema,,· '.' " t . § 24 lnov'em <c. ,es. za 'v.' čeoh a zejména !podle us anoventv ~ 
kana ze 16. dubna 1~64, ~el~. ] z. z. p;ro 'ředs~eillí náležejí k Madům 'bevpee.n9sL
tr; ř., :kde s:. výsl:oiVlne uvadl, ~e ~~:~Sfb~-n. 5.). Vládní komisař, ,dosazťln~ na mIsto 
mm (ro:zh. elS. 2238, 2364, 249., , ' k, nává funlkc'e starosty a {)Ibeomho zastu
rozpuštěného obecního zastup-ltels~~, VYŤ ?I ,v _ rá'va a povinnosti starosty a podle 
pitelstva a 'Vz-t~hují se prot9' .rnatl~Ve ~g~'~~~ 16e~pečn.ostmím.« 
shora citovaných usta.norvem Je ez o . . 
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b' ~ e j v'h š sd' í S O U d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
o za ovane o "o rozsud~~ krajského soudu v Olomouci ze dne 25 dubn: 
!?35

2 
pokud Jlm,byl stezovatel uznán vinným přečinem podle .§ 486

a 

~I,S. ~ Z., zr~sll rozsudek.v napadené části jako zmatečný a vrát;j 
~~~hoo~. u prvm stolIce, by JI V rozsahu zrušení znovu projednal ~ 

Z důvodů: 

Z, ~usých důvodů rozsudkových nepochY'lmě plyne že nalézací s 
vychaZ1 ze skutkového předpokladu že stěžovatel A V bl. I' 'kud 

]. ~'. ta!;oyé vlastnosti, že společně 's ním, tedy (jba' pr~v:zo~~fi ec~:; em 
f~~clva(JI:\v! o sta)Vbě ~ro,m?svodů, n~ společn)' účet, jsouce vůči dodan~~: 

. u.m ven e um zavazam sohdarne. Právem stížnost vyťká že n I' 
zaCl soud k tomuto zjištění dospěl proto, že přehlédl obhajobu ~těžov:t:' 
;ovhu, potvrze~o~ I zodpo~íd~ním spoluobžalovaného ]. S. že byl pouhý~ 

IC ym spolecmkem ]. ::>., Jemuž do jeho p d'k 'ť' f 1a~~~~h p!ostředků. O~oln?st tato, kd~by b;I~1 zjišt~~:, r~;~ b~e~~~~ 
~?k UJIC]I S vyznamu, pone~adz kd~by st~ovatel byl jen tichým společ, 

elD ~ ,'! nemohl by se, Jsa sam Jeho ventelem, jako pouze takov' do 
fez,~Sh!~Ptrl~ClDt~,podle § ~86, čís. 2 tr. z., poněvadž věřitelé S-ovi by JebyÚ 

ven e I s ezovatelovyml. 
. 02;0Inost, že dluhy podniku byly vymáhány jen na ] S . k' 
1 dalsl ro~sudkem, zjištěná skutečnost, že byl učiněn návrh' na . uJ:le~~ 
ko~~ursu Jen o Jmen!). S., ~ nasvě~ovaly, že šlo o dluhy, pokud se ť če 
~ ~entel~ Jen J ~., VU~I mmz b~ se stežovatel mohl dopustiti přečinu ií~ž 
. y uznan vlDnym, Jen za r:r,edpokladů ustanovení druhého od~t;lVce 
§ jť6 c) tr. :z;., !ohz, k~yby ste:z;ov~tel byl věci dlužníka]. S. samostatně 
~e, ! v~,kteremzto smeru nema vsak rozsudek rovněž pražádného z'i- . 
~~~1. ]I~, pro tytone90statky bylo zmateční stížnosti podle § 5 odst JI 

ona CIS. 3/1878 r. z. za souhlasu generální prokuratury ~yhověti. 

čís, 5548. 

Pojem hromadění zbraní ve smyslu § 13 Cl"S .1 al 2 ák 
ochranu bl'lm .~~ , .. , . z OIIa na . repu ln J p", ... pokládá nutně více zbraní 

. Již opatření jediné zbraně za účelem UVedeným v § 13 čt· I 3 
~~n:. na ochranu republiky je spoluvinou podle § 5 tr. ziko ".ta' ~dtto 

Opatření ručního granátu je zločinem podle § 13 c' 1 '1 . k na ochr bl'lm ' , • ,aJ. za ona 
anu re~u InJ, bez ohledu na účel opatření. 

K trestnosh nedokonaného svádění ke zločinu (§ 9 tr. zák.). 

(Ro:Zh. ze dne 18. března 1936, Zrn I 1/36.) 

N' ", . . e J, v ~ s S 1 S o u d J~ko soud zrušovací vyhověl zmateční stíž-
nO~1 statmho zastuP.ltelstvl do rozsudku krajského soudu trestn'h 
11 raze ze dne 18. lIstopadu 1935, jímž byl obžalovaný podle § 259~ 
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čís. 2 tr. ř. zproštěn obžaloby pro zločin nedokonaného svádění ke spo
luvině na nedovoleném OZbrojování podle §§ 9, 5 tr. z. a § 13 zák. na 
ochranu republiky, zrušil napadený rozsudek jako zmatečný a vrátil věc 
soudu prvé stolice, by ji v rozsahu zrušení znova projednal a roz-

soudil. 

Z důvodu: 

Obžaloba kladla obžalovanému za vinu, že požádal A. P., aby mu 
opatřil pistoli, revolver, karabinu nebo ruční granát, že zbraně ty po
třel:ruje ke školení emigrantů. 

úvahy nalézacího soudu spadají již svou povahou a svým obsahem 
do sféry právní a nalézací soud z nich dovozuje nejen nevěrohodnost 
svědků A. P. a K. P., ale také svůj právní názor, že i kdyby se byla 
výzva k opatření zbraní skutečně stala, byla by trestně nezávadná. 

Právem vytýká zmateční stížnost těmto úvahám, že jsou právně 
mylné (§ 28 I, č. 9 a) tr. ř.) a že proto nemohou výrok o nevěrohodnosti 
svědků odůvodniti (§ 281, č. 5 tr. ř.). Nutno si zde náležitě ujasniti 
právní stránku případu. 

Obžaloba spatřovala v žádosti za opatření pistole, revolveru nebo 
kar<:1biny svádění ke spoluvině na hromadění střelné zbraně (§ 13 č. I, 
al. 2 zák. na ochr. rep.) a na cvičení ozbrojených skupin v zacházení 
se zbraní (§ 13, č. 1, al. 3 zák. na ochr. rep.), protože zbraní mělo býti 
použito na cvičení emigrantů se zbraní. V žádosti za opatření ručního 
granátu spatřovala obžaloba svádění ke spoluvině na nedovoleném 
ozbrojování (§ 13, č. I, al. I zák. na ochr. rep.). správně však by .šlo 
o svádění k přímému pachatelství tohoto zločinu. protože pachatelem 
je ten, kdo opatří ruční granát. 

Je správný názor nalézacího soudu, že opatření pistole, revolveru 
nebo karabiny by nebylo hromaděním střelných zbraní ve smyslu § 13, 
č. I, al. 2 zák .na ochr. rep., protože pojem hromadění předpokládá 
nutně více zbraní, kdežto v souzeném případě šlo pouze o zbraň jedinou 
(pistole nebo revolver nebo karabina). Ovšem nalézad soud přehlédl, 
že bylo žalováno opatření těchto věcí za účelem cvičení emigrantů se 
zbraněmi, kde by opatření jediné zbraně k tomuto účelu bVlo již zloči
nem podle § 5 tr. z. a § 13, č. 1, al. 3 zák. na ochL rep. Opatření ruč
ního granátu bylo by zločinem podle § 13,č. I, al. I zák. na ochr. rep. 
bez ohledu na účel opatření (rozhodnutí čís. 3676, 4374 Sb. n. s.). 

Zákon v § 9 tr. z. nerozeznává mezi příčinami, proč působení ná
vodce k trestnému činu zůstalo bezvýsledným; stačí, že návodce působil 
na vůli jiné osoby, by se dopustila činnosti, která má vésti k trestnému 
výsledku, pokud jen tato konkretní činnost není k jeho dosažení na
prosto nezpůsobilá. Rozsudkový výrok, že A. P. nebyl s to, aby zbraně 
opatřil, kterým je jediné odůvodněna domněnka soudu, že obžalovaný 
svou výzvu nemyslel vážně, není v rozsudku, jak právem zmateční stíž
nost vytýká, vůbec odůvodněn a nalézací soud neřešil věc s jediné správ, 
ného právního hlediska, zda šlo o výzvu k dosažení zamýšleného vý
sledku naprosto nezpůsobilou. 
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Čís. 5549. 

Bylo-li trestní řízení pro jeden z trestných čínů podle § 57 tr v 
I<~učeno a k0;ta!o:.1i .se odděleně s řízením pro jiné trestné Číny' j~':t 
vsak s trestnyml cmy rozsouzenými dřívějším rozsudkem v pomě~ podf~ 
§ ~?5 ~. ř., je pozdějším rozsudkem do trestn dodatečně uloženého za
pocltab podle § 5? a) tr .• ~. ! vazbu zajišťovací a vyšetřovací, která 
byla .?valena pro cmy tvoncl predmět rozsudku dřívějšího pokud pře
sahujtc tre~t uložený dřívějším rozsudkem, nebyla jím vyČerpána: 
v .Podl~ § 55 a) ,tr. zák. je započítati i ne21avíněnou zajišťovací a vy
se~oyacl v~b~, !derá byla uvalena za trestního řízení pro souzené činy 
~. Jme trestn~ V~Cl, ve?~~é zprvu pro jiné trestné ,činy, jsoucí s trestnými 
:?IY ~o~enyml p~deJslm rozsudkem v poměru podle § 265 tr. ř., skon
CtlO-!l, r~~~ní pro jtné trestné činy zastavením podle § 112tr. ř. nebo 
zprostllljlClm rozsudkem podle § 259, čís. 2 tr. ř. 

(Rozh. ze dne 18. března 1936, Zrn II 340/35.) 

__ N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací rozhoduje o zmatečních 
Jhznostech a odv?lání obžalovaných, vyhověl' odvolání Clbžalovaných 

. B. ":.,F. B,. z vyroku o nezapočtení části vyšetřovací vazJby do trestu 
a zapoCltal]lm do trestu vazJbu zajišťovací a vyšetřovací od .... do .... 

Z důvodů: 

Odvolání o?~~lova~1ýc~ ). B. a F. B. do nezapočtení vyšetřující 
vazby nelze upnti opravnem. 

Předmětem trestního řízení pod sp, zn. Tk VI 849/33 krajského 
soudu v Novém Jičíně, skončeného rozsudkem z 28. listopadu 1934 byl 
mlm? trestné činy oližal?~aných J. B. a ~. B., spáchané v noci na 2.' a 6. 
prosmce 1933, a trestne cmy obzalovaneho F. B., spáchané v září 1933 
a od roku 1929 do prosmce 1933, pro něž abžalovaní byli uvedeným roz! 
sudk.e~ odsou~eni, do těžké.!lO, žaláře, a to ]. B. na 3 měsíce aF, B. na 
4 meslce, zostřeneho u kazdehopostem každých 14 dní, do něhož jim 
byla podle § 55 a) tr. z. započtena vazba zaiišťovací a vyšetřovací od 
9. pro~mce 1.9~33, I ~ h. d? ~. května 1934, 13% h., takže tresty byly 
odpykan! za]1sťovacl a v!setrovací vaz:bou, též čin, který je předmětem 
napadene~? rozsud~u, spac~anýv d~ve 1.1. listopadu 1933. Trestní řízení 
pro tento cm bJ::lo pn hJavmm prel!cem usnesením z 28. listopadu 1934 
podle § ?7 tr. r. vylouceno ~ spoje.no s trestní věcí, ve které byl vynesen 
napadeny rozsudek. Mezl hm byl! oba C!bžalovaní v trestní věci téhož 
s~1!~u ~p. zn. Tk IX 6~~!34 ,vzati pro jiné krádeže do vazby dne 14. 
zan 1934, 17 h. Trestm ~,zem toto skoncllo na základě návrhu státního 
zastupdelstvl. z 22. prosmce 1934 usnesením vyšetřujícího soudce ze 
dI?e 27. prosmce 1934, jímž trestní řízení proti jmenovaným obžalova
nym bylo z~stav~no podle § 112 tr. ř. a spisy odstoupeny okresnímu 
soudu v Rozno~e p/,R., k potrestání ,obžalovaného ]. B. pro přestupek 
podle § 464 tr. r. Statm zastupltelstvl navrhlo zároveň propuštění všech 
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ví lovaných na svobodu proti slibu podle § 191 tr. ř. Odvolatelé nebyli 
o. a~- na svobodu propuštěni, ježto před tím, a to 7. prosmce 1934 podle 
~~vrhu v obžalovacím spise ,z 30. J,istopadu ! 9340 ,:yříze."ém nap!lde-

'm rozsudkem by!t ponecham v radne vazbě vysetrovacl, uvalene na 
n~ ve spise Tk IX 681/34 již dne 14. září 1934, 17 h. pro jiné činy, a to 
n ž do 16 ledna 1935 20 hod. 45 min. Rozsudkem okresního soudu 
~ Rožnově p./R. z 9. dubna 1935 byl Clbžalovaný J. B. zproštěn podle 
§ 259 č. 2 tr. ř. obžaloby pro přestupek podle § 464 tr. z. 

N;padeným rozsudket;lv~yla o?volatelůn; J. ~. a F. B. podle § 55 a) 
tr z započtena vazba za]1stovacl a vysetrovacl jen od 27. prosmce 
1934 12 h. do 16. ledna 1935, 20 h. 15 min., ježto podle důvodů roz
sudk~vých až do této do~y byli ve vyšetřovací ,:a~b~,v.trestní věci Tk VI 
681/34 proti nim vedene a od té doby by!t vysetrullclm soudcem vzhle
dem k návrhu v obžalovacím spise ponecháni v další vazbě pro tuto 

trestní věc. 
podle spisů krajského soudu v t<ovém Jičíně Tk VI 731/3~ bJlobža-

lovaný J. B. rozsudkem z 15. brezna 1935 pro zlocm kradeze podle 
§§ 171,173,17.4 II a), c)}~. ~., spá~ha!1Ý dne ll. zá~í,!9}4, odsouzen 
do těžkého žaláre na 6 meSlCU zostreneho postem meslcoe, a byla mu 
podle § 55 a) tr. z. do trestu lapočtena vao;ba zajišťovací a ~y~etřovací 
od 8. října 1934, 16 h. 45 min. do 27. prosmce 1934, 12 ~., Ježto 12??le 
důvodů rozsudkových byl vzat do va~by pro tuto trestm ve~ 8. r!Jna 
1934, 16 h. 45 min. a další vazba byla jemu započtena ve splse Tk VI 

586/34. . 
Z toho, co uvedeno, plyne, že nalézací soud byl by za nor.málních 

poměrů podle §§ 51, 56 tr. ř., vydávaje rozsudek ze dne 28. !tstopadu 
1934 č. j. Tk VI 849/33-162, rozhodl také o trestném činu odvolatelů, 
spáchaném dne ll. lis.topadu ! 934, k~erý je před~ětem na~ade!1ého ro~
sudku, jakož i pokud jde o obzalovaneho J. B., tez o trestnem cmu, spa
chaném dne ll. září 1934 (Tk VI 731/34). 

V tomto případě byly ovšem proti odvolatelům .vyd~ny dva, rozsudky, 
nehledě ani ke třetímu rozsudku, vydanému proh obzalovanemu J. B., 
avšak jak vysloveno již v rozhodnutí nejvyššího soudu Č. 708 ?b. n. s., 
použilí § 265 tr. ř. při vyměření trestu v dr~hé~ (~~pad~nem) roz
sudku má působiti tak, jako kdyby byl natenalne vyrcen leden trest, 
neboť trest, druhým rozsudkem vyřč~!.'ý, ,je po~ze dodatkemv.a~eb do, 
plněním trestu, prvním, rozsud~em vvyrceneho. Nasl~d~em P,ouzlt~.~ 265 
tr. ř. jde tu o dva dí1Č! tresty, ]lchz soujrn Odp~~lda .cel~mu IlZ. '!."~ 
28. listopadl1 1934 nastalému a ostatne tehd~ jlZ znam~!"u z~vmenl 
obžalovanýCH. Vzhledem na význam, § 265 t~ ... r. ~u.tno dO]lh k .~sudku! 
že odvolatelé odděleným rozhodnuhm nesme]l býh na tom hure, nez 
kdyby bylo bývalo ohledně ve~kerýc!, tr~stných, či!'ů rozh.0:lnuto .najed
nou. Vzhledem k tomu a jellkoz v nem smer~d~tne,. ze vse. zaj~sť OV~Cl a vy
šetřovací varoa nevztahuje pIne na trestny cm, lenz je predmetem ny
nějšího rozsudku, nýbrž .též na jin~ tre~tné činy v ~ác?ané p~ed vydání!" 
prvního rozsudku, kdyžte v,e skute~nosh bylo v, rrzem !restmn; pod SplS. 
zn. Tk VI 681/34 proti obzalo~a!,ym pokra~ovaI?o take Vv d?be, ]<dy b!l~ 
na ně uvalena vazba pro dalšl dny trestne a bm skulecoe vysetrovam 
proti nim vedené spojeno s trestním řízením vedeným pod spis. zn. Tk 
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VI 586/34 (srovn. rozh č 307 Sh ) v , . 
§ 55 a) tr. z. celkem d~ Úestu z .~. s. , mela byl!, odvolatelům podle 
a vyšetřovací od 9. prosince 1933 aF70~e~a geka';.mena vazba zajišťovací 
(Tk VI 849/33) a od 14. září 1934 ľ7 g 'd veióa 1

1
934, 13 h. 45 min, 

15 min., pokud neb la ř h" ' v ; o . edna 1935, 20 h 
rozsudkem z 28. lislopaá'ue~93~J1~ U!0~~YV~re:~9/započtena odvolatelů~ 
rozsudkem jakož i okud'd 'bv' ]', 33-162 a napadeným 
března 1935, č. j. -tk VI i3fA4~1~~ovaneho J. B. též rozsudkem z 25, 

čis. 5550. 

POdl'a § 7 nariadenia ministerst' b ' 
č:s. t40.000/1888 dobytČí pas je verejno~~is~~~ :'I:f~~l~ ~ ObC~dU 
v as nickeho práva k zvieratám v pase Ozn v..' Z! . ~ pre . az 
votný stav a to, že predpiSaná kontrola ,;:,ctye~ym, dosvedcu]e IC~ zdra: 
bola prevedená. Označenie vlastnik ' ť c,ne obchodu so zVlera1:mi 
bytčieho p.asu. a zVlera a Je podstatnou časťou do-

(Rozh. zo dňa 18. marca 1936, Zm IV 670/35.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej vec' p f JL" • 
~erejnej listiny zmiitočnú sfažnosť ~ v ~o I "h' 1?,e zl?cm falšovania 
ciastočne zamieto!. o za ovane o clastocne odmietol a 

Z dovodov: 

Proti rozsudku vrchného súdu p d I "t v, 'v 
na základe § 385 č I a) tr p Z .. ~ 3' ,z~a voenu sfaznosť obžalovaný 
sená, že čin obž~lo~anéh . . ma,ocna.s aznosf z toho dovodu ohlá-
činu, je bezzákladná. o nezaklada vral skutkovú podstatu trestného 

Podl'a § 7 nar m' b . 
byt" .' .', m: or y, pnemyslu a obchodu č 40000/1888 d 
k z~~e~~~á~ ~e~i~a o~~~~:~i;~or~o~;ú~iv ako. p{eu~az ~Ia~tníckeho prá:~ 
to, ze dotYČl1e obchodu so zvier~tm' e CU]~ IC, z ravotny stav, ďalej aj 
Označenie vlastníka zvieraťa . e ťearedpIsana ~o~trola bola prevedená. 
Z toho, že obžalovaný dal naJísať ~o Pddbt~!nh casť dohytčieho pasu. 
o osobe vlastníka mohla nastat' , o y. cle o pasu falošný údaj 

b .' pravna uJma nie len pr 'k ' oso y, ale aj pre štát Obžalovaný bl' . d e su romne 
nania maže nastat' pr~ štátrávna u?m SI aj ve ~mý toho, že z jeho ko-
ž~ len preto dal prepísať jal~vicu ktJrúap;~b~eba]~~i~onania t zrejmé, 
a Y znemožnil. zistenie toho že 'o'bchodu' d bylk ' na cu ~I~ meno, 
bol by mohol byť prípadne ~aviazany' pla{if dO om, z ktoreJ Zlvnosti ane. 

čis. 5551. 

Predmetom úradného zabavenia nemó"u b ť' . 
pri svojom úradnom úkone ani nevede!. y vecl, o ktorych exekútor 
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K rozlišeniu zabavených predmetov a k zisteniu ich totomosti treba 
v zápisnici o zabaveni uviest tiež ich množstvo (váhu, počet kusov), 
podstatné znaky a miesto, kde sú uložené. 

(Rozh. zo dňa 21. marca 1936, Zm III 383/35.) 

Na j v y Š š í s ú d v trestnej veci. proti L. B., obžalovanému zo 
zločinu sprenevery podl'a § 359 tr. z., následkom zmiitočnej sťažnosh 
obžalovaného a jeho obhájcu z úradnej moci na základe § 35, 1. odst. 
DOV. k tr. por. zrušil rozsudok vrchného súdu, pokiaY sa týkal obžalova
ného L. B., nariadil dotyčne tohoto obžalovaného novépokračovanie a 
uložil ho vrchnému súdu vB., zmiitočnú sfažnosť poukázal na toto roz
hodhodnutie. 

Dovody: 

Z výtok, ktoré sú uvedené pod d6vodom zmatočnosti podra § 385, 
č. I a) tr. por., sú dve od6vodnené. Nesprávny je právny názor vrchného 
súdu, podr a ktorého považoval za zabavenú aj múku, ktorá podr a zod
povedania obžalovaného bola uložená v nádražnom skladišti. Nielen že 
exekútor nevidel túto mÚku, ako je to uvedené v odvolacom rozsudku, 
ale podl'a zistenia súdu prvej stolice, ktorého sa vrchný súd nijak ne
dotknul, exekútor ani len nevedel o tom skladišti, ktoré je mimo oplo
teného priestoru mlyna; exekútor bol len v tých skladištiach, ktoré boly 
dnu oploteného priestoru mlyna. Podl'a § 364, odst. 1. zák. Č. 76/1927 
Sb. z. a n. zabavujú sa pri exekúcii prevádzanej pri vymáhaní daní 
hmotné veci movité, ktoré sú u dlžníka. tým, že ich výkonný orgán spíše 
a popíše v protokole. podra prevádzajúceho nariadenia k tomuto zákonu 
č. 175/1927 Sb. z. a n. musia byť zabavené veci v zájomnom protokole 
spísané a popísané presne s udaním ich množstva, váhy, počtu kusov,. 
podstatných znakov atď., pri čom !popis, síce stručný, má byť taký, aby 
umožnil zistit' totožnosť naproti podůbným predmetom;,preto treha, po
kiaY je to možné, uviesť známky, podra ktorých sa veci od seba lišia. 
Takou známkou, ktorá umožňuje zistenie totožnosti múky, ktorá 
v tomto pripade hola predmetom zabavenia spísaním a popísaním V zá
jomnom protokole, je bezpochybne miesto jej uskladnenia, zvlášte keď 
prevádzajúce nariadenie k § 354, odst. 2 zák. o priamych daniach pre 1· 
pisuje, aby bola udaná miestnosť, v ktorej bol exekučný úkon vykonaný; 
za spísanú a popísanú maže sa považoval' len tá múka a v tej miestnosti 
uložená, o ktorej exekútor v6bec vedel a ktorú tedy jedine mohol mať za 
predmet zabavenia. V protokole o zabavení uvedených 20 vagónov pše
ničnej múky, 6 vagónov chlebovej múky a 4 vagónov pšeničnej múky, 
kloré boly popísané ako v miestnostiach v skladišti a vo mlyne, může 
byť podYa toho len múka vo mlyne a v mlynskom skladišti v dobe zaba
venia uložená. Len táto múka v skutočnom množstve, ktoré bolo pri 
zabavení na týchto miestach, bola zabavená a mohla byť v smysle § 359 
tr. z. spreneverená. 

Mylný je podl'a toho aj názor vrchného súdu, ako by pod udaním 
pšeničnej múky bola zabavená aj krmná múka, ačkoYvek taká múka 
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zvlášť v protokole označená nebola, lebo vraj je ju treba považovaf za 
druh pšeničnej múky. Rozhoduje aj v tomto smere tá okonosf, ako bol a 
múka pre rozlišenie totožnosti v zájomnom protokole popísaná, menovite 
pokiar ide o cenu, ktorou sa pšeničná múka v hežnom slova smysle, totiž 
múka pre fudské požívanie určená, rozlišuje od krmnej múky pre lichvu, 
hoci táto bola tiež vyrobená z pšenice. Obsah zájomného protokolu však 
nepoukazuje k tomu, že hy pod titulom pšeničnej múky, u ktorej je 1 va
gón cenený na 23.000 Kč, bola popísaná aj krmná múka, dmu ktorej 
zistil rozsudok prvej stolice asi na 16.000 Kč pri 4 vagónoch. . 

Poneváč vrchný súd nerozlišil podra týchto smerníc múku uloženú 
vo skladištiach vo mlyne a mimo mlyna a ďalej múku pšeničnú od múky 
krmnej, ani sa nevyjadril nijak o tom, aká múka hola tá, ktorá je v pro
tokole označená jako chlebová, či je totožná s múkou žitnou. pre spre
neveru ktorej bol obžalovaný odsúdený, nie je ustálené a treha to zistiť. 
korko takej múky, aká je spísaná a popísaná v zájomnom protokole, 
bolo v tých miestnostiach, na ktoré podra exekútorovej vedomosti sa 
vzťahoval súpis a popis múky v nich uloženej. Bude treba ústif aj, aká 
hola múka uvedená pod poznačením chlebová a či táto múka bola v miest
nostiach v protokole uvedených. 

,Len po tomto zistení možno určif, korko bolo zabavenej múky a v ja
kej cene a korko z tejto múky a za čo oMalovaný predal, či cena bola 
primeraná jej skutočnej hodnote, a posúdiť, nakorko tak oMalovaný 
učinil vedome hezprávne, keďže odviedol bernému úradu po predaji 
60.000 Kč. Význam tohoto čiastočného splatenia dlžných daní so zrete
rom na skutkovú podstatu spreneverenia bude nutné posudzovaf zvlášte 
aj s toho hl'adiska, či možno obžalovanému zarátať splatenie tejto čiastky 
k dobru pri prípadnom zločine sprenevery, jestliže za exekúcie proti 
nemu už vedenej predal aj inú múku, ktorá u neho ešte zabavená nebola. 
Tento čin, ktorý by prípadne tvoril skutkovú podstatu zločinu podl'a 
§ 386 tr. z., nepadá síce pod obžalobu, ktorá je predmetom tejto trestnej 

·veci pre odpredanie už zabavenej múky; ale nakorko by hodnota všet
kého majetku, ktorého sa obžalovaný zbavil v dobe exekúcie proti nemu 
vedenej, prevyšovala čiastku, ktorú z p'redaju odviedol excl<:venlovi len 
na čiastočné zaplatenie exekvovanej pohrad:í.vky, nebolo by ani po sub
jektívnej stránke možné priznaf obžalovanému, že nenaložil predajom 
zabavených vecí s týmito hezprávne. 

čís. 5552. 

Zákon nepredpisuje, že by rul odvolacie hlavné pojednávanle ne
mohlo konal' v neprítomnosti s p o I u o b ž a lov a n é h o. 

Podmienkou prlsnejšej kvali!lkácie podra § 381, čís. 3 tr. zák. je, že 
vÍl1l1ík vy t r pel pre podvod dva s a m o s t a t n é . tresty. Z tej for
málnej okolnosti, že boly proti nemu vynesené dva mzsudky .na miesto 
jedného a :1ie súd v neprospech obžalovaného pri vynesení druhého roz
sudJru nehlčadel na predpis § 265 Ir. por. driev rakúskeho, nel'ze v d'alšf 
neprospech obžalovaného vyvodzovať, že bol Už dva razy pre podvod 
potrestaný. 

(Rozh. zo dňa 21. marca 1936, Zm III 428/35.) 
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. š š í s ú d v trestnej veci proti ]. P. a spol., obžalovaným 
N !1 JV bného zločinu podvodu vyhovel zmatočnej sfažnosti obžalo

z d~~JnJsp. založenej na' dovode zmatočnosti podra ~ 385, č;} b) tr. p., 
vanh ~o dóv'odu zmatočnosti zrušil rozsudky oboch sudov mZ~leho stup
~ to ~kiaf trestné činy tohoto obžalovaného boly kval!fl~ovane ako zlo
~a, p odfa § 381, č. 3 tr. z., a pominutím tejto kval!f1kacle lch kval!f1-
clilY ť k dvojnásobný prečin podvodu podra § 50 tr. nov. a § 380 
kova a Ok zmatočnú sťažnosť čiastočne odmietol, čiastočne zamletol. 
tr. z., lila 

Z dóvodov: 

. Dovod zmatočnosti podra § 384, Čí~. 6 tr. p. uplatňuj: sťažovatd 

J 
P. výtkou porušenia predpisov trestn~ho ponadk~ tym, z.e odvolacle 

. '.' ednávanie konalo sa v nepntomnosh obzalovaného F. M. 
hlavr~oob°J klorej prítomnost' zákon prehlasuje za nezhytnú. Výtka tát~ 
~ťdy_ k b{~základná leho zákon nepredpisuje, že by sa odvolacle hlavne 
Je ys; 'vanie nemohlo konat' v neprítomnosti spolnobžalovaného. V tejto 
pOjte nbao·1a peeto zmatočná sťažnosť obžalovaného ]. P. podra § 36, 
caSl "kl d· . d t I por noV. zamietnuta ako bezza a na. -' - I 
o s Dovod :cmatočnosti podra § 385, čís. I h ~ tr. p. _~platňuJe obza 0-

. J P námietkou že ide len o prečin a me o zlocm podvodu, I~bo 
~~rYsíc~ v· mesiad m~rci 1932 potrestaný dva raz!, pre podvod,. avsak 
v 'chto dvoch prípadoch mal b~ť vy;;lovený. I~n Jeden, trest. Tyn.:, ~a
mi%a sf ažovater nesprávnosf zloc!nnel. kval!flkacle podl a § 381, C1S. 3 
tr z Námietke tejto nerze odopre! opravneme. . -

. Súd prvej stolice v tomto smere len všeob~cne pouk,az1;1Je na to, ze 
Malovaný bol pre podvod dva razy potrestany, odvolaCl sud poukaZUje 
~a tresty uložené obžalovanému' okresným súdom v Moravskom Krum-

lovepri kvalifikácii podra § 381, čís. 3 tr. z. m~žno vzia~ v ú,:ahu len 
tresty ktoré boly uložené pre podvod a odpykane pred, sPi:chal?ln.:. trest
ného 'činu, ktorý je predmetom rozhodovania. Su<}eny tr~stny ,cm bol 
spáchaný dňa 8. septemiJra 1932. V tej dobe bol ohzalovany podl a trest
ného lístku potrestaný pre podvod len dva razy, a to rozsudkom okres
~ého súdu v Moravskom Krumlove zo dňa 23. marca 19?~a rozsudkotp 
tohože okresného súdu zo dňa 30 .. ma!~!l 19,32. Trestne cmy ,boly sP31

-

chané podra spisov vyžiadaných naJvysslm s~dom v prvom pnpade dna 
30 apríla 1931 v druhom prípade v mesiacI auguste 1931. T!esty ho}y 
odpykané v prv'om pripade dna 29. máj a 1932, v druhom pnpade d~a 
II júna 1932 Boly tedy oba trestné činy spáchané pred vynesemm 
pr~ého rozsudku a tresty ·boly odpykané p? vynese~í druhého rozsudku. 
Na iné odsúdenia obžalovaného - aj keď Ide o odsudema pre Po~VO? -
nefze hradel' lebo ide už o činy spáchané a o rozsudky vynesene az po 
spáchaní súd~ných trestných činov. __ . . 

Vyžaduje-li zákon ku kvalifikácii podY~ §_3~1, cIs .. 3 tr. z., ~by vl,n
nik bol už dva razy pre podvod potres!any, Clll! pOdmle?kou teJto, pns
nejšej kvalifikácie, že vinník vytrpel u,z dva trest'(, ktore P?dfa ,zakona 
sa majú považovať za dva samostatne tresty . .obzal?vany bol sIce for
málne odsúdený dvorna rozsudkami okresneho sudu v Moravskom 
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Krumlove, vecne, v.šak v smysle § 265 tr. p. driev rak, ide len o jednotn' 
trest',lebo trestne cmy, ktore boly predmetom týchto rozsudkov boly s .Y 
chane pred vynesením prvého rozsudku a maly byl' podra § 56 d ti' 
t~. p. dnev. rak. yybavené jediný~ rozsudkom a keď sa tak ne;ta~o~ bol 
su~ \ovmny podl a ,§ 265 tr. p. dnev rak. pn druhom rozsudku prihliad-
nu u trestu prv~m rozsudkom vymeranému. Z toho plynie že id 
v pod~tate o trest Jednotný. Z tej čiste formálnej okolnosti že 'boly v ~ 
nesepe dva rozsud~y na miesto jedného a že súd v nepro;pech obžal~
vaneho pn vynesem druhého rozsudku nehl'adel na predpis § 265 t 

b
dnev.rak., nel'ze teraz v ďalší neprospech obžalovaného vyvodzovaf" r~ 

ol uz d,va razy pre podvod odsúdený. ' 

§ 
3r?d!31 toho, co bolo uve,d~né, nie)e dan~ kvalifikácia zločinná podl'a 

, CIS. 3 t,r. z. ~ trestne cmy dbzalovaneho J. P. možno kvalifikoval 
len ako dvoJnasobny prečin podvodu podl'a § 50 tr. nov. a § 380 tr. z. 

čís. 5553. 

. ~inanční s~ráž ~á v oboru své působnosti stejná práva jako stráž ci
Vll?, n~bo vo!en~ka, plniti však veškeré úkoly stráží civilních a vojen
~~ych Je opravnena Jen, pokud ji to bylo zvláště ulo~eno nadřizeny' mi 
urady. 

(Rozll. ze dne 23. března 1936, Zrn I 1179/35.) 

• N e j V}.š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
??z~lovane?o do rozsu~ku krajského soudu v Klalovech z 2. října 1935 
Jlmz byl stezyvatel uznan vinným zločinem veřejného násilí podle §§ 81' 
82 tr .• z. ,a pres~upke!fl podle § 312 tr. z., zrušil napadený rozsudek jak~ 

bzmdatec~y a vrahl vec soudu první stolice k novému projednání a roz
.0 nuh. 

Z d ů vod ů: 

• Zmateční stížnost napadá rozsudek soudu prvé stolice důvodem -
t~C~?Sh podle § 281, č. ~ a). tr. ř.! sn.ažíc se dovoditi, že dozorce fina~~~í 
s ra}e J. B. !lebyl, fo~al~e opravnen proti obžalovanému služebně za· 
~roclh, P!otoze pry nem predplsu, ktery hy finanční stráži ukládal nebo 
J\opraynoval, a~y, z~kro~5'val~ proti osobám dapouštějícím se správ
m o. pre.stupku ,tyram zVlrat, ze te9Y nekonal v době svého zakročení 
proh obzaloya~e~u ~vou sluzbu a ze rozsudek je v důsledku toho o
%h§Yben, uznava-h ob~alova?ého, vinE1ým z!očinem veřejného násilí po~le 
st . ~l, ~.\tr. ,z.; ~pachanym Íl~, ze se Jmenovanému dozorci finanční 
:a~e pn onam Jeho služby v umyslu, aby výkon ten a to vypřáhnutí 

byku obž~lovaným. tý!aných, zmařil, skutečným násilným vztažením 
r~ky zpro!lVll, pf! cemz odpor se stal se zbraní a s poškozením na ade
r:eho,. a dale pr~stt;pkem urážky s~r~že p;o.dle jl 312 tr. z., SPách~n'm 
t~m, ze u~a~ll tehoz d?zorce )man,cn} ~traze pri konání jeho služby Jo-
\em, vYJadnv se k nemu pn zmmenem zakročenI'· "Do toho V' . 
není h • t . • 'k" . am mc , on e Sl pasera y a ne koCl.« 
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Nalézací soud (samosoudce) zaujal podle obsahu rozhodovacích dů
vodů svého rozsudku stanovisko, "že služba finanční stráže zahrnuje 
v sobě podle instrukcí úkoly stráží vojenských (četnických) i civilních, 
není-H těchto na blízku'«, a dospěl v důsledku toho k právnímu závěru, 
že dozorce finanční stráže B., jenž konal právě služební obchůzku, byl 
formálně oprávněn zakročiti služebně proti obžalovanému pro správní 
přestupek týrání zvířat a že konal tudíž i při tomto zakročení proti obža· 
lovanému svou službu. 

S právním názorem nalézacího soudu, že instrukce pro finančm 
stráž platné, t. j. platné předpisy upravující působnost finanční stráže, 
ukládají této stráži nebo opravňují ji, aby plnila úkoly přikázané stráži 
vojenské (četnické) a civilní, nejsou-li tyto stráže na místě (na blízku), 
nelze souhlasiti. Působnost (služba) finanční stráže jest upravena 
§§ 12-19 celního zákona ze dne 14. července 1927, Č. 114 Sb. z. a n., 
dále §§ 20-27 vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, Č. 168 Sb. 
z. a n., jímž se provádí celní zákon, pak § 6 vládního nařízení ze dne 
I 9. prosince 1930, Č. 202 Sb. z. a n., jež provádí mimo jiné předpisy 
o organisaci finanční stráže, a vedle toho i §§ 81-83 dosud platného 
služebního předpisu pro finanční stráž z roku 1907, uveřejněného 
v Č. 45 Věstníku bývalého ministerstva financí z téhož roku (srov. §§ 8 
a 95 vlád. nař. č. 202/1930). Žádným z těchto předpisů není však sta· 
noveno, že finanční stráž je povinna nebo oprávněna plniti veškeré úkoly 
stráží vojenských (četnických) a civilních, nejsou-li tyto stráže na místě 
(na blízku). Zejména dlužno poznamenati, že ani z odstavce 7 § 82 
posléz citovaného služebního předpisu neplyne, že finanční stráž je po
vinna nebo oprávněna plniti posléz zmíněné úkoly, nejsou-li vojenské 
(četnické) nebo civilní stráže na místě (na blízku). Za tohoto stavu věci 
dlužno se jen ještě zmíniti o smyslu ustanovení § 2 shora citovaného 
vládního nařízení z roku 1930: "finanční stráž konající službu má zá
konem stanovená práva stráže civilní a vojenské.« UváŽí·li se, že toto 
vládní nařízení upravuje působnost finanční stráže výhradně v § 6, nikoli 
tedy i v citovaném § 2, je zřejmo, že ustanovení posléz citovaného 3 
nelze vykládati v ten rozum, že finanční stráž konající sluŽlbu jest opráv
něna plniti veškeré úkoly stráže civilní a vojenské, nýbd že jest je vy
ldádati v ten smysl, že finanční stráž konající službu, t. j. plnící ony 
úkoly, jež jsou jí § 6 zmíněného vládního nařízení z roku 1930 přiká
zány, má v tomto oboru své působnosti stejná práva jako civilní stráž a 
vojenská stráž, t. j.; že požívá v oboru své pusobnosti stejné ochrany 
trestního zákona jako stráž civilní a vojenská, že je v mezích oboru své 
působnosti oprávněna předsevzíti obdobné úkony jako stráž civilní a vo
jenská, na příklad pozastavovati a zatýkati osoby, zabavovati věci atd. 
Z toho, co uvedeno, plyne, že je mylný právní názor nalézacího soudu, 
že finanční stráži jest instrukcemi pro ni platnými uloženo, aby plnila 
úkoly stráží vojenských (četnických) a civilních, nejsou-li tyto stráže 
na místě (na blízku). Je-li však tento názor mylný, pak jest mylný 
i právní názor nalézacího soudu, že dozorce finanční stráže B. byl 
podle instrukcí pro finanční stráž platných formálně oprávněn zakro
čiti proti obžalovanému pro správní přestupek týrání zvířat a že v dů
sledku toho konal i při tomto zakročení proti obžalovanému svou službu, 

• Trestn!: rozhodnutí XVIII. 
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t. j. ~Illžbu finanční stráže. Uznal-li naléza ' d ,. - . 

r{~r{~h;~í~~1~t~fif~~~:s~ůj~~~~~~~kv~~~~:~~~~~~E3r~r~ \:~~~~ 
tr. ř. stížností v tomto směru u latr\ z. z,ma em po~lle § 281, c. 9 a) 
obžalovaného pro zločin podle §~ SI oV:fYt~ a ve vyrok1! ~dsuzujícím 
jehož se stížnost i v tomto směru d '" . _z. ne sice tYn:'z zmatkem, 
soud shledal zločin podle §§ 81 ~v~lf:" - ze ~kU.tbk, v nemž nalézací 
náležejícím před soud nelze dů~odně iv~d·tem Vll_ 'ekc trestným činem 
§ 281, č. 10 tr. ř. ' 11-, avsa zmatkem podle 

Stížnost je však na omylu ' r t-~míněného vládního nařízení ~ ~~;; t930\ z:~Ít ys!an.ovení § 6 svrchu 
ceno že by finanční'stráž hl b't' -kd Yf a" ze Je naprosto vylou-vor ' f _ mo a y I ne y ormalně oprávněna ak 
~~~rod nek?mu Pt ro spr~vní př~stupek týrání zvířat. Tento názo~ st~Ž: 

. ~ O. POI~]~ us anovemm bodu 5. a 6. posléze dt 'h § ~I~hz Í1

b
nancm stráž »koná strážní, kontrolní a pátracrsalunz~buo v' e' fPodle 

cmm o oru nebo'" b 't' _ man-

fr:e~~fbJ~J~,~ {~1~~i~~re~1~~{:5~í;~~~f~:~~i~~fr:~~~;;~~ 
oVJ_~e o, vla~~lho nanz~~í z roku 1930 mohlo by býti finanční e~/ ,C!: 

na nzenyml urady na pnklad uloženo aby 1'1' ,vo :azl 
Ž~~lnpí řf:f~a~e?jenKsku~k(lč~tnickál) s:ráž pení n~ ~~~tě, ;rJk~~ct~~~on~f~~ 

. o um po Icn a cetmctvu pnkáz' 'I vo -

i;~i~;~~~t~í_zZ~~!~~01~! ,b;ft~i~~~~~í s~~1U:J~~~í~e:r~~i~~~;f~~ 
, n~~1 dS razeJ ]em!:ž)e dozorce ~inanční stráže B. přidělen nadříze

nrm, ur_~ em pred p'n,be",~m zd~ v _ uvahu přicházejícím dán hsléz z '-

~~1n[:íl~~~á~:b~ 1~rrJ~~~~z~ ~ěft~YšI~;r:::t~~~Jn:~~~~~~ť: z~?š~~!i~ 
čís. 5554. 

, Pojem a rozsah skutečnost! života soukromého v 1 
zakona o .oc~~aně cti, (~js. 108<:1963 Sb. z. a n.). e smys u § 7, odst. 2 
k Byl?-I~ n~ci ~?,,~, o sobe rázu soukromého, uvedeno ve vztahu 
kro~~:~~enym zaJmum veřejným, přestává býti věci života ryze sou-

(Rozh. ze dne 24. března 1936, Zrn I 260/36.) 

Ne' _VO • 

obžalov~;éh~ ~~ :o~~~kJat~aj~~t~r~š~J~c~ ~~~tI;imz~te~~í ~t~žno;:! 
1935, pokud jím byl obžalovaný u ' . , - vo ,S . . zafl 
mluvy podle § § I a 2 zákona Č. I Ór/r9~~n~hm precmem ':~ťzky a po~ 
roz~uddek jako zmatečný a vrátil věc nalézací~ ~o~'d:ruasbly nJ.al. padeny 
pro]e nal a rozhodl. ' znovu 

Z důvodů: 

Jádro ob . , , , -' , Č. I OS/ 1933 ~be~I, a ]~Z lfmf{b~,Tětb':n I přeč!nu p.odle. §§, I a 2 zákona 
.., J o za ovany uznan vmnym, záleží, jak 
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odvod soukromého žalobce sám zcela správně vystihuje, v tom, že ve 
stíhané zprávě jest o soukromém žalobci tvrzeno, že žije jakožto posla
nec Národního shromáždění a důležitý činovník Skupiny čsl. válečných 
poškozenců a Svazu trafikantů a skladníků tabáku válečných poškozenců 
tf konkll'binátě s trafikantkou M. B., že ji vydržuje ze svých dvojích 
příjmú a že proto M. B. (roz. podle platných předpisů) nemá prý nárok 
na příděl trafiky, která by měla býti přidělena některému válečnému po
škozenci nebo vdově po padlém. Vytýká se takto soukromému žalobci 
nejen, že žije v konkubinátě, nýbrž že trpí stav a nadržuje stavu, který 
se příčí právě oněm zájmům, jež by měl zastávati jak ve s\é vlastnosti 
jako poslanec, tak jako činovník uvedeného svazu. Stíhaný článekvý
slovně vytýká, že »toto vše musí býti reklamováno veřejným tiskem«, ač 
sortkromý žalobce »měl by tak učiniti sám«. Místo to naráží zřejmě na 
to že soukromý žalobce jakožto poslanec je členem zákonodárného 
sboru, jemuž podle § &2 ústavní listiny přísluší kontrola správních 

úkonů vlády. 
I když je připustiti, že pouhé tvrzení, že někdo žije v konkubinátě, 

týkalo by se skutečnosti života soukromého, není tomu tak, bylo-li takov~ 
tvrzení oředneseno v souvislosti s ostatními okolnostmi, o nichž byla 
nahoře teč. Soukromý život zahrnuje v sobě vše, co nesouvisí s posta
vením jednotlivce, upraveným podle práva veřejného. Vymyká se proto 
z mezí života soukromého nejen jednání trestné, pokud je z povinnosti 
úřední stihatelné, nýbrž i jinaké konkretní chování o sobě rázu soukro
mého, je-li tu vztah k oprávněným zájmům veřejným. Je-li tímto chová
ním dotčen zájem veřejný, přestává takové chování 'býti věcí života ryze 
soukromého (viz Altmann, Komentář k rak. tr. právu, 1. str. 958, Stei
ner, Ochrana cti, Prager Archiv 1933, str. 10(4). 

Co se pak týče soukromého žalobce, podléhá zřejmě ve své vlastnosti 
jako poslanec veřejné kontrole a případnému zakročení politické strany, 
k níž náleží, jakož i veřejnosti vůbec. Podobné úvahy pojí se však 
i k druhé jeho vlastnosti; neboť nehledíc k otázce, do jaké míry souvisí 
jeho postavení jako činovníka uvedeného svazu s jeho ostatním politi
ckým životem a postavením, jde tu o zájmy válečných poškozenců a tím 
o věc, spadající zajisté do oboru zájmu veřejného. Je tedy zjevno, že 
v případě pravdivosti uvedených tvrzení, že totiž M. B., žijící se soukro
mým žalobcem v konkubinátě, neměla by nárok na trafiku a že by sou
kromý žalobce neměl takový stav trpěti, nešlo by o skutečnost života sou
kromého ve smyslu § 7, odst. 2 zák.č. 108/1933 Sb. z. a n. 

Důvodně vytýká proto zmateční stížnost zřejmě s hlediska zmatku 
Č. 9 h) § 2S1 tr. ř., že nalézací soud pochybil, pokud má v souzené věci 
důkaz pravdy podle § 7, odst. 2 zák. Č. 108/1933 Sb. z. a n. za nepří-
pustný. 

Ve zřejmém rozporu s tímto stanoviskem provedl ovšem nalézací soud 
přece částečně důkaz pravdy tím, že při hlavním přelíčení byly přečteny 
svědecké protokoly B. C. a soukromého žalobce a zjistil dokonce, že sku
tečnosti, o nichž pokládá důkaz pravdy, jak uvedeno, za nepřípustný, 
jsou nepravdivé, ježto prý soukromý žalobce žije u M. B. v nájmu a ni
koli ve společné domácnosti s ní. 9' 
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Za účelem důkazu pravdy navrhl však obhájce ještě provedení dal- . 
~ích důka~t\ a to výslechem svědků - - - o tom, že soukromý žalohcé 
~Ije skutecne. s M. B; ve společné domácnosti, že B. vede soukromému 
zal obcI domacnost a, >;e (roz.: proto) zastupuje ji v trafice prodavačka; 
dotazem na pohc_ej~1 red~telstvl v ?raze o t~;;n, že soukromý žalobce žije 
s ~1._B. ye spolecne ;IomacnosÍ1 a ze byt patn soukromému žalobci, a ko
necne vyslechem svedka C. a dotazem na zemské finanční ředitelství 
v Praze o tom, že příjem M. B. z trafiky činí ročně 16.000 Kč. 

Tyto důkazy zamítl nalézací soud jednak pro nepřípustnost, jednak 
pro nerozhodnost. Odůvodnění to neobstojí. Co se týče domnělé nepří
pustnost~ .staČí poukaz na to, co předesláno. Je-li však důkaz pravdy 
a samozrejmě pak i důkaz omluvitelného omylu přípustný je na snadě 
že nabízené _d~ka7Y' pokud o nich byla řeč,_ nejso~ nerozhodné. Vytýká 
p:oto zmatecm sÍ1znost, pokud jde o naznacene dukazy, právem s hle
dIska zmatku Č. 4 § 281 tr. ř., že obhajoba byla zamítnutím těchto 
návrhů ve svých zákonných právech zkrácena. 

čís. 5555. 

Spáohání soudn'ě trestného deliktu, byť veřejným úředníkem u vý
koltu jeho úřadu nebo služb.Y, porušení administrativních předpisů úřed
níkem nebo veřejným činitelem vůbec, přestoupeni příkazů nebo zákazů 
nestačí vždy již o sobě, to jest bez obledu na pohnutky činu, k důkaz~ 
omluvitelného om,ylu v příčině tvrzené nečestnosti jednání osoby jíž 
bylo pomluvou na cti ublíženo. ' 
.. Důkaz omluvitelného omylu co do výtky úplatkářství nemůže býti 

znzen na podkladě názoru, že je úplatkářstvím jakél<oli nabízeni majet
l<ových výhod druhému, IlJa něž tento druhý nemá právnlho nároku. 

(Rozh. ze dne 24. března 1936, Zrn II 465/35.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
obžalovaného do rozsudku krajského soudu ve Znojmě ze dne 16, května 
1935, pokud jím byl obžalovaný uznán vinným přečinem pomluvy podle 
§ 2 zákona Č. 108/1933 Sb. z. a n. 

Z důvodů: 

_ S hledis~a zmatku Č. 9 b) § 281 tr. ř. namítá stížnost, že soukromý 
zalobce byl jako doktor prav, poslanec a starosta podle slibů, jež v těchto 
vlastnostech vykonal, aJjzvláště povinen, aby nejednal proti zákonům 
že však přes to úmyslně porušil zákonné předpisy (vesměs ovšem ráz~ 
formálního), že takové jednání není čestné, třeba snad bylo ku prospě
chu (jbci, a že se obžalovanému proto, pokUd jde o případy označené 
v enunciátu rozsudku pod č. j, podařil aspoň důkaz omluvitelného omylu. 

Nehledíc k tornu, že zažalovaná místa článku, o nějž jde, viní sou
kromého žalobce nejen z nečestnosti, nýbrž i z poplatkového podvodu 
jímž byl prý stát »okraden o poplatky«, a že stížnost sama netvrdí ž~ , 
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lézací soud pochybil i potud, pokud ani v tomto směru neshledal důkaz 
n~luvitelného omylu za zdařený, není stížnost v právu ani v tom směru, 
~okud z tvrzených poruš~ní zá~01:a vyvozuje, že, tu byly, okoln~sti, pr~ 
které mohlo býti duvodne pokl~~ano za pravdlve tvr_~em o n~ces~nostJ 
'ednání soukrom~ho žalobce. Shz}1oS.t se ,a~1 nepokous,l o vyvracem sta; 
~oviska napadeneho rozsudku" z~ Jedn,am. soukromeho zalobc_e, byť 
. snad bylo v rozporu s formalmml predplsy, bylo vedeno myslenkou 
~chrániti abec od případné škody a zajistiti jí pro budoucnost výhod~ý 
podnik hydrocentrály a že při takové bezvadnosti pohnutky nemůže pn-

adné porušení formálních předpisů vtisknouti jednání a postupu sou
kromého žalobce peče~ nečestn~st~. Při výkladu pojmů, cti a I,Iečestnosti 
držel ce takto nalezacl soud steJneho stanovIska jako zakonodarce, ktery 
v'usta~oveních o sestavování seznamu porotců (§ 2, Č. 3 zák. Č. 278/1919 
Sb z. a n.) o ztrátě práva volebního (tl 3 zák. Č. 75 /1919 Sb. z. a n.), 
o ~trátě če~tnýc4 práv občanských (§ 32, zá~. Č. 50/1923 Sb. z. a n.), 
o podmíněném odsouzení (§ 2, odst. I zak. c. 562/1919 Sb. z. a n.), ~ 
o státním vězení (§ I zák. Č. 123/1931 Sb. z. a n.) klade při posouzen~ 
osobnosti pachatele trestného činu váhu na ráz a povahu pohnutky, ktera 
vedla ke spáchání trestného činu. Náš právní řád tudíž ani pachatelI 
soudně trestnébo činu neupírá nárok na čest a čestnost pro pouhou sku
tečnost spáchaného deliktu. Bylo také již rozhodnut~m nejyyššíh~ so~d1!
jako soudu zrušovacího č. 3023 Sb. n. s. vysloveno, ze nem o sobe kazdy 
přestupek platných příkazů nebo zákazů jednáním nečestným (ve smyslu 
zrušeného § 488 tr. z,) a že při hodnocení povahy jednání nutno dbát! 
okolností případu. Z uvedené zásady nejsou vyloučeny: ani _soudn_e 
trestné činy, spáchané veřejným ~ředníkemo u výJ<onu J,eh? Ú!ad~l CI 
služby. Zákonodárce ani u t~kovlch, delIktu nepredp?kla~a, :e JSo~ 
hledíc k osobě pachatele nutne spachany z pohnutky, nece,stne a 7e nut,~e 
svědčí o nečestnosti jednání a pach~tele .. Je, proto_ této :as~~y ll:n SpIS.~ 
užíti na porušení pouhýdl admimstraÍ1vmc~ pr~dpls~ uredmke~ 51 
vůbec veřejným činitelem. Podle toho, co predeslano" Je na_ snade, :e 
zmateční stížnost názor, že se obžalovanému v uvedenem smeTU podanl 
důkaz omluvitelného omylu, opírá o zcela mylný výklad zákona. 

Pokud jde o stíhané statě uvedené k č. 2 až 3 b) rozsudečné~o enun
ciátu nedbá zmateční stížnost ustanovení § 288, odst. 2 a 3 tr. r., podle 
něhoŽ může hmotněprávní zmatek Č. 9 b) § 281 tr. ř, prováděti toliko 
v mezích rozsudkových zjištění a na neztenč.eném a nezměI,Iě~ém Qod
kladě těchto zjištění. Tak stížnost ~epostupule, POk;ld VYCh~Zl z. pred; 
pokladu, že soukromý žalobce na~'1zel, K-OVL a _~nz .• M-ovl .. ;;naJ.etkove 
výhody, na něž uvedené o,sa,?y nemely naro~. V pnpade M. zpsťuJe roz
sudek toliko že soukromy zalohce upozorml lllZ, M. na to, ze se bude 
ucházeti o ~ísto magistrátního ředitele, žádal ho, aby se proti tornu _ ne
stavěl a vyjádřil se, že by se mohli d?h9dnouh ~ak,. ze by M. byl,pr~d
nostou stavebního úřadu a soukromy zalobce redltelem maglstratmho 
úřadu. Rozsudek zjistil tudíž skutečnosti, z nichž I~~ s01!-dit\ na nab!dku 
vzájemného nepřekážení při u~házení s~ o rů:;ná uredm mlst~, n~>;JlsÍ11 
však, že soukromý žalobce nablzel M. mlsto prednost~. stavebmh~ uradu, 
k jehož propůjčení ani nebyl příslušným, nebo snad JInakou majetkovou 
výhodu. 
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V příppdě K. ne~bá stížnost rozsudkového zjištění, že soukromý ža
lobce nabldl K. po Jeho odchodu z dozorčí rady stavebního družstva 
"D.« jen obvyklou odměnu, a to ve smyslu usnesení představenstva a 
výboru zmíněného družstva, jak se již dříve v několika případech stalo. 

Stížnost není tudíž po této stránce podle zákona provedena. Ostatně 
vychází i věcně z názoru zcela pochybeného pokud má za to že úplat
kářstvím je podle obyčejné mluvy rozuměti' »jakékoliv nabíz~ní majet
kových výhod druhému, na které tento druhý nemá žádného právního 
nároku«. Stížnost buduje tu názor, že se obžalovanému důkaz omluvitel
ného omylu ohledně výtky úplatkářství podařil, na tak všeobecné formu
laci uvedeného pojmu, že by pak bylo úplatkářstvím každé nabízení daru 
nebo vůbec liberálního úkonu, ať se děje za jakýchkoliv okolností. 

čís. 5556. 

Spáchal,·li obvinený v obliasti práva býv. rakúskeho (v čechách) 
trestný čin majetkový (podvod), patriaci ku príslušnosti krajského súdu 
ako súdu sborového, a v oblasti práva býv. uhorského (,na Slovensku) 
trestný čin, náležajúci pred súd okresný, je príslušuý k prevedeniu ce
lého pokračovania pev uvedený súd (v čechách). 

(Rozh. zo dňa 24. marca 1936, Nd lI! 12/36.) 

N a j v y Š š í s ú d usniesol sa v trestnej veci proti f. Z, pre zločin 
podvodu následkom záporného sporu o príslušnosť medzi krajským sú
dom v Moste a krajským súdom v Bratislave podl'a § 28 tr. p. a § 64, 
odsl. L tr. ř., takto: Príslušným je krajský súd v Moste. 

Dovody: 

Podl'a terajšieho stavu spisov je f. Z, podozrelý, že sa dopustil 
~. Moste ~u škode V. S. zločinu podvodu podl'a §§ 197, 200 tr. z, skor
Sle rak. (skoda 13.274'65 Kč) a v Bratislave ku škode firmy P. prečinu 
podvodu pod~a § 50 tr. nov. (škoda 300 Kč). Každý z týchto trestných 
cmov ]e s ohladom na ustanovenia § 51, odsl. 5 tr. ř. a § 16, odst. 5 
tr. por., posudzovaťcelkom samostatne, poneváč každý z nich bol spá
chaný v oblasti platnosti iného trestného zákona hmotného. Neplatí tu 
preto, polda!' ide o činy spáchané v oblastiach rózneho práva trestného 
zásada sčítacia, Opačný názor krajského súdu v Moste ako aj štátneh~ 
zastupitel'stva tamtiež je úplne pochybený, Ostatne ohYadom podvodov 
v oblasti platnosti trestného zákona skoršie uhorského vóbec sčítacia 
zásada neplatí. 

Poneváč čin, spáchaný podl'a spisov v obvode krajského súdu v Mo
ste, je zločinom patriacim do oboru pósobnosti krajského súdu ako sbo
rového, kdežto čin, spáchaný v obvode krajského súdu v Bratislave je 
iba prečinom patriacim pred súd okresný, je podl'a § 56, odsl. 2. t~, ř. 
a § 19, odst. 2. tr. por. příslušným k prevedeniu celého pokračovania 
krajský súd v Moste. 
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čís. 5557. 

Dokud se opisy originálů úvěrních listin, připojené ke knihovní žá
dosti nestaly vidimac! a založením do sbírky listin integrující součástí 
pozet'nkové knihy, nemají povahu veřejných listin a jich zfalšování ne· 
mŮže býti kvalifikováno za zločin podle § 199 d) Ir. zák. 

(Rozh. ze dne 25. března 1936, Zrn 1 649/34,) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústním líče,;í 
zmateční stížnosti ob~3':I~vaných Dr. N; N, a V. W:. d? rozsuct.~u kraj: 
ského soudu v LitomenClch ze dne 8. unora 1934, ]1mZ byli stezovatele 
uináni vinnými, a to oba zločinem nedokonaného podvodu podle §§ 8, 
197 199 dl, 200, 201 a) a 203 tr. z., obžalovaný Dr. N, mimo to zlo
čin;m podvodu podle § 197, 199 a) tr. z., z rozsudkového výroku, po
kud uznal oba obžalované Vinnými zločinem nedokonaného podvodu 
po~le §§ 8, 19~, 199 lit. dl, 200,201 lit. a) a 203 tr. z" však vyloučil 
zlocinnou kvalifikaCI podle § 199 ht. d) tr. z. 

Z důvodů: 

Při bezdůvodnosti výtek formálních znaků zůstává neotřesen 
Skutkový základ rozsudku, že obžalovaný Dr. N. zfalšoval o:igin~ly 
úvěrních listin, jimiž O. a V. W. dali české průmyslové bance, fiL v U., 
do zástavy své nemovitosti k zajištění poskytnutého úvěru per 600.000 
Kč a to v tom směru, že po zfalšování vyjadřovaly pouze ochotu bratří 
W.' dáti své nemovitosti do zástavy, že se tak stalo v době mezi 19. zá
řím 1932 až 20. říjnem 1932, kdy usnesením okresního soudu v Ú. ze 
dne 4. srpna 1932 byl vklad práva zástavního pro dvě pohledávky po 
300,000 Kč již povolen, knihovně však dosud nebyl proveden, že zfal
šoval neien originály listin, nýbrž též jejich: opisy, které k žádostem byly 
připojeny a byly určeny pro pozemkovou knihu, v době zfal~ovánf v~~~ 
ještě vidimovány nebyly, že dále zfalšování to stalo se po predchazeJlcl 
dohodě obžalovaného Dr. N. se spoluobžalovaným V, W., že v důsledku 
této obapolné dohody podal obžalovaný V. W. proti povolovacímu usne
sení rekursy sepsané Dr. N., v nichž se na zfalšované listiny odvolává, 
přičemž úmysl obou obžalovaných směřoval ok tomu, aby zástavní práva 
podle smlouvy skutečně zřízená byla odstraněna a česká průmyslová 
banka zbavená svého zajištění za poskytnutý úvěr, měla takto býti po
škoze~a o částku vyšší než 20.000 Kč, že se však následkem řízení zave
deného rekursním soudem zamýšlený podvod nepodařil a zůstalo jen při 
pokusu, ač podvodné jednání stalo se prostředky nikoliv in abstraclo 
k oklamání nezpůsobilými. 

Nalézací soud tento zjištěný skutkový děj podřadil pod předpisy 
§§ 8,197, 199 lit. dl, 200, 201liŤ. a) a 20:? tr. z.,}ozliš;,je ie~dnak mezi.0n
ginály listin, které zfalšo,vány byly strane doruceny zaroven s povolu]1dm 
usnesením povolujícího soud\, v ú; dne ~O, říjn,a 1932,.případn~ 7. ~ro
since 1932, jednak mezi opIsy puvodmch hStlll, ktere - vldlmovany 
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byvše teprve po zfalšování - byly později zařazeny do sbírky listin 
pozemkové knihy. Kdežto ve zfalšování originálů spatřuje zločinnou 
kvalifikaci podvodu podle § 201, lit. a) tr. z., kvalifikuje změny v opi
sech, dodatečně teprve zařazených do sbírky listin, jako falšování veřej
né listiny, a to z důvodů, že se obžalovaní v rekursech podle předchá_ 
zející dohody odvolávali na opisy listin, které v době podání rekursů 
byly již do sbírky listin zařazeny a takto staly se již listinami veřejnými, 
že tudíž v podvodném úmyslu použili zfalšovaných těchto veřejných 
listin. 

Zmatečním stížnostem, napadajícím tyto právní úvahy, dlužno 
částečně přisvědčiti. Nehledíc k vadnosti zjištění, že v rekursech bylo 
se dovoláváno opisů úvěrních listin, o čemž nahoře bylo již mluveno, 
neuvědomil si nalézací soud patrně, že otázku, o jakou listinu jde, nutno 
řešiti jediné podle doby, kdy se zfalšování stalo, a ne podle charakteru, 
j,:kého listina nabyla teprve později, byť i okolnost ta hyla pachateli již 
predem známa. Opisy originálu úvěrních listin, připojené ke knihovní 
žádosti za účelem vidimace a pozdějšího teprve zařazení do sbírky listin 
pozemkové knihy, nemají povahu listin veřejných; jejich zfalšování ne
mohlo tudíž vykazovati znaků zločinu podle § 199 lit. d) tr. z., dokud 

. se provedením zápisu povoleného vkladu v poz. knize, vidimací a zalo
žením do sbírky listin nestaly integrující součástí pozemkové knihy 
(§§ I, 6 a 90, pasl. odst. zákona ze dne 25. června 1871, čís. 95 ř. z.). 
Opisy úvěrních listin, připojené ke knihovní žádosti, neměly ani povahu 
soukromé listiny, jejich falšování možno proto právně posouditi, pokud 
se dálo v úmyslu uvésti kohokoliv v omyl za účelem způsobení škody, 
jak tomu bylo v souzeném případě, jediné s hlediska všeobecného před
pisu § 197 tr. z., aniž co do těchto opisů přichází v úvahu kvalifikace 
podle § 201 lit. a) tr. z., natož pak podle § 199 lit. d) tr. z. 

V souzeném případě nalézací soud nevzal za přitěžující okolnost, že 
zločin nedokonaného jen podvodu vykazuje více zločinných kvalifikací, 
jak v rozsudku jsou uvedeny; při vadném právním posouzení ve směru 
předpisu § 199 lit. d) Ir. z. zůstává nedotčen výrok odsuzující obžalo
vané s hlediska ustanovení §§ 8, 197, 200, 20,3 tr. z. - nehledíc ke 
zvláštní kvalifikaci § 20 I lit. a) tr. z. co do originálů listin - takže odů
vodněnost zmatečních stížností vytýkajících mylné použití předpisu 
§ 199 lit. d) Ir. z. nemůže přivoditi rozhodnutí pro obžalované přízni
vější (§ 281 tr. ř., prvý odst.); dostačí tu proto pouze oprava rozsudku 
vypuštěním vadné kvalifikace. 

čís. 5558. 

. Reprodukce hudebních děl radiovým přijímačem s amplionem v ho
stinské místnosti je veřejným jejich provozováním. Děje-Ii se tak bez 
přivolení oprávněného, jde o zásah do cizích práv pŮvodských. 

Subjektivní stránka zaviněni (§ 45 zák. čís. 218/1926 Sb. z. II n.). 

(Rozh. ze dne 27. března 1936, Zm I 203/36.) 
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N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
obžalovaného do rozsudku krajského soudu v české Lípě ze dne 19. září 
1935 . jímž byl stěžovatel vinným uznán přečinem podle § 45 zákona 
o pů~odském právu ze dne 24. listopadu 1926, čís. 218 Sb. z. a n. 

Z důvodů: 

Napadený rozsudek po skutkové stránce zjišťuje, že stěžovatel ve 
své hostinské místnosti umístil radiový přijímač s amplionem a jím po
řádal veřejné hudební produkce děl šířených rozhlasem, a to zejména 
dne 25. listopadu 1933 tří hudebních skladeb v rozsudečném výroku 
uvedených. Stížnost nepopírá, že reprodukce hudebních děl radiovým 
přijímačem s amplionem v hostinské místnosti je veřejným jejich pro
vozováním a že, poněvadž šlo o chráněná díla a stalo se tak bez přivalení 
oprávněného, šlo o zásah do cizích práv původských. Zmateční stížnost 
namítá jen, že nebylo zjištěno, že závadná hudební produkce byla uspo
řádána stěžovatelem, t. j., že stěžovatel tehdy spustil aparát neh aspoň 
jej nezastavil, když mělo dojíti k provozování dotčených skladeb a že 
nebylo ani zji.štěno, zda stěžovatel vůbec věděl o tom, že kritického dne 
byly hrány právě ony tři skladby. Z toho se snaží stížnost dovoditi, že 
se stěžovatel nedopustil vědomého zásahu ve smyslu § 45 zák. o ochraně 
práva původského. Než ve vytýkaných směrech není odsuzující výrok 
ani formálně vadný, ani právně mylný. 

Skutková zjištění, o něž se opírá závěr nalézacího soudu, že pořada
telem závadné hudební produkce byl stěžovatel, mají plnou oporu ve 
výsledcích hlavního přelíčení, jichž se rozsudek dovolává. Aby se roz
sudek blíže ohíral touto otázkou, nebylo třeba, poněvadž se stěžovatel 
v první stolici ani nehájil tím, že se použití rozhlasového aparátu v hos
tinské místnosti stalo bez jeho vědomí nebo proti jeho vůli, naopak ve 
svém konstitutu výslovně připustil možnost, že tehdy svůj radiový přijí
mač naladil na stanici, která právě hrála též ony tři chráněné skladby. 

Pokud jde o subjektivní stránku trestného činu, jímž byl stěžovatel 
uznán vinným, stížnost ani nepopírá, že stěžovatel věděl, že radio hraje 
1 chráněná hudební díla. Jestliže pak stěžovatel přes to, že mu byl do
ručen varovný dopis žalujícího ochranného sdružení ze dne 3. března 
1933, v němž b:ylo výslovně 'poukázáno též na veřejné produkce pomocí 
rozhlasového amplionu, nedbal zákazu obsaženého v onom dopisu a ne
učinil nic, aby u něho nedošlo k veřejné reprodukci chráněných děl, neb aby 
si k tomu získal potřebný souhlas oprávněného, jest odůvodněn závěr, 
že stěžovatel zjištěným způsobem jednal přes to, že počítal s porušením 
cizích práv původských, že tedy jednal vědomě v tom smyslu, jak tento 
pojem je vykládán ustáleným rozhodováním,') podle něhož ke skutkové 
podstatě přečinu podle § 45 zák. o ochraně práva 'Původského stačí zlý 
úmysl eventuální. S tohoto hlediska nesejde na tom, zda stěžovatel vě
dělo provozování právě oněch tří chráněných skladeb. 

*) Po'zn. re d.: Srovnej rozhodnutí čís. 3672, 370'8, 4!lA5, 4305, 4721, 4801 
Sb. n. ,s. tl'. 
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čís. 5559. 

S hlediska § 25 zák. proti nekalé soutěži (čís. 111/1927 Sb. z. a n.) 
je rozhodné, zda údaje o poměrech podniku byly pravdivé v době jich 
rozšiřování. . 

Skutková podstata tohoto přestupku. 
Ke skutkové podstatě § 32 téhož zákona. 
Skutková podstata přestupku podle § 33 zákona proti nekalé soutěži . 

není dána, byli-Ii by zaměstnavatel nebo správce podniku trestní podle 
všeobecných ustanovení jako spolupachatelé, spo\uvínníci neb účastníci 
na činu zaměstnancově. 

(Rozh. ze dne 28. března 1936, Zm I 1395/35.) 

I 
N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací, zamítnuv ve všech ostat

ních směrech zmateční stížnost soukromého žalobce A. R. do rozsudku 
krajského soudu· v Hradci Králové ze dne 3. září 1935, jímž 
byli obžalovaní V. Ra]. K. podle § 259, č. 2 tr. ř. zpro.štěni obžaloby 
pro přečin podle §§ 23, 24, 25 zákona o ochraně známek, pro přečin 
podle § 29 zák. proti nekalé soutěži, pro přestupek podle § 25 téhož 
zákona a pro přestupek podle §§ 32 a 33 téhož zákona, vyhověl jí, po
kud čelila proti výroku osvobozujícímu obžalovaného V. R. pro přečin 
podle § 29 zák. proti nekalé soutěži a pro přestupek podle § 25 téhož 
zákona, napadený rozsudek v této části zrušil jako zmatečný a vrátil věc 
soudu nalézacímu, aby ji v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl. 

Z důvodu: 

Skutkovou podstatu přestupku nekalé reklamy podle § 25 zák. proti 
nekalé soutěži spatřovala obžaloba v tom,že obžalovaní při otevření 
prodejny rozšiřovali v H. K. letáky s obsahem, že otevírají »tovární 
prodejnu« »známé« firmy R., »oděvní prumysl«, čímž rozšiřovali ve
řejně o podniku obžalovaného V. R údaje v úmyslu oklamati a zjednati 
vlastnímu podniku přednost při soutěži na úkor soukromého žalobce. 
V důvodech obžaloby se pak v tomto směru zdůrazňuje, že V. R. v době 
rozšiřování letáků oděvy vůbec nevyráběl, tím méně pak po továrnicku, 
že měl pouze komisní prodej oděvů, že přívlastkem »známé« firmy R 
snažili se obžalovaní přivoditi záměnu s podnikem soukromého žalobce, 
neboť podnik V. R byl ve veřejnosti neznámý. 

Soud dospěl k závěru, že údaje v plakátě (inserátě) - správně v le
táku, neboť jen obsah letáku je zažalován - »oděvní průmysl«, »továr
ní prodejna«, »známé« firmy R odpovídají pravdě, opíraje se při tom 
o výpis z obchodního rejstříku, podle něhož je v obchodním rejstříku 
od 19. ledna 1922 zapsána firma "V. R, továrna na oděvy v P.«, dále 
o zprávu okresního úřadu vP., podle níž byla živnost (tovární výroba 
pánských a chlapeckých oděvu) V. R. dne 23. února 1933 rozšířena na 
tovární výrobu veškerých druhů oděvu a prádla a z níž plyne, že V. R. 
zaměstnával domácké krejčí, a pak o okolnost, že žalobce přiznává, že 
~"h1mT"nV měl filiálkv. 
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Soukromý žalobce právem vytýká s hlediska zmatku podle § 281, 
č. 5 tr. ř., že je rozhodné, zda zmíněné údaje byly pravdivé (odpovídaly 
skutečnosti), v době rozšiřování letáků, totiž při otevření prodejny dne 
25. srpna 1934, a že v tomto směru soud nevzal zřetel a nezhodnotil zá
vážné okolnosti vyplývající ze spisů Ck II 126/33 a E V 3628/33, jichž 
obsah podle protokolu o hlavním přelíčení přišel soudu na vědomí, jak 
plyne též z důvodů rozsudkových ve spisech Ck II 126/33. Soukromý 
žalobce ve svém průvodním návrhu navrhoval zmíněnými spisy důkaz 
o tom, že obžalovaný V. R v době rozšiřování letáků neměl tovární vý
roby ani továrního prodeje zboží, že neměl ani továrních ani domácích 
dělníků, že zboží ani továrně ani průmyslně nevyráběL Naopak, že byl 
již. delší dobu před otevřením prodejny insolventní, že složil manifestační 
přísahu, v níž mimo jiné udal, že zboží sám nevyrábí, nýbrž obchoduje 
zbožím komisním a že mu též soud ve sporu Ck II 126/33 udělil právo 
chudých. 

Podle exekučního spisu E V 3628/33 vykonal V. R. dne 9. února 
1934 vyjevovací přísahu, při čemž výslovně udal, že veškeré zásoby 
zboží jsou vlastnictvím úvěrního spolku záložny a zastavárny vP. na 
úvěr poskytnutý mu as před 5 lety, že rovněž veškeré jeho pohledávky 
jsou postoupeny peněžním ústavům na konto jeho dluhu, že se nyní živí 
prodejem komisního zboží od firmy Ř. a spoL, B. S. a firmy H. v P., že 
živnost v krátké době odhlásí a že zaměstnává jednu kancelářskou sílu. 
Ve sporu Ck II 126/33 pak bylo V. R dne 28. února 1934 uděleno 
právo ,chudých_ Kdyby soud též tyto okolnosti byl pojal do své úvahy, 
není vyloučeno, že by byl dospěl k jinému závěru v příčině pravdivosti 
zmíněných údajů. Okolnost, že obžalovaný V. R oznamoval jen to, co 
bylo zapsáno v obchodním rejstříku, sama o sobě ještě nenasvědčuje 
tomu, že údaje byly pravdivé, t. j. odpovídaly skutečnému stavu věci též 
ještě v době rozšiřování !etáktl, což je právě rozhodné. 

V důsledku toho je pak formálně vadný závěr soudu, že údaje vlastně 
nic neznamenají a žalobci neškodí (nejsou jemu na úkor). Při přestupku 
nekalé reklamy podle § 25 zákona nejde o to, zda firmy jsou zaměnitelné, 
nýbrž o otázku jinou, zda pachatel vědomě nepravdivými a k oklamání 
způsobilými údaji o podniku vychvalovaném (ať vlastním či cizím) za
mý,šlel zjednati soutěžní přednost podniku vychvalovanému na úkor 
jiných soutěžitelů. Dospěl-li by tedy soud, zhodnotě i okolnosti jím opo
minuté, ku přesvědčení, že údaje v ddbě rozšiřování letáku byly objek
tivně nepravdivé, neodpovídající skutečnému stavu, nebyl by vyloučen 
i závěr, že údaje letáků o "tovární prodejně", »oděvním průmyslu« a 
o »prvotřídních střizích a jakostech (oděvů) známé firmy R.« byly zpu
sobilé vyvolati u zákazníků klamnou představu, že totiž v prodejně obža
lovaného V. R. jsou prodávány oděvy z tovární výroby, prvotřídních 
střihů a jakostí známé firmy V_ R., ač tehdy obžalovaný V. R oblekv 
vůbec nevyráběl, tím méně pak po továrnicku, maje toliko komisní pro
dej oděvů - a že obžalovaný V. R, znaje pravý stav věci, přímo za
mýšlel vzbuditi tuto klamnou představu v zákaznictvu, aby si tím zjed
nal soutěžní přednost na úkor soukromého žalobce, který má v témž 
místě rovněž prodejnu oděvu. Upozornění na letáku »Pozor! Nezamě-
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ňujte firmu!« při vylíčeném stavu věci a hledíc též k tomu, že i na letáku 
je křestní jméno ,N.« vytištěno jako nepoměrně malé (mizivé) vedle 
slova »R.« tištěného silnými velkými písmenami, mluvilo by spíše proti 
obžalovanému než v jeho prospěch. 

Proto bylo zmateční stížnosti v příčině přečinu podle § 29 a pře
stup~u podl~ § 25 zákona proti nekalé soutěži vyhověno, pokud jde 
o o~zalov.aneho V. R., a rozsudek v tomto směru zrušen iako zmatečný. 
Zrus.ovac1m~ soudu .nelze však ihned rozhodnouti ve věci samé, ježto 
hled1c k pravem vytykaným neúplnostem rozsudku, nelze se obejíti bez 
nového hlavního přelíčení. 

Skutková podstata přestupků podle §§ 32 a 33 zák. proti nekalé sou
těži nebyla ve výroku obžaloby vůbec uvedena. V důvodech obžaloby se 
pak v tomto směru pouze uvádí, že druhý žalovaný (]. K.) je zodpo
vědný za své činy také podle § 32 zák., páchal-Ii je beze svolení majitele 
podniku, a že stejně je podle § 33 zák. zodpovědný prvý žalovaný 
(V. R.) za trestné činy spáchané druhým žalovaným, o nichž věděl a 
jimž nebrániL Než soukromý žalobce si tu zřejmě neuvědomil skutkovou 
podstatu podle § 32, odst. 1 zák., jehož zákonným znakem je, že zaměst
nanec (zmocněnec), výslovně přijatý pro určitý podnik je beze svolení 
majitele tohoto výdělečného podniku činný v soutěži i pro jiného soutě
žitele, jsa si vědom, že je to na škodu tohoto podniku. Podle obžalobv 
a zjištění rozsudkových byl spoluobžalovaný ]. K. vedoucím filiálky 
(prodejny) V. R. v H. K. a soukromým žalobcem nebylo ani v obžalobě 
ani Ve zmateční stížnosti tvrzeno, že snad byl na škodu podniku V. R. 
bez jeho svolení výdělečně činný v soutěži i pro jiného soutěžitele. 

Tím tedy padá skutková podstata přestupku podle § 32, odsl. I z[rk. 
na straně obžalovaného K. jako zaměstnance. Pokud pak jde o přestupek 
podle § 32, odst. 2 zák. na straně obžalovaného R. jako soutěžitele, ne
bylo vůbec tvrzeno, že činností v § 32, odst. 2 zák. vytčenou vědomě po
škozoval jiný soutěžní podnik. 

Rovněž tak je tomu, pokud jde o přestupek podle § 33 zák. proti ne
kalé soutěži. Přestupku tohoto - není-Ii tu jiného trestného činu - do
pouští se zaměstnavatel nebo správce podniku, který věda, že zaměstna
nec (zmocněnec) dopouští se ve prospěch podniku některého z trestných 
činů uvedených v ll. hlavě zákona, provedení jeho úmyslně nezabrání, 
ač tak může učiniti. 

Skutková podstata tohoto přestupku není tedy dána, když zaměstna
vatel (majitel podniku) nebo správce určitého podniku byli by trestni 
podle všeobecných ustanovení jako spolupachatelé, spoluvinníci nebo 
účastníci na činu zaměstnancově (zmocněncově) - srov. Skála str. 205 
a Roppert-Weis str. 611. V souzeném případě stíhala však obžaloba pro 
trestné činy podle § 25 a § 29 zák. proti nekalé soutěži jako spolu
pachatele jak majitele závodu (V. R.) tak i jeho zaměstnance (]. K.). 
Mimo to byl obžalovaný K., jak nahoře dovozeno, pro tyto trestné činy 
přece pravoplatně zpro.štěn obžaloby. Nemohla proto zmateční stížnosr!: 
míti úspěch, pokud čelí proti osvobozujícímu výroku v příčině přestupků 
podle §§ 32 a 33 zákona proti nekalé soutěži. 
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čís. 5560. 

Odvolací súd zavinil zmatok podfa § 384, čís. 4 tr. p., odoprel-ii 
ozbodovať o podmieneuoffi odklade výkonu trestu s poukazom, že to 
~rislúCba v smysle § 6, čís. 4 zákona čís. 562/1919 Sb. z. a n. súdu me
novanému v § 518 tr. p., ačkofvek obžalovaný bol odsúdený len k trestu 
peňažitému. 

(Rozh. zo dňa 28. marca 1936, Zrn IV 100/36.) 

N a j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti E. L. pre prečin úžery z dů
vodu zmatočnosti podYa § 384, Č. 4 tr. p. zrušil rozsudok odvolacieho 
súdu pokiaY v ňom bol zrušený rozsudok prvostupňového súdu vo vý
roku' o nepovolení podmieneného odkladu výkonu trestu, a upravil odvo
lací súd, aby v tejto otázke dodatočne rozhodol. 

Z důvo dov: 

Najvyšší súd spoznal, že sa tu vyskytuje důvod zmatočnosti podYa 
§ 384, č. 4 tr. p., ktorého treba v smysle posledného odstavce cit. § vždy 
dbal' z úradnej povinnosti. Najma odvolací súd zrušil výrok prvostup
ňového súdu o nepovolení podmieneného odkladu výkonu trestu preto, 
že vraj prvostupňový súd nebol vóbec oprávnený v tejto otázke rozho
doval', lebo ide tu vraj o prípad štvrtej vety § 6, odst. 4 zák. Č. 562/1919 
Sb. z. a n., totiž o prípad vymerania súhrnného trestu. Odvolací súd 
však prehliadol, že obžalovaná bola v tomto prípade odsúdená k peňa
žitému trestu, že však predpokladom vymerania súhruného trestu podYa 
§§ 517 a 518 tr. p. je odsúdenie vo dvoch alebo viacerých rozsudkoch 
ku trestom na slobode. Odvolací súd tým, že odoprel v tomto prípade 
rozhodnúť v otázke podmieneného odkladu výkonu trestu,dopustil sa 
zmatku podYa § 384, Č. 4 tr. p. Preto bol dotyčný výrok zrušený podYa 
I odst. § 34 por. nov. a 1. odst. § 404 tr. p. a odvolaciemu súdu bola 
daná úprava, aby v tejto otázke dodatočne rozhodol. 

čís. 5561. 

Za základ řešení otázky způsobilosti oklamati ve smyslu § 25 zák. 
proti nekalé soutěži (čís. 111/1927 Sb. z. a n.) dlužno vzíti dojem, kte
rým obsab údaje v jebocelistvosti a souvislosti působí na průměrného 
čtenáře. 

(Rozh. ze dne 30. března 1936, Zrn I 420/35.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací po ústním líčení o zma
teční stížnosti soukromého žalobce firmy Baťa, a. s. továrny na obuv 
ve Zlíně do rozsudku krajského soudu v Chrudimi ze dne 7. února 1935, 
jímž byli ]. ]. a A. V. od obžaloby na ně pro přečin podle § 27 a pře
stupek podle § 25 zák. proti nekalé soutěži čis. 111/1927 Sb. z. a n. 
vznesené podle § 259, čís. 2 tr. ř. zproštěni, zamítl zmaleční stížnost 
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soukromého žalobce, pokud čelila výroku, jímž obžalovaní byli osvo
bozeni od obžaloby pro přečin podle § 27 zák. čís. 111/1927 Sb. z. a n.: 
naproti tomu vyhověl nejvy.šší soud zmateční stížnosti, pokud čelila vý_ 
roku, jímž obžalovaní byli osvobozeni od obžaloby pro p-řestupek podl, 
§ 25 cit. zák., rozsudek v odpor vzatý zrušil v tomto směru jako zma
tečný a přikázal věc okresnímu soudu ve V. M., by o ní znovu jednal 
a rozhodl. 

Z důvodů: 

_ S hlediska zmatečního důvodu § 281, čís. 9 a) tr. ř. vytýká stížnost, 
ze soud nesprávně zhodnotil dosah a význam letáku udánlivě oběma 
obžalovanými vydaného v jeho celku a souvislosti. 

V letáku tom, určeném pro odběratele, oznamují obžalovaní J. a V., 
že zařídili 1. dubna 1934 v Ch. vulkanisační dílnu, že vyměňují super
balonová kola za stará obyčejná kola s přiměřeným doplatkem, že opra
vují nanejvýše svědomitě a levně defekty duší a plášťů, že opravují odborně 
gumové předměty ze všech oborů a uvádějí pak doslova toto: »Trvan
livost našich protektorů za naší sedmileté zkušenosti zvýšili jsme na 
stejnou hodnotu pláštů nových, proto použitím našich služeb musíte 
získati značných úspor a budete jezditi naprosto bezpečně. Staré duše 
a pláště pro Vás nepotřebné vyměňujeme za nové předních značek, za 
nejvýhodnějších cen (Bafa, Kudrnáč, Matador, Semperit získáte o 20% 
levněji, než jsou jejich ceny). Dodáváme a odborně lepíme gumové pod
lahy, koberce a veškeré gumové potřeby na nábytek nejlevněji v celé 
Republice. Naše přesnost a solidnost Vás nikdy nezklame.« 
. Zmateční stížnost dovozuje ze slov »Trvanlivost - Republice«, že 
je firma Baťa jako výrohce pneumatik zlehčována tím, že se tam tvrdí, 
že se protektory vyrovnají novým plášťům, že je lze u obžalovaných kou
piti o 20% levněji, než u firmy Baťa, která stanoví ceny pevné pro 
všechny odběratele, že tedy firma Baťa dodává pláště za různé ceny a že 
trvanlivost jejich pláštů neodpovídá jich ceně, což může odraditi zájemce 
od koupě pláštů od firmy Baťa a tuto poškoditi. Stížnost dovozuje dále, 
že se slovy těmi činí též nekalá reklama protektorítm na úkor výrobci"ť 
nových pláštít a že se tam též neoprávněně tvrdí, že obžalovaní dodávají 
nejlevněji. 

Stížnost je však jen částečně v právu. Z ·uvedeného znění leláku ne
vyplývá nijak, že hy firma Baťa zhotovovala pláště vadné, že by je pro
dávala za různé ceny a dráže než obžalovaní, vždyť se v letáku výslovně 
praví, že obžalovaní dodají pláště nové sice za cenu o 20% levněji, než 
uvedení výrobci, že však při tom za tuto cenu přejímají pláště staré, že 
tudíž staré pláště vyměňují proti příplatku 80% za nové. Rovněž ne
vyplývá z uvedeného, že by firma Baťa vyráběla pláště méněcenné, 
drahé a že by je prodávala za různé ceny. V letáku není uvedeno o firmě 
Baťa vůbec nic nepravdivého, co by mohlo poškoditi její podnik. Nelze 
tuto možnost poškození spatřovati ani v úsudku o hodnotě protektorů, 
neboť v letáku se nikde nepraví, že by firma Baťa vyráběla pláště špatné, 
méněcenné nebo drahé. Bylo proto zmateční stížnost soukromého ža
lobce, pokud čelí výroku, jímž obžalovaní byli osvobozeni od obžaloby 
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vznesené na ně pro přečin podle § 27 zák. čís. 111/1927 Sb. z. a n. 
zamítnouti jako neodůvodněnou. 

Oproti tomu je však odůvodněna zmateční stížnost, pokud čelí vý
roku jímž obžalovaní byli zproštěni od obžaloby pro přestnpek podle 
§ 25 zákona, proti nekalé ~ontěži. , ,. _. __ . _ 

Z citovaneho doslovu letaku vyplyva jasne, jak shznost dOVOZUje, Ze 
leták je reklamou pro vlastní podnik obžalovaných, pro jejich práce 
a výrobky v oboru gnmovém. Obžalovaní v pozastaveném letáku tvrdí, 
že jejich ;.1robky a práce v}om)o oboru Jsou_ levpější než vý:-obky jiných 
soutěžitelu v tomto oboru clllnych, ponevadz dusledkem svych sedmIle
tých zknšeností zvýšili trvanlivost svých protektorů na hodnotu plášfú 

nových. b- I . , _. ·1· t ' I bit' d ·k Ze tak o za ovam c1m 1 v om umys u, a y v as mmu po m u 
a hlavně jimi vyráběným protektorům na úkor jiných soutěžitelít, hlavně 
výrobcú nových plášťů,zjednali přednost v soutěži, vyplývá jasně z le
táku samotného a z pojmu reklamy vůbec. 

Aby však tím byla naplněna skntková podstata přestnpku podle § 25 
zák. proti nekalé soutěži, k tomu je mimo to potřebí, aby:!. údaje v le
táku uvedené, hlavně údaje o kvalitě, hodnotě a ceně protektorů byly ne
pravdivé, 2. aby obžalovaní o tom věděli a 3. aby údaje v letáku byly 
způsobilé oklamati. 

Soud nalézací zprostil obžalované od obžaloby, na ně pro přestupek 
nekalé reklamy vznesené, nejprve pro nedostatek aktivní legitimace 
a potom teprve pro nedostatek nahoře sub 1-3 uvedených skutkových 
náležitostí. 

Co se aktivní legitimace dotýče, vytýká stížnost právem, uplatňujíc 
tak zmateční důvod § 281, čís. 9 a) a též čís. 9 c) tr. ř., že ta okolnost, že 
firma Baťa protektory nevyrábí, není rozhodná, ježto ze souvislosti ce
lého letáku vychází na jevo, že se obžalovaní snaží v něm zjednati v sou
těži přednost jimi vyráběným protektorům na úkor nových plášťů, vy
ráběných firmou Baťa a jinými firmami. Stížnosti dlužno přisvědčiti, 
neboť ze slov, že obžalovaní zvýšili trvanlivost jimi vyráběných protek
torú na stejnou hodnotu plášťů nových, jasně plyne, že se protektory 
srovnávají v letáku s plášti novými a že se jim má zjednati dalším 
poukazem na bezpečnost jízdy s protektory a jich cenu přednost při sou
těži s plášti novými. Se zřetelem na to dlužno považovati firmu Baťa, 
která vyrábí nové pláště, za soutěžitele ve smyslu § 34, odsl. 3 a) a § 46 
zák. proti nekalé soutěži a tndíž za aktivně legitimovanou k podání 
žaloby. 

Náležitostmi přestupku nekalé reklamy pod čís. 1. a 2. uvedenými se 
rozsudek vůbec nezabývá, náležitost ad 3. vyloučil soud proto, poněvadž 
zákazník automobilista nemůže býti oklamán, jež"to ví, co je protektor 
a co nový plášL 

V tom směru uplatňnje stížnost zmatek podle § 281, čís. 9 a) tr. ř., 
poukazujíc na to, že dlužno za základ řešení otázky způsobilosti klamati 
vzíti dojem, který obsah letáku v jeho celistvosti a souvislosti, tedy 
i slova »nejlevněji, v celé Republice«, působí na průměrného čtenáře. 

Je pravda, že protektory jsou součásti určené k provozu automobil
nímu a že z větší části jako zákazníci přijdou v úvahu automobilisté. 
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Kdyby byl citovat;Ý leták uveřejněn. v něja~~m odborném časopise urče_ 
nem 1;ro obchodmky s automobIlovyml soucastkami, nebo výrobce auto
mobilu nebo pou:e pro zkušené automobilisty, mohla by přijíti v Po
chybno,st jeho ~p~~obllo~t vzbudil! klam. Tomu však tak nebylo. Leták 
by} ~rcen ,pr? slrsl verejnost, tedy pro pruměrné čtenáře, tedy též pro 
men: zkusen~ auto~obllisty a tito mohli býti poukazem na sedmiletou 
zkusenost obzalovanych uvedem v omyl co do hodnoty protektoru a Po
h~ul! k jich koupi, zvláště kde jsou možny i případy že kupují takOvé 
vyrobky I n:automobi1isté jako dar nebo podobně. ' 

V z.alobe bylo tvrzeno, že okolnosti v letáku hlavně o protektorech 
uve~~ne JSou nepravdivé a že obžalovaní o tom věděli. Okolnosti ty soud 
nez]1sťoval vzhled~m k tomu, jaký výklad dával tomu, co v letáku uv~
deno: Proto a se zretelem na to, že soud nezjistil, kdo dal letáky vytisk
nout! a zda byly rozšiřovány, nemohl nejvyšší soud rozhodnouti ve věci 
same a bylo proto právem uznáno tak, jak uvedeno. 

. Na. okresním soudu bude však, aby ve všech směrech v letáku uvede
nr.ch zjlsÍ1I, ~da okolnos!i v letáku uve~ené jsou J;ravdivé, zejména aby 
z]lsÍ11 pravdIVost tvrzem o trvanhvosh protektoru rovnajících se prý 
hodnotě ~ových plášť~, ~ výh?dnosti .cen z.a s!~ré duše a pláště (20%! 
ceny n~vychJ.a tvrzem, ze obzalovam dodava]1 i výrobky jiné, podlahy 
atd. nejlevne]1 v celé republice. . 

čís. 5562. 

,Za ~kodu ve smyslu § 379 tr. zák. (ve znění II 50 tr. nov.) nelze po
vaz?vatt pouhou imobilitou peněz, pokud není zjištěno že jmění poško-
zenelto bylo skutečně zmenšeno. ' 

(Rozlt. ze dne 30. března 1936, Zrn III 489/35.) 

, N ~ j v y ~ š í s o u d v trestní věci proti J. V., obžalovanému ze 
ctyernasobneho zločinu podvodu, vyhověl zmateční stížnosti obžalova
neho rO,zsudek odvolacího soudu na základě duvodu zmatečnosti podle 
§ ~85, c. 1 a) tr. ř. zrušil a zprostil obžalovaného podle § 326 č 1 tr ř 
obzaloby pro čtvernásobný zločin podvodu podle § 50 tr. nov.'a .§§ 380: 
383, 1. odst., 2. sazba tr. z. 

Z duvodu: 

Nejvyšší soud shledal zmateční stížnost obžalovaného odůvodněnou 
po~ud :,platň~j~ d!Ívod. zm~teól~sti podlt; § 385, č. 1 a) tr. ř. v to~ 
~~eru, ze poplra, y~do~1 a hm I U!;nysl zpuso.biti škodu složitelum peněz, 
jez by byla v pncmne souvlslosÍ1· se lSÍ1vym uvedením poškozených 
v omyl. 

, To}o lstivé. ~veden~ v omyl byl? podle rozsudku vrchního soudu v tom, 
ze obzalovan~ )ako predseda. dr~zstva »K.« v B., vyslaný do P., aby tam 
I~formov~l za]emce o podmmkach stavby rodinných domku a o stano
vach druzstva, prohlásil při schůzce zájemníku proti pravdě a nejsa 
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k tomU nikým zmocněn, že je zmocněn zaručiti p-ým zajemcum zvlášť 
příznivé podmínky a proto ti, kteří se stanou členy a zaplatí do konce 
roku 1931 šestinu nákladu na rodinný domek, budou míti již na pod
zim roku 1932 svoje rodinné domky hotové; dále, že na dotaz, 
zda družstvo má takové prostředky finanční, aby mohlo domky hned 
vystavět ujistil přítomné o příznivém finančním stavu družstva v hoto
vých pr~středcích i v úvěrových možnostech. 

Není tedy zjištěno žádné uvádění zájemců v omyl proti ustanovením 
stanov o tom, jak by byl upraven poměr členu družstva, pokud jde o vý. 
platu složených záloh, v tom případě, že by ke stavbě domku nedošlo. 
Škodu, která vzešla těm zájemcum, kteří po mylné informaci obžalova
ného přistoupili za členy družstva a složili požadované hotové peníze na 
stavby domku v předpokladu, že domky budou postaveny v roce 1932, 
shledal vrchní soud zřetelně jen v tom, že poškození v dohledné době 
nebudou moci disponovati svými penězi; při tom vrchní soud jen po
dotkl, že zajištění složených peněz - zpusobem zjištěným v rozsudku 
prvé stolice - má dosti problematickou cenu a oduvodnil to bez bližšího 
zjištění konkretních okolností tím, že nemovitosti, na kterých jsou peníze 
zajištěny, nemají takovou hodnotu, aby škodu úplně kryly. 

Poněvadž zákon v § 50 tr. nov. zcela zřetelně požaduje, aby majet
ková škoda byla zpusobena tím, že pachatel podvodu uvedl jiného zá
luduě v omyl, musela by býti zjištěna konkretní škoda vzešlá zájemcum 
o stavby domku právě z toho, v čem je obžalo,vaný lstivě uváděl v omyl, to
tiž z nesplněného slibu, že domky budou postaveny ještě v r. 1932. Za ta
kovou efektivní škodu, jakou tu zákon požaduje, nelze však pokládati 
pouhou imobilitu peněz, kterou měl za škodu vrchní soud, pokud není 
zjištěno, že jmění poškozených bylo při tom skutečuě zmenšeno. 1 to, že 
složitelé peněz nedosáhli výhody stavby domku, zvláště v roce 1932, jak 
jim to obžalovaný sliboval, bylo by možno považovati za škodu ve smyslu 
§ 50 tr. nov. jen v tom případě, kdyby následkem ztráty této výhody byl 
nastal majetkový stav složitelů peněz nepříznivější, než jaký by byl 
býval, kdyby nebyli přistoupili za členy družstva a nebyli tam složili 
usporné vklady. Avšak i v případě, že by bylo lze na tomto základě zjis
titi objektivně, že složitelé peněz utrpěli takto škodu ve smyslu právě 
naznačeném, bylo by možno uznati obžalovaného vinným zločinem pod
vodu jen tehdy, kdyby bylo lze usouditi, že obžalovaný jednal již pů
vodně v tom úmyslu, aby takto složitele peněz poškodil, totiž že si byl 
vědom všech okolností, ze kterých by i jemu muselo býti jasné, že poško
zení utrpí škodu tím, že vstoupí do družstva a vloží tam peníze na 
stavbu, ačkoliv nebylo ve skutečnosti možné, aby jim byly domky posta
veny už v roce 1932. V tomto směru však ani rozsudek vrchního soudu 
nezjisti! okolnosti, ze kterých by se dalo usouditi, že lstivé uvedení v omyl 
směřovalo u obžalovaného už od počátku k tomu, aby vylákal na zá
jemcích jen složení peněz, ačkoliv si byl už tehdy vědom, že poškození 
utrpí .škodu tím, že vstoupí do družstva a vloží tam peníze na stavbu, 
ačkoliv n~bylo ve skutečnosti možné, aby jim byly domky postaveny už 
v roce 1932. Tím méně je ve zjištěních vrchního soudu podklad 
k úsudku, že by jeho úmysl směřoval k poškození složitelů peněz v tom, 
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že družstvo pro ně domky vůbec stavět nebude nebo že nedostanou celé 
svoje vklady zpět. 

Podle toho chybí v tomto případě pojmový znak poškozovacího 
úmyslu, jenž je ke skutkové podstatě zločinu podvodu nutný a nelze proto 
obžalovaného uznati vinným tímto trestným činem. 

čis.5563. 

K pojmu obhájení důležitého zájmu soukromého podle § 6, odst. 3 
zákona o ochraně cti (čis. 108/1933 Sb. z. a n.). 

Vyžaduje se, aby důležitý zájem soukromý byl hájen o b s a h e m 
závadného čláukuj nespadá sem však připad, že by měl obžalovaný ve 
svém postaveni nepřijemnosti, neuveřejnil-Ii by článek. 

(Rozh. ze dne 3'\. března 1936, Zm I 686/35.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stíž
nosti soukromého žalobce do rozsudku krajského soudu v Chebu ze dne 
12. února 1935, jímž byl obžalovaný J. G. podle § 259, čís. 2 tr. ř. 
zproštěn obžaloby pro přečin pomluvy podle § 2 zákona čís. 108/1933 
Sb. z. a n., zrušil napadený rozsudek v celém rozsahu a uznal obžalovl
ného J. G. vinným uvedeným přečinem. 

Z důvodů: 

Nelze upříti oprávnění zmateční stížnosti, pokud s hlediska 
zmatku podle § 281, čís. 9 b) tr. ř. namítá, že nalézací soud nesprávně 
použil zákona když obžalovaného ]. G. zprostil obžaloby na podkladě 
zjištění a úv~hy, že tento obžalovaný musel uveřejniti inkriminovaný 
článek k uhájení oprávněného důležitého zájmu soukromého, poněvadž 
by byl jinak měl ve svém postavení nepříjemnosti. 

Podle § 6, odst. 3 zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n. je čin spáchaný 
obsahem tiskopisu jen tehdy beztrestný z důvodu omluvitelného omylu, 
je-Ii uvádění nebo sdělování skutečností, o jaké jde, ve veřejném zájmu 
nebo bylo-li ho potřebí k obhájení oprávněného důležitého zájmu sou
kromého. Závěr rozsudku, nešlo o zájem veřejný, schvaluje i nejvyšší 
soud jako soud zrušovací, neboť rozsudek správně zjistil podstatu věci 
zjištěním že šlo jen o rivalitu a spolkové nesrovnalosti dvou sportov
ních klub~. Pokud jde o drubou evenltuaJ.itu', vyžaduje se, aby oprávněný 
důležitý zájem soukromý - třebas i jen pachatele samého - byl hájen 
obsahem závadného článku. To vvsvítá z doslovu zákona i z motivů 
k § 6 zákona čís. 108/1933 Sb. z~ a n. Obžalovaný v celém řízení ani 
netvrdil že obsah článku měl sloužiti k hájení oprávněného důležitého 
zájmu ~oukromého. Pod ustanovení právě zmíněné nespadá případ 
tvrzený obhajobou J. G. a rozsudkem jako důvod trestnost vylučující 
uznaný že kdyby obžalovaný G. nebyl býval článek uveřejnil, byl by 
býval n'těl ~e svém postavení nepříjemnosti. Zájem, který takto měl roz
sudek na mysli, byl chráněn zrušeným již předpisem § 5 zákona 
čís. 124/1924 Sb. z. a n., jenž se však týkal toliko odpovědného redak
tora. 
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Beztrestnost p~d~e § 6, odst. 2,. písm~no b). z~ona ,čís. 10~/1933 
Sb. z. a n. nastáva Jen te.hdy, JS?u.lt splneey obě za~onne pO,dmlOky, !o 
'est· I) dokáží-li se aspon takove okolnostI, pro ktere uvedene nebo sde-
1 né skutečnosti mohly býti důvodně pokládány za pravdivé a 2) je-li 
evádění nebo sdělování skutečností, o jaké jde, buď a) ve veřejném 

u, 'mu nebo b) bylo-li ho zapotřebí k obhájení oprávněného důležitého 
z~lmu' soukromého. Poněvadž žádný z těchto předpokladů dán nebyl, 
~dPoruje rozsu~ek zproš!,uj~cí obžalova?ého ]. G. zákonu a měl býti 
tento obžalovany uznan vlOnym podle obzaloby. 

čis.5564. 

Ke skutkové podstatě přečinu vojenské zrady podle § 6, čís. 4 zák. 
čis. 50/1923 Sb. z. a n. 

pod pojem hrubé nedbalosti ve smyslu § 6, čis. 4 zákona na ochranu 
republiky může spadati i nedbalost nevědomá. 

K otázce promlčeni uvedeného trestiného činu. 

(Rozh. ze dne 1. dubna 1936, Zrn I 569/35.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu trestního v Praze 
ze dne 3. dubua 1935, jímž byl obžalovaný zproštěn podle § 259~ Č. 2 
tr. ř. obžaloby pro přečin vojenské zrady podle § 6, Č. 4 zák. z} 9. bre~na 
1932, čís. 50 Sb. z. a n., zrušil napadený rozsudek a uznal obzalovaneho 
vinným podle obžaloby. . 

Z d ů vod ů: *) 

N alézací soud zjistil že obžalovanÝ veškeré listiny v obžalobě uve
dené dostal do ruky úředně jako veřejúý úředník, že po svém pensiono
vání je neodevzdal svému nástupci v úřadě, nýbrž ,vpl si j~ješt~ s mnoh.a 
dalšími úředními listinami do své nové kancelare v uredm budove, 
která mu byla přikázána jako členu sboru při úř~dě zřízeného" ~ po r.e; 
signaci na toto místo do svého bytu a odtud do sve vlly, kde v lete bydltl. 
letní hosté a kam v zimě jednou týdně obžalovaný dojížděl a kde tyto 
listiny při domovní prohlídce byly nalezeny. . • ,. 

Nalézací soud věří obžalovanému, že v množství SpiSU, ktere mel 
II sebe, nepostřehl, že mezi nimi má také listin}' v obžalo~~ uv.edené. ~o
něvadž pak soud zjistil, že listiny byly ~schoya~y ~yokoJI obzalo,vaneh.o 
v jeho vile, že do tohoto pokoje nemel mk~o Jlll] l?ns~p a v I~tmch. m~
sících, kdy tento pokoj ,byl ně~omu pronaJ~t, u.clml obza~ovany ?patrenl, 
aby listiny byly uschovany, a ze okolnost, ze pn do~ovm ~ro~hdce byly 
spisy nalezeny v otevřeném pokoji, volne .po pokoJI. ro?,lozen~,. se stala 
pouze tím že člen domácnosti obzalovaneho nesplml Jeho pnkaz,. aby 
listiny uza~řel do košů, nespatřuje nalézací soud hrubou nedbalost obža-

- *) Poznámka reda,kce: Dfivůdy rozhodnuti uipraveny pro uveřejnění 
.DOdle § 36 c) zákona na Dehl'. rep. (§ 7 zá:kona čís. 13°/19'36 Sb. z. a n.). 

10' 
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lovaného ani ve způsobu uložení listin, ani v možném následku, totiž, že 
obsah listin mohl se státi známým cizí moci. Nalézací soud vyslovil 
názor, že tato možnost by musela býti konkretně zjištěna, že by muselo 
býti zjištěno, že někdo, kdo byl ve spojení s cizí mocí, již věděl, že obža. 
lovaný chová ony listiny, nebo snažil se je vyzvěděti. 

Právem vytýká zmateční stížnost napadenému rozsudku jako zmateli 
č. 9 a) § 281 tr. ř., jak mylnost tohoto právního názoru, tak mylnost 
výkladu pojmu zavinění (hrubé nedbalosti) obžalovaného ve smyslu 
§ 6, č. 4 zákona na ochranu republiky, a to ve směru objektivním i sub· 
jektivním. 

Obžalovaný jako veřejný úředník byl povinen zachovávati v tajnosti 
všechny předměty, jež se mu při jeho úřední činnosti dostaly do rukou 
a jež mají zůstati utajeny pro obranu republiky. Nebylo třeba, aby tato 
povinnost byla obžalovanému zvláště a výslovně uložena. Povinnost ta 
plyne přímo a nutně z úředního (veřejného) postavení obžalovaného 
v úřadě, do něhož spadají věci pro obranu republiky nadmíru důležité. 
V § 6,č. 4 zákona na ochranu republiky je pak případu, kde povinnost 
chovati chráněné předměty v tajnosti byla výslovně uložena, alternativně. 
na roveň postaven případ, kde tato povinnost plyne z veřejného posta· 
vení pachatelova. Povinnost uchovati chráněné předměty v tajnosti vy· 
žadovala nutně, aby obžalovaný dbal úkonů potřebných a nutných k za
bezpečení těchto chráněných předmětů, totiž, aby listiny a spisy, týkající 
se opatření, jež mají zůstati utajena pro obranu republiky, choval oddě· 
leně od ostatních spisů na uzamčeném místě a vedl je neustále v evi· 
denci. 

Neosvědčení povinné opatrnosti na straně obžalovaného, ze]mena 
úplné nebo částečné opominutí úkonů nutných k zabezpečení tajnosti 
chráněných předmětů, jest již nedbalostí ve smyslu § 6, č. 4 zákona na 
ochranu republiky. Je naprosto nerozhodno, zda obžalovaný vědělo tom, 
že mezi listinným materiálem, který měl u sebe, jsou právě listiny v ob
žalobě uvedené. Vždyť právě nedbalostí obžalovaného, který nesplnil 
povinnosti chovati tyto listiny odděleně a zamčené a míti je neustále 
v evidenci, se stalo, že se tyto listiny dostaly mezi ostatní listinný mate· 
riál obžalovanébo, aniž o tom sám věděl; nedbalostí obžalovaného, který 
ani při odchodu do výslužby, ani při definitivním odchodu z úřední bu
dovy náležitě neroztřídil svůj listinný materiál, při čemž by byl musel 
tyto listiny nalézti, se stalo, že tyto listiny byly spolu s ostatním listin
ným materiálem obžalovaného dopraveny do jeho bytu a odtud do jeho 
vily. Touto svou nedbalostí přivodil obžalovaný, že listiny ty, o nichž 
soud zjistil, že jsou to předměty, jež mají zůstati utajeny pro obranu 
republiky, mohly se státi známými cizí moci. Pro pojem nedbalosti ve 
smyslu § 6, č. 4 zákona na ochranu republiky stačí pak každá (hrubá) 
nedbalost pachatelova, bez níž by ke způsobení uvedeného nebezpečí ne· 
bylo došlo, jestliže jen ono nebezpečí se týká právě těch předmětů, jež 
uchovati v tajnosti je povinen pachatel, o jehož nedbalost jde (rozh. 
č. 4841 Sb. n. s.). 

Pokud pak soud vyloučil po stránce objektivní i subjektivní, že 
v souzeném případě mohlo hrubou nedbalostí obžalovaného vzniknouii 
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nebezpečí, že obsah listin se stane zná,!,ým cizí l11~ci, ?činil t~k I?ylně 
. Již tím že obžalovany nechoval uvedene hstmy oddelene a zamcene a ne
rněl je' neustále v evidenci, jest ?bjektivně r;apověděr;o, nebe~?ečí, o že 
obsah listin bude ~rozrazer; osobe nepovolane (~~hzečkam? znze?;cu,!, 
a vůbec cizím oso?am,. kter~ se mohou, do, }<ancelar,e. dos!~Íl). ~tac~, z~ 
obžalovaný dal sve hsl!r:~ s!ehovatl a prenasel! v kOSI~h zl}zen~u,!" clm~ 
je napověděno nebezpeCI, ze hstmy ty se cestou pn stehovalll ztral! 
a dostanou do rukou nepovolané osoby. Stačí, že obžalovaný dopravil 
listiny do své vily, v zimě vůbec neobydlené, v létě cizím lidem pronají
mané čímž je napověděno nebezpečí, že se listiny dostanou do rukou 
nepo~olané osoby (zloděje, který se vloupá do neobydlené vily, letního 
nájemníka vily a pod.). Ve všech těchto příl?ade~h mohla nepovolaná 
osoba jíž by se 1ishny dostaly do rukou, odclZlÍ1 ]e nebo opsal! a pro
zraditi cizí moci. Za nynějších špatných hmotný'ch poměrů a při meto· 
dách cizích zpravodajských služeb je toto nebezpečí na bíle dni. Při způ
sobení tohoto nebezpečí by stačilo, že by se některá z uvedených nepovo
laných osob, r;ebo ně~do z, rodiny obžalova~~ho pebo služeb!1~ t;ěkde 
zmínila že obzalovany chova ve VIle mnoho uredlllch hstm, a lIZ hm se 
mohla ~ědomost o tom donésti cizí zpravodajské službě, která by si za 
daných poměrů lehce. v opuštěn~ vile opatřila ~nal~s! ,obsa~u t~cht(} 
listin. Názor naléz::lclho soudu, ze by muselobyh Z]lsteno, ze nekdo, 
kdo byl ve spojení s cizí mocí, již věděl, že obžalovaný chová 0I:1Y listiny; 
odporuje jasnému zněr;í § .6" č. 4 zákona na ,?~hra!1U rel?ubhky, kteíy 
vyžaduje,p~uze, aby.z ]e~na;l1 pa,chat~l,ova ~ prlClpn~ souv~slosh vZlllklo 
nebezpeČ1, ze se chraneny predmet muze stah znamym CIZ! mocI. 

Po subjektivní stránce stačí pak nedbalost jak vědomá, tak nevědo
má a to jak pokud se týče tajnosti předmětu, tak činnosti samé a mož
ný~h jejích následků. V zájmu právního řádu nelze připustiti, ::Iby pa
chatel činil osvědčování náležející mu opatrnosti, totiž provedení náleže
jících mu úkonů zabezpečovacich, závislým na výsledku vlastních úvah, 
zda tu je nebezpečí, jemuž mělo právě býti bráněno jeho opatrností ply
noucí z povinností jeho veřejného postavení. Nedbalost na straně obža
lovaného je tu jak když si uvědomil, že listiny, ač je nechová odděleně 
a uzamčené mohou se smísiti s ostatním jeho listinným materiálem, ale 
doufal, že t~nto výsledek nenastane, tak když si to následkem nedostat
ku povinné péče ani neuvědomil. Stejně je tu nedbalost jak když si obža
lovaný uvědomil, že tím, že nechová listiny odděleně a zamčené a že je 
dal volně zřízenci v koších přenášeti a stěhovati a konečně je uložil do 
neobydlené vily, způsobuje nebezpečí, že budou prozrazeny cizí moci, 
ale doufal, že učiněnými opatřeními (týdenní dojížďkou, uzavíráním 
pokoje) tomu zabrání, tak když si toto nebezpečí pro nedostatek povinné 
péče ani neuvědomil. 

Soud dospěl ku přesvědčení, že obžalovaný byl subjektivně přesvěd
čen, že nejde o předměty, které mají zústati utajeny pro obranu republi
ky, protože listiny obsahující okolnosti, které byly obsaženy v zákoně ... , 
v dúvodové zprávě a úředních věstnících, ba i v novinách. Tento závěr 
není správný a byl vyvrácen již posudkem znalců. Ze zjištěný'ch skuteč
ností se však jasně podává, že obžalovaný věděl, že jde o listiny, jichž! 
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obsah má zůstati utajen pro obranu republiky. Obžalovaný byl členem 
úřadu, do kterého všechny tyto věci spadaly a jako s celou agendou do
konale obeznámený úředník nemohl nevěděti, že obsah listin má zůstati 
utajen pro obranu republiky. Vždyť sám o těchto věcech jednal a listiny 
JSou označeny za »tajné«, listina 3. pak za »přísně důvěrnou«. Podle 
posudku znalců toto označení zavazuje osobu, která listinu tu pro úřední 
potřebu přijala, k zachování všech ustanovení, jež jsou předepsána pro 
zacházení s listinami a pro bezpečné ukládání takto označených písem
ností. T~to předpisy obžalovaný nezachoval, ač je jako kompetentní úřed
ní~ mySli znáti. Obžalovaný také jak při výslechu na policii, tak u soudu 
opetne doznal, že si byl vědom, že jde o spisy přísně důvěrné povahv 
a teprve při hlavním přelíčení to odvolal. Avšak jak již bylo dovozeno, 
nedbalost ve smyslu § 6, č. 4 zákona na ochranu republiky po subjek
tivní stránce nevyžaduje vědomí o tom, že jde o předměty tajné, stačí 
nedbalost nevědomá, že si totiž obžalovaný pro nedostatek povinné péče 
ani neuvědomil, že jde o listiny tajné, jichž obsah má zůstati utajen pro 
obranu republiky. 

Přečin podle § 6, Č. 4 zákona na ochranu republiky vyžaduje ovšem, 
aby nedbalost byla hrubá. Z pojmu hrubé nedbalosti nelze obecně vy
loučiti nedbalost nevědomou, jako nedbalost snad mírnějšího stupně. 
Nelze přece spatřovati nedbalost menšího stupně v tom, že pachatel si 
počíná zcela bezstarostně, nepomýšleje na právní statky, které může 
svým jednáním ohroziti, nežli v tom, když pachatel úzkostlivě zkoumá 
možné následky svého jednání a pouze se mýlí v otázce, zde jeho jed
nání tento následek může přivoditi. Ani obecný zákon trestní, aní zákon 
na ochranu republiky nevymezují pojem hrubé nedbalosti v ten smysl, že 
hrubě nedbale jedná jen ten, kdo si je v době svého nedbalého jednám 
vědom, že z jeho jednání nebo opominutí může vzejíti výsledek v dotče
ném ustanovení zákona uvedený. Pod pojem nedbalostí hrubé ve smyslu 
§ 6, č. 4 zákona na ochranu republiky může spadati proto také nedbalost 
nevědomá. Při výkladu pojmu hrubé nedbalosti nutno vycházeti z toho, 
že nedbalost je - nehledě zde k jejímu poměru ke zlému úmyslu -
opakem opatrnosti. Míra in concreto pro jevené nedbalosti závisí jednak 
na půléžitosti zanedbaných povinností a na důležitosti předmětu který 
má býti chráněn, jednak na míře porušení povinností, v určitém případě 
uložených. Se všech těchto hledisek se podává, že nedbalost obžalova
ného byla opravdu hrubá. Na obžalovaného jako člena velmi důležitého 
úřadu nutno klásti nejpřísnější měřítko při plnění povinností, plynon
cích pro něho z jeho důležítého a také zodpovědného úřadu. V souzeném 
případě šlo o předměty největší důležitosti pro obranu státu. Míra poru
sení povinností je na straně obžalovaného tak značná, že při jednání 
z nedbalosti lze si stěží vyšší představiti. Obžalovaný nechoval listiny 
odděleně a zamčené, neměl je vůbec v evidenci, při odchodu do výslužby 
je nepředal svému nástupci, ba ani o nich nevěděl, dal je zřízenci pře
nésti do své nové kanceláře, stěhoval se s nimi do jiné kanceláře, do 
svého bytu a konečně do vily. Ode dne, kdy obžalovaný odešel do vý
služby, až do dne, kdy listiny byly při domovní prohlídce nalezeny byly 
tyto listiny vydány v nebezpečí prozrazení a úřad, jehož to byly úfední 
spisy, o nich vůbec nevěděl. Nemůže proto býti pochyby o tom, že nedba-
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losl obžalovaného byla hrubá ve smyslu § 6, Č. 4 zákona na ochranu 

republiky. . ,_ .' , -- b' 1 
K námitce obhajoby nutno Jeste pouk~zat1 k .tomu, ze cm o,;:a oya-

ého není promlčen. Povinnost chovati listm~ utajeny plynula z u~edn~ho 
n tavení obžalovaného a byla by zanikla Jeho odchodem, do ~sluzb>: 
P~~ze tehdy, kdyby byl obžalovaný listiny odevzd~1 sv~mu nasÍl;'pcl 
p " d' Pone'vadž však tak neučinil trvala co do tech hstm, ktere se 
v lila e. ' . o dk . h "d 'h dostaly obžalovanému do rukou právě Jen v d~sle u Je o, ur!! m, o po-
stavení, po celou dobu, dokud spisy nebyly ~raceny. Porus~,mm t~to p.0: 
. t· zaloz'ená trestná činnost obžalovaneho trvala tUdlZ nepretrzlte vmnos Id' - t' ., 

. I't 1932 a 1933 až do 20. dubna 1934. K sou mmu vyse rovam 
po e a b' I ' d 'd-došlo pak dne 15. května 1934, kdy byl o za ovany zo pove ne vy-
slechnut. 

čis. 5565. 

Jde o zmatek čis. 11 § 281 tr. ~., byl-li nábr~?n~ trest n~ svobodě, 
vyměřený pro připad nedobylnoslt trestu penezlteho, zostřen podle 
§ 260 b) tr. zák.*) 

Nelze použíti zároveň § 261 tr. zák. i § 260 bl tr. zák. 

(Rozh. ze dne 3. dubna 1936, Zm I 607/35.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamitl zmateční stížnost 
obžalovaného do rozsudku krajského soudu trestního v Praze ze dne 
10. dubna 1935, jímž byl stěžovatel uznán vínným přestupkem pomluvy 
podle §§ 2, 14, o~~t. 2, Č. 3 zákona o ochraně 5;ti Č. } 08/1933 Sb; z. a l}. 
a odsouzen k penezitému trestu 1000 Kč, v pnpade nedobytnOS!1 d?_ ve
zení na 10 dnů zostřeného postem, zrušil však podle § 290 tr. r. z ured
ní moci jako ~matečný výrok o trestu a vyměřil obžalovanému za vy
loučení § 260 b) tr. z. znovu náhradní trest, a to 10 dnů vězení (beze 
zostření) . 

Z důvodů: 

Zrušov~cí soud se pti vJřízet;í zmateční stí~nosti přesvěd~il, že by~o 
trestního zakona nespravne pOUZltO v neprospech .obzalovaneh? ve '!J
roku o trestu pokud byl obžalovanému pro případ nedobytnosh penezl
tého trestu 1000 Kč vyměřen náhradní trest 10 dnů vězení, zostřeného 
postem. Nalézací soud vykročil totiž, zostřiv tento náhradI1~ trest postem, 
ze své moci trestní (č. II § 281 tr. ř.l" n~bof ustano~~m.§ 261 tr. z. 
nezná zostření náhradního trestu. Nalezact soud pouzil sice § 260 b) 
tr. z. a podle něho náhradní trest zostří!; přehlédl však při t0!ll, že nelze 
zároveň vedle seb~ použíti § 260 b) i ~61 t;. z. ,llstapovem § 2?0 b) 
tr. z. směřuje totiz k tomu, a~y tres.t vezem v zak0!1e ustanovep.y ~yl, 
hledě k výdělečnosti obžalovaneho a Jeho rodmy, zkracen za soucasneho 
zostření. Shledal-li však soud předpoklady pro použití § 261 tr. z. a ulo-

*) Pozn. red.: V témže smyslu rozh. čís. 5112 Sb. z. a n. 
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ž·i,I-li, důsledkem toho místo trestu vězení trest peněžitý, nephchází, důvod 
pro použití § 260 b) tr. z. vůbec v úvahu, neboť ustanovení §. 260 b) 
tr. z. má na mysli jen zostření trestu vězení v z"koně stanoveného za 
současného snížení jeho trvání, nikoli však zostření náhradního trestu 
na svobodě za nedobytný trest peněžitý. Poněvadž toto porušení zákona 
je v neprospěch obžalovaného, byl za použití § 290 tr. ř. výrok o ná
hradním trestu zrušen jako zmatečný a obžalovanému znovu vyměřen 
náhradní trest za vyloučení § 260 b) tr. z. 

čís. 5566. 

Uschovanie v smysle § 386 tr. zák. záleži v tom, že pachatel' nejakou 
p o z i t í v n o u činnosťou prekáža tomu, aby predmety boly najdené; 
nevyžaduje sa, aby bola uschovaním zri!ldená neprekonateľná prekážka 
pre najdenie predmetov, ale stači už podstatné zťažovanie najdenia 
predmetov. 

Ku skutkovej podstate poškodenia veriteľov podľa § 386 tr. zák. 
sa nevyžaduje, aby každý scudzený predmet bol presne označený; stačí 
také jeho označenie, z ktorého je možno usudzovať, že ide o cen n Ý 
predmet v smysle zákona. 

Trestný súd nie je viazaný rozhodnutím civnného súdu o tom, či 
scudzenie predmetov sa stalo na úkor veritel'ov. 

(Rozh. zo dňa 4. apríla 1936, Zrn III 541/35.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti J. Sch. a spol. pre zločin 
podfa § 386 tr. z. zmatočné sťažnosti obžalovaných zčasti odmietol a 
zčasti zamietol. 

Z dovodov: 

Po zákone z dovodu zmatočnosti podfa § 385, čís. 1 a) tr. p. uplat
nená zmatočná sťažnosf namieta, že uloženie ved na povale a v iných 
miestach domu, ktorý tvorí vlastnícivo exekúta, nie je uschovaním v smy
sle zákona, keďže sú to také miestá, ktoré vymáhajúci veritef mohol si 
dať otvoriť a majetok dlžníka najsť, a že dlžník nie je povinný prezra·· 
diť a ukázaf svoj majetok vymáhajúcemu veritefovi, aby ho veritef za
bavil, ale je len povinný exekúciu trpeť. Táto zmatočná sfažnosť je hez
úkladná. 

Nižšie súdy zistily, že obžalovaný J Sch. a obžalovaní členovia jeho 
rodiny v dobe od septembra 1931 do jara 1932 opatovne pred hroziacimi 
súdnymi exekúciami cenné predmety z bytu a zo skladišť a ukrývali tým 
spósobom,že cennejšie predmety, najma bytové zariadenie (koberce, 
striebro, obrazy) a cenný inštalačný tovar, najmli predmety niklové a mo
sadzné, vtedy vlastníctvo obžalovaného ]. Sch. tvoriace, odnášali na 
povalu a do dvoeh súkromných bytov, resp. do pivnice, takže pri exekú
ciach vykonaných v septembri 1931 až októbri 1932, buď vůbec neboly 
najdené, alebo najdlhšie zostaly ukryté, iné predmety len postupne mohly 
byť zabavené, ale až v dobe, kedy živnost' inštalačnú prevádzal obžalo
vaný P. Sch. 
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Z tohoto zistenia vysvitá, že obžalovaný J. Sch. a o,bžalovaní členovia 
'eho rodiny nechovali sa k hroziaclm exekucmn; pasIVne ~ko tO,tvrdla 
~fažovatelia, ale naopak vyvll;~h pred, exekU~la!l1l !lkhvnu cmnosť. 
" . e' smeruJ'úcu k tomu aby ucel exekuCle, t. J. uplne uspokoJeme vy zre]m ., ' , 
máhajúceho ventel a bolo z,marene., " ' .. . 

Uschovanie v smysle zakona zaleZl v tom, ze pacha!el ~eJak?u POZI
. u c'l'nnost'ou prekáža v tom aby predmety boly naJdene, z coho vy-

hvno " . d' k l' va, že sa nevyhf adáva, aby bola uschovamn;, zr!a ena ne~re ,o~a-
retná prekážka pre najdenie predn;etov, ~Ie stacl uz podstatne zt,az?: 
vanie najdenie predmetov sposobemm takych zmlen, ktore znesnadnuJu 
vypátranie predm:~ov., .",.". . 

Zo zistenia nizsích sudov plyme, ze ucelu teJto emn?sh ?olo aj ~o
. hnuté keďže niektoré predmety buď vóbee neboly naJdene, alebo lba 
~~ dlhš~j dobe, takže táto činnost' úplne vyčerpáva 'pojem uschovama 
v smysle zákona. ., ... . 

Neprávom vytýkajú ďalej zmatočné sťažnosh,,~e me Je sl?lne~a skut; 
ková podstata zločinu podra § 386 tr. z., yonevac nebo!o zlstene, ktore 
presneoznačené predmety boly pred exekuclOU scho~ane .. Ku skutko,ve) 

odstate trestného činu podfa § 3,86,tr. Z. sa" ne}yza~uJe, ~by. ka~dy 
~cudzený predmet bol r;re~ne oznace~y, ,ale staCl uz t~ke oznaceme pl ed
metu, z ktorého je mozne usudzovať, CI lde o cenny predmet v smysle 
zákona. 

Zmatočné st'ažnosti namietajú, že civilný súd u.stá1i1, že nadobud
nutie veci obžalovaným 1'.. A. od }. S~h .. a ich p~edaJ ~. Sch-ovl st~1 sa 
riadnou súkromoprávnou cestou, ze namletk~ pos~odeneho Dr. O., ~e ~a 
to stalo na úkor veritefov, bola zamICtnuta, takze toto rozhodnuhe Je 
závazné aj pre trestný súd. " . 

Nie je síce zistené, či a z ~kých dovod?v ,bo\o v~hovene narokove] 
žalobe obžalovaného P. Sch., avsak kebyclVl1ny sud a] bol tak rozhodol, 
ako to tvrdia sťažovatelia, táto okoln?st' podfa § ~, odst. 2 tr., p. nevy
lučuje možnosť, aby trestný súd n,a zaklade pred mm prevedeneho doka
zovania nadobudol iného presvedcema. 

čis.5567. 

Ustanoveni § 40 tiskového zákona upravuje zvláštni .prom,lčeni be~ 
omezeni pro veškeré trestné činy spáchané obsahem ttskopl!;~I; plati 
proto i pro trestné činy proti bezpečnosti ci! podle § ~, a pro prestupek 
zanedbání povinné péče podle § 4 tiskove novely CtS. 124/1924 Sb. 
z. a n. ve znění vyhlášky čis. 1451/1933 Sb. z. a n. 

Na tom se nic nezměnilo zákonem o ochraně cti čis. 108/19~3 S!>. 
z. a n. Ustanoveni § 6 cit. tisk. nov. vz!tahuje se jen na osoby, ktere spa
chaly trestný čin proti bezpečnosti cti tiskem. . 

Podle ustanovení § 40 tisk. zák. přerušení promlčení běžiciho proti 
jednomu z vinníků působí proti všem. 

(Rozh. ze dne 7. dubna 1936, Zrn 1 190/36.) 
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Ne j V Y š š í S O U d jako soud zrušovaCÍ zamítl zmateční stížnost 
soukromého žalobce do rozsudku krajského soudu v české Lípě ze dne 
20. listopadu 1935, jímž byli obžalovaní R F. a li. F. podle § 259 
č. 2 tr. ř. zproštěni <ibžaloby pro přečin podle §§ I, 2 zák. č. 108/1933 
Sb. z. a n. 

Zd ůvod ů: 

Zmateční stížnosti, uplatňující jen důvod zmatečnosti podle § 281, 
č. 9 b) tr. ř., nelze přiznati úspěch. 

Stížnost nepopírá, že po dobu od 29. srpna 1933 až do 3. listopadu 
1934 nebylo v zahájeném řízení proti obžalovaným pokračováno, ač se 
tak státi mohlo. Stížnost aspoň výslovně též nepopírá, že tím by byly 
opodstatněny předpoklady § 40 tisk. zák., má však za to, že rozsudkó
vým výrokem, jímž obžalovaní byli s hlediska promlčení osvobozeni, byl 
zákon přes to porušen, poněvadž prý ustanovení § 40 tisk. zák. již ne
platí pro obor deliktů spáchaných obsahem tiskopisu, pokud spadají pod 
ustanovení § I zák. č. 124/1924 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky 
č. 145/1933 Sb. z. a n.· . -

Leč ustanovení § 40 tisk. zák. upravuje zvláštní promlčení bez ome
zeni pro veškeré trestné činy spáchané obsahem tiskopisu a proto i pro 
trestné činy proti bezpečnosti cti podle § I tisk. nov., jakož i pro pře
stupek zanedbání povinné péče podle § 4 cit. nov. (rozh. č. 3548, 4696 
Sb. n. s.). l':Ia tom se nic nezměnilo ani novou úpravou, jíž se ochraně 
ch dostalo zakonem č. 108/1933 Sb.z. a n. § 13 tohoto zákona stanoví 
jen pro veškeré trestné činy v tomto zákoně uvedené jednotnou dobu pro
mlčecí, kdežto jinak nechává úpravu promlčení a jeho předpokladu 
y platnosti jednak podle býv. práva rakouského, jednak podle býv. práva 
l1herského (Steiner, Ochrana cti, Prager Archiv 1933, str. 1011). Avšak 
~ni v ustanoveních § 39 zákona o ochraně cti, .iimiž byl zákon 
c. 124/1924 Sb. z. a n. pozměněn, nebylo naznačeno, že bylo, jak stíž
nost mylně se domnívá, pomýšleno na to, ustanovení § 40 tisk. zák. pro 
obor deliktů proti bezpečnosti cti zrušiti a odstraniti. Zcela neprávem do
volává se tu zmateční stížnost ustanovení § 39, II. zák. č. 108/1933 
Sb. z. a n., jež staré ustanovení § 1 zák. č. 124/1924 Sb. z. a n. jen mo
difikuje a novému právnímu stavu přizpusobuje, poknd jde o výpočet 
a označení trestných činu sem náležejících, avšak myšlenku že o trestní 
odpovědnosti za obsah platí ustanovení zákonů trestních.' přejímá bez 
jakéko li změny ze starého ustanovení. Ostatně nemá otázká trestní odpo
vědnosti s otázkou promlčení vůbec nlc společného. Nelze proto nahléd
nouti, proč by zmíněné ustanovení mohlo poukazovati k tomu, že zákon 
o ochraně cti pro svůj obor zrušil předpis § 40 tisk. zák. 

Bezpodstatné jsou též vývody, jimiž stížnost zmíněné již stanovisko 
opírá o ustanovení §§ 17, 18 zák. č. 108/1933 Sb. z. a n., kdyžtě tato 
ustanovení se vůbec nevztahují na otázku promlčení, nýbrž jen na otázku 
žalobní lhůty. Zdá se, že stížnost oba tyto pojmy zaměňuje. 

Liché jsou dále vývody o tom, že prý i okolnost, že tisková novela 
zák. č. 124/1924 Sb. z. a n. zavedla možnost uplatňovati v řízení pro 
deliktv uroti bezpečnosti cti návrh na odškodné, poukazuje k tomu, že by 
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promlčení ve smyslu § 40 tisk. zák., totiž promlčení bez požadavku ná
hrady škody nemělo smyslu; neboť jednak bylo dotčené ustanovení § 17 
tisk. nov. ve starém znění podle § 39 I. zák. č. 108/1933 Sb. z. a n. zru
šeno což stížnost zřejmě přehlíží, jednak platí ustanovení § 40 tisk. zák. 
pro ~eškeré delikty spáchané obsahem tiskopisu, tudíž i pro takové. 
u nichž podle obecných ustanovení trestního řádu by bylo uplatňování 
nároku na náhradu škody beze všeho možné. 

Ostatně byl by zakonodárce, kdyby byl chtěl ustanovení § 40 tisk. 
zák. zrušiti, výslovně tak učinil, ano učiniti musel v § 42 zák. čís. 
108/1933 Sb. z. a n., kdyžtě tam - nehledě k neurčité ovšem deroga
tomí klausuli ohledně soukromé žaloby, soukromého návrhu a zmoc
nění - taxativně uvádí, která ustanovení dosavadního práva se zrušují. 

Nutno se však ještě zabývati otá20kou stížností nadhozenou, zda 
v souzeném případě v použití § 40 tisk. zák. brání předpis § 6 tisk. no
vely v novém znění. Stížnost namítá, že proti dalšímu vinníku Sch. vede 
se v téže věci ještě řízení u okresního soudu v li. a že je proto promlčení 
proti obžalovaným R. a li. F. staveno až do dne, kdy trestní řízení proti 
Sch. bude pravoplatně skončeno nebo přerušeno, k čemuž prý ještě ne
došlo. Okolnost ta není sice napadeným rozsudkem zjištěna a nemůže 
proto zrna teční stížnosti sloužiti za podklad pro zákonné provádění 
hmotněprávního zmatku (§ 288, odsl. 2,č. 3 tr. ř.), leč námitka by ne
obstála ani s hlediska formálního zmatku neúplnosti podle č. 5, § 281 
tr. ř., jak bude dovozeno. 

Ustanovení § 6 tisk. novely (§ 12 ve starém znění) vztahuje se, jak 
vysvítá již ze zařadění tohoto ustanovení do tiskové novely a nikoli do 
všeobecných ustanovení zák. o ochraně cti, jen na takové osoby, které 
spáchaly trestný čin proti bezpečnosti cti tiskem, kdy je též takového usta
novení obzvláště třeba, protože jsou zde poměry ohledně spolupůsobení 
různých osob a činitelu mnohdy anonymních a skrytých často spletité a ne
průhledné. Leč uvedený tu předpoklad nepřichází v souzeném případě 
v úvahu, kdyžtě stížnost sama jen tvrdí, že Sch. dal obžalovaným F., 
kteří onen dopis ve smyslu § 4 tisk. zák. rozmnožili, pokud se týče pak 
rozšířili, sice materiál k disposici, ba že dopis, o nějž jde, sám sepsal, 
avšak netvrdí, že Sch. tak učinil proto, aby urážlivá zpráva byla uve
řejněna tiskem (§ I, odst. 3 tisk. nov.). Jinak by aní s hlediska otázky 
příslušnosti nebylo možné, aby řízení proti Sch. bylo vedeno u okresního 
soudu. Nespolupůsobil-li takto Seh. podle vlastních vývodů .stížnosti na 
trestném činu F., pokud byl spáchán obsahem tiskopisu, nenáleží Seh. 
vůbec k odpovědn5'm osobám, o nichž je v ustanovení § I tisk. nov. řeč. 

Že však citované ustanovení na souzený případ nedopadá, plyne 
mimo to i z těchto úvah: Z důvodové zprávy k zák. č. 124/1924 Sb. 
z. a n. (tisk. 1884 senátu Národního shromáždění z roku 1924; str. 7) 
vysvítá, že zmíněný předpis, })o stanovení... lhůty promlčecí proti 
jiným odpovědným osobám, než proti které bylo zavedeno řízení trestní, 
má význam zvláště pro případ, když trestní řízení bylo zahájeno proti 
nepravému vinníku následkem nesprávného jmenování autora«. Usta
novení se nese tudíž k tomu, aby v případě, že žaloba proti domnělému 
vinníku - najmě pro nedostatek pasivní legitimace - ztroskotá, nebylo 

" 
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znemožněno zavedení trestního řízení proti pravému vinníku. Z toho 
vYI?~ývá, ~~ toto ustanovení neplatí v neprospěch vinníka, proti němuž 
Je nzelll JIZ zavedeno, a že se tndíž podle § 6 tisk. nov. zahájením trest~ 
n ího řízení proti některé z odpovědných osob nestaví promlčení proti 
dru~ému vinníku, proti němnž je řízení již v běhu, neboť v takovém pří
pade by pommula intence ustanovení podle níž má býti ohledně dalších 
~inníků zabezpečena jen možnost tre~tní řízení bez ohledu na normální 
upravu promlčení zahájiti, nikoli však možnost, v zahájeném již řízení 
pokračoval!. Jde-li o vinníka, proti němuž je řízení již zavedeno nepři
chází tudíž v úvahu zvláštní ustanovení § 6 tisk. nov., nýbrž len vše
obecné ustanovení § 40 tisk. zák." podle něhož přerušení běžícího pro
mlčení proti jednomu z vinníků působí proti všem (viz rozh. Č. 4240 
Sb. n. s., Č. 4221 Sb .. víd. n. s. a Č. 984 Sb. m. spr.). Avšak ani s tohoto 
hlediska nebylo by případné pokračování v řízení proti Sch. na závadll 
l1astalému promlčení u obžalovaných F., kdyžtě i ustanovení § 40 tisk. 
zák. má samozřejmě na mysli jen poměr mezi vinníky, jimž se klade za 
vinu trestný čin spáchaný obsahem tiskopisu a Sch. podle toho, co vřede-
sláno, takovým vinníkem není. . 

... Pokud stěžovatel konečně uplatřJuje, že se u nalézacího soudu opětně 
pncIllll o pokračování v řízení a že tudíž učinil vše, aby uvedl řízení 
v pohyb, je i tato námitka bezpodstatná, neboť nehledíc k tomu že stě
žovatel sám netvrdí, že hledal nápravu u nadřízeného soudu ~tížností 
po rozumu § 15 tr. ř., je s hlediska § 40 tisk. zák. nerozhodné, proč ne
bylo v řízení pokračováno, zejména zda se tak stalo zaviněním nebo 
vůbec pasivitou obžalobce či soudu (rozh. Č. 4696 Sb. n. s.). 

čís. 5568. 

Trestnímu stíhání vinníka pro přečin násilí proti orgánu vrchnosti 
podle § 4, odst. 2 zák. čl. XL:1914 uehrání okolnost, že se vinník při 
téže příležitosti, při níž spáchal tento trestný čin, k témuž orgánu vrch
nosti vědomě hruhě choval, nechtěl ho uposlechnouti a byl za to po
trestán správním úřadem. 

(Rozh. ze dne 7. dubna 1936, Zrn IV 557/35.) 

Když si obžalovaný I. B. odpykával trest ve věznici obecního úřadu 
v S., vyšel jednou bez povolení z cely; byv vyzván službu konajícím obec
ním strážníkem, aby se vrátil do cely, neuposlechl ho, protivil se mu 
udeřil ho pěstí, vyhrožoval mu, uchopil ho kolem pasu a zápasil s ním: 
Příslušný okresní úřad potrestal ohžalovaného pro přestupek podle čl. 4, 
odst. 2 zákona čís. 126/1920 Sb. z. a n. ve znění zákona čís. 125/1927 
Sb. z. a n. a o h a s o u d y niž š í c h s t o I i c uznaly ho vinným 
přečinem násilí proti orgánu vrchnosti podle § 4, odsl. 2 zák. čl. 
XL1914. 

N e j v y Š š í s o u d zmateční stížnost obžalovaného zčásti odmítl, 
zčásti ji zamítl. 
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Z důvodů: 
, 

Zmatek podle č. I c) § 385 tr. ř. spatřuje obžalovaný v tom, že byl 
odsouzen pro tentýž trestný čin, pro který byl již potrestán okresním úřa
dem v S. Stěžovatel tvrdí, že různá kvalifikace trestného činu nemůže 
býti základem pro jeho dvojí odsouzenÍ. Zmateční stížnost není zá
kladná. Jak plyne ze spisů okresního úřadu v S., hyl obžalovaný odsou
zen okresním úřadem pro přestupek podle čl. 4., ods!. 2 zák. čís. 
125/1927 Sb. z. a n. proto, že se u příležitosti, která slouží i za podklad 
odsuzujících rozsudků v této trestní věci, zprotivil obecnímu strážníku 
Hm že se k němu vědomě hrubě choval při výkonu jeho úřední činnosti 
a v~píral se ho uposlechnout, tedy pro porušení právního zájmu v čl. 4, 
odst. 2 zák. čís. 126/1920 Sb. z. a n. ve znění zákona čís. 125/1927 
Sb. z. a n. hájenéno. Tento právní zájem není však totožný s právním 
zájmem v této trestní věci, ve které byl obžalovaný uznán vinným, že 
obecnímu strážníku překážel násilím a nebezpečnou hrozbou ve výkonu 
jeho povo!ání,' N~jde tu, ,ien o rů~no~ kvali!ikacL t~ho~ tre~tného šinu, 
nýbrž o ruzny pravní za)em, kt~ry ma za predTět I ~?zr:~ CI~~ o?zalo
vaného. Okolnost, že obzalovany vykonal tyto cmy pn teze pnlezltosh, 
nečiní tyto činy totožnými, poněvadž obžalovaný jimi porušil různé 
právní zájmy, kter,é .zákon zvl~št~ ~hr~ní. O~tatně vyhra~uje čl; ~, ?dst. 
2 cit. zák. vyslovne cmy, vybOCUjlCI z jeho ramce, soudmmu sllham. 

čís. 5569, 

Námestok obecného starostu patri podYa zák, čl. XXII:1886 k pred
stavenstvu obce a je tedy čl e n o m vrchnosti; zastupuje starostu v jeho 
starostenských lunkciach, keď je starosta zaneprázdnený. 

Ku skutkovej podstate zločinu podl'a § 2 zák. čl. XL:1914 sa vy
žaduje, ahy úkon, klorý vrdhnosť alebo jej člen vykonáva, spadal ror
málne do oboru pósobnosti vrchnosti, pripadne jej člena, 

(Rozh. zo dňa 7. apríla 1936, Zm IV 32/36.) 

N a j vy Š š í s ú d v trestnej ved proti 1'.. O., obžalovanému zo zlo
,činu násilia proti vrchnosti, zamietol zmatočné sťažnosti obžalovaného 
.a jeho osobitého obhájcu. 

Z dovodov: 

Z dovodu zmatočnosti po dra čís. I a) § 385 tr. p. namietajú sfažo
vatelia, Že chýbajú náležitosti skutkovej podstaty, že nási1ie bolo spá
chané proti vrchnosti alebo jej členovi a že výkon bol konaný po práve. 

Podra skutkového zistenia nižších súdov poveril starosta obce A. F., 
do ktorého kompetende patrí vymáhanie poplatkov na :rdržovanie p~e
menného býka, svojho námestka J. K., aby za pOdporY,uradnika ,notar
skeho úradu P. B. a obecného sluhu J. K. vykonal drazbu prasata, za
baveného u obžalovaného. 



" , 
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Starosta bol oprávnený poveriť svojho námestka vymáhaním nedo
platkov, lebo plynie už zo zákona (zák. čl. XXIl z r. 1886), že námestok 
starostov zastupuje tohoto v jeho starostenských funkciach, keď starosta 
je zaneprázdnený. Námietka sťažovatefov, že obžalovaný nevedel že 
J. K. je miestostarostom a vystupuje v tejto funkcii, lebo j. K. to pri 'svo. 
lom vystupovaní nepovedal a tým menej sa legitimoval, ne()bst()jí Už 
pret(), poneváč v malej ()bci, ako je M. T., je všeobecne známe, kto je 
starostom a jeho námestkom a obžalovaný ako 34 ročný čl()vek v obci 
usadlý akiste to tiež d()bre vedel a ostatne sa v priebehu trestnéh() pokra
čovania ani nikdy nebránil, že by úradnú funkciu J K. a rovnak() i ostat
ných spoluúčinkujúcich úradných osób neznal. Tvrdenie, že P. B. a 
]. K. nemali pri vymáhaní poplatkov vóbec čo robiť, je zrejme bezdó. 
vodné, lebo boli pribraní z poverenia starostu na podporu jeho námestka 
pri prevádzaní dražby. 

Ku skutkovej podstate inkriminovaného zločinu sa žiada formálna 
oprávnenosť k služebnému výkonu, t. j., aby úkon, ktorý vrchnosť alebo 
jej člen alebo orgán vrchnosti vykonáva, spadal formálne do oborupó
sobnosti vrchnosti, prípadne jej člena alebo orgánu vrchnosti. Z horej. 
ších vývodov plynie, že dražba prasaťa, zabaveného pre nedoplatok 
príspevku na udržovanie plemenného býka, spadala do oboru působnosti 
starostu obce a v prípade jeho zaneprázdnenia jeho námestka a že P. B. 
a j. K. fungovali z poverenia starostu na podporu miestostarostu pri 
prevedení dražby. Výtky, ktoré sťažovate1ia činia, že prasa nemohlo byť 
zabavené, poneváč i,šlo o jediné prasa obžalovaného a podfa príslušných 
predpisov (§ 22, odst. 6 vládneho nariadenia č. 204/1928, § 362 zák. 
čís. 76/1927 Sb. z. a n. a § 51 exek. zák. zák. čl. LXz r. 1881 vo znení 
§ 2 novely z r. 1908) nemůžu byť ani so svolením exekúta zabavené 
4 ošípané, Že nebola splnená podmienka § 334 zák. čís. 76/1927 Sb. 
z. a n. aby pred zahájením exekučného pokračovania bol dlžník písomne 
upomenutý, aby do 15 dní zaplatil svoj dlh, a aby podfa § 375 zák. čís. 
76/1927 Sb. z. a n. medzi dňom zabavenia a dňom dražby uplynulo 
medzidobie aspoň troch týždňov, kdežto v tomto prípade uplynulo 8 dní, 
dotýkajú sa snáď materiálnej správnosti úradného výkonu, nie však for
málneho oprávnenia zmienených úradných osób. Nejde tu ani o vybo
čenie z formálneho oprávnenia, lebo menované úradné osoby nevykoná
valy pri úradnom výkone dražby nič iného, než k čomu boly poverené 
a čo formálne do oboru ich p6sobnosti prislúchalo. Správne už uviedol 
vrchný súd, že údajné materiálne nesprávnosti mohol obžalovaný v prie
behu exekučného pokračovania u príslušných inštancií uplatňovať a že 
tak neurobil, čím však nestala sa pochybnou formálna oprávnenosť me
novaných osób k služebnému výkonu. 

Na základe dóvodu zmatočnosti podfa čís. I b) § 385 tr. p. domá
bajú sa sťažovate1ia kva1ifikácie trestného činu podfa § 4, odst. 2 a § 6, 
odst. 2 zák. čl. XL/1914, poneváč nešlo o člena, ale orgán vrchnosti, 
ďalej prípadnej kvalifikácie trestného činu podfa § 41 prest. zák., resp, 
podfa zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n. Zmatočné sfažnosti nie sú zá· 
kladné, lebo námestok strarqstov patrí podfa zákona čís. XXII z r. 1886 
k predstavenstvu obce a je tedy členom vrchnosti, v torno prí pade vy
stupoval skutočne ako námestok starostov, tedy ako člen vrchnosti a nie 
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ko jej orgán, a ostatné kvalifikácie sťažovatefmi namietané neprichád
~ajú preto v úvahu, poneváč trestný čin obžalovaného vyplňuje skutkovú 
podstatu ťažšieho trestného činu. 

čís. 5570. 

Aj ked' na nepravej zmenke chýbajú niektoré podstatné náležitosti: 
podl'a predpisov zmenečného zákona a zmenka je neplatná, ide preca 
s hl'adiska trestného zákona o padelanie zmenky, vykonal-li pachatel' 
svojOU č~osťou všetk?: čo nále~í ku skutkovej podstate trestného 
činu podl a §§ 401, 403, Cts. 1 tr. zák. 

(Rozh. zo dňa 7. apríla 1936, Zrn IV 153/36.) 

Obžaloba kládla Š. K-ovi, vedúcemu úradníkovi banky, za vinu, že 
neoprávnene, t. j. bez vedomia a svolenia P. B. opatri1 zmenkovú blan
ketu jeho podpisom, poto;n ju vypl~i1 označením s~my 5.000 .I::,č a 
v banke ju eskontovaJ. S udp rv e 1 s t o li c e podla § 326, CIS. 2 
tr. p. sprosti! obžalova.ného žalob~ pre nedo~tatok d?kazov. ,O d v o, -
I a c í s ú d po doplnem dokazovama uznal obzalovaneho vmnym podl a 
obžaloby zločinom padelania súkromnej listiny podfa §§ 401, 403, čís. 
I tr. zák. 

N a j vy Š š í s ú d zmatočnú šťažnosf obžalovaného čiastočne 
odmietol, čiastočne zamietoJ. 

Z dovodov: 

Obžalovaný Š. K. namieta, že vraj - nakol'ko zmenka bola len vy
plnená dátumom a sumou Kč 5.000.- a ~patrená len jediným podpiso:n 
poškodeného P. B., o ktorom sa ani nevle, bol-h to podpIS vysta~lt~la 
alebo prijímatefa - nešlo !u o platnú zmenku '! ~m:ysle ~enecn~~o 
práva, ale o listinu neplatnu, fals?vame ne1?!at~el hSh?y vsak. nem~ze 
byť trestným činom. Zmen~a, ktor~ bol,a _ zmce~a, n~stala k dIspOZIC!! 
súdu a následkom toho nel ze podl a sťazovatela ustahť skutkovu pod
statu trestného činu za vinu mu kladeného ani v tom prípade, keď by sa 
bol prípadne aj doznal k falšovaniu zmerrky. 

N ámietky obžalovaného nie sú oprávnené. Keď na nepravej zmenke 
aj chýbajú niektoré podstatné nále~itost~ podfa predpis?v zmenečného 

, zákona ide preca s hfadiska trestneho zakona o padelame zmenky, keď 
páchat~f svojou činnosťou vykonal všetko, čo náleží ku skutkovej Po?
state trestného činu podfa § 401 a § 403, čís. 1 tr. z. Okolnosť tedy, ze 
zmenka hola opatrená len falošným podpisom poškodeného P. B. a vy
stavená na Kč 5.000.--, nevylučuje trestnú zodpovednosť obžalovaného. 

Zisteniu skutkovej podstaty falšovania z;nenky pod! a § 403, čís. I 
tr. Z. nie je ani na prekážku, že - ako v sudenom pnpade - bola fa
lošná zmerrka pozdejšie po odhalení činu zničen~, a v d6sle~ku toho ne· 
stála k dispozícii súdu, lebo v tomto smere staC! zlsteme, ,ze bola sku
ločne zhotovená a bola použitá k účelu v § 40 I tr. Z. uvedenemu. Je preto 
bezpodstatná aj námietka obžalovaného, pokiaf tu poukaZUje na ne·· 

·l! 
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správnu kvalifikáciu a tým vecne uplatňuje dóvod zmatočnosti podra 
§ 385, čís. 1 b) tr. p. výtkou, že by následkom uvedených okolností išlo 
prípadne len o podanie súkromnej listiny v smysle § 40 I a § 402 tr. z. 
a nie o padelanie zmenky podYa § 401 a § 403, čís. I tr. z. 

Mylný je aj názor sfažovateYa, že k uskutočneniu skutkovej podstaty 
trestného činu podYa § 40 I a § 403, čís. I tr. z. sa vyžaduje, aby pade
laním sÚkromnej listiny (zmenky) bola zapríčinená aj škoda a aby úmysel 
páchateYa smeroval ku spósobeniu šl,ody. Neplynie to zo zákona a stačí, 
abybola zhotovená falošná súkromná listina (zmenka) a bola použitá 
k tomu, aby sa tým dokázalo trvanie, zánik alebo zmena závazku alebo 
práva. 

Obžalovaný Š. K., ako dirigent banky, ktorý má vo zmenkových vťciach 
zrejme dostatočné skúsenosti, musel si však byť vedomý významu opa
trenia zmenky falošným podpisom poškodeného a toho, že keď túto fa
lošnú zmenku v banke eskontuje, použije ju k tomu, aby tým bola do
kázaná zmenečná zaviazanosť tej osoby, menom ktorej je zmenka pod
písaná. Keď by tedy prípadne aj bolo zistené, že zmenka bola krytá 
v plnej hodnote účastinami a že len omylom sa stalo, že poškodený bol 
uvedomený o sročnosti zmenky, neYze ešte z toho ani po objektívnej 
ani po subjektívnej stránke dovodzovať nevinu obžalovaného. . 

čís_ 5571. 

Slovné injuire, sprevádzané výhrožným pohybom ruky a prednesené 
sice v úradnej budove, ale v nepritomnosti člena vrchnosti, nel'ze pod. 
radlť ani pod pojem násilia ani pod pojem nebezpečnej hrozby v smysle 
§ 2, odst. 2 zák_ čl. XL:1914; podl'a okolnosťl prlpadu ide o prestupok 
neprlstojného chovania na miestach verejné prlstupných podl'a čl. 3, 
odst_ 2, hlavy I, části 1 zákona čís. 126/1920 Sb. z. a n. v znenl zákona 
čís 125/1927 Sb. z. a n. 

(Rozh. zo dňa 8. apríla 1936, Zm IV 110/36.) 

Na j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti O. N, obžalovanému zo zlo
činu násilia proti vrchnosti, odmietol zmatočnú sťažnosť obžalovaného, 
z úradnej povinnosti však z dovodu zmatočnosti podra § 385, č. 1 b) 
tr. p. zrušil rozsudky oboch nižších súdov čo do kvalifikácie a kvalifi
koval trestný čin obžalovaného ako prestupok neprístojného chovania na 
miestach verejne prístupných podl'a čl. 3, odsl. 2, hlavy j, časti 1. zák 
čís. 126/1920 v znení zákona čís. 125/1927 Sb. z. a n. 

Z dóvodov: 

Pri preskúmaní veci z úradnej povinnosti spoznal najvyšší súd toto: 
Rozsudkami nižších súdov bol obžalovaný O. N. uznaný vinným 

zločinom násilia proti vrchnosti pod!'" § 2, odst. 2, zák. čl. XL/I924, 
Kvalifikovaným s použitím § 92 tr. z. podl'a § 20 tr. z. ako prečin, ktorý 
spáchal tým, že dňa 8. mája 19(34 v P. vošiel do jednacej siene okresného 
súdu volaiúc, že má so sudcom niečo hovoriť, a keď ho sudný radca, 
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ktorý práve pojednával, vyzval, aby nerušil p0.iedn~vani.e a počkal na 
h dbe ON. vvšiel ale hneď za dveraml po]ednavace] slene hrozmc 
co,· "' I· k . I asťou ku dverám kričal: " ... dakedy ma reza 1 po pys u na vo]ne, a e 
Pt aznebudeš, ja som Hitler, ja ti ukážem«, následkom toho bol sudca 
er . '.t' 

nútený jedname prerusl . , " . , '" ., 
Odvolací súd uznal, že obzalovany nasll1m prekazal c\enovl uradu 

v rávnom výkone jeho povolania. , .... 
p Pojem násilia vyžaduje, aby pachatel upotrebll, fyzlCke] sIly buď 

riamo proti členovi vrchnosti alebo prol! veClam S,Uvls!aclm, s osobou f hoto člena takže násilie p6sobilo takto prostredecne na tuto osobu, 
V
o 
každom pr'ípade ide o činnosť, ktorá, sa dá prekonať le? fyzickou silou. 

V súdenom prípade nsboly zlstene skuto~no~l!,. ktore by odp?vedaly 
týmto predpokladom, keďze lslo lba o slovne l?]Une spr~vadzane poh~
b m ruky síce v budove vrchnosti, ale v nepntomnosh clena vrchnosh. 
T~to činnosť neYze subsumovať ani pod pojem nebezpečnej hrozby 
v smysle zákona, poneváč chýba tu náležitosť bezpro~trednosl!. ,. 

Preto nevyčerpáva činnosť obžalovaného skutkovu podstatu zlocmu 
násilia proti vrchnosti podl'a § ~, o~t. 2, zák. .čl. XL/1914, ale len 
skutkovú podstatu prestupku nepnstO]nellO chovama na mlestach vere]ne 
Iprístupných podl'a čl. 3, odst. 2, hlavy I, časti I zákona Čís;)26/192.0 
Sb z a n v znení zákona čís. 125/1927 Sb. z. a n., ponevac chovame 
obŽal~vaného bolo bezpochybne nepríst?!né, st~lo, sa } budove súdu, 
tedy na mieste verejne prístupnom, porusJlo vere]nu slusnosf a vzbudIlo 
verejné pohoršenie. 

čís. 5572. 

Kva1ilikácia podl'a § 336, čis. 6 tr. zák. je daná. k~ď ~jednan;e _ v~n. 
nlkov smeruje na páchanie krádeží v ,dobe ~obody. ~m. Il~\le~tne ~nl ca· 
sov'e neoznačených; neYze však uznat na tuto kVlalthkaclu, ;d~:1t o ~o. 
hodnutie o krádežiach, kloré sa majú spáchať pri .ledne) a teJze, pr~le: 
žitosti na určitom mieste a v určitom čase a pn ktorych neurcenyml 
ostávajú len osoby, ktoré majú byť. o~ade?é. _ , •. 

Pokračovanie v trestuom čine zaleZl v uhrne ll1ekol'ko trestnych cm· 
ností tohože druhu, ktoré ohrožujú alebo pocušujú rovnakým sposobom 
ten istý právny slatok a prejavujú rovnaký úmysel. 

(Rozh. zo dňa 8. apríla 1936, Zm IV 121/36.) 

N a j v y Š š í, s ú d .v trestn~j ~ec,i pro!i Z., T. a. s~ol., ,obžalovaným 
zo zločinu krádeze zamletol zmatocnu sťaznost verelneho zaloocu up lat· 
nenú na základe § 385, č. I, b) tr. p. pre pO,m~nutie kval!fi~ácie, podra 
§ 336 č. 6 tr. p. vyhovel vsak zmatocne] staznosl! vereJneho zalobcu 
uplatn~nej z dóvodu zmatočnosti podYa § 385, č. I b) tr., p. pre k.val1f1-
káciu čin ov ako pokračujúceho prečinu krádeže" prípadne preymem~ 
krádeže a kvalifikoval činy jednotlivých obžalovanych ako tol'konasobne, 
kol'ko b'olo po.škodených osob. 

Trestní rozhodnutí XVIII. II 
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Z dovodov: 

Z dovodu § 385, č. I b) tr. p. pre pominutie kvalifikácie podfa § 33fr' 
č. fr tr. z. uplatnená zmiHočná sfažnost' verejného žalobcu nie je zá: 
kladná. 

Krádež spadá pod fažšiu kvalifikáciu podfa § 336, Č. 6 tr. Z., boli-li 
pri nej činní dvaja alebo viacerí členovi a spolku zlodejov. 

Je tedy táto kvalifikácia daná, jestli sa dve alebo viac osob spolčilo 
predom k páchaniu viac neurčitých krádeží v neurčitom počte; súčinnost' 
členov spolku zlodejov pri krádežiach musí tedy spočívat' na povodnom 
ujednaní, ktoré má byf smerodajné pri celom rade krádeží na rozdiel 
toho, jestli dve alebo viac osob sa pre každý z viac prípadov Kf<aU<~ZI 
:zvlášf dorozumely, že krádež spoločne prevedú. 

Z toho vysvitá, že činnosť spadá pod túlo ťažšiu kvalifikáciu iba 
vtedy, keď povodné ujednanie smeruje na pácbanie krádeží v dobe do
hody ani miestne ani časové nepoznačených; nef ze preto uznat' túto kva
lifikáciu, keď ide o dohodnutie na krádeže, ktoré sa majú spáchať pri 
jednej a tejže príležitosti na určitom mieste (na príklad na jednom trhu) 
a v určitom čase a pri ktorých neurčenými zostávajú len osoby, ktoré sa 
podra príležitosti v týchto miestne a časove určených úzkych medziach 
podarí okradnúť. Tu ešte nie je ten nebezpečný komplot, ktorý má na 
zreteli ustanovenie § 336, č. 6 tr. z. v smysle hore vyznačenom, ale ide tu 
len o spolupachatefstvo krádeží pri jednej a tejže príležitosti dohodnu
tých a prevedených. 

Podfa zistenia odvolacieho súdu obžalovaní sa dohodli, že dňa 22. 
cktóbra 1931 na výroČllom trhu v T. podra dohovoreného plánu budú 
páchat' krádeže. Tu ide tedy o miestne aj časove určite poznačený prípad 
viac krádeží, pri ktorých však, hoei boly medzi viac účastníkmi dohod
nuté, nejde o spolok zlodejov v smysle zákona; preto odvolací súd prá
vom túto kvalifikáciu pominul. 

Naproti tomu neprávom odvolací súd kvalifikoval činnost' obžalova
ných ako pokračujúci prečin, prípadne previnenie krádeže, čo vytýka ve
rejný žalobca pod dovodom zmatočnosti podl'a § 385, č. 1 b) tr. p. 

Pokračovanie v trestnom čine záleží v úhrne niekofko trestných čin
ností tohože druhu, ktoré ohrožujú alebo porušujú rovnakým sp6sobom 
ten istý právny sta tok a prejavujú rovnaký úmysel. 

V súdenom prípade bol síce rovnaký sposob porušenia právnych 
statkov a rovnaký úmysel, alechýba predpoklad toho istého právneho 
statku, keďže krádeže boly spáchané na škodu roznych osob, a tedy boly 
porušené rozne právne statky vzhradom na osoby poškodených, takže 
nejde o pokračujúci trestný čin, ale o tofko jednotlivých krádeží, korko 
bolo poškodených osob, keďže ku sčítaniu na jednotný čin v smysle § 335 
tr. z. niet podmienok. 

čís, 5573. 

Proti obžalovanému možno pojednávať podl'a § 1 zákona čís. 8/1924 
Sb. z. a n. v jeho nepdtomnosti aj ked' ide o trestný čin, na ktorý ukladá 
zákon Z3 zvlášť priťažujúcich okolností trest na s!obode vyše piatich 
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okov neprichádzajú-li tieto zvlášť priťažujúce okolnosti v súdenom 
r rlpacÍe v úvahu; taktiež nie je na prekážku takému pojednávaniu súbeh 
Piac trestnýcb čiuov podl'a §§ 97 a nasl. tr. zák., a to v dósledku usta
~ovenia § 1, odst 4 zákona čís. 8/1924 Sb. z. a n. 

(Rozh. zo dňa 16. apríla 1936, Zrn IV 787/35.) 

N a j vy Š š í ~ ú d v trestnej v~ci proti. K.: Sl·, o~žaloyané~u zo 
zločinu prípravy ukladov atď., zamletol zmatocnu sfaznosl obzalova
ného uplatnenú podl'a čís. 6 § 384 tr. p. 

D6vody: 

Zmatok podfa čísla 6 § 384 tr. p. spatruje sťažovatel' v tom, že hlav
né odvolacie pojednávanie bolo konané v je~o nel?rít~l1l;nosti, hoci jeho 
prítomno~f pri ňom hola nezbytne potrebna. Zm~tocna sťaznosť nem 
oprávnena. , 

Zákonom č. 8/1924 Sb. z. a n. bol do dňa jeho vyhlásenia platny 
právny stav zmenený potiaf, že zákon tento dovoli1yoje;lnáv:af .v ne~rí
tomnosti obžalovaného pn hlavnom odvolacom pOJednavam aj v tych 
prípadoch, keď podfa dotedy platných predpisov sa obž.alovaný mu~el 
k nemu predvolaf (§ 413, odst. 2 tr. p. a § 423tr. p.), t. J. keď sproslu
júci rozsudok má byť. zmenený v neprospech obžalovaného~ ,alebo keď sa 
má v ňom previesť dokaz (§ 402 tr. p.), boly-ll zachovane podmlenky, 
stanovené v § I, odst. 1. zák. č. 8/1924 Sb. z. a n. 

Sť ažovater má za to, že v tomto prí pade neni daná podmienka § 1, 
odst. I čís. 1 zák. Č. 8/1924 Sb. z. a n., lebo išlo o trestný čin, na ktorý 
jé zák~nom uložený ako trest hlavný trest vyšší než 5 ročný. Námietka 
neobstojí. 

Obžalovaný bol žalovaný a odsúdený pre zločin prípravy úkladov, 
ktorý sa trestá ť ažkým žalárom od 1 do 5 rokov, tedy pre trestný čin, 
ktorý zákon v citovaném ustanovení predpokladá. Pre zločin prípravy 
úkladov spáchaný za okolností zvlášť priťažujúeich, na ktorý zákon 
ukladá trest ťažkého žalára od 5 do 10 rokov, nebol obžalovaný ani žalo
vaný, ani odsúdený a neprichádza preto táto ťažšia kvalifikácia zločinu 
prípravy úkladov s hradiska § I, odst. I čís. I zák. Č. 8/1924 Sh. z. a n. 
v tomto prípade v úvahu. Námietky sťažovatefove, že súd mal možnosť 
vymerať trest podra ťažšej sadzby, poneváč podfa § 325 tr. p. neni súd 
čo do kvalifikácie činu viazaný návrhom žalobcovým, ako aj že vrchm; 
štátne zastupitefstvo mohlo, poneváč išlo o zmenu sprosťujúceho roz
sudku žiadať pri hlavnom odvolacom pojednávaní o ťažšiu kvalifikáciu 
trestného činu sú v konkrétnom prípade bez významu, poneváč tieto 
možnosti sa n~splni1y. St'ažovatef je ď alej na omyle, má-li za to, že § 98 
tr. z. bol na prekážku konaniu hlavného odvolacieho pojadnávania v ne
prítomnosti obžalovaného, poneváč predmetom pojednávania bol nielen 
zločin podra § 2 zák. na ochr. rep., ale aj prečin podra § 14, čís. 1. zál, 
na ochr. rep. ktorý sa trestá vazením do dvoch rokov, takže podfa § 98 
tr. z. bola d~ná zákonná možnosf zvýšif trest pri súbehu so zločino:n 

ll' 
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o dva roky. St'ažovatel' však prehliadol, že zálOOrr ě'.. S!l<lt24' Sb. z' .. a' 
nanadll,v § 1, odst. 4,Pre prípad súlrehu viaC' mstných čiinov (03 '!!Ii--"l)~) 
tr. z.), ze v tako?, pnpade nemaže sa neprít0lllll1etrnu obžalovanemu 
merať ako hl,avny tres! na slobode od pat' rakllDV bžší, z čoho plynie 
1 v takom pr;pade n:ozno konat', hlavné odvc>lacie plifjednavanie v treVri
~omnosh obzalovaneho, pravdaze s obmedzlmím § 1. odsL <L zák 
c. 8/1924 Sb. z. a n. • 

čis, 5574. 

Porušenie zákona v ustanoveni § 8, odst. 3 zákona čis. 31/1929' Sh 
z. a 0-: uložil-Ii súd obžalovanému, odsúdenému len pteprestupok, ná.~ 
hradoy .trest na slobode za nevymožitel'ný trest peňa:žitý vo výnrere' pre
sahujúcej 14 dní. 

(Rozh. zo dňa 16. apríla 1936, Zrn IV 127/36.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti P. B. pre zločin podvodu: 
vyhovel opravnému prostriedku pre zachovanie právnej jednotnosti pa
danému, generálnou prokurat~rou p,odl'a § 441 tr. p. a vyslovil, že' pra
voplat~ym rozsudkom kraJskeho sudu v Berehove zo dňa 5. februára 
1935, c. J. Tk 614/34-36, bol porušený zákon v ustanoveni 03 B odsl. 3 
zákona zo dňa 21. marca 1929, čís. 31 Sb. z. a n. Pod!'a § 442 odst. 7 
Ir. p. zrušil najvyšší súd tento rozsudok vo výroku o náhradno~ treste 
uloženom obžalovanému pre prípad nevymožitel'nosti trestu peňažitéh~ 
a vym~ral tento ~áhradný trest znovu J'! o dl' a § 22 prest. z. a § 8, odst. I 
a 3 zakona zo dna 21. marca 1929, ClS. 31 Sb. z. a n. uzamknutím na 
14 dní. 

D OV o dy: 

P. B., obžalovaný verejným žalobcom pre zločin podvodu podl'a § 50 
tr. nov., § 381, čís. 3 tr. z., bol rozsudkom krajského súdu v Berehove 
zo dňa 5. února 1935, .Čís. jedno Tk 614/34-36, uznaný vinným prestup. 
kom mastičkárstva podl'a § 92prest. zák Podl'a rozsudku sa tohoto 
prestupku dopustil tým, že v dobe od 22. do 25. máia 1934 v R. bez 
predp,saného oprávnenia za odmenu liečiI a predával lieky. Za tento 
čin mu bol uložený peňažitý trest 1.000 Kč, v prípade jeho nevymožiteY· 
nosl! uzamknutia na 40 dní, bezpodmienečne. Rozsudok stal sa ihneď 
pravoplatným. 

PodYa § 8, odst. 3 zákona zo dňa 21. marca 1929, čís. 31 Sb. z. a n., 
nikdy nesmie byť Čas náhradného trestu za nevymožitel'ný trest peňažitý 
pri odsúdení za prestupok vyšší než 14 dní. Keď prez to krajský súd 
obžalovanému, odsúdenému iba pre prestupok, uložil náhradný trest za 
~~v~možiteY t;Ý trestyeň~žitý vo ~ýmere 40 dní, tedy vo výmere presahu
Juce] 14 dm, porusll zakon v Cltovanom ustanovení. Bolo preto vyho
vené opravnému prostriedku generálnej prokuratúry pre zachovanie 
právnej jednotnosti a vyslovené hore opísané porušenie zákona. 
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ponev.áč týmlto poruŠf1J11m zákona bol obžalovanému Uložený prís
llejsí .trest, než je iPodl'~, zákona prípustný, stalo sa porušenie to, tvoriace 
zmatok p"dYa § 385, ClS. 2 tr. p., v neprospech obžalovaného. Dosled· 
kom toho bol roz~ud?k krajského súdu v Berehove v smysle § 442, 
,odsl. 7 tr. p. zruseny vo vyroku o nahradnom treste za nevymožitel'ný 
peňažitý trest a tento náhradný trest tol obžalovanému znovu mierou 
.zákoDU odp.ovedajútou vymeraný. 

Čis. 5575. 

Odp1lrují-li si projevy obhájce a obžalovaného co do vzdání se 
opravných prostředků, má vůle obviněného jako vlastn/ho domini HEs 
přednost před vůli obhájoovou, pokud zákon neustanovuje jinak. 

Pouhé prohlášeni obhájcovo, že se vzdává opravných prostředku, 
:nemá právního významu, není-li v něm obsaženo oznámení rozhodnElH 
samotného obža1<waného, že, znaje podstatný obsah rozsudku vzjáv~ 
se opravných prosltedků proti němu. ' 

podle § 459 tr. ř. je obviněnému nedostavivšimu se k hlavnimu pře
líčeni doručiti opis rozsudku, i když byl při hlavním přelíčeni zastoupen 
obhájcem. 

Nedostavil-li se obžalovaný k hlavnímu přeUčení, nenastává právní 
účinek vzdání se opravných prostředků prohlášením obhájcovým, nýbrž 
teprve marným uplynutlln zákonné lhůty, kterou má obžalovaný k ohla-
šení opravných prostředků. " 

Okolnost, že opravný prostředek byl podán po vyhlášení rozsudku 
avšak ještě před započetlm lhůty pro opravný prostředek určené, nenl 
na závadu věcnému vyřízení opravného prostředku. 

(Rozh. ze dne 17. dubna 1936, Zrn I 340/36.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací po ústním líčení o zma
teční stížnosti jSenerální prokuratury na záštitu zákona vyslovil, že po· 
stupem okresmho soudu v Karlových Varech, pokud rozsudek ze dne 
28. března 1935, jímž byli obžalovaní A. P. a O. P. uznáni vinnými pře
stupkem proti vel'ejným zřízením a opatřením podle § 312 tr. z. obžalo
vaným k hlavnímu přelíčení Se nedostavivším nedoručil a u~nesením 
krajského soudu v Chebu jako soudu odvolacího ze dne 6: června 1935 
jímž byla stížnost podaná obhájcem do výroku uvedeného rozsudkt; 
o náhradě útrat domnělého poškozeného zamítnuta, byl porušen zákon 
v ustanoveních §§ 459, 466, odsl. .2, 481 tr. ř. 

Důvody: 

Rozsudkem okresního soudu v Karlových Varech ze dne 28. března 
1935 uznáni byli obvinění A. P. a O. P. vinnými přestupkem podle 
§ 312 tr. z., spáchaným tím, že slovem urazili JE., předsedu osvětlo· 
vací komise ouce R. při výkonu jeho úřadu, a odsouzeni také podle § 393 
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tr. ř. k náhradě útrat právního zastoupení soukromého účastníka J. E. 
!< hlavnímu přelíčení se dostavil jako zástupce soukromého účastníka 
Jeho právní zástupce Dr. E. L., advokát v Karlových Varech, který se 
připojil k návrhu veřejného žalobce na potrestání obviněných a žádal 
náhradu útrat. 

Z protokolu o hlavním přelíčení je patrno, že se obvinění, ač řádně 
obesláni, k přelíčení nedostavili. Dostavil se pouze jejich obhájce, který 
se vykázal řádnou plnou mocí obviněný,ch, omluvil jejich nedostavení 
a souhlasil, aby Se přelíčení konalo v jejich nepřítomnosti. Nato soudce 
prohlásil usnesení, že bude podle § 459 tr. ř. jednáno v nepřítomnosti 
obviněných. Po skončení jednání byl prohlášen rozsudek odsuzující. 
O dalším postupu obsahuje protokol tyto údaje: »Rechtsmittelbelehrung 
- Rechtsmittelverzichf«. Protokol je podepsán také obhájcem. 

Dne 2. dubna 1935 došlo okresnímu soudu v Karlových Varech po
dání obhájce obžalovaných, dané na poštu dne 1. dubna 1935, jímž tento 
jménem obžalovaných podává stížnost do výroku, jímž byla obžalova
ným uložena náhrada útrat právního zastoupení soukromého účastníka. 
Stížnost dovozovala, že jde o trestný čin veřejnožalobní podle § 312 
tr. z., z něhož uraženému nepovstala soukromoprávní škoda. 

Usnesením ze dne 6. června 1935 zamítl krajský soud v Chebu jako 
soud odvolací pro přestupky stížnost obžalovaných s odůvodněním, že 
se obžalovaní výslovně vzdali opravných prostředků, kteréžto prohlášení 
je neodvolatelné a zahrnuje v sobě i vzdání se práva stížnosti do výroku 
o útratách. 

Vylíčeným postupem soudu první stolice jakož i uvedeným usne
sením soudu druhé stolice byl porušen zákon v ustanoveních §§ 459, 
466 a 481 tr. ř. O platném vzdání se práva stížnosti do výroku o útra
tách obžalovanými nemůže býti řeči. 

Obhájce může se sice jménem obviněného opravných prostředků 
vzdáti, a to s týmž právním ůčinkem, jako by to byl učinil obviněný sám, 
byť i tento nemělo tom vědomí, neboť obhájce nepotřebuje ani k tako
vému úkonu zvláštní plné moci (§ 44, odst. 1 tr. ř.) a ostatně byl k tomu 
podle předložené plné moci výslovně oprávněn. 

Jsou-li však obhájce a obviněný různého mínění, rozhoduje vltle obvi
něného, ovšem jen za předpokladu, že tato vltle byla projevena vůči 
soudu, neboť vlastním a hlavním subjektem procesním zltstává obviněný 
sám, jehožto procesní osobnost nemá býti obhájcem z řízení vytlačena, 
nýbrž jen doplněna. U dispositivních úkonlt jako obzvláště u disposice 
s opravnými prostředky - jinak je tomu u procesních návrhlt a prohlá
šení týkajících se prltvodního řízení v případech nutné obhajoby (viz 
rozh. čís. 1900 Sb. víd. n. s.) - má proto v případě rozporu mezi odpo
rujícími si projevy obhájce a obviněného vůle obviněného jako vlastního 
domini litis přednost před vůlí obhájcovou, pokud zákon, jako na př. 
v § 50, .odst. 1 zák. čís. 48/1931 Sb. z. a n. jinak neustanovuje (viz 
Storch, Rízení trestní 1., str. 332. Storch, Orunhuts Zeitschrift, 1889, 
str. 335-338, Rulf-Oleispach, Der aster. Strafprozess, str. 143, Mayer, 
Kommentar zUf osterr. StPO. 1., str. 173, 174, Lohsing 1933, str 166, 
Sieiner, Bemerkungen zur Legitimation des Armenvertreters, Richter
zeitnug 1935, str. 78). 
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Z toho vysvítá, že obviněný nemůže vzdáním se obhájcovým býti ni
kterak vázán a že může v zákonné lhůtě k ohlášení opravných prostředků 
t~to vzdání se odvolati, a to buď výslovným odvoláním nebo tím, že 
ohlásí opravné prostředky a tím dá najevo, že s postupem svého obhájce 
nesouhlasí. Jako pro veškeré kroky, které obhájce podniká za obžalova
ného tak také pro vzdání se opravných prostředků platí domněnka, že se 
děje 'za souhlasu obžalovaného, jen potud, pokud není prokázán opak. 

Právní účinek vzdání se opravných prostředků - právní moc roz
sudku - nenastává proto v takovém případě prohlášením obhájcovým, 
nýbrž teprve marným uplynutím zákonné lhůty, kterou má obžalovaný 
k ohlášení opravných prostředků. Pouhé prohlášení obhájcovo, že se 
vzdává opravných prostředků, nemá proto právního významu, není-Ii 
sdělením rozhodnutí samotného obžalovaného, že, znaje podstatný obsah 
rozsudku, vzdává se opravných prostředklt proti nemu. 

V souzeném případě nelze sice tvrditi, že se obvinění dozvěděli od 
obhájce o obsahu rozsudku a že, co se týče výroku o náhradě útrat práv
ního zastoupení soukromého účastníka, projevili uvedenou stížností 
odpor proti postupu obhájcovu, neboť stížnost byla za obžalované po
dána zase jen obhájcem a nebyla podepsána obžalovanými samými. 
V obou případech jde jen o projev zmocněného sice obhájce, nikoli však 
o osobní projev obžalovaných samotných. 

Třebaže tu proto není případ zmíněného rozporu mezi projevv 
obhájce a strany, přece nebyla vzdáním se obhájcovým založena právní 
moc rozsudku, neboť lhůta, po kterou obžalovaní mohou u.platňovati sta
novisko odporující postupu obhájcovu, totiž lhúta podle zákona k podání 
opravných prostředků jim příslušející, ještě neuplynula, jak bude do-
vozeno. . 

Obvinění se k hlavnímu přelíčení nedostavili a rozsudek byl vyhlá
šen v jejich nepřítomnosti. Bylo jim proto podle závazného zvláštního 
předpisu § 459 tr. ř. doporučiti úřední opis rozsudku, od kteréžto doby 
by jim podle §§ 466, odst. 2, 481 tr. ř. teprve počala běžeti lhůta k ohlá
,šení, pokud se týče k podání opravných prostředků (Storch, Trestní 
řízení ll., str. 525, Mayer III., str. 669, Lohsing, 1932, str. 499). Zákon 
při tom - obdobně jako v řízení před soudním dvorem podle § 269 
tr. ř. (viz Storch II., str. 482) - nečiní rozdílu pro případ, že byl obvi
něný zastoupen obhájcem. 

J de-li totiž o obžalovaného k hlavnímu přelíčení se nedostavivšího, 
může se obžalovaný teprve, když rozsudek jest mu doručen a obžalovaný 
z něho seznal jednotlivé jeho výroky (o vině, trestu, nepodmíněnosti od
souzení atd.), proti nimž má právo vznésti opravné prostředky, rozhod
nouti, zda a jaké opravné prostředky vznese, řídě se při tom poučením 
° opravných prostředcích, které mu musí býti zároveň s opisem rozsudku 
zasláno. Obžalovaný nemusí ovšem vyčkati doručení opisu rozsudku 
a mltže ohlásiti, pokud se týče podati opravné prostředky již dříve, když 
se jinak dozvědělo obsahu rozsudku (od svého obhájce, z novin a pod.). 

Podle toho, co uvedeno, je názor odvolacího soudu, jako by rozsudek 
prvé stolice vzdáním se obhájcovým vešel v pravomoc, a jako by obža
ovaní již nebyli oprávněni podati útratovou stížnost podle § 481 tr. ř., 
právně mylný. 
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Bylo naopak na soudu odvolacím, aby uložil soudu prvé stolice, by 
především ve smyslu § 459 tr. ř. doručil rozsudek prvé stolice i s náležI_ 
tým poučením o opravných prostředcích obžalovaným samým, a aby pak 
vyčkal, jak se obžalovaní ve třídenní lhůtě k podání opravných prostřed
ků podle §§ 466, 481 tr. ř. jím příslušející osobně zachovají. Projeví-li 
obžalovaní totiž v této lhůtě osobně, že nesouhlasí s obhájcovým vzdá
ním se (všech) opravných prostředků a že jejich vůli odpovídá podaná 
již stížnost, bylo by o ní ve věci samé bez ohledu na vzdání se obhájcovo 
rozhodnouti. Jen v opačném případě bylo by stížnost z důvodu tohoto 
vzdání se odmítnouti. 

Při tom se ještě podotýká, že věcnému rozhodnutí o stížnosti samo
zřejmě nebrání okolnost, že stížnost byla obhájcem podána dříve, než 
začala běžeti lhůta příslušej ící obžalovaným k podání opravných pro
středků. Bez účinku bylo by ohlášení nebo podání opravného prostřed
ku jen před vyhlášením rozsudku, poněvadž podání opravného prostřed
ku má za předpoklad jsoucnost rozsudku a v předchozím období je 
možná jen výhrada opravného prostředku (viz § 281, posl. odst. tr. ř. 
a § 284, odst. I Ir. ř. arg. : po prohlášení rozsudku). 

Okolnost však, že opravný prostředek byl podán po vyhlášení roz
sudku, avšak ještě před započetím lhůty pro opravný prostředek určené, 
není na závadu věcnému vyřízení opravného prostředku a nečiní jej for
málně vadným. Nasvědčuje tomu i ustanovení § I zák. čís. 3/1878 ř. z ... 
podle něhož jen opožděnost, nikoliv však předčasnost zmateční stížnosti 
má v zápětí její zamítnutí. 

čís. 5576. 

Obžalovanému, jenž byl zproštén toliko z důvodu omluvitelného 
omylu a jak hmotně (§ 34, odst. 4 zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n.) tak 
morálně (§ 7, odst 3 zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n.) zatižen, nelze upříti 
práV'o podati zmateční stížnost za tím účelem, aby dosáhl z jiného dů
vodu zproštění, jež ho v žádném směru nezatěžuje. 

K důkazu omluvitelného omylu nepostačuje, opírá-li se tvrzení D jeho 
omluvitelnosti o zcela všeobecné, ryze subjektivní úsudky jiných osob. 

(Rozh. ze dne 17. dubna 1936, Zrn II 488/35.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stíž
nosti soukromého žalohce do rozsudku krajského soudu ve Znojmě Ze 
dne 24. května 1935, jímž byl obžalovaný podle § 259, Č. 2 tr. ř. zpro
štěn obžaloby pro přečiny podle §§ 1,2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n., 
zrušil napadený rozsudek, jakož i usnesení o útratách a uznal obžalo
vaného vinným přečinem pomluvy podle § 2 cit. zák. 

Z důvodů: 

Obžalovaný byl podle § 259, Č. 2 tr. ř. zproštěn obžaloby proto, že 
se mu prý podařil důkaz omluvitelného omylu podle § 6, odst. 2 bl, 3 zá-
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k a o ochraně cti při čemž bylo podle § 7, odst. 3 cit. zák. vysloveno, 
on '. d·l' h k t· t' b I d k' , že pravdivost uvedenych a s e enyc s u ecnos I ne ya ,o azana, 

a usnesením z 24. května 1935 bylo pO,dle § ~.4, ods~, 4 CIt. zak. vyslo-
no že se útraty právního zastupovam navzajem ruSI. 

ve Pokud nalézací soud zjistil, ž~ obža!o~a~ý s~íhané články sám ?a
. al a do tisku dal a pokud dospel k zaverum, ze obsah zazalovanych 
~~roků podle toho, jak je soud vy~ládá, I}aplňuj~ skutkoy,?u podstatu 
}ečinu podle § 2 zák. o ochr. ch, ze SI obzalovany byl urazl!ve povahy 

PlánkU vědom že ohledně článku uveřejněného v čísle 15 periodického 
~asopisu Z. o. ~e dne 13. dubna 1934 není zbaven viny ani tím, že tu podá
cal zprávu o soudním přelíčení, a že se konečně důkaz pravdy obžalo
~anému nepodařil, zůstal rozsudek první stolice ?bž.alovapÝ,m nenapa
den ačkoliv mu bylo jak bude dovozeno, procesualne mozne, rozsudek 

u'vedených směrech napadnouti za tím účelem, aby nebyl zproštěn 
~oliko z důvodu omluvitelného omylu. 

Pro právní stav, jak byl založen zákonem Č. 124/1.9:4 Sb. z. a. n. 
před působností zákona Č. 108/1933 Sb. z. a n., .~ylo jlZ rozho;inuhml 
zrušovacího soudu Č. 3100 a 3600 Sb. n. s. (VIZ tez pr? ob?r praya sl?
venského rozh. Č. 4608 Sb. n. s.) "Jsloveno a zevrubne ?duvodl!e~o,. ze 
zprošťujícím rozsudkem ve smyslu "'§ 281, odst. 1,259, c. 2 tr. r. je jen 
takový rozsu~ek, jím~ byl. obžalovaný ~,Rroště~ úplně a bez výhra?y, 
takže jeho zajem nem dotcen am vedlejslml vyro~y r.ozsudk~, ze ,,-s~k 
nejde o zprošťující rozsudek v tomt? smy~I~, byl-I! ohzalov!l:;y .zpr~sten 
z důvodu § 4 tisk. novely (ve starem znem) a byl-I! z~rost:ny obzal?
vaný takto zatíž:n. z!v?zky uvede~ými y § 13, od~t. 2 CIt. }akona a za
ležejícími v uverejnem rozsudkoveho vyroku I s vyrokem, ze pravdIVost 
zpráv nebyla dokázána, a.v povin~osti n~hra?iti žal?~ci útraty: Bylo 
proto osobám takovým zpusobem Jen neuplne zprostenym pnznano 
oprávnění podati zmateční stížnost. Stačí tu poukaz na důvody .uvede
ných rozhodnutí, naj~ě rozh?dnutí Č. 3100 Sb. n~ s .. a nutno se j~n za
bývati otázkou, zda zasady judIkaturou takt? vytcene.pozbyly ;;ve plat
nosti zákonem Č. 108/1933 Sb. z. a n. Tu Je sIce pnpushh, ze novou 
úpravou ochrany cti byly závazky, jež má pro odpovědného redaktora 
v zápětí zproštění toliko z důvodu omluvitelného omylu, J;OJ:ěkud zmír
něny' neboť podle § 12 zák. č. 108/1933 Sb. z. a n. a najme podle § 7 
zák. 'č. 124/1924 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky Č. 145/1933 Sb. z. a .o. 
nepřichází již uveřejnění rozsudku, :ctť z. jakéhokoliv důvodu zprošťují: 
dho, v úvahu a podle § 34, odst. 4 zak. c . .108/1933 Sb. z. a n. nehrad: 
již obžalovaný vůbec, tudíž ani odl?oyěd~y reda~tor a vy~,:,;a~el, hyHI 
z důvodů omluvitelného omylu zprosten, zalobcl utraty. UvaZl-I! se VS~K, 
že obžalovaný v takovém přJpadě. n~má podle, § 34" odst. 4 z~k. 
Č 108/1933 Sb. z. a n. proti zalobCl !,aro~1;l na.nah:~du l:;trat.!re?tmho 
řízení takže se útraty stran v takovem pnpade vzajemne ruSI, Jak se 
též st~lo v souzeném případě, a že i ~ýrok do ro~sudku, byť i .neuv~řei· 
něného, pojatý, že pravdivost uv.e~e?ych ne~? sdelenY,ch, skutec~.?sh ne: 
byla prokázána, znamená stále Jeste onu "!1jmu, moralm«, o ~IZ mluil 
svrchu zmíněné rozh. Č. 3100 Sb. n. s., nemuze byh pochybno, ze am po
dle právního stavu jak byl založen zákonem Č. 108/1933 Sb. z. a n., 
nelze obžalovaném~, jenž byl zproštěn toliko z důvodu omluvitelného 
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omylu a zmíněným již způsobem jak hmotně, tak morálně zatížen, upříti 
právo podati zmateční stížnost, aby dosáhl zproštění z jiného důvodu 
t. j. zproštění, jež obžalovaného v žádném směru nezatěžuje. ., 

Je-li tomu tak a zůstal-li rozsudek obžalovaným přes to nenapaden 
bylo na soudu zrušovacím, aby uvedené právní závěry a úsudky roz: 
sudku vzal za základ svého rozhodnutí. 

Zprošťující výrok se opírá, jak uvedeno, výlučně o úvahu, že se obža
lovanému zdařil důkaz omluvitelného omylu. Mohlo by to býti pochyb
né jen, pokud jde o stíhaný výrok »získá si jen opovržení slušných lidí 
a dočká se toho, že s ním nebude nikdo jednati«; neboť rozhodovací dů
vody mluví tu o pouhé, se zřetelem na zjištěné pravdivé skutečnosti 
oprávněné kritice, která prý z přípustných mezí nevybočila. 

Kdyby toto místo rozhodovacích důvodů mělo po přípaciě poukazo
vati k názoru nalézacího soudu, jako by tu byl obžalovaný prost viny 
s hlediska § 6, odst. I zák. č. 108/1933 Sb. z. a n., byl by tento názor 
pochybený, k čemuž zmateční stížnost - zřejmě pod zorným úhlem 
zmatku č. 9 a) § 281 tr. ř. důvodně poukazuje. 

Je sice správné, že případy výkonů, jejichž kritiku má ustanovení 
'9 6, odst. 1 cit. zák. na mysli, jsou tam uvedeny jen příkladmo. Nutm 
I výkony veřejného života, zejména veřejných a politických činitelů zá
sadě tohoto ustanovení podřaditi tím spíše, kdyžtě právě politický život 
jest a má býti předmětem úvah ve veřejném tisku (rozh. Č. 5135 Sb. n. s. 
a Zrn I 278/36). Leč podle výslovného ustanovení § 6, odst. 1 je taková 
kritika beztrestná jen tehdy, nebyly-li překročeny meze věcného posuzo
vall1 toho kterého výkonu. To neplatí o kritice, Iderá se dotýká osobní 
hodnoty a mravní kvality napadeného a obsahem nebo formou nabývá 
takového rázu sesměšňujícího, že se tím postižený snižuje v úctě a váž
nosti spoluobčanů (rozh. č. 4143, 4493, 5187 Sb. n. s.). 

V souzeném případě bylo o soukromém žalobci tvrzeno, že si svým 
chováním získá jen opovržení slušných lidí. Nelze souhlasiti s názorem 
nalézacího soudu, že tento výrok podle pojetí průměrného soudného čte
náře znamená jen, že jednání soukromého žalobce bude zavrhováno a 
odsuzováno jako jeho politické funkci neodpovídající a že za takových 
okolností s ním ve věcech veřejných nikdo nebude chtíti jednati; nikterak 
neomezené znění posled~í věty souzeného článku pOUkazuje naopak 
s hlediska předpojatého čtenáře k úsudku, že se soukromý žalohce chová 
neslušně do té míry, že je to - zřejmě s hlediska . společenského - až 
opovržlivé. Že takový útok vybočuje z mezí věcného a objektivního po
su~ování veřejných či politických výkonů jako takových a naopak smě
řUJe proti osobní hodnotě a mravní kvalitě žalobce, jenž se tím snižuje 
v úctě a vážnosti spoluobčanů, je na bíle dni. Pak tu nejde již o vykoná
:vání práva podle § 6, odst. 1 zák. Č. 108/1933 Sb. z. a n. příslušejí
cího, nýhrž o útok na osobní čest, jemuž se může dostati beztrestnosti 
jen splněním podmínek vytčených v § 6, odst. 2 a) nebo b) cit. zák. 

Zdá se ostatně, že nalézací soud předpokládá beztrestnost obžalova
ného i v příčině právě probraného místa jen s hlediska zdařeného prý 
důkazu omluvitelného omylu. Tomu nasvědčuje především formulace 
příslušného místa rozhodovacích důvodů, podle nichž je souzená ;;tal' 
,1"'11 nr~rn('I11 fpnrodukcí toho. iak na věc nazírali svědci uráž1ivýrh vý-
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padů redaktora D. vůči Dr. P.« a podle nichž je uvedený závěr za těchto 
oměrů, t. j., hledě ke. sd~lením .s;rě91~ů a ovšem též. ke }jištěn~m pravdi

eým skutečnostem, o cemz byla lIZ rec, nouhou opravnenou knltkou. To
mU nasvědčuje dále okolnost, že napadený rozsudek v enunciátu bez vý
jimky vyslovil, že pravdivost uvedených a sdělených skutečností doká
zána nehyla, což by nebylo srovna telno s úsudkem, že část zažalovaných 
výroků je objektivně oprávněnou kritikou; konečně tomu nasvědčuje, že 
soud co do útrat celého řízení uznal ve smyslu § 34, odst. 4. zák. o ochra· 
ně cti na vzájemné zrušení. 

A tu platí pro celý rozsah rozsudku že je stižen zmatkem Č. 9 bl 
§ 281 tr. ř., pokud nalézací soud zprošťující nález opírá o zdařilý prý 
důkaz omluvitelného omylu. 

Především je podotknouti, že otázka, zda se podařil důkaz omlu
. vitelného omylu, jest - vyjma ovšem skutkové předpoklady tohoto dů
kazu - otázkou právní, kterou je zrušovacímu soudu přezkoumati s hle
diska zmatku Č. 9 b) § 281 tr. ř. srovnáním skutečností nalézacím sou
dem podle výsledků průvodního řízení zjištěných s tvrzeními, která jsou 
předmětem obžaloby (rozh. č. 4908 Sh. n. s.). 

Nalézací soud zjistil sice na základě provedených důkazů zcela vše
obecně že soukromý žalobce opětovně osobními nevěcnými výpady člena 
obecního zastupitelstva Dr. P. sesměšňoval, urážel a že při tom křičel, 
dospěl však přes to sk?ro jedním dechem k závěru, že se obža~o,:anému 
důkaz pravdv nepodanl, a to am potud, pokud byl soukromy zalobce 
stíhanými články ohviňován, že odpůrce sesměšňuje a uráží, že při tom 
leřičí a používá v.šech možných věcí, jen ne důkazů přesvědčivých«, Roz
sudek odůvodňuje toto stanovisko ohledně důkazu pravdy zjištěním, že 
byl prokázán j~n jediný ,k~n:mtní a urČitý, 1rok soul~ro~ého ž~lobce, 
který hy tvrzenemu chovam zalobcovu nasvedcoval, tohz vyrok, "ze Dr. 
P. jako český ředitel mohl by se styděti něco takového mluviti«. 

Nalézací soud má za to, že takový skrovný podklad nestačí, aby byl 
důkaz pravdy pokládán za zdařilý, usuzuje však, že k důkazu omlu
vitelného omylu stačí všeobecné zjištění opětovných urážlivých útoků 
vůči Dr. P., kteréžto útoky obžalovaný částečně sám slyšel, částečně zvě
děl od členů obecního zastupitelstva. Obžalovaný mohl prý sdělení těchto 
osob pokládati za věrohodná, poněvadž odpovídala také tomu, co sám 
slyšel, takže nebylo prý třeba dalšího šetření, zda-li to, co mu bylo sdě-

- leno, je pravda čili nic. Při tom vychází nalézací soud z přesvědčení, že 
informátoři obžalovaného si nezapamatovali jednotlivé výroky, poněvadž 
si je nezaznamenali a výroky při rozčilení, které tehdy ve schůzi vládlo, 
neutkvěly jim v paměti. Z toho vyplývá zcela jasně rozsudkový před
poklad, že oni členové obecního zastupitelstva informovali obžalovaného 
rovněž jen zcela všeobecně bez uvedení konkretních událostí, příběhů 
a skutečností. Rozsudek je na omylu. 

Nejen důkaz pravdy, nýbrž i důlmz omluvitelného omylu musí se 
odnášeti k okolnostem, týkajícím se obsahu pozastavené zprávy (rozh. 
Č. 3870 Sb. n. s.). V tomto směru musí tudíž pachatel dokázati, že měl 
pro své tvrzení - tudíž v souzeném případě pro tvrzení, že soukromý 
žalobce sesměšňováním, urážením odpůrců atd. choval se neslušně do 
té míry, že to bylo až opovržlivé - takové podklady, jež mu -- nikol1 
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snad jen podle jeho subjektivního nazírání, nýbrž při objektivním jich 
zkoumání s hlediska redaktora průměrných schopností a povinnosti 
svého povolání normálně plnícího - pro svou vnitřní spolehlivost a p·ře
svědčivost mohly postačiti, aby ona tvrzení mohl pokládati za pravdivá 
(rozh. Č. 3451, 3542, 5171 Sb. n. s. a Zm II 108/36). Bylo najmě v roz- . 
hodnutí Č. 5171 Sb. n. s. vysloveno a odůvodněno, že s takového hlediska 
objektivního nestačí poukaz na nezjištěného informátora, poněvadž by 
se tak vymklo kontrole, zda pachatel mohl zprávu pokládati důvodně za 
pravdivou; podobně nemůže ani v souzeném případě stačiti, opírá-li se 
domnělá omluvitelnost omylu o zcela všeobecné, ryze subjektivní úsud
ky jiných osob a nikoli o konkretní, určité skutečnosti, ježto se tu vy
myká kontrole, jaký byl skutečný podklad urážlivých tvrzení. Bylo proto 
na obžalovaném, aby se nespokojil pouhými úsudky politických odpůrců 
žalobcových, nýbrž aby před uveřejněním článku vhodným způsobem 
zjistil, o jaké konkretní skutečnosti jde, poněvadž jen na základě těchto 
by redaktor průměrné schopnosti a bedlivosti mohl zkoumati a přesvěd
čiti se, zda tyto skutečnosti jsou postačujícím podkladem pro urážlivé 
tvrzení, 'že žalobci stačí sesměšňovati, urážeti a pod., že se nechoval 
slušně a že to jde tak daleko, že si tím získá jen opovržení slušných 
lidí. 

Ony všeolrecné údaje svědků nepostačily soudu ke zjištění, že se ža
lobce choval tak, jak mu bylo vytýkáno. Nebylo-li pak obžalovanému 
podle zjištěného stavu věci nic více známo a byly-li jeho podklady právě 
tak neurčité, všeobecné a po této stránce nespolehlivé, neměl ani on podle 
objektivního měřítka postačujícího podkladu, aby mohl tvrzené jím sku
tečnosti důvodně pokládati za pravdivé. Platí to tím spíše, pokud obžalo
vaný v druhém článku, uveřejněném až dne 13. dubna 1934, skoro 14 
měsíců po tom, kdy bylo trestní řízení pro první článek zahájeno, uráž
livé útoky opakoval, tudíž v době, kdy mu podle výsledků hlavního pře
líčení ze dne 5. dubna 1934, jehož se zúčastnil, bylo povědomo, co jeho 
informátoři udali před soudem. 

Za těchto okolností je právně pochybený názor nalézacího soudu, že 
obžalovaný dokázal takové okolnosti, pro které uvedené skutečnosti 
mohly býti důvodně poklildilny za pravdivé, wž stížnost zřejmě s hle
diska zmatku Č. 9 b) § 281 tr. ř. právem uplatňuje. 

čís. 5577. 

Pohl'adávka nemaže byť predmetom sprenevery. 

(Rozh. zo dňa 17. apríla 1936, Zrn IV 745/35.) 

N a j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti E. S. a spol. pre zločin spre
nevery atď. vyhovel zmatočným sťažnostiam obžalovaných uplatňova
ným na základe § 385, č. I a) tr. p., z tohoto dovodu zmatočnosti zrušil 
rozsudky oboch súdov nižších stolíc v celom rozsahu a obžalovaných 
E. S. a V. S. oslobodil podYa § 326, č. I tr. p. od obžaloby pre zločin 
sprenevery podfa § 355 a 356 tr. z., resp. pre zločin ukryvačstva podra 
§ 370, odst. 1. tr. z. na niCh podanej. 
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Z dovodov: 

Proti rozsudku.vr~h,:ého ~údu,ohlás~li obžalovaní ~. S. a V. S. zvol~: 
.' bhájcom zmatocnu sťaznost na zaklade § ~85, c. I a) tr. p. Zma 
hYťneO sťažnosti obžalovaných neYze odopreť op:avn~me. . " 
to p~dYa zisteného skutkového stavu obzalovana E. :o. v~d!ac o dlzobach 

o'ho syna obžalovaného V. S. u flrmy ~. a M." postupll!'- telto fl,rme 
SV) .t fke svojho syna - s jeho vedomlm - plsomne dna 6. oklobra 
a~~;e~~~ju pohYadávku, ktorú uplatňovala u krajské~o ~ivilné~? súdu 
I prahe voči P., a to po výšku 15.~00 Kč. ku kryhu recenyc_h dlzob. Po
v
d 

._. (dňa 31 oklóbra 1930) doslo v clVllnom spore so zalovanou P. 
z e)Sle . , 'kl d t't k a'vk P ne-. pohYadávke k pokonavke a na za a e e) o po on y '.-
.0 o~~) ostupe uvedomená _ zaplatila k rukám dr. A. H., pravneho 
byVSl o P - ' E S - k "I 'stu cu E. S-ovej, čiastku 9.000 Kč. Obzalovana . . ,vsa nepOUZl a 
f~chtt eňazí k úhrade dlžo'by V. S., ale jeho prostre~mctvom d,lsp?nO
Y I ~niazmi takým sposobom že ponechala z recenel pohladavky B'a: H-ovi čiastku 3.580 Kč titulom palmáru a zbytok 5.420, Kč ,rre
v;~1 p~e seba syn (obžalovaný V. S.), ačp~~ve ti~ž v,ede! o postupem po
hY d'vky takže firma K. a M. z vyplatenych penazl mc, nedostala. 

a S~dY 'nižších stolíc takto spáchané činy obžalovanych kvahflkovaly 
bžalovanej E. S. ako zločin sprenevery podYa §§ 355 a 356 tr. z. a 

~ ~bžalovaného V. S. ako zločin ukryvačstva podYa §, 37~, odst. 1. h. z; 
V súdenom prípade prichádza v úvahu len, vycerpaya-h, s~utkov~ 

odstatu trestného činu obžalovanej E. S. za vmu kladen~~o ta Cl~n?st, 
P peniazmi - P. jej vyplatenými - nalOŽIla ako so SVO)lml vlas.nyml, 
~~:oYvek podYa postupu maly slúžiť k úhra~e dlžoby,:;yna ,-:. S. u fIrmy 
K a M., lebo závazkové právo ako nehmotna vec nemoze byt predmelom 

sprenevery. . d· ·t' t . 
PodYa § 355 tr. z. predmetom spreneverY..le cu Zla vec. mov! a; O)~ 

taká vec, ktorá je síce z držbe alebo v detencll ~acha~eroyel, avsal. Ivon 
vlastníctvo iného a pachaterovi bola len sverena, t? 1e, ze mu bola pre; 
požičaná skutočná dispozičná moc nad vecou s.o zavazkom alebo ~sp~n 
v 'predpoklade, že s ňou naloží podfa prejavene) (alebo mak mu znamel) 
vole oprávneného. . . , 

Postúpením pohYadávky firme K. a ~. n~nad~budla tato h~ma este 
vlastnícke právo k peniazom obžalovane) E. :O-OVCI P: vyplatenyc~. Pe
niaze tieto, ktoré tvorily vlastníctvo .r>....·boly meno~ane) obzalovane) odo
vzdané bez každého obmedzema na)ma bez toho, ze by Sl P. bola vyhra
dila vlastnícke alebo akékoYvek dispozičné právo. t~k~e pemaze ,tleto 
neYze považovať pre obžal~vanú E. ,S z,a ~~Cl cudZle a Je) len sv~rene. 

Z toho plynie že nie su tu danenalezlÍostl sprenevery podl a § 355 
tr z a v dosledku toho ani náležitosti ukryvačstva podYa § :370 tr. z. 

. Poneváč nebolv ani tvrdené ani zistené náležitosti. skutkove) po~staty 
iného trestného ČiŤlli, preto súdy nižších stolíc sa mrllly a dopustll~ sa 
zmatku podYa § 385, čís. I a) tr. p., keď obžalovanych uznaly vmnyml. 

čls.5578. 

O přečin podle § 2, odst. 2, § 3 zák. o tř~~kavi?ách ze ?~: 27; května 
1885, čís. 134 ř. zák. jde jen tehdy. bylo-h lednano prott radne vyhla-

[ 

I 
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šeným policejním bezpečnostnim předpisům o takových třaskavinách 
něž se vztahuje předpis § 1, odSi1:. 1 cit. zák. ' 

Za takový předpis nelze pokládati min. nař. ze dne 29. května 
čís. 116 ř. zák., jehož porušeni je posouditi s hlediska všeobecného 
pisu §§ 335, 431 tr. zák. 

(Rozh. ze dne 18. dubna 1936, Zm II 55/36.) 

, Ne j V} š š í s o u d jako soud zrušo~ací vyhověl zmateční stížnosti 
obzal?vaneho ]. H. do rozsudku kra]skeho soudu v Jihlavě ze dne 
18. lIstopadu 1935, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným přečinem 
podle § 2 a 3 zákona o třaskavinách ze dne 27. května 1885 č. 134 ř z 
rozsudek co do stěžovatele jako zmatečný zrušil a za použiti § 290 tl:. ř' 
zrušil rozsudek ten i co do spoluobžalovaného ]. P., týmž trestnÝI~" 
činem vinným uznaného, a uznal oba obžalované vinnými přestunkem 
proti bezpečnosti těla podle § 431 tr. z. ' 

Z důvodů: 

Podle zjištění rozsudku zadáno bylo stěžovateli provádění staveb 
A. H. a ]. ]. v B. Stavba vyžadovala vylamování kamene na stave
ništích. Práci tuto prováděl stěžovatel svými dělníky, zejména spolu
obžalovaným j. P., a na práci dozíral. Odstřelování prováděno bvlo tak 
že nebylo používáno jen trhadel patronových, nýbrž i volnýCh' a byl~ 
opětně používáno příliš silných nábojů, takže odletující kamení p.ůsobilo 
věcné škody a vskutku ohrožovalo bezpečnost sousedů i chodcíl; stěžo, 
vatel nařídil zatěžování pokrývek k výstřelům připravených vývrtů ka
mením; střelbou ohrožený okruh nebyl před zapálením náboje do konce 
střelby uzavírán a pokud se tak dálo, dálo se tak nevhodně bez použí
vání červených praporků a zvukových signálů; stěžovatel zaměstnával 
při trhání skály dynamonem, zapalovaným rozbuškami, dělníka j. P. 
který neměl dostatečných zkušeností, a dělníky nepoučoval dostatečně 
a správně o práci a s ní spojeném nebezpečí. 

Rozsudek shledává v tomto jednání stěžovatele a spolu obžalovaného 
J P. přečin podle § 2 (odst. 2) a § 3 zákona o třaskavinách ze 27. 
května 1885, čís. 134 ř. z., poněvadž obžalovaní nešetřili předpiSŮ mi
nisterského nařízení ze dne 29. května 1908, čís. 116 ř. z. Použitelnost 
těchto statí zákona závisí na tom, zda bylo jednáno proti řádně vyhlá
šeným policejním bezpečnostním předpisům o takových třaskavinách, 
na něž se vztahuje ustanovení § 1, odst. I zákona čís. 134 z roku 1885. 

Rozsudek odpovídá na tuto otázku kladně. Neprávem. Nelze mu při
svědčiti již pokud jde o předpoklad, že obžalovaný jednal proti policej
ním bezpečnostním předpisům o třaskavinách uvedeného druhu. 

Jako závazné předpisy označeného druhu přicházejí v úvahu mini
sterské nařízení z 2. července 1877, čís. 68 ř. z., ministerské nařízení 
z 22. září 1883, čís. 156 ř. z., ministerské nařízení ze 4. srpna 1885, 
čís. 135 ř. z. a z 19. května 1899, čís. 95 ř. z. Než jednání obžalované, 
mu přičítané nepříčí se předpisům žádného z těchto nařízení. Je ovšem 
v rozporu s ustanoveními §§ 23, 26, 27, 32, 34, 55 min. nař. z 29. 
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května 1908,. č!s. ) 16. ř. z." jež však není důvodů I?oklád~t.i za bezpeč: 
nostní police]m predpls o traskavlOch podle § I zakona CIS. 134/188:> 
ř z Toto nařízení, jímž se vydávají předpisy pro živnostenské provo
z~vání kamenných lomů, hlinišť, pískových jam a jam štěrkových, a jež 
'odle § 1 platí pro všechny po živnostensku provozované otevřené ka
~enné lomy, nařizuje sice ve svém oddíle o pracích trhacích v § 22, aby 
V příčině držby, uschování, skladu, obalu a užívání trhadel, trhacích 
zapalovadel a přípravků bylo šetřeno ustanovení nahoře uvedených mi
nisterských nařízení, samo však se na rozdíl od ministerského nařízení 
čís. 135/1885 a čís. 95/1899 ř. z. neoznačuje za policejně bezpečnostní 
předpis o tř,askav}nách podle §. I, zákona, čís. 134/1885 ř. ,z. a peobsa
huje vlastmch predplsu pohcelne bezpecnostmch o takovych traskavI
nách. Nejednal-Ii však obžalovaný proti předpisům tohoto posledně zmí
něného druhu, nepřichází při posuzování jeho činu § 2, odst. 2 zákona 
čís. 134/1885 ř. z. v úvahu a není pak třeba řešiti otázku, zda je tu 
další předpoklad použitelnosti zákona čís. 134/1885 ř. Z., totiž zda 
používaný t~had m,:ter!ál dynamon a rozbušl~y k j:ho v~apalování ne
jsou třaskavlOaml statmho monopolu, zavedeneho, presne]1 znovu upra
veného zákonem z 15. července 1919, čís. 414 Sb. z. a n. a nařízeními 
z 8. li~topadu 1920, čís. 615 a 30. května 1922, čís. 166 Sb. z. a n., což 
by rovněž vylučovalo použitelnost zákona o třaskavinách na sonzený 
připad. 

Podřídil-li nalézad soud skutek obžalovaného tomuto zákonu přes 
to že nejde o jednání proti policejním předpisům bezpečnostním, zmíně
ným v jeho § 2, uvažoval o sk~tku 8 hledisb zákona, který ?e ~}lě1)1!, 
nevztahuje a dopustil se zmatemostI podle Čl,. 10 ~ 281 tr. r., Jlz sÍ1z
nost právem vytýká. Trestního zákona bylo takto nesprávně užito na 
újmu obžalovaného. Bylo proto zmateční stížnosti jako důvodné vy
hověti a právně pochybený výrok rozsudkový zrušiti, aniž bylo zapotřebí 
přihlížeti k dalším uplatněným výtkám. 

Podle § 290 tr. ř. bylo zrušiti napadený rozsndek zároveň i ve vý
rocích týkajících se ]. P., který stížnost nepodal a o němž rozsudek 
zjišťuje, že prováděl zmíněné odstřelování skály výše uvedeným závad
ným způsobem jako dělník stěžovatele ]. H. a z jeho poukazu. Uplat
něný důvod zmatečnosti prospívá stejně i jemu. 

Zjištěné jednání obžalovaných spadá však pod všeobecné předpisy 
§ 431 tr. z., když nenastaly následky v § 335 tr. z. uvedené. 

Ze zjištění rozsudku plyne a stěžovatel nenapadá, že inkriminova
ným jednáním ohroženo bylo jmění, zdraví a žiVot jiných lidí, v jejichž 
;blízkosti kamení dopadalo. V tomto zjištění konkretního nebezpečí pro 
tělesnou bezpečnost lidí dána je u obou obžalovaných objektivně skut
ková povaha přestupku podle § 431 tr. z. Zjišťuje-li rozsudek dále, že 
J. H. je zednický mistr a stavitel a ]. P. prováděl podobné práce odstře
lování v několika případech u svého otce, u obce B. a tl stavitele P. v lé
tech 1925, 1928 a 1932, byť i ne samostatně, vyplývá z toho, že prvý 
obžalovaný již podle své živnosti, druhý podle svého zaměstnání a oba 
podle přirozených snadno poznatelných následků svého jednání, příčí
cího se předpisům nařízení čís. 116/1908 ř. z., mohli nahlédnonti zá-
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konem předpokládanou nebezpečnost svého nedbalého jednání, což 
čerpává skutkovou povahu přestupku podle § 431 tr. z. i po stránce 
jektivní. Byli proto uznáni vinnými tímto přestupkem. 

čís. 5579. 
líliiP'~"'/ ' 

Pri srovnávaní skutkových podstat trestných činov podl'a tuz:elt1lsk'!h() 
a oodzozemského zákona v smysle § 11 tr. zák. musia sa tieto Sl{lltkl~vé 
podstaty v podstatných znakoch shodovať potiať, pokiar Heto 
slúžia k rozlišeniu činov od ostatných trestných činov. 

(Rozh. zo dúa 18. apríla 1936, Zrn III 46/36.) 

s ú d p rve j s t o I i c e uznal obžalovaného A. L. vinným 
činom úverového podvodu podYa § 384 tr. zák., ktorý spáchal tak, 
sa v Itálii vydával M. S-ovej za človeka úveru schopného, ktorý 
dobre platené miesto, a tým dosiahol, že mu M. S-ová poskytla v sV'ljotn 
penzionáte byt a stravu v hodnote 4000 Kč; obžalovaný však ne:wf.,lalil 
a odišie1 a tak - trebárs bez podvodného úmyslu - Ystivou USKOC
nosťou uviedol M. S-ovú v omyl, aby si od nej opatri! úver. Od 
I a c í s ú d z dovodu zmatočnosti podYa § 385, čís. I c) tr. p. 
prvý rozsudok a podYa § 326, čís. 3 tr. p. sprostil obžalovaného obža
loby preto, že podYa § Il tr. zák. neYze proti obžalovanému zahájiť 
trestné pokračovanie, poneváč v italskom trestnom zákone niet obdob
ného ustanovenia, ktoré by sa krylo s trestnou normou § 384 tr. zák. 

Na j vy Š š í sú d zmatočnú sťažnosť náhradnej súkromnej žalob
kyne M. S-ovej čiastočne odmietol a čia,točne zamietol. 

Z dovodov: 

Pod dovodmi zmatočnosti podYa § 385, č. I a), b) tr. p. je uplat
nený vlastne zmatdk podYa bodu I e) cit. §, že totiž zavedeniu trestného, 
pokračovania nebránil v tomto prípade predpis § lI tr. z., lebo aj pri 
úverovom podvode podYa § 384 tr. z. ide o podvod a podvod trestá aj 
italský trestný zákon, nerozhoduje podYa mienky zmatočnej sťažnosti, 
že nie je v italskom trestnom zákone podobný predpis ako v našom § 384 
tr. z. Tento názor v,šak nie je správny. Od podvodu v smysle § 50 tr. 
nov. obdobu ktorého obsahuje čl. 640 nového italského zákoníka, liší sa ' 
trestný čin podYa § 384 tr. z. tým, že sa k nemu nevyžaduje podvodný 
úmysel, totiž aby účelom pachateYovým bolo opatriť sebe alebo inému 
bezprávny majetkový osoh. Zo skutkovej podstaty podvodu je obidvom " 
trestným činom spoločné len záludné uvedenie v omyl; vylákanie úveru' 
bez podvodného úmyslu je však účel sui generis a je podstatným zna
kom skutkovej podstaty tohoto trestného činu. Pri srovnávaní ,kutko
vých podstat trestných činov podYa tuzemského a cudzozemského zákona 
v smysle § lI tr. z. musia sa však tieto v podstatných znakoch potiaf 
shodovať pokiaY tieto znaky slúžia k ich rozlišeniu od ostatných trest
ných čin~v. V tomto prípade je takým podstatným znakom práve pod-
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d . úmy,sel' tento však bol pravoplatne vylúčený už v rozsudku prvej 
vo ny, - 'h' ., k tk . d t ree a nemožno ho preto bral v uva u pn srovnavam s u ove] po -
s tO ~ prečinu podYa § 384 tr. z. s takými skutkovými po_dstatami podYa 
St alského trestného zákona, ktoré obsahujú tento znak (cl. 640, 641 tr. 
~~k. italského z roku 1930, prípadne čl. 413 ital. trest. zák. z roku 

1889). . _. k . d d" d t t tl' Na iné ustanovema nez heto, tore zo pove a]u v po s a e .res neml1 
,. u podYa § 50 tr. nov. nemože však ani sťažovateYka poukazať.. Ne-
cm ' . dl' h 'd I'" t t 'h yvrátila tedy správny nazor o vo aC1e o su u o vy ucem res n.e o 
Vrhania pre prečin podYa § 384 tr. z. z dovodu v § II tr. z. uvedeneho. 
~~eto bola jej zmatočná sfažnosť zamietnutá v tomto bode podYa § 36, 
odst. I nov. k tr. por. ako bezzákladná. 

čis, 5580. 

Hráč je trestne zodpovedný za úraz spósobený spoluhráčovi poru
šením pravidiel pre hru platných. 

(Rozh. zo dúa 18. apríla 1936, Zrn III 67/36.) 

Obžalovaný I. K. ako hráč pri kopanej zlomil spoluhrá,čovi_ Š. B. 
nohu. S ú d p rve j s t o I i "e dospel ku presvedeemu, ze lslo len 
o neopatrnosť a uznal obžalovimého vinným prečinom podYa § 310 tr. 
'zák. O d vol a c í s ú d na základe zmenenéh.o skutkové~o stav?,. po
dYa ktorého obžalovaný I. K., keď mu Š. B. nahodou skoell na splcku 
boty vyhrážal sa mu za fo a krátko po tom, keď Š. B. už odkopol lobdu, 
I K' aby sa mu pomstil skočil mu na pravú nohu a zlomil mu ju, takže 
S. B': bol ll týždúov ne:Uocný, odsúdi} obžalovaného pre zločin fažkého 
poškodenia na tele podYa § 301 tr. zak. 

Na j v y Š š í s ú d zmatočnú sťažnosť obžalovaného čiastočne od
mietol a čiastočne zamietol. 

Z dovodov: 

NakoYko je možné z všeobecných vývodov zn,tatočnej sťa~n?sti uS1!d
zovať, že uplatúuje názor, ako by pn d9:,0lenreh nebezpecn)'ch hra~~ 
bola vylúčená akákoYvek zodpovednosť ucastmka hry, ~eď spol~hrac 
utrpí vo hre nejaký úraz, je tento prá~ny názor. mylný. ~] pre .take hry 
sú, ako je to obecne známe, vydané pn~ne, pravIdle_ ktoryn,tl ma, byť za
bezpečený taký sposob hry, pri ~torom ]e ur~z hracov obn,t~d;;eny op:av
du na nešťastnú náhodu, za nasledky ktore] by spoluhrae uraz sposo
bivší neniesol pri riadnom dbaní pravidiel hry trestnú zodpoyednosť; 
Tieto podmienky nie sú však splnené v tomto prípade, kde obzalo~any 

'podYa zistenia vrchného súdu nešiel podYa obecne známych pravldlel 
fothalovej hry po lobde, ale keď už tálo bola od poško_deného hodný kus 
ďaleko, kopnul po.škodeného ú~y~elne do no~y .. Nesl? tedy ,o n!ldny 
výkon hry, ale o úmyselný trestny cin, pre ktory bol obzalovany pravom 
odsúdený podYa trestného zákona. 

I 
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čís. 5581. 

Za hlavný a vedl'ajší trest peňažitý pri jed n o tll trestnotll 
treba uložiť d v a náhradné tresty na slobode. 

(Rozh. zo dňa 18. apríla 1936, Zm lil 92/36.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti O. š., obžalovanému z pre
činu podYa § 310, odst. 2 tr. z., z úradnej povinnosti na základe dóvodu 
zmatočnosti podYa § 384, č. lOtr. por. zrušil rozsudok odvolacieho súdu 
v tej časti, v ktorej odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvej stolice 
vo výroku o premene vedYajšieho peňažitého trestu v trest vazenia; do
sledne zrušil v tomto výroku aj rozsudok súdu prvej stolice a poukázal 
tento súd, aby podYa § 505, predposl. odst. tr. por. rozhodol dodatočne 
o tom, v jaký trest na slobode má byť premenený vedYajší peňažitý trest 
100 Kč. 

Z dóvodov: 

Pri preskúmaní odvolacieho rozsudku sroznal najvyšší súd, že tento 
rozsudok je nesrozumiteYný a tedy v smysle § 384, č. lOtr. por. zma
točný, mlkoYko nie je mo·žné z neho soznať, aký trest má v prípade ne
vymožiteYnosti nastúpiť namiesto vedfajšieho peňažitého trestu 100 Kč, 
ktorý bol obžalovanému uložený súdom prvej stolice, a výrok o ňom bol 
odvolacím rozsudkom potvrdený. Súd prvej stolice uložil totiž nesprávne 
(sr. § 8, odst. 4 a contrario zákona č. 31/1929 Sb. z. a nar.) pri jednom 
trestnom čine za hlavný peňažitý trest 100 Kč a za vedYajší peňažitý 
trest 100 Kč len jednotný náhradný trest 2 dni vazenia. Vrchný súd 
zmeni! tento rozsudok len vo výroku o hlavnom treste, tento zvýšil na 
300 Kč a len tento premenil v trest 3 dni viizenia, inak napadnutý roz
sudok potvrdil. Tým ponechal bezpochybne v platnosti vedYajší peňažitý 
trest 100 Kč, za ktorý však ani v prvom ani v druhom rozsudku nie je 
stanovený náhradný trest na slobode. 

Poneváč k dóvodu zma!očnosti podYa § 384, č. lOtr. por. treba pri
hliadnuť vždy z úradnejp.ovinnosti (§ 384, posl. odst. tr. por.). bol 
uvedený výrok odvolacieho rozsudku a s ním aj príslušriý výrok roz
sudku prvej stolice zrušený (§ 404, odst. I. tr. por. a § 34, odst. I. nov. 
k tr. pOL) a podYa § 505, predposl. odst. tr. por. bolo zariadené vhodné 
opatrenie k doplneniu rozsudku. 

čís. 5582. 

Ke skutkové podstatě zločinu podle § 222, odst. 1 tr. zák. se s hle
diska subjektivního vyžaduje, aby pachatel jednal úmyslně a aby si byl 
včdom, že žádá od svědka nepra"divé svědectví, t .. i. že svčdek má po
tvrditi nepravdivé skutečnosti; nevyžaduje se též vědomí svědkovo o ne
pravdivosti svědectví. 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1936, Zm IV 561/35.) 
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N e j vy Š š í s o u d, přezkoumav trestní věc proti M. M., obžalo
. vané pro zločin podle § 222 tr. Z., zmateční stížnost obžalované částečně 
odmítl a částečně zamítl. . 

Zdůvodů: 

Zmatek podle č. I a) § 385 tr. ř. spatřuje stěžovatelka v nedostatku 
subjektivní náležitosti inkriminovaného zločinu. Zmateční stížnost není 
základná. Ke skutkové podstatě zločinu podle § 222, odst. I tr. z. se 
s hlediska subjektivního vyžaduje, aby pachatel jednal úmyslně a aby 
si byl vědom, že žádá od svědka nepravdivé svědectví, t. j. vědomí o tom. 
že svědek má potvrditi nepravdivé skutečnosti, nepožaduje se však též 
vědomí svědkovo o nepravdivosti svědectví. Nižší soudy zjistily, že 
obžalovaná žádala od svědka V. B., aby jako svědek u soudu potvrdil 
nepravdu, že nepoznal Ch. B. a L. M., kteří ho dne 18. srpna 1934 
kolem 7. hod. večer přepadli a způsobili mu poranění na těle. Vědomí 
obžalované, že žádá od svědka potvrzení nepravdivé skutečnosti, nelze 
vyvrátiti námitkou, jak to stěžovatelka činí, že jí V. B. dříve neřekl, že 
pachatele skutečně poznal a že jsou to Ch. B. a ol. M. Obžalovaná ne
měla žádného důvodu pro údajné opačné přesvědčení. Tvrdí-Ji obžalo
vaná že se ublížení na těle V. B. stalo v noci, kdy nebylo viděti, pročež 
nem~sel V. B. pachatele poznati, neplyne z toho, že obžalované chybělo 
vědomí o nepravdivosti svědectví, poněvadž podle skutkového zjištění 
se stal trestný čin 18. srpna 1934 kolem 7. hodiny večer, tedy v takové 
roční době a v takovém čase, kdy ještě je možno dobře osoby rozpoznati, 
zejména tehdy, když osoby ty, jako v onom případě, svědka V. B. bily 
a poranily a byly tudíž v jeho bezprostřední blízkosti. Poněvadž není 
pochyby ani o úmyslnosti činu obžalované, neboť sama V. B. vyhledala 
a za svědectví mu nabízela odměnu, je inkriminovaný zločin po sub-· 
jektivní stránce přesvědčivě dokázán. 

čís. 5583. 

Návod jako těžší forma účastenstvi absorbuje, jde-Ii o týž čin, po: 
mocnictví; pomocnickou činnost návodcovu lze hodnotiti jako přitěžu
jící okolnost. 

(Rozh. ze dne 22. dubna 1936, Zm IV 28/36.) 

Obžalovaní F. M. a E. Sch. společně navedli M. S., M. K a V. K., 
aby zhotovili nepravou soukromou listinu, t. j. směnku na 9.500 Kč, aby 
ji opatřili nepravými podpisy V. S., H. C., M. T. a předložili ji bance 
za tím účelem, aby dokázali existenci závazku podepsaných osob; 
M. K-ovou naučili podpisu H. C. S o udp r v é s t o I i ce uznal za 
to obžalované F. M. a E. Sch. vinnými zločinem účastenství na zločinu 
padělání soukromé listiny podle §§ 69, čís. I a 2, 401,403, čís. I tr. zák. 
O d vol a c í s o u d prvý rozsudek v této části potvrdil. 

N e j vy Š š í s o u d, částečně odmítnuv a částečně zamítnuv zma: 
teční stížnost obžalovaných, z úřední povinnosti z důvodu zmatečnosl! 

12' 
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podle ~ ~85, Čí~. I b) !r. ř. zrušil rozsu~'ky obo~ nižších soudů, pokud 
u~e?e:,y cm obzalovanych kvahhkovaly Jako zlocin účastenství na 
delam soukromé listiny i podle § 69, čís. 2 tr. zák. a tuto kva1ifika . 
pommul. Cl 

Z důvodů: 

Při přezkoumání věci z úřední povinnosti shledal nejvyšší soud toto: 

Nižší soudy kvalifikovaly trestný čin obžalovaného F. M. a E. Sch 
v rozsudku soudu prvé stolice pod čís. I. uvedený (směnka ze dn~ 
~~. dubna 1928 na 9.500 Kč na D-ou banku filiálku v U.) jako zločin 
ucastenství v padělání soukromé listiny podle §§ 69 Č. 1 2 401 403' 
Č. 1 tr. z. ) " , t 

. Návod ---: § 69, Č. 1 tr. z. - jako těžší forma účastenství absorbuje 
1 POI??cnlctVI. podle § 69! Č. 2 tr. z., kd)'ž j~~ o týž čin, takže nelze vedle 
kvahflka~e navodu kvahbkovah pomocmctvl jako zvláštní trestný čin ale 
lze tuto cmnost zhodnotiti jen jako přitěžující okolnost. Je proto kv~lifi
kace podle § 69, Č. 2 tr. z. v souzeném případě mylná, čímž byl způ
so~en zm<;tek P?dle § 385, Č. 1 b) tr. ř., kterého, poněvadž je na ujmu 
obLalov:aneho, treba podle § 385, posled. odst. tr. ř. dbáti z úřední po
vmnosh. 

čís. 5584. 

Zadosffičínění podle § 4 zák. o podnl. odsouzeni. 
Právní povaha; připustnost; opravné prostředky. 
Uložení zadosffičinění není na závadu, že bylo soukromému žalobci 

přiznáno právo uveřejniti rozsudečný výrok podle § 12 zák. a ochraně cti. 

(Rozh. ze dne 25. dubna 1936, Zm I 366/35.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
a odvolání obžalovaného do usnesení krajského soudu v Liberci ze dne 
21. února 1935, jímž byl stěžovateli odsouzenému rozsudkem téhož 
~oudu ze dne 19. dubna 1934 pro přečiny podle §§ 1 a 2 zákona 
.c. 108/1933 Sb. z. a n. povolen podmíněný odklad výkonu trestu a podle 
§ 4 zákona Č. 562/1919 Sb. z. a n. uloženo dáti zadostučinění. 

Z důvodů: 

Odsouzený napadá jak zmateční stížností tak odvoláním usnesení 
::alézacího soudu, pokud jím bylo .odsouzenému podle § 4 zákona 
c. 562/1919 Sb. z. a n. uloženo, aby do dvou měsíců zaplatil ve pro
spěch nezaměstnaných v H. »smírčí peníz« ve výši 200 Kč a aby dal 
soukromému žalobci (další) zadostučinění do 8 dnů prohlášením že 
urážky s politováním odvolává a uraženého žádá o prominutí. K' vý
vodům opravného prostředku se podotýká, že tento postup odsouzeného 
je formálně přípustný, neboť podle § 7, odst. 3 zák. Č. 562/1919 Sb 
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z. a n. je výrok o podmíněném odkladu výkonu trestu podroben týmž 
opravným prostředkům jako výrok o trestu, což platí i tehdy, bylo-li jako 
v souzeném případě o podmíněném odsouzení rozhodnuto usnesením 
ve smyslu § 7, odst. 3 cit. zák. Výrok sborového soudu prvé stolice 
o trestu lze pak podle první věty § 283 tr. ř. napadati odvoláním, není-li 
tu důvodu zmatečnosti podle § 281, Č. II tr. ř. Jsou tudíž, jak vysloveno 
již v rozhodnutí Č. 2648 Sb. n. s. i proti výroku o podmíněném odsouzení 
přípustny oba opravné prostředky podle toho, zda se uplatňuje poru
šení striktního čili závazného zákonného ustanovení, obsahujícího zá
sadu jež je na volném soudcovském uvažování nezávislá, tudíž vykro
čení'z moci trestní (zmateční stížnost), či jen nesprávný výsledek vol
ného soudcovského uvažování v případech, v nichž se soud pohyboval 
v mezích zákona (odvolání). . 

Poněvadž opravný prostředek v souzeném případě uplatňuje, pokud 
jde o otázku, zda bylo odsouzenému uvedené zadostučinění .uložiti, jak 
domnělé porušení striktních a velících ustanovení zákona tak i ne
správný výsledek volného soudcovského uvažování, je na opravný pro
středek nazírati jednak s hlediska zmateční stížnosti, jednak s hlediska 
odvolání. 

Zmateční stížnost uplatňuje číselně důvody zmatečnosti podle § 281, 
Č. 9 c) a II tr. ř., leč není důvodna. 

Výtky vznesené s hlediska zmatku Č. II § 281 tr. ř., neobstojí. Přede
vším neporušil nalézací soud napadeným výrokem ustanovení § 293, 
odsl. 3 tr. ř. (zákaz reformationis in peius), neboť první rozsudek na
lézacího soudu ze dne 12. dubna 1934, jenž byl ke zmateční stížnosti 
obžalovaného částečně zrušen, byl bezpodmíněný a není pochybnosti, že 
podmíněné odsouzení, byť i spojené se závazkem k zadostučinění po 
rozumu § 4 zák. Č. 562/1919 Sb. z. a n., je mírnější než odsouzení ne
podmíněné. Proto na souzený případ nedopadá rozh. Č. 3104 Sb. n. s., 
jemuž sloužil za podklad případ, kde byl již zrušeným rozsudkem po
volen podmíněný odklad výkonu trestu. 

Stížnosti je dále sice při svědčiti, že podle ustálené iudikalury nelze 
podmíněně odsouzenému uložiti zadostučinění prostě pro porušení práv
ního řádu (rozh. č. 515, 602, 4281 Sb. n. s.); leč stížnost není v právu, 
pokud tvrdí, že uložení zadostučinění má za předpoklad, že postižená 
osoba byla poškozena ha hmotných statcích a právech. Ustanovení § 4 
zák. o podmíněném odsouzení rozlišuje naopak zcela jasně mezi sku
tečnou škodou, jež má býti nahrazena, a případným jiným odškodněním 
ve smyslu mravního zadostučinění tomu, kdo byl trestným skutkem po
škozen. Protiklad slov »škodu nahradil« a »dal zadostučinění» pouKa
zuje jasně k tomu, že v druhém případě jde právě o škodu nehmotnou 
postiženému způsobenou (rozh. Č. 515, 1614, 4281, 4476 Sb. n. s.). Že 
byl trestným činem obžalovaného poškozen nehmotný statek cti soukro
mého žalobce, stížnost sama připouští. Podle ustálené judikatury nelze 
pak pochybovati, že zadostučinění, k němuž hledí cit. ustanovení, může 
záležeti i v tom, že soud podmíněně odsouzenému uloží nějaké věnování 
ve prospěch osoby třetí neb osob třetích, najmě ve prospěch určitých 
dobročinných fondů, zařízení neb účelů. Věnování musí ovšem býti tako-
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vého rázu, že hoví účelu a tendenci zadostučinění. Nelze se proto v h 
kových případech obejíti beze slyšení poškozeného či uraženého o ct 

zda shledává v lakovém věnování pro sebe zadostučinění, neboť 
mohlo by se státi, že věnování by se zvrhlo v pravý opak toho co mělo 
mu býti zadostučiněním (rozh. Č. 515, 602, 4476 Sb. n. s.). ' 

V souzeném případě navrhl zástupce soukromého žalobce výslovně 
aby byla obžalovanému pro případ podmíněného odsouzení uložena po: 
kuta (»Oeldbusse«) pro nějaký dobročinný účel. Tímto způsobem bYla 
v souzeném případě zjednána jistota, aby věnování částky 200 Kč ve 
prospěch nezaměstnaných bylo pro soukromého žalobce skutečně zadost_ 
učiněním, zvláště když stížnost sama konkretně neuvádí, proč by věno
vání nezaměstnaným neodpovídalo intencím soukromého žalobce a to 
do té míry, že by věnování za uvedeným účélem vůbec nezna~enalo 
zadostučinění, ba znamenalo dokonce opak zadostučinění. 

Neprávem vytýká stížnost dále, že nalézací soud uložil věnování bez 
omezení »podle svých si1«; neboť toto omezení je podle výslovného usta
novení zákona předepsáno toliko pro případ náhrady škody (hmotné) 
a nikoli pro případ zadostučinění. Jiná otázka je, že podle § 6, Č. 3 cit. 
zák. okolnost, že odsouzený zadostučinění nedal, vede k nařízení výkonu 
trestu jen tehdy, když odsouzený tak učinil bez důvodů. 

Lichá je též námitka, že nalézací soud, hledě ke znění rozhodnutí 
nejvyššího soudu jako soudu zrušovacího ze dne 3. prosince 1934, 
Zm I 592/34 nebyl prý k uložení zadostučinění vůbec oprávněn. Tím, 
že uvedené rozhodnutí soudu první stolice výslovně uložilo, by rozhodl 
o otázce podmíněného trestu, byl nalézací soud ve smyslu § 4 cit. zák. 
nejen oprávněn, nýbrž - hledě najmě k výslovnému návrhu soukro
mého žalobce - dokonce povinen, aby uvažoval o uložení vhodného 
~adostučinění. Tomu není na závadu ani okolnost, že podle § 12 zák. 
c. 108/1933 Sb. z. a n. bylo soukromému žalobci přiznáno právo uve
řejniti rozsudečný výrok na útraty odsouzeného v jednom periodickém 
časopise. Byť i takové uveřejnění rovněž sloužilo účelu zadostučinění 
může soud nad to podmíněně odsouzenému uložiti zadostučinění D~ 
rozumu § 4 zák. Č. 562/1919 Sb. z. a n., neboť nelze přehlédnouti 'že 
oba výroky maj í tendenci zcela různou. Opatření podle § 12 zák. o o~hr. 
cti, nežádajíc na odsouzeném žádné činnosti, odnáší se výlučně k záj
mům uraženého, kdežto o opatření podle § 4 zák. o podm. odsouzení 
bylo již opětně vysloveno, že má na zřeteli jen cíle výchovné, aby totiž 
odsouzený též projevením upřímné snahy napraviti spáchané bezpráví 
prokázal, že je skutečně hoden dobrodiní podmíněného odsouzení (rozh. 
Č. 3386, 3643 Sb. n. s.). 

Právě s tohoto hlediska nelze uznati jakési právo obžalovaného, aby 
uraženému ani po vynesení rozsudku zadostučinění dáti nemusel. Nelze 
ho sice v trestním řízení přinutiti, aby urážlivý projev odvolal a uraže
ného odprosil, ale právě v případech, v nichž se pachatel ukázal neústup
ným a zadostučinění dáti odepřel, může, bude-Ji obžalovaný uznán vin
ným a odsouzen podmíněně, býti záhodno s hlediska výchovného na obža
lovanéhopůsobiti v tom směru, aby se aspoň po rozsudku přičinil o ná-
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avu způsobeného bezpráví a tím potvrdil, že v jeho povaze jsou zá
P\y za to, že se v budoucnosti již nedopustí trestných činů najmě proti 
ru . t' 
bezpečnosh c 1. 

čís. 5585. 

Vydávání v posměch je trestné podle § 1 zákona čís. 108/1933 Sb. 
a n dotýká -li se lidské hodnoty napadeného způsobem, jimž může 

Z;apad;ný v očích jiných lidí ztratíti na předpokladech vážnosti a úcty, 
~a niž má nárok podle své osobnosti, svých vlastnosti a svého smýšlem; 
dUkaZ pravdy a omluvitelného omylu nepřichází tu v úv~hu, ježto se 
může pojmové nésti toliko k uvedeným neb sděleným skutecnostem (§ 6, 
odst. 2 zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n.). 

Pod pojem skutečností ve smyslu § 2 zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n. 
může spadati i vinění z určité nečestné nebo opovržlivé vlastnosti nebo 
z takoyého smýšleni; důkaz pravdy nebo omluvitelného omylu m~sel by 
se tu nésti k určitým návětám, na jejichž základě jevil by se usudek 
ospravedlněným (§ 8, odst. 2 zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n.). 

(Rozh. ze dne 25. dubna 1936, Zm II 487/35.) 

N e j v y Š š í s o II d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnosti 
soukromého žalobce a obžalovaného do rozsudku krajského soudu ve 
Znojmě ze dne 14. června 1935, jímž byl obžalovaný částečně uznán 
vinným přečinem podle §§ 1,2 zák. Č. 108/1933 Sb. z. a n., částečně 
obžaloby pro uvedené přečiny naň vznesené podle § 259, Č. 2 tr. ř. 
zproštěn. 

Z dúvodů: 

Neprávem vytýká stížnost obžalovaného zamítnutí dúkazu článkem 
soukromého žalobce uveřejněným v časopisu »M. ].«. Dúkaz ten se nesl 
ke stíhanému výroku: >>Víme, že je mlád a v těchto letech, zvláště je-li 
někdo přetížen literaturou a I!lák tomu špatl}é. zažívání, dě}á kotn~e:ce 
a názorové skoky«. Napadeny rozsudek spatruJe v tomto vyroku preclfi 
urážky, spáchané vydáníl!l '! p~~měch po~le § 1 zák. Č. !O8/ 1933 .~b. z. 
a n. Naproti tolll'U shledava s}lznost v, teto st~t~ J~n» l~hkou lroml<~. )~ 
sice správné, že v ironii o sobe, :r pouhem. ~oblram Sl ,:~koh?, nel~~ !es~e 
spatřovati skutkovou podstatu precinu urazky, ba lze ]ll! dale a r!Cl, ze 
ani vydávání v posl!lěch ~ sobě nen;usí .za všech"okolností ~ýti tres~né 
podle uvedeného mlsta zakona; vyzaduJe se spise podle vseobecnych 
předpokladů jakéhokoliv útoku n~ čest, ~by šlo i .~de_ o p:?jev, který s~ 
dotýká lidské hodnoty ,!apade!,eho zpusoben;t~ Jim.' n;tuze napavden~ 
v očích jiných lidí ztratil! na predpokladec,h vazl}0sh a .~cty" na. mz ma 
nárok podle své osobnosti svych vlastnosl! a sveho smyslem (VIZ rozh. 
Č. 3763, 3785, 4007, 4027: 42'15 Sb. n. s.). Uváží"li se, že uvedené místo 
souzeného článku nenavazuje snad jen na literární sloh soukromého ža
lobce, jak stí~nos! se P?]<ouŠ.í dovo:,oyati,_nýbrž !1ava~uje na vzm~u ,Po
litického smýslem, k mz pry konecne doslo z duvodu prospecharskych, 
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pak není po~hybnosti, že t~ byla značne překročena mez pouhé ironie 
nebo satIry, ze. tu byladotcena mravní hodnota napadeného způsobem 
svrchu uvedenym a že tu proto jde o takové vydávání v posměch jímž 
?ylo soukromému žalobci ublíženo na cti, jak to vyžaduje § 1 zák 
c. 108/1?33 ~b. z; a n. Jde-li však u souzeného místa podle správnéh~ 
POSOUZ!'Hi .n~leza.clm sou?em o vydávání v posměch, je dále jasno, že 
!u :,epnch~~" v l!vah~ d~hz p~avdy nebo důkaz omluvitelného omylu, 
jenz se muze pOjmove nesl! tohko k uvedeným nebo sděleným skuteč. 
nostem (~ 6, odst. 2 zák. Č. 108/1933 Sb. z. a n.). Nebyla tudíž obha
jo?a zkracena ani tím, že byl zamítnut důkaz článkem uveřejněným 
v casoplse »M. ].«. 

Stejně neobstojí výtky vznesené s hlediska hmotněprávního zmatku 
podle Č. 9 a) § 281 tr. ř. 

Co se týče místa »To jest tedy neomalenost, které ie schopen jedině 
pan Ř., .mladík nad jiné domýšlivý, domnívající se, že on jenom něco 
Jest a ~eco umí a ti ostatní jsou jen tak trpěni«, je nalézací soud na 
omylu jen potud, po~ud v t~mto místě .;;hledává toliko vydávání'v po
smech, maje za to, ze tu nejde o skutecnosti, které by soukromého ža
lobce mohly vydati v opovržení nebo snížiti v obecném mínění. 

Pod dojmem skutečností ve smyslu § 2 zák. Č. 108/1933 Sb. z. a n 
spadá nejen výčitka určitého nečestného skutku nýbrž po případě i viněni 
!c. určité nečestné nebo opovržlivé vlastnosti ~ebo z takového smýšlení. 
Záleží na tom, zda obvinění· z vlastností nebo smýšlení hodných opo
vrž~~í, p~~kazuje přímo, na. něj~k~u sku!eč.n0st, jakou ~ůže bS'ti neien 
poslŤ!vm cm a skutek, nybrz kazde chovam napadeného, jež může býti 
sl:;lysly ~ostřehnu~o,či ~da je z;míněné o?vinění jen zcela povšechným ha
nemm, JakSI povsechnym projevem neucty k němu. V prvním případě 
jde o skutkovou podstatu pomluvy podle § 2 zák. Č. 108/1933 Sb. z. 
a n., v druhém případě o sKutkovou podstatu urážky podle § J cit. zák. 
(VIZ rozh. Č. 5308 Sb. n. s., na jehož odůvodnění se poukazuje). 

Při souvislosti uvedeného urážlivého úsudku o soukromém žalobci 
s urČitým jeho činem, totiž sepsáním článku v časopisu »D. L.« ze dne 
2lJ. ledna 1933, nelze podle toho, co předesláno, pochybovati že obla
lovaný oním úsudkem uvedl o osobě soukromého žalobce ~kutečnoSt. 
Déle je na snadě, že tato skutečnost je způsobilá vydati soukromého ža
lobce v opovržení a při nejmenším snížiti ho v obecném mínění, když se 
uváží, Že soukromý žalobce je tu označen za člověka obzvláště neomale
ného (viz slova: »které je schopen jedině pan Ř.«) a »přes své mládí nad 
jiné domýšlivého«. 

?bžal?van~ mohl by též ~ t~k0'i:ch ,sku,tečno~tech, jakými jsou v uve
dene souvlslosl! vlastnosl! prave vytcene, vesl! dukaz pravdy a omluvitel
ného omylu; důkaz musel by se po této stránce nésti k určitým návětám 
na jejichž základě by se jevil úsudek ospravedlněným (§ 8, odst. 2 zák: 
č. 108/1933 Sb. z. a n.). Stížnost kritisuje svými vývody jen ojedinělý 
případ ze života soukromého žalobce, totiž sepsání uvedeného již článku 
v »D. L.<,: ~však ,~n.i ~e !,epokouší dolíčiti, .že tento oiedinělý příběh již 
ospravedlnu]e urazhvy usudek o osobnosÍ1 soukromého žalobce vůbec 
(viz rozh. Č. 5141 Sb. n. s.). Stížnost tudíž těmito vývody nevyvrací roz-
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dkový výrok, že, třebas článek soukromého žalobce v »D. L.« byl ne
~ťušný a nedůstojný; přece ješ~ě nenas,:ědčuje t~mu, ž.e so:,k;omý žalo?c~ 
(roz. podle celé sve pov,ahy, jak .. se. vub~. v,leho jednam a chovam 
zračí) by byl »neomaleny a nad J1ne domyshvy«. 

čís. 5586. 

pojmový rozdiel medzi lúpežou, vydieračstvom a prestupkom pOdYa 
S 126 tr. zák. prest. v znenl § 51 tr. nov. 
v 

(Rozh. zo dňa25. apríla 1936, Zrn III 100/36.) 

Obžalovaní M. P., V. P. a J. D. vyšli v noci na krádež repy a stretli 
sa pri tom na hradskej so záhradníkom, ktorý viezol na trh zeleninu; 
vrbli sa na jeho povoz a niektorý z nich uderi! záhradníka tak, že upadol 
na zem kde ho držali a bili; pri tom obžalovaný M. P. alebo niektorý 
z jeho ~poločníkov vzali s voza vreco papriky a vreco cibule v cene asi 
100 Kč a keď sa na volanie poškodeného blížili rudia, obžalovaní sa 
rozutekali a papriku a cibuYu odniesli. Por o t n Ý s ú d uznal všetkých 
troch obžalovaných vinnými zločinom lúpeže podYa §§ 70, 344 tr. zák. 

Na j vy Š š í s úd zmatočnú sťažnosť osobitného obhájcu obžalo
vaných čiastočne odmietol, čiastočne zamietol. 

Z dovodo,,: 

Výtku formálneho zmatku podYa § 29, čís. 4 por. nov. odovodňuje 
sťažovateY tým, že porotný súd neprávom odoprel dať porotcom výpo
mocnú právnu otázku na prečin vydieračstva, čiže na prestnpok proti 
vlastníctvu, keďže pri trestnom čine lúpeže má zákon na mysli také ná
silie, ktoré je sposobilé prekonať odpor napadnutého alebo jeho odpor 
prerušiť a že takéto násilie v súdenom prípade nebolo použité, keďže 
poškodený bol len pasťou, prípadne drevom uderený. Toto uderenie po
dYa sťažovateYa stalo sa tak neočallávane, že poškodený ani nemohol 
mysleť na nebezpečie útoku a tým menej na potrebu odporu. Tiež tvrdí 
sťažovatef, že obžalovaní ca nedohodli, že spáchajú lúpež a umienili si 
spáchať len krádež repy a pristúpili k povozu pošlwdeného len preto, 
aby odcudzili nejakú zeleninu. 

Tejto časti zmatočnej sfažnosti neYze priznať oprávnenie. 
Skutková podstata zločinu lúpeže podYa § 344 tr. z. je daná, keď 

pachatef v úmysle bezprávne si privlastniť cudziu vec hnutel'nú odníme 
ju jej držiteYovi alebo detentorovi užívajúc pri tom násilia alebo hrozby 
proti nemu alebo proti inej prítomnej osobe. 

K uskutočneniu skutkovej podstaty prečinu vydieračstva sa vyžaduje, 
aby pachateY preto, aby sebe alebo inél!1u opatril bezprávn~ pros~ech 
majetkový prinútil niekoho násilím alebo hrozbou, aby mečo uČ!ml, 
strpel alebo opominul a prestupok podra § 51 tr. n. spácha, kto ukradne 
atď., potravinu, požívatinu, kurivo alebo iný predmel životnej potreby 
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v hodnote neprevy.šujúcej 100 Kč, ak tu nie! okolnosti, ktorá skutok 
zločinom. 

Rozdiel medzi lúpežou a vydieračstvom je teda v tom, že lúpež 
toční sa odňatím hnuteYnej veci za použitia násilia atď., kdež~to?~?:~~era~: 
stvo donútením niekoho niečo učinit', strpeť lebo opominúť. 
kon nestanoví síce stupeň násilia, ktorého je ku spáchaniu lúpeže 
avšak má na mysli zrejme takú intenzitu násilia, ktorej je potreba k 
aby bol zlomený odpor napadnutého, prípadne, aby jeho telo 
podrobeno pod fyzickú moc útočníkovu. 

SťažovateY za základ navrhovaných právnych otázok neoznačil . 
skutočností, než ktoré sú obsažené v prvej skutkovej otátke každej 
piny. PodYa tý'chto skutočností obžalovaní vrhli sa na povoz poškode
ného, niektorý z nich uderil poškodeného až upadnul na hradskei, na 
zemi ho niektorí z obžalovaných držali a bili, pri čom mu druhí odcud. 
zili jedno vreco papriky a jedno vreco cibule v cene asi 100 Kč. 

PodYa týchto skutočností obžalovaní použili násilia proti poškode
nému preto, aby mu hnuteYné veci sami mohli odcudziť. Násihe nimi 
použité bolo sposobilé prekonať jeho odpor a je irelevantné, že ich útok 
na poškodeného stal sa neočakávane a že poškodený naň ani nemohol 
mysleť. Naproti tomu nevyskytlo sa žiadne tvrdenie, že by obžalovaní 
poškodeného boli násilím alebo hrozbou nútili, aby niečo konal, strpel, 
lebo opominul. To, že obžalovaní sa prípadne dohovorili len na krádež, 
nenúti!o porotný súd k položeniu otázky na prečin vydieračstva, keďže 
obžalovaní pri vykonaní násilia a odňatí hnutel'ných vecí zmenili svoj 
úmysel, pokiaY sa týkal sposobu prevedenia činu, a tedy postupovali ako 
spoločníci pri lúpeži. 

Právnych znakov prestupku podYa § 51 tr. n. tiež niét vo skutkoch, 
obsažených v porotných skutkových otátkach. Zákon totiž považuje za 
lúpež i čin stanovený v § 51 tr. n., nakoYko bol spáchaný sposobom urče
ným v § 344 tr. z. Nezakladá tedy konanie obžalovaných iba skutkovú 
podstatu prestupku podra § 51 por. nov. 

HYadiac na horeuvedené neporušil porolný súd rozhodujúce ustano
venia §§ 3-11 por. nov., keď nepoložil porotcom výpomocné právne 
otázky na prečin vydieračstva, prípadne na prestupok podra § 51 tr. n. 

čís, 5587. 

Lhůta ku provedení zmateční stížnosti podle § 285, odst 1, tr. ř. do 
rozsudku vyhlášeného v nepntomnosti dbžalovaného a jemu doručeného 
podle § 269 tr. ř. počlná běžeti ode ooe opovědi zmateční stižnosti a ne
prodlužuje se žádosti obžalovaného za znzení zástupce chudých ku pro
vedení zmateční stížuosti a za doručeni mu opisu rozsudku; nerozhoduje, 
'že ke zřízeni zástupce chudých a doručení mu opisu rozsudku došlo až 
po uplynuti lhůty ku provedení zmateční sti~nosti proto, že usneseni, 
jímž byla žádost obžalovaného za znzooí zástupce chudých zamítnuta, 
bylo k jeho stížnosti zrušeno. 

(Rozh. ze dne 27. dubna 1936, Zrn I 377/36.) 
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N e j v Y š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
b' ~lovaného do rozsudku krajského soudu v Plzni ze dne 7. prosmce 
~~5, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem podvodu podle §§ 197, 
200 tr. z. 

Z důvodů: 

Do odsuzujícího rozsudku ze dn~ 7; prosince 1935, prohl~šeného 
nepřítomnosti obžalovaného a doruceneho mu k vlastmm rukam dne 

'~\. prosince 1935 ohlá:;;il obža~o~ant dne 23. pro.siJ;ce 1935, tedy 'f.e 
lhůtě § 284, odst. 1 tr. r. zm~tecm st.lznost a odyo}am. z trestu, z. nepn-

ání podmíněného odsouzem a z vyroku o ztrate prava volebmho. 
zn Zároveň s ohlášením těchto opravných prostředk~ žádal obžalova~ý, 
aby mu byl zřízen k jejich provedení zástupce chudych} t.omu dvorucen 
opis rozsudku. Usnesením z 27 .. prosm~e 1935;, dorucen]m oh,;alova
nému dne 28 .. prosince ~ 935, zan:ltl pr,vy, sou;! za~?st ()bzal.ovane~o z.a 
přidělení obhajce chudych s oduvodnemm, ze stezovatel Je maJetny. 
Do tohoto usnesení podal obžalovaný d,?e 3. ledna I ?36 stížn~st, kt~ré 
bylo vrchním soudem v Praze vyhoveno, napadene usnesem prveho 
soudu zrušeno a krajskému soudu uloženo, aby. ve. věci znova E?zhodl. 

Po vrácení spisů vrchním soudem dal nalezacl soud dorucIl! OpIS 
rozsudku zástupci chudých, jejž zřídil, a ten, obdržev rozsudek dne 
24. února 1936, provedl osmý den po doručení zmateční stížnost. Pro-
vedení to jest opožděné. v.," .. 

Podle ustanovení § 269 a § 427 tr. r. Je obzalovanemu oznamll! r?z
sudek vyhlášený v jeho nepřítomnosti bU,ď so?dceIl! k tom~ vyslal!ym 
nebo mu jej doručiti v opisu. V souzenem pnpade byl obzalovanemu 
rozsudek ve smyslu cit. zákonných ustanovení doručen v ?PlSU dne 
21 prosince 1935. Poněvadž obžalovaný ohlásil dne 23. prosmce 1935, 
tudíž ve lhůtě § 284, odst.. I tr. ř . .', zmateční st~žl!0st.~ez udání důvod~ 
zmatečnosti bylo mu provesl! ohlasenou zmatecm sllznost v osmldenm 
lhůtě § 285 tr. ř., která počala běžeti dne 24. prosince 1935 a konČIla 
3\. prosince 1935. 

V této lhůtě však provedení důvodů zmateční stížnostiv podáno ne
bylo. Uvedená lhůta jest už podle zákona (§ 6, o~st. I tr. r.t ne~~odlu: 
žitelná a nepřekročitelná. Běh její proto nemohl byl! prodlouzen zad osl! 
obžalovaného za zřízení zástupce chudých a za ~oručení ;nu o~isu r?z
sudku obžalovanému stav,ší se, jak uvedeno, predepsanym zakonnym 
způsobem. Doručení:n opisu }ozsud~? z~stupci ~hudýsJ: f;lodle. § ~l, 
odst. 3 tr. ř. zřízenému nepocala tudlz obzalovanemu bezeh l!0va lhut~ 
ku provedení stížnosti a poněvadž do~lo, ke zř~zení to~oto z~s~up~e az 
po uplynutí této lhůty, bylo toto opatrem bezvyznamne; 0vpacn~ výkla~ 
a postup znamenal by obcházení předpisu §§ 6, 285 tr. r. a ltbovolne 
prodloužení a měnění již propadlé zákonné lhůty. 

Provedení zmateční stížnosti, ať obhájc~m sjednaným (§ 4~! odst.)2 
či úředním (odst. 2), nebo zástuPvce;n chudych (~d~t., 3 t~: r.) Cl. konecne 
do protokolu po lhůtě § 285 !r.vr., Je proto opo~der:e. P~I tom Je neroz
hodné, z jakého dúvodu k o,pozdensr;:tu provede?,1 ?osl?, t,reba se tak s!alo 
proto, že soud pozdě vyhovel jeho zadosl! za P!1del~m zastupce chuv~Ych' 
jak v souzeném případě, nebo mu vůbec odeprel zastupce tohoto zndlt!. 
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čís. 5588. 

"Tvrzením« skutečností po rozumu § 320 tr. f., podmiňujícím 
iení eventuální otázky na spolupachatelství, není pouhá okolnost 
jiná osoba byla držána ve vyšetřovací vazbě jako podezřelá ;e spolu.: 
pachatelstvi, bylo-Ii řízení proti ní podle § 109 tr. ř. zastav'eno a ' 
r:?de~ření z jejího spolupachatelství vyloučeno výsledky hlavního pře_ 
hcem. 

Návrhem na provedení důkazů podle § 315, odst. 1, věta 3, tr. ř. 
dotaz, "da nebylo možno opětoě vyzvati obžalovaného k přiznání uči
něný vrchním porotcem na předsedu porotního soudu odebravšlho se 
II porotcům ve smyslu § 327, oďst. 2, tr. ř. ' 

Ne~achování písemné formy žádosti vrchního porotce na předsedu 
porototho soudu podle § 327, odst. 2, tr. ř. není ohroženo zmatečnosti. 
Opominul-Ii předseda poučiti porotce o nutoosti písemné formy žádosti " 
po.dle.~ .327, odst. 3, tr. ř., jde jen o neúplnost právního poučeni, neza
Idada]lcl zmatek podle § 344, čis. 8, tr. ř. 

(Rozh. ze dne 28. dubna 1936, Zrn II 87/36.) 
\ 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústním líčení 
zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Uher
ském Hradišti jako soudu porotního ze dne 3. února 1935 jímž byl stě
žovatel uznán vinným zločiny podle §§ 134, 135, čís. 4 ~ § 209 tr. z. 

Zdúvodú: 

, S hlediska ~matku podle čís. 6 § 344 tr. ř, vytýká stěžovatel porušení 
predplsu prvmho odstavce § 320 tr. ř. tím, že soudní sbor porotní nedal 
z povinnosti úřední porotcúm eventuální otázku na spolupachatelství 
pokud se týče na účastenství na zločinu vraždy a eventuální otázku n~ 
zlo~in. zabití. yýtka je v ouou směrech lichá. Př~dpis § 320, odst. 1 tr. ř. 
uklad.a s~udmmu sboru P?rotnímu za povinnost, aby dal porotcúm even
tualm otazku, pod .podmmkou, ~e ~yly tvr!eny skutečnosti, pro které, 
~dyby byly pr~vdlve, byl by ten, Jenz byl obzalol'án ze zločin Ll nebo pře
tmy do~on.aneho, vmen tol!ko pokusem,. anebo pro které ten, kdo byl 
obzalovan lako pachatel, mel by se pokladati jen za sDoluvinníka nebo 
účastníka, nebo p'Odle kterých by čin obžalovanému za ~iuu kladený měl 
spadati pod jiný trestní zákon, který není přísnější než zákon v obžalo
vacím spise uvedený. Aby se však mohlo míti za to, že takové okolnosti 
byly tvrzeny ve smyslu zákona, je nutno, aby byly aspoň napovězeny 
výsledky ~Iavní.ho pfe1íč.ení buď .zodpovídáním obžalovaného nebo vý
sledky pruvodmho nzem. Tvrzemm po rozumu § 320 tr. ř. však není 
pouhý poukaz prúvodního materiálu nebo některé jeho části k možnosti 
určité ~kutečn.osti, podt;t!ňující mírnější kvalifikaci skutku, nýbrž před
poklada se pn ne]menSlm poukaz k tomu, že ony skutečnosti tu byly 
nikoli snad že tu jen mohly býti (srovnej rozh. čís. 2896, 3923, 4591 
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s.). Soudní sbor porotní by pochyl;il a ~edl by po~?t~e při~o na 
Sb;;' ochybnou, kdyby porotcům poloz~l otazku nemal,cl ve vysled· 
d;a

h 
u ~otního přelíčení podkladu (rozh. Č1S. 2812, 4602 Sb. n.5.). 

C1C po 
V. tk že soudní sbor porotní měl dáti porotcúm eventuální otázku 

y l:pachate1ství, pokud se týče účastenství obžalovanéh~ na zloŠmu 
. na ~~o opodstatňuje zmateční stížnost poukazet;t na s~utecnost vysl?u 
vra~ y, při hlavním přelíčení, že manzelka obzalovaneho byla v teto 
na tY~ěci držána ve vyšetřovací vazbě jako podezřelá ~e spolupachate~. 
tre~ n vraždě o niž jde čímž prý byly tvrzeny skutecnosh, pro. ktere, 
~~~b~byly pra~divé, by bylo obžalovaného pokládati jen za spoluvmníka 

nebo účastníka. 
e sice pravda, že manželka ?b.ž~lovaného ~ ~áro~~ň dcera z3lv~aždě: 

néh~ M. č. byla v této trestní V~~' Jako obvme~\a, d!zar;a ve vysetrovac~ 
b' popřela však jakoukoli ucast na zavrazdem sveho otce. T:estm 

~~ze;i proti ní bylo na návrh veřejného ,žalobce podle § 109 tr. r: za
~:~veno. Výsledky hlavního přelíčení nebyly tvr!eny, ba ~m napoyezeny 
,. d . okolnosti které by noukazovaly k tomu, ze se manzelka obzalova· 
z~h nezúčastnila' nějak na zavraždění svého otce a že obžalovaný byl je~ 
~;ofupachatelem ne.bo ~častní~em, o~~ho .zl.očin~. ~aop~k ze z?dPo~l: 
dání obžalovaného jakoz I z yypov~~ cetmk1;l sly~enych, P:l ~l~vmm pre 

I
" . o vy' sledcích J' eJ' ich vysetrovam a z vypovedl vysetrullclho soudce 
lcem ". ' d" bl' d' vysvítalo, že M. Č. se 25; srpna, 1935, .kterehozto ne Y zavraz en, 
vrátil z noční služby domu v dol;e, kdy leho dcera L. K. ..nebyla ~oma, 
ježto ještě před jeho návratem odle)a na kole ~o B. na. trh, ze'p0 o~tezdu 
L K. do B. zůstal v domě s M. C. pouze obzalovany s malJm dlÍetem! 
a že M. Č. byl zavražděn v době, kdy L. K. dlela v B. K~yz pak s~ a~, 
o IOY2 hodině vrátila domů a. nal~zla s~ého otce v ~rv:, pOla\a podezrem, 
ježto si všimla, že obžalovany ma na .zade;:h vkralme pr3lve l,opatky :za· 
krvácenou košili, a ježto si uvě~om"a, .ze mkd? ~ror;te obzaloyaneh~ 
nebyl v domě, že ho zavraždil obzalovany, a na le11 ~tazku, zd~. a 'proc 

to udělal obžalovaný jí nařídil, aby bvla hcho, a pnznal se jl, ze ~o 
udělal or:., že je to hotové, že už bude p~koj 31.že ř~knou"že si to. M .• C. 
udělal sám, že se podřezal. O~0ln9sh tyto vy~le na tevo P;' hlavr;lI:' PTe· 
líčení a ničím neoslabené nelen ze nenapovlda}y, ~e obz:alov~n~ le,)en 
spoluvinníkem, pokud se týče účastníkem zavrazder;l M. C., nyb!z 'pn~o 
to vylučovaly a jasně a zřete}ně 1?0ukazov,;ly ~e sprav~o~h obvmem obza
loby, že pachatelem oné vrazdy jest ledine obzalovany samo 

Poznámka vrchního porotce, že por otcové by rádi věděli ještě o tom 
spolupachateli, nepatří k oně!" ~vrzením! j~ké ~lá na mysh § 320 tr. z., 
jež jsou podkladem pro polozem eventualm otazky. 

Další zmatky podle čís. 1, 4, 5, 8 § 344 tr. ř. sna~í se stížnost do: 
voditi ,z postupu předsedy por?!"í~o soudu ,3' vrchr;lho por?tce, .lenz 
podle protokolu o hlavním přellcem »1'0 delsl porade porotcu pozadal 
předsedu porotního soudu o y?,světlenj. Před;;eda soudu se zaplsovate: 
lem, státním zástupcem a obhalcem obzalovan~ho s~ odebr3'h d~ ~orad,n~ 
síně, kdež se vrchní porotce, předse,dy soudu ta~al! z~ by radl vedell leste 
Q tom spolupachateli, a kdyz mu predseda oznamll, ze mohou odpovldalt 
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pouze na otázky jim dané, tázal se ještě, zda by nebylo možno ještě 
volati obžalovaného, zda by se snad v poslední chvíli přiznal. P~'~~i~~~ 
odpověděl, že obžalovaného vícekráte upozornil, že přiznání je d 
okolností (patrně polehčující), že týž však vzdor tomu se nepřiznal a 
po skončeném řízení není důvodu, aby opětně byl k přiznání VV7V:ln 

Na to připomenul obhájce obžalovaného, že porotci mají snad ' 
chybnosti, a vrchní porotce na to uvedl, že pochybnosti nemají a že 
lada je proti obžalovanému«. 

Své tvrzení o zmatečnosti podle čís. 1 § 344 tr. ř. odůvodňuje 
vatel tím, že prý v onom dotazu vrchního porotce dlužno sn"tř,m",j;; 
návrh porotců ve smyslu § 315 tr. ř. na provedení důkazu před'lOloánim 
a výslechem obžalovaného, že o takovém návrhu měl podle 315 tr. 
rozhodnouti porotní sbor soudní a nikoli sám předseda a tudíž při 
rozhodování o onom návrhu nebyl soudní sbor porotní náležitě obsazen. 
Stížnost je zřejmě bezpodstatná. Rozmluva mezi předsedou a vrchním 
porotcem stala se v době, kdy se porotci již radili o rozsudku, tedy poté 
kdy přelíčení bylo skončeno (§ 325, odst. 1 tr. ř.). Porotci žádali je~ . 
o vysvětlení, kterého se jim od předsedy také dostalo, načež pak pokra
čovali v poradě. Pro předpoklad, že v onom dotazu vrchního porotce 
dlužno spatřovati, - jak stížnost míní, - návrh na provedení zmíně
ného důkazu, neskýtá znění oné rozmluvy, jak je osvědčeno jednacím 
protokolem, nejmenší opory. O tvrzené zmatečnosti nemůže býti proto 
řeči. 

Zmatek podle čís. 8 § 344 tr. ř. spatřuje stížnost především v tom, 
že žádost vrchního porotce, jíž byl předseda porotního soudu vyzván, 
aby se odebral k porotcům do poradní síně, se nestala písemně, z čehož 
prý plyne, že porotcové nebyli poučeni, že o rozmluvu mají žádati 
písemně. Leč postupem tímto nebyla založena zmatečnost. Nezachování 
písemné formy žádosti vrchního porotce na předsedu soudu porolního 
není v § 327 tr. ř. ohroženo zmatečností, takže ani porušením onoho 
předpisu nestal by se rozsudek zmatečným podle čís. 4 § 344 tr. ř., kte
rýžto zmatek by v tomto ohledu přicházel jediné v úvahu. Než ani 
o tvrzeném zmatku podle čís. 8 § 344 tr. ř. nemůže býti řeči, neboť 
i kdyby ono poučení porotců o písemné formě bylo součástí právního 
poučení, šlo by zde jen o neúplnost právního poučení, která nenkládá 
zmatečnost. 

Zmatečnost podle čís. 8 § 344 tr. ř. spatřuje stížnost dále v tom, že 
prý předseda porotního soudu poskytl porotcům v poradní síni ne
správné právní poučení podle druhého, respektive třetího odstavce § 327 
tr. ř. potud, pokud jim na dotaz vrchního porotce, že by rádi věděli 
o tom spolupachateli, sdělil, že mohou odpovídati pouze na otázky jim 
dané. Měl prý jim říci, že, přejí-li si otázku směřující na spolupachatel
ství, bude zahájeno znovu jednání a učiněno o tom usnesení. Tím uplat
ňuje stížnost i zde v pravdě neúplnost předsedova poučení, která však 
nezakládá, jak již uvedeno, zmatek podle čís. 8 § 344 tr. ř. 

Nesprávné a proto podle čís. 8 § 344 tr. ř. zmatečné bylo prý poučení 
porotců předsedou soudu i v. tom směru, pokud jim při zmíněné roz-
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ě řekl že není důvodu, aby obžalovaný byl opětovně vyzváp k při: 
1Il1~V, N boť příslušným dotazem vrchního porotce upl~tmlt pry porotcI 
zn~nl. 'i~ podle § 315 tr. ř. příslušející, totiž dotazoval! .se a nayrh!10ul! 
prav~d~ní důkazů. Měl prý proto předseda dáti P?rotcum, spravne po
p~ov, t m smyslu že se o onom návrhu porotcu poradl po rozumu 
ucem va, 'b d ' dstavce § 315 tr. ř. porotm s ar sou nI. _ o-

2. oN _ ra'vnl' poučení podle 2. resp. 3. odst. § 327 tr. r. muze se vzta-
ezp , 'h- "db'ľbď f na pochybnosti porotců buď o postupu, ]e oz ma]1 a.l, u 

hova I lu daných otázek nebo konečně o znění odpovědi na ony otázky. 
o sJ?~s, dotaz vrchního porotce neodnášel se však svým obsahem a 
ZlIlI~e;di k žádnému uvedenému bodu, nýbrž směř?va! je~ k, tom~, zda by 
slily vodní řízení nemělo býti ještě doplněno omm opetnym vys:ec~em 
p~~ I aného a odpovědí předsedovou na onen dotaz nebylo take dano 
.0 ~~t~~m nějaké právní poučení ve směrech v o~st. 2., re~p. 3.,~ 327 
lro ř. naz?ačený~h. půvo~ zmatečnosti § 344, CIS. 8 tr. r. nem proto 
opodstatnen v zadnem smeru. 

čis. 5589. 

Prohlášením zmocněného zástupce poškozeného u so;udu, .že se ~
'kozený s obžalovaným vyrovnal a nežádá jeho potrestám, zanlkl~ prava 
• škozeného jako náhradního soukromého žalobce; to plat! nejen pro 
~~vodni trestní řízeni, nýbrž i pro jeho obnovu. 

(Rozh. ze dne 28. dubna 1936, Zm IV 49/36.) 

N e j vy Š š í s o u d v tres~ní, v~~i proti !'. H. ,pro přečin podle 
§ 310, odst. 2 tr. z. odmítl zmatecm sÍ1znost poskozeneho N. P. 

Důvody: 

Proti rozsudku odvolacího soudu podal zmat~ční s~ížn?st N. P. jak~ 
náhradní soukromý žalobce. Avšak N. P. nem ,opravnen zas!Upov~Í1 
žalobu v tomto trestním řízení, neboť se ,toho,to l?rava vzdal_ v 'pu~odmn; 
trestním řízení dne 19. března 1928 t:m, ze .leho }mocne!1Y zastupce 
u soudu první stolice prohlásil, že se poskoze~y s obzal~vany~ vyrov?al 
a že o ;eho potrestání nežádá. Tím zamkla prava N., P. Jako nahl~dmh~ 
soukromého žalobce (§ 49, odst. 1 tr. ř.) a to plal! nejen p_ro, pu;::odn~ 
trestní řízení, nýbrž i pro jeho obnovu. Proto _byla zmatecm sÍ1znos, 
N. P. odmítnuto podle třetího odstavce § 434 tr. r. 

čís. 5590. 

Sjednotený trest podl'a §§ 517, 518 tr. p. a § 35 z~~. čl. XXXyU:1880, 
ked' základně tresty sú rovnakého druhu a celkove leh trvame nepre
sahuje dvacať rokov, treba vymerať s poč í tán í fl!, základných trestov. 

(Rozh. za dňa 30. apríla 1936, Zrn IV 174/36.) 
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N a ty y š š í s ú d v trestnej veci proti J. A. pre zločin 
§ 232, CIS. ) tr. >;. atď;, vyhovujúc zmiitočnej sťažnosti 
lob,:u, uplatnova?e] podl a posl. odsl. § 518 tr. p. ČO do v' mer 
zrusII napadnutý ..r0z;sudok čo do výmery sjednoteného tiest/ 
te!1to tres~ 15 (paťnash) rokmi káznice; zmatočnú sťažnosf 
neht?hodkazal na toto rozhodnutie. Všetky ostatné čiastky výroku "ar>arl, 
nu e o rozsudku zostaly v platnosti. ' .. 

D6vody: 

. Proti ;ozsudku k~ajského .. SÚ,du, ktorým bol obžalovanému s]ed~o,teny tr~st, ohlasll! zmatocné sl'ažnosti verejný žalobca va:ymeram
v 

~f:Jn~~ do vymery trestu. Zmatočná sl'ažnosť verejnél!o žalobcu 

Kraiský .súd vymeral obžalovanému sjednotený trest na základe 
ravo) oatnych ro~sudkov, klorými bol obžalovaný odsúdený pre zločiw,: 

. na . rokov kazmce, 2. na 5 rokov káznice a určil mu trest 14 
!l m~~!acov a.26 dní ~áznice. Trest uvedený ad 2. bol vymeraný pr'eUK\'V. 
~m ? zalovaneho, ktory spáchal v dobe skušobnei súc z trestu ad I u 
n:r~~osJh~d~l'ienečne prepustený. S touto výmerou sjednoteného tre~~ 

aSI. 

Sjednotený trest podfa .§§ 517 a 518 tr. p. a § 36 zák. čl. XXXVII 
z rok.u 1880 treba, keď zakladne tresty sú rovnakéh dr h . . 
trvame drievejšieho a novšieho trestu obžalovaného ~e re~ahu ~e ~Ikove 
~o~, vYferr sp.očítaním zá~!adných trestov. Mýlil sa :reto krljskýOs6~ 

e ~ om o pnpade, kedy Islo o tresty rovnakého druhu c Ik ., 
tryhame nepre~~hovalo ~2 rokov,.skrátil dobu celkového trva~iae sj~:;~~ 
ne o trestu, clm zaprlClml zmatočnosl' čo do v' m t e pred~osle~né~o .odst~vca § 518 tr. p. V d6sledfu ~lo r~~ťo ~e~~y~le 
h~vet zmatocne] sťaznosti verejného žalobcu zrušil' na zákl d § 3~
~ ~~'Či~ ~~;~t~~rozS~~ok krajsk~ho súdu vo ~ýmere sjednoten~h~ tresU; 

~~a~~rt'ahUje na
a v~df~jŠí' fr~~tCO;ň~Mo~o~~, ~:tasJ~e~~Je~~~s~re~l~ 

čís. 5591. 

Bol-Ii trestný čin, zažalovaný ako preči11 pravo I t kv' . . . 
len za pres~pok, premlčuje sa j':.ho .stíhanie ~Iynut&nal:~oty ~:~~::~ 
v § 31 tr. zák. prest. pre premlcante prestupkov. e] 

Ak vi11;tík spáchal prestupok padelania výkazných papierov odra 
§ T.l tr. ~ák. ,prest. tým, že použil paclelanébo vysvedčenia ako ~IO 
k zladostt o zlVDostenské oprávnenie bol J'~ho tre ..... · .. d E h~ 
(§ 

107" 1 tr . ,~~my ctn ol\.onany 
, cts. . zák., § 12 tr. zák. prest.) na'po de'" dň . 

vzal na základe padelanej prllohy ohláserlie ~iv~oslf~ v~:;:;!~y urad 

(Rozh. zo dňa 2. mája 1936, Zm III 479/35.) 
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N a j v Y š š í s ú d v trestnej veci proti K. F. a spol., obžalovaným 
z prečinu padelania verejnej listiny, vyhovel zmatočnej sfažnosti obža
lovaného A. S. a obhájcu, uplatnenej z dovodu zmatočnosti podfa § 385, 
č I cl tr. p., zrušil rozsudky oboch nižších súdov dotyčne obžalovaného 
Á. S. z dovodu zmatočnosti podYa § 385, Č. I c) tr. p. a podfa § 387, 
odst. 4 tr. p. aj dotyčne obžalovaného K. F. a oslobodil obžalovaných 
K. F. a A. S. podfa § 326, čís. 3 tr. p. od obžaloby na nich pre prečin 
podYa § 400, odst. I tr. z. vznesenej. 

D6vodY: 

Obžalovaný A. S. a obhájca ohlásili a previedli zmatočnú sťažnosť 
z dovodu § 385, Č. I cl tr. p., uplatňujúc premlčanie ako dovod trest
nosť vylučujúci. ZmatoČllej sťažnosti nefze odopreť oprávnenie. 

podYa zisteného skutkového stavu obžalovný A. S. vysvedčenie, vy
stavené obžalovaným K. F. a opatrené datom 5. decembra 1931, podal 
na okresný Úfad vN. Z. preto, aby obdržal živnostenské oprávnenie, 
ktoré mu bolo na základe tohoto vysvedčenia aj udelené, ale po zistení 
lalšovania dňa 8. októbra 1934 odňaté. 

Trestné oznámenie bolo učinené dňa 25. septembra 1934. Trestný 
čin obžalovaného A. S. bol odvolacrm súdom kvalifikovaný ako prestupok 
podfa § 71 prest. zák., a to ako prestupok dokonaný. Táto kva1ifikácia 
nebola napadnutá v neprospech obžalovaných, preto je aj pre najvyšší 
súd smerodatná. 

Námietka zmatočnej sfažnosti, že predmetný trestný čin bol dokonaný 
dňa 5. decembra 1931, t. j. toho dňa, kedy podfa data bolo vysvedčenic 
{)bžalovaným K. F. vystavené, je mylná. 

Skutková podstata predmetného trestného činu bola splnená tým, že 
obžalovaný A. S. použil padelaného vysvedčenia, predložiac ho okres
nému úradu ciefom zadováženia živnostenského listu. Okresný úrad 
výmerom zo dňa 6. marca 1934 vzal ohlásenie živnosti obžalovanéhD 
A. S. na vedomie a živnostenský list s týmto výmerom bol dňa 16. marca 
1934 doručený obžalovanému A. S. 

podfa § 31 prest. zák. je premlčacia lehota prestupku 6 mesiacov a 
táto lehota v smysle §§ 31, 12 prest. zák., § 107, Čts. 1 tr. z. počína pri 
dokonanom čine dňom dokonania. 

Trestný čin obžalovaného A. S. bol dokonaný najpozdejšie dlla 
6. marca 1934, t. j. v dell, kedy okresný úrad ohlásenie živnosti na zá
klade padelaného vysvedčenia vzal na vedomosť, lebo podfa obžalobv 
a podfa rozsudkov súdov nižších stolíc čin obžalovaných bol spáchaný 
tým, že dňa 5. decembra 1931 v N. Z. vyhotovili vysvedčenie s tým ne
pravdivým obsahom, že obvinený A. S. bol od 15. júna 1926 do 13. ok
tóbra 1931 ako dozorca a odborný robotník zamestnaný v cementárskom 
a betonárskom podniku K. F. a toto vysvedčenie podal {)bvinený A. S. 
na okresný úrad v N. Z. preto, aby obdržal živnostenský list na výrobu 
cementového a belonárskeho tovaru a na základe toho zase aj živnosten-
ské povolenie bolo udelené. 

Okolnost', že okresný úrad neskoršie odvolal živnostenský list, nemá 
významu pri riešení otázky, kedy bol čin obžalovaných dokonaný. Na-

13 
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k?Yko trestné oznámenie bolo učinené dňa 25. septembra 1934 a 
sudne opatrenie bolo konané iba dňa 29. septembra 1934 stalo sa 
uplynutí zákonnej premlčacej lehoty. Keďže tedy obžalo~aný A S 
na~o bol ,uznaný vinným z p;estupku podYa § 71 tr. z. o prest.,' boi 
sposobeny VecJly :m~to~ podl a § 385, č. I c) tr. p., takže v tomto 
bol o !reba z~atocne] slaznosti vyhovet'. Premlčanie vyskytuje sa však 
u obzalovaneho K. F., ktorý nepodal zmatočrtú sfažnost' a ktorý 
spol?pachateY A. S. bol tiež pravoplatne za vinného uznaný z prestupku 
podl a § 71 tr. z. o prest. 

čís. 5592. 

K pojmu »závažnej majetkovej hrozby« v sl11jysle § 353, čís. 1 tl'. zák 
, K hr?~be z~važn?u maj;tko~?u škodou sa vyžaduje, aby sa . 

~el vyhrazal pachamm takeho emu, z ktorého priamo nastane za\/37"" 

s~o~~; !,estačí, P?~taví-Ii pachatel' len do výW'adu, že z jeho činu ako 
d alsl nasledok moze nastať značná majetková škoda. 

(Rozh. zo dňa 2. mája 1936, Zm IV 696/35.) 

N aj vy š š í .s ~ d, v trestnej veci proti l. S., obžalovanej zo zločinu 
vydleracstva,,,zma!ocnu st'ažnosf obžalovanej a jej obhájcu čiastočne 
odmle.tol ~. c;astocne zam~etol, z úradnej povinnosti však z dóvodu 
vecne], zma!ocnoslI uvedeneho v § 385, Č. 1. b) tr. p. zrušil rozsudok 
vrchneho sudu ČO do kvalifikácie činu, pokiaY tento bol kvalifikovaný 

. ako pokus zl?činu ,:ydieračstva podYa §§ 65, 350, 353, Č. I tr. z., a 
kvahflkoval Clll obzalovane] ako pokus prečinu vydieračstva podYa 
§§ 65, 350 tr. z. 

Z dóvodov: 

. Pr~s~úma,:ajúc v~c sp?znal najvyšší súd, že nižšími súdmi bolo 
zIst:ne, z~ ~bzalovana, chtIac sebe bezprávne opatrif majetkový úžitok, 
10hz vym~d na S. D. neprimerane vysokú náhradu škody vo výške 
~1.760 K~_ za ~anko rumu, pnnucovala ho hrozbou vážnej majetkovej 
skodJ;', tot~zto, »ze ho udá«. že tak stratí nielen obchodné meno, ale i čest' 
a cely majetok. 

Bol? tedy zistené, že S3 obžalovaná vyhrážala len »udaním« tedy 
»tr:smym, oznáme~ím«, ktoré - podYa jej mienky - bude m~t' pre 
poskodeneho za nasledok stratu celého majetku, obchodu a cti. 

Zločinu podYa § 353, Č. I tr. z. všaksa dopustí vydierač len vtedv. 
keď sa vyhráža »z~važnou ~ajetkovou škodou«., K vyplneniu skutkovéj 
pod,staty_tohoto ZIOCI;lU sa v)izadu]", aby pachatel 5a vyhrážal páchaním 
takeho CInU, :z; ktorehop r I a m o nastane závažná majetková škoda. 
Plyme !euto zav:er z toho, že podl' a zákona vyhrážka »závažnou majet
kov,~u ~kodou« ]e r,o~nocenná s vy~rážaním vraždou, t'ažkým telesným 
ubhzemm a podpalacstvom. NestacI tedy, Ited - ako aj v tomto prí
p~de - len postaví pachateY do výhYadu, že z jeho činu ako ď alší 
naslednk nastane - prípadne móže nastat' - značná majetková škoda. 
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Kvalifikoval-Ii vrchný súd čin obžalovauej ako pokus zločinu podl'a 
. § 65 350 353 Č. I tr. z., dopustil sa zmatku podra § 385, Č. 1. b) t p., ~ to ~ nep;osp.ecJ:_o.hž~lovanej,yorý tre~a brať v úvahu z úradnej 

vinnosti. Preto najvyssI sud pokracoval podl a § 33, odst. I por. nov., 
P~ušil rozsudok vrchného súdu v uvedených výrokoch a vyniesol roz

. ~udok podYa zákona. 

čís. 5593. 

Nemovitost stává se bezcennou ve smyslu § 1 zákona o maření exe
kuce i hypotekárním zatiženími může se tak státi i zavtělením dluh_ů po 
právu jsoucich, je-Ii zjevno, že věřitel, jehož pohledávka byla zavtelena 
ve výhodnějším pořadí ke škodě věřitele, s jehož stramy hrozí exekuce, 
nenaléhal na její zaplacení a neiádal zajištění. 

(Rozh. ze dne 4. května 1936, Zrn I 398/36.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
obžalované do rozsudku krajského soudu trestního v Praze ze dne 
29 února 1936 jímž byla stěžovatelka uznána vinnou zločinem pod
vodu podle § 197, 199 a) tr. z. a přečinem podle § 1 zák. o maření 
exekuce Č. 78/1883 ř. z. 

Z d ů vod ů: 

Výrok odsuzující stěžovatelku pro přečin podle § I zák. o marem 
exekuce napadá stížnost s hlediska zmatečních důvodů podle § 281, 
Č. 5 a 9 lit. a) tr. ř. 

Obžalovaná udala že v dubnu 1933 bylo jí nabízeno za usedlost 
v R., čp. 24, 105.000 Kč a že pozem~y. na V. jí patřící mají c~n1! 
1.200 Kč. Stížnost, poukazujíc na to, vytý~a _rozsudku po.dle ~ 281, c. " 
tr. ř. neúplnost, ježto prý vzhledem k cene !~chto r:~mo,vltosh n;pozbyly 
nemovitosti ty ceny pro Dr. S. vzhledem k JIch zahzem pohledavkou P. 
per 75.000 a 9.000 Kč, ježto by Dr. S. mohl dojíti i pak uspokoje~~. 

Nehledě k tomu že obžalovaná netvrdila, že by Dr. S. mUSIl v pn
padl' dražby uvede~ých nemovitostí doEt! uspoko,iení, nemus.,il ~?ud, na
lézací toto tvrzení obžalované ještě zvlast hodnohh, neboť pn ltcem byl 
konstatován obsah spisů krajského soudu v čes~ých Budějovicjch, 

, z nichž vychází na jevo,že obžalovaná žalovala manzely B. na dodrzem 
kupní smlouvy prý uzavřené o nemovitosti čp. 24 v R. za kupm cenu 
78 000 Kč tedy daleko menší že manželé B. za tuto cenu onu usedlost 
ko~piti ne~htělr a že obžalov~ná spor s nimi prohrál~. '!-_ toho vychází 
na jevo že usedlost v R. neměla cenu ani 78.000 Kc, ]ezto by se hylI 
jinak B: proti žalobě nebránili a pro ně výhodno1;1_nabídku přii,ali; Z uve
deného plyne, že jednáním obžalované bylo zamysleno, uspokojem Dr._S: 
pro jeho pohledávku per 6.698 Kč 50 _h z uv_edene use~losh zmanh 
neb aspoň ztížiti neboť kdyby nebyla vte1ena pred pohledavkou Dr. S: 
pohledávka P., ~ohl Dr. S. snadno dojíti J bez dražby svého uspokojer;! 
postoupením své pohledávky nebo podobne. 

13' 
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. S hle~iska zmat~u podle § 281, č. 9a) tr. ř. vytýká stížnost po stránl~e 
objekt;vlll jednak,. ze pouhé zatížení nemovitosti nečiní ji ještě bezcen_ 
nou, ze teprve vykon dražby by mohl ukázati jak dalece Dr S by 
doš~l z31p!acení, jednak, že § I zák. o maření ~xekuce předpokládá ne
opravnene a zlomyslné nakládání majetkem, nikoli však pouhý regulérní 
podpIS dluhopISU pro pohledávku již skutečně a dávno existující. . 

Nehledě k tomu, co bylo řečeno o ceně uvedených nemovitostí a ne
hledě k tO!?U, ~e vzhl~dem ~. ~ečenému by!o Usp()~ojení Dr. S. z dražby 
nemovltosÍ1 ob zal ovane patnclch pochybne nevyzaduje se ke skutkové. 
po~statě přečinu podle § I z~k. o. maření ~xekuce, by zaplacení věřitele, 
jenz exekUCI vede, nebo pro Jehoz pohledávku exekuce hrozí bylo zne
možněno, nýbrž stačí pouhé ztížení jeho uspokojení jeho protahování 
5ro;h. víd. sb. č. 1182, 2582, 4415, Sb. n. s. č. 407i, 4795). Že zhor
selllm k~lhovní~o pořadí je. uspokojení věřitelovo ztíženo, plyne jasně 
z to~o, ze ~a pro postoupelll takové ve zhoršeném pořadí zajištěné po. 
hledavky stava se buď vůbec nemožným neb obtížným. Věc stává se 
bezcennou neb aspoň méněcennou nejen jejím zničením, nýbrž i jakým
l{Qh~ zh~ršením. její ceny, ~.ter~ přichází ~ro ~ěřitele v úvahu, tedy u ne
movllosh prodejem mventare, urody, vykacelllm lesů, neb hvpotekárním 
zatížením. Může se tak státi nejen vtělením neexistentních "pohledávek' 
!1a C?ž. zákon. pamatui,e z,vláště sl5'vy. »jestliže někdo dluhy nebo právní 
j~dnam .vy~~~lel«,. ny?rz I z~ytelelllm. dlu~ů po právu jsoucích, je-li 
zjev~o, ze ven)el, je~.~~ pohl~aayka k~ .~kode vym~hajícího věřitele byla 
zavtelena ve vyhoclnejslm poradl, na jeJI zaplacelll nenaléhal a zajištění 
než~dal (v~d. sb. č. 3303) .. Že P. na ~rychl~né za~ělení pohledávky 
nalehal, obzalovana .sama alll netvrdIla, ze obzalovana pak P-ému dlu
hopisy podepsala v umyslu, aby tak zmařila uspokoiení Dr. S. ze svých 
nemovitostí, vychází na jevo z toho, že obžalova~á dluhopisy P-ému 
vystavila teprve 16. dubna 1935, tedy teprve 16 dnů poté, co Dr. S. 
pod.~1 na ni (dne 30. břez.n~. 1935) žalobu na zaplacení palmare. Je 
tudlz skulkova podstata precmu podle § I zák. o maření exekuce po 
objektivní stránce dána. 

čís. 5594. 

K rozhodování o stížnosti do usnesení okresního soudu o útratách 
trestního !řízení, spojených s úkonem, o jehož provedení byl okresní soud 
dož~ vyšetřujícím soudcem soudu krajského, není příslušný sbo-. 
rovy soud první stolice podle § 13, odst. 1, čís. 2, § 481 tr. ř., nýbrž sbo
rový soud druhé stolice podle § 392 tr. ř., třebas k usnesení tomu došlo 
až v době, kdy trestní věc sama byla již postoupena témuž okresnímu 
soudu k úřednímu jednání pro přestupek. 

(Rozh. ze dne 4. května 1936, Zrn I 427/36.) 

N e j vy Š š í s o u d uznal jako soud zrušovací po ústním líčení 
o zmateční stížnosti generální prokuratury pro zachování zákona takto 
,rávem: Opatřením (postupem) vrchního soudu v Praze ze dne 6. pro-
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since 1935, Č. Nt 4435/24, jímž bylo okresnímu soudu v Městě Teplé 
uloženo, aby stížnost obce K. T. .do. usnesení jmenovaného okresního 
soudu ze dne 18. lIstopadu 1935, C. j. Tv 21/34, T 106/34-40, před
ložil krajskému soudu jako soudu odvolacímu, jakož i dalším postupem 

" okresního soudu v Městě Teplé a následujícím usnesením krajského jako 
. odvolacího soudu v Chebu ze dne 21. prosince 1935, č. Ts 143/35, 

jímž byla uvedená stížnost jako opožděná zamítnuta, poručen byl zákon 
v ustanovení §§ 13, odst I, č. 2, 392, 481 tr. ř. 

Důvody: 

U okresního soudu v Městě Teplé bylo zavedeno pod č. Tv 21/34 
trestní řízení o podezřelé příčině smrti]. F. z K. K návrhu státního za
stupitelství v Chebu bylo v tomto vyhledávání pokračováno u krajského 
soudu v Chebu pod č. Tk XII 778/34 a za tohoto vyhledávání zaslal 
vyšetřující soudce ve smyslu návrhu státního zastupitelství přípisem 
ze dne 4. května 1934 spisy okresnímu soudu v Městě Teplé se žádostí 
o provedení exhumace a pitvy mrtvoly J F. Okresní soud v Teplé provedl 
pak jako soud dožádaný exhumaci a pitvu a přiznal usnesením ze dne 
8. května 1934, č. Td 79/34 znalcům lékařům jimi likvidované útraty. 
O žádosti obecního úřadu v K. ze dne 14. května 1934 o nilhradu výloh 
pro f. J. a K. V. v částce 150 Kč, spojených s exhumací mrtvoly, a o žá
dosti V. J. z 13. května 1934 o zaplacení 80 Kč za práci spojenou s ex
humací mrtvoly však okresní soud v Městě Teplé ihned nerozhodl. Spisy 
byly pak vráceny krajskému soudu v Chebu jako soudu vedoucímu vy
hledávání a byly pak jím sděleny státnímu zastupitelství v Chebu, jež 
dne 7. června 1934 navrhlo postoupení spisů okresnímu soudu v Městě 
Teplé k úřednímu jednání proti Dr. T. a spol. pro přestllpek podle 
§ 359 tr. z., resp. podle §§ 5, 359 tr. Z. 

Okresní soud v Městě Teplé provedl pak pod č. T 106/34 hlavní pře
líčení a vynesl dne 10. července 1934 rozsudek částečně osvobozující, 
částečně odsuzující, kterým byli obžalovaní F. F., A. f. a .B. F. uznáni 
vinnými přestupkem podvodu podle § 461 tr. Z. Tento rozsudek nabyl 
též právní moci. Teprve poté a na připomínku F. ]. vydal okresní soud 
v Městě Teplé dne 18. listopadu 1935 pod č. Tv 21/34, T 106/34--40 
usnesení, v němž odmítá zaplacení obecnímu úřadu v T. K. - při čemž 
se ovšem jmenovaný okresní soud nezabýval výnosem ministerstva spra
vedlnosti ze dne 7. ledna 1925, č. 58.605/25, otištěným v ll. vydání 
Kalabova-Herrnrittova Trestního řádu u § 128 tr. ř. Do tohoto usneseni, 
které bylo doručeno dne 21. listopadu 1935 jediné obci T. K - kdežto 
obci K. a žadatelúm F. JaV. ]. nebylo toto usnesení doručeno, ač se 
tak podle § 77, odst. 1 tr. ř. mělo státi, nýbrž tito byli pouZe stručně uvě
domeni, že jejich účty byly postoupeny k zaplacení , obci T. K. - s pouče
ním o právu stížnosti na vrchní soud do 14 dní, podala obec T. K. dne 
30. listopadu 1935 stížnost, danou na poštu 29. listopadu 1935. 

Okresní soud v Městě Teplé předloži! tuto stížnost dne 30. listopadu 
1935 vrchnímu soudu v Praze, ten však přípisem ze dne 6. prosince 
1935, Č. Nt 4435/34 vrátil spisy okresnímu soudu v Teplé s poukazem, 
aby stížnost ohce K. T. předložil krajskému soudu jako soudu odvola-
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címu, ježto jde o usnesení okresního soudu v řízení ve věci přestupkové 
(§ 481 tr. ř.). Krajský jako odvolací soud v Chebu, jemuž byly důsled. 
kem poukazu vrchního soudu v Praze spisy předloženy k rozhodnutí 
o stížnosti, usnesením ze dne 21. prosince 1935, Č. j. Ts 143/35-1 stíž. 
n?st jako podle § 481 tr. ř. opožděnou zamítl, ježto proti usnesení okres. 
n~ho soudu je podati stížnost ve lhůtě 3 dnů, napadené usnesení bylo 
vsak doručeno dne 2 I. listopadu 1935 a stížnost byla podána na poštu 
teprve dne 29. hstopadu 1935. Nehledě k tomu, zůstalo nepovšimnuto 
že lhůta k případnému podání stížnosti se strany obce K. a žadatelt1 
F. ]. a V. ]. do zmíněného usnesení okresního soudu v Městě Teplé ne. 
počala ještě běžeti, ježto těmto nebylo usnesení, jak již uvedeno do. . ' ruceno. 

Postupem vrchního soudu v Praze, a to pokud poukázal okresní 
soud v Městě Teplé, aby stížnost obce K. T. předložil krajskému soudu 
jako soudu odvolacímu, ježto jde o usnesení okresního soudu v řízení ve 
věci přestupkové (§ 481 tr. ř.), a důsledkem toho i usnesením krajského 
soudu jako soudu odvolacího v Chebu ze dne 2 I. prosince 1935 porušen 
byl zákon v ustanoveních §§ 13, odst. 1, č. 2, 392, 481 tr. ř., neboť oba 
soudy přehlížejí, že okresní soud v Městě Teplé, vyďávaje usnesení ze 
dne 18. listopadu 1935, vystupoval jako soudce dožádaný krajským sou. 
dem v trestní věci vedené u tohoto soudu pod Č. Tk XII 778/34, a to ve 
věci, o níž se vedlo vyhledávání u vyšetřujícího soudce krajského soudu 
pro podezření ze zločinu neb přečinu. Nešlo tedy o věc přestupkovou, 
Jak omylem za to má vrchní soud. Z toho plyne, že nebyl k rozhodování 
o stížnosti příslušný krajský soud jako soud odvolací podle § 13, odst. I, 
Č. 2 tr. ř., nýbrž vrchní soud podle § 392 tr. ř., následkem čehož platí 
pro podání stížnosti lhůta 14denní (§ 392 tr. ř.) a nikoliv 3denní 
(§ 481 tr. ř.), takže stížnost byla podána včas a nelze ji považovati za 
opožděnou. 

Na uvedeném nemůže ničeho změniti okolnost, že v souzeném pří· 
padě je nejen soud, nýbrž i soudce dožádaný totožný se soudem, resp. 
soudcem, který pak rozhodoval ve věci samé jako soudce přestupkový, 
neboť rozhodné je, v jaké funkci vystupoval, a rozhodná je povaha 
trestní věci v době, kdy byl vykonán onen úkon, který sloužil za podklad 
rozhodnutí o úh'atách (požadované odměně). 

Z toho, že rozhodnutí o odměně požadované za úkony vykonané 
k příkazu dožádaného soudce, zastupujícího vlastně soudce vyšetřují. 
cího ve věci patřící před krajský soud (Tk) , stalo se až v době, kdy 
trestní věc byla již pravoplatně vyřízena rozsudkem jako věc přestup· 
ková, nelze dovozovati, že j de o rozhodnutí ve věci přestupkové podle 
§ 13, odst. 1, Č. 2 tr. ř., neboť neodpovídalo by jistě duchu zákona, 
kdyby otázka, zda k rozhodnutí o stížnosti podané do usnesení okres· 
ního soudu o požadované odměně je příslušný krajský soud jako od
volací, či vrchní soud, měla býti závislá od mnohdy ryze náhodné okol
nosti a říditi se podle doby, kdy příslušné usnesení bylo vydáno, a kdyby 
nemělo býti směrodatné, v jaké funkci okresní soud, resp. soudce vystu
poval a o jakou trestní věc v té době šlo. 

Bylo proto na zmateční stížnost generální prokuratury pro zachování 
zákona podle §§ 33, 479 a 292 tr. ř. vznesenou uznati právem, jak se 
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t 10 K dalšímu opatření podle poslední věty § 292 tr. ř. neposkytuje 
~:kO~ opory, an~ toto u~tanovení. zá~o~a pře~P?kládá ro~udek ?dsu-

J
'ícípo případe alespon usnesem, J1mz obvmeny byl ve svych pravech zu , • k ' 

nezákonne z racen. 

čís. 5595. 

::;;: Hodnotu lihu, odcizeného z výrobny, je tvypočitati podle zásady § 173 
tr zák. nejen z výrobních nákladů, nýbrž i z daně z lihu, jejíhož placení 
~nikatel nebyl zproštěn krádeží lihu. 

Nejde o překročení obžaloby, nekryjí-Ii se skutková zjištění s údaji 
obžalovacího spisu, je-li ien totožnost zažalovaného činu bezpochybná; 
může proto soud uznati na dalš~ ,~Iočinné kv~1iIikace, na. něž obžalOba. 
původně nezněla, ani nebyla rOZSlrena, byly-lt opodstatneny okolnostmi 
v hlavním přeličení na .ievo vyšlými, třebas okolnosti ty byly z připrav
ného vyšetřováni známy veřejnému žalobci pn podáni obžaloby. 

(Rozh. ze dne 5. května 1936, Zrn I 7/36.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stí~?O$t 
obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Chrudimi ze dne 23. rlJna 
1935, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem krádeže podle §§ 171, 
173, 174 [[a), cl, 176 lIc) tf. z. 

Z důvodů: 

Zmateční stížnost uplatňuje důvody zmatečnosti podle Č. 4, 5, 8, ge), 
1 O § 281 tr. ř., leč vesměs neprávem. 

Při hlavním přelíčení předložil obhájce stěžovatelův vyhotovení usne
sení okresního soudu v Pardubicích ze dne 3. července 1935, jímž byl 
k žádosti okresního finančního ředitelsM v Chrudimi povolen záznam 
práva zástavního pro zkrácení daně z odcize~é~o li~u na ne!ll0vi.t?st~ch 
obžalovaného, a navrhl, aby byla od fmancmho red1tels}vl vy.zadana 
zpráva o tom, že v případě uspokojení exekus~. nebude, dan ?d lthovaru 
požadována, takže lihovar trpí je~ sko?u. ve ,!ysl ceny vyrobm;Y.z~ledem 
k tomu, že výrobní cena podle vypoved1 syedka mz. ~. P. CI,!I I~n} ~ 
až II Kč za 1 litr, při odcizeném množstvl 68 ~ tedl caslku" pr~vy~uJIC1 
sice 500 Kč nikoli vš~k 2.000 Kč, kdežto nalezac1 soud, vychazeJe -
podle názor~ stěžovatelova mylně - z prodejní ceny 37 Kč 80 h za 
I litr, v níž je zahrnuta i daň z lihuJ vypo~ítal hodnotu odsize!,él;? 
množství částkou 2.570 Kč 40 h a podradtl dusledkem toho kradez tez 
pod ustanovení ,~ 173 tr. z., cítí se stěžov~tel zamí!,!utím uvede~ého 
průvodního návrhu zkráceným ve svém pravu na radnou obhajobu. 
Stížnosti nelze přisvědčiti. •• • 

Podle § 15, čís. 1 a 2 zákona ze dne 20; cerv~a 1888, c. ?5 r .. z., 
ručí podnikatel lihovaru osobně za zap]acenl ~ane z. vyroben~ho lth~. 
Ustanovuje-li pak § 72 tohoto zákona, ze podmkatel l!hovaru Je zpros-
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těn této p~ov!nnosti co do onoho množství lihu podléhajícího 
?am, o nemz hodnověrně prokáže, že přišlo na zmar živelní prlhodOll.' 
Je z toho patrno, že podnikatel lihovaru je povinen zaplatiti 
l za ~nen schodek, který mu byl způsoben krádeží, již za živelní 
pov~zov~Ť! nelze (srovnej rozh. n. s. s. ve věcech finančních čís. 
Nalezacl soud vz~l pro,to právem za základ výpočtu hodnoty odciz'enÉ'ho 
I1hu 1.11kol1 Jen vywbm cenu, nýbrž cenu prodejní, kdyžtě podle § 173 
!r. z, Je hodnotu odcizené věci vypočítati podle škody okradeného v dob~ 
Clil') tato pak,s~, sk~ádala nejen z nákladů výrobních, nýbrž i z příslušn~ 
dane z I1hu, JeJ~hoz zaplacení liho~~r kléádeží lihu nebyl zproštěn, Ze 
hhovar .ve skut<:cuosl! nebude po pnpade museti státu příslušnou daň 
zaplalrll p~o~o, ~e~ ~ude :lnad zap'lacena stěžovatelem, na jehož nemovi. 
tostech )e ]l~ zaJlstena, Je s hl~lska § 173 tr. z. pro výpočet hodnoty 
od;lzene ~ecI a kvahfl~<acI kr~deze yko ~ločinu podle tohoto zákonného 
~s,anovelll nerozhodne. Pravl-h zakon, ze hodnotu je vypočítati podl 
skody okraden~ho, ~íní tím~. zřejmé on'} . škc:du, kterou by okraden; 
utq::el,~~dyby patralll po zl?deJI a odclzenycn vecech zůstalo bezvýsledné, 
nezale~l !edy s t~hoto hledIska na tom, zda a pokud se tato škoda snad 
d5'datec.ne zmenšIla .nebo ~yla zcela napravena tím, že zloděj odcizené 
v~c:. v!a!ll, nebo J1nym zpusobem o nápravu škody se přičinil. Takové 
pnwlelll, ~e zlod~je mohlo ,by přicházeti v úvahu jen jako účinná lítost 
zakl,~dal!C! za predpokladu §§ 187, 188 tr. z. beztrestnost krádeže 
o mz vsak v souzer:~m přípa,dě mlu~viti nelze, když k zajištění daně 
~~ n~movltoste~c~h stezovatelovych doslo teprve po zahájení trestního 
nzem }rol! stezovateli, když vůbec nejde o dobrovolnou náhradu na 
zak!ade narovn~ní s poškozeným, nýbrž o náhradu stěžovateli úředně 
uloz~enou a kdyz se tato ?áhrada t~ká jen části způsobené škody, totiž 
d~n~. Je Jedl', r:epochybne pahno, ze zamítnutí zmíněného průvodního . 
nav} hu, týkaJ1~lho. se o~olnoslr zc~la nerozhodné, nemohlo na rozhod
nul! ~o'}du pusoblti zpusobem obzalovanému nepříznivým. Ježto pak 
prodeJ":1 ~ena odclzeneho lihu podle nenapadeného zjištění nalézacího 
~?udu ClilI 37 Kč 80 hza jeden litr a tedy Za odcizené množství 68 1 
ca~tku 2.?~00 Kč. převyšující, podřadil nalézací soud čin stěžovatelův 
pravem tez~k~ahfikacl, podle § 173 tr. zák., aniž se musil obírati otáz
kou, kohk cml vyrobm cena odcizeného lihu. Je proto bezdůvodná i ná
mlt~a n~~y'l~osti ~?zs,~dku p~dle ~čís. 5 § 281 tr. ř., že nalézací soud 
v telO pncme nepnhlrzel k vypovedi svědka inž. P. 

S hledi~ka dův?~ů ,:,?atečno~ti p5'dle čís. 8, 9c a 10, správně jen 8, 
§ ?81, tr. ~:'., namrta strznost dale, ze napadený rozsudek, kvalifikující 
kradez stezov~teh. za vmu kladenou jako zločin též podle § 176 lIt) 
a § 173 tr. zak, Jge, d~l~ než~?~bž~loba, ~terá původně nezněla na tyt:, 
kvahflkace,; dodatecne JeJI rozslrem na ne teprve při hlavním přelíčení 
nestalo J;ry se ~~~. základě novýc)1, při. hlavním přelíčení na jevo vyšlých 
okolnosl!, a pncIlo se proto predplsum trestního řádu takže nalézací 
sou~ ~~směl vyné~!i, ro~zsud~~ po~le t~to p:otizákonně ro;šířené obžaloby. 

~Í1zno~t ~rehhz:. ~redevslm, ze pred?;etem obžaloby je podle §§ 262 
a 2?7 tr., r. len urclty skutek a mkoh tez Jeho právní kvalifikace. Soud 
n~m y~zan, p;ávním označením činu v obžalobě a je podle § 262 tr. ř. 
pn zJlsťovam skutku samého povinen, aby zjistil skutečný průběh udá-
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losti obžalovanému za vinu kladené samostatně a zcela nezávisle na pří
slušných údajích, obsažených v obžalobě, oceniv volně výsledky veške
rého průvodního řízení. Důsledkem toho nejde o překročení obžaloby 
ani když se skutková zjištění nekryjí s příslušnými údaji obžalovacího 
spi~U je-li jen totožnost zažalovaného činu bezpochybná, ani, odchýlil-li 

'se so~d od názoru veřejného obžalobce co do právní kvalifikace činu. 
I když tedy původní obžaloba nezněla na kvalifikace podle § 176 He) 
a § 173 tr. z., byl nalézací soud podle toho, co uvedeno, oprávněn 
~ povinen, aby čin obžalovaného podřadil i těmto ustanovením, shledal-li, 
že skutečnosti, na nichž se obžaloba zakládá, anebo které vyšly na jevo 
při hlavním přelíčení, tyto kvalifikace opodstatňují. Vzhledem k této 
nalézacímu soudu zákonem uložené povinnosti bylo dodatečné »roz
šíření« obžaloby na zmíněné dvě kvalifikace zcela zbytečné, nehledíc ani 
k tomu, že zákon zná jen rozšíření obžaloby na jiný dosud nezažalovallÝ 
skutek a nikoli též rozšíření obžaloby na další nebo jinou právní kva
lifikaci skutku již zažalovaného. Bez významu je také, že původní obža
loba nezněla na uvedené kvalifikace činu, ač vyšlo již za přípravného 
vyšetřování na jevo a bylo tedy i veřejnému obžalobci při podání obža
loby známo, že oba obžalovaní byli zaměstnanci okradené firmy (§ 176 
llc) tr. zák) a že prodejní cena jednoho litru lihu činí 37 Kč 80 h. 
pokud se týče při 68 litrech více než 2.000 Kč (§ 173 tr. z.). Veřejnému 
obžalobci nepřísluší právo vzdáti se stíhání obžalovaného pro určitou 
kvalifikakci zažalovaného činu a došly·li proto skutečnosti opodstatňující 
ony kvalifikace vědomosti soudu ne sice obsahem obžalovacího spisu, 
v némž není o nich zmínky, nýbrž teprve při hlavním přelíčení, ne
pochybil nalézací soud, uznav obžalovaného vinným též ve smyslu těchto 
právních kvalifikací zločinu krádeže. 

čís. 5596. 

Nelegitimne švagrovstvo je tiež pamerom, aký má na mysli § 39, 
čís. 4 zákona na ochranu republiky, samo o sebe však, ešte nestač! k vy
lúčeniu tresmosti podYa § 21, čís. 3 cit. zák.; heba zistiť okolnosti po
trebné pre záver, či by vitl1lik ujmu osoby, ktorej nadržoval, pociťoval 
ako ujmu vlastnú. 

(Rozh. zo dňa 5. mája 1936, Zrn III 225/36.) 

N a j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti ]. V., obžalovanému zo zlo· 
činu nadržovania vojenskému zločinu, z úradnej moci na základe usta
I10venia odst. 1 § 35 por. nov. zrušil rozsudok vrchného súdu a uložil 
tomuto súdu, aby znova vo veci jednal a rozhoďnut. 

Dovody: 

Proti rozsudku vrchného súdu, ktorým bol obžalovaný obžaloby pre 
zločin nadržovania vojenskému zločinu podra § 21, čís. 2. zák na 
ochr. rep. na základe bodu 3, § 326 tr, p. sprostený, ohlásil verejný 

'i 
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, 
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žalobca zmii!očnú sťažnosť podl'a čís. 1 c) § 385 tr. p., ktorú 
prokurátor udržal. 

Vrchný súd sprostil obžalovaného obžaloby pre zmienený zločin z 
dovodu, že je daná okolnosť vylučujúca trestatel'nosť podl'a čís. 3 
zák. na ochr. rep., poneváč obžalovaný podl'a týmto SÚdOmoj~~~~~~~~. 
skutočností žije v konkubináte so sestrou tej osoby, v 
zločinu obžalovaný nadržoval, a že teda nadržoval osobe Ul1:<Kť'j, 
je k nemu v pomere rodinnom, alebo v pomere obdobnom, 
važuje pomer nelegitímneho švagrovstva obžalovaného k vO,Jenlskému 
zbehovi R. L. za taký pomer, aký má na mysli § 39, Č. 4 zák. 
rep. 

K založeniu dovodu vylučujúceho trestatel'nosť podl'a § 21, Č. 
zák. čís. 50/1923 Sb. z. a n. sa vyžaduje okrem toho, že nadržovanie . 
sa stalo osobe blízkej, ešte i to, že musí ísf o taký vnútorný pomer, že 
by ten, o ktorého ide, totiž obžalovaný, pociťoval ujmu utrpenú osobou 
ktorej nadržuje, ako ujmu vlastnú. ' 

Jedine z tej okolnosti, že obžalovaný žije so sestrou osoby, ktorej 
vojenskému zločinu nadržoval, v konkubináte, nemožno už usúdiť, že 
by účinok prípadnej ujmy vzniklej R. L. tiež obžalovaný intenzívne 
pociťoval a že by z tohoto dovodu bol R. L-ovi nadržoval, poneváč 
nelegitímne švagrovstvo u osob takého spoločenského postavenia ako je 
obžalovaný a jeho družka, ktorÍ sú potulní cigáni, nebýva trvalé a nel'ze 
už bez všetkého z neho odvádzať bližšie rodinné vzťahy u ďalšieho prí
buzenstva. 

Aby mohol byť učinený právny záver o tom, či išlo o osobu blízku, 
ku ktorej je obžalovaný v takom pomere rodinnom, alebo v pomere ob
dobnom, že by ujmu ňou utrpenú pociťoval ako ujmu vlastnú, bude 
treba zistiť skutočnosti, či obžalovaný sa 80 zhehom R. L. stýkal, ako 
často a akého rázu a trvania tieto styky boly, v akom vzájomnom pomere 
žili zbeh R. L a jeho sestra K. M., s ktorou obžalovaný žije v konku
bináte, pri čom bude treba aj uvážiť vlastné udanie obžalovaného, že 
mal úmysel oznámif zbeha R. L. četnictvu a že tak neučinil len preto, 
poneváč v dedine nebolo četnictva. 

Poneváč vrchný súd tieto okolnosti nezistil a najvyšší súd ieh v do
sledku zásady odst. 3 § 33 por. nov. sám zistif nemože, bez zistenia 
týchto skutočností nel'ze však posúdif, či v konkrétnom prípade nezá
konný pomer švagrovstva zakladal taký vnútorný pomer obžalovaného 
k zbehovi R. L., aký má § 39, Č. 4 zák. na ochr. rep. na my~li, postu
poval najvyšší súd z úradnej moci podl'a § 35, odst. 1 por. nov. 

čís. 5597. 

K přetrhnutí promlčení podle prvého odstavce § 1.08 tr. zák. neni 
třeba meritomiho rozhodnutí soudcovského; stači, bylo-li učiněno soud
covské opatřeni aspoň formálniho (procesuálniho) rázu, i když strany 
o něm nebyly uvědomeny; nestači však opatření soudní kanceláře (na 
př. samostatné urgováni spisu bez soudcovského příkazu). 

(Rozh. ze dne 5. května 1936, Zrn IV 80/36.) 
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. ~ ~. _ u d v trestní věci proti A O. a spol., obžalovaným 
N e j v Y s SI' o t z a m l' t 1 zmateční stížnost hlavního soukro

p['e,C!DiU urážky na C 1, 
žalobce. 

Důvody: 

Zmateční stížnos!i, jež upl~tň~je, důvod zmatečnosti podle § 385, 
, 1 c) tr. ř., nelze pnznab opravnem. . ~ 
c. s isú V tétu tresTní věci mez! dnem 6. cervna 1933 

podle 9stf~u ~ 934 krom toho že soudce určil lhůtu pro to, aby mu 
a dnem 2 . e ~~ . t d o dobu více než 6 měsíců, nebylo v trest
k~nc~l,ář p,ře~lo:!la ~~~~é :oJd~ovské rozhodnutí, ani opatření ,ve smyslu 
nim nze§! f~~~~O z. Nelze sice souhlasiti ~ n~zore~ od~olaelho soud~, 
1. odst. ~ t h t' promlčení bylo zapotreb! mentormho rozhodnut~ 
že by k pre r nu 1 'I d t § 108 tr z toho nežádá. Stačí, kdyz 
neboť ,-ák9n v ustdno~~r~ ~p~t;e~í aspoň 'fo~málnlho (proces~ál:lÍh~~ 
l!ylo ucmeno sou co neb I o něm uvědomeny. Avšak mylnY,,]e tez 
rázu, 1 kdyby ,strt~~y sti ~! by stačilo opatření soudní~ kancelare (n~ 
nazor zma;e~n~ su~:o~á~í spisů bez soudcovského prfkazu), neb~t 
př. ,;;an:oS a ne, celáře nelze uznati za soudní opatře~í ve smys ~ 
opatren} soudm kan, Z 'kon používaje '.Týrazu »soudm r?zh?dnub 
citovaneh.o ?stan?ve~!: ~ a , ysli pouze rozhodnutí neb opatrem soud
neb opatre!u«, ma Zl~jme naol?mu slova »soud«, nýbrž i z to.J:.0' ž~. n~. 
covske, coz ~1Yt;e ~e]en Zt P ] h dnutí které nikdy nemuze uc!mÍ! 
roveň s opatremm ]e pos aveno roz o , 

sou~~0~6:~1~1~!Ž n~~~3 sti~o~a~~~:;é ~~ťs~á~~d~~in::o~~~1:;;,0 ~~~t~~~ 
2e dne . cervna, 1 ~ 'P tázku promlcem ]e roz
přetržitě a ž~. P!o!o nena~t~o fromb ce~~tře~i ~ebot' zákon v druhé větě 
hodný den ucmeneho ro~ 10 n;t! t~~o~í že d~em onoho rozhodnutí neb 
1 odst. § 108 tr. z. ~ys ,ovne s D' ' d zmatečnosti podle § 385, č. 1 
opatření počíná promlcem znova. t ~v~a bezdůvodná zmateční stížnost 
c) tr. ř. se tu nevyskytuje a pro o y 
zamítnuta podle I. odst. § 36 pOL nov.· 

čis. 5598. 

Pomsta vylučuje podl'a svojej povahy oprávnenú obranu aj len pu

tativnu. 
(Rozh. zo dňa 13. mája 1936, Zrn !II 94/36.) 

Ob ~ 1 'P . D z úkrytu postreli! a t'ažko zranil po~kodenéhJ 
za ovany . z· oblok ozeral do chyže Š. D-a; po cme, hne 

O,. B., keď telnto. ce ranenéh~ prlbehol jeho brat SpOIMbžalovany J. B. 
uhekol. Na vo ame yo domnieval že on to bol, klo 
a vidiac na mleste cmu Š. D-aŤ o I ~toro~osadva razy z' pušky a to prvú 
postreli! jeho brata O. B., vys re 1 nan ' 
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ranu vtedy, keď Š. D. bol k nemu chrbtom obrátený' zasiahol Š 
tak, že Š. D. za krátko zomrel. ,. 

S ú d p rve j s t o I i ce uznal obžalovaného P. D. vinným 
nom ťažkého poškodenia na tele podra § 301 tr. zák., kdežto obž:alova; 
ného ]. B. podra § 326, čís. 3 tr. por. sprosli! obžaloby pre zločin 
selného zabitia človeka podl' a §§ 279, 281, odst. 2 tr. zák., a to z 
vodu, že ]. B. len zo strachu a z Yaknutia prekročil medze 
obrany (§ 79, odst. 3 tr. zálL). O d vol a ci s úd však uznal i 
lovaného ]. B. vinným podYa obžaloby, lebo v súdenom prípade neboly 
u ]. B. splnené vóbec ani podmierrky oprávnenej obrany. 

Na j vy Š š í s ú d zmatočné sťažnosti oboch obžalovaných 
odmietol, zčasti zamietol. 

Z dóvodov: 

Zmiitočná sťažnosť obžalovaného ]. B. dovodzuje na základe dó
vodu zmatočnosti podYa § 385, č. I c) tr. por. v podstate, že bol tu 
~spoň podra subjektívnej mienky obžalovaného neoprávnený a priamy 
utok so strany Š. D. proti O. B., ba aj proti obžalovanému samému, a Že 
obžalovaný len zo strachu, zmatku, alebo Yaknutia prekročil med ze proti 
tomuto útoku potrebnej oprávnenej obrany. V prvom smere tedi do
vodzuje sťažovateY podmienky putatívnej oprávnenej obrany; avšak ani 
tíe ,nie sú ?ané, lebo niet základu k tomu, aby sa v tej situácii, pri ktorej 
obza~ovan~ n~ Š. D. dva razy vystrelil, mohly shYadať oprávnenými 
aspon subjekllvne predpoklady obžalovaného, že joho bratovi ešte hrozí 
práve So strany Š. D. ďalší neoprávnený a priamy útok, ktorý by mal 
odvrátil', alebo že taký útok hrozí jemu. Je zistené, že Š. D. pušku ne
mal, a nie je zislené nič, podYa čoho by sa pred strielaním mohol obža
lovaný domnievať, že v tej chvíli Š. D. má pušku, lebo zvuk padnutia 
železného predmetu počul obžalovaný až pri páde poškodeného p o 
strelení a nemóže tedy na základe tohoto tvrdenia dovodzovať nič pre 
dobu pred strielaním, zvlášte keď obžalovaný a poškodený stáli tak 
blízko seba, že obžalovaný, ktorý Š. D. aj poznal, musel videI', že tenta 
puš~u nemá. Pri tomto stave veci nemožno obžalovanému prizna ť, že 
opravnene predpokladal, že preto, že myslel, že Š. D. na brata obžalo
vaného strelil, bude naňho strielať aj ďalei, zvlášť keď brata v dajakej 
ohroženej situácii ani videť nemohol, lebo tento podYa zistenia vrchného 
súdu utekal preč a nie je nič zistené, čím by sa dala odóvodniť obava 
vo zmiitočnej sťažnosti tvrdená, že by Š. D. mohol vždy ešte streliť Pi) 
nariekajúcom O. B. Ohrozenie svojej osoby však dovodzuje sťažovater 
len z toho, že po prvom výstrele sa poškodený obrátil k nemu; pre prvý 
výstrel netvrdí tedy ani sám sťažovateY potrehu obrany vlastnej osoby. 
Pri zistenom skutkovom stave bolo správne dovodené, že motivom činu 
obžalovaného bol a pomsta, ktorá pravdaže vylučuje podra svojej povahy 
oprávnenú obranu aj len putatívnu. Keď však nie je daný jej základ, 
totiž potreba odstránenia útoku, odpadá i tu preskúmanie, či boly jej 
medze prekročené. 
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čís. 5599. 

. Okolnost, že státní dráhy jsou po strá~c~ hospod~n:k~ ~e~en~, jako 
chodní podník, nemění ní~ na ~o~, že.JeJlc~, podn~am }e I pn, tom 

ob. 'm úkolem veřejné spravy; Jejich uredmcl, kten plm tyto úkoly 
sta:~ svého úřadu, své služby nebo po?le zvláštního pověření, jsou 

/eřejttými úředníky ve smyslu § 461 tr. zák. 

(Rozh. ze dne 13. května 1936, Zm IV 145/36.) 

O d vol a C í s o u d změnil zprošťující rozsudek ~oudu prvS. sto
. a uznal obžalovaného F. V. vinným ve smyslu obzaloby zlocmem 

Ilce ve'ry v úřadě .podle § 462 odst. I tr. zák. činu toho se dopustil 
zprone ' .. ' t' .. I t'l v' b' I vaný tím že si jako pokladník železmcm samce pnv as m lee-
~r~fe~ al~ v jednom úmyslu ze staniční pokladny, kterou spravoval, 

1.186 Ke. 
N e j v Y š š í s o u d zmateční stížnost obžalovaného částečně od-

mítl, částečně ji zamítl. 

Z důvodů: 

Stěžovatel uplatňuje dúvod zmatečnosti podle § }85, č. I ~) ~r. ř. 
a žádá osvobození proto, že zástupce cSD ,vzal zpet soukromy n~v~h, 
který stěžovatel považuje za nutny podle predptsu § ,3~3 !r. z., ]~Z~O 
tátní železnice jsou obchodním podnikem. Tím naznaCUje, ze ,povazu]e 

s pronevěru spáchanou jejich úředníkem za obecnou zproneveru podle 
§ 355 tr. z., neboť jenom při této platí pod!e ~ 3~8, o.dst. 3 tr. z. usta: 
novení § 343 tr. z. Avšak ta okolnost, že st~t':l drahy JSou vedeny pod'" 
zák č 404/1922 Sb. z. a n. a podle vl. nar. c. ~0?/1924 Sb. z., a ~,,,po 
stránc~ hospodářské jako obchodní p,odnik, ne~~n; me ?a tom'"ze j~J1ch 
podnikání zůstává i při tom státním, uko)~m vere]~e sp!avy a je]lc~,ur~d
níci kteří tyto úkoly plní podle sveho uradu, sve sluzby n~~ zvl~s~mho 
pověření, jsou veřejnými úředníky podle § 461 tr; z;" za, nez byb zele:
niční zaměstnanci při aplikování trestních zákonu tez vysl?vn.e prohla
šeni v -§ 2 č. VI zák. čl. XVII:1914; na tomto ustanovem zakona ne
bylo cit. z~konem a nařízením, ani nař. č. )6(1927,S? z .. a n., }lIC 
změněno, pokud jde o postavení zaměstnancu ~elez.memch, ]ako, ver~J
ných úředníků v oboru trestního práva. Zpr~nevera ]Iml spac~ana v ~ét? 
jejich vlastnosti spadá tudíž pod ustanove~\l § 4?2 ,tr. ,z", pn kter,emz 
trestném činu se soukromý návrh nevyžaduje a vyjadrem zastupce CSD 
,o tom učiněné pro otázku trestnosti nemá významu. 

čís_ 5600, 

Zanechal-li doručovatel' zásielku adresovanú tt~ekom~" kto bol ,už 
dlhší čas vzdialený zo svojho bydlišťa, dospelému ,c1enovl lehl? domac
nosti, treba pri posudzovaní včasnosti podaneho opravneho pro-
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striedku za deň doručenia zásielky počítať Onen deň, kedy bola 
adresátovi po jeho návrate členom domácnosti skutočne odovzdaná. 

(Rozh. zo dňa 14. mája 1936, Zrn III 471/35.) 

N a j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti ]. Z. a spol. pre zločin 
rušenia verejnej listiny odmieto1 zmatočnú sťažnosť obžalovaného ]. 

Z d6vodov: 

Do rozsudku odvolacieho súdu podal zmatočnú sťažnosť 
íovaný J. S. Táto zmatočná sťažnosť došla k súdu prvej 
17. septembra 1935 (na poštu bola podaná dňa 16. septembra 
a poneváč podfa doručenky bol rozsudok odvolacieho súdu 
obžalovanému dňa 9. septembra 1935, bola by opozdená. Poneváč 
sťažovatel' v tomto svojom opravnom prostriedku tvrdil, že 
odvolacieho súdu bol mu doručený až dňa 15. septembra 1935, 
vyšší súd vypočutím doručovatel'a zistiť, kedy sa doručenie ~1{11toi'n';, 
stalo. Podl'a údajov doručovateYa Š. L. nezastihol on pri 
sfažovatel'a doma a zanechal preto zásielku A. Z. (švagrini ~f'170vot,,_ 
l'ovej) , ktorá mu sl'úbila, že ju vydá obžalovanému]. S. po jeho 
vrate, doručovatel' sám potom podpísal doručenku menom J. S. a opatri! 
ju datom 9. septembra 1935. Poneváč podl'a nevyvráteného 
sťažovatel'ovho nebol sťažovatel' pred 15. septembrom 1935 
osem dní doma a rozsudok odvolacieho súdu odovzdala mu jeho 
grina A. Z. p1"i jeho návrate dňa 15. septembra 1935, nejde o 
§ 80 tr. p. a neYze preto lehotu k ohláseniu zmatočnej st' 
odo dňa 9. septembra 1935, ale treba ju rátať až od skutočného doru
čenia rozsudku odvolacieho súdu obžalovanému J. S., t. j. až odo dňa 
15. septembra 1935 a treba preto zmatočnú sťažnosť podanú dňa 17. 
septembra 1935 považoval' za podanú včas. 

čís. 5601. 

. K výkladu »zřetelného vyznaČlení« některých oddílů 
tislmpisu a »označeni« jejich zvláštního odpovědného redaktora ve 
smyslu § 3 zákona čís. 124/1924 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky minister
stva spravedlnosti čís. 145/1933 Sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 15. května 1936, Zrn I 313/36.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stíž
nosti soukromých žalobců do rozsudku krajského soudu trestního 
v Praze ze dne 3. února 1936, jímž byl obžalovaný podle § 259, č. 2 
tr. ř. zproštěn obžaloby pro přečin podle § 2, pokud se týče § 3 zák. 
Č. 108/1933 Sb. z. a n., pokud se týče pro přestupek podle § 4 zák. 
Č. 124/1924 Sb. z. a n. ve znĚní vyhlášky č. 145/1933 Sb. z. a n., zrušil 
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. apadený rozsudek a důsledkem toho i usnesení o náhradě útrat jako 
n a vrátil věc nalézacímu soudu, aby ji znovu projednal a rozhodl, 
dbaje při tom útrat řízení zrušovacího. 

Z dúvodů: 

Pokud nalézací soud ve směru přestupku § 4 zák. č. 124/1924 Sb. 
a n. ve znění vyhlášky Č. 145/1933 Sb. z. a n. opírá zprošťující nález 

o ustanovení § 3 cit. zák., předpokládaje, že za obsah souzeného článku 
neodpovídá obžalovaný jako hlavní redaktor, nýbrž zvláštní odpovědný 
rédaktor O. M., vytýká zmateční stížnost právem hmotněprávní zmatek 
podle č. 9 a) § 281 tr. ř., neboť nalézací soud vycházel tu skutečně 
7 mylného výkladu uvedeného zákonného ustanovení. 

Napadený rozsudek sice zjišťuje, Že souzený článek byl uveřejněn 
ve zvláštním oddíle listu, opatřeném nápadným prý nadpisem »Hlídka 
autodopravců« a takto zřetelně vyznačeném, že k tomuto zvláštnímu 
oddílu listu poukazuje i hlavička tiskopisu »Zpravodaj motoristů 
s hl í d k o u a u t o d o p r a v c ů a že jako odpovědný redaktor 
tohoto oddílu je na listě (a to pod nadpisem »Hlídka autodopravců«) 
označen a též bezpečnostnímu úřadu ohlášen O. M. a nikoli obžalovaný; 
leč přes to nelze popříti, že nalézací soud ke svému úsudku, že tu jde 
o partiální odpovědnost O. M., dospěl mylným výkladem zákona. 

Zmíněné ustanovení § 3 zák. č. 124/1924 Sb. z. a n. ve znění vy
hlášky č. 145/1933 Sb. z. a n. navazuje na předpisy § 9, odst. 3 a § 10, 
odst. 2, Č. 2 zák. Č. 6/1863 ř. z. o tisku, podle nichž je přípustno uvésti 
na periodickém tiskopíse více odpovědných redaktoru. Již pro obor 
tohoto zákona byl zastáván názor, že dělení odpovědnosti mezi více 
'redaktory předpokládá úplné dělení jejich úkolů, poznatelné již z vnější 
'struktury listu, ať již podle obsahu nebo časově (Liszt, l.ehrbuch des 
aster. Pressrechtes, str. 84). l.eč ustanovení § 3 zákona Č. 124/1924 Sb. 
z. a n. omezuje tuto volnos! dělby práce a odpovědnosti pro obor odpo
vědnosti za trestné činy uvedené v § I tiskové novely ještě výslovně v tom, 
že v oněch případech, kde pro některý oddíl periodického tiskopisu jest 
ustanoven a úřadu ohlášen zvláštní odpovědný redaktor a kde násled
kem toho obsahová odpovědnost více redaktorů má býti místně dělena 
podle toho, ve kterém z více oddílů je ten který článek uveřejněn, oddíly 
ty musí býti v časopise z ř e tel n ě v y z nač e n y. Zákon se tudíž 
nespokojuje s pouhým o z nač e ním, nýbrž vyžaduje z ř e tel n é 
v y z nač e n í, a to zřejmě proto, aby obsahem časopisu napadený 
mohl snadno a spolehlivě, tudíž bez namáhavého hledání, bez vynaloo 
žení obzvláštního důvtipu a bez nebezpečného risika co do výsledku pře 
a l'áhrady útrat zjistiti, koho stíhá odpovědnost za určitý projev a koho 
má žalovati; neboť vychází-li zákon uvedeným ustanovením redakci 
vstříc v tom směru. že hlavnímu redaktoru listu má býti umožněno, zba
viti se odpovědnosti co do takových rubrik listu, jež podle jejich před
mětu a látky snad méně ovládá - zpráva výboru ústavněprávního 
k zákonu č. 124/1924 Sb. z. a n. (tisk. č. 4569) zařazuje proto toto 
ustanovení právem do skupiny předpisů zabezpečujících ochranu veřej-
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ného tisku a osob při verejnem tisku zaměstnaných - nesmí 
druhé straně trpěti právní jistota obecenstva a najmě OS,(O~b~o(~~::'~:~ 
listu napadených a nesmí dojíti k tomu, aby napadený bylo o 
toho či onoho odpovědného redaktora v riskantních PO,chl,bnost:ech 
Vnější úprava takového časopisu musí proto býti ta1'ová, 
první pohled zřejmo, že je tu takový zvláštní odd í 1 a kde počíná 
až kam sahá, zvláště když dosavadní stav tiskového práva ohledně t. 
impressa samého, tudíž i ohledně označení odpovědného 
takovou zvláštní zřetelnost ještě nezaručuje a často se stává, že 
ním těchto údajů na nějakém zastrčeném místě listu jejich rychlé 
se ztěžuje. . 

Vychází-li se z těchto právních hledisek, je na snadě, že nalez:aci 
soud, řeše otázku, zda tu jsou předpoklady cit. § 3, zjistěný stav 
po stránce hmotněprávní nezhodnotil správně. 

Co se týče nadpisu »Hlídka autodopravců«, zabírajícího toliko 
strany, měl soud uvažovati o tom, zda nadpis ten je po stránce tvr)oo·r._ 
fické dosti nápadný i v poměru k nadpisu jednotlivých článků, 
zjistiti, nejsou-li snad tyto nadpisy dokonce tučnějšími a V·ěě~tš;~ím~~i,g~~~~ft~.y, 
nebo jinak nápadněji vytištěny, než nadpis »Hlídka a 
který ani podle své šířky zvláště nevyniká; vždyť nelze v takovém 
padě nápadnost nadpisu posouditi absolutně, nýbrž relativně, t. j. v 
měru k ostatní typografické úpravě listu a jeho částí. 

Dále se měl soud zabývati otázkou, zda z úpravy listu je jasně a 
zřetelně poznati, až kam tento oddíl sahá, neboť požadavek zřetelného 
vyznačení oddílu vztahuje se nejen na začátek, nýbrž i na konec UU'Jllll. 

Není-li otázka, zda onen oddíl v sobě zahrnuje celý obsah strany 
a čtvrté nebo jen nějakou její část, dosti jasná po stránce mistní a 
slorové, nesměl soud ponechati stranou ani otázku obsahovou. Bylo 
v takovém případě na soudě, aby zkoumal, zda nemohla i 'O b s a h e m 
článků uveřejněných na stránce třetí a čtvrté povstati pochybnost a tím 
nezřetelnost v tom směru, co spadá či nespadá do zvláštního oddílu, 
o nějž jde. 

S tohoto hlediska nebylo zbytečné zjistiti, zda se obsah článků uve
řejněných na těchto stranách (viz na př. články, Proč zestátnit Autoklub 
RčS«, »Sportovní podniky«, "Lihovary - jako veřejný nepřítel náro
da«, Rozbité ministerské auto«) týče zvláštních zájmů autodopravců 
nebo všeobecných zájmů motoristů vubec, a zda tudíž aspoň o b s a
h o v á úprava listu odstraňuje nebo snad naopak zvyšuje pochybnosti 
a zda zjednává spolehlivou jistotu, či snad naopak způsobuje nebo zvy
šuje nejistotu o otázce, co spadá do zvláštního oddílu a zda tam najmě 
spadá i souzený článek; neboť jen tehda, nepřipouští-Ii o tom typogra
fické vyznačení nadpisu a místní nebo doplňujícím způsobem aspoň 
obsahové vymezení oddílů nižádných pochybností, lze říci, že zvláštuí 
oddíl je »zřetelně vyznačen«. Úvahy ty musejí se ovšem omeziti na po
vahu a úpravu onoho čísla časopisu, v němž je souzený článek uveřej
něn, a nemohou se zabývati povahou a úpravou dalších čísel, jak stíž
nost mylně činí. 

Jinak bylo těchto úvah zapotřebí tím spíše, kdyžtě dosud není zá
konného ustanovení o tom, kde má na listě býti umístěno t. zv. impres-
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m zda na pí'. v čele či na konci, a když v souzeném. př!padě je na 
sUn~i listu jako vydavatel uvedena »J~dnota motonstu, ceskos\oven: 
k~, h a ústřední jednota čs. autodopravcu v Praze«, a v teto souvislosti 
~ t odpovědný redaktor jen obžalovaný bez poukazu na to, ~e ~a obsah 
~,HlidkY autodopravců" _ odpovidá j!ný redaktor. J~ na snade, ze 1 !ato 
okolnost přispívá k moznosŤl omylu a pochybnosh v uvedenem smeru. 

Čis. 5602. 

Pokud stihá řidiče auta zavinění podle.§ 335 tr: zák" jde-!i o jizdu 
ft úředně schváleném závodu k osvědčem rychlosti a spolehltvosti vo· 

~jdel a řidičské dovednosti. 

(Rozh. ze dne 15. května 1936, Zrn II 169/36.) 

Obžalovaný F, T. se zúčastni! jako řidič se spolujezdcem F. K. aut~
mobilového závodu »Tisíc mil československých«. Ve velmI n_ebezpec~ 
ném úseku závodní dráhy (vostré zatáčce) u V; Ivl. l!edbal obzalov~ny 
toho, že jeho vozidlo má ~ad? na pn;umaltce ~. Z~} dusledku to~o Sjelo 
do silničního příkopu, nybrz pokrac~val.~epnmerenou ryc.hlosh v:,a
vodě snaže se dostati se zase na trať. Pn tomto pokusu vsak neovladl 
auto: jež se vzpřímilo a třikrát převrátilo; obžalovaný vypadn?v ~. auta 
neutrpěl zranění, kdežto jeho spolujezdec F. K. byl VOZIdlem pnmacknut 
a usmrcen. T ., • 

S o u d I' r v é s tol i c e uznal obžalovan~o F. . vmnym pre-
. činem proti bezpečnosti života podle § 335 tr. zak. 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
obžalovaného, 

Z dúvodů: 

Stížnost neobstojí ani po stránce hmotněprávní;.Je rř~rustiti,. že p~
vinnosti a odpovědnost řidiče silostroje nelze v pnpade IlZdy ,zavodm, 
jde-li o úředně schválený závod k osvědčení rychlosti.a. sl?ole~hv~sŤl vo
zidel a dovednosti řidičské, posuzovati s hledIska obyceln~ho ndlce, a,:ta 
iedoucího za dopravních poměrů normálních a podrob~neh~ norma!mn: 
předpisům a požadavkům opatrnosti, ]J0k,ud ,PřI t~kovem zavodu. ruzna 
opatření chrání obecenstvo proti ohrozem zavodmml vozl~ly ~V1Z rozlL 
čís. 5124 Sb. n. s.). Vyplývá to již z toho, že pro trestm pravo nem," 
významu takové nebezpečí čili ohr~žení, jež.,ie prá,vní!:.' ř~dem buď vr
slovně nebo jakožto sociálnímu vyznamu emu pl'lmerene (adekva~m)_ 
aspoň mlčky dovoleno. Jde v takový~hto příp~dec~ o t zv; »~ormalm 
míru nebezpeČÍ« čili ~ »přípustné ~1,Slko« ~ neJe.d~a prolt12r31vne, kdo s~ 
pohybuje jen v mezlch tohoto pnpustneho nSlka (Ml!lcka, Tlestm 
právo hmotné, str. 66, Kal1ab, Trestní právo hmotné, str. ~Ot. 51, Rlttl;r: 
Lehrbuch des oster. Stra!rechtes, str. 154, ~olti~,. Orun~zuge ,des c,;;L 
Strafrechtes, str. 52). Není pak po~hybné, ze ,p~1 tak9ven: statem clh 
právním řádem dovoleném sportovmm podmkam, jakym je automobl-
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lový ~ávod uvedeného druhu, je již předem počítali se zvýšeným 
pus~nym nSlkem a nelze tu proto beze všeho použíti normálních 
pISU o automobIlové jízdě (rychlost, řezání zatáček a pod.). 

Leč tí~ není řečeno, že je v takových případech řidič a~~1;~~,~~~_· 
zbaven veskeré odpovědnosti vůči statkům právním řádem c 
Jako. by tu - nehledíc k ochraně obecenstva, o níž byla již řeč -
pommula platnost ustanovení §§ 335, 337 tr. z. (rozh. čís. 3460 
n. s)j. lsouf pravidla a předpisy, jimiž je vázán i závodní jezdec 
s~utezlte~ů~, a platí to najmě tehda, vzal-li řidič do auta jinou osobu· 
prevzal-lI tm:zvlášt!Ií odpo,:ědno_st za její život a zdraví (rozh. čís. 481 
Sb. n. s). Pn tom Je llIost~j~O, ze se ona osoba v _nebezpečí dobrovolně 
~yd~la, Je-II podle ustalene JudIkatury dokonce prímá spoluvina ohro
zene osoby na konkretním úrazu pro otázku viny pachatelovy bez vý_ 
znamu. 

, UVáž!-!i ~e pak, !e obžalova~ý . .v s_ouzeném případě podle rozsudko
vYSh zjlstem pokracoval ve sve J1zde se značnou rychlostí, ačkoli si 
uve?_omll nastalou va_du na pneumatice, ~ že dostav se v nebezpečné 
zatacc~ ,s autem do. príkopu, .~ut? am nym nezastavil, nýbrž se pokusil 
dostatI je zase na sIlmcI a v jlzde pokracovatJ a to vše ačkoli stěžovatel 
majíc~ v autě spolujezdce, jel již před nebe;pečnou ;atáčkou nejistě ~ 
~l!kate a b~l takto n~ v~dný s~av aut~ je_š,tě vzlášf upozorněn, nejde tu 
J,l~ o pouhe ~ovolen_e, za1;lOlem o neJv~tsl rychlost, jak by odpovídalo 
uce~u, podstate ~,zarlZt;m automobIlo~eh? zavodu, nýbrž o zjevné pře
krocem onoho pnpustneho nSlka, o nemz byla již řeč. 

Stí~nost není proto v právu, pokud s hlediska zmatku čís. 9 a) [ne
spr~vne I ~) J . § 28_1 tr. r., má za to, že okolnost, že šlo o úraz při zá
vode, zprosťuje obzalovaneho viny v souzeném případě. 

čís. 5603. 

Důvod zmatečnosti podle § 384, čís. 11 tr. ř., uplatňovaný proto. že 
r<~zsudek byl vynesen bez zákonité obžaloby, je dán jen tehdy byl-li 
pl',:dmětem rozhodnutí učiněn jiný skutek, než který byl předmětem 
ob7aloby. 
_ Pro řešení, z?a jde o totožný skutek, nerozhoduje právní kvalifikace 
'0lo~cem tvrze~a nebo soudem při jatá, nýbrž sám skutek. jenž je ozna
cen Jako trestny. 
• Jde o sta~ p~ed nastáv~jí~í_ exek';lcí ve smyslu § 386 tr. zák., i když 
zalo~a v dobe _Ct!1u neby!a Jest~ ~~ana, ~o~I-Ii, jen. vinnik při neplacení 
dI!~~u ~ hro~be zalob~t v neJbhzšt dobe ocekava!t, že bude na žádost 
ventelu vydano soudnt rozhodnutí o jeho povinností dluhy zaplatiti. 

(Rozh. ze dne 19. května 1936, Zrn IV 178/36.) 

N e j v y Š š í s o u d v trestní věci proti M. H. a spol., obžalova
ným pro zločin podvodu, zmateční stížnosti obžalovaných zčásti odmítl, 
zčásti zamítl. 
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Z d ů vod ů: 

Zmateční stížnost obou obžalovaných na základě § 384, čís. II tr. ř. 
'p uplatněná z to~o, důvo,du, ž~. obžal?vaní, byHpodh; ob~a~obního spisa 
~ -lováni pro trojnasobny zlocm a jedenactmasobny precm podvodu 
z~dle § 50 tr. nov., § 380 tr. z., kdežto rozsudkem ??volasího ~?udu h 'Ji uznáni vinnými zločinem podle § 386 tr. z., pnpadne zlocrnem 
p~mocnictví podlé § 69, čís. 2, § 386 tr. z., ačkoliv tu není totožnosti 

<kutkových podstat. ' 
• Tato námitka není důvodná. Vznesená námitka podle prove~elll 
zmateční stížnosti zřejmě uplatňuje, že rozsudek byl vynesen bez zako-

nité obžaloby. _., _ " ' --Uplatněný důvod zmatecnosh Je vsak dan Jen tenkrat, k~yz p!ed-
roětem rozhodnutí byl učiněn jiný skutek, než který byl pr~dm~tem. 
obžaloby. Pro řešení, zda jde o totožný skutek, není rozho_d!la, pr~vn! 
kvalifikace státním zastupitelstvím tvrzená anebo soudem prljata, nybrz 
sám skutek, který je označen jako trestný. , 

podstatnou částí skutku v obžalobním spise státního zastup,itelstvl 
-obžalovaným za vinu kladeného bylo vymyšlení dltlhu, zabavelll platu 
obžalovaného M. H. pro tento vymyŠlený dluh a z toho věřitelům obža
lovaného M. H. vzniklá škoda. 

Tento skutek byl také předmětem rozhodování o~volací.h0 _ ~oudu, 
takže rozsudek odvolacího soudu nebyl vynesen bez zakomte obz~loby 
a proto z tohoto důvodu uplatněná zmateční stížnost je bezzákladna, 

Po zákonu z důvodu § 385, čís. a) tr. ř. obžalovaným M. H, uplat
něná zmateční stížnost namítá, že na začátku roku 1931 - pohledávky 
údajně poškozených věřitelů nebyly většinou ani splat,:y a ~lll je~en 
z věřitelů nevedl proti obžalovanému M. H. exekucI,.takze nen~ splnena 
skutková podstata vyžadující činnost před nastáva]lcí exekucI. 

Tato námitka není důvodná. Obžalovaný M. H. v době činu dluhoval 
různým věřitelům asi 15.000 ~č a ',I1imo to ,dhl~ov~l obžalov~nému 
M" M. nejvýš 4.900 Kč. I kdyz alllzaloby, at _ z jakeh?ko.l}v, duvod~, 
v době činu ještě podány nebyly, šlo ty_o stav pred nast~VajlCI ~xekuc~, 
poněvadi při neplacení dluhů a hrozbe zalobaml mohl obzalova~y v neJ
bližší době očekávat, že na žádost věřitelů bude vydáno ,sou9m ~ozh?d; 
nutí o jeho povinnosti trto dluh~ za~l~t\t!. Ta,to okoln,ost uplne vycerpava 
skutkovou náležitost »pred nastava]lcI uredm exekUCI«. 

Po subjektivní stránce zmateční stížnost namítá, ~e obž_al?vaný 
M. H. žádné dluhy nevymýšlel, ježto do výšky 14.000 ~c skutec~e dlu
hoval jiným, t. j. ne pošk~~enÝT? věřitelů~, že }e?y n~tedn~l v ~myslu 
poškoditi věřitele, ale nejvys_ v ~mY'slu, d,!'Íl u~C1tým ,:entelum predno~t 
před jinými, a není z~dpove~ny za too, ze obzalovany M. M. nesplml 
ujednání o zaplacení prevzatých dluhu. , 

Zmateční stížnost zřejmě nebéře v úvahu zjištění odvolac;ho soudu, 
že z částky 14.000 Kč po právu pozůstával jen dluh obžal?vaneho ~; M. 
do výše asi 4.900 Kč, a že po zaplacení těchto 4.909 Kc z?ytek castky 
14.000 Kč měl býti obžalovaným M. M. vrác~n obzalovanemu yM; H., 
takže z toho vysvítá, že na platu obžalovaneho M. 1-1. exekucne za-
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jištěná částka 14.000 Kč není totožná s částí skutečných dluhů obžalo
vaného M. H. 

Z tohoto však vysvítá zřejmý úmysl obžalovaného M. H. poškoditi 
věřitele, poněvadž obžalovaný v době činu kromě svého platu neměl 
žádný jiný majetek, jeho plat shora uvedeným způsobem byl úplně za
baven, takže se pohledávky věřitelů následkem toho staly nedobytnými. 
Když tedy obžalovaný M. H. toto sám nastrojí1, musel si býti vědom 
i toho, že tím poškozuje věřitele, zvláště, když toto poškození svým 
činem přímo sám zamýšlel. Proto je bezpodstatná námitka o pořadí 
věřitelů a nesplnění ujednání obžalovaným M. M. Pro posouzení před
mětného činu je nerozhodné, že 5. září 1933 byl obžalovanému M. H. 
vlastnicky připsán dům v hodnotě 30.000 Kč, poněvadž trestný čin byl 
spáchán už na počátku roku 1931, kdy obžalovaný M. H. kromě svého 
platu jiný majetek neměl. Zmateční stížnost je proto bezzákladná. 

Provedení zmateční stížnosti obžalovaného M. M. co do viny uplat
něné a tedy na důvodech zmatečnosti podle § 385, čís. I a) tr. Ť. za
ložené po subjektivní stránce namítá nedostatek úmyslu poškodit vě
řitele obžalovaného M. H. a udává, že M. M. chtěl zabránit, aby věřitelé 
obžalovanému M. H. nedělali útraty. 

Zmateční stížnost nebéře v úvahu zjištění odvolacího soudu, že ně
kteří věřitelé s úhrnnou pohledávkou 6.800 Kč naléhali na zaplacení 
a hrozili obžalovanému M. H. žalobami, a že za této situace obžalovaný 
M. M. dal obžalovanému M. H. radu na vystavení a zažalování směnky 
na 14.000 Kč a zabavení platu s tím, že po zaplacení pohledávky obh
lovaného M. M. budou další zabavené částky vráceny obžalovanému 
M. H. Obžalovaný M. H. v této době kromě platu neměl jiného majetku, 
takže zabavením platu pro neexistující dluh staly se pohledávky věřitelů 
té doby nedobytnými. Obžalovaný M. M. tento stav znal a vědělo hro
zících žalobách obžalovanému M. H. a o jeho úmyslu vyhnouti se pla
cení a znemožnit věřitelům uspokojení pohledávek cestou exekuce. Když 
tedy M. M. za tohoto stavu věci přispěl obžalovanému M. H. svojí 
radou k vytýkanému rozhodnutí, jehož účelem bylo poškodit věřitele, 
a provedení tohoto rozhodnutí - znaje jeho účel - svojí účastí umožnil, 
musel si býti nejen jako· obchodník, ale už podle skutku samého vědom 
toho, že pomáhá obžalovanému M. H. poškozovati věřitele. 

čls. 5604. 

Bol-Ii obžalovaný odsúdený pre zločin poMa zákona na ochranu 
republiky teprv nálezom opravnej stolice, má tento súd vysloviť i vy
lúčenie podmieneněhn odsúdenia, lebo hl'adiac na b<'-c-,inimečný pred
pls § 35, vety prvej zákona na ochr. rep_ netreba, aby podl'a § 7, odst. 1 
cit. zák. súd prvej stolice uvažoval a podmienenosti odsúdenia v smysle 
§ 1 zákona. 

(Rozh. zo dňa 19. mája 1936, Zrn IV 279/36.) 
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N a i v y š š í. s ú d v tres~ej vec~ pr~ti 5,. M., ~bža~ovan~mu zo 
zločinn vojensk:] zrady! zmatocl}u sfaznost ob~alovaneh~ clasto~e od
mietol . a čiastocne .~amletol, z uradne] n:OCl vsak na zakl~de ~ovodu 
matočnosti podfa ClS. 4 § 384 tr. p. zrusd rozsudok vrchneho sudu vo 

~-ýroku, ktorým bolo ylož.ené sú~u prvej ~tolice,. aby dodatočne rozhodol 
o podmienenom odsudem, a ulozll vrch:remu sudu, aby o podmlenenom 
odsúdenÍ rozhodol va vlastnom obore posobnosti. 

Z dóvodov: 

Pri preskúmaní veci z úradnej moci presvedčil sa najvyšší súd, že 
vrchný súd zapríčinil zmatok podfa čís. 4 § 384 tr. p. výrokom, ktorým 
uložil krajskému súdu, aby podfa § 7 zák. č. 562/1919 Sb. z. a n. 
a plenárneho rozho~nut~a najvyššieh.o súdu. č. Pres. 466/23 !ozho.dol 
o podmi~nenom o<}sudem., Obzalova~y bol az rozsud~om. vrchneho sudu 
odsúdeny pre zlocm podl a § 12, ClS. I, odst. 2 zak. c. 50/1923 Sb. 
~ a n. lebo rozsudok krajského súdu bol sprost'njúcí. Podf a §. 7, 
~dst. I 'zák. zo 17. októbra 1919, čís. 562 Sb. z. a n. a plenárneho roz
hodnutia najvyššíeho súdu z 3. júla 1923, čís. 466/23 Pres., je súd 
prvej stolice povolaný rozhodovaf o podmienenom odsúdení, a to 
v smysle plen. rozh.l}ajv. súdu zo 7: aprí.la 192~, čís. 1510/1923 Pres. 
i vtedy keď teprv nalezom opravne] stoltce vZlsla potreba, aby o pod
mienen~m odsúdení bolo uvažované. V § 35, vete 1. zák. č. 50/1923 
Sb. z. a n. bolo ustanovené, že pri odsúdení pre zločin podfa zák. na 
ochr. rep. u osob starších osemnástí rokov je podmienené odsúdenie 
vylúčené. Ponev~č obžalovaný bol odsúd~ný pre z!očin podra § 12, 
ČÍS. I odst. 2 zak. na ochr. rep., nepnchadzala v uvahu potreba, aby 
súd prvej stolice uvažoval o podmienenom odsúdení ani podra § 7, 
odst. I, zák. č. 562/1919 Sb. z. a n., ani podra cit. plen. rozhodnutí 
najvyššieho súdu lebo následkom kategorického predpisu § 35, vety I. 
zák. č. 50/1923 'Sb.z. a n. odpadla potreba uvažovat' o podmienenom 
odsúdení v smysle § I zák. č. 562/1919 Sb. z. a n. a súd, ktorý odsú
denie obžalovaného pre zločin na ochr. rep. vyslovil, mal vyslovit' i vy
lúčenie podmieneného odsúdenia. V tomto prípade odsúdil obžalovaného 
pre zločin podra § 12, čís. I, odst. 2 zák. na ochr. rep. vrchný súd a mal 
preto tento súd vyslovit' aj vylúčenie podmieneného odsúdenia. Keď tak 
\Tchný súd neučinil ale dal poukaz krajskému súdu, aby o podmienenom 
odsúdení uvažoval,' uznal, že vec, ktorá patrí do jeho oboru posobnosti, 
ta neprislúcha a sposdbíl tým zmatok podra čís. 4 § 384 tr. p., ktorého 
podra posl. odst. § 384 tr. p. treha vždy dbaf z úradnej povinností. 
Preto postupoval najvyšší súd z úradnej povinnosti podra odst. I § 34 
por. nov. 

čls. 5605. 

Vazbu !rtorÍ! vytrpel vinnlk od vynesenia prvostupňového rozsudku 
~),slobodzu'iÍ!ceho do vynesenia druhostupňového rozsudku. odsudzujú
eeho, treba zapoěltať podlla § 94 tr. zák. celú,pokiaJ' nebola zavinená. 

(Rozh. zo dňa 19. mája 1936, Zrn IV 280/36.) 
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v. N a j v y Š š í s ú d v tr:s!n~j v~ci, pro~i V. 1., obžalovanému zo z 
cm~ vOje!'skej, zrady, . zmalOc,:u st aznost obžalovaného čiastočne 
mle,ol a .clastocne zamletol, z uradnej moci však zrušil na základe d' . 
v?du zmatoč~osti podra ~ís. 2 § 385 tr. p. rozsudok vrchného súdu o· 
vyroku, ,ktorym b~la ,obzalovanému započítaná vyšetrovacia vazba 
~ynesell1 prvostu~noveho ~ozsudku do vynesepia druhostupňového 
sudku pomernou clastkou " meslacov a zapoČ1tal túto vazbu od 26 
tembra 1935 do 3. marca 1936 do trestu na slobode celú. . 

Z dovodov: 

Pri pre,skúmanLveci ~. úradnej I!l0ci vpresvedčil sa najvyšší súd, že 
odvolacl ,su~ zapocrtal vazbu, ktoru o~zal?vaný vytrpel od vynesenia 
prv?stupnove~o do ~yn~sell1a druhostupnoveho rozsudku, len pomernou 
~~stou, prehyadnuv~r, ze to ,to, pomerne zarátanie, ktoré má najma ten 
usel, vaby , obzalovany z~ytocnymi opravnými prostriedkami nemohol si 
ulahcovat, dr~h trest~ jemu, uloženého, nemá mieslo v súdenom prí, 
pade, ked obzalovany bol sudom prvej stolice oslobodený proti roz. 
s~dku, tomu op~avných pros!riedkov nepodal a len k odvolaniu verei. 
neho zalobcu sudom od~olaclm 1;'01 uznaný vinným. V tomto prípade je 
rozsudok odvolacreho sudu prvym odsudzujúcim rozsudkom rovná sa 
pr.eto rozsudku p;vej stolice v smysle § 94 tr. z.; treba preto p'ri zarátaní 
vazby P?stupovat podra § 94 fr. z. a zarátať vazbu celú pokiar nebol a 
:~vmena. Uvedeným ~ostupom zapríčinp vrchný súd' zrna tok podra 
C1S. 2 § 385 fr. p., ktoreho treba dbať z uradnej moci poneváč je v ne. 
prospech obžalovaného. ' 

čís. 5606. 

. Ani ku skut~ovej podstate prečinu vydierania podl'a § 351 tr. zák. 
am ku ~ku~ovel podstate prečinu podl'a § 24, čís. 6 zák. čl. XIV:1914 
sa nevyzad1;'le, aby pv~chat~r skut~ne ~~držal peniaze a1ebo inú výhodu; 
v prvom ?~Ipade sta~I, ked vy~a;za ~ zlada ~jetkový prospech, v dru
hom, k~d zmda. penraze alebo mu vyhodu vyhrožným alebo dotieravym' 
chovannn. 

(Rozh. zo dňa 20. mája 1936, Zrn IV 631/35, Zrn IV 245/36.) 

v. N a i vy š š í s ú d v tr~tn~j, ve~i ,proti M. Sch. a spol. pre 
precm podla § 351 tr. z. a 1. zmatocne staznosti obžalovaných čiastočn'e 
odmietol a čiastočne zamietol. 

Zdovodov: 

. Zmatočr;á sťažnosť obž~lovaného S. E. s hradiska § 385, č. I aj 
fr. ~. nepravo!fl nanpeta: ze met v tomto prípade náležitostí prečinu 
podla § 24, c. 6 zak. cl. XIV:1914. Výhrožné a dotieravé chovanie 
tohoto, obžalovaného, spočívalo bezpochybne v tom, že obžalovaný pro. 
&iredmctvom R. S., svagra ]. H., poukazujúc na to, že o J H. je hotový 
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han 1 i v Ý čl á n o k v časopise, žiadal zaplatenie 200 Kč a srúbil, 
že vtedy článok bude opravený, resp. nebude uverejnený, pri čom uka
zoval kartáčový 5'bťah. on.oho hanliv~ho, člán~u. Pr~ sk,:t.kovú pov.ahu 
spomenutého precmu me )e pods!a~ne, ze ~bzalovany nezradal p~maze 
priamo od ]. H., na ktoreho sa clanok vztahoval, ale prostredmctvom 
Jeho švagra R. S., keďže obžalovaný priamo vyzval S., aby túto výzvu 
sdelil H-ovi. Dovod zmatočnosti podra § 385, č. 1 a) tr. p. sa tu tedy ne· 

vys1~~I=r zmatočná st'ažnosť obžalovaného E. E. s hradiska § 385, 
Č. 1 a) tr. p. namiet~, že, niet tu skutkovej pov!lhy trestného či~u, lebo 
články neboly han1ive, a ze vydrerame nemalo uspechn, Je bezzakladna. 
Aby išlo o tvrdenie ~trhačné ~lebo na cti urážajú~~, vyžaduje sa le~ ku 
Ekutkovej povahe precmn podla § 351 !r. :;;., tedy Islo by tu len o p~lpad 
uvedený v bode IV. rozsudku prvostupnoveho ,sudu. Že v tomto pnpade 
obžalovaný vyhrážal J. H-ovi uverejnením takého tvrdenia, plynie zo 
skutkových zistení odvolacieho súdu, podra ktorých obžalovaný E. E., 
ktorý u} pred tÝ!il uverejnil v čas~pi~: tvrde!,i~, ktor~ sa dotýkaly .~i 
J. H. ziadal na 110m odmenu, lebo mac nvereJm »novu zpravu so sluz
kou«.' Niet pochybnosti o tom, že smysel týchto slov obžalovaného bol 
len ten, že uverejní niečo takého, čo by bolo pre H. urážlivé. 

Ani ku skutkovej povahe prečinu vydierania podra § 351 tr. z., ani 
prečinu podra § 24, č. 6 zák. čl. XIV: 1914 sa nevyžaduje, aby pachatel' 
skutočne obdržal peniaze, alebo inú výhodu. Stačí, keď v prvom prípade 
vyhráža a žiada majetkový pros pech a v druhom, keď žiada peniaze, 
"Jebo inú výhodu výhrožným alebo dotieravým chovaním. . 

S hl'adiska dovodu zmatočnosti podl'a § 385, Č. 1 b) tr. p. namleta 
zmatočná sťažnosť, Že nižšie súdy nesprávne postÍdily činy obžalova, 
ného ako dva samostatné trestné činy a nie ako jeden prečin vydieračstva. 

Táto výtka je však bezpodstatná. Išlo tu o dva, aj časove aj obsahove 
odlišné prejavy obžalovaného, lebo jeden raz žiadal na H. 200 Kč za to, 
že ho z r e h a II i I i t u j e, druhý raz však žiadal na ňom neurčitú 
čiastku peňazí, leho ináč u v e rej n í ď a 1 š í u r á ž 1 i v Ý čl á nok. 
lšlo tu tedy o dva trestné činy, ktoré spadajú pod rozne ustanovenid 
trestného zákona. Dovod zmatočnosti podra § 385, č. lb) tr. p. sa tu 
tedy nevyskytuje. 

čís. 5607. 

Jsou-Ii splněny podmínky druhého odstavce § 17 zákona o ochraně 
cti, za nichž může býti podána soukromá žaloba pro čin, který se stihá 
již veřejnou žalobou podle jiného zákona než o ochraně cti, může býti 
ještě před vynesenim rozsudku o veřejné žalobě vznesena i eventuální 
veřejná žaloba po rozumu pátého odstavce § 14 téhož zákona, kdyžtě 
žalobní právo státniho zastupitelství ještě nebylo konsumováno. 

Zmocněni podle prvého odstavce § 22 cit. zákona bylo vykázáno 
včas, stalo-Ii se tak ještě před podánlm eventuální veřejné žaloby podle 
pátého odstavc.e § 14 cit. zákona, třebas po podáni obžalovacího spisu 
pro týž čin, ale podle jiného než zákona o ochraně cti. 

(Rozh. ze dne 23. května 1936, Zrn I 1270/35.) 
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Obžalovaný L. B., byv upomeuut okresním úřadem v H. o 
244 Kč za stromky dodané mu na jeho objednávku z okresnLí,al"dC!~nl 
napsal --:-,podle obžaloby - se spoluobžalovanými V. B. st. a V. B. 
dr;e 15. n]na. 19~4 okresnímu úřadu dopis, jímž se ohradil proti upo' 
mlpce ,a tvrdli, ze stromky zaplatil železnici (jako dobírku) při v _ 
placem ,zasllky a ~e železniční úředník O. K., který peníze inkasov1I 
zapomnel Je ve sve kapse. Na všechny tři obžalované byla za to podán' 
o~z~~ob~ pro zJ?,Čin křivého obvinění podle § 209 tr. zák. Při hlavní~ 
prehcem (I~. ,n]na 1935) dal poškozený úředník O. K. veřejnému ža,-
10~Cl zmo~nem po~le § 14, odst. 5 z~kona o ochraně cti ke stíhání 
obzalovanych ~ro, prestupek podle § 3 CIt. zákona. Veřejný žalobce, pře
v~av zastupovam O. K., navrhl, aby obžalovaní byli odsouzeni podle 
plsemné obžaloby, eventuálně pro přestupek podle § 3 zákona o ochraně 
ch. 

. S o u d I' r v ~ s t o I i c e uznal vinnými jen obžalované L. B. d 
V; B. st., a to l?re~tupkem pomluvy a utrhání na cti podle §§ 2 a '3 
zakona o ochranech. 

_ N e j v,Y š š í s ° u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
obz~loyanyc~ L. B., a y. 13.. ~t., zrušil n~p'adený rozsudek jako zmatečný 
a pnkazal vec nym pnslusnemu okresmmu soudu, aby o ní dále jednal 
a rozhodl. 

Z důvodů: 

, S ?Ie~i_ska zl1!atku podle Č. 9 b) § 281 tr. ř. vytýká stížnost, že 
shham stezo;ratelu v"e smyslu odst. 2 § 17 zákona č. '108/1933 Sb. z_ 
a _ n . .Je ~ylouceno ~"ze O. K. nemoh! dáti státnímu zástupci při hlavním 
prehcem, dn~ ~ I. rlJna 1935 zmocnení k veřejné obžalobě podle zákona 
o ochrane ch, Ježto trestní oznámení nedošlo k soudu nebo' ke státnímu 
~astupltelstyí ~o, dvor;, měsíců po tom, kdy se osoba k podání soukromé 
zaloby opravnena, tohz O. K., o činu dověděla. 

,Nutn,o při~vědčiti zmateční stížnosti, že trestní oznámení pro čin 
spa~hany ~oplsen: ze dne 15. října 1934 na okresní úřad v Humpoki 
klery vereJnou obzalobou byl stíhán jako zločin křivého obvinění podl~ 
§ 209 tr., z., došlo ke státnímu z~stupiteJství v Kutné Hoře dne 13. ledna 
193,~, a Z:.e podle § 17, odst. 2 zakona ds. 108/1933 Sb. z. a n. byly by 
v pnp,ade ~~mto ,stíh~n~ soukromou ~alobou a proto podle § 14, odst. 5 
CIt. zak. tez vereJna zaloba na zakladě zmocnění vyloučeny kdyby' 
trestní oznámení pro čin spáchaný dopisem ze dne 15. října 1934 ne
bylo došlo ke státnímu zastupitelství ve lhůtě v § 17 odst. I cit. zák 
u~e~ené,totiž,d? dvou mě;;ícůJ ~očín~jí~ od t~doby, kdy se O. K. k po: 
d~m ~oukrome zaloby opravneny dovedel o cin u a o o s obě v i n _ 
nlkll. 

. ~od:e § 17, o,dst.2, zák. č; 108/19}3 Sb. z. a n. ~ § 21, odst. 2 
tehoz :akona nepnchaZl tu v uvahu, Ježto nejde o zastavení řízení za-
v~deneho,podle ~ 14" odst. 5 cit. zák. - mohla býti soukromá obž~loba, 
p'."edpoklad~le, ~e lhuta v § 17, odst. 2 cit. zák. uvedená byla zacho
vana, skoncllo-h se trestní řízení zahájené veřejnou obžalobou roz
sudkem zprošťujícím, podána pro týž čin i tehdy, když lhůta v § 17, 
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dst 1 uvedená již uplynula, II e j I' o zdě j i však do 15 dnů od doby, 
~d . oprávněný byl o tom státním zástupcem nebo soudem zpraven, 
a ~ebyl-li z~raven, do dv~u mě~~ců ?de dne, kdr zprošťující r?zsudek 
nabyl právm mOCI, tedy hm Spise pred vynesemm rozsudku pn hlav
ním přelíčení, což plyne, ze zprávy výboru ústavně-právního ~ vládním 
návrhu zákona o ochrane ch k § 17. Podle § 14, odst. 5 CIt. zak. mohla 
bÝti v této lhůtě příslušející osobě v tomto zákonném ustanovení uve
dené - že O. K. je takov?u, osobou, ani stížnost n~p,opírá ,- ~znese~a 
i veřejná žaloba se zmocnemm teto osoby, nebylo-I! zalobm pravo stat
ního zastupitelství ještě konsumováno, což se v případě tomto nestalo. 
Zmocnění pak k veřejné žalobě bylo vykázáno ještě před podáním even
tuálního návrhu státním zastupitelstvím na potrestání pro přestupek 
podle § 3 zák. o ochraně cti při hlavním přelíčení, tedy podle § 22 
cit. zák. včas. Jsou tudíž bezdůvo<:!ny výtky po této stránce činěné s po
ukazem na § 281, Č. 9 b) a c) tr. r. 

Tvrzení zmateční stížnosti, že na dopis z 15. října 1934, který došel 
k okresnímu úřadu dne 16. října 1934, bylo zavedeno ihned ředitelstvím 
státních drah v Hradci Králové příslušné vyšetřování a že se O. K. 
ihned při tomto vyšetřování, tudíž již koncem měsíce října 1934 o činu 
obžalovanými spáchaném dověděl, nemá ve spisech opory a ani roz
sudek nalézacího soudu v této příčině nic nezjišťUje. Pro uvedenou me
zeru ve skutkových předpokladech nelze však zrušovacímu soudu roz
hodnouti ihned ve věci samé a nezbylo proto než u vyhovění zmateční 
stížnosti zrušiti rozsudek nalézacího soudu v napadené části a uznati 
právem, jak se stalo. ,__, , .. .. 

Okresnímu soudu, nym pnslusnemu, bude zjlsh!!, kdy se O. K. do
věděl o činu a o osobě obžalovaných, obzvláště zda se tak stalo ve dvou 
měsících před 13. lednem 1935, kdy trestní oznámení došlo ke státnímu 
zastupitelství, tedy po 12. listopadu 1934, či před tím. 

čís_ 5608. 

K pojmu "přechovávání« ve smyslu § 3, odst. 2 zákona ze dne 
20. prosince 1923, čís. 9 Sb, z. a n. na r. 1924. 

Přechováváním je rozuměti všechny případy, kdy lysická nebo práv
nická osoba má u sebe radiotelefonní zařlzení. 

Nemá-Ii přechovavatel vlastní koncese, neomlouvá ho s hlediska 
skutkové podstaty přečinu podle § 24, odst. 1 cit. zákona, že společník 
jeho domácnosti, který měl sám radiopřístroj, měl k tomu povolení. 

K pojmu "prodávání« ve smyslu § 24, odst. 1 cit. zákona. 
Je nerozhodné, zda byl prodávající při prodejích veden úmyslem do

síci zisku, 
(Rozh. ze dne 23. května 1936, Zrn I 552/36.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl zmateční stížnost 
cbžalovaného do rozsudku krajského soudu v Táboře ze dne 15. dubna 
1936, jímž stěžovatel uznán byl vinným přečinem podle § 24, Č. 1 zá
kona ze dne 20. prosince 1923, Č. 9 Sb. z. a n. z roku 1924. 
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Dúvodv: 

Nelze phznati úspěchu zmateční stížnosti napadajid rozsudek z 
vodu zmatku Č. 9a) § 281 tr. ř. 

Rozsudek zjišťuje, že obžalovaný koupil dne 8. října 1935 
přijímač Schaub-Universal č. 60.500, že měl přístroj ve své domálcnost 
již má společnou se svým tchánem F. M., že mu však koncese na 
udržování a provozování radiofonní přijímací stanice byla udělena 
prve dne ll. listopadu 1935. 

Poněvadž přechováváním ve smyslu druhého odstavce § 3 
9/1924 Sb. z. a n. je rozuměti všechny případy, kdy fysická nebo 
nická osoba má u seb e radiotelefonní zařízení, nepochybil 
soud, když na stěžovatele, který nepopírá, že šlo oje h o 
chovaný v jeh o do m á c n o s t i, třeba společné s další os()bou, 
hlížel jako na přechovavatele ve smyslu cit. zák. ustanovení, a 
skutečnosti, že měl přístroj u sebe v době, kdy neměl ještě koncese, 
dal skutkovou povahu přečinu podle § 24 cit. zák. danou. Nebylo 
nijak na újmu, že společník domácnosti, který měl sám svůj 
radiopřístroj, měl úřední povolení k tornu potřebné. Stížnost 
omylu, snaží-li se z rozhodnutí nejv. s. Č. 5152 Sb. n. s. 
koncesní listina M. kryla i přechovávání přístroje obžalovaného. 
hodnutí vyslovuje sice, že koncesní listina kryje s hlediska § 24, odst. 
cit. zák. přechovávání více než jednoho radiopřijímače, ale není 
chyby, že vyslovuje tak v předpokladu, že jde o té h o ž dr ž.i t e 
ježto zvý,šená ochrana veřejného státního zájmu, jež je účelem zakolla, 
je umožněna již tím, když poštovní správa vede u r čit o u o s o b u 
v patrnosti j a k o drž i tel e radiostanice, při čemž pak s hlediska 
trestněprávního je lhostejno, je-li tu přechováván jen jeden či větší 
množství přístrojů; tato ochrana by však byla úplně znemožněna, kdyby 
se koncesí jedné určité osobě udělenou mohla krýti neznámá osoba nebo 
více osob dalších se svými vlastními radiostanicemi, jichž držitelem není 
koncesionář, takže by osoby ty takto úplně unikaly patrnosti poštovní 
správy. 

Tvrzení stížnosti, že obžalovaný nemohl předpokládati, že nemůže 
míti radiopřijímač, nemá-li vedle tchánova ještě jedno zvláštní povolení 
vlastní, je jen dovoláváním se omylu právního podle § 233 tr. z., jenž 
záleží v neznalosti právního předpisu, že k přechovávání radiotelefon
ního zřízení má přechovavatel zapotřebí povolení; omyl takový nemůže 
obžalovaného omluviti. 

V dalším zjišťuje rozsudek, že od obžalovaného, který koupil v době 
mezi 8. říjnem až 12. prosincem 1935 postupně tři radiopřijímače, kou
pil někdy v listopadu 1935 přijímač značky Schaub A. N. za 500 Kč 
a dále Dr. K. A. v prosinci 1935 radiopřístroj za 1.200 Kč, a že obža
lovaný uskutečnil tyto prodeje, ač teprve dne 5. února 1936 obdržel 
koncesi k prodeji radiotelegrafnich a radiotelefonních přístrojů. I tento 
případ zůstává správně posouzen po právní stránce, byl-li podřízen 
ustanovení ,~ 24 cit. zák. Na1ézací soud z okolností případů (prodej 
věcí prodatelem dříve koupených dalším kupcům za určité ceny) posoudil 
právní jednání stěžovatelovo správně za pro dej, jaký má na mysli 
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, . I ve stížnostl snaha popírah, že šlo vůbec 
24 CIt. zák Uplati1Uj~- d seli du že šlo jen o skutek přátelské služby, 

. a vychazeh z pre )':0 La , . k rodatel nýbrž j a k o z á -
u<'"-"'? prý Vy~tupoya~ ~~~~~~el z~~~~c~,p na jejich požád~ní, ?e~o: 

ce kupen, svyc v ~) § 281 tr ř po zákonu ponevadz clm 
tím stížnost, zmatek _co .a'h eV ~ 'jak by měl~ při zákonném 

své uvahy neco jme ?,. ~ z. rvého soudu že šlo o l' I O· 

,!oliéoVaIl1 uved~~ého zIIl:a!ku
d 

-;;-ě ~1~e~llz n Ý m osobám stěžovatelem, 
ej radioPflvstrvolYd kládá k účelu dalšího zcizení na~ouv

. k první soud zrelme pre po . " t . dej op ě t ° v n y pn 
laen Ý c h,. t~dy ni~o]i o z~s~po~~'~\~so~z~díl~ěci, zda stěžovat~1 ph 

zůstav"a uplne ~e~~z bO I n~eden úmyslem dosíci zisku a zda Zisku 
rovádění tec. hto pro eju y 

P v'l' C dosáhl CI lm. 

čis. 5609. 

vo • a čís 562/1919 Sb. z. a n. je možné na; 
Z dóvodu § 6, CIS. 1 zakon , 'rekážka v tomto ustanovení uvedena 

ríadiť výkon tre~~u len vvtedy
ta, Ik~? Po k podl'a § 1 odst_ 2 7.ákona o pod-

b· '1 skorsle nez nas ucm . 'v ' d b sa o JavI a . '. . . zde 'šie do konca skusobnej o y-
mienenom odsude?l, t:. J. naJPo' d ~. osvedčil alebo či má byť v smysle 

.. Pre rozhodnuhe, Cl sa odS; ~d Ynl nariadený výkon podmienene ulo-
§ 8 zákona o podmienen0t;n o ~u e . dob móžu byť smerodatné len 
ženého trestu po 1;1plynuh dSkbuSOb:e) obnet poldať sa nimi osvedčoval0 
skutočnosti, spada]uce do o Y s us , 
chovanie odsúdeného. 

(Rozh. zo dňa 23. mája 1936, Zrn IV 198/36.) 

v v ,. .. roli M. S., obžalovanému z~ 
N a j v y s S I S u d v trestnej. veclst~iedok re zachovanie právn~] 

zločinu sprenevery,. uznal ,opravny pro túrou ~dra § 441 tr. p., za
jednotnosti, podat;1y vgeneralnou P!:~:neseni:mi krajského súdu v ~o
kladným a vyslovIl, ze pravop~tnJ. Tk V 201/29-38 a vrchného sudu 
šiciach zo dňa 12' marca 19~ , IC9]5 v j Ts IV 47/35-55 bol porušený 
v Košiciach zo dna, 29. a~gus a 4 'k' nC~ ~ podmienenom odsúdení a pre
zákon y ust~nov,:~m.§ 6, Cd} a§ 4~~ °odSt. 7 tr. p. zrušil tieto usnesema 
pustem; naJvyssl sud po' la ' , 
vcelom rozsahu. 

o 6 v o.d y : 

dk k' k'h súdu v Košiciach zo dňa 
Obžalovaný M. S. bol rozsu V' om raJs e o dr §§ 355 356 tr. z., 

u 1931 d údený pre zlocm sprenevery po a , dr 
10; ]ula. o s . 'I d októbra 1928, a pre prečin spr~nevel)' po . a 
spachany v dobe od JU a o ák Č 31/1929 Sb. z. a n., spachany 26. ]a
§§ 355, 356 tr. z. v~ ,§ 4 z .. k trestu žalára na 6 meslacov a ku 
nuára 1929, s pouzlh~ § 9! tr. ~. obcí na 3 Toky. Tieto tresty boly mu 
strate úradu a v~leb?eho p:ayab~ú dobu 3 rokov. Rozsudok nebol stra
podmienene odl.ozene na s d~sO 13 j'úla 1931 pravoplatným. 
nami napadnutý a stal sa nom . 
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... V sedení, konanom dúa 15 marca 193' .' d' '" 
slclach usnesením č. j. Tk V 201/29-38 ~k nana 1I k~a]sky sud v 
vodnením, že obžalovaný bol v sku' b '?h on uved~neho trestu s 
odsúdený pre sprenever' a iné so ne] ~ ote ako aj pred ňou 
vaného vrchný súd v Jošíc'ach ma]etkov.e delIkt>:. K sfažnosti 
Č. i. Ts IV 47/35-55 I • ~snesemm zo dna 29. augusta I 
istých dovodov. Tým b~r:S!upnot Ut sneseme potvrdil vpodstate z 
Obžalova' . ] V om o smere vec pravoplatne yu,'Vel1ii 
však mu %1~I~Jr~d~ j~~ht usnesefi~ vrc~ného súdu .. sf ažnosf, 
striedok nebol tu príp~stný. L p. o mwtnuta, lebo ďalsl opravný 

de ~odYa.spI~o,: o iných odsú?eníach M. S. bol tento (nehYadiac k 
ro~:~~o:: o sudemu) vlac raz pre rozne trestné činy odsúdený, a 

I. okresného súdu v Košiciach zo dňa 27 
sprenevery, spáchaný 19. októbra 1927 na 10' m.arca 1928 pre prečin 
bola vyslovená strata volebného práva'd b' dRl podmlenene. Sučasne 
pravoplatným. Usnesením z 2 júna 19~00 cCďzsudok stal sa ihneď 
tohoto trestu, takže M. S. tresi tento odpvka~aJh~~ 20Ikr~~ný slú9d30 . 

2 kr k'h . . ' Juna . aJs e o sudu v Berehove zo dňa 26 f b . 19 ' sprenever~, spácha!,ý 22. septembra 1927' . e ruara 29 pre '. 
3. kraJskeho sudu. v Košiciach ze} dň~ 6 

sprenevery, spáchaný koncom roku 1927 al b' me:Ct11929, pre prečin 
4. okresného súdu v Košiciach zo dň e o ZaCl!! om roku 1928; 

sprenevery, spáchaný v marci 1929' a 16. oktobra 1930 pre prečin 
5. okresn,ého súdu v Košiciach ~o díía 9. februára <-

podvodu, spachaný v roku 1929' 1931 pre preclU 
6. okresného súdu v Sečov~iach zo ď 1 ~ prečin sprenevery, spáchauý v roku 1928 na ,. septembra 1931 pre 

<- Z týchto dát je zrejmé, že obžalova~' MS' . 
cmov, uvedených v rozsudku krajskéh Yd . K ~z pred .. sp~chaním 
20 I /29-30 bol odsúden' re <-. O. su u. v oSlclach CIS. J. Tk V 
čestnej, a to r021sudkom ysgb I precI~ st;achan} z pohnútky nízkej a ne
tento P!,ečin uloženého do spác;::~iaen?r:t;' z~ ~d odpykania. trestu pre 
sudku CIS. j. Tk V 201/29-30 neu I n I I';c cmov uvedenych v roz
zák. o podm. ods. V dosledku tdhi; b a e ota st.ano,:ená v § 2, odst. 2 
veci čís ]. Tk V 201/29 pod' .010dP;1 odsudem obžalovaného vo . . . mlenene o sud' I'" 
§ 2 CIt. zákona. Výkon trestu z dovodu § ~!,Ie vy ,ucene ustanovením 
možné však nariadif iba vted keď r k" 6, CIS. I zak. o podm. ods. je 
sa objavila s~oršie, než nastlI' účinok ~o~r~a§v Ito~o usta~ovení uvedená 
ods., t. J. nalPozdejšie do konca skušobn' ' o st..

2 
zakona o podm. 

n~ s.), lebo právny účinok podYa § I odsteJ2leh~ty (c. 2679, 3993 Sb. 
uz osvedčením sa odsúdeného nie s~áď I . ~a ke o po?m. ods. nastáva 
ský súd v Košiciach usnesení~ zo díía IS

en 
vyro 193~udu o tom. Kraj· 

o tom či má byť nariad . 'k . marca rozhodoval však 
keď ~ž skušobná lehot:n~o'7su~~;~s~~~ obžal?va!1ému uloženého v:!edy, 
sledku toho nemohol už 'krajský súd v Kn?ven~ uplne u~lynula .• V do
mlenen~ odsúdenie bolo u obžalovaného VO;16~~~é § t~ho. ~ovodU, ze pod-

~ar~~~'~6~0:e~:~~~ad~iadiu pokračovania výkon t~~~. o w~1~~~~~ 
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Neboly tu však podmienky ani pre rozhodnutie v smysle § 6, čís. 4, 
veta 4 zák. o podm. ods., na ktorý bod súd svoje rozhodnutie založil, 
lebo v sinysle tohoto ustanovenia by bol mohol krajský súd o podmieneč
no

sti 
či bezpodmienečnosti toho istého odsúdenia znovu rozhodnúf iba 

v príp~de, že ~y o~žalova,:ému za Qodmien~k ~ 51 ~ t:. p. vymeral 
súhrnny trest, co vsak v sudenom pnpadeuz am mozne nebolo, lebo 
všetky hlavné tresty na slobode boly v dobe, kedy rozhodoval krajský 
súd o tom, či má byt' nariadený výkon trestu, obžalovaným už zcela od-

pykané. V dosledku toho malo ísf pri spomenutom rozhodovaní výhradne 
o rozhodnutie, či sa obžalovaný v skušobnej lehote osvedčil, alebo nie. 
. pre riešenie otázky, či sa odsúdený osvedčil, aleboči má byf v smysle 
§ 8 zák. o podm. ods. nariadený výkon podmienečne odloženého trestu 
po uplynutí. ~kušobnej lehoty) mo~u však ,byf s~~rodatn~mi len skutoč
no

sti
, spadajuce do doby skusobneJ, pokml sa mml osvedcovalo chovame 

odsúdeného (Zrn I 547/35). Plynie to predovšetkým z ustanovenia § 1 
zákona o podm. ods., podl'a ktorého sa pokladá za to, že vinník nebol 
odsúdený, osvedčí-li sa v dobe skušobnej. Tiež § 8, odst. 2 cit. zákona 
hovorí o osvedčení sa v skušobnom čase. V dosledku toho sú doby dru
hých o d s úde níM. S. zcela bez významu pre posúdenie otázky, či 
sa tento osvedčil alebo nie, lebo odsúdeniami tými neprejavilo sa cha· 
vanie odsúdeného v dobe skuŠobnej. Rozhodné sú tu .len doby s p á
c ha n i a trestných činov. Tieto však u žiadneho sub I. až 6. opfsaného 
činu, al<o z uvedených dát je zrejmé, nespadajú do skušobnej lehoty, 
obžalovanému stanovenej, ale do doby pred odsúdením obžalovaného, 
o ktoré práve ide. Tedy ani Heto činy nie sú prejavom chovania obžalo· 
vaného v dobe skušobnej. Nemalo tedy pri rozhodovaní o osvedčení sa 
obžalovaného byť prihliadnuté ani ku spomenutým činom obžalovaného, 

ani k jeho odsúdeniam. Keď nižšie súdy nariadily výkon trestu na základe mylného výkladu 
§ 6, Č. I a 4 cit. zák. výhradne pre skutočnosti, ku ktorým zretel' mať 
nemaly, lebo boly celkom nerozhodné, totiž pre odsúdenia za činy, nespá
chané v skušobnej lehote, porušily zákon v ustanoveniach § 6, č. I a 4 
zák. o podm. ods. Bolo preto treba vyhoveť opravnému prostriedku ge
nerálnej prokuratúry, podanému pre zachovanie právnej jednotnosti a 
vysloviť porušenie dt. zákonného ustanovenia. 

čis. 5610. 

Zákon v § 400 tr. zák. nežiada, aby sa spoluposobenie stalo prlamo 
u verejného úradníka, ktorý verejnú listinu vystavuje; trestné je aj spolu· 
pOsohenie prostrednlclvom tre1ej osoby. 

'údaje o tom, kde sa niekio narodil a kde býva, sú dOležilé pre jeho 

právny pomer. 
(Rozh. zo dňa 25. mája 1936, Zrn IV 710/35.) 

N a i vy šš í s úd v treslnej veci proti S. N. a spol., obžalovaným 
z prečinu poMa § 400, odst 1 tr. z., zmiitočné sfažností obžalovaných 
čiastočne odmielol a číastočne zamietoL 
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Z dóvodov: 

Pokial' zmMočná sťažnosť obžalovaného E. S. s hl'adiska 
l'odl'a ~ 385, ds. I a),tr. p., opierajúc sa o zistený skutkový 
mleta, ze v zlstenom CIne obžalovaného E. S. niet náležitostí 
podl' a § 400, odst. I Ir. z., je bezzákladná. 

Podl' a sku,tkových zistení odvolacieho súdu išlo o obstaranie na 
cajnom komisariflte v P. svedectva totožnosti pre S. N., ktorý bol 
ským štátnym príslušníkom a býval v K. Tým ciel' om obžalovaný 
ktorý poznal obžalovaného S. N., na jeho žiadosf potvrdíl pred 
mkom ortodoxnej židovskej obce v P. Samuelom Sch., že sa S. N. 
rodil v P. a tam býva, a Samuel Sch. na základe tohoto potvrdenia 
dovážil na policajnom komisariáte verejnú listinu, obsahujúcu tieto 
pravdivé údaje. Tým konaním obžalovaný E. S. spoluposobil, abv 
verejnej listiny boly zapísané nepravdivé skutočnosti.' 

Zákon v § 400 tr. z. nežiada, abv spoluposobenie stalo sa prlanh 
L verejného úradníka, ktorý verejnú listinu vystavuje. TrestnÝm 
spolupósobenie prostredníctvom inej osoby. Zmatočná sťažnosť 
vom namieta, že údaj o rodisku nemá podstatného významu 
dectve totožnosti. Naopak údaje o tom, kde sa určitá osoba nmrodlila 
kde býva, sú d61ežité pre jej právny pomer, lebo s takými Skl1toén'ost'anli, 
sú spojené rozne práva a povinnosti onej osoby. Dóvod zmatočnosti 
dl'a § 385, č. 1 a) tr. p. bol tedy neprávom uplatňovaný. 

čís. 56H. 

Padělání maturitního vysvědčení je zločinem padělání veřejné listiny 
podle § 391 tr. zák. a nelze je podřaditi skutkové podstatě přestupku 
podle § 71 tr. zák. přest. 

(Rozh. ze dne 25. května 1936, Zrn IV 131/36.) 

Obžalovaný O. R., absolvent Vll. tř. reálného gymnasia, jenž dále 
nestudoval, připojil ke své žádosti o učitelské místo jako doklad o ukon. 
čených středoškolských studiích maturitní vysvědčení z reálného gym
nasia, které padělal, a to tak, že je psal podle diktátu druhé osoby. 
S o udp r v é s t o I í e e uznal obžalovaného vinným zločinem padě. 
lání veřejné listiny podle § § 391, 405 tr. zák. O d vol a c í s o u d 
kvalifikaci činu podle § 405 tr. zák. pominul v úvaze, že listina byla 
zho<tovena s vědomím a součinností dvou osob jako spolupachatelů a že 
při spolupachatelství je kvalifikace podle § 405 tr. zák. vyloučena. 

Ne i v yš š í s o u d zmateční stížnost obžalovaného částečně odmítl 
částečně zamítl. . 

Z dúvodů: 

Důvody zmatečnosti podle § 385, č. 1 bl, e) tr. ř. byly uplatňovány 
námitkou, že by tu šlo jen o přestupek podle § 7 J přest. zák., který všai, 
.;p nrtlmlř/"n 7 m~ff'řní ~tí7_nn~t nf'nf však v orávu. 

- Us. 5612-
223 

o podřadění, t,;estného činu pod mírnějšf us~anov.eni § 71 přest. zák. 
ohla by býti re~ ]e~, kdyby tu nebylo n,alezItostJ s~utko:r~ pO,dst~ty 

11físnějšího trestneho cmu podl.e § 391 tr. r.,V souze!,~m. pnpad~ vsak 
Vsou všecky náležitosl! skutkoy~ ~odstat~ zlocmu padel~lll yel~eJ?e hSÍ!
] Y Především nešlo tu o padelalll takovych hstm, o ]akych ]e rec v usta
~o~ení § 71 tr. z. přest., najm~, ani o vysv~dč:ní z~úsobil?sti .,,-e smyslu 

. tohoto ustanovení zak?n!! ~a ueelem. dosazen! :a~es~n.alll, VyzlV~ nebo 
odpory, nýb:ž o. P!!del3'lll ma!untm.ho ;,ysvedc:I1l" J~z mohl~ bylI z~

kladem pro priznalll obzalovanemu ruznych opravnelll, spoJenych s pru
kazem že absolvoval reálné gymnasium a vykonal maturitní zkoušku 
s prospěcher:r (n!!, př. opráv;rění ke studiu na. vysoktch šl'.olách, k d,o
sažení státmho uradu a ]lne). NaprotI tomu JSou dany vsecky nalez:
losti skutkové podst~ty }ločinu podl~ § 391 k .z., ?~~of šlo o padělání 
veřeiné listiny, z nehoz mohla VZe]lÍ! statu pravl1l u]ma v pravu kon-
troly veřejného vyučování. , 

Důvod zmatečnosti podle § 385, č. 1 b) tr. r. byl tedy neprávem 
rplatňován. Jde-li tu však o zločin, nikoliv o přestupek, je bezpředmětnií 
~ámitka promlčení přestupku, uplatňovaná z důvodů zmatečnosti podle 
§ 385, Č. 1 c) tr. ř. 

čís. 5612. 

Všeobecným poukazem na důvody zmateční stižnosti, provedené 
spoluobžalovaným, není vyhověno požadavku jasného a určitého ozna
čení některého z důvodů zmatečnosti, předepsanému ustanovením § 1, 
čís. 2 zákona čís. 3/1878 ř. z. . 

Vešla-li obžaloba v moc práva, nelze napadati věcnou příslušnost 
nalézacího soudu, a to ani s hlediska zmatku podle § 281, čís. 11 tr. ř., 
třebas pro zločin podle § 6, čís. 2 zákona na ochr. rep. uložen byl kraj
ským soudem trest podle vyšší trestní sazby § 6, čís. I, al. 3 cit. zákona. 

Spisem o úkonu vyhledávacim nebo vyšetřovacim po zákonu neplat
ném (§ 281, čís. 2 tr. ř.) nejsou protokoly tvořící součást trestního ozná
mení, sepsané s obžalovaným u policejního ředitelství za policejního 
vyhledávání. 

Odepřením svědecké výpovědi z důvodu § 151, čís. 2 tr. ř. není za
ložen zmatek podle § 281, čís. 3 tr. ř. 

K dolíčení zmatečnosti podle § 281, čís. 3 tr. ř. nepostačuje po
všechná nápověď, že znalci vypovídali ve svém posudku o skutečno
stech o nichž státní úředníci jsou povinni zachovati úřední tajemství 
(§ 15i, čís. 2, § 120 tr. ř.), nýbrž nutno dokázati, že takové skutečnosti 
byly vyzrazeny obsahem podaného posudku. 

Rozsudek není stižen důvodem zmatečnosti podle § 281, čís. 3 tr. ř., 
není-Ii v jeho v)'foku uvedena trestní sazba, jíž bylo použito. 

Vyloučení veřejnosti hlavního přeUčení je zmatkem podle § 281, 
čís. 3 tr. ř. jen tehdy, došlo-li k němu bez formálního usneseni soudu 
nebo z důvodu, který v zákoně neni uveden. 

(Rozh. ze dne 27. května 1936, Zrn I 233/36.) 
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Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ usnesl se v 
zasedání o zm.at~čních stížnostech obžalovaných A. O., J T., 
f. W] A. B., mz. W. F., B. R. a B. K do rozsudku krajského 
tr~~tmho y ~raze ze dne 6. prosince 1935, pokud jím byJi jm(~nn'v~n 
stezovatele !f,z na B. R. ~ B. K uznáni vinnými zločinem vojenské 
~odl~ § 6, c~s. 2, al. 3 zakona ~e dne 19.března, 1923, ~ís. 50 Sb. z. a 
d obza!?vam B. R. ~ B~ K, zlocmem neoznamem trestnych podniků 
§ 12, CIS. I, al. 2 tehoz zakona, tak, že zmateční stížnosti nV'm""C 
A. O., B. R. a B. K zamítl v celém rozsahu zmateční 
nich obžalovaných zčásti rovněž zamítl, zčásti vyhrad'il"Ll~~~~,~llOdlnl1tí 
o nich veřejnému líčení podle § 286 tr. ř. 

Z důvodů: 

_P!ed,!,ěte!!, zrušovad~o řízení jsou jen ty výtky, které 
urclte a jasne (§ 285 tr. r. a § 1, čís. 2 nov. k tr. ř. Č. 3/1878 ř. 
své zmateční stížnosti proti r020sudku uplatňuje. Dovolává-Ji se stížnost 
ob~alovaných A. D., A. B., R. S. a B. R. s poukazem na 
lhuty, určené zákonem k provedení zmateční stížnosti také těch důvo 
zmatečnosti, které ostatní spoluobžalovaní doJičují proti rozsudku 
svý·cb . zm,atečních stjžnostech, nemůže tento jen v.šeobecný poukaz 
hraditI zakonem pozadovanou jasnost a určitost označení 
ních důvodů. Případný postup zrušovacího ·soudu Ve smyslu druhé 
§ 290 tr. ř. nastává ex lege a nezávisí na návrhu. Poukazem na nchi,.· 

vání zákonné lhůty k vypracování rozsudku a takto na p~~t~n~l~e~rí; 
pisu § 270 tr. ř. nedoličuje zmateční stížnost F. W. í( z 
zmatečnosti, uvedených v § 281, čís. I-ll tr. ř. rovněž zmateční 
nosti obžalovaných A. B., W. F., J T. a B. K., kt~ří si také z 
v?du vý;;lovně ,stěžují, a není proto třeba, aby zrušovaCÍ soud k na mI!· .' 
kam a uvahám v tomto směru uváděným při řízení o zmatečních 
Doslech vůbec nějak přihlížel. 

Zmateční stížnosti obžalovaných A. O., F. W., A. B., R. S., W. f., 
B. K a J T. vytýkají shodně jako zmatek podle § 281 čís. II tr. ř. 
zmateční stížnost A. O. mimo to též jako zmatečnost p~dle čís. 8 ž~ 
rozsudek byl prý vy;dán soudem k provedení trestního řízení vůbec' 
příslušným, neboť trest byl uložen podle vyšší trestní sazby § 6 čís. I 
al. 3 zákona na ochranu republiky a měl prý proto o tomto tres~ím pří: 
padu rozhodovali podle zákona ze dne 4. dubna 1935, čís. 68 Sb. z. a n. 
\'rc~ní soud v Praze jako soud státní. Předpis § 281, čís. litr. ř. 
u~n';lvá však rozs;,dek za zma~ečný jen 1. vykročil·li soud při vyměřo. 
vam Irestu ze sve mocI treslm, 2. nebo z mezí zákonné sazbv trestní 
pokud se tato sazba zakládá na přitěžujickh nebo polehčujících okol: 
nost:sh v ~ákoně jmen?vjtě u,:edených, 3. ~k~očil.li dále z mezí práva 
zamenovaClho nebo zmlrnovaclho, nebo konecne 4. nastala·li novÝm roz
sudkem retormatio in peius proti předpisům § 293, odst. 3 a'§ 359,' 
odst. 4 tr. r. Nehledíc k tomu, že obžalovanému B. K byl trest vyměřen 
I??dle § 12, č~s. ~, a!. 3 zákona na ochranu republiky a nikoli podle § 6, 
CIS. I, al. 3 tehoz zakona a že tudíž pro něho k doličování této domnělé 
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zmatečnosti není v rozsudku vůbec podkladu, nemohou a nepokoušejí se 
ani ostatní stěžovatelé dokazovati vadnost rozsudku ve směru některého 
z uvedených případů. Sami se zmiňují o tom, že již obžalobou ,bylo na· 
vrženo aby byl obžalovaným za daných okolností zvláště přitěžujících 
vyměř~n trest podle druhé sazby § 6, čís. I, a!. 3 zákona na ochranu 

. republiky, tedy trest těžkého žaláře od 5 do 20 let nebo na doživotí; 
roto nepřichází zde v úvahu vůbec důvod zmatečnosti podle § 281, 

fís. 8 tr.ř. A. D. uplatííovaný, kdyžtě rozsudek nešel vůbec svým výro· 
kem proti předpisům § 262 a 263 tr. ř. Nav(:lOvala-li obžaloba také, 
aby o ní bylo jednáno u krajského soudu trestního v Praze jako soudu 
příslušného podle § 13, 51 a 56 tr. ř. a podle § 36, odst. 3 zákona r,,, 
ochranu republiky, a vešla·li též v moc práva, není stěžovatelům po vy· 
nesení rozsudku tohoto soudu volno napadati věcnou příslušnost soudu, 
který byl podle návrhu obžaloby povolán provésti hlavní přelíčení; 
i kdyby případ ten skutečně byl projednán soudem věcně nepříslušným, 
nemohla by skutečnost ta vůbec založiti zmatečnost rozsudku ve smyslu 
.§ 281 tr. ř. (srov. též rozh. nejv. soudu č. 4598 Sb. n. s.). Netřeba se 
proto dále zabývati v této příčině uváděnými vývody zmatečních sM
ností. - - - - -

Důvod zmatečnosti podle § 281, čís. 2 tr. ř. provádí zmateční stíŽ· 
A. O., F. W., A. B., R. 5., W. F., J. T. a B. K jediné proto, že prý 
proti ohražení stěžovatelú byly u hlavního přelíčení přečteny protokoly 
·sepsané u policejního ředitelství s obžalovanou A. D., podle zmateční 
stížnosti F. W. též protokoly sepsané s Ďslatními obž.alovanými, a že ony 
policejní výslechy byly prý úkonem po zákonu neplatným. Podle protokolu 
o hlavním přelíčení, jehož správnost a úplnost nebyla popřena, neohra· 
dili se však stěžovatelé F. W., A. B., R. 5., W. F., 1- T. ani B. K. 
proti přečtení těchto spisů, nýbrž učinil tak jediné obhájce obžalované D. 
co do jejího policejního protokolu. Oněm stěžovatelům schází protů 
vůbec zákonný předpoklad pro uplatííování tohoto důvodu zmatečnosti, 
to je vlastní jejich ohražení. Stížnosti A. D. v tomto směru nelze pak 
přisvědčiti z dúvodů věcných. 

Zmatečnost podle § 281, čís. 2 tr. ř. předpokládá přečtení spisu o ně
jakém úkonu vyhledávacím nebo vyšetřovacím p o z á k o n u neplat· 
ném, t j. takovém, jehož neplatnost je v trestním řádě již výslovně vy· 
značeea (srovnej §§ 88 a 97 tr. ř.). Takovým spisem, pořízeným 
o s o u dní múkonu uvedeného obsahu, nejsou protokoly tvořící součást 
trestního oznámení, sepsané s obžalovanými u policejního ředitelství 
v průběhu policejního vyhledávání před jejich dodáním do vyšetřovací 
vazby, zejména, když se staly pak podkladem přípravného vyšetřování 
prováděného soudem (viz čís. 4849 Sb. n. s.). Výtkami proti jazykové 
kvalifikaci vyšetřujících policejních úředníků pokoušejí se stěžovatelé 
jen zastřeně brojiti proti hodnocení důkazů soudem nálézacím, který 
údaje obžalovaných a jejich přiznání u policie vzal za základ svých 
zjištění, při čemž neopominul ve smyslu § 270, čís. 5 tr. ř. náležitě odů
vodniti, proč jim věří a proč je považuje za spolehlivý důkaz o tom, že 
se obžalovaní skutečně zodpovídali tak, jak uvedeno v příslušných po· 
licejních protokolech. Stěžovatelé při své výtce přehlížejí vůbec, že usta· 
novení §§ 163 a 198 tr. ř., jehož se výslovně dovolávají, je určeno pro 
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výslechy soudní, nikoli policejní, a že ani případné zanedbání Ofl'nr,io,; 
§ 198, poslední odstavec tr. f·. při výslechu obviněného 
soudcem není postiženo sankcí neplatnosti. Pokud 
stíž?osti pro totéž tvrzené ohražení, jehož prý 
take důvod zmatečnosti podle § 281, čís. 4 tr. ř 
porušení předpisu chráněného speciální 
§ 28 L čís. 2 tr. ř. nelze uplatňovati též se všeobecného hlediska zmatku 
podle § 281, čís. 4 tf. ř. 

Rovněž není odůvodněna výtka zmatečních stížností 
f. W., A. B., R. S., W. F., ]. T. a B. K., pokud doličuje zmatečnost 
sudku podle § 281, ČÍs . .3 tr. ř. pro domnělé porušení předpisu § 
tr. ř., případně § 120 tr. ř. Porušení § 151, čís. 2 tr. ř. nastává 
tehdy, byl-li vyslechnut státní úředník o skutečnostech, o nichž 
vědomosti v průběhu svého úředního působení a vzhledem k 
o nichž je dále povinen podle své úřední přísahy zachovati llu.ceJ.Ul"OSL 
(srovn. § 23 služ. pragm. ze dne 25. ledna 1914, ČÍs. 15 ř. z.) a o . 
vypovídal nebyv svými představenými zproštěn této povinnosti za
chovati úřední tajemství. Je vždy úkolem úředníka, je-li slyšen jako 
svědek a nastává-li možnost rozporu jeho svědecké povinnosti s povin
ností zachovati úřední mlčenlivost, upozorniti soud na tuto skutečnost 
že jsou zde podmínky § 151, čís. 2 tf. f., že zamýšlený výslech ,,; 
dotkne nebo může se dotknouti postřehů a poznatků, jejichž vyjevením 
by mohlo býti úřední tajemství porušeno (srovn. též rozh. víd. nejv. 
soudu Nowakovy sbírky čís. 4208/1914). Jen v těch částech svědectví 
státního úředníka - podobně i znalecký posudek (§ 120 tr. ř.) - bylo 
by postiženo neplatností podle výslovného předpisu trestního řádu a roz
sudek na těchto průvodech vybudovaný trpěl by v důsledku toho zmat
kem ve smyslu § 281, čís. 3 tr. ř., pokud by byly vyjeveny 
poznatky a postřehy, které státní úředník z důvodů své povinnosti za
chovati úřední mlčenlivost vyjeviti nesměl, tedy bylo-li svědectví (zna
lecký posudek) o takových skutečnostech skutečně složeno. Zmatečni 
stížnosti netvrdí, že určitou částí některého svědectví a kterou - a má 
tu na mysli jen výslech policejních úředníků jako svědků - bylo úřední 
tajemství porušeno. Domnělou zmatečnost podle § 281, čís. 3 tr. ř. 
spatřují stěžovatelé jediné v tom, že prý se svědci, obzvláště svědek 
vrchní aktuárský tajemník H., odvolávali ve věci svědka O. na úřední 
tajemství a od mít 1 i další výpověď, čímž prý se jejich svědectví stalo 
kusým. Záporná povaha svědecké výpovědi, že totiž svědek n e v v p o -
v í d a I o některých skutečnostech, které je jako státní úředník pOVinen 
zamlčeti, ježto by jinak svým svědectvím (posudkem) porušil mlčenli
vost jemu uloženou ve věcech úředního tajemství, nezakládá v.šak zma
tetnost rozsudku ve smyslu § 281, čís. 3 tr. ř. - - - - - - -

Rovněž o posndku vojenských znalců dovozují zmateční stížnosti 
obžalovaného F. W., A. B. a R. S. jediné na podkladě té skutečnosti, že 
znalci odepřeli odpověděti na některé otázky, odvolávajíce se na úřední 
tajemství, porušení předpisu § 151 tr. ř. (§ 120 tr. (J, ježto prý jako 
státní úředníci (major a podplukovník přJdělený službou ke generál
nímn štábu) jsou rovněž vázáni úředním tajemstvím a nebyli této po
vinnosti zproštěni. Tato povšechná jen nápověď, jako by znalci ve svém 
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posudku vypovídali"o sk,uteč.n0stec~, o n!c~hž jako státní úředníci ts~ou 
povinni zachoval! uredm ta]emstvl, nemuze nahradIl! povmnost stezo
vatelů, doličujících zmatečnost rozsudku podle § 281, čís. 3 tr. ř., do
kazovati, že obsahem podaného posndku byly vyzrazeny takové sku
tečnosti, při kterých má stát zvláštní zájem, aby zůstaly utajeny. Zna
lecký posudek též neobsahuje žádné vyzrazení nějakých skutečností toho 
druhu. Úředním tajemstvím ve smyslu předpisu § 151, čís. 2 tr. ř. není 
vše, co státní úředník zví v oboru svého úředního působení; takovému 
širokému výkladu pojmu úředního tajemství odporuje stylisace § 23 
cit. již služební pragmatiky (srovnej též rozhod. víd. nejv. soudu No
wakovy sbírky čís. 3120/1905). Domnělá kusost a neúplnost znaleckého 
posudku nezakládá pak zmatečnost rozsndku, není-li za zákonných před
pokladů z důvodu toho doličována neúplnost řízení ve smyslu .~ 281, 
čís. 4 tr. ř. Domnívají-li se stěžovatelé, že vzhledem k povinnosti vojen
ských znalců, jakožto státních úředníkt.l, zachovati úřední tajemství, na
stal zde určitý rozpor s povinností ve smyslu § 121, odsl. 2 tr. ř. podati 
věrný a úp ln Ý nález a posudek, přehlížejí jednak, že úvahami těmi 
nedoUčují žádný z důvodů zmatečnosti ve smyslu ~ 281 tr. ř., jednak, 
že posudek znalců způsobem naprosto vyčerpávajícím zhodnotil ony 
skutečnosti a otázky, jež jsou pro podstatu souzeného případu rozhodné, 
a že ony dalši dotazy obhajoby, na něž znalci odepřeli odpověděti s po
ukazem na svoji povinnost úřední mlčenlivosti, týkaly se vesměs tako
vých okolností, které při ostatních zjištěních případů vůbec již pro 
otázku viny nepřicházely v úvahu. - - - - - -

Zmatečnost podle § 281, čís. 3 tr. ř. shledává stížnost A. D. 1. ve 
výroku rozsudku o trestu, ....... a 4. pro nedostatek odůvodněného 
nálezu o vyloučení veřejnosti. 

Je mylný názor stížnosti, že rozsudek trpí zmatečností tohoto druha 
z důvodu, že jeho enunciát prý neolrsahuje vše, co žádá předpiS § 260, 
čís. I tr. ř. a že v něm není přesně uvedena trestní sazba, jíž bylo po
užito, ani zda byl vzat zřetel na §§ 44 neb 46 a 47 tr. z. Žádá-Ii zákon 
v § 260, čís. 1 tr. 1"., aby v rozsudku pod neplatností bylo vysloveno, 
z jakého činu byl obžalovaný uznán vinným, při čemž mají býti výslovně 
označeny skutkové okolnosti, podmiňující určitou trestní sazbu, bylo 
pi'edpisu tomu z plna vyhověno výrokem, že se obžalovaná spolčila 
a vešla ve styk s cizími činiteli, aby vyzvídala a vyzradila cizí moci 
skutečnosti, opatření a předměty, jež mají zůstati utajeny pro obranu 
republiky, při čemž čin se stal za okolností přitěžujících (podle roz
sudkových důvodů za okolností zvláště přitěžujících, v době velice ne
bezpečné pro stát a na území pohraničním, těžko kontrolovatelném, při 
čemž ve zločinné činnosti bylo pokračováno). Zákon nepostihuje roz
sudek zmatkem neplatnosti, není-li v jeho enunciátě uvedena trestní 
sazba, jíž bylo použito, a nikde též nepředpisuje, že by citace předpisů 
o polehčnjících a přitěžujících okolnostech měla býti uváděna již v enun
ciátě rozsudkovém. - - - - - -

Vyloučení veřejnosti hlavního přelíčení je pak zmatkem podle § 281, 
čís. 3 tr. ř. jen tehdy, došlo-Ii k němn bez formálního usnesení soudu 
nebo z důvodu, jaký v § 229 tr. ř. není uveden. Podle protokolu o hlav-
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ním přelíčení, o jehož opravu nebo doplnění obhajoba nežádala, by! 
tiché poradě soudu prohlášen nález, že hlavní přelíčení až do vYlrresení 
rozsudku bude provedeno neveřejně, a to z důvodu veřejného poi'ádll<:u 
podle § 229 tr. ř. Tím bylo zákonu vyhověno. - - - -

čís. 5613. 

Použitelnost § ;16 tr. zák. je podmíněna odsouzením obžalovaného 
pro týž čin, pro nějž byl obžalovaný v cizině potrestán. . 

» Jirtým trestným skutkem« ve smyslu § 265 tr. ř. lze rozuměti jen 
skutek trestný podle našeho trestního zákona. 

(Rozh. ze dne 27. května 1936, Zm I 489/36.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
obžalovaného do rozsudku krajského soudu v české Lípě ze dne 
ll. března 1936, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným zločínem pří· 
pravy úkladů podle § 2 zák. čís. 50/1923 Sb. z. a n. 

Z d ů vod ů: 

Zmateční stížnost není odůvodněna ani, pokud zmínkou, že při vý· 
měře trestu měl býti vzat zřetel na předcházející stěžovatelovo odsouzení 
v Línci pro účast na vojenské organisaci v Německu, naznačuje i při 
konečném návrhu, dožadujícím se úplného osvobození, zmatečnost podle 
§ 281, čís. II tr. ř., neboť má zde zřejmě na mysli zmatek vykročení 
z trestní pravomoci porušením předpisu § 265 tr. ř. Z rozsudkových 
důvodů je zřejmo, že nalézacímu sondu nebylo neznámo, že obžalovaný 
sloužil v Německu též v Rakouské legii a že byl pro tuto svoji činnost také 
odsouzen zemským soudem v Linci; není však zákonného důvodu,aby 
zdejší trestní soud vzal jakýkoli zřetel na tento odsuzující výrok cizo
zemského soudu. 

O rozsudcích vydaných trestním úřadem cizozemským vyslovuje 
trestní zákon v § 36 zásadu, že se rozsudky takové nemají v tUzemsku 
v nižádném případě vykonávati; je to samozřejmost vyvěrající ze státní 
suverenity v oboru trestní moci soudní. Jediné v těch případech, kde 
zdejší trestní soud stíhá čsl. státního příslušníka pro jeho trestný skutek 

. spáchaný v cizině, nařizuje předpis § 36, odst. 2 tr. z., aby mu byl, byl-li 
již pachatel pro týž čin v cizozemsku potrestán, přetrpěný trest 
vpočten do trestu, který mu má býti uložen podle platného zákona. 

Zemský soud v Linci rozsudkem ze dne 22. března 1935 odsoudil 
obžalovaného za jeho vstup a službu v Rakouské legii v Německu v létě 
1934 pro zločin velezrady do těžkého žaláře na jeden rok, zostřeného 
postem čtvrtletně; napadený rozsudek uznává pak obžalovaného vinným 
zločínem přípravy úkladú podle § 2 zák. na ochr. rep., jejž. spáchal 
spolčením v Německu s říšskoněmeckými údernými oddíly (S. A.) 
k úkladům o republiku v létě 1934, a odsuzuje ho k trestu těžkého žaláře 
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v (r,ání jednoho roku, zostřeného a dqplněného jedním postem měsíčně. 
podle rozsudkových, dův?dů j v obžal0\.'Y nemo,h~u vw;ec vzniknouti po
chypriosti v tom smeru, ze obzalovany byl shhan a Je odsouzen pouze 
proto že již koncem června 1934 jako člen S. A. v Německu zadržel 
J H: a ]. W. pro podezření ze špionáže a takto, přistoupiv za . člena 
k' S. A. zúčastnil se činnosti Úderných oddílů, totiž služby policejní, 
a spolUPúsobil, též při ;,ýkonu politického vyšetřování, .. že VŠ31.~, t;Sbyl 
st(hán ani neUl napadenym rozsudkem odsouzen pro SVOJI pozdeJs! ucast 
vRak~uské legii, ač se obžaloba i rozsudek zmiňují též o onom pozdějším 
vstupu obžalovaného do Rakouské legie a o službě v ní (od 10. srpna do 
25. září 1934). Obžalovaný není takto napadeným rozsudkem odsouzen 
pro skutek, pro který byl již v cizozemsku potrestán, a s hlediska § 36 
tr. z. není proto vubec zákonného důvodu, aby mu byl trest přetrpěný 
v Rakousku vpočten do trestu, který mu měl býti uložen podle § 2 zákona 
na ochr. rep. 

Ani s hlediska § 265 tr. ř. nelze vzíti zřetel na trest uložený ohžalo> 
vanému zemským soudem v Linci. 

§ 265 tr. ř., hledí-li se k jeho znění, ukládá soudu, aby, byl-li obža
lovaný, proti němuž již byl vydán trestní rozsudek, uznán vinným jiným 
t r e s t n Ý m s k u t k e m, spáchaným před vynesením onoho trestního 
rozsudku, vzal při vyměřování trestu za trestný skutek nově najevo vyšlý 
přiměřený zřetel na trest dřívějším nálezem vinníkovi uložený. Jiným 
trestným skutkem, jaký má zákon na mysli, lze však rozuměti jen skutek 
stíhatelný s hlediska našeho trestního zákona, skutek podle našeho trest
ního zákona trestný. Poněvadž však obžalovaný byl uznán zemským sou· 
dem v Linci vinným tím, že vstupem a službou v Rakouské legii podnikl 
něco, co bylo nastrojeno k tomu, aby se forma vlády násilně změnila a aby 
se přivodilo a zvětšilo nebezpečí pro s p o I k o v Ý stá tra k o us ký 
zevnitř a vzpoura, pokud se týče občanská válka .uvnitř, uznán. tedy 
vinným činem namířenýmvýhradně proti právním statkům cizího státu 
a nedotýkajícím se právních statků naším trestním zákonodárstvím chrá
něných, nelze jeho čin posuzovati jako trestný skutek, jaký má ustanovení 
§ 265 tr. ř. na mysli, a podmínl<a použitelnosti § 265 tr. ř. dána ne
byla. 

čís. 5614. 

žiadal-li urazený, aby bolo zavedené trestné pokračovanie proti ne
známemu pachate1'ovi a proti zodpovednému redaktorovi, je nepo
chybné, že v osobe »neznámeho pachatefa« mienft každú osobu, ktorá 
sa akýmkol'vek spósobom zúčastnila uverejnenla článku a dala k nemu 
podile!, tedy každého pOvodcu článku; takú žiadost' treba pokladať za 
náležité zmocnenie (§ 14, odst. 5 zák. o ochr. cti). 

(Rozh. zo dňa 27. mája 1936, Zm III 253/36.) 

. ,N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti E. H. a spo1.,obžalovaným 
z prečinu pomluvy tlačou spáchaného, vyhovujúc zmaločnej sťažnosti 
verejného žalobcu z dovodu zmatočnosti označeného v § 385, č. 1 c) tr. p. 
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zru~i! rozsudky ob()ch?údov nižších stolíc v časti, podl'a ktorej 002:alo.',: 
vam E. H. a E. S. bOh, oslobodení od abžal,oby na základe § 326, č. 3 
tr. p., a uznal ich ako povodcov vmnyml precmom pomluvy tlačou podl' 
§ 2 zák. Č. 108/1933 Sb. z. a n. a 

Zd6vodov: 

~ylný je p,rávny ~ázor vrchného SÚdu, že urazený nedal zmocnenie 
ku sbhamu obzalovaneho E. S. včas, totiž vo dvojmesačnej lehote stano, 
veneJ v § 14, odst. 5 a § 17, odst. I zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n. 

Je zistené samým vrchným súdom, že urazený svojím podaním (trestné 
oznameme), došlým dňa 22. m~rca .1934 štátnemu zastupitel'stvu, udelil' 
tomuto zmocneme me len ku sllhamu E. H., ale i ne zná m e hop a
cha t e r a. Toto podanie podl'a obsahu spisov a zistenia obidvoch nižších 
sl~dov došlo od štátneho zastupilel'stva s príslušným jeho návrhom k súd" 
dna ll. apríla 1934, tedy v zákonitej lehote dvojmesačnej poneváč inkri
minovapý člán5'k bol uverejnený dňa 8. mm'ca 1934. Je 'nepochybné, že 
urazeny, keď ziadal, aby bolo zavedené trestné pokračovanie pre prečin 
pomluvy proti neznáme mu pachateYovi a proti zodpovednému redakto
rovi E. H., mieni! v osobe »neznámeho pachateYa« každú osobu, ktorá 
sa akymko Yvek sp6sobom uverejnenia článku zúčastnila a k nemu pod
net dala, tedy každého p6vodcu článku. 

Ti~ž je zistené druhostupííovým súdom, že urazený pTi svojom výslu
chu dna 20. septembra 1934, ktorého díía patrne sa dozvedel o tom že 
obžalovaný E. S. bol ten neznámy pachatel', ktorý dal obžalovanému 
E. H. informácie k článku, výslovne dal zmocnenie na stíhanie E. S. 
TIeba preto podanie urazeného, ktoré došlo k súdu prostredníctvom štát
neho zastupitel'slva s príslušným návrhom tohoto úradu včas, pokladať 
za náležité zmocnenie potrebné ku slíhaniu obžalovaného E. S., i keď sa 
v ííom žiada za potrestanie dosiaY neznámeho pachateYa. Je tiež zistené 
zo spisov, že štátne zastupiteYstvo už dňa 16. októbra 1934 teda asi 
o mesiac, keď urazený dal výslovné zmocnenie .štát. zastupitel'~tvu k stí
haniu obžalovaného E. S., zaslalo spisy krajskému súdu k doplneniu vy
šetrovania a zachovalo lak dvojmesačnú lehotu stanovenú v §§ 14, odst. 5 
a 17, odst. I zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n. HYadiac na to, ČO bolo uve
dené, mýlily sa nižšie súdy, keď obžalovaných z obžaloby podl' a § 326 
čís. 3 t.r. p. oslobodny, a zavinily tak zmatok podfa § 385, č. I c) tr. p: 

čís. 5615. 

v § 36 zbroj. pat. se předpokládá zbraíí k použití způsobilá; nespadá 
proto pod předpis ten vzduchovka, nezpůsobilá ke střelbě. 

(Rozh. ze dne 28. května 1936, Zrn I 485/36.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl zmateční stížnosti 
obžalovaného do rozsudku krajského soudu trestního v Praze ze dne 
24 hřezne 1936. Dokud naoadla odsuzu iící vÝrok 0'0 přestupek podle 
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q 36 zbroj. pat, napadený rozsudek v tomto směru zrušil.ke zmateční 
štížnosti a ve směr;: př~stupku pod~e ,§§ 2~ 8 a, 32 zbrol· ~at P?dle 
§ 290 tr. ř. z moci uredm ]a~ozma,tecn~, v dusle?ClCh toho ~rusll ! ~yr<:k 

. trestu a propadnutí zbrane, ]akoz i vyroky s hm SOU':'iSiCi a vralil vcc 
~alézacímu soudu, aby ji v rozsahu zrušení znovu proJednal a rozhodl. 

Zdůvodů: 

Zmateční stížnost právem vytýká, že napadený rozsudek nepř!hlé,dl 
k obhajobě o'Halovaného, že zbraň byla porouchána (nedalo se z Ul stn-

leti). . ' . b'l k t' lb' (' 1694 Předpokládáť § 36 zbrOJ. pat. zbran zpuso i ou e s re e. c. 
Sb. n. s.). Bylo proto zmateční stížnosti v tomto směru vyhověti. 

VzduchovKa není zpravidla zakázanou zbraní ve smyslu § 32 zbr.?j. 
pat. Bude třeba zjistiti v souzeném případě, o Jakou vzduchovku sb 
(sdělení Č. 128 ve Věstníku min. sprav. z roku 1926, Str. 151). Proto 
bylo i v příčině přestupku podle § 2, 8 a 32 zbrol· patentu podle § 290 
tr. i'. uznati, jak ve výroku uvedeno. 

čís. 5616. 

Přestupek podle § 354 tr. zák. je ryzím delikt~m !ormá~~, z,~leže
jícím v prostém přestoupení zákazu; konkretmho ohrozem ZlVO!~, 
zdraví nebo tělesné bezpečnosti lidí nevyžaduje; škodlivé nás~edky ~i: 
nem způsobené jsou přitěžující okolností v § 354 tr. zák. jmenovItě 
uvedenou, jíž je podmíněna jen vyšší trestnost činu. 

(Rozh. ze dne 29. května 1936, Zrn J 546/36.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ u~r;al po. ústním líčení 
o zmateční stížnosti O'enerální prokuratury na zashtu zakona pravem. 
Rozsudkem krajského b soudu v Chebu jako soudu odvolacího ve věcech 
přestupkových ze dne 23. října 1935, Č. j. To 572/35-3, jím,ž bylo Vy· 
;'0věno odvolání obžalovaného V. R. z ro~sudku okresmho soudu 
v Horní Blatné ze dne 16. srpna 1935, č. j. T 83/35-14, a jímž byl tento 
rozsudek změněn v ten rozum, že se obžalovaný zprošťuje po~le §, 2?9, 
Č, 2 tr. ř. obžaloby pro přestupek podle ~ 354 tr. ~., spachany pry ti;n, 
že prodal dne 1. prosince 1934 vP. zubm kapkY',ac n~byl k tomu oprav: 
něn a neměl úředního povolení k tomu, byl porusen zakon v ustanovem 
§ 354 tr. z. 

Dú vo dy: 

Rozsudkem okresního soudu v Horní Blatné ze dne 16. srpna 1935 
byl V. R., drogista v P. uznán vinným přestupkem pod.'e § 354 y. z., 
spáchaným tím, že prodal dne 1. prosince 1934 vP. zubm kapky, ac nebyl 
1: tomu oprávněn a neměl úředního povolení k tomu, a za tO,odsouzer; 
podle § 354 tr. z. za použití §§ 266, 261, 260 b) tr. z. k penezite pokute 
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200 Kč, v případě nedobytnosti do vězení na 4 dny, a to podmíněně' 
zkušební dobou I roku. 

Rozsudkem krajského soudu v Chebu jako soudu odvolacího Ve 
cech přestupkových ze dne 23. října 1935 bylo odvolání ob;,al,ov~lnéhoď 
z uvedeného rozsudku okresního soudu vyhověno a tento rozsudek 
změněn v ten smysl, že se obžalovaný zprošťuje podle § 259, č. 2 tr. 
cbžaloby na něj vznesené. Odvolací soud pakládal sice, jak plyne z 
hodovacích důvodů jeho rozsudku, zubní kapky, o něž tu .šlo, v SO;!~!:~; ! 
s rozsudkem okresního soudu za lék ve smyslu vládního n 

č. 334/1920 Sb. z. a ll. a zaujal stejně jako okresní soud .• bn011i.lro 
prodej toholo léčiva je vyhražen lékárníkům, I. j., že obžalovaný 
drogista nebyl oprávněn toto léčivo prodati, zprostil však přes to 
lovaného obžaloby s odůvodněním, že ve zjištěném jednání obžalovanéh0 
nelze spatřovati skutkovou podstatu přestupku podle § 354 tr. z. Uváží-li 
prý se, že tento přestupek je zařazen mezi delikty uvedené v hlavě osmé 
dílu II. tr. z" jež jedná »0 přečinech a přestupcích proti bezpečnosti 
života«, je prý zřejmo, že se ke skutkové podstatě tohoto přestupku vy
hledává, aby jednáním příčícím se ustanovení § 354 tr. z. byly ohroženy 
život, zdraví nebo tělesná bezpečnost lidí. V souzeném případě nemohl 
prý však tento výsledek, jemuž má býti ustanovením § 354 tr. z. zabrá
něno, za žádných okolností nastati; neboť obžalovaný prodal prý zubní 
kapky, o něž jde, jen V. O-ovi, jenž prý je koupil nikoli za tím účelem, 
aby jich bylo použito jako léčiva, nýbrž zaúčelem kontroly, zda obžalo· 
vaný prodává léky, a jenž prý nemohl býti jednáním obžalovaného vy
dán žádnému nebezpečí, poněvadž je jako Mag. Pharm. odborníkem. 

Citovaným rozsudkem krajského soudu v Chebu jako soudu odvola
cího ve věcech přestupkových byl porušen trestní zákon v ustanovení 
§ 354. Přestupek podle § 354 fr. z. je ryzím deliktem zakazovým nebo 
formálním, jenž spadá pod pravidlo § 238 tr. z., podle něhož jest »již 
čin, jenž proti zápovědi byl vykonán, přečinem nebo přestupkem, pokud 
se v trestním zákoně za to prohlašuje, ač při tom nebylo ani zlého 
úmyslu, aniž z toho povstala škoda nebo ublížení«. Skutková podstata 
tohoto přestupku záleží podle jasného znění a smyslu § 354 fr. z. v pro~ 
stém jednání proti zákazu tohoto předpisu trestního zákona. Ke skut
kové podstatě tohoto přestupku nevyžaduje se tudíž, aby jednáním pa
chatelovým byly konkretně ohroženy život, zdraví nebo tělesná bezpeč
nost jiné osoby a aby si byl pachatel vědom toho, že jeho jednáním 
mohou býti tyto právní statky ohroženy. Mělo-li jednání pachatelovo 
skutečně škodlivé následky, zakládá to přitěžující okolnost v 354 tr. z. 
jmenovitě uvedenou, jíž je podmíněna vyšší trestnost činu. Ze skuteč
nosti, že přestupek podle § 354 tr. z. je zařaděn mezi delikty uvedené 
v hlavě osmé, dílu II. tr. z., jejíž nadpis zní: »0 přečinech a přestupcícn 
proti bezpečnosti života«, nelze nikterak dovozovati, že se vyhledává ke 
skutkové podstatě zmíněného přestupku, aby činem pachatelovým byly 
ohroženy život, zdraví nebo tělesná bezpečnost lidí; přestupek podle 
§ 354 tr. z. byl zařaděn mezi posléze zmíněné delikty zřejmě prostě 
proto, že ustanovení § 354 tr. z. vyvěrá z poznání, že ze zapovězeného 
jím jednání nebezpečí pro lidský živo! obyčejně vzchází a že tudíž usta
novení to slouží k ochraně života proti nebezpečí třebas jen abstraktnímu 
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, d . h č 2749 víd. sb. a Miřička, Trestní právo hmotné, 
(sr0'&i dU;~O y ~~f . K~l1ab Trestní právo hmotné,str. 198, Altmann, 
str, 'ta-' zum '6sterrei~hischen Strafrecht, I. sv.,. str. ~~7-:-82b9); 
Kommen , , skutečnosti že V. O. koupil zmmene zU nI 
Z toho, co uveden?, pl,y,ne, ze ab 'ich llYlo použito jako léku, nýbrž za 
~~pkY ~:~;~ofa !%: ~:~~~an/piodáVá léky, a, že .nemohl býti jednáním 
uc~lem 'h y"dán žádnému nebezpečí, protoze)e jako. Mag. Phar,m. 
obzalo~akne o Ví hou nic měniti na tom že se obzalovany dopustIl svym 
odborm em, nemo . kladeného Byl proto uvedeným rozsud
jednáním Pk~hestupkudUza vVIC~cl:~ j' ako soudu odvolacího zákon porušen 
kem krajS e o sou 
v ustanovení § 354 fr. z. 

čís. 5617. 

ukrom' žalobce může podle § 1,12, odst, 3 fr: ~, ,:~initi v,e IhŮ~ 
, ~ k podáni obžalovacího spisu lIavrh na doptnem pn'pra~!leho Jl. 

~~ování, při čemž ne~ozhod~tjeJ z~a ,Jde o lhůtu po prvmm CI poz CJ
-'m uzavření přípravneho vysetřovam. 
Sl hovl-Ii v šetřujícisoudce nebo radni k~ffi;Ora, ná~rhu soukro: mé:: žalobce :a doplněni ~říP:a,,:?é~~:l~třO~~~~:~~i~~~ fS~~~~ 
vyšetřil jiChíhO ,s<;UldhcU.ety0 ~~:~~~~ri podáni o~alovacího spisu (§ 112, 
na nezac ovam '. . 
odst 2 tr. ř.) právně bezúčtnnýml. , . , i komorou 

Byl-Ii však doplňovací návrh so;ukr~meho, zlalob~e r~dn nikoli další 
'tnut sml' býti v nové lhůtě podan Jen obza ovaCl SpiS, 

zaml, "t' " 
návrh na doplnění připravneho vyse rovam. 

(Rozh. ze dne 29. května 1936, Zm I 559/36.) 

N e j' vy Š š í s o u d jako soud zrušo. vad u~l,,'~1 po, ústním ,líčení 
. '1' I'u tury na zastltu zakona pravem. 

o zmateční stížnosti genera. nlpro, ra· . 6 b' 1936 j'ímž bylo 
h d t' h 'ho soudu v Praze ze dne . rezna , . 

Roz. o nu ~m vrc, m ři ouští obžaloba, podaná soukromým žalob
uznano pravem, ze se nep, P.. . dl §§ 27 29 a pro přestupky podle 
cem F. V. p~oti F. 'fo pro p~~~nlbP~ : n dne'4. února 1936 li kraiského 
§§ 25, 26 zakonKa c;111 !/I d č j' Tk'IX 669/34-37 a že se trestní řízení 
soudu v HradCI ra ove po .' , .h § 112 dst 3 a § 213 
zastavuje, byl porušen zákon v ustanovemc ,o. , 
odsl. I, č. 3 tr. ř. 
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Na to soukromý žalobce podal 28. prosince 1934 žalobu o které 
bylo po námitkách f. Z. nařízeno vrchním soudem aby byla 
pro c i v i I n í odd ě len í ježto nebyla obžalo~acím ~;"iS;I~'"'~~~~~ 
§, 207 tr. ř., nýbrž žalobou ~ivilní. Dále nařídil vrchní soud vviielř"ii 
Clmu SOUdCl, aby rozhodl, zda se doplněné přípravné vv',etřm,,sn 
a v klad~ém případě, aby o tom uvědomil žalobce 
§ 112 tr. r. a vyzval ho, aby do 14 dnů podal obžalovací·spis. 

, To .se stalo usnesením. z 23, března 1935, doručeným zástupci soukro_ 
meho zalobc:, dne 29. brezna 1935, načež byl podán v zákonné lhůtě 
soukr~mym ~al.obc~~ dne ll. dubna 1935 znovu návrh na doplnění pří
pr,a~~eho vysetrovam. I tomuto navrhu bylo vyhověno a usnesením z 26 
z a r I 1935 .bylo přípravné vyšetřování znovu prohlášeno za skončené 
a soukromy zalobce llyl o tom zpraven a vyzván k podání obžaloby 
Usnesení to bylo mu doručeno dne 30. září 1935. 

Obžal~bu, soukromý žal~b~e 3'3'se nepodal, .ný!Jd učinil dne 13. října 
1935 novy navlh na doplnem pnpravneho vysetrovam (již po třetí). Po 
pr?Ve.dwI !ohoto doplnění došlo ke čtvrtému již skončení přípravného 
~ysettovam dne 2. ~e~na) 936. ?oukro;nÝ. žalo~ce dne 16. ledna 1936 po 
ctv~e navyh! ~?~Inem pnpravneho vysetrovam, což však mu bylo USlle--, 
se~llm vys,etrU]1C!ho soudce z 22. ledna 1936 - správně mělo se tak 
stal! radm komor?u (~ 112, odst. 3 tr. ř.) - zamítnuto. Usnesení bylo 
zas~pcI so.ukromeho zalo~ce doručeno dne 24. ledna 1936, načež byla 
pOtdkana obzaloba dne 4. unora 1936, proti níž byly včas podány ná. 
ml y. 

TěI.;1to námitkám vrchní soud v Praze jako suorový soud druhé stolice 
vyhovel a rozhodnutím ze dne 6. března 1936 uznal právem že se obža
lo?a nepřipouští a že se trestní řízení zastavuje (§ 213, Č. 3 tr. ř.), jakož 
J, ze soukromý žalobce je povinen podle §§ 390, 393 tr. ř. nahraditi 
utraty trestního řízení. 

Toto rozbodn~tí odůvodnil vrchní soud tím, že podle slovného znění 
~ 112, ~dst. 3 tr. r. lze po uzavření přípravného vyšetřování podati toliko 
]edenkrate navrh na doplnění vyšetřování, takže nový návrh po druhém 
uzavření přípravného vyšetřování z 26. září 1935 - správně z 23. březlld 
I ?35 - byl již nepřípustný a postup soudu, který jej připustil neodpo
vldal zákonu. Nepodal.jj proto soukromý žalobce do 14 dnů po uvědo
mení o druh~m uzavřen~ přípravného vyšetřování obžalovací spis, na
stala podle na zoru vrchmho soudu prekluse žalobního nároku. Mimo na 
dosl?vné znění zákona poukazuje vrchní soud na to, že podávání stále 
novych návrhů a jejich připouštění soudem příčí se procesní ekonomii 
~ vede. :ke , zb~te~nému p;otahovánf řízení na úkor obviněného, ztěžuje 
Jeho haJem a Clm llusorm samu Ihutu v § 112, odst. 2 tr. ř. vytčenou. 

l!veden~ rozhod?u!í vrchního ,soudu porušuje zákon, jelikož výklad, 
ktery vrchm so,ud <!~va u:;tanovem §, II~, ?dst. 3 tr. ř., je právně mylný, 
neboť nelze Jej opnh am o doslovne znem cit. místa zákona a uvedený 
výklad neodpovídá ani duchu zákona, ani vůli zákonodárcově. . 

§ 112, odst. 3 tr. ř. stanoví, že žalobce (ať veřejný či soukromý) může 
v~ lhůtě určené k podání obžalovacího spisu též učiniti návrh na doplnění 
prlpravného vyšetřování. Při tom zákon nerozeznává jde-li o lhůtu po 
prvním či druhém neb pozdějším uzavření přípra~ného vyšetřování, 
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ýbrž mluví zcela všeobecně pouze o lhůtě po uzavření přípravného vy
~etřování; to zc~la sp~áv.ně,. je,žto , vy'~ov~~ím n~vr.hu, ž,alobcovu na do· 
lnění příp;avneho vysetrovam, ~t ]IZ)mmO v~setruJ1c:m ,so~dcem t;ebu 

leprve radm komorou, vstupuJe vec opet do stadIa vvse.trov,am (Lohsmg: 
Oesterreich~sche! ~tr,~f~rozess z r. 1932, sJr. ?08J, coz I?a za t;a~led~k, 
že usnesem vysetru]IClho soudce o uzavrem pnpravneho vysetrovam 
jakoŽ i san~ce na ~ez~chov~?í s~anovené lhůty k podání obžalovacího 
spisu stáVa]1 ~~ pra,vn_e bezuc;nnyn;l1., • o , , 

pouze v pnpade, ze doplnovacl navrh zalobcuv byl zamdnut radm 
komorou nesmí žalobce podati ve lhůtě, která však běží znova, a to 
teprve od doby, kdy bylo žalobci zamítnutí oznámelé'0' další n~vr.h do
plňovací; to plyne z ustanovení § 112, odsl. 3 tr. r., podle nehoz smí 
žalobce v této nové preklusivní lhůtě - nehledí-li se k návrhu neb pro
hlášení podle § 109 tr. ř. - podati jen spis obžalovací. 

Názor zastávaný vrchním soudem, že již po druhém uzavření pří
pravného vyšetřování nesmí žalobce ve čtrnáctidenní lhůtě podati do- . 
plúovací návrh, nýbrž že musí, aby se vyhnul důsledkům prekluse, po· 
dali vždy obžalovaCÍ spis, neodpovídá ani duchu zákona. 

Je přece podle § 91 tr. ř. účelem přípravného vyšetřování, aby 
nařčení z trestného činu proti určité osobě vznesené bylo napřed pro
zkoumáno a aby se skutkový děj potud vyjasnil, pokud toho je třeba, aby 
se zjistily ony okolnosti, které json s to, aby buď přivodily zastavení 
trestního řízení anebo připravily dání v obžalovanost a provádění dů
kazů v hlavním přelíčení. Podle § III tr. ř. je pak přípravné vy.šetřování 
uzavříti, jakmile vykonaná šetření stačí, aby odůvodnila nařízení hlav
ního přelíčení a zároveií jakmile se nabude potřebného přehledu o prů
vodních prostředcích, jehož je třeba k úplnému jejich předvedení při 
hlavním přelíčení. 

Ježto není záruky, že ve všech pl-ípadech, kdy vyšetřující soudce, byť 
i po provedení doplňovacího návrhu, prohlásí přípravné vyšetřování po 
drubé za skončené, bylo již skutečně dosaženo předpokladů uvedených 
v §§ 91, III tr. ř., nesrovnávalo by se jistě s postavením soukromého 
žalobce který je přece právě tak jako státní zástupce plnou měrou doml
nus liti~ (Miřicka: Trestní právo procesní, str. 73) a jemuž zákon dávi 
v § 46, odst. 2 tr. ř. právo podniknouti k uplatnění obžaloby u soudu 
vše, k čemu je jinak oprávněn státní zástupce (byť i jen jako strana), 
ah mu bylo znemožněno, shledává-li výsledky přípravného vyšetřování 
nevyhovujícími a nepostačujícími ku podání obžaloby, učiniti další návrh 
doplňovací a tím přivoditi přezkoumání správnosti usnesení vyšetřují
cího soudce o uzavření přípravného vyšetřování a tím zároveň projeve· 
ného názoru vyšetřujícího soudce, že jsou splněny podmínky § II tr. ř., 
radní komorou. 

Výkladem § 112, odst. 3 tr. ř., zastávaným vrchním soudem, dostal 
by se soukromý žalobce mnohdy do velmi povážlivé situace, kdyby ne
směl po druhém uzavření přípravného vyšetřování 1?oda.ti další, doplňo
vací návrh a byl nucen pod důsledky .prekluse podal! obzalovacl SpIS na 
ta,k neúplném skutkovém podkladě, neb na.,zá~ladě ta~ neúplnéh~ důhz· 
mho materiálu, že by se vydaval nebezpeCl, ze vrchm soud k namltkam 
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?~vin~ného lY~žalobu podle § 213, odst. I, Č. 2 tr. ř. nepřipustí a 
nzelll zastavl. 

. Než i kdyby došlo pouze k prozatímnímu zamítnutí 
SpISU podle § 211 tr. ř. za účelem lepšího vyjasnění věci ~~,~:t: 
k návrhu soukromého žalobce teprve konati další šetře~í , 
sou~~em"což by jistě neodpovídalo ekonomii procesní, 
v pnpade, že obžaloba byla přece připuštěna nebo že nálnitl,y 
vzneseny, bylo nutno následkem neúplného vyšetřování hlavní n,",>Hi."' 
opětovně odročiti. 

V~znam toho, co zde uvedeno, je tím větší, jelikož při 
vrc~lllm soudem hájeném neměla by se věc jinak dokonce ani v 
pade, kdyby vyšetřující soudce přípravné vyšetřování uzavřel po 
9říve než prvnímu doplňovacímu návrhu· soukromého žalo)lb:;c~en;'~~::~~' 
uplně vyhověl; neboť i vtomto případě šlo by o druhé byť i n 
uzavření přípravného vyšetřování, další návrh na doplnění nřin,·,,,","hé 

. vyšetřování nepřipouštějící. 

. Ze ani zákonodárce nechtěl dáti ustanovení § 112, odst. 3 tr. ř. 
ja~y mu podkládá vrchní soud, plyne nejlépe ze zprávy komise no·no~.' 
snemovny, kterážto zpráva je otištěna v Mayerově knize: 1alld!·t 'uCh" 
na str. 509-510 a v Kasererově trestním řádě na str. 320 a 321. 
materiálií otištěných na uvedených místech měl návrh trestního řádu X· 
a to návrh poslanecké sněmovny zcela všeobecné ustanovení že i so~: 
k~ot;tÝ ža~o~ce, j~s! oprávněn navr~ovati doplnění přípravného vyšetřo
valll_ Zmll1ena JIZ komIse toto pravo soukromého žalobce stanovila 
určila přesI;ěji, !lt.o v~ zl!ění souhlasn~n:. s J1stanovením nynějšího § II 
G~st. 3 tr: r., pn cemz, Jak se ve zprave teto komise výslovně podo-týká. 
mela komise na myslI, aby se tím jednak zabránilo opětovným ž~,~~'~;;~ 
o prodloužení lhůty, které by mohly míti za následek zboršení n 
obv!n~né~o,. na druhé straně se však nemá oprávnění navrhovati do
p~nelll stah pro soukromého žalobce ilusorním tím, že by si podáním 
navrhu na doplnění zkrátil lhůtu, běžící mu k podání obžalovacího 
~pl..sU:, ~roto komise výslovně st~novi1a, že v případě, kdy se nevidí vy_· 
setruJlclmlf soudci tomuto doplnovacímu návrhu vyhověti, jest opatřiti 
rozhodnuh radní komory a že v případě zamítnutí dophlovacího návrhu 
běží nová zákonitá lhůta od uvědomení soukromého žalobce o tomto roz
hodnutí, že však další návrhy doplňovací jsou vyloučeny. 

Z těchto 1.~odů komise panské sněmovny, jimiž odůvodňuje novou 
styhsacl pozdeJsÍho § 112, odst. 3 tr. ř., plyne, že komise měla větou »Že 
další, návr,hy doplňovací jsou ~ylOl;čeny«, na mysli pouze případ, kdy 
doplnovaclmu navrhu soukromeho zalobce nebylo vyhověno radní komo
rou, že chtěla uvésti v soulad práva soukromého žalobce na straně jedné 
a postavení obviněného na straně druhé a že proto neuznala právo sou' 
kroméh? žalobce podávati další doplňovací návrhy jen pro případ právě 
uvedeny. 

Tím je dostatečn?? měrou postaráno o zájmy obou stran, neboť radní 
~omor~, ,tedy sbor"Vtn so~dců, ~~ rozhoduje o to~, zda přípravným vy
s.~ttovan:m bylo J!Z dosazeno ucelu v § 91 tr. r. uvedeného, zda JSOll 
JIZ splneny podmmky § III tr. ř. k uzavření přípravného vyšetřování 
" '7rl" -n6, .... lprlk-pm t()hn ip-Vl Sf' bVti donlňovací návrh soukromého žalobce 
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odle stavu dosavadního řízení odůvodněným, či zda směřuje pouze k prodloužení sporu a má tím tendenci postavení obviněného zhoršiti. 
Souhlasný názor zastává i štorch v Trestním řádě II. díl, str. 179, 

jenž opíraje se právě o uvedenou zprávu komise, výslovně praví, že 'byl-li 
doplňovací návrh žalobcův zamítnut, nemůže jej žalobce snad znovu 
učiniti, nýbrž může podati jen ~pis o~žalovací, k čen;už ,mu běží novf: 

'lhUta od doby, kdy mu byla dana vědomost o zamltavem rozhodnut! 
radní komory. Podporu tohoto názoru štorchova možno shledávati 
, UBmanově Rakouském trestním řádě na str. 469. 

Jediný Mayer ve svém komentáři k trestnímu řádu v I. díle, na str. 
397 dovolávaje se článku Dr. Kralle: "Předběžné řízení podle nového 
trestního í-ádu«, uveřejněného v »Gerichtszeitung« z r. 1873, str. 253, 
tvrdí že bylo-li návrhu žalobcovu na doplnění, ať již přímo vyšetřujícím 
soud~em nebo teprve radní komorou, vyhověno, nesmí žalobce po pro
vedení doplnění podati nový doplňovací návrh. Než tento, ani Mayerem, 
ani KraBem blíže neodůvodňovaný a v literatuře ojedinělý názor nemá 
nejen opory ve shora uvedené zprávě komise panské sněmovny, nýbťŽ je 
v přímém rozporu s jejím obsahem a jejím smyslem, ač se Mayer uve
dené zprávy dovolává. 

čís, 5518_ 

Pre identiiikáciu zažalovaného činu v smysle § 325, odst. 1 tr. p_ 
sů rozhodu.iúce také okolnosti, ktoré odlišujú tento čin od iných činov. 

(Rozh. zo dňa 3. júna 1936, Zrn III 167/36.) 

.N a j vy Š š í s úd v trestnej veci proti S. D., obžalovanému z pre
činu podfa § 473 tr. z., zmatočnÍ! sťažnosť obžalovaného čiastočne od
mielol a čiastočne zamietol. 

Z d6vodov: 

Obžalovaný uplatňuje dóvod zmatočnosti podra § 384, č. II tr. por. 
preto, že ho vrchný súd uznal Vinným, že kopnul Š. Ch. do pravého 
stehna a že Š. Ch. utrpela zranenie na tomto stehne, kdežto obžalovaný 
bol preto, že ju kopnul do favého stehna a utrpela na tomto stehne zra
nenie: pre skutok, pre ktorý bol odsúdený, nebol tedy vraj žalovaný. 

Zmatočná sťažnosť je v. tomto bode bezzákladná; pre identifikáciu 
zažalovaného činu v smysle § 325, odsl. 1 tr. por. sú rozhodujúce také 
okolnosti, ktoré tento čin od iných odlišujú (§ 327, odsl. 2, lit. .a) tr. 
por.), tie sú však dané v prípade §301 tr. z. predovšetkým v uvedení 
doby a miesta spáchaného činu, osoby, ktorá bola jeho predmetom, a uve
dením sposobených následkov podfa zákonného znaku; poznačenie miesta 
na tele poškodenej osoby zasiahnutéhoje už jednot1ivosf, na ktorú zásada 
totožnosti obžaloby viazaná byť nemóže. V podstatných okolnostiach .sa 
však neshoda abžaloby s rozsudkom odvolacieho súdu nevytýka. 

c-~, , 
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čís. 5619. 

S~renev~~u úrokov možno virmlkovi pričitať k vine len pokiať 
~kutocne pnjal a pre seba podržal; neťze považovať za sprerlev'en~ 
uroky z opozdenia, obžalovaným v skutočnosti neprijaté 
mu k ,farche ako náhrada škody za opozdené plnenie. ' 

. Sudom menovaný správca konkurznej podstaty nie je verejným 
mkom v smysle § 461 tr. zák. 

(Rozh. zo dňa 3. júna 1936, Zrn III 201/36.) 

,N a j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti Dr. ]. T., obžalovanému 
zl,oclil? podra § 4?2 tr. Z., vyhovel čiastočne zmatočnej st'ažnosti 
neho zalobcu, zrusll rozsudok odvolacieho súdu z dovodu 
p.odľa § 385, č', I .a) tr. p. a uznal obžalovaného Dr. ]. T. vinným 
Clilom pokracujucej sprenevery podra § 355 356 tr. z. v znení tr 
z r. 1929, ktorý spáchal tak, že ako správc~ konkurznej podstaty' 
>:c.« ~d roku 1924 d? roku 1932 čiast~u 104.778 Kč, ktorú pre 
l,urzml pod~tatu obdrzal, prez vlaceré sudne vyzvanie ani veritel' om 
vyp.lahl, am do sudneho depozitu nesložil, ale pre seba ponechal a 
svoJe clele spotreboval. 

Zdovodov: 

Vere!ný žalobca ohlásil a previe~ol zmMočnú st'ažnost' z dovodu 
§ 385, c. 1 a) tr. p., s ktorou generalna prokuratúra prejavila súhlas 
Zmatočná st'ažnost' je základnA, pokial' dovodzuje trestnost' zistenej . 
nosti obžalovaného. 

Ohžal?van~ bol usnesením krajského súdu za dňa 26. marca 1923 
menov~ny spravcom konkurznej podstaty firmy ,>c." a jako správca kon
kurzne] podstaty posobil do roku 1934. Po speňažení podstaty podra 
zaplsmce o, ~asad~utí kon~urznéh? výbo~u zo dňa 26. októbra 1932 pre
dostrel,vyu~tovaple, pod! 3' kto~e~o pr1Jmy konkurznej podstaty boly 
s Il!.edzlcasnyml urokaml uctovane ciastkou 224.391 Kč 78 h. ___ _ 
Obzalovaný hol konkurzným komisárom vyzvaný, aby rozde1i1 medzi 
ver~teľov konkurzu 109.934 Kč 45 h miesto ním navrhovaných 25.700 Kč. 
Obzal?vaný VŠ::>k peniaze ~red zahájením trestnéh~ pokračovania prez 
vla~ere vyzv~me, am ve\ltelom ";evyplahl, am ~o sudneho depozitu ne
SIOZII. Vrchny sud zretel ne vychadzal zo skutocnosti ktorá má sa takto 
iJovažovat' za, z~stenú, že pred súdnym určením odm~ny obžalovaný celú 
lilkľIlillilOVanu CIastku pre seba upotrebil; pri tom prijal len obranu 
obžalovaného, že mal k dispozicii čiastku 25.700 Kč, ktorú povodne 
navrhoval k rozdeleniu. Je koneme zistené, že škoda bola po zahájení 
trestného pokračovania úplne nahradená. 

.. Po objekt~vnej stránke je bezpochybné, že peniaze, ktoré obžalovaný 
pľ!J~1 ak? spravca k?nk1:lrznej podstaty, n,áležaly tejto podstate a maly byť 
posila su~om sC,hvaleneho rozvrhu pouzlté v prospech podstaty, takže 
olržalovany obdrzal heto pemaze - tedy cudziu vec movitú - k určitému 
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jemu zn~memu úč~lu a nemal tedy práva upotrebiť ich na iné účele, než 
. re ktore lch obdrza!. 

P Keď tedy obžalovaný na miesto pre tieto účele týchto peňazí upotrebil 
pre seba, je tým po objektívnej stránke založená skutková náležitost' 
spreneverenia, pokial' ide o hotové, obžalovaným prevzaté peniaze. Spre
neveru úrokov, ktoré sú v čiastke 109.934 Kč 45 h, uvedenej v obžalobe, 
tiež zahrnuté, bol o by možno pričítať obžalovanému k vine, len pokial' 
by bol čiastku úrokov aj v skutočnosti prijal a pre seba podržal, ale nerze 
považovať. za, spren~ver~né úroky. z opozdeni~ obžal?vaným v sk,utoč~ 
nosti nepnjate, "le ratane jemu k t arche ako nahrada skody za nevcasne 

plnenie. . 'd I . h 'd I' ~ b' I 'k t ' .. I Zo Zlstem o vo aCle o su II vyp yva, ze o za ovany 'S u ocne prIJa 
224.391 Kč 78 h a z tejto hotovosti k rozdeleniu medzi konkurzných ve
riterov II. triedy mal o zostať 104.778 Kč; len túto čiastku obžalovaný 
aj skutočne prijal, takže len pre ňu l' ze obžalovaného činiť zodpovedným 
vo smere sprenevery, a to včetne aj za čiastku 25.700 Kč, ktorú podYa 
nevyvrátenej obhajoby lilal k dispozícii, poneváč ani tú obžalovaný ne
použil k jej úč~lu, ačkol'v,ek bol k ton;u vyzvaný, a n,ahradil ju iba po 
zahájem trestneho pokracovama, ktore bolo zavedene na ]ého vlastne 
udanie pre spreneveru 109.934 Kč 45 h. 

NakoYko obžalovaný úrokový zvyšok 5.156 Kč 45 h neprijal, ale len 
po výšku tejto čiastky neplatením škodu spósobil, nebola tým splnená 
ešte skutková podstata sprenevery, takže dotyčne tejto čiastky bolo trcba 
ponechat' oslobodzujúci rozsudok v platnosti. 

. Najvyšší súd neuznal, ako navrhovala verejná obžaloba, na zločin 
spreuevery v úrade podľa § 462, odst. I, 2 tr. z. v znení trest. novely 
z r. 1929, poneváč nie je splnená náležitosť skutkovej podstaty podYa 
tohoto paragrafu, že sa sprenevery dopustil verejný úradník. 

PodYa § 461 tr. z., pokiar tu prichádza v úvahu, sa považujú za 
verejných úradníkov ti, ktorí podl'a svojho úradu, podl'a svojej služby 
alebo podl'a zvláštneho príkazu sú povinní vykonávať štátne úkoly ve
rejnej správy alebo spravedlnosti. 

V súdenom prípade bol obžalovaný súdom vymenovaným správcom 
konkurznej podstaty podľa zák. čL XVll/1881 a tedy jednal ako správca 
konkurznej podstaty síce z príkazu súdu, ale nerze uznat', že vykonával 
úkoly verejnej správy, alebo spravedlnosti. Toto vysvitá z ustanovení 
§§ 3 a 100 cit. zák., podl'a ktorých náleží správcovi podstaty ~rávo spra
vovania a disponovania nad majetkom patriacim konkurzne] podstato; 
podl'a § 154 cit. zák. je správca podstaty povinný konkurzný majetoK 
spravovat' a starat' sa o zužitkovanie peňazí patriacich k podstate a podl'a 
§ 157 cit. zák. po likvidačnom roku nadobudnú veritelia právo kon
kurzný majetok prostredníctvom správcu podstaty a konkurzného výboru 
samostatne spravovať a speňažiť. 

Záleží tedy činnost' správcu podstaty iba vo spravovaní, prípadne 
speňažení majetku podstaty, len túto činnost' však nel'ze podradiť pod 
pojem »úkoly spravedlnosti«, kým nie je v zákonnom čL XVll/1881 
ustanovenie podľa klorého by aj spravovanie a speňaženie podstaty bolo 
vyhradené ~amému súdu, Že súdu podlieha usnesenie výboru o r?zdelen í 
výťažku podstaty, nič na veci nemení, leba podobne sa pokracuJe pn 

1'·· 
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správe majetku poručencov, opatrovancov a pod., .preto však táto 
sama nie je správou verejnou, ani úkolom spravedlnosti. To vv"vi,r~ 
z porovnania ustanovení § 362 Ir. z. a § 471 Ir. z. 

Keby osoby v § 362 tr. z. vymenované, a tedy aj sprá.vv~c:a~n~,~~~~li;~ 
podstaty, boly verejnými úradníkmi vo smysle zákona, tu z 
za čin, ktorý inak je nevernou správou, podra § 471 tr. z. Keď 
zákon túto ieh činnost' a aj činnost' správcu konkurznej podstaty 
radil pod zvláštne ustanovenie § 362 tr. z. ako nevernej 

. stíhaný z úradnej povinnosti, je zrejmé, že ani zákon nemal 
mysli správcu konkurznej podstaty ako verejného a to 
v prípade sprenevery, ku klorej je zrejme neverná správa sUjbsidiárn'/n 
trestným činom. 

čís. 5620. 

Pri sprenevere rozhoduje, či si pachatef privlastni! sverené 
movité veci bezprávne, t j. vo vedomi, že privlastnenlm si ich ooru'íui. 
dóveru v neho kladenú a že sa jeho konanie protiví prlkazu, s klllrvin 
mu boly veci sverené; k vylúčeniu tohoto vedomia však stačí, 
žuje-Ii sa pachatel' dóvodne za oprávneného podržať si 
k zaisteniu vlastuej pohľadávky, o ktorej je presvedčený, že mu 
vom patrí, trebárs pohl'adávka bola sporná alebo ešte nesplatná. 

(Rozh. zo dňa 3. júna 1936, Zrn IV 14/36.) 

Medzi obžalovaným I. L. a poškodenou firmou F. Š. (náhradnou 
súkromnou žalobkyň ou), bol komisionársky pomer v smysle oo,:nC)orLenO! 
zákona. Pri revízii skladu a vyúčtovaní platov bol zistený schodok v 
prospech poškodenej firmy, ktorý po odpočítaní záruky obžalovaného 
činil asi 13.000 Kč. Obžaloba vinila I. l.-a, že túto čiastku spreneveril 
(§§ 355, 356 tr. zák.). 

Súd prvej stolice podra § 326, čís. 2 (správne č. 1) tr. p. 
sprostil obžalovaného obžaloby; o d vol a c í s ú d tento rozsudok po
tvrdil, a to v podstate z týchto dóvodov: Podl'a zisteného skutkového 
stavu poškodená firma priznala obžalovanému prostredníctvom svojho 
oprávneného spolumajitera F. Š. k dobru 5.000 Kč na úpravu obchod
ného portálu a čiastku nájomného za dva roky v sume 8.500 Kč; tleto 
sumy m"ohol si ob'Žalovaný zo zisteného schodku odpočítat' z dóvodu 
práva retenčného (čl. 309 oheh. zák.). 

Na j v y Š š í s ú d zmii!očnú st'ažnosť náhradnei súkromnej žalob
kyne zčasti odmietol, zčasti zamietol. 

Z dB v.o d o v: 
,A 

Právna námietka s hradiska zmatku podra § 385, CIS. la) tr. p., že 
by obžalovaný mohol použif zadržovacieho práva v smysle § 309 obch. 
zák. len na základe spl a t n Ý c h protipohradávok, čo by sa prípadne 
mal o zistif predbežne v civilnom spore, je bezzákladná. 
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pri zločine sprenevery je roz~odujúce, .či si pacha!er, privlastni! s~e
ené cudzie movité veci bez p r a v n e] t.). vo vedoml, ze pnvlast1';enu!i 

rCI· porušUI· e dóveru v neho kladenu a ze sa leho koname prohvl pn
SI ve "·tht d· 'k . k u s ktorým mu boly veei sverené. Na vyluceme o o o ve omla vsa. 

taz'I·' keď sapachater považuje dovodne za oprávneného podržat' SI 
s ac , " kt· . d" , renú vec k zaisleniu vlastnej pohladavky, o orel le presve ceny, ze 
~~ právom patrí, hoci táto pohl'ad~v~a bola ;;porná,. alebo e~te nes~latná. 
A· keď tedy náhradná súkromna zalobkyna pO~lera p~avny vyzl,1am 
zi~teného prehlásenia šéfa firmy F. Š., že bude. obzalovan~mu hr~dlť na 
·eho režiu nájomné ,;a sklep, l~, to pre Ires~nu ~ec bezvyznamn~ a, ne
lreba túto otázku neslť, ponevac obzalovanemu le ,treba pr~~nat, uz na 

'klade tohoto zistenia nedostatok vedomla bezpravnosli, Clm le skut
za 1" , ková podstata sprenevery vy ucena. 

čís. 5621. 

Peniaze, složené kupitel'om pozem!.<0v pre pr~d~vatel'a, ~oci aj 
určitým poukazom na ieh upotrebeme (na depuraelU predanyeh ne

~nuterností) nel'ze považovať za vee predavatel'ovi eudziu. 
Upotrebil-Ii predavatel' peňazí v rozpore s ujednanim, treba čin jeho 

posudzovať i s hl'adiska skutkovej podstaty podvodu. 

(Rozh. zo dňa 3. júna 1936, Zm IV 51/36.) 

N a j vy Š š í s ú d v tres!n~j v,ec! proti ~. H. a, spoL] ()bžal~vant~ 
zo zločinu sprenevery, zmatocne st aznosli nahradnych sukromnych za 
lobcov jednak odmietol, jednak zamietol. 

Z dovodov: 

Zo zistenia rozsudkov nížších súdov sa podáva, že čiastka 30.000 K~ 
bola čast' kúpnej ceny, ktorá pod r a svojej pova~y patn la <;:bžal?vanel 
Ch. H., lebo bola složená poškodenými u I-!ypo}ecnel banky eesk~l v B. 
na prevedenie depurácie predaných, n~:no~ltostr, k~y n~ splneme obl!
gačnej povinnosti predavatel'ku o,bťaz~lucel. Ponev,ac~le le '! r~zsudkoch 
zistené - ani to nebolo tvrdene - ze by SI slozltel!a penazl bol! ,vy
hradili k složeným peniazom právo na ich vrátenie, keď, b~ depura~ra 
nebola prevedená, niet z~kladu k t,omu, ,~by pemaze slozene kupltelml 
pozemkov pre predavatel ku, hocl a1 s u~cltým poukazom na le~ upolre
b~nie, bo~y považova;ré za v~c pre<!av~tel ke cudzJ1l. Ke,ď t~d~ tato s p~
mazmi disponovala mak nez jJodl,a ;,mluyy s ,lch slozltel ml uzavrete), 
nejde pre nedostatok llvedenel nalezltosli ~locmu, sprene~ery o te?to 
trestný čin, takže je zmatočná sťažnosť bezzakladna, poklal sa domaha 
odsúdenia obžalovaných v tomto smere. . 

Je ovšem treba posúdiť, či nie sú prípadne dané náležit?sti sk~tkov~l 
podstaty zločinu podvodu, či totiž obžalo~aní neuyledh poskodeny~h za
ludne v omyl preto,. aby si opatnl! bezpravr;y r:ralet~ovy osoh ,a tym,ul! 
sposobili mal· etkovú škodu keďže p01.1žili penazl, slozenych poskodenyml 
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n~ určl!ý}n; sl~žJaci ~ieť, na iný, len vlastný účel. Aj odvolací ro;,gudok 
aj zmatocna st aznost maly zrejme na zreteli tento trestný čin 
sa,zaoberaly jeho náležitosťami, od zločinu sprenevery odchyln~mi 
otazkou osohu pre obžalovaných a otázkou škody pro poškodených. 
hhadnuc však od toho, či sú v týchto bodoch správne závery odvolLaciielí, 
rozsudku, zmiHočnou st'ažnosťou nenapadnuté, nemožno uznat' 
vaných vinnými zločinom podvodu, poneváč v odvolacom ro:,stldl<:u 
vylúčený úmysel obžalovaných, ktorý hy bol k ustáleniu zločinu Po<jvod' 
potrebný, totiž úmysel pojatý už pri uzavretí kúpopredajnej 
s manže!mi B., prípadne pri tom, keď obžalovaní dali poukaz o UPolrp.. 
hení peňazí na iný cie!' ako ten, pre ktorý bolo složenie peiíazí s mamželnli 
B. dohodnuté. Vrchný súd dovodil, že obžalovaní až potom, keď 
nebola ochotná vziať peniaze na depuráciu kúpených nemovitostí a 
ňovala najprv nárok na uspokojenie splatných anuít, dali súhlas 
užitiu čiastky k účelu bankou požadovanému. Táto čiastka 
rozsudku nie je vo zmiitočnej sťažnosti napadnutá; poneváč však 
k tomu, aby oslobodzujúci rozsudok zostal v platnosti, netreba sa 
výtkami zmiitočnej sťažnosti zaoberat'. 

čís. 5622. 

Odmítnutí zmateční stížnosti a odvolání podle odst. 3 čl. 4 vlád. 
čís. 17/1926 Sb. z. a n., byly-Ii provedeny v menšinovém jazyku orálvním 
zástupcem obžalovaného cizince. 

(Rozh. ze dne 4. června 1936, Zrn I 473/36.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací odmítl pokud se týče zamítl 
v neveřejném zasedání zmateční stížnost i odvolání obžalovaného do 
rozsudku krajského soudu v českých Budějovicích ze dne 28. února 
1936, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem podle § 217 Ir. z. 
přečinem podle § 17, č. I, odst. 2 zákona na ochranu republiky a pře: 
stupkem zlomyslného po.škození cizího majetku podle § 468 tr. z. 

Z d ů vod ů: 

Obžalovaný není československým státním příslušníkem, neboť sám 
udal při svém zodpo;rědném výslechu, že je příslušný do obce Berg, 
okres Rohrbach, Horm Rakousy, a tedy rakouským státním příslušníkem. 

Zmateční stížnost a odvolání ohlásil sice v jazyku státním, provedl 
však tyto opravné prostředky svým právním zástupcem v jazyku ně
meckém. . , 

Poněvadž právo používati při podáních veřejným úřadům jiného ja
zyka než státního, jest ustanovením § 2 zákona z 29. února 1920, Č. 122 
Sb. z. a n. a čl. 14 nař. z 3. února 1926, Č. 17 Sb. z. a n. přiznáno jen 
československým státním občanům, nemělo býti provedení opravných 
prostředků učiněno v jazyku německé menšiny, nýbrž v jazyku státním. 
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poněvadž se tak stalo pr~v!1ím zá,:tupce':;l, byl? pře~l.ože~é _ provedeni 
mateční stížnosti a odvolam podle cl. 4, c. 3 vlad. nanzem c. 17/1926 

~b. z. a n. odmítnouti jako nehodící se k tomu, aby o něm bylo po zákonu 
zahájeno jednání. - - - -

čís. 5623. 

Zločin podvodu podle §§ 197, 199 lit. d) tr. zák., spáchaný zfalšo
váním pohraničního průkazu pro malý pohraniční styk. 

(Rozh. ze dne 4. června 1936, Zrn I 524/36.) 

N e i v Y š š í s o u d jako .so~d z1l1šovací zamítl zmateční stí!-nost 
obžalovaného do .:ozsudku k:aJskeh~ soud,!. v Plzm ze dne 25. brezna 
1935, jímž hyl stezovatel uznan vmnym zlocmempodvodu podle §§ 197, 
199d)tLz. 

Z důvodů: 

Zmateční stížnost dovolává se zmatků čís. 5, 9, 10 § 281 tr. ř. Bez-
důvodně. • .• , 

Obžalovaný podle zjištění napadeného rozsudku padelal pohramcm 
průkaz pro malý pohraniční .styk tak, že. r,?k vy~tavení ! 934 .př~psal J?-a 
1935, a takto padělaného prnkazu skutecne pouZlI ku prekrocem hramc. 

Tento průkaz byl obžalovanému vydán na úředním blanketě obecním 
starostou bydliště spolu s velitelem příslušné četnické stanice ve smyslu 
vyhlášky bývalého místodržitele pro kr~lovství ,české ze dne 3; června 
1916 čís. 14.470 pres., čís. 44 zem. zak. pro cechy (§ 3), a cl. 3 vy
hlášky ministerstva vnitra o úlevách v pohraničním styku ze dne 
27. dubna 1928 čís. 66 Sb. z. a n., vydané na základě § II zákona ze 
dne 29. března i 928, čís. 55 Sb. z. a n. Byl tedy vydán veřejným úřadem 
v oboru jeho působnosti a je veřej no,! listi~ou ve s,~ysl~, § 199 d) tr. z. 

Poněvadž jeho platnost je podle cl. 5 c~t. ,vyhlasky CIS. 66/1928 Sb; 
z. a n. omezena na dobu jednoho roku, tyka se zmena data vystavem 
okolnosti, k jejímuž ověření listina měla sloužiti. 

Závěr soudu že obžalovaný věděl, že je to veřejná listina, která je 
vystavena četnickou stanicí a obecním úřadem a opatřena kulatým ra
zítkem a že obžalovaný věděl, že bylo jeho povinností obstarati si pro
dlouže~í průkazu, a že to neučinil, nýbrž zfa.lšování ,roku 1 ??4 na. rok 
1935 sám provedl za tím účeleřrr, aby mohl prukazu dale pouzlVal! az do 
24. června 1396 - má oporu v doznání obžalovaného četnictvu, že sám 
prúkaz padělal V předpo~l!ld~,. že to bu~e pře~lédnuto,. a nebu~e muset 
míti nový průkaz, ani si Jej dal! prodlollzJtI, a ze tak ucmJ1, kdyz se~nal, 
že doba platnosti průkazu již končila. Aby to mohl seznal!, musel prukaz 
bedlivě prohlédnouti a nemohlo mu ujíti úřední razítko a podpisy sta-
rosty a velitele četnické ,sta~ke: ", ...' ., 

Závěr že obžalovany omm Jednamm »umyslne poskodll pravo statmho 
dohledu 'že úmyslně poškodil státní kontrolu pro pohraniční styk a tím 
poškodil účel, jehož se státní dohled domáhá«, odůvodňuje napadený roz-
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.sudek poukazem na nejisté poměry na hranicích v době činu a na 
)<lerý obžalovaný doznaně paděláním sledoval, aby si totiž nemusel 
kaz dáti prodloužiti, nebo dáti si vyhotoviti nový. Skutečně nelze 
pustiti, aby hranice státu volně přecházely jiné osoby než ty, které 
,úřední oprávnění, a po delší dobu, než na kterou se jejich opj·rávni'n 
vztahuje, a tilk unikaly kontrole příslušných úřadů. To věděl, 
rozsudek, i obžalovaný a nepochybil proto soud, když 
o zlém úmyslu obžalovaného. 

.. N.~ jeho ~áv~:u v tomt? směru .nem~hl? by nic mšnit~ ani, ~dyby , 
pnhhzel k udaJum trestmho oznamem, ze prodlouzemm prukazu 
dobu delší jednoho roku nevznikly by obžalovanému vůbec žádné vvlnh" 
poněvadž prodlužování průkazú je úplně bezplatné, a že, kdyby si . 
dal vyhotoviti nový prúkaz, byl by platil jen I Kč za tiskopis. Tím 
,měl si dáti prúkaz prodloužiti nebo vystaviti nový, když to nebylo 
,jeno se žádnými, nebo jen s malými výlohami. 

Tím, že obžalovaný prukazu k přechodu hranic skutečně použil a čet-: 
nické stanici na hranicích se jím vykázal, spáchal dokonaný zločin podle 
§ 199 d) tr. z. O beztrestný nezpůsobilý půkus by šlo jen, kdyby bylo 
,použito prostředku k přivodění zamýšleného výsledku naprosto a bez
výjimečně nezpúsobilého (Sb. n. s. čís. 2595, 3616); že tomu tak bylo 
v souzeném případě, zmateční stížnost ani netvrdí a vzhledem ke zpú
sohu přepsání číslic ani dúvodně tvrditi nemůže. 

čís. 5624. 

Jde o zmatek podle čís. 11 § 281 tr. f., bylo-Ii uznáno na vedlejší 
trest propadnutí zbraně, ač tu není odsuzujícího výroku pro trestný čin, 
při němž zákon stanoví jako vedlejší trest propadnutí věci; o zabavené 
zbrani je rozhodnouti jako o věci doličné podle §§ 98, 379 a 408 tr. ř. 
a podle § 126 instrukce pro trestní soudy. 

(Rozh. ze dne 4. června 1936, Zrn I 578/36.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
obžalovaného do rozsudku krajského soudu trestního v Praze z 27. března 
,1936, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem veřejného násilí vy
,díráním podle § 98 b) tr. z. a přestupkem krádeže podle § 460 tr. z. 
Používaje § 290 tr. ř. zrušil však nejvyšší soud jako zmatečný výrok 
rozsudkový, že se zabavená puška prohlašuje za propadlou ve prospěch 
státu, a uložil soudu první stolice, aby o ní rozhodl jako o věci doličné. 

Z dúvodů: 

Při vyřízení zmateční stížnosti obžalovaného shledal zrušovací soud, 
že bylo trestního zákona v neprospěeh obžalovaného nesprávně užito, 
a to pokud jde o výrok, že se zabavená puška prohlašuje za propadlou 
ve prospěch státu. Obžalovaný nebyl obžalován pro přestupek podle § 32 
neb § 36 zbroj pa!., ani nebyla obžaloba v tomto směru rozšířena, ani 
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nebyl uznán vinným 'přestupkem I?odle § 32 .~eb § 36 z!>roj. pat. Proto 
yki"očil soud ze sve moC! trestm (§ 281, CIS. II tr. r.), uznal-I! na 

~edlejší trest .'proya~n~tí pušky, a,č. tu není ??suzujícího výrok~ I2ro 
trestný čin pn nemz zakon stanovl Jako vedleJsl trest propadnuh veC!. 
Tento výr;k zústal vúbec neodůvodněn, takže z rozsudku nelze seznati, 
c> které zákonné ustanovení opírá soud tento výrok. 

. I když tedy tento výrok nebyl zmateční stížností napaden, bylo ve 
smyslu § 290 tr. ř. výrok o prohlášení zabavené pušky za propadlou ve 
prospěch státu zrušiti jako zmatečný. Bude však na soudu první stolice, 
aby o ní rozhodl jako o věci doličné (§§ 98, 379 a 408 tr. ř. a § 126 
instrukce pro· trestní soudy). 

čís. 5625. 

Odvolatel' nemusí dóvody svojho odvolania uviesť hned' pri jeho 
ohláseni, ale móže tak učiniť i v osmidennej lehote, stanovenej v § 388, 
odst. 2 .tf. p., v ktorej ruóže dóvody odvolania, udané pr!padne pri jeho 
ol1láseni, rozštriť i na d'alšie dóvody, alebo na ďalšie častí rozsudku. 

(Rozh. zo dňa 4. júna 1936, Zrn lil 255/36.) 

N a j vy ,š š í s ú d v treslnej veei proti A. É., obžalovanému z pre
činu násilia proti orgánu vrchnosti, vyhovel opravnému prostriedku 
pre zachovanie právnej jednotnosti, podanému generálnou prokuratúrou, 
a vyslovil, že pravoplatným rozsudkom vrchného súd~ V. B!atislave zo 
diía 16. decembra 1935, č. j. To II 480/35-22, bol poruseny zakon v usta
noveniaeh § 388, odst. 2 a § 390 tr. p. 

ODvody: 

Krajský súd v Komárne uznal rozsudkom zo dňa 8. máj a 1935 obža
lovaného A. É. vinným prečinom násilia proti orgánu vrchnosti podTa 
,§ 4, odst. 2 zák. čl. XL: 1914 a odsúdi1 ho s použitím § 91 tr. z. do va
zenia na 2 týždne a k pokute 200 Kč podmienečne na 2 roky. lhneď 
po vyhlásení tohoto rozsudku ohlásil okrem obžalovaného a jeho obhájcu 
tiež verejný žalobea odvolanie proti nízkej výmere trestu podTa § 382 
tr. p. a pre podmienečné odsúdenie z dovodu zmatočnosti podTa § 385, 
čís. 2 tr. p. Pri tom žiadal doručenie rozsudku. so spismi. Toto doručenie 
.sa stalo 25. júna 1935, na ČO dňa 26. júna 1935 podal verejný žalobca 
Jlísomné od6vodnenie svojho odvolania, v klorom previedol nielen výtky 
uvedené už pri ohlásení odvolania, ale aj dovod zmatočnosti padTa § 385, 
čís. 1 b) tr. P. namietaiúc, že čin abžalovaného mal byť kvalifikovaný 
za zločin násilia proti vrchnosti poclTa § 2, odst. 2 zák. čl. Xl:1914. 
Vrchný súd v Bratislave ako odvolací súd rozsudkom zo dňa 16. de
cembra 1935 potvrdil síce prvostupňavý rozsudok, ale pri tom zvlášť 
tú časf odvolania verejného žalobcu, v ktorej bol vytýkaný zmatok po
dYa !l 385 čís. I b) tr. p., ako opozdenú odmietol s odovodnením, že 
odvolateY, ktorý pri ohlásení odvolania presne označil čas ti rozsudku. 

11' 
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proti ktorým jeho odvolanie smeruje, nemoze po uplynutí lehoty, 
venej pre ohlásenie odvolania, rozšíriť toto na dovody v ohlásení neuv, .... ' 
dené, smerujúce proti časti rozsudku v ohlásení odvolania nenapadnutei. 
T<ikúto možnosť má vraj len ten odvolatel', ktorý sa pri ohlásení 
lania osvedčil len všeobecne, že podáva odvolanie. Proti odvolaciemu 
rozsudku podal zmatočnú sťažnosť len verejný žalobca. Generálna pro
kuratúra vzala ju prehlásením zo dňa 23. apríla 1936 zpat, takže . 
stal rozsudok ten pravoplatným. 

Uvedený právny názor odvolacieho súdu je však mylný. Je sice 
pravda, že dóvody, ktoré uviedol verejný žalob ca v ohlásení odvolania, 
smerovaly len proti výroku o treste, kdežto dovod, na ktorý verejný ža
lobca v písomnom prevedení svoje odvolanie rozšíti!, smeruje proti vý' 
roku o kvalifikácii trestného činu obžalovaného, tedy proti inej časti prvo
stupňového rozsudku. Táto okolnosť je však nerozhodná. 

Pod]'a predpisu § 388, odsL I tr. p. má byť odvolanie proti rozsudku 
sborového súdu prvej stolice ohlásené do 3 dní po vyhlásení rozsudku. 
Dovody odvolania majú byť podl'a druhého odstavca tohože § podané 
do 8 dní po ohlásení odvolania a žiadaJ.li odvolate!' pred uplynutím le
hoty, stanovenej pre ohlásenie odvolania, o opis rozsudku, do 8 dní Po 
-jeho doručení. 

Pod!'a predpisu § 390 tr. p. musí odvolatel' v ohláške odvolania 
a leb o v jeho prevedení uviesť, proti ktorým opatreniam rozsudku a pre 
ktorý z dovodov zmatočností odvolanie podáva. Z tohoto predpisu, me
novite za slova »alebo«, plynie, že čo do prevedenia odvolania považuje 
z.ákon jeho ohlásenie a odovodnenie za jedencelok a že tedy nemusí 
odvolatel' dovody svojho odvolania uviesť ihneď pri jeho ohlásení, ale že 
tak móže učiniť v osmidennej lehote, stanovenej v ,S 388, odst. 2 tr. p., 
v ktorej tiež mMe dóvody odvolania, udané prípadne pri jeho ohláske, 
rozšíriť aj na ďalšie dovody alebo ďalšie častí rozsudku. lba v tom prí
pade, že by sa odvolalel' v niektorom smere, menovite dotyčne niektorej 
časti rozsudku, výslovne alebo iným pochybnosť neponechávajúcim sp6-
sobom vzdal práva opravného prostriedku, by nemohol (pokial' nejde 
o prípad § 394, odst. 4 tr. p.) v tom istom smere, alebo proti tej istej 
časti odvolanie v prevedení rozšítiť. Takým vzdaním sa nie je však ohlá· 
senie odvolania iba proti niektorej časti rozsudku alebo z určitých do
vodov zmatočnosti. Zákon stanoviac zásady §§ 388, 390 tr. p. vabec 
nerozoznáva ani medzi odvolatefmi, klorí len všeobecne ohlásili odvolanie, 
a ktorí v ohláške jeho uviedli už niektoré davody alebo časti rozsudku, 
ani medzi verejným žalobcom a inými odvolateYmi. V dosledku toho niet 
\ zákone opory pre také rozlišovanie, aké robí odvolací súd vo svojom 
rozsudku, ale len pre rozlišovanie, či sa odvolatef sposobom zúčastne
ným osobám nepochybne zjavným vzdal v určitom smere opravného pro
striedku alebo nie. Poneváč v tomto prÍpade sa verejný žalobca nijak 
nevzdal práva uplatňovať tiež proti výroku prvostupňového súdu o kva
.Jifikácii zmatok podfa § 385, čís. I b) tr. p., nebolo dovodu vylúčiť mu 
právo k rozšíreniu odvolania v lehote § 388, odst. 2 tr. p. na tento 
zmatok. 
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čís. 5626. 

Niet sice zákonného ustanovenia, ktoré by zakazovalo vypočutie 
svedka ktorý bol prítomný hlavnému pojednávaniu ako poslucháč, avšak 

. predPisov §§ 301 a 309 tr. p. plynie intencia zákona, aby vypočutie 
iaJ<ého svedka bolo podl'a možnosti pominuté.. , • . 

Skutok že obžalovaný vnikol do domu poskodeneho, ze za jeho 
. spolupósobenia bol poškodený zabitý a že sa obžalo~aný potom. zúča~t

ni! prek,~tania jeho domu, nie je púhym po?porovanun a ~sna~novanlm 
zločinU lúpeže v smysle § 69, čís. 2 tr. zak., ale usklltocnenlm ,same] 
skutkovej podstaty zločinu lúpeže podťa §§ 344, 349, odst. 2 tr. zak_ 

(Rozh. zo dňa 4. júna 1936, Zm IV 231/36.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti Š. Š. a s\,ol., .obžalovaným 
zo zločinu lúpeže, zmiitočné sťažnosti obžalovaných Č!astocne odm,etol, 
čiastočne zamietol. 

Z dovodov: 

Formálny dovod zmatočnosti podfa § 384, Č. 9 .Ir. ~. uplatňujú obža
lovaný Š. Š. a jeho zvolený obhájca pre pommulle vysluchu svedkyne 
H. O. Zmatočné sťažnosti v tejto časti súbezzákladné. 

Porotný súd neporušil podstatný záujem obr~ny, keď p0I!'in:t1 výsluch 
svedkyne H. G. Výsluch svedkyne H. O. pO,mmul por0!TIy ~ud ~ toho 
dovodu že bola dila 16. decembra 1935 po celu dobu v pOlednavacel sIen' 
na hl;vnom pojednávaní prítomná, počula výpovedi obžalovaných 
a svedkov a preto jej výpoveď by hola jednostranna. 

Niet síce zákonného ustanovenia, ktoré by zakazovalo vypočutie ta
kého svedka, ktorý bol hlavnému pojednávaniu p~ítomný ako poslucháč, 
preca však z predpisov § 301 a § 309 tr. ,po plyme ll:ten~la za~{9na, ~by 
vypočutie takého svedka bolo podl' a moznost., pommute. , InaceJ . vsak 
pominutie výsluchu tejto svedkyne ne,?ohl~ mat vhvu na vyrok pOlotCOV 
a v d6s1edku toho na rozsudok porotneho sudu. - - -

Spósobom zákonom vylúčeným je uplatňovaný obžalovaným J. F. 
tiež zmatok podYa § 385, čís. 1 b) tr. p." ~ebo obž~lovaný. -:- , o~tatne 
nznaný vinným ako spolupachatel' - nemoze S3 telto k~ahflkacle do
mábat' nakol'ko niet rozdielu medzi trestnosťou pachatel a a spolupa-
chatefa. ť ' j' 

Pokiať však pod pojmom »spolupachatel'stvo« by 111a! ~ azoyate, 
na mysli pomocníctvo pod!'a §,69, čís. 2 t~. z.,)e leho .zmatoma sťaznost 
bezzákladná. Zistený skutok, ze menovany obzal,?vany ymkol ?O d9mku 
poškodenej, že za jeho spoluposobenia bola, posko~ena z.ab!l~ a ze sa 
priamo po tom zúčastnil prekutania domu poskodene], me le p;uhym pod
porovaním a usnadňovaním zločinu lúpe~e v, smysl~ § 69, C\~. 2 tr. z.; 
ale pTávnym zúčastnením sa na uskutocnem same1 skutkovel podstat) 
zločinu lúpeže podra §§ 344 a 349, odst. 2 tr. Z. 
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Ne ú pln o str o z s u rl k upodle čís. 5 § 281 tr ř . t 
soudu přihlédnouť~' . h k . . Jes op(lminuti 

• • o· I pti svyc s utkově zjišťovacích úvahách k 
nym ~sl~dkum provedeného již ozen!' n e ú pln o s tří ze. .ro,th(ld. 
op~mm?tt soudn .l?r:lV~sti nějalfé daIši' procesní opatření, jež nb

l

, to 
i~eal<natt nebo zeslh~1 dukazy pro vinu nebo nevinu obžalovaného YZlUKladá 

s s~ostaÍl1Y duvod zmatečnosti podle čís. 4 § 281 tr. ř. ' 
rep~I~~u )vyzvídání« podle § 6, čís. 2, al. 2 zákona na ochranu 

Je-li vy'zvjda~í. činnost vyvinuta za účelem vyzrazení zvěděného 
n~bo ne~rtmoclZt moci, nevyžaduje se, aby pachatel předem s nelKvt" 
uJed~~I, ~~e ~.ude vyzvídati~!,ebo vyzrazovati, aby se k tomu clli S něk' 
spol~tl, CI pr!m~ nebo neprtmo vesel ve styk s cizím činitelem nebo ~~ 
mocI, pro nehoz nebo pro niž mělo byti vyzvldáno. s CIZI 

Pokud rozsudek ze zjištěn' h t ~ . 
~ís~o;,:)jf;. ~~)~u zlý úmysl b~ločiS ::yl~j:ll~ v~:d~~~:~h(~e~~l~ 

(Rozh. ze dne 6. června 1936, Zrn I 476/36.) 

N e j v y Š š í s o II d jak d' ~ . ~ 
státního zastupitelství do r~z:~dk z~s~vk~h vyhovel zmat~5!,í~ stížnosti 
I. ~dubna 1936, jímž byl obžalova~' r~~ee o soudl! v Jlcl~e ze ?~e 
~bzaloby pr? zločin voj~nské zrady ~o~le § 2, ~5~, z~k2 č\Ji Izt{~s~~n 
. dal n"b:rus11 napadeny rozsudek a uznal obžalovaného A W . po e o zaloby. . . vinným 

Zdůvodů:* 

Předmětem osvobozujícího rozsudku jsou d dď • 
trestn.é čiJ:~nosti obžalovaného: jednak obžalobou va o· .II~ zazalovvan~ 
s ?r~any cIzozemské výzvědné služby k účelům výzv!,,;z~ne .l~o kspolc~m 
vall! v.ojenských fotografií od H. J. a předání .. h€ ;y% l~ na ~patr~
V prvem bodě nalézací soud zhodno!iv proved~~é dů'k z' nahledn~h: 
?bzalovaného a úda]'e J'eho bratra A 'd ty. - K ~ '" y, zodpovl dam J k ' .. d' . ., sve ec I C r C V li a A T 
s: ~:ý:n ub:1:r;~JTský~h tzna~ů, nbdospěl ke zÚště~í, 'že'obŽal~vaný' byl 
njka.B;, že tam d~s~all~~P~rg~~3~iEro~I~~ěr34 v, zahr~nič.í u,!ovár
tt~aJ1cI se protistátní vojenské výzvědné vrlužbyn~eSI~zbY !~zne pnkazy, 
pnkazy ty též přijal jak bylo obžal b tv prospec clzmy a ze 

rt .. f' o ou rzeno. 
zmat:č~o~~sv~ ~~;~~k§ ~~7k~ísz~ate~\~tíž)ost ~tátního z;astupitelství 
přisy~.dčiti. Téměř veškeré ~ámÚky~ kte:é' t~ t~ií~~o~:lze l~však vůbec 
~rzn,aslst'~e~lska . z~atku domnělé jeho neúplnosti podl~r§ 12;loz~~~k~ 

. r., vy y aJ1c ze]mena nes p r á v n o s t vývodů prvého soudu: pokud 

*) Poznámka redalk'ce' Dů'vody rozhodnutí -
§ 36 c) zák. na ochr. rep. (§ 7 zák. 6s. ~ 130/1936 u~~~v;.n~ ~)~ uveřejnění podte 
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nich nedospívá k přesvědčení o vině dbžalovaného, jsou jen otevřeným 
stěžovatel~vý~ ~rojením proti způsobn, jak ~e nalé~~cí soud ". mez.ích 
svého opl'avnem ve smyslu § 258, odst. 2 tr. r. vyporadal se svedeckyml 
údaji f. Č. a V; H., ~teří, odvo.lavše se n~ útednj !ajemství, odepřel! 
sděliti soudu ]meno sveho mformatora, od nehoz zvedelt podrobnostJ one 
schůzky obou bratří W. u továrníka B. se členy cizí výzvědné služby, 
jakož i ostatní data jeho se týkající. ]e pochybná výtka stížnosti, že bylo 
úkolem soudu ex praesidio požádati příslušné úřady zpravodajským orgá
nům nadřízené o zproštění jich zachovávati mlčenlivost ve věcech úřed
ních stran vyjevení jejich informátora, a že nalézací soud, když mu dosa
vadní výsledky průvodního řízení k odsuzujícímu výroku nedostačovaly 
a když považoval za nutné znáti jméno infonnátora zpravodajské služby 
a přes to o zproštění svědků od povinnosti úřední mlčenlivosti v tomto 
směru nežádal, zatížil takto rozsudek neúplností podle § 281, čís. 5 tr. ř. 

. Stěžovatel si zde zřejmě neuvědomil, že podstaton zmatku ne-
úplnosti rozsudku podle § 281, čís. 5 tr. ř. jest opominuti 
soudu přihlédnouti při svých skutkově zjišťovacích úvahách k význač
ným a rozhodným výsledkúm pro v e den é h o již řízení, tedy k úda
jům obžalovaného, spoluobžalovaných, svědků, znalců, k obsahu přečte
ných listin a jiného průvodního materiálu vůbec a vzíti vše, co bylo 
předmětem řízení při hlavním přelíčení rozsudku předcházejícím, 
v okruh svých celkových úvah, že však n e ú pln o st říz e n í, to jest 
opominutí soudu provésti nějaké další procesní opatření, jež by mohlo 
zjednati nebo zesíliti dúkazy pro vinu nebo nevinu obžalovaného, zakládá 
samostatný důvod zmatečnosti ve smyslu § 281, čís. 4 tr. ř., při čemž 
však, jak je zřejmo ze slovní stylisace tohoto místa zákona, vždy je 
Hutným předpokladem pro doličování tohoto zmatku případný návrh 
stěžovatelův nebo jeho vyjádření při hlavním přelíčení, na základě něhož 
rozsudek byl vynesen. Opominul-li proto veřejný žalobce za tím účelem, 
aby prúkazní materiál podle jeho hlediska pachatele usvědčující byl do
plněn a posílen, navrhnonti při hlavním přelíčení soudn, aby zažádal 
u úřadu nadřízeného svědkúm Č. a H., aby byli zproštěni své úřední 
povinnosti tajiti mU jméno osoby, která jim podala zprávy o návštěvě 
obžalovaného v zahraničí a o jeho jednání se členy cizí výzvědné služby, 
nemá už stěžovatel zákonné možnosti vytýkati soudnímu řízení ne· 

úplnost. 
Naproti tomu je zmateční stížnost odůvodněna s hlediska zmatku 

práva hmotného podle § 281, čís. 9, lit. a) tr. ř., pokud se obrací proti 
druhému oddílu zažalovaného skutkového děje, samotné činnosti vyzví
dacL V tomto směru zjistil nalézací soud, že se obžalovaný v lednu 1935 
vyptával H. ]., kde slouží u vojska, a když mu H. l řekl, u kterého 
pluku, tázal se ho obžalovaný dále, nemá-li z vojny nějaké fotografie; 
když J. při svědčil. žádal ho, aby mu je přinesl nkázat. Vybral si pak 
z 15-20 fotografií 4 kusy; -- - - - - tyto čtyři fotografie si 
vypůjčil se slibem, že je vrátí, že nemá nyní kdy je prohlížeti, a zároveň 
požádal J., aby mu podle možnosti opatřil nějaké t a k o v é fotografie 
další, ___ - že mu je zaplatí. Rozsudek zjišťuje dále, že obžalo· 
vaný tyto fotografie pak ukazoval svému bratru A. W .. ten že se na ne 
podíval a zase mu je vrátil, a že tento A. W. hyl předcházejícím rozsud-

'II 
! 
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kem téhož soudu odsouzen pro zločin vyzvědačství. Pokud jde o 
a hodnotu fotografií, zjišťuje rozsudek, že běží o zobrazení o 
se zvláště v poslední době cizí zpravodajská služba speciálně zajímá 
jež pro obranu republiky mají zůstati utajeny. 

Soubor těchto skutkových zjištění je ve smyslu § 6, č 2, al. 2 zák. 
ochr. rep. po objektivní stránce vyzvídáním předmětů, jež pro 
republiky mají zůstati utajeny. Tato skutková podstata zločinu voi.ono' 

zrady, je-Ii vyzvídací činnost vyvinuta za účelem vyzrazení 
přímo nebo nepřímo cizí moci, nevyžaduje, aby pachatel předem s 
kým ujednal, že bude vyzvídati a vyzrazovati, aby se k tomu cíli s 
kým spolčil, či přímo nebo nepřímo vešel ve styk s cizím činitelem 
s cizí mocí, pro něhož nebo pro niž mělo býti vyzvídáno; rovněž 
žaduje, aby vyzvěděné bylo vyzrazeno nebo aby byl učiněn pokus 
zraditi. Dostačuje zde již zcela i osamotnělá činnost pátrací, ať již 
novitá nebo z popudu naskytnuvší se náhodné příležitosti, pouhý 
zvěděti něco, co je předmětem tajemství ve smyslu právního pojmu 
zůstati utajeno na ochranu republiky«, pokud ovšem pachatelovo úsilí 
provázeno úmyslem zrady, vyjeviti zvěděné cizí moci, ať již přímo 
prostřednictvím nějakého prostředníka, ihned nebo teprve někdy p02:děiL 
v příhodný čas. 

Úsudek nalézacího soudu, že ,>nelze nikterak dovoditi, že si obžalo
vaný fotografie opatřil za tím účelem, aby je vyzradil cizí moci«, napadá 
zmateční stížnost státního zastnpitelství jednak výtkou neúplnosti roz' 
sudku podle & 281, čís. 5 tr. ř., jednak zmatkem hmotněprávním podle 
§ 281, č. 9, Iit. a) tr. ř., v podstatě vůbec jen námitkou o mylném vý
kladu zákona, pokud rozsudek ze zjištěného stavu uvažuje o úmyslu 
obžalovaného a dovozuje, že tu zlého úmyslu nebylo. A právem. 

Rozsudek se formou skutkově zjišťující zmiňuje o tom, že obžalovaný 
podle informace četnictva byl člověkem sympatisujícím se stavem věcí 
v - - - a že byl činným ve hnutí protistátním, usuzuje však, že ono 
četnictvem tvrzené jeho smýšlení, ač »zajisté přichází v úvahu« při do
vozování účelu, který obžalovaný sledoval získáváním fotografií, není 
podloženo naprosto žádným zjištěním nějakého jeho činu nebo činnosti 
a nevylučuje možnost, že domnělý trestný skutek prokazuje jen sou
krmný, nezávadný zájem. Zjišťuje dále, že obžalovaný jako vojín sloužil 
u - - -, neshledává však nápadnou ani tu okolnost, že si vybral 
právě takové fotog:rafie, jež zobrazují předměty, o něž se cizí výzvědna 
služba zvláště zajímá, naopak považuje tento zájem záložního vojína 
o věci vojenské jakéhokoliv druhu za zcela pochopitelný a i žádoucí. 
Konečně byť i nalézaCÍ soud shledával nápadným,že o'bžalovaný do
konce, jak zjišťuje, slíbil ]. zaplatiti další fotografie, jež mu ještě 
opatří - a podle zjištění na jiném místě rozsudku měly to býti »nějaké 
t a k o v é fotografie další, jmenovitě - - -({ - domnívá se, že z okol
nosti té n a pro s t o prý nelze vyvozovati, že obžalovaný měl úmysl 
úplatně nebo bezplatně převésti je v držení cizí moci. Svoje přesvědčení 
o nezávadnosti skutku obžalovaného opírá nalézací soud o tu skutečnost, 
že obžalovaný podle vlastního svého doznání ukazoval fotografie bratrovi 
vyzvědačstvím se zabývajícímu, že měl t e d v m o ž n o s t použíti 
jich k účelům vyzvědačským, a jestliže to neučinil a bratrovi je nepone-
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r' to okládati jen za skutečn~st sv;\dč!cí. pr? pravdivost 
chal" nutnobfařovanfho. Leč nalézací soud pri tvorem Sl zaveru .o s~b: 
obha]o~y tO , ažalovaného skutku, jenž in objedo vyka~u]e, lak l'Z 
jekllvm s rance ~né znak zločinu podle § 6, č. 2, a1. 2 zak. na ochr. 
dovoze~o! Pěo~~t ochybil ypředevším tím, že každou zjištěnou o~olnos! 
rep;! zl,e];n p 'mě na ovídající hodnotí samu o sobe, ~e ye v~a]emne 
zlocmny t~mys{. Z~~\ p;/v tom Lodě kde z nedostatku nalezllosll db]ek
jejich SPO]ltOS,l, a e "inu odl~ § 6 č 2 al. I zák. na ochr. rep. 
tivní s!,u,tkove pod~ta~s~~~': e ni nedostat~k ~loČinného úmyslu ve směr~ 
(sk~tecne vyzr§z~m& 2 al ]2 tébož zákona (pouhé vyzvídání). ~aléza~l 
zlocmu podle, '. ' . vtibe~ o tom zda považuje podle provedenych,du
soud nevYJadr,ul~ se ,. 'k r' ž~ obžalovaný věděl o vyzvědačské čin
kazŮ za prokazano, Cl m O!,, ro cizí z ravodaiskou službu; při zřeteli 
nosti své~o brat;a'bz~oPr:~žl~o~áno též Pfaktum > spolčení obžalov~~~ho 
na skutecn~s\ f~ ~ýzvědným dlužno z celkové stylisace osvO~,O~u]lcth,o 
s bratdrejm k~Yc~ ~~ézací soud '~eshledal ani podnětu k odSUZU]lClmU vy
fOZSU <tl" ,. ,§ 12 Č. I al. 2 zak. na ochL rep., usu~o
roku ~e smeru :l~~nl~ gs~J~u kladném~, pokud se týče vědomosti, obza
vah, ~e nedosp , d ' k' h úkolech bratrových. Pak ale z te skutecnos!" 
~~v';,',:~~~o~ ~~V~o~~;r~~ie ukazoval" !lel,ze nikter,adk jekš!ě dov;~kJyai" t~~ 

, d ožnost použíti jich k ucelum vyzve acs ym«, , ' 
»mel te y m t' , " dě neučinil usuzovati z toho na nedostatek 
v tomto ko~kre mm prrpa, radil' cizí moci«) při vyzvídání před-

~~~l~i~~~~~W~tatÝ}~flie~y ~~~ obra?~:~~u~~r!J~~~~h~~j~~~ž v ,;~~~ 
sdtayuk Tl{~~to~te~vpa;~:;ě~;~~:ím~O~{~~dle rozsudkovýc~ zjišlěn!hj ePfřetce 

acs a 1 , b' v žádati si od obzalovane o o 0-

~epochybnáJ ~~s~!e~~~z~;~f~ sf~~ě jalo si je vyžádal obžalovaný od J, 
graflei kdYfalo ž~ při prohliclce byly fotografie nale!enyza~e jen, u obza; 
~~~~~:~; s avš~k při daném stavu .~ p~uhé ~kutžc~o~~ěJ:čsk~l~l~J; 
fotografie ukazoval zjištěnému vy~~ed~ct ~ji~ft~ tél nevěděl a že tento 
věděti nemusil a P?dle stavu r~~~~ n~:a~no činiti si iakékoliv' závěry na 
~č~f, j~kr~~l~l~J~~;g;f:Jo:al on~u vyzv>dací činností, kterou projevil 

vůči H. ]. . 

b' ~aproti ~O~~tlí~~ z~~~~ ~~t~~:!~~o~skJte~~~~~lž;r~vě, tyto, předst~: 
Zujtcf;~~~měty, o něž ,se ,zvláště zají:ut~i~~ ~ir~~~~~~~k;o~u~f:~': ~r 
půjčil si /;e sIr~emú z~ ]J z;:IŠív~~;~grafie tohoto druhu, na nichž by 
,hrady vylo zam uv . _ ři zřeteli na jeho sympahe ke - - ~
byly z()bra~~nY ,- ~ --: ---: ,> p dokonce se zabýval též myšlenkami na 
a jeho, s:uyslem pr?hslatm ~ z~ t kto též ze zišlných důvodů pracova!,. 
vydaV~?' emC,.'zg"hr~n~~áf: Pl·:~':~n~ aa naprosto neudržitelný roz~,;,dek n~let: 
pro za]my , . " b' , ný ne all1 pnmo urCl e 

~:;~~~ý ~Ož~d~Č~I;r~~;á~r~{:i~ž~f~~r~~j\:~~ s~ěc~ te~e~~~~O~i~~~t~ 
ba dok?nce ',.~~ ?UCl ~aJem .. rokázaném stavu činnosti obzalova
u~edenych, z]lste,:' ,dOVoIU]\~r~diyslu provázejícího činnost in objec!o 
neho ledme ten zaver ve sme - , 

t 

\ 
f. 
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lfestg?u{ že i když p~o ~edo,statek důkazů nelze snad dospěti k 
e ? ,za o,vany byl ]1 Z P r e dem dohodnut s určitými ~~'()b,,~iiu~~ 

; ,CIZ!m1. cm1teh ,o tom, že bude dodávati pro cizí 
!yzvedny ma~enal toho druhu (spolčen), přes to jako .. 
ze vyobrazem - - m' . k' , .. infor '" -:- -:--. a pro vo]ens e clmtele cizího státu důlež:it 
zvíd.:l'a~f~d~ět~aj~r sl.Jen. pr~to opatřoval tato vyobrazení, tedy 
v důsledku své n'ámah :na]l zus a 1 uta]e~y, pro obranu republiky, 
sFt 'h 'h ov) 'pr3'covah pro C1Z1 za]my a pro uspokojení. 
t d '}11 o sv!,. o sm~s!e,m lecht~ získaných vědomostí a obrazového 
. ena u pou:;11 - at ]lZ za pemze nebo jen z pohnutek svého s ov , 

k vyzrazem yve,denýchskutečno~tí cizí moci. Při tom je nerozh~J~em 
~\vyzr:,z~m me~o ,stah podle predem již dohodnutého plánu neb o, 

e g zameru umte osobě a v určité době či zda k provedení o . 
zra :cve smyslu § 6, ,č. 2, al. I zák. na' ochr. rep. mělo do·íti 
ho~deJ1, podle ~koln?s.h, ryze nah,o~ilých, zda obžalovaný, bydIíCí TPr,,,u, 

I ~ k]ICl seb v uzem1 ]IZ pohramcmm spoléhal jen na příležitost 
~l o :~d~:;' o.iieprve ~oz~~ji by ,se mu naskytla, aby uskutečnil s~ůj zá-

,P hr ], pOJaty, pnpadne teprve se vybavivší za hovoru s Ii J 
a pr~s ednuh ]eh~ f~t0l'rafií, určující však a provázející jeho vy' . Yd· 
nou cmnost co do zlskavaní fotografií. _ _ _ zve -

čís. 5628. 

Nekalá súťa~ (zákon čis. 111/1927 Sb. z. a n.). 
Ku ,sku~koveJ poostate prečinu zl'ahčovania pool'a § 27 zákona 
'.'rel~v cle~a zastupitel'ského sboru (mestského zastupitel'stva)' o. 

~~~ ~eho ,u~adnom postaveni pr! rozhodovaní onoho sboru o z~:~~í 
účelo:n s~ť;::~l{~e sboru ako zákazníka, nel'ze považovať za prejav }}za 

(Rozh. zo dňa 9. júna 1936, Zm III 53/36.) 

N a j v y Š š Í s ú d v trestnej veci proti M lb' 1 ' 

~il~~:oYJ:č~~~~~~n~lN0;~1ram~t3č~~j ~ťlžno)s~· obŽafovza~~~~~~~fat~~~:i 
ších súdo t h t d' d ..". a 1". p., rozsudky oboch niž
~odil obža~o~a~é~o o po~ř~ u ~~atno~;i v celomfozsahu zruši!. a 0;,10-
covania podYa § 27 zák. č§ 111/1927 SbP·zo~ ~bzaloby pre preClll zlah-

Z d6vodov: 

Na základe § 385 č. 1 a) tr p upl t ' ··t" ,- . 

.. !f!~ji~' z~aior/~~ln~~~~~~~f;ž~~!Yz~n~~p~~f,I~;:~a~~~a ~~n~č~i:n~~;'a~~: 
.
.. púšr;ec~~u zlahc~v,amla podl a, § 27 zákona proti nekalej sMaži sa do-
, , o z a u ce o m s u f až e učiní aleb ,.. 

fe~~~i~~d~ft~JjeÁb~ ~~~~ý~~l;~~á ž;k~taelP~~~~i~ia ~:~~l~~~bi~,P;~~~dc~ 
byf dokázané, že a) údaje o pomeroch zYahčovaného p~J~if~eb~~~' o~~~: 
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tívne nepravdivé a sp6sobilé poškodiť tento podnik, b) tielo údaje boly 
obžalovaným učinené za účelom súť aže, tj., že smerovaly k tomu aby 
pozícia zfahčov::ného podni~u v. súf~ži bob zoslabená, ~ že tielo ~daje 
boly k tomu Sposob1le, c) ze Sl obzalovany bol vedomy nepravdivosti 
týchto údaj ov a ich sp6sobilosti poškodiť zYahčovaný podnik. 

podYa zistenia odvolacieho súdu dňa 13. februára 1934 bol o mimo
riadne zasadnutie mestského zastupiteYstva vB., pri klorom bol prejed
návaný návrh na rozšírenie mestskej elektrárne, totiž na zadanie dodá
vol, jedného generátora, jednej turbíny a dvoch kotlov. Medzi firmami, 
ktoré podaly oferty, bola aj firma P., ktorá oferovala na dodanie turbíny 
a dvoch kotlov. Po odbornom vysvetlení hlásil sa k slovu obžalovaný 
ako člen meslského zastupiteTstva a medzi iným prehlásil aj to, že P. je 
rakúskou, čiže nemeckou firmou, ktorá má v tuzemsku len nepatrnú 
dielňu s nepatrným počtom robotníkov, že jej z:ílladná istina je rakúska, 
vlastne nemecká, a jej dóchodok odchádza docudzozemska, že jej gene
rálny riaditeT je cudzozemcom, že proti takémuto cudzozemskému pod
niku treba pri zadaní práce podporovaf naše, tunajšie národné podniky. 

Odvolací súd vzal za dokázané, že údaje obžalovaného o pomeroch 
podniku hlavnej súkromnej žalobkyne sú nepravdivé a odvolací súd 
správne dovodil, že údaje boly sp6sobilé poškodiť podnik žalobkyne, prí
padne zoslabiť jej súfažnú pozíciu proti druhým sMažiteTom. 

NeTze však súhlasiť s vývodom odvolacieho súdu, že bola splnená aj 
d'alšia náležitosť skutkovej podstaty prečinu zYahčovania: »Ido za úče-
lom súťaže«. 

Súfaž v hospodárskom smysle je závodenie niekoTko (najmenei 
dvoch) osób alebo skupin, zpomedzi ldorých sa jedna snaží nabyť pred-
nasti pred druhou. 

Prečinu podTa § 27 zák. proti nek. sMaži móže sa dopustiť, ako 
jasne vyplýva zo slov zákona ),kto za účelom súťaže«, každý, tedy ai 
nesúťažiteT, ovšem musí jednaf za účelom súťaže. PachateT nemusí mať 
ani záujem na konlmrenčnom podniku, ale móže konkurenčný podnik 
zTahčovať (ovšem vždy len za účelom súťaže) aj z iných d6vodov a po' 
hnútok, ako zo závisti, pomstychtivosti atď. 

Z uvedeného plynie, že však slovo »kto« nefze vykladať tak, že by 
sa nekalej súťaže mohla dopustiť aj taká osoba, ktorá učiní alebo roz
širuje o pomeroch podniku údaje, Mrs aj spósobilé poškodiť tento pod
nik, ale s úmyslom iným než súťažiteTským. Z pojmu súťaže pak vy
svitá, že účelom súťaží je dosiahnuť zamýšYanej výhody pred druhým 
podnikom a tedy, keď ide o získanie dodávky ako v súdenom prípade, 
dosiahnuť od zákazníka zadanie dodávky a tedy dosiahnuť priaznivé 
rozhodnutie zákazníka o tejto dodávke. 

V súdenom prípade zákazníkom bolo mesto B., ktoré ako právnická 
osobnosf rozhoduje svojimi zvolenými zástupcami sp6sobom v zákone 
predpísaným. Obžalovaný bol v dobe činu členom mestského zastupiteT
stva, ktoré malo rozhodnúf o dodávkach a elko člen mestského zastu
piteYstva a tedy v súdenom prípade vo skutočnosti vo funkcii zákazníka 
podl'a zákona mal nielen právo, ale aj povinnost", aby uviedol všelko, ČO 
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P?dl'a ~vojho presvedčenia považoval za potrebné k hájeniu 
zaka~~l1ka. P~eto, nel'ze lieto prejavy samy o sebe považovať za 
»za ucelom su ť aZe« v smrsle zákona, keď že z postavenia 
v dO,be prejaVu a okolnos!! prejavu vysvitá, že prejavy tieto boly 
pn 1!radnom ro~ovaní cie~om,hájel!ia !.áujmu zákazníka, tedy v 
proltchodnom zau]mom vsetkych suťaZlaC!ch podnikov. 

"Zo zist;?ých o~olností nel'ze dovodiť, že by obžalovaný zastrene 
zashtou ha]ema zaujmu zákazníka býval Vo skutočnosti konal s 
~l?~ súťažitel'ským, t. i·, že by z iného než zákaznického záujmu 
ucmll svoJe preJavy preto, aby zoslabll poziciu hlavnej súkromnei 
kyne. Keď nebola splnená náležitosť »kto za účelom súťaže" netretla 
'~ovodzovaf, či obžalovaný bol si ai vedomý nepravdivosti' 
uda]ov. 

Cls. 5629. 

A?y súd m,oh~l v smysle ~ 9, ~dst. 3 zákona čís. 10&/1933 Sb. z. a 
u~ush! od ulozenla trestu, vyzaduJe sa, aby vinnlk skutočne už 1)O'Sk"to1 
pnmerané zadosťučinenie; nestačí, keď zadosťučinenie len pOlnútml. 

(Rozh. zo dňa 9. júna 1936, Zrn III 206/36.) 

N a,i v I' š.š í .' úd v trestnei veci proti F. V. pre prestupak 
nedbama povmne] pečlivosti zmatočnú sfažnosť obžalovaného 
o dmieto 1, zčasti zamietol. 

Z dóvodov: 

~ezzákl~d~á je} dó~odu z,matočnos!i podl'a § 385, č. 2 !r. p. uplat
nena zmatocna st aznost, ktora sa domaha upustema od ulozenia trestu 
v sm~sle ,§ 9, odst. 3 zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n. z dovodu, že obža
lovany dna 5. augusta 1935 na začiatku hlavného pojednávania pre
~!ásll, že je ,?chotný dať hlavnému súkromnému žalobcovi zodpoveda
]uce zadosťucmeme. 

Podl'a z!s\enia od:,olacie~o súdt; bOI,obžalovan,Ý F; V. o C h,o t n Ý. 
p o s kyt n tl t hlavnemu sukromnemu zalobcovl uplne zadosťucinenie 
na hlavnom pojednávaní dňa 5. augusta 1935. 

Podl'a § 9, odst. 3 zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n. súd móže upustif 
od uloženia trestu, keď vinník p o s kyt o I tomu komu bolo ublížené 
n~.ipozdeišie, pre~ počiatkom hlavného pOjednávania, primerané zadosť: 
u~meme. Vyzadu]e sa tedy k splneniu podmienky upustenia od potresta
ma, aby z~d?sťuónenie bolo už ~kuto~ne ai, poskytnuté, a nestačí tedy, 
keď zadostucmeme holo len ponuknute, nehladiac na to že zo všeobec
ného prehlásenia obžalovaného nel'ze ani posúdit' aké' zadosťučinenie 
mal obžalovaný na mysli pod názvom »úplné zad~st'učinenie«. Pri ne
splnení Už teito podmierrky nie ie treba ďalei skúmaf či toto ponúknutie 
zadosťučinenia bolo učinené aj zaVČas. ' 

-- éís. 5630 -
255 

čís. 5630. 

Ustanovení § 6, čís. 4 zákona čis_ 562/191~.Sb. ~. a n: předpokl~d~ 
'en že jsou dány podmínky, aby byl vymeren uhrnny trest,. ~y~rz 

~~~, Že v případě později sou20eném nebylo rozhodnuto o podmmenem 
odkladu výkonu trestu. o , .., • 

Při rozhodováni o tom, zda muze ,byh o~zal~vanemu povol~ pod
!lÚněný odklad výkonu trestu, klade zakan vahu Jen n~ predchoZ1 o d
s 00 u z e n í vinnmovo a nikoli na sám výkon trestu. Vyraz ~:ma (§ 2, 
dst. 1 cit. zák.) »již dřlve odsouzen« nutno vykládatt ,tak, z.e Jde o od

~ouzení před spácháním trestného činu, který je předmetem uvahy 00 vy
loučení podmíněného odsoOuzení. 

(Rozh. ze dne 9. června 1936, Zrn IV 173/36.) 

N e i v y š š í s o u d, přezkoumav ~r,estní věc proti,A. L., následkem 
zmateční stížnosti veřejného žalobce, z uredm mocI zrusil z d1!vodu zm~
tečnosti podle čís. 4 § 384 tr. ř. a před'po~l. o~st. § ,518 tr. r. rozs~deK 

úhrnném trestu v celém obsahu a vymeru uhrnneho trestu pomm~l, 
~rajskému soudu v Chustu uložil aby rozhodl podle odst. 2 § 8 z~k. 
tís. 562/1919 Sb. z. a n., zda, s.: 09souz,ený ve věceSh,Tk}ll 471(3~ 
a Tk III 1033/32 ve zkušebm dobe osvedcII; ,zmatecm shznos! vereJ
ného žalobce byla odkázána na toto rozhodnuti. 

Z důvodú: 

Proti rozsudku krajského soudu o výměře úhrn,ného t~est1! ohl~si1 
veřejný žalobce zmateční sUžnos! podle § 518 tr. r. do lllzke vymery 
,úhrnného trestu a podle § 8 zák. čís. 562/1919 Sb; z. a n. do ,vyroku, 
Že se podmíněný odklad výkonu trestu ponechava v platnosh I pro 
úhrnný trest. 

A. L. byl odsouzen: 1. pravoplatným rozsudkem krajského "soudu 
v Chustu ze dne 26. srpna 1932, Č. Tk I~~ 471/32, pro, zloC!~ pa
dělání soukromé listiny podle §§ 401, 403, CIS. I t,r. z., sp~cha1}Y d,le 
.3. února 1931 k trestu 6 měsícú žaláře podmíněne na zkusebm dobu 
2 rokú, 2. pra~oplatným rozsudkem krajského ~?udu v, ~ht;stu ze dn: 
28 března 1933 č. Tk III 1033/32 pro zlociTI padelam soukrome 
!lisiiny podle §§ lim, 403, čís. I Ir. z.: spáchaný v}:lřeznu r. 1931, na 
6 měsícú žaláře podmíněně na zkušební dobu 2 roku: 

K návrhu státního zastupitelstva v Chustu ze dne 8. srppa 1935 
vynesl krajský soud v Chustu dne 6. září 1935 rozsudek, kterym podle 
.§-S 96 99 104 tr. z. a §§ 517 a 518 tl'. ř., vyměřil obžalov:,-nému 
úhrnn1 tre~t 10 měsíců žaláře, určiv zároveň novou zkušební Ihutu na 

2 roky. " § 517 v. 
Jde-li o tresty, které jsou v poměru naznacenem v ,tr. r., ,Je 

upraveno případné nařízení vý~onu ~res~ v ,§ ?'. odsL 4, .v:~ 4. CIt. 
zák. jen potud, pokud v pozdeJI proJednava?e veCI nebylo ]estě pravo
platně rozhodnuto o podmíněném odkladu vykonu, tre~.tu,v neboť ~s!ano
vení § 6, odst. 4 zák. čís. 562/1919 Sb. z. a n. zre]me predpoklada ne-
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jen to, že jsou tu dány podmínky, aby byl vyměřen úhrnný trest 
i to, že v případě později souzeném o podmíněném odkladu 'vvknn .. 
trestu nebylo rozhodnuto. 

Předpóklad § 6, odst. 4 zák. čís. 562/1919 Sb. z. a n. v ~ouzenlénJ. 
případě nebyl tedy dán, neboť šlo o shrnutí dvou trestů, které oba 
:bvly pravoplatně podmíněně odloženy. Nebyly tu dány podmínky 
shrnutí těchto trestů tím méně, že u obou uložené zkušební lhůty 
nuly a v takovém případě měl soud postupovat jediné podle § 
zák. čís. 562/1919 Sb. z. a n. Teprve tehdy, staly-li by se tyto 
vyslovením, že se vinník neosvědčil - vykonatelnými, byla by 
možnost postupu podle §§ 517, 518 tr. ř. 

Když krajský soud přes to, že zákonné předpoklady pro 
trestů nebyly dány, vyměřil obžalovanému úhrnný trest a r",ohodolia! 
i o podmíněném odkladu úhrnného trestu, který obžalovanému 
volil, překročil tím obor své působnosti a zavinil tak zmatek podle čís. 4 
.§ 384 tr. ř., ke kterému bylo třeba ve smyslu posl. odst. § 384 tr. ř: 
přihlédnouti z úřední povinnosti. 

Neobstojí ani námitka veřejného žalobce, že výkon trestu třeba na
řídit z důvodu § 6, čís. I zák. čís. 562/1919 Sb. z. a n., poněvadž ve 
věci Tk III 1033/32 se dodatečně objevilo, že podmíněný odklad výkonu 
trestu byl vyloučen ustanovením § 2 cit. zák., ježto si vinník v době 
vynesení rozsudku Tk III 1033/32 už odpykal trest za čin spáchaný 
v měsíci červenci a srpnu 1930 z pohnutek nízký'ch a nečestný{:h ulo
žený mu rozsudkem okresního soudu v T. z 16. září 1932 v~ věci 
TV 960/31. 

Již ze znění § 2, odst. I zák. čís. 562/1919 Sb. z. a n. plyne, že 
:zákon při řešení otázky, zda může být obžalovanému povolen odklad 
Nýkonu trestu, klade výlučně váhu ien na předchozí odsouzení vinníka 
a ne snad na sám výkon trestu, avšak výraz zákona "již dříve odsouzen« 
nutno interpretovati tak, že jde o odsonzení před soácháním trestného 
lčinu, který je předmětem úvahy o vyloučení podmíněného odsouzení 
i(Zm III 525/26, Zrn III 967/28, Zrn IV 270/33, Zrn IV 46/33). Po
iněvadž ve věci T V 960/31 dbžalovaný nebyl odsouzen ještě před činem, 
který byl předmětem rozsudku Tk III 1033/32, nebyla podmínka § 2 
zák. čís. 562/1919 Sb. z. a n. dána. 

Ostatně vyslovil již neivyš,ší soud opětně (viz rozhodnutí čís. 2679 
a 2874 Sb. n. s.) z důvodů v těchto rozhodnutích blíže uvedených, na 
lkteré se odkazuje, že výkon trestu podle § 6, čís. I zák. čís. 562/1919 
Sb. z. a n. lze nařídit jen tehdy, objeví-li se překážka tam uvedená dTíve, 
než nastaly právní účinky osvědčení v § I, odst. 2 zák. čís. 562/1919 
Sb. z. a n. uvedené, tedy do konce zkušební lhůty, tato však v souzenénl . 
případě už uplynula. 

čis, 5631. 

Zavinění lilmového režiséra po rozumu §§ 335, 337 tr. zák., dovolil-Ii, 
aby statista seděl II stolu umístěného v prostoru, jimž projížděl nikým 
neřízený pam! válec a drtil překážky v cestě mu jsoucí. 

(Rozh. ze dne 10. června 1936, Zrn I 202/36.) 
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Obžalovaný, režíruje filn;~ a !o scén? zná~?rňující pa~iku o?e~en~tva 
zahradní restauracI, do mz vjel mkym nenzeny parm sllmcm valec, 

~ pustil· aby nezkušený a po prvé ve filmu hrající statista A. M. za-
Jal mí~to u stolu přímo tam, kudy měl parní válec vieti do zahrady, 

~rtiti překážky a porážeti stoly. A. M. byl p~rním ~álcem z~chyc~n 
a usmrcen. S o udp r v é s t o I i c e uznal obzalovan~ho vmnym pre-
činem proti bezpečnosti života podle §§, 335,.337 !r. zák. " " 

N c j v y Š š í s o u d jako soud zrusovacl zamltl zmatecm shzno;;t 
obžalovaného. 

Z důvodů: 

Okolnost, jež byla nalézacím ~o~dem uváže?a, ,I,la,,~~erou stí~n?st 
ve svých vývodech poukazuje, totiz, ze se M, pn dnVetSlCh zkouskac~ 
lbez závady vzdálil se svého místa, je pro posouze~í V~Cl. nerozhod~a, 

. neboť šlo o zkoušky, při nichž silniční parní válec JezdIl len ku p~otu, 
,před nímž zastavil. Nalézací soud i tuto okolnost ber~. v poc~t a spravne 
usuzuje, že stěžovatel, který věděl, že parní válec ~n zk?u~ce na ?stro 
bude drtiti překážky, porážeti stoly, musel si u~edomll!, ze za techto 
nebezpečných okolností může přes předchozí zkousky velmI snadn? d?
jíti k nehodě, že může z různých příčin nastati zmatek v davu, ktery m~1 
bráti tak aby to vypadalo jako panika, že může snadno někdo upadnouh, 
nebo býti druhým poražen, že může klopýtnouti o překáž1:Y, ~ebo můž~ 
býti sražen k zemi padajícími l:ulisamL :t;kouška~i, 1':1 n~chž parm 
Nálec nevjel do zahrady, nebyly, Jak ~~ravne ~suzuje n~lez~C1 sou~, vy: 
ičerpány všechny možnosti nebezpecl, ktere byly predvldatelne pn 
!zkoušce na ostro. 

Místo kde seděl M. bylo pro jeho tělesnou bezpečnost krajně ne
bezpečné,' poněvadž byl~ v prostoru, ,k~dy měl prolet} nlkýI? I,leřízenj 
parní válec. To plyne již z povahy veCl, neboť sllmcm parpl val~c m~1 
podle disposic daných stěžovatelem dr!iti překážky. v c~ste mu JSOUCl, 
[edy poraziti i stůl, v jehož čele sedel M. a pr~Jeh hmto PE?storem 
a v kritické době neměl býti a také ve skutečnosh nebyl !ovnez po?le 
'disposic stěžovatelových nikým řízen, neboť podle formalne be:,vadneh~ 
rozsudkového zjištění bylo s řidičem válce umluve?o, aby s~ az ,se stroJ 
rozjede v budce schoval aby se nedostal do fIlmu, ponevadz podle 
Hbreta ~álec měl najeti be~ řidiče. Za tohoto stavu věci nebylo ani třeba 
posuzovati věc i s hlediska § 2 vyhlášky místodržitele ( 77/1875 z. z. 
Ipro čechy, pokud se týče vyhlášky č. 19/1884 z .. z. pro cechy. . 

I subjektivní stránka inkriminovaného přečmu byla v napadenem 
rozsudku správně vyřešena. St~žovatel mohl ijž .při ,?besné mí!e J'oz.?r
nosti a pečlivo~ti, jak~u !ze p~zado,:,a!! ?d. kaz.~eho clov~ka prumerpeho 
rozhledu, posti-ehnou!!, ze z jeho Jednam muze ,?astay.)<?nkretm ne: 
bezpečí pro tělesnou integritu komparse M. Pn patncne pozorno~ti 
a dbalosti nemohlo mu ujíti nebezpečné umístění M. u stolu v prostore, 
kudy měl nikým neřízený parní válec projeti, a tím konkretní ohrožen~ 
tělesné inteurity M. z jednání které předsevzal. Obraz celé budouCl 
události, jei pak vedla k tre~tn~mu ,výsledku, byl stě~ovate]ep před
vídatelný a je proto i subjek!!vm slozka lllknmlllovaneho pr~~mu, n~.-

, ").1"(,:",[(;,'1 
plnena. ' '""' ·,,11 

17 Trestní rozhodnutí XVIII. 
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Předpoklad stěžovatelův; že se M., jehož možné ohrožení stezo"et. 
předvídal, pokud se týče předvídati mohl, po rozjetí válce od stolu 
vzdálí, neruší, nýbrž přímo předpokládá předvídání nebezpečné n{)vol"i 
;jednání. Okolnost, že se ostatním hercům, zejména též herci S. 
stalo, je pro posouzení věci zcela lhostejná. Stěžovatele nemůže " .... ,_.; 
případné spoluzavinění M., že včas od stolu nevstal a neutekl str,anClu, 
:jak to učinil S. 

Stěžovatel tvrdí, že, ježto M. po předchozích zkouškách od 
vykázal, poněvadž film kazil, mohl předpokládati, že se M. již k tornu!n' 
stolu nevrátí. Než ani tato okolnost nemůže stěžovatele vyviniti 
istížnost sama připouští, že stěžovatel před početím zkoušky n~ 
při níž došlo k úrazu, viděl seděti M. u zmíněného stolu, že ho tam 
nechal, poněvadž vše bylo již k filmování přichystáno a stěžovatel 
měl potíže se slunečlúm osvětlením, nemohl již filmování zdržovati 
tovným vykazováním M. V rozsudku zjištěné poukazy, které stěžovatel 
dal komparsům před vjetím silničního parního válce do zahrady aby 
se dali na útěk dříve, než parní válec najede na zahradní 'neJze 
pokládati za dostatečné bezpečnostní opatření, čelící vhodným zP~~:~~;';;; 
hrozícímu nebezpečí. Nebylo by jím ani ve stížnosti ,tvrzené 
komparsům, aby se před válcem a před případnými jinými porá2:enými 
předměty uchýlili do bezpečí. . 

Pokud se zmateční stížnost s hlediska zmatku podle § 281, CIS. 10 
tr. ř. snaží dovoditi, že nešlo o okolnosti zvláště nebezpečné, stačí jí 
odvětiti, že Dalézací soud pečlivě hodnotil celkovou situaci, dané poměry 
a zvláštní okolnosti při nehodě se zběhnuvší a správně usoudil, že jízda 
se silničním parním válcem nikým neřízeným za situace v rozsudku 
zjištěné dála se za zvláště nebezpečných okolností, které plně odůvod
ňují, aby trestný čin obžalovaného byl posuzován i podle ustanovení 
§ 337 tr. z. . 

čís. 5632. 

Ustanovenie § 308 tr. zák. predpokladá na rozdiel od ustanovení 
§§ 70, 301, 306 tr. zák. samostatnú trestnú činnosf každého pachatel'a, 
neodvislú od takej činnosti iných pachatef.ov a spočlvajúcu u každého 
pachatefa na samostaŤ11om zlom úmysle. 

Akonáhle ide .o spoločné konanie prevedené v sP.ol.očnO!ll1 zlom 
úmysle, je upotrebenie kvalifikácie podr'a § 308 tr. zák_ vylúčené. 

V § 91, .odst. 1 tr. zák. je daná ustanovením o tom, že má byť ul.o
žený trest blízky najnižšej výmere aleho v tejto najnižšej výmere samej, 
len všeobecná srnemica pre v.ol'nú úvahu súdu o tom, v :akej miere po
važuje za priJnerané približif sa k dolnej hranici trestnej sadzby. Nepri
merané použitie tohoto práva súdu nespadá pod žiadny dOvod zma
točnosti. 

(Rozh. zo dňa 13. júna 1936, Zm lV 235/36.) 

N a j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti ť. Ch. a spo!. pre zločin 
zúmyselného zabitia človeka, zmiitočné sťažnosti obhájcov obžalovaných 
ČÍastočne odmietol a čiastočne zamietol. 
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Z důvodov: 

Sťažovatel' vidí zmatok podl'a § 385, čís. I b) tr. p. v tom, že čin 
bžalovaného ť. Ch. nebol kva1ifik~vant ~ko z!oč!n podr~ § 308 tr.,z. 

o okial' sťažovatel' túto výtku odovodňuJe ?amlet~ou, ze b?l. u,rclte 
~istený pachatel', t. j., zrejme te~, kto ~al poskodenemu smrtelny uder, 
. jeho zmatočná sfaznosť bezzakladna. . 
Je Ustanovenie § 308 tr. z. predpokladá na .ro:zdiel ?d ~st~novem 

ti 70 30 I 306 tr. z. samostatnú trestuhodnu cmnost kazd:!clO. ?a
~liatel'~, ne;dvislú od takej činnosti iných. pachatel' ov. a spoc1VaJucu 
. každého pachatefa na samostatnom zlom umysle, ~tory )ly nebol spo
~en' s takým zlým úmyslom iných pachateYov; Akona~le vs~~ I~e o spol č~é konanie prevedené vo spoločnom zlom umysle, Je vyll1cene upotre
!JO ie kvalifikácie podYa '" 308 tr. z., lebo jde o spolupachateYstvo na 

. ť:~šom trestnom čine, totiž na zločine podYa §§ 301, 306 tr. z. , 
podYa kladne zodpovedaných skutkových otázok napadal obz~lo

. ." Ch spoločne' s druhy' m obžalovaným poškodeného a v btlke vany L. . . • • • ., b' I 
'edon z nich mu dal smrtefný úd,er. Z toho 1e ]asn~. zreJme,. ze. o. za ~
~aDÍ konali ako spolupachatelia, ze tedy zodpoveda]u z~ cely mml. spo-

benv výsledok a že tedy tá okolnosť, že nebol zlsteny ten, kto~ dal 
;so tej'ný úder poškodenému nemá vůbec vlivu na rozhodnuhe. otazky, 
~rrde o zločin smrteYného pdškodenia tela po;lYa §~ 70,301\ 306 tr. z.! 
.alebo o zločin smrteYného poškodenia tela sposobeneho mekol ko osobamI 
zlým nakladanim podYa § 308 tr. z. " _ . . 

Zmatok podYa § 385. čís. 2 tr. p . .uplatnule sťaz~vater namletkou, 
, hYadiac na použitie ~, 91 tr. z. mal sud pn sadzbe knmce od 2 do 10 
~~kov uložil' trest 2 rokov, alebo tomuto blí~ky. Uložením tre~tu 6 rokov 
Haj nezachoval pri výmere trestu medze zako~om stano,:~ne; 

V § 91, odst. I tr. z. je da!,á ust~novemm o pnbl}zem naJmzse! 
výmere trestu ustanoveného na. cm, pnp~dne us~anovemm o vymer~n: 
,trestu v samej najnižšej hra~lcI, len ys~obecna smernlsa pre .y~l nu 
,úvahu súdu o tom, v akej mlere povazuJe za. pnm~rane pnbl1Z1ť .. sa 
k dolnej hranici trestnej sadz~y. Nep:~me:ane pou~lh~ tohoto ,~tava 
'súdu, spočívajúceho na jeho vol nom uvazem, nespada vsak pod.w~dnY 
dóvod zmatočnosti, ktorý by m.ohla str~n~ up1a!mť;, Touto zmatocnou 
sťažnosfou vo skutočnosti domaha sa stazovatel smzema trestu v me
dziach treslnej sadzby čo je však v smysle § 33, ods~: 2 po:. nov. ~e
prípustné. Je tedy v t~jto časti zmatočná sťažnosť obhaJ cu obzalovaneho 
ť. Ch. vylúčená zákonom. , 

čis.5633. 
, 

Trestného činu podle čl. III, čís. 3 zákona čls. 142/1868 ř. z. se může 
dopustiti z osob, které spolupůsobily při tisku !restn~ho ti~kopisu, po.~ze 
tiskař, jimž se rozuml podle § 5, odst. 1 ~lsko:,ebo. zák~a . maJttel 
tiskárny nebo jim ustanovený a úřadem sahvaleny .spravc,: tIska~y: 

Zvláštní ustanoveni § 7 (§ 239) tr. ~k. o t!e~ odpo~e~nosh vsech 
osob, jež sP.olupůsobily při tisku tr,e~eho . tiskoptSU,_ týka se pouze 
trestných činů, spáahaných obsahem hslroplSU dolOS11e. 

17' 
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Nešetření pořádkového předpisu § 17 tiskového zákona se trestá 
ohledu na to, zda a kdy bezpečnostní úřad o tiskopisu něco zař/dno 

Zanedbáni povinné pozornosti u tiskaře trestá se s hlediska j)f€~Cj.,,, 
P?dle .čL III, čís. 3 zákona čís. 142/1868 ř. z. již tehdy, nebylo-Ii setřeno. 
predplsu §§ 9 a 17 tiskového zákona, aniž záleží na tom zda tiskař 
či nemohl míti za to, že tiskopis nemá trestný obsah. ' 

(Rozh. ze dne 16. června 1936, Zm II 103/36.) 

Ne i v y š š í s o u d jako soud zrušovací uznal právem o zmateč'. 
ní~h stížnostech obžalovaných K. J, B. P. a J. M. do rozsudku 
~keho soudu trestního v Brně ze dne 10. prosince 1935 pokud jím 
]meno;:aní ob~~lovan! uzná~.i vinnými pře?nem zaned?ftní povinné 
podle cl. III, CIS. 3 zakona CIS. 142/1868 r. z. ve zněm § 42 zákona M 
ochra~u republtky a obžalovaný J. M. mimo to přestupkem podle § 17 
tlskoveho zákona, tak, že zmateční stížnost obžalovaného ]. M. zamítl 
naprotl tomu vyhověl zmateční stížnosti obžalovanÝch K J a B p' 
Zf1!šil na~adený rozsudek jako zmatečný, pokud se vztahov~1 na' tyt~ 
obzalovane, a podle § 259, čís. 2 tr. ř. zprostil je obžaloby. 

Z důvodů: 

a ll: e zmateční stížnosti obžalovaných K. J-

. Obžaloba stíhá jmenované obžalované proto, že ve smyslu § 7 tr. z. 
·pry dolosně spolupůsobili při tisku letáku: »Všemu textilnímu dělnictvu· 
!extilní mládeži«, zakládajícího svým obsahem skutkovou podstatu zlo: 
Is;nu podle § 15, čís. 3 a přečinů podle § 15, čís. 2 a § 14, čís. 5 zák. 
CIS. 50/1923 Sb. z. a n. Nalézacl soud dospěl však napadeným rozsud
kem k přesvědčení, že těmto obžalovaným nelze uvedené trestné činy 
pro nedost.atek subjek~ivní ,~~.ánky skutkové podstaty podle obecných 
praV\d~1 zakona treslmho pnCltati, a uznal je vinnými pouze přečinem 
~odle c!. III (správně čl. lII~Čís. 3) zák. .Čís. 142/1868 ř. z. ve znění 
s,4,2 zak. na ?chranu !epubhky: Napadeny rozsudek shledává zmíněný 
pl,ecm v tom, ze K. J. Jako sazec a korektor a B. P. jako tiskař nevyna
lozll! takovou pozornost, aby se přesvědčili o závadnosti či nezávadnosti 
letáku. 

Zjišť~je-li nal?adený, roz, sudek, , že K. ]., B. P. a J. M. jsou sice 
spoluma.l'teh hskarny,. ze .,::sak obzalovaný M.je jako odpovědný zá
stupce hskarny okresmm uradem schválen, uplatňuje zmateční stížnost 
,!?!áven;t, že tr~stní odp~v~dnost z~ přečin podle čl. 1lJ, čís. 3 zák. 
ClS. 142/1868 r. z. ve znem § 42 zak. na ochranu rel'. ,stíhá pouze obža
:Iovaného M. a nikoliv ostatní obžalované. 

Nalézací soud přehlédl, že zvláštní ustanovení § 7 tr. z. o trestní 
o.dp.ovědnosti všech ,os?b, j~ž spo.lupůsobily při tisku trestného tiskopisu, 
,tyka se pouze zl?c;nu spa~hanych obsa~em tiskopisů dolosně (stejně 
'~. 239 tr; z. yro precmy a p,restupkY),,~dezto trestného činu podle čl. III, 
CIS. 3 zak. CIS. 142/1868 r. z. se muze dopustiti pouze tiskař v tech-
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nickém slova smyslu. Pojem ten je pak vyložen v § 5 tisk. zákona, takže 
kde v tiskovém zákoně je uložena tiskaři nějaká povinnost nebo odpo
vědnost . rozumí se tím majetník tiskárny, neb zřídil-li majetník ke 
správě hskárnr správce od ~řadu schváleného, ro;Zumí se .te?to sp,~ávce~ 
podle výslovneho ustanovenI § 5, odst. 2 tisk. zakona stlha v pnpade 
zřízení odpovědného správce tiskárny trestní odpovědnost za porušení 
,povinnosti tiskař:vv~lučně, toh?to správce, i~'?~ž i~diné ;nají býti ;,klá, 
dány pokuty pen~zlte a vezem, pOkuty. penezlte ovse~ vzd~ pod z~va,z
kem majitele tiskarny. Toto ustanovem § 5, odst. 2 tisk. zak. platl pn
rozeně i pro případy čl. III. zák. čís. 142/1868 ř. z., který nahradil 
dřívější příslušná ustanovení tiskového zákona. Poněvadž nalézacl soud 
zjistil že obžalovaný J. M. byl v době spáchání činu odpovědným a 
úřaddm schváleným správcem tiskárny, porušil zákon v otázce, zda 
zjištěný čin obžalovaných K J. a B. P. je aspoň přečinem podle čl. !II, 
'ČÍs. 3 zák. čís. 142/1868 ř. z. ve znění § 42 zák. na ochranu 

. republiky, když tyto obžalované uznal vinnými tímto přečinem (§ 281, 
čís. 9 a) tr. ř.). 

Je-li takto rozsudek prvé stolice v uvedeném rozsahu stižen zmatkem 
'čís. 9 a) § 281 tr. ř., bylo zmateční stížnosti obžalovaných K. ]. a B. P, 
jejímiž ostatními vývody netřeba se zabývati, vyhověti, napadený roz
sudek, pokud jde o tyto stěžovatele, jako zmatečný zrušiti a obžalované 
podle § 259, čís. 2 tr. ř. obžaloby úplně zprostiti. 

2. K e z mat e ční stí ž n o s t i ob žalo van é ho]. M.: 

Zmateční stížnosti tohoto obžalovaného, uplatňující důvody zmateč
nosti podle § 281, čís. 4, 9 a) tr. ř., nelze přiznati úspěch . 

Zmatek čís. 4 § 281 tr. ř. spatřuje stížnost v zamítnutí návrhu 
obhajoby, aby byl učiněn dotaz na okresní úřad v B., zda nařídil za
'bavení tiskopisu v zákonné lhůtě 24 hodin po předložení k censuře. 
'Podle rozhodného znění protokolu o hlavním přelíčení (§ 271 tr. ř.) 
byl důkaz dotazem na okresní úřad v B. vedell o tom, že, když leták 
k censuře došel, okresní úřad jeho obsah závadným neshledal a v zá
konné lhůtě 24 hodin nic k zabavení letáku nepodnikl. Tento návrh byl 
nalézaclm soudem právem zamítnut jako zbytečný. Podle § 17 tisk. 
zákona je tiskař povinen odevzdati bezpečnostnímu úřadu výtisk každého 
neperiodického tiskopisu (pokud ovšem nespadá pod výjimku § 9 tisk. 
zák. a neobsahuje více než pět tiskových archů), a to alespoň 24 hodin 
před rozdáváním nebo rozesíláním. Jde o předpis ryze pořádkový, jehož 
účelem jest udržovati pořádek ve věcech tiskových, umožniti bezpeč
nostním úřadům znalost všech tištěných neperiodickkých tiskopisů a 
umožniti jim včasné zabavení jich a tím zabrániti páchání deliktů obsa, 
hem tiskopisú hned v prvním stadiu jejich vzniku (viz ,Liszt: Lehrbucb 
des 6sterreichischen Pressrechtes, str. 153). Skutková podstata uvede
ného přestupku tudíž nepředpokládá, aby tu bylo konkretní nebezpečí 
spáchání trestného činu obsahem dotyčného tiskopisu. Nešetření pořád
koyého předpisu § 17 tisk. zák. trestá se proto bez ohledu na to, zda 
a kdy skutečně bezpečnostní úřad o tiskopisu něco zařídil. Je proto 
pro trestnost podle § 17 zák. tisk. naprosto nerozhodné, zda bezpeč
nostní úřad spatřoval v obsahu tiskopisu nějaký trestný čin, podnikl 
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nějaké kroky k potlačení tiskopisu a zda tak učinil právě ve 24 ho<dinách 
před rozdáváním nebo rozesíláním tiskopisu. 

Totéž platí však i s hlediska přečinu podle čl. III, čís. 3 
!Čís. 142/1868 ř. z., neboť tu se ovšem trestá u tiskaře zanedbání POl/im," 
pozornosti, pokud jde o trestný obsah tiskopisu, zakládající SklltkloVOli' 
podstatu zločinu nebo přečinu aniž se v,šak k trestnosti pal~hatele 
'žadu je více než nešetření předpisů § § 9 a 17 tisk. zák. 
recht, str. 246-248). Zda tiskař mohl či nemohl míti za to žž!e~v!~~~J~I~ •• 
nemá trestného obsahu, závisí tudíž jediné na tom, bylo-ll li 

formálních předpisů šetřeno čili nic. V záporném případě nezáleží 
tom, zda a kdy byl tiskopis, o nějž jde, úřadem 'zabaven, poněvadž je 
nerozhodno, zda obsah tiskopisu mohl vzbuditi pozornost nebo 
podezření tiskařovo, jak bylo již vysloveno v rozh. čís. 2136 Sb. víd, 
n. s. pro obdobný případ rozšiřování zpúsobem zákonně zakázaným. 

Čis. 5634, 

Okůlnosť, že reč ůbžalůvaného mala výslovne politický ráz, nestačí 
k použitiu zákona 'O štátnom vazení (čís, 123 z r. 1931 Sb. z. a n.), vy_ 
zýval-Ii 'pachatel' k násiliu a k jeho ůoovodneniu ako prostriedku užil 
han,obenia republiky, NárOldnéhů shrůmaždenia a šírenia nepravdivých 
zprav. 

(Rozh. zo dňa 16. júna 1936, Zm III 272/36.) 

" N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti ]. š., obžalovanému zo zlo
cmu podl'a § 15, Č. 3 zák. na ochr. rep., zamietol zmiitočnú sťažnosť 
obžalovaného. 

Z dovodov: 

N~ zákla~e d~vodov zmatočnosti podfa čís. 2, 3, § 385 tr. p. domáha , 
sa obzalovany vymery trestu v druhu štátneho vazenia a použitia 
§ 92 tr. z. 

Okolnost', že reč obžalovaného mala výslovne politický charakter ne
stačí k povoleniu štátneho vazenia, lebo v § 1 zák. čís. 123/1931' Sb! 
'Z, a n. sú stanovené podmienky, za ktorých možno určiť trest v druhu 
štátneho vazenia. Podmienky tieto nižšie súdy správne neshl'adaly u obža
Ilovaného, poneváč okolnosti, že obžalovaný vyzýval k použitiu násilia 
,a že ,ako prostriedku k jeho odóvodneniu užil hanenia republiky a N~
rodneho shromaždenia a šírenia nepravdivých zpráv nenasvedču jú 
snahe v § I cit. zák. predpokladanej. ' 

čís. 5635. 

K pojmu })ublížení skutkem« podle § 190 tr. zák. 
Pouhé nečekané vytržení věci z ruky, neprovázené zlým nakládáním 

neni)eště násilim, jaké má na mysli§ 190 tr. zák.; je násillm průti věcí 
same a neopodstatňuje protů půjem loupeže, nýbrž pouhé krádeže. 
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Jde 'O půrušení pře~pisu § 32~ .~: ř. a 'O ~atek ~d1:. § ?44, čís. 6 
Ir. ř., nebyla-li k hla;:nt ů~c~ zneJtct .na .zlůčm loupez~ pn~ůJ~!la ,even
tuáInl 'Otázka na zlocm kradeze,ačkůh vysledky hlavmho prehcenl bylo 
napovězeno, že nešlo 'O násilné znwcněni se věci. 

(Rozh. ze dne 17. června 1936, Zm I 511/36.) 

Ne i vy š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl zmatečn! stížnosti 
obžalovaného]. B. do rozsudku krajského soudu jako porotmho soudu 
v Chebu ze dne 17. března 1936, čelící proti výroku rozsudkovému od
suzujícímu stěžovatele pro zločin spoluviny na loupeži podl~ §§ 5, 19~J 
;193 Ir. z., zrušil výrok porotců v odpovědi na o~ázku hlavm, a proto tez 
na otázku dodatkovou a důsledkem toho zrusll n~p'adeny rozsudek, 
pokud jím obžalovaný J. B. byl uznán vinným zločmem spoluvmy n,a 

,Joupeži podle §§ 5, 190, 193 tr. z., jakož i ve vý~oku ? trestu ~.ye vy
ťocích s tím souvisících; podle §§ 290 a 346 tr. r. zrusll nejvyssl soud 
rozsudek prvého soudu i ve výroku o vině spoluobžalovaných V. M., 
J. T. a F. H. a odkázal věc do příštího zasedání porotního soudu 
v Chebu k novému projednání a rozhodnutí. 

Z d ů vod ů: 

Skutek jehož se týká napadená část rozsudku, spočíval podle obža
loby v ton't, že stěžovatel spolu s obžalovanýu:i ]. T. a ť. H. r,adoy ~1 
a poučením nastrojil zlý skute~ V. M., t?Í1z, ze ten~o obzal5l,vany uCI!ul 
násilí J. Th. aby se zmocnil jeho uzamceneho kufríku s castkou pres 
B.OOO Kč, t~díž cizí věci movité, při Čemž byla na J. Th. násil~ě ruk~ 
vztažena, ač nebyla loupež dokonána - k tom~to. zlé':;lu skut~u umysln,e 
podnět dal a napřed se dohodl s V. M. a druhyml obzalovanyml o podll 
v zisku a užitku. Na skutek ten byly po poradě soudního sboru porot
ního porotcům dány bez odporu obžalovaných otázky hlavní přiléhající 
k obžalobě totiž co do přímého pachatele otázka (č. 5 seznamu) na zlo
čin loupež~ p~dle §§ I ?O, 193 tr. 'f: a c~ ~o stěžovatele.?tázka Č. 1 ° ~~ 
spoluvinu a učastenst~1 na I?upezl, steJne jako po~. CIS. 7 a 9 tytez 
otázky co do spoluobza~ovanych T. a ~', Co, do 'siězova!ele, ~yla pak 
ještě položena k otázce c. lOse vZ,tah~Jlcl 5lta~ka eventualm c. 1.1. ~~ 
zločin podle § 212 tr. z. a dodatkove otazky c. ]a a 16 na stav vylucu]1cl 
trestnost podle § 2 c) tr. z. kro,mě, dodatko~é ot~zky Č. ~8, z.da tento 
obžalovaný jednal z pohnutek. mzkych .a .necestnycb. P0n.eva~z PO~otC1 
odpověděli na hlav~í otáz~u c. 10 (~tejne Jako .na hlavm otazky ~. 5, 
7 9 u ostatních obzalovanych) kladne a zaporne na dodatkovou otazku 
n~ stav vylučující trestnost i na dodatkovou otázku týkající se po
hnutek, byl stěžovatel uznán vinným podle obžaloby. 

Stížnost vytýká s hlediska zmatku čís. 6 § 344 tr. ř. porušení před
pisu § 320 tr. ř., jež spatřuj~. v tom, že nebyla, po~otcum na skuiek, 
o který jde, položena co do stezovatele eventualm otazka na spoluvmu 
na krádeži. 

Podle § 320 tr. ř. je porotní soudn~ sbor povinen pO,ložiti porotcům 
eventuální otázky, byly-li tvrzeny skutecnosh, podle kterych, kdyby byly 
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pravd!vé, sp,adal by čin obžalovanému za vinu kladený pod jin' 
trestn}, ~tery není přísnější než zákon ve spise obžalovacím y 
P,orusem teto povm~osll zakládá zmatek podle čís. 6 § 344 uVť~(jelnv. 
zre:ele, zda strany navrh na položení oné otázky činily čili nic 
a ,uko~em porotců Je (vedle skutkového zjištění) i právní .. 
_st_l~aneho a, souze~~o, cmu. I když rozhodují podle § 326 trn.·~ř:'. ",.are .•. 
s~ eho volneho uvazem, JSou I porotci vázáni zákonem, jemuž 
zJedn~l! platnos~ a průc~od (§,3~3 tr. ř.)i takže nesmějí podřaditi <''''''0'. 
pod zakon, ktery se k nemu pn Jeho spravném použití nevztahuje' 
rok 'po~?tců n:usí býti proto výrokem správného použití zákonan~ 
kovy dej, .ktery lze, vzít! za )?rokázaný, výsledky hlavního přelíčení. 
no~t kvahflka~e sl!hane~o cmu od, obzaloby odlišné musí býti umOŽně'l3 
pr~va neznalym pOEotcum porotmm soudním sborem vhodnou úpravou 
otazek v § 320 tr. r. uvedených. 

S~utečnos!i zavazující" soud k položení otázek eventuálních .. 
sankcI zmatecnosh podle CIS. 6 § 344 tr. ř. jsou po rozumu § 320 tr" 
podle stálé j?dika,tu~l n~jv)'šího ,;;oudy ;>tvrzeny« nejen, když byly . '. 
sled~y hl~vmho prehcem vyslovne uplatnovány, nýbrž i když byiy P~. 
llvmml vysledky hlavního přelíčení alespoň napověděny . . 

Stí~no~t sP!lt~uj.e tvrzení tvořící podklad pro polože~í otázky, jejíž 
nepolozem vytyka, jednak ve výpovědi svědka]. Th. tvrdíc že skutkov' 
ok,o!nosh. podávající se z výpovědi této, jež tvoří maxim'um toho c~ 
muze byl! kladen? za, ~inu, obžaI5lVa,ným,.. naznačují, že šlo u přírr'tého 
pachatele o pouhe necekane vytrzem tasky s penězi které nenaplňuje 
sk~tl~ovou podstatu 10up~že, nýb,rž krádeže, jednak v' okolnostech podá
V~jlclch ,s,e ~ obhajoby vsech obzalovaných, pokud byl jejím předmětem 
.navod pnmemu pachateh V. M. 

P~kud jde o způsob provedení činu, jehož účelem bylo odnětí pen"z 
h,lavmm p~c~atelem, přichází v ~vahu pouze zodpovídání obžalovaného 
". ~1. (pnmeho pachatele) a svedecká výpověď J Th. jakožto drNel 
penez, které měly býti odňaty. . ' , e 

, P~dle výpovědi J Th. nosí jmenovaný železniční zřízenec každéh" 
~se?11!h?, dne kol 14, hod. I?, min. peníze v částce nejméně 5.000 Kč 
L nadra:Zl ve S. na postu tamtez. Dne 31. května 1935 nesl asi 13 000 Kč 
Po ceste. u městské cihe}ny šel proti němu neznámý mladík (M.)· a tázai 
se, kdy Jedou vlaky smerem k Plzni. Když mu svědek vyhověl žádal ho 
-M., !Iby mu vlakové spojení napsal a podal mu za tím účel~m papír 
Kdyz ,se Tb. jal psáti, uskočil M. s pravé strany na levo sáhl po taše~ 
s, ~~nez!,. ~ter~u .měl ,svěde~, j3"-k při hlavním přelíčení udal, pod levou 
paZ!, pn cemz JI drzel vpredu pevně levou rukou a cht"l mu ji vy. 
ll·hnouti. ~věd~k sáhl ~ned po. t~šce pravou rukou a' vytrhl li podle pro
tokolu.ope! ohzalova,:emu, !1acez tento VIda, že se .ieho pokus nezdařil, 
,0dskoClI nekol!k kroku, vystrel!l mu z poplašné pistole přímo do obličeje 
a uprchl. 

.. Z, líčení tohoto svědka v přípravném vyšetřování i u hlavního pře
he,em a shodného s ním vylíčení obžalovaného V. M. vyplývá že se 
t~~ka, ne~ostala .vůbec M-ov~. do, ruky, neboť Th. udal, že zabránil vy
t~ :em ta8ky: ~vede~ do~al P!1 vyslechu před porotou, že se M. dotkl jen 
tosky, nikoh jeho tela, ze vsak cítil sílu, jak M. tahal tašku (gezogen 
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hat) a musel použíti veliké síly, aby zabránil jejímu odnětí (Weg
reissen) . 

M. udával již u četnictva, že odešel kol 13 hod. 30 min. na vyhléd· 
nuté místo u cihelny na cestě, po které chodíval zřízenec Th. a kteroužto 
cestu mu ukázal spoluobžalovaný T., čekal na něho, dal se s ním do 
jednání vylíčeného Th-em, a když Th. začal psáti na lístek, uchopil za 
tašku. hodlaje mu ji násilně vytrhnouti a jí se zmocniti,což se mu však 
nepodařilo, jeŽJto ji Tb. pevně držel. Shodně se zodpovídal M. i v pří. 
pravné,;n říze')í, ud~v zejména, že ~htěl taš~u odnít~ zezadu., Dále se: 
2nal, ze nemel spravnou odvahu, ze pravdepodobne Th. drzel pevne 
tašku, takže mu ji nemohl vytrhnouti. K činu došlo na nádražní třídě 
v blízkosti městské cihelny. 

U. hlavního přelíčení opakoval tento obžalovaný, že uchopil tašku 
zezadu a tahal za ni (habe daran gezogen), aby ji dostal, že však ji 
železničář držel pevně. 

Skutková podstata loupeže se liší od krádeže tím, že při loupeži je 
používáno násilí proti osobě, za účelem zmocnění se cizí věci movité, 
-kdežto při krádeži je násilné zmocnění vyloučeno. Má·1i býti jednání 
posuzováno jako dokonaná loupež, musí míti znaky krádeže a musí 
přistoupiti další znak nás i I n é zmocnění se věci. Násilí ve smyslu 
i§ 190 tr. z." spočívá buď v ublížení skutkem (Uitliche Beleidigung«) 
nebo ve vyhrůžce. 

Fysické násilí - a to je předmětem obžaloby - musí směřovati 
proti osobě samé, 1. j. k překažení nebo překonání jejího odporu. Jest 
-jím pak každé účinkování na tělo druhého proti jeho vůli, jímž se odpor 
překonává nebo od začátku znemožňuje. Pouhé nečekané (nenadálé) 
vytržení věci z ruky, neprovázené zlým nakládáním, byť i jen uchopením 
za ruku, není ještě násilím, jaké má na mysli § 190 tr. z., jestiť násilím 
proti věci samé, a neopodstatňuje proto samo o sobě pojem loupeže, 
nýbrž pouhé krádeže (víd. sb. čís. 2182, Miřička: Trestní právo hmotné, 
str. 357, Altmann· Jakob, Kommentar zum osterreichischen Strafrecht, 
1. sv., str. 535, Finger, Strafrecht ll., str. 480, Lammasch-Rittler, 
str. 289). 

Uvedenými výsledky hlavního přelíčení bylo tvrzeno, že se obžalo· 
vaný M. pokusil nečekaně vytrhnouti tašku s penězi zřízenci Th., na nějž 
na cestě čekal. Za předpokladu, že shodné údaje pachatele i poškozeného 
jsou pravdivé, o čemž je rozhodnouti porotcům, nepoužil tento obžalo
vaný žádné vyhrůžky vůči držiteli peněz, ani na něho nevztáhl ruku, aby 
předem znemožnil jeho odpor proti odLětí peněz. Z obou výpovědí je též 
přípustný závěr, že obžalovaný M. použiv lsti, snažil se odpoutati pozor
nost Th. a jeho vůli soustředěnou jinak na opatrování peněz a využil 
okamžiku, kdy se domníval, že přirozený odpor jeho těla, držícího před
mět s penězi, je zmenšen odpoutáním pozornosti, jež zamý.šlel, i pohyby 
spojenými se psaním vlakových spojení, k vytržení, byť i prudkému, jak 
svědek udává, tašky s penězi a že jakmile pak narazil na odporující vůli 
svědka ucítivšího, že je mu taška vytahována, a projevivšího odpor proli 
(násilnému) vytržení tašky, nedotknuv se ho opět, upustil i od tahání 
tašky, takže se ani nepokusil pro jevený odpor držitele peněz přemoó, 
tím méně znemožniti přímým útokem na tělo napadeného (zlým naklá· 

) !~ 
- . 
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dáním) nebo po případě jen trháním taškou. Již těmito dvěma výsledky 
hlavního přelíčení byly tudíž napověděny skutečnosti, které při správ
ném použití zákona by opodstatňovaly u přímého pachatele skutkovou 
podstatu zločinu krádeže nedokonané podle §§ 8, 171, 173, event. též 
podle § 174, II c) tr. z. 

Byť i obžalovaný M. skutek obžalobou kvalifikovaný jako zločin 
podle § § 190, 193 tr. z. zcela doznal, nebyl porotní soudní sbor podle 
§ 320 tr. ř. zproštěn povinnosti, aby položením otázky eventuální ve 
směru zločinu podle §§ 8, 171, 173, 174, II c) tr. z. a případně dodat
kové otázky k ní na kvalifikaci podle § 179 tr. z. (krádež s obzvláštní 
odvážlivostí a lstí) umožnil porotcům vysloviti se o kvalifikaci činu roz
dílně od obžaloby, která, opírajíc se o výpověď svědka Th. a zodpoví
dání obžalovaného M., spatřuje již »v násilném vytržení« bez bližšího 
vymezení tohoto pojmu skutkovou podstatu loupeže. - - - - - -

čís. 5636. 

Na osobu, jíž byla udělena dočasná koncese - na př. za účelem vy
zkoušení nabízeného jí přístroje - dlužno s hlediska §§ 23, 24 zákona 
z~ dne 20. prosinc~ 1923, čís. 9 Sb. z. a n. z roku 1924 pohližeti po 
uplynutí doby kryté prozatímní koncesí jako na radiolmncesionáře, jehož 
povoleni zaniklo. 

(Rozh. ze dne 17. června 1936, Zm I 561/36.) 

N e j vy Š š í S o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stíž
nosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Plzni ze dne 18. 
března 1936, jímž byl stěžovatel uznán vinným přečinem podle § 24 
zákona z 20. prosince 1923, č. 9 Sb. z. a n. z roku 1924, zrušil napa
dený rozsudek v celém rozsahu a podle § 259, č. 2 tr. ř. zprostil obžalo
vaného obžaloby pro tento přečin. 

D li vod y: 

Zmateční stížnost napadající rozsudek z důvodu zmatků č. 4, 5, 9 a) 
§ 281 tr. ř. je opodstatněna. 

Rozsudek zjišťuje, že obžalovaný měl radiopřijímač s prozatímní 
koncesí, jejíž platnost uplynula 16. září 1935, a že přes to podržel u sebe 
radiopřístroj dále bez povolení, až mu byl 21. září 1935 zabaven. Roz
sudek reprodukující v tom směru obhajobu zřejmě bere za zjištěno dále 
i tvrzení obžalovaného, že na zkoušku koupený aparát si nemínil ne
chati a nechtěl jej, v čemž se kryje ve výsledcích trestního řízení oporu 
nacházející zjištění, že po uplynutí prozatímní koncese po 16. září 1935 
přístroje už nepoužíval, že jej dal prodateli k disposici a poštovnímu 
úřadu dne 20. září 1935 to oznámil. 

Na osobu, jíž byla udělena dočasná koncese na příklad za účelem 
vyzkoušení nabízeného jí přístroje, dlužno pohlížeti po uplynutí doby 
kryté prozatímní koncesí jako na radiokoncesionáře, jehož povolení za-
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. Zákon arci v § 23 spojuje tyto účinky se zániken: povolení po?le 
nIki~· není však závažného důvodu proti tom~, aby ste)ne by}o h!eden~ 
§ Ánik koncese prozatímní (dočasné), nebot v takovem p!lpade n~lll 
~a z ab se oprávněná osoba vzdala povolení a za~hovala pp tom \}'utu 
treba, y § 22 lit c) cit zák. kdyžtě jepovolelll od pocatku udeleno 
uvedenou v ,. . , 'O h' tO t' dsta c F 23 . d' sné a terminované svým trválllm. ru Y a re I o, . ve } 
J~\o č o~/ 1924 Sb. z. a n. obsahuje pak, zvláštt.'í .'!s.ta.noven! P:o l'np~d 
z~e~h~vávání radia po zániku povolelll, vyIUCUJIC1, aby Jakeko.l1, p~e· 
~hovávání radiopřístroj~ po uplynutí doby platnosh koncese bylo JIZ pre-
činem podle § 24 CIt. zak. , ". I ' o 

Trestní sankce nastupuje jen, kde jde o precho~avan:, , ne,muz ne: 
I dáno vůbec povolení, o němž tedy s~~tní ~prava ,v,:bec . v,edomos:l 

by °ab la kdežto v případech, kde doz.om orl\"any, ~vedely Jl~ na z,~· 
rf~dě Ypřlhlášky o udělení koncese, byť 1 pro~allmnl, Jak t~mf Je, v p~:. 
, ě souzeném že určitá osoba dovolene prechovava l:a 10 ,onn,~, zall
pad, .e kontrola zabezpečena a zákon svým ustanovelllm pnhllZl p,ak 
ze~\jukromému zájmu koncesionáře a umožňuje ~,u v. § 23 CIt. za~. 
1 oskytnutím dostatečné lhůty pro.vedení p~eyodu pnstroJe na osobu )1-
~ou což stejně nutno vykládati Jako plahcl 1 pro toho,,,k~O Sl ?~atnl 
doč~snou koncesi za účelem vyzkoušení n~bíz~néh~ m~ pn~ oJe; Je mu 
řiznati postačitelnou lhůtu k provedelll vracem pnstroJe dodavatel1, 

p "d" '·b" 
jenžJ~~ik~lfu~an(S1~a~~~ ~. ~~~~, 3321, 3841) důsledně, háji ~ta~o,:isko, 
že pouhé přechovávání přístroje radioamatérem, Jeho~, 0glavnem

l 
za: 

niklo, ve lhůtě záko',lné (§ ~3,oo~st. 2 cit. zák.), nebo u,ra em povo ene 

(§ 23 odst. 3 dt. zak.) nem nrecmem podJe § 2~, CIt. za~. , " 
z , ··'t" sudku plyne· že lhůta od 16. zan (vyprsenl prozallm. m e ZJIS em roz, ·kt bl" t . 

k ) d 21. září 1935 (zabavení přístroje), po ero~ Y pn;; rOJ 
uo~~~s:lova~ého bez povolení, nepřekročila lhůty stano~.e!1e v t .2{/lt; 
zák. a chybí tu tedy skutková povaha § 24 cll. zak. JIZ po o Je lVnl 

stránce. , 'd' zmatečn' stížnosti, Aniž bylo proto přihlížeti k ostatmm V'f.vo um . . 1 
bylo obžalovaného obžaloby na něho vznesene zprosllh. 

čís. 5637. 

Pfestupek podle § 8 zákona čís. 4/1931 Sb. z. a n. není deliMem 

trvalým ť '"t pok;ačoval-Ii kdo v neplněni své alimentační I!0vinnos 1 p.? urct?~ 
dobu po",dější nebránl jeho opětovnému odsouzent ok?lnost, ,~e byl JIZ 

pravoplatně odsouzen pro neplněni povinnosti vyživovati po urc.tou dobu 

dřívější. " 4/1931 Sb a se nevy-K návrhu podle § 9, odst. 1 zákona C1S. • • z. n.. _ 
žaduje formální usneseni pomčenského soudu; p~ob r~0I1~~h pom 
čenského soudu, že návrh na stíhání má býti poctan, nepnslusl neman-

želskému otcistiŽflOst. 

(Rozh. ze dne 17. června 1936, Zm I 564.) 

, 

T ~ 
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N e j vy Š š i s o u d jako soud zrušovací uznal po ústním 
o zmateční stížnosti generální prokuratury k zachování zákona 
právem: 

Rozsudkem krajského soudu v Hradci Králové jako soudu 
cího ve věcech přestupkových ze dne 4. června 1935, č. j. To VII 
35-3, jimž bylo vyhověno odvolání obžalovaného ]. F. z výroku roz
sudku okresního soudu v Hradci Králové ze dne 3. dubna 1935 
,č. t- ,T V 32/34-10, o vině obžalovaného a jímž byl tento rozsudek 
zmenen v ten rozum, že ,se obžalovaný zprošťuje podle § 259, čís. 2 tr ř 
'obžaloby pro přestupek podle § 8 zák. ze dne 16. prósince 1930, čís: 4 
Sb. z. a n. z roku 1931, byl porušen zákon v ustanoveních §§ 8 a 9 
odst. 1 zákona ze dne 16. prosince 1930, čís. 4 Sb. z. a n. z roku 1931: 

D ů vod y: 

Rozsudkem okresního soudu v Hradci Králové ze dne 16. března" 
1933 byl]. F. uznán vinným přestupkem podle § 8 zák. ze dne 16. pro
:since 1930, Č. 4 Sb. z. a n. z roku 1931, spáchaný tím "že v době od 
I. března 1931 do 16. března 1933 z hrubé nedbalosti' na své neman
'želské dítě k výživě a výchově ničeho nezaplatil, ač k tomu byl povinen 
takže musilo býti podporováno odjinud, zvláště nemanželskou matkou«: 
a za to odsouzen podle § 8 cit. zák. za použití § 266 tr. z. do vězení 
na 4 dny a ke ztrátě práva volebního do obcí a podle § 389 tr. ř. k ná
hradě nákladú na trestní řízení, a to podle §,::; I a 3 zák. ze dne 17. října 
1919, Č. 562 Sb. z. a n., podmíněně se zkušební dobou tří let, při čemž 
mu bylo podle § 4 posléze cit. zákona uloženo, aby podle svých sil ve 
zkušební době nahradil Škodu do té doby způsobenou částkou 3.620 Kč. 
'Tento rozsudek vešel ihned v moc práva. 

Rozsudkem téhož soudu ze dne 3. dubna 1935 byl pak týž J F. 
znovu uznán vinným přestupkem podle § 8 zák ze dne 16. prosince 
'11930, Č. 4 Sb. z. a n. z roku 1931. spáchanÝm tím, »že v době od 
16. března 1933 do 3. dubna 1935 z hrubé nedbalosti na své nemanžel
ské dítě k výživě ničebo nezaplatil, ač k tomu byl povinen, takže musil0 
býti podporováno odjinud, zvláště nemanželskou matkou«, a za to od
'Sl uzen podle § 8 posléze citovaného zákona do tuhého vězení na jeden 
týden a ke ztrátě práva volebního do obcí a podle § 389tr. ř. k náhradě 
útrat trestního řízení, a to podle § 2 zákona ze dne 17. října 1919, 
čís, 562 Sb. z. a n., bezpodmínečně. Proti tomuto rozsudku ohlásil 
obžalovaný odvolání z výroku o vině a trestu. 

Krajský soud v Hradci Králové jako odvolací soud ve věcech pře
stupkových vyhověl rozsudkem ze dne 4. června 1935 odvolání obžalo
va~1ého z výroku o vině a změnil napadený rozsudek v ten smysl, že se 
obzalovaný zprošťuje podle § 259, Č. 2 tr. ř. obžaloby naň vznesené a to 
:S tímto odúvodnením: ), Ježto dle znění ustanovení zákona: ;, Kdo 
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nesplní svoji povinnost ..... «, pře
stupek tento jest deliktem trvalým - durativním -, nemohl býti ob!Ža
lovaný pro týž čin znovu odsouzen, a to zvláště již proto ne, že obžalo
vanému prvým rozsudkem ve smyslu § 4 zák. č. 562/1919 Sb. z. a n. 
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mohlo býti též uloženo, a?y ~e vystříhal na?~~rného u~rácení v h?~tin
, h a dle svých sil krome nahrady al!menru jlZ splatnych, plahl tez na 

~\~menty budoucně v době zkušeb;ré splatné, a, jed~ání proti obme~;ní~ 
o obu života takto mu uloženym mohlo byh duvodem pro nanzem 

z~~~nu trestu podle § 6, čís. 3 zákona čís. 562/1919 S~. z. a n., a .~e 
1ho majetkové a výdělkové poměry! jak v .ro~su~ku pr~e~o ,soudu -,jlS
lěno, t. č. nejsou potěšitel~é. ,K~ome toh.o j~ jakek~l!. shhapl ;'Y!ouceno, 
dokud poručenský ,soud, jenz jest opr~vn,en; ;rem-ll op;avnena osob~ 
.' rávná místo m k návrhu na trestm shham, usnesemm pravoplatne 
svep, , , ' t'h' , ' I k'h t nerozhodl o návrhu ~orucr:lka na ?"est~l sIam nemanze s e o o c~. 
poručenský soud mUSl proh nernanzelskemu OtCI postupov~h. po~le za
kona jsou-li tu zákonné předpoklady. Zda tomu tak, podleh~ prez~ou
mání instanční cestou řízení ne~porr:ého, tak~e. prot~, us~~se':l1 p,oruc;n
kého soudu, že má býti nemanzelsky otec slthan, pnslusl teI?uz pravo 
~ekursní právě tak, jako poru~níkovi pr?ti. u~nesení ?oru~enskeho soudu, 
.. nž bylI. č. zamítnut jeho navrh na ,shham nemanzelskeho otce. (Rozh. 
~\ listopadu 1931, R I 884/31.) ....... Nestačí tedy pouhé postoupení 
propisu návrhu poručnice na stíhání«. 

S právním názorem soudu odvolacího, že přestupek P?clle § 8 z~k. 
ze dne 16. prosince 1930, čís. 4 Sb. z. a 11.. z roku} 931: j~ t. zv,, dehk
tem trvalým, nelze souhlas!ti. Ke sk:,tko~e podst~te, dehktu. trv.alych se 
vyhledává, aby pachatel privodll svym cmem urClty bezpravny stav a 
aby pak tento stav též udržoval. (Srov. Finger, Das Strafrecht, 3. vyd., 
I. sv., str. 575, Stooss, Lehrbuch des 6sterreichischen Stmfrechtes, 
2. vyd., str. 139, Miřička, Trestní právo hmotné, st~. 108, Folt~n, Grund
zfige des čechoslovakischen Strafrechtes, str. 34, a !.) S~utkova podsta~a 
zmíněného přestupku záleží podle § 8 posléze :lt. z~kona v tom, ;.e 
pachatel ),úmyslně ,nebo z. hrubé ne,?balos,li ~ep,lr:l SVOj~ povm~ost vy~l
vovati nebo zaopatrovatr ]1neho, takze opravneny je vydan nouzI nebo z~. 
musí, aby nebyl vydán nouzi, býti pod~orován odjinud« . .r~dl~ toho nem 
pochyby, že skutková podstata tohoto prestupku predpoklada, ze pach.at:1 
neplní zmíněnou povinnost po delší dobu, avšak z toho ;relze ?ovozovah, ,ze 
tento přestupek náleží k deli~tům trvalým. l?elik!~~pachan~ opo~mn~!ln; 
povinnosti k určitému jednám, a to o~orr;muÍ1:n, J,lm~, s.e zpusobu]e mClty 
bezprávný stav - přestupek zde .~ uvanu ])n~~ZejlCl je dehktem om!s
sivním tohoto druhu - nespada]1, jak ne]vyssl soud Jako soud zruso
vací dovodil již ve svém rozhodnutí ze dne 17. pro.smce 19~7, Zm ~l 
403/27 (čís. 3012 Sb. z. a n.), pod pojem 1. zv. de1rk!u trvaleho'JlO!!e: 
vadž u těchto omissivních deliktů nejde o trvalou cmnost srnerujlCl 
k udržování bezprávného stavu způsobeného opominutím po~innosti 
k jednání, jak ji předpo~ládá podst~ta t. z~: dehktu trvaleho. Pn tak~: 
vých deliktech omlssivmch nelze del:Í1 ~ecmnost o pach~telovu P? delsl 
dobu trvající v nečinnost, jíž se bezpravny stav zpusobu]e, a v pecmnost, 
jíž se přivoděný stav udržuje. Citovaným rozsu:dkem o~resn:ho soudu 
v Hradci Králové ze dne 16. března 1933 bylobzalovany uznan vmnym 
přestupkem podle § 8 zák. ze dne 16. prosince 1930, čís. 4, Sb. z .. a n. 
z roku 1931 spáchaným v době od 1. března 1931 do 16. brezna 1933. 
Skutek obžalovaného záležel tu v tom, že obžalovaný neplnil po tuto 
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dobu. svou alimentační povinnost vuc! svému nemanželskému 
opOl;unuv platiti alimenty, jež se staly splatnými v této době ~.-"-'-", 
k uemuž se vztahují citovaný rozsudek téhož soudu ze dne 3 
1935 :' zmíněný rozsudek soudu odvolacího, záležel však v tom, Že 
lovany n~splml svou al!mentační povinnost k témuž oprávněnému v 
od 16. brezna 1 ?~3 do 3. dubna 1935, tedy v tom, že obžalovaný 
pla!ll, ahmenty, Jez se staly splatnými za tuto dobu. Podle toho 
zn:.:nené dva skutky obžalovaného pokládati za totožné. Skutečnost' 
necmnost obžalovaného v době od 16. března 1933 do 3. dubna 19~5 
byla pokračovár:ím ve stejné nečinnosti obžalovaného v době od 1. .• 
1931 do 16. brezna 1 ?3~, nemS:~~ na tom r:ic niěniti. Nebyl-li podle 
tO,h?: Co u.ve.deno, zmmeny pozde]sl skutek obzalovaného totožný s dří
VeIS!':' ste]nym skutkell! obžalovaného,. pro, nějž byl obžalovaný již pravo
platne ods~uz,en, nebraml~ ods01!zem obzalovaného pro jeho pozdější 
skutek, o nemz se stala zmmka, zasada »ne bis in idemK 

Úvahy rozsudku soudu odvolacího o tom, jaká opatření mohla býti 
rozsudkem okresního soudu v Hradci Králové ze dne 16. března 1933 
podle § 4,zak~,ze dI.'e. 17.d}na }919, čís. 562 Sb. z. a n., učiněna, 
~. o tom" ze pnpadne )edna~1 obzalovanéh~ proti obmezením způsobu 
Zl.vota, lez mu mohla byl! ulozena, by bylo byvalo důvodem pro nařízení 
vyk~nu trestu podle, § 6, čís. 3 posléze citovaného zákona, nemají za 
daneho stavu v~c~ vyznamu PTo p,osouzení, zda obžalovaný směl býti od
souze,n pro zmmeny skutek, Jehoz se podle obžaloby dopustil v době od 
16.brezna 1933 do 3. dubna 1935; neboť i kdyby okresní soud v Hradci 
Kraloyé byl učinil svým rozsudkem ze dne 16. března 1933 na základě 
§ 4 zak. o podmíněném odsouzení všechna ona opatření, jež podle názoru 
rozsudku, sou;Iu odv~lacího učiniti směl, nebylo by to nikterak bránilo 
odsou~em obza~ovaneho pro skutek, jehož se dopustil podle obžalobv 
v dobe od 16. brezna 1933 do 3. dubna 1935, kdyžtě tento skutek nebyt 
po;Ile toho; co u:r~deno, totožný s dřívějším stejným skutkem, pro nějž 
obzalovany byl JIZ pravoplatne odsouzen. Ostatně nemá právní názor 
soudu od~olacího, že rozsudkem okresního soudu v Hradci Králové ze 
d~e } 6. brezna 19~3 ,t;J0hl~ býti obžalovanému podle § 4 zákona o pod
mlD:nell! odsouz:m tez ulozeno, »aby platil též alimenty budoucně v době 
zkusebm splatne«, opory v tomto ustanovení zákona. Skutečnost roz
sudkem soudu odvolacího zdůrazňovaná, že je rozsudkem soudu prvé 
stoJice ze ;Ine .3 .. dubna ~935 ~Fštěn?, že m~jetkové a výdělkové poměry . 
obzalovaneho nejsou t. c. potesltelne, nebranila rovněž nikterak v od
souzení obžalovaného pro .jeho skutek záležející v neplnění alimentační 
povinnosti v době od 16. března 1933 do 3. dubna 1935 kdvžtě roz
stl~k,em soudu odvolacího nebylo nic změněno na da].ší~ skutkovém 
z]!stení rozsudku soudu prvé stolice, "že obžalovaný mohl při dobré vůli 
alespoň něčím na obživu svého nemanželského dítěte přispěti«. 

Z !oho, co. uvedeno, plyne, že soud odvolací porušil zákon, a to v usta
novem § 8 zak. ze dne 16. prosince 1930 Č. 4 Sb. z. a n z roku 1931 
vyh?věl-Ij odvolání gbža!ovaného .8 zpro~til-li ho podle § 259, čís. :2 
tr. r. ob;aloby za prestupek za vmu mu kladený z důvodů zde dosud 
probranych. 
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Z citovaného odůvodnění rozsudku soudu odvolacího vysvítá, že 
soud odvolací vyhověl odvolání obžalovaného a svobodil jej podle § 259, 
čís. 2 tr. ř. od obžaloby na něj vznesené také s odůvodněním, že stíhání 
obžalovaného pro přestupek zde v úvahu přicházející bylo vyloučeno 
proto, že poručenský soud nerozhodlo návrhu poručnice nez!. J. M., 
aby bylo navrženo opětné stíhání obžalovaného pro přestupek podle § 8 
zák. ze dne 16. prosince 1930, Č. 4 Sb. z. a n. z roku 1931, formálním usne
sením, ač prý proti usnesení poručenského soudu, jímž se vyhovuje po
ručníkem učiněnému uávrhu, aby bylo navrženo stíhání nemanželského 
otce pro uvedený přestupek, přísluší nemanželskému otci právo stížnosti 
a ač prý stíhání nemanželského otce pro tento přestupek je nepřípustné, 
dokud nebylo v řízení nesporném pravoplatně rozhodnuto, že se vy
hovuje návrhu poručníkem učiněnému, aby bylo navrženo stíhání ne
manželského otce pro tento přestupek. 

Rozsudek soudu odvolacího spočívá i tu na právním omylu. Zákon 
ze dne 16. prosince 1930, čís. 4 Sb. z. a u. z roku 1931, ustanovuje 
v I. odstavci § 9: »Trestný čin uvedený v § 8 se stíhá veřejnou obža
lobou, ale jen na návrh. K návrhu je oprávněna osoba. která má právo 
na výživu nebo zaopatření. Není-li oprávněná osoba svéprávná, je místo 
ní k návrhu oprávněn poručenský (opatrovnický) soud (úřad)«. Podle 
toho je zcela nepochybné, že poručenský soud byl, jakmile shledal odů
vodněným návrh poručnice nezL ]. M" aby bvlo navrženo opětné stíhání 
obžalovaného pro přestupek podle § 8 posléze citovaného zákona, ihned 
oprávněn navrhnouti stíhání obžalovaného pro tento přestupek. Je 
pravda, že rozhodnutím nejvyššího soudu ze dne 3. listopadu 1931, 
R I 884/31 (č. 11141 Sb. n. s. civ.) bylo vysloveno, že proti usnesení 
poručenského soudu, jímž byl zamítnut návrh poručníka nemanželského 
dítěte, aby bylo navrženo stíhání nemanželského otce pro přestupek podle 
§ 8 zák. ze dne 16. prosince 1930, Č. 4 Sb. z. a n. z roku 1931, přísluší 
poručuíku stížuost (rekurs), avšak z toho nelze nikterak dovozovati, 
že uemanželskému otci přísluší stížnost proti usnesení porui'enského 
soudu, jímž bylo vyhověno návrhu poručníkem nemanželského dítět" 
učiněnému, aby bylo navrženo stíhání neman,želského otce pro uve
dený přestupek. O tom, má-li býti poručenským (opatrovnickým) sou
dem (úřadem) učiněn návrh v prvním odstavci § 9 posléze citovaného 
zi\kona uvedený, jest, jak plyne z povahy věci, poručenskémtl (opatrov
nickému) soudu (úřadu) jednati toliko s poručníkem (opatrovníkem), 
nikoli též s osobou, jejíž stíhání pro přestupek ;'Ode v úvahu přicházející 
má býti podle návrhu poručníkova (opatrovníkova) navrženo. Téta 
osobě nemůže býti v tomto nesporném řízení nikdy přiznáno postavení 
účastuíka nesporného řízení po rozumu § 6 zák. ze dne 19. června 1931, 
Č. 100 Sb. z. a n., o základních ustanoveních soudního řízení nespor
ného, poněvadž jde v tomto řízení jediné o to, má-li býti na ochranu 
práv porl/čence (opatrovance) učiněno opatření poručníkem (opatrov
níkem) navržené, tedy o otázku, již je posuzovati jediné s hlediska zájmu 
poručencova (opatrovancova). Nemůže-Ii však býti osoba, jejíž stíhání 
pro přestupek podle § 8 zák. ze dne 16. prosince 1930, čís. 4 Sb. z. a n. 
z roku 1931, má býti podle návrhu poručníkem (opatrovníkem) učině
ného navrženo, účastníkem příslušného nesporného řízení, nepřísluší 
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jí též právo stížnosti proti usnesení poručenského (o(~;t;~~~i~~~;~:r 
soudu (úřadu), jímž bylo vyhověno návrhu poručníkem_ 
učiněnému (§ 37 zák. ze dne 19. června 1931, čís. 100 z. a 
má se tu podobně jako v případě, v němž poručenský soud svolil 
aby poručník nemanželského dítěte podal na nemanželského otce 
na uznání otcovství a plnění otcovských povinností; v tomto případě 
přísl'!ší nemanželskému otci rovněž právo stížnosti proti opatření 
porucenským soudem učiněnému. (Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 
dne 30. srpna 1921, R I 825/21, čís. 1152 Sb. n. s. civ.) Formál_ 
ního usnesení poručenského soudu, že se vyhovuje návrhu poručnicí 
učiněnému, nebylo v souzeném případě třeba; poručenský soud byl jak 
bylo již uvedeno, oprávněn navrhnouti opětné stíhání obžalovanéhd pro 
přestupek zde v úvahu přicházející, jakmile shledal návrh póručnke . 
,odůvodněným. Tvrzení rozsudku soudu odvolacího, »že pouhé postou
pení propisu návrhu poručnice na stíhání nestačí«, je bezpředmětné 
ježto z přípisu poručenského soudu na trestní soud (trestní oddělenl 
soudu) ze dne 13. ledna 1934, plyne, že se poručenský soud neobmezi1 
na pou.hé postoupení protokolu o příslušném návrhu poručnice trestnímu 
soudu, nýbrž že navrhl tímto přípisem sám nové stíhání obžalovaného 
pro přestupek zde v úvahu přicházející. . 
. Podle to~o, co uvedeno, porušil odvolací soud zákon ze dne 16. pro

cmce 1930, c. 4 Sb. z. a n. z roku 1931, v ustanovení § 9, odst. I, vy
hověl-li odvolání obžalovaného a zprostil-li obžalovaného podle § 259 
Č. 2 tr. ř. obžaloby zřejmě též proto, že zaujal stanovisko, že v případech' 
v nichž je poručenský soud oprávněn k návrhu v § 9, odst. I posléze dto: 
vaného zákona uvedenému, nestačí k zavedení stíhání návrh poručen
ským soudem učiněný, nebylo-li před tím v nesporném řízení o návrhu 
poručníka nemanželského dítěte. aby bylo navrženo stíhání nemanžel
ského otce pro přestupek zde v úvahu přicházející, poručenským soudem 
rozhodnuto formálním usnesením návrhu tomu vyhovujícím a nebyla-li 
nemanželskému otci poskytnuta možnost podati stížnost proti usnesení 
poručenského soudu, jímž bylo návrhu poručníkovu vyhověno. Že soud 
odvolací zaujal toto stanovisko odporující ustanovení § 9, odst. I zák. 
'ze dne 16. prosince 1930, čís. 4 Sb. z. a n. z roku 1931 - podle tohoto 
ustanovení zákona ie veřejná obžaloba pro přestupek zde v úvahu při
cházející přípustná, jakmile poručenský (opatrovnický) soud (úřad) 
učinil návrh na stíhání pro tento přestupek - plyne zcela jasně z cito
vané věty důvodů jeho rozsudku počínající slovy »Kromě toho je jaké-o 
koli stíhání vyloučeno ... , .«. Bylo proto zmateční stížnosti podané ge
nerální prokuraturou podle §§ 33 a 479 tr. ř. k zachování zákona vy-
hověti. . 

čis.5638. 

Odvolací hlavni přeUčeni je zmatečné (§ 384, čís. 6 tr. ř.), nebyl-li 
v;eřejný obhájce obžalovaného přítomen při celém přelíčeni. 

Údaj bydliště a zaměstnáni v cestovnim pase je »podstatnou sku
tečností" ve smyslu § 394 tl'. zák. a »důležitou okolnosti« po rozumu 
§ 400 tr. zák. pro právo státu na kontrolu osob přecházejicich hranice a 
pro stanoveni mistnl příslušnosti úřadu oprávněného vydati cestovni pas. 
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paděláním veiíejné listiny ve smyslu § 394 tl'. zák. je i činnost t>O;d
.' zeného veřejného úředníka, který ve svém úředním postav~ni tr~~ym 
fl ůsobém připravuje vydání listiny, která se stane veřejnou ltstmou 
:'rve podpisem osoby opráv~ěné k jejímu vydání; subjektivní stránka 
skUtkové podstaty tohoto zlocmu. . 

(Rozh. ze dne 17. června 1936, Zrn IV 674/35.) 

N e j vy.š š í s o u d přezkoumav trestní věc proti B. S. a spoL~ 
obžalovaný~ pro z~očin padělání veř~j~é listi~y a!d., vyho~ěl zmatečm 
stížnosti obzalo,;aneho J. F., uplatnene ~ duvodu zmat,ecn0s.t! .?o~le 
§ 384 č. 6 tr. r., zrušil rozsudek odvolactho soudu s celym prehcemm 
ohleddě tohoto obžalovaného a nařídil nové odvolací hlavní přelíčení; 
dále vyhověl nejvyšš~ soud zmateční stí~nosti veřejného .žalobce, upla!
něné z důvodu zmatecnosti podle § 385, c. lb) tr. r., zrusll z tohoto du
vodu rozsudky obou soudů nižších stolic, pokud byly vadné ve výrocích 
o kvalifikaci trestných činů jednotlivých obžalovaných a kvalifikoval 
jejich činy: u B. S. jako o,sminás.obný zlo~in pad.ěl~n.í y.eřejJ.lé listiny 
podle § 394 tr. z., spáchany tak, ze B. S. Jako vere1ny uredmk zapsal 
proti pravdě ~odstatné skut~čnosti do ~istin, k~eré ,spisoval '; této v}~st: 
nosti u ostatmch obzalovanych Jednak Jako zlocm ucastenstvl v padelam 
veřej'né listiny podle § 69, č. I, 394 tr. z., jednak jako zločin účast~n
ství v padělání veřejné listiny podle § 69, Č. 2, 394 tr. z.; v ostatnlch 
směrech byly všechny zmateční stížnosti zčásti odmítnuty, zčásti za-
mítnuty. 

Z důvodů: 

Obžalovaný J. F. uplatňuje proti rozsudku odvolacího soudu for
mální zmatek podle § 384. č. 6 tr. ř. námitkou, že odvolací líčení -
pokud se právě při něm jednalo o jeho případech - bylo .konáno '! n~
přítomnosti obhájcově, ač podle § 56, Č. I tr. ř. byla obhajoba povmna. 

Ustanovení § 56, Č. I tr. ř. tu sice vůbec nepřichází v úvahu, neboť 
toto se týká jen obhajoby při hlavním líčení u soudu první stolice. Pr~ 
odvolací líčení však slanoví § 412, odst. 2 tr. ř., že v nepřítomnosŤl 
veřejného obhájce nelze je konati, není-li mu přítomen zvolený obhájce 
obžalovaného. 

Podle zápisu o odvolacím líčení byl sice veřejný obhájce stěžovatelův 
při celém odvolacím líčení přítomen a pronesl při něm i ohledně stěžo
vatele obhajovací řeč. To však se nesrovnává se skutečností, neboť podle 
zprávy vyžádané nejvyšším so~dem od vr~hního. sou~u, v~řejný obhájce 
obžalovaného Dr. H. za hlavmho odvolaclho pOJednavam byl nucen se 
vzdáliti. Na jeho místě byl podle této zprávy požádán jiný z přítomných 
tehdy advokátů o zastoueení ~ ten pře~nes~ i. za, obž~I?,::aného J., F. ~~
nečný návrh. Nemohlo vsak byt! konanym setremm Z]lsteno, ktery z pn
tomných advokátů zastupoval nepřítomného veřejného obhájce. 

Podle § 415, posl. odst. tr. ř. a § 302, předposl. odst. tr. ř. bylo 
sice možno za vzdálivšího se veřejného obhájce ustanoviti zástupce a po
kračovati v přelíčení. Když však ani osoba tohoto zástupce nemůže býti 
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zi.ištěn~ ~,když j~ patrpo, že, api obžalovaný J F., při odvolacím 
n~m preh~em pntomny, nevedel, kdo zastupuje v jeho obhajobě 
n~~o obhaJ ce, ,nemohl mu proto dát při hlávním odvolacím 
pnpa?nou p.otrebnou mfor;naci zvláště pro konečný návrh, 
,t~kova ,obhaJ?ba sm~sl~ z~kona o povinné obhajobě. Bylo proto v ., 
casÍl d~vodne zmatecm sÍlznosÍl vyhověno a rozsudek odvolacího s d 
byl zrusen. ou u 

Ohledr:ě .čjnu "uveder:ého v rozsudku soudu první stolice 
A 2X ,vytyk~Jl ,ste;,ovatele o~ž~lovaný I. S. a jeho obhájce, že 
bydh~te t;et;l. dulezltou, současÍl cestovního pasu. Už proto prý 
toto )ednam Jmenovanebo obžalovaného trestné a trpí prý proto nap , 
deny rozsudek zmatkem podle § 385, č. I a) tr. ř. ~ 

,Poně'ya~ž t~ jde .~ přečin pOdl,e § 400, odst. I tr. z., zřejmě se tu 
v'í~~ka" ze ;,daJ ,by~hste ~ cestovmm pase není skutečnost důležitá pro 
n~cl pravo, Cl pravm pomer. Toto us·tanovení nečiní rozdílu mezi práv 
sta,tu ~ pr,:vem sou~ro;ným. Jak)~ níž~ dovozeno při zmateční stížnoes~ 
,·ereJneho za!obc~, J~, ~daJ bydhste potrebný v cestovním pase pro kon. 
trolu OSO? pr,ech~zeJ:~lch, hramc~ ,republiky. Údaj ten je důležitý i pro 
stanovem mlstm pnslusnosÍl uradu oprávněného vydávati cestovn' 
pasy. . 1 

, 'Dotýká ,se ~roto, údaj bydliště v cestovním pase dozorčího práva 
statu n~d ,p~ech,;,zemn; hra?ic a v dúsledku toho je tento údaj skutečností 
pro zmmene pravo sta/u duležitou. 

I?a~ší n?;mitka ~mateční stížnosti popírající úmyslnost na tom zá. 
klade, ze obzalovany. po!vrd~1 údaj ,bydliště jen z ochoty a nebyl si vědom 
Jeho r:epravdlvost!, Je yplne ~yv~a~ena úsudkem odvolacího soudu do. 
voze,nym z :oho, ze obz,aloyany vedel, že bydliště f. M. ie v Ch., ba že 
se sam nabldl,k zaopa/rely cestovního pasu. Je tudíž dúvod zmatečnosti 
podle § ,~85, c., 1 a) tlé', r. v této námitce uplatňován bezdůvodně. 

ObhaJce ?bzalovanyc~ 1. S". E. O. a H. N. namítal, že údaje byly. 
vepsany do ~S!l~y .v dobe, kdy hstma nebyla ještě hotova a neměla ještě 
charakter verejne Ilstmy. 

Všechny Iyt~, nár;ritky vyřizuje nejvyšší soud z důvodu souvislosti 
pohroma?e s vynzemm z:nateční stíž:,osti veřejného žalobce, jenž vytýk<Í 
napadepe~u roz~udku d,uvod zmat~cnosti podle § 385, č. I bl, tr. ř. 
~r?to, 'fe cmy obz,~lovane!,~ ~. S~ pn;iž byl uznán vinným, nebyly kva· 
hfr,kovany, za zlocrn padelam vereJnych listin podle § 393 Ir. z., čin 
o~zal?vaneh~ I. S. ,uvedený, pod A 1) rozsudku soudu první stolice 
~ele cmy ~bzalova!,ych H. N. a E. O., jimiž byli uznáni vinnými, - z~ 
ucastenstvl, na zlocmu podle §§ 69, č. I, 393 tr. z. a čin obžalovaného 
M. O. za učastenství na zločinu podle § 69, Č. 2, § 393 tr. z. 

Zm~te~ní stížnosti v;!ej:,.~~o. žalo~ce nelze odepříti úspěch, pokud 
se domaha kval:flkace pnsnelsl, 1 kdyz s navrhovanou kvalifikací podle 
§ 393 tr. z. nem možno souhlasiti. 

, Zlo~inu, po~le § 393 tr. z. se dopustí veřejný úředník, který v oboru 
s,ve vereln~ pusobnosÍl vydá nepravou, nebo poruší pravou veřejnou 
hstmu, vzeJ.d;~1 ,ane~?, může-li z toho vzejíti někomu právní újma. 

Podle z]lstem mzslch soudů byl obžalovaný B. S. u okresního úřadu 
v I. Jako kancelářský pomocník pověřen připravovati vydání cestovních 
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,', sů a tyto sepsati. Jen to patřilo do oboru jeho působnosti, ale o vydání 
.pastovních pasů nerozhodoval. To konal okresní hejtman nebo jeho ná· 
~ěstek,kteří j~dině b~1i opr~v~ěni je vydati. Poněva~ tedy, neb'f:o 
borem jeho pusobnosh 1 vydam cestovmho pasu, nemuze. u neho litl 

o zločin padělání veřejné listiny podle § 393 tr. z., neboť am o padělání 
o ravého pasu po jeh~fádném v'fstav~n! ~u ,nejde. , ,," 
P Skutečnosti, na nez pouka,zule verelny zalobce ,ve sve, zm~teCt;' silz· 
nosti s nesprávnou subsumpcl pod § 393 tr. z., vsak vycerpava]l u ob· 
žalovaného B. S. v případech, v nichž .b'[l uznán, vinným, ;;kutko,vou pod· 
statu zločinu podle § 394 tr. z., steIne trestneho jako le zlocm podle 
§ 393 Ir. z., takže nutno přes nesprávné poz!,ač~ní tr~stných činů ,v~ 
zmateční stížnosti posouditi je podle obsahu vecnych namltek zmatecm 

t" sti s lznO . , h' "," d 'k kt' d'hl 'd l' Zločin podle § 394 tr. z. spac a ve~elny ure ~l, e~y - o, ~. ne- 1 
se od jinýeh příp~dů v tomto § uvedenych ---: z~plse proh pra,:de ~e!a~ou 
podstatnou skutecnost do hstmy, kterou splsule ve vlastnosh verelneho 
úředníka. 

Je zjištěno že obžalovaný B. S. jako kancelářský pomocník okres· 
ního úřadu byl právě v této své funkci pověřen svými představenými 
manipulací spojenou s připravováním cestovních pasů. Z toho třeba 
dovoditi právní závěr, že do cestovních pasů, jichž vydání připravoval, 
zapisoval údaje k jejich vystavení potřebné ve své úřední vlastn?sti jako 
veřejný úředník. Poněvadž tato činnost spadá pod ustanovem § 394 
tr. z. nesejde na tom, že při vystavování cestovních pasů konečné vy· 
řízen! bylo vyřízením okresního náčelníka nebo jeho z~stupce, kteří 
,jedině byli oprávněni vydávati cestovní pasy, co u~ sp~da pod, § 39~ 
tr. z.; zákon stejně trestá i takovou čin~?st, jakou mel ob'faloy~n~, t,tebot 
i on ve své úřední funkci vykonával pnpravou vystavem verelne hshny 
podstatnou část úředního výkonu, při čemž mu jako veřejnému úředníku 
bylo důvěřováno, že pro úředníka ~ověřeného vys!av~.n!m ce~tovního pasu 
připraví tuto veřejnou listinu, zpusobe!l' odp~v~dall~l,m ,zakonu. a ,~~u. 
tečným poměrům. Nesprávne bylo pn verelnem hcem u nelvysslho 
soudu poukazováno obhájcem spoluviníků obžalovanéh?, že,~ 39~ tr., z. 
předpokládá veřejnou listinu již vysta~en?u.;" v takoverr: pnp~de !,e:,l~ 
by přece o sepsání listiny, ale o porusem J1Z vY'st~v~e pr,ave vere!n~ 
listiny ve smyslu § 393 tr. z., takže § 394 tr. z. tresta, z~'e~:lne sepl?oven~ 
takové listiny, která se podpisem osoby k vystavem lellmu opravnene 
stane veřejnou listinou. 

Zbývá tedy dovoditi další náležitosti § 394 tr. z., 'fda šlo, o pod: 
statné skutečnosti, jež obžalovaný zapsal do cestovmch pasu prol! 
pravdě, a zda obžalovaný jednal úmyslně. 

Cestovní pasy slOUží k tomu, aby státní s?ráv~ měla ~o,:trolu osob 
překročujících hranice Československé repubhky, ]3~ J~ zr~l,!lO, z, § ~ 
zák. ze dne 29. března 1928, Č. 55 Sb. z. a n. K zarycem zml'.'ene presn~ 
kontroly předpisuje proto § 3, odst. I cit. zák., ze cestovr:t~ pas m~sl 
obsahovati kromě jiného též podstatné údale o osobě, pro mz le vydan; 
mezi tyto údaje však patří i údaj bydliště a zaměs!nání. B~z údaje, za; 
městnfmí a zvláště bydliště nejso!" osob~í údaje ul?lné. a J~n ~pravne 
osobní údaje mohou poskytnouti zaruku, ze kontrola Je presna a ze pasu 
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~e~ud~ ~~eužito. Úd~j by~liště a zaměstnání je důležitou pomůckou 
setr~m uradu o totoznosli osoby, jmenovitě při zahájení tohoto 
a pn, ro~hodnu!í, k}erý úřad má Možnost osoby ověřiti. Cestovní 
bez udaje zamestnaní nebo bydliště nebo s nesprávnými údaji 
by proto mnohdy, ztížily, případně i znemožnily přezkoumání 
nosl! osob cestovmmi pasy se vykázavších. 

'" Ok0.1no~!, ž~ b~~liště a zaměstnání lze změniti, ie nerozhodná 
pn spra~nych uda]lch ~yd)iš~ !l zaměs!l!ání v době žádosti o pas' 
vystavem lze prav1delne .zj1shl! 1 pozdeji tyto okolnosti třebas zmlěnl~né. 
a pak v šetření pokračovati. ' 

Pokud jde, o bydliště, sluší kromě toho podotknouti že podle 
odst. ~ CIt. zak. určuje se místní příslušnost úřadu p~si 
podle rádnéh? Jydliště občana v tuzemsku bydlícího a o pas; 
Je te~y bydl~ste osoby v cestovním pase popsané i z tohoto důvodu d 
slatnym u~aje~ o. r:í; Okol~ost" že v případech neodkladných můž';o o: 
.~Ie ~ ~ ~1t. zak. 1 urad docasneho pobytu vydati cestovní pas jako P, 
J1me~na je neroz~odná pro posouzení podstatnosti údaje bydliště v cis: 
tOVll:l~. pase. P!avem proto shledal odvolací soud ve všech případech 
y mc ! b~1 ,obzalovany B. S. uznán vinným, údaje bydliště případu' 
1 za~estnam za podstatné údaje o osobách v cestovních pasech poe 
psanych. -

, fo. s~bjektivní stránce se vyžaduje k naplnění zločinu p<l!dělání veřej 
nyc hstm po~l~ § 391 !r. z. úmysl, t. j. v konkretním případě vědomi 
o p~dstatnosh jednothvych do cestovního pasu uvedených dkolnosť 
a o JIch .~.epr~vdivos!i a ovšem vůle je do pasu v tomto vědomí uvésti 

Ze Zj1stene ?kutecnosti, že oMalovaný B. S. dlouhá léta vykonávai 
age~du ce~tovr:1ch ~~sů, že m~l. k t?mu potřebné vědomosti, a že se 
sn~z.11 v nekt~ryc~ ,pnpadech kryl! sve jednání nesprávnými zápisy i do 
SPd1S? 0dk:esr:~ho uradu] plyne, že dobře věděl o tom, že údaje ty jsou 
z uvo u vyse uvedenych podstatné. 

čís. 5639. 

. Nebezpečnou pohrůžku be~o~kladným n,ásilným činem (zbitimholi), 

§
Pronesenou, za ú~el~ zmocnem se CIzí veci movité, je podřaditi pod 

190 tr. zák., mkoh pod § 1 a 2 zákona čís 309/1921 Sb § 460 tr. zák. •.. z. a n. a 

(Rozh. ze dne 19. června 1936, Zm II 50/36.) 

Nej '" . n 'h v y s S 1 S o ~ d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
s a m o ~~.stup!lelstv1 do roz~udku senátu mládeže v Novém Jičíně ze 
d!le ,26. nJna ! 9?5, pokud JIm byl mladistvý provinilec K. B. uznán 
~mnym provm~mm ~hsku podle § I a 2 zákona Č. 309/1921 Sb 
§' :60' :. § 3 za§k0

3
na, c

k
' 48/} 931 Sb. z. a n. a proviněním krádeže podle 

. , l~,Z. a . za ona c. 48/1931 Sb. z. a n., zrušil rozsudek v na· 
I?akde?e casl!: dU,sledkem toho zrušil rozsudek i ve výroku o trestu 
.j~ ?Z, 1 ve vyroClch s tím souvisících a uznal obviněného vinným pro' 
vmemm podle §§ 190 a 192 tr. z. a § 3 zákona Č. 48/1931 Sb -. z. a n. 
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Z důvodů: 

Zmateční stížnosti státního zastupitelství nelze upříti oprávněnosti, 
pokud vytýká rozsudku, že skutkový děj nesprávným výkladem zákona 
uvažoval podle zákona, který se k němu nevztahuje (§ 281, Č. 10. tr. ř.). 

Rozsudek zjišťuje, že v lese u putny nasbíraných borůvek zůstala 
·dvanáctiletá J. V., že obviněný k ní přišel s holí v ruce a chtěl po děv
četi aby mu dalo nasbírané borůvky z putny, kterou mělo u sebe. Děvče 
mu'řeklo: »Nechej ty borůvky I« A tu obviněný přišel až úplně k němu, 
rozpřáhl se na ně holí, kterou držel v ruce, a hlasitě pTavil: » Drž hubu 
a jdi odtud I« Děvče se bálo, že je uhodí a proto uteklo domů, nechavši 
borůvky v lese. 

Je zkoumati, zda tato skutková zjištění rozsudku opodstatňují po-
hrůžku ve smyslu zákona proti útisku č. 309/1921 Sb. z. a n., jak vy
slovil senát mládeže, či pohrůžku ve smyslu § 190 tr. z., jak dokazuje 
zmateční stížnost. 
. Je připustiti, že pro naplnění pojmu 'pohrůžky ve smyslu § 190 tr. z. 
nestačí jakákoliv pohrůžka a že je třeba pojem ten rozlišiti od pojmu 
pohrůžky ve smyslu zákona proti útisku čís. 309/1921 Sb. z. a n. Tím, 
že § 190 tr. z. klade vedle sebe násilí spáchané skutkem a násilí spá
chané pohrůžkou, dává zákon již zde na jevo, že musí jíti o pohrůžku, 
která s ohledem na intensitu a dobu proveditelnosti se rovná násilnému 
skutku, to jest o pohrůžku směřující proti tělu a životu bezprostřední 
a okamžitou (rozh. črs. 2333 víd. a čís. 902 Sb. n. s. - Altmann, 
~tr. 535). Správnosti tohoto názoru nasvědčuje i výklad pojmu násilí 
V § 39 zákona na ochranu republiky, v němž ·se praví, že násilím je 
nejen skutečný násilný čin, nýbrž i nebezpečná vyhrůžka bezodkladným 
násilným činem. Nelze pochybovati o tom, že jednání obviněného, jak 
bylo rozsudkem zjištěno, naplňuje pojem pohrůžky ve smyslu právě 
uvedeném, uváží-li se, že šlo o bezprostřední pohrůžku zbitím, pro
nesenou v lese šestnáctiletým výrostkem ozbrojeným holí oproti dva
náctiletému osamělému děvčeti, takže tato pohrůžka se rovnala násil
nému skutku. Ježto pak toto násilí pohrůžkou učinil obviněný J. V-ové 
v tom úmyslu, a:by.se mohl zmocniti borůvek jí hlídaných, což také pro' 
vedl, jsou v jeho jednání splněny všechny složky skutkové podstaty pro' 
vinění podle §§ -J 90 a 192 tr. z.a podřadil-li napadený rozsudek skutek 
pbviněného skutkovým podstatám §§ I a 2 zákona Č. 309/1921 Sb. 
il. a n. a § 3 zákona Č. 48/1931 Sb. z. a n. a § 460 tr. z., uvažoval 
.0 skutku podle zákona, jenž se k němu nevztahuje. 

čís. 5640. 

Zákon nepredpisuje určitú lonnu pre návrh v smysle § 112 tr. zák.; 
podl'a § 90 tr. por. sa vyžaduje, aby súkromný ná\Th bol podaný u úra
dov a orgánov, uvedených v § 89, odst. 2 tr. por., aby v ňom bol určite 
označený trestný čin, a poldal' je to možné, aby boly uvedené údaje vzťa
hujúce sa na pachateYa a účastníka. . 

(Rozh. zo dňa 20. júna 1936, Zm III 241/36.) . 
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.N ~ j, v y Š ~ í s. úd, v trestnej ved proti J. R. pre zločin sp:renlev,~", 
zmatocnu sťaznQsf obzalovaného zčasti odmietol zčasti 

• 

Z dóvodov: 

'" Po~fa § 384, Č. ,II tr. p. uplatnená zmatočná sfažnosť namieta. 
;z~adost s predostrehm dokladov, podanú na štátne zastupiteYstvo v 
,dna I. marea 1934, neYze považovat' za návrh na zahájenie ue:sm,eoo 
pok~ačovania. "!"ýmto zmatočná ,sťa~nosť neprevádza formálny ZIIliHok 
po~1 a § 384, e. II tr. p., ktory ma na mysll len nedostatok zákQnitej 
,obzaloby, .. ale, p'rev.á~za ~ pocJ:;tat~. vecný. zmatok podfa § 385, č. I c) 
tJ. p. Zrnatoena st aznost v tejto clastke je !Jezzákladná. 

Záko,n nepredpisuje určitú, forI?u pre n~vrh v ~my?le § 112 tr. z., 
,aje, podl a § 90, tr. p. sa vyzaduJe, aby sukromny navrh bol podaný 
,u ~radov a, or~anov ~v~denych v §, 89, ods!. 2 tr. p., aby v ňom bol 
.ure~te, oznaceny trestny ~m) p~e ktory sa sf aznosť vedie, a pokia f je to 
l;lOzne" aby holy uvedene udaje, ktoré sa vzťahujú na pachatefa ako aJ' 
učastrllka. 

V s~denom prípa~e poškodená strana svojím podaním na štátne za
Iltupltel stvo v B. zo dna 1. marca 1934 sa odvolávala na póvodné trestné 
ůznámenie podané štátnemu zastupitef'Stvu v B. dňa 5. decembra 1933 
it prehlásila, ž~ póvodn~ tr~tné oznámenie rozši,ruje na prípady v tomto 
,novo,m podam uvedene a z13dala o urychlene prevedenie stopovania 
a vyselrovania. 0be podania označujú obžalovaného J. R. ako pachatefa. 

. J;la:kofko v póvodnom trestnom oznámení zo dňa 5. decernbra 1933 
Je, vyslovný návrh ,na' zavede~ie tr,estného l?okračovania proti obžalova
nemu 1. R. pre cmy v oznamem uvedene obsahuje podanie zo dňa 
,1. ;narca ! 934 zrejm~ prej~v na zavedenie trestného pokračovania proti 
obzalovanemu ]. R. aJ pre ciny v tomto podaní uvedené. 

čis. 5641-

~a úředníky p,?dle §§ 181, 101, odst. 2 tr- zák. je pokládati obectti 
zam~stn~c~, kt~rí, byli_.pověřeni vyb~áním příjmů, ať plynuly z pra
menu vereJnopravn1ch Cl soukromopravnich, nikoli však zaměstnance' 
soukromohospodářských výdělečných podniků obecních. 

(Rozh. ze dne 22. června 1936, Zrn I 529/36.) 

,N ej vy.š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížností 
o~zalovaného do rozsudku krajského soudu v Chrudimi ze dne 16. 
hrezna 1936, jímž byl,obžalovan~ uznán vinným zločinem zpronevěry 
po~le §, 181 tr. z., zrus!l napadeny rozsudek jako zmatečný a vrátil věc 
nalezaClmu 'soudu, aby Jl znovu projednal a rozhodl. 

~ čís. 5641-
279 

Z důvodů: 

Zmateční stížnosti nelze upříti oprávnění, pokud, dovolávajíc se dů- . 
vodů zmatečnosti podle čís. 5, 10 § 281 tr. ř., vytýká napadenému roz
~udku že se neobíral blíže zjištěním oněch skutečností, o něž by bylo 
možnd opříti úvahu,že vybrané poplatky za dodaný elektrický proud 
p za elektrické instalace, provedené městskou elektrárnou, hyly obžalo
vanému svěřeny z důvodu jeho veřejného úřadu. 

Zločinu zpronevěry v úřadě podle § 181 tr. z. dopouští 'se ten, kdo 
za sebou zadrží neb sobě přivlastní nějakou věc, která mu byla svěřena 
"j. důvodu jeho »veřejného ~státního nebo ?becního[ úřadu nebo, zvlá~!
ního příkazu vrchnostenskeho nebo obecmho«. lezto v souzenem pn
radě šlo podle napadeného rozsudku o osobu, která byla ve službách 
j11ěsta H., a jíž byly vybrané peníze svěřeny na podkladě jejího služeb
ního poměru, bylo zabývati se otázkou, zda šlo o věc svěřenou obžalo
~anému z důvodu jeho veřejného úřadu. Rozsudkový výrok sice uvádí, 
že obžalovaný byl městským Úředníkem, rozhodovací důvody pak slu
žební poměr obžalovaného rozvádějí šíře, neboť podle nich obžalovaný 
,byl v~ službách. města H. ?ůvodn~ j~ko kinooperatér, později též jako 
výběrcí poplatku za dodany elektflcky proud a za elektncke mstalace 
prováděné městskou elektrárnou, jakož i výběrčí dávky z piva v městě H. 
,Napadený rozsudek pouze všeobecně uvádí, že obžalovaný byl ve služ
bách města H. a vyjmenovává k tornu jednotlivé funkce obžalovaného, 
které vykctnával ve službách města, nerozebírá však blíže jednotlivé 
Složky činností obžalovaného tak, aby mohl býti zjednán podklad pro 
právní úsudek, zda a v kterých částech činnosti bylo obžalovaného po
kládati za veřejného úředníka, který byl mocí veřejného příkazu povinen 
pbstarávati práce vlády (§§ 181, 101, odst. 2 tr. z.). 

Je proto přisvědčiti zmateční stížnosti, poukazuje"li s hlediska dů
vodu zmatečnosti podle čís. 5 § 281 tf. ř. - sloužícího k dolíčení dů
vodu zmatečnosti padle čís. 10 § 281 tr. ř. - na to, že rozsudek po
nechal nevyřešenu otázku, zda obžalovaný jako výběrčí poplatkŮ za 
dodaný elektrický proud a z3' elektrické in~talace" proyeden~, městskou 
~lektrárnou jednal jako zamestnanec obecmho (mestskeho) uradu, nebo 
jako zaměstnanec uvedeného soukromohospodái\ského m~~tsk.ého I;o~
,lIiku. Nelze totiž pokládati zaměstnance soukromohospodan~kých vyde- -J 

,tečných podniků obecních za úředníky podle §§ 181, lOl, odst; 2 t~. ~. /
,(srov. Miřička, Trestní právo hmotné, 1934, str. 232). Takovym vyde
ječným podnikem jsou podle čl. I § 22 naříz~ní či~. 143~1922,~~', z. a n. 
soukromohospodářské podniky p~ovozovane ,obc~,.ktere, s~eruJl, podle 
~vé povahy k dosažení zisku a obcanstvo nem vereJnopraVn!rnl predplsy 
rmceno zařízení podniku užívati, nebo jeho výrobky odblrah. K mm 
,patří elektrárny, které poskytují za plat plnění, která by mohli provozo
,vati i soukromí podnikatelé za účelemvýdělečnýrn (srov. rozh. Boh. Sb. 
,čís. 1134/22). Byl-li proto ob~alovaný jako, výběrčí popl~!ků. za do~aný 
proud (nikoli dávky ze spotreby elektncke energie k uceluJ? osvetlo
vacím - srov. nař. čis. 12/1928 Sb. z. a n.) a za elektncke mstalace 
provedené městskou elektrárnou pouze zaméstnancem tohoto soukromo-



- čís. 5641 -
280 

,~~spodářského podniku obecního (zák. čís. 154/1924 Sb. z. a n 
CIS. 228~1?~4 S~: z. ,a n., Slovník veřejného práva, díl IV., str ., 
nebyl ,::ereJny~ uredmkem ve smyslu § 181 tr. z. Nelze ovšem . 
no~h" ze de.; pusobn~sh obce spadá i správa obecního majetku 
necJ:m ,r~zdll~,. zda Jde, o správu příjmů plynoucích do obecní 
z duvodu ver~Jnopravm~h CI soukromoprávních (srovn. rozh, 
S~; n. s.), a ze om zamestnanci obecní, kteří jsou ustanoveni 'J;~I~a-;;em (§ lOl, odst. 2 tr. z,) ke správě tohoto majetku JedznValáJjíštním 
~tre mc~ podl!, §.J81 tr. z. Ježto správou obecního majetku ro,mrneti 
,ak '~pra~u vydaJu tak správu příjmů, je za úředníka podle § I 
r?~la~alJ ,I toho obecního zaměstnance, který byl pověřen vylbír:!tmm 
pp~IJmu, at plynuly. z pra'!lenů veřejnoprávních či soukromoprávních 
. fl tom nerozhoduJe, zda Jde o obecního zaměstnance ustanovenéh ' 
místo syt . 'b' " ona s emlsovane, ne o pomocne sily smluvní třeba zatímně t 
110vené (srovn. rozh. čís, 3414 Sb. n, s.).' us a, 

, S těch~o hle~isek se ,~apadený rozsudek neobíral s,ll~UZ~' e~~bf~n~~ím~:u;o~~:,;;~L 
obzalovaneho (~ 281, CIS. 5 tl'. ř.), pročež zůstala r 
zda lze vybrané I;0pl~tky za dodaný elektrický proud a za eleKTr,""' 
m~~alace prov,edene '!lestsko';I~I~ktrárnou p,okládati za věc obžalovanému 
,sverel1ou z du,:~du Jeho v~reJl1eho (obecmho) úřadu ve smyslu § 181 
.tr. z. a }da tU~IZ skutek obzalovaného nebyl uvažován podle tohoto př d· 
pISU, ac se nan nevztahoval (§ 281, čís. 10 tr. ř.). e 

, N~lze ovšem přehlédnouti, že rozhodovací důvody zjišťují že ob' . 
~c.;vany byl ustanoven také výběrčím dávky z piva v městě H.' a že tZf 
j:ast ro;sud~u nebyla napadena zmateční stížností. O veřejnoprávní ~o~ 
ť~ze teto davky (srovn. nař. čís. 143/1922 Sb. z. a n., čl. IV. nař 
CI~. 15(1928 ,~b. z; a n.) nelze pochybovati a stejně nelze pochybovati 
,o "om, ze z~ ~r~?mky ::.e s~yslu ~, 181 tr. z. je pokládati i ony obecní 
;zn.~ence (VYhl!rc;!, kten byl! povereni vybíráním uvedené dávky zná· 
pOJu í§ 3 naT- CIS; 143/1922 Sb. z. a n.). Napadený rozsudek uvádí, 
,ze o~z~lovany vyblral poplatky za dodaný elektrický proud a za elek, 
,!ncke, lllstalace provedené městskou elektrárnou, jakož i dávku z piva 
ze doslo ~e s~hod~u 22.7~7 Kč 85 h, a zjistil dále, že větší část schodk~ 
,vzmkla hm, ze obz~lovany plati\ na účty spotřebitelů, kteří mu ve skuteč· 
,nos~ mc nezaplahl!, a že si ze scházející částky 22.797 Kč 85 h obžalo· 
,va~y ,p,onechal lZouze částku 2.000 až 3.000 Kč. Rozhodovací důvody 
IlvadeJ1l?ouze vs~ob~?ně, že 'si ~bžalovaný ponechal částku 2.000 Kč až 
,~;OOO Kc »,; penez Jim vybranych«, nerozlišují však, zda zpronevěřená 
,castka,.pochaze1a z P?platků za elektrický proud a za provedené itrsta' 
lace} CI z v'ybra~é davky z piv~, a zejména zda výše částky zadržené 
.~ davky ~ piva p're~~hu!e 500 I5c: tak aby mohl býti učiněn úsudek o tom, 
ze ~e obzalovany JIZ p::vl~stnemm si vybraných dávek z piva dopustil 
,zlocm~ zpronevery v urade podle § 181 tr. z. Ziistiti výši této částky 
p~de treba tehdy, ?u,de'!1 v novém řízení před soudem nalézacím zjed· 
nan P?dklad pro zaver, ze poplatky za dodaný elektrický proud a za pro
,,:,~dene mstalace nebyly obžalovanému svěřeny z důvodu veřeJ'ného 
~~. . 
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čis. 5642. 

pokud při zápisu slovní známky nebyl vzat zřetel hlavně na vyba
veni písmen, lonnu psaní a pod. (§ 2 zákona čís. 108/1895 ř. z.), roz
hoduje při řešeni otázky šálivosti známky dojem, který vyvolává u kupce 
grafický, zjev, ZVtlk a význam chráněného slova bez ohledu na vnější 
vybavem. 

(Rozh. ze dne 22. června 1936, Zrn 1531/36.) 

N e j v Y š š í s o u d jako soud zft1šovací vyhověl zmateční stížnosti 
soukromých žalobců do rozsudku krajského soudu v Mladé Boleslavi ze 

. ,dne 13. března 1936, jímž byli obžalovaní osvobozeni podle § 259, Č. 2 
tf. ř, od ohžaloby vznesené na ně pro přečin podle § 23 zák. na ochranu 
známek Č. 19/1890 ř. z., zrušil rozsudek v odpor vzatý jako zmatečný 
a uznal obžalované B. D. a V. V. vinnými podle obžaloby. 

Z důvodů: 

Soud zjistil, že pro zboží vyráběné soukromými žalobci, totiž pro 
likéry a lihoviny je zapsána slovní ochranná známka »Stoletá«, že obža· 
lovaní, rovněž výrobci lihovin, prodávali jimi vyrobený horký likér pod 
označením »Stoletá hořká«, a to i potom, když byli soukromými žalobci 

, ,upozorněni na ochranu slova »Stoletá« a i když bylo proti nim pro pře· 
čin podle § 23 zákona na ochranu známek trestní řízení zahájeno a oni 
~odpovědně slyšeni. 

Soud dále zjistil, že jak soukromí žalobci, tak i omalovaní vyráběli 
;1 prodávali hořký likér v lahvích tvarem od sebe nápadně se lišících, 
"patřených vignetami zobrazujícími horské krajiny, a to obžalovaní bez 
,postava soukromí žalobci s pO'stavou stařeny držící svítilnu a hledající 
koření, že na vignetě žalobců byla červeně vytištěna číslice »100«, slovo 
»Stoletá« a slova »likérová zvláštnost« jakož i údaje () tom, z čeho se 
likér skládá a jeho účinek jako likéru žaludečního, kdežto na vignetě 
obžalovaných byla černě vytištěna slova »Stoletá hořká«. 

Soud osvobodil obžalované s odůvodněním, že slovo »Stoletá« ustu· 
,povalo do pozadí, že hlavní význam mělo u kupitelů slovo hořká,. že ,tu 
,šlo o kupitele hořkého likéru, nikoliv o kupitele po rozumu § 25 CIt. zak. 
a dále že i ten kdo kupoval podle známky, vzhledem k různosti vignet, 
lahví ~ rozdílJ ceny mohl býti pobídnut k větší opatrnosti a že každý 
mohl při této pozornosti seznati, že jde o věci odlišné. 

Stížnost uplatňuje zmateční důvod podle § 281, Č. 9 a) tr. ř. a je 
v právu, pokud vytýká, že si soud neujasnil úplně pojem slovní známky 
a kupite1e podle známky. 

Z ustanovení § 2 zák. Č. 108/1895 ř. z. vychází na jevo, že je, pokud 
nebyl při zápisu slovní známky vzat zřetel hlavně na vybavení písmen, 
formu psaní a pod., rozhodný doj~n:" který vyv91ává gr~~ický zjev chrá· 
něného slova, bez ohledu na vneJsI vybavem, dale tez Jeho zvuk a 
význam. 
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Obžalovaní nepoužív r . k h ' • , 
',nýbrž s dodatkem »hořk:,,1 :Sj~e c rar;etelho slova »Stoletá« salno'ln"hn' 
tu byla pro průměrn 'h k ' se zre e em na tento aoaatek 
s výrobkem žalujícíc~O upce dana zaměnitelnost výrobků UD;,alov;,n"o1. 

Slovo hořká znamená v lido' I . . 
vyvolané ponejvíce použitými by~~ m uv~ ko~alku, ~ebo likér hořké 
mimo slova »stoletá« dna,,;!.?u rO!'}1 zal obcI měli na ,,,,, .. ,, 
výtažkem z alpských b ~ve eno »Llkerova ~vlastnost« a že výrobek 
měli uvedenu na VignJěl~v~:~~~~~rmu ,tovbar~u hh?vin. Obžalovaní ,.' , »vyro U jemnych lihovin«. 

• Z uve~eneho jasně plyne, že slova »hořk' b •. . pb~a~ovan;ycp jen jako označení druhu zbož' a<: /10 ~?~z!lo. ve vignetě 
.ho~keho hkeru. Tento dodatek tudíž b I bez I,,la o horke koralky, resp. 
Jeta;" neustupovalo nijak do pozaď p] d r tvyznam,u, neboť, slovo »Sto· 
.ZbOZl. I re lm o pouhym oznacením . 

• Průměrný kupec, jenž kupuje podle . k " horkou kořalku prostonárodne· h.k zna.m y, VI. ze chce, hořký likér 
ny' h l' ' , »01' ou" a Je při kupu 'h ' . m, c ce· I určitý výrobek, slovo "Stoletá« . • pro,pe.~ rozhod· 
.Jeden kupec doporučuje druhému hořkou . JSou m02;ny tez pnpady. že 
do~rou ,odporučí »Stoletou<(, Užívali-li tk':[~lku b ~ fe m~ Jako zvláště 
.sveho vyrobku slova »Stoletá« třebas i s ~ ~z tkO 

za ov,:D!, k označení 
vol~tJ.u kupců podle zvuku slova a . o. a en; »J:,0r!<a<> :;nohli vy- . 
ne Jejich výrobek, nýbrž výrobek so~~~~nf?d:': yresyedC~D!, ze kupují 
,hodoval ani nepatrný cenový 1'0 d'l • d l za obcu. Pn tom neroz
,cenu ~ožadují soukromí žalobci zza

l '~v~j' ~ýr~~!k~c nemusIl věděti, jakou 

Jezto, jak již uvedeno při sl " , 
,vigneta, v níž je .chráněné' slovo ~~~de~~amSd ťerozhodu!e její úprava, 
ne podle obrázku je zmateční stížnost ,vz y , se !<upuje podle slova, 
II ~kutková podstata přečinu podle § ~~uk~kmych zalobců odůvodněná 
~trance objektivní dána. za . na ochranu známek po 

čís. 5643. 

. Předpis § 9, odst. 2 zákona čís 130/1936 Sb 
Jde o řízeni před soudem nalézacfut b . z. a n. nerozlišuje, zda ne opravným. 

(Rozh. ze dne 23. června 1936, Zrn I 233/36.) 

N e j v y .š š í s o u d jako so d • , ~ ~matečních stížnostech obžalov~n;~hsfvW se usnesl při ústním líče~í 
~keh,: soudu trestního v Praze ze dne 6 '. a spol. do .roz.sudku k!31j

-
v~tele uznam vinnými zločinem vojenské ir~oJmce J 935, jl~Z byl! stezo· 
tZ~kona na ochranu republiky, že advokáti Di ),,0 ~ § 6, CIS. 2, odst. 3 
,zakClna ze dne 13. května 1936 <ís 130 Sb' . . a Dr. V. K. podle 
v tomto řízení před zrušovacím cso~d . z. a n .. n.emohou prozatím 
sledkem toho odložil zrus·ovacl' ll'c. ,ern vyst~povah jako obhájci; dů-. em na neurclto. 
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o ů vod y: 

K veřejnému lÍ'čení před nejvyšším jako zrušovacím soudem ustano· 
veném

u 
na dnešní den v uvedené trestní věci dostavili se jako obhájci 

pr. A. U., advokát v P., za obžalovaného F. W. aR. S. a Dr. V. K., 
,advokát v P., za obžalovaného J. T., A. B. a inž. W. F. Jde o zmateční 
stížnost jmenovaný·ch obžalovaných proti rozsudku nalézacího soudu, 
.jím

ž 
byli uznáni vinnými zločinem vojenské zrady podle § 6, čís. 2, 

{)dst. 3 zákona na ochranu republiky . 
Dnem 23. května 1936 nabyl však účinnosti zákon z 13. května 

1936 č. 130 Sb. z. a n., který mimo jiné v § 6 upravuje zvláštním způ
isobe~ podmínky, na kterých je učiněno závislým připuštění určité osoby 
jako o'bhájce v trestních věcech pro činy uvedené v § 36 a) zákona na 
ochranu republiky (srov. § 5 shora citovaného zákona) a tedy i pro 
zločiny podle § 6 zllkona na ochranu republiky. Pro přechodnou dobu, 
pokud nebude vyhlášen ministerstvem spravedlnosti seznam obhájců 
,oprávněných obhajovati, platí předpis § 9, odst. 2 cit. zákona, podle 
něhož oprávnění obhajovati v těchto trestnich věcech - a tedy i v sou· 
"ené věci _ závisí na dvojí podmínce, totiž že obhájce vykoná písemný 
slib a mimo to, že byl presidentem příslušného vrchního soudu též jako 
obhájce připuštěn. Oba obhájci vykázali splnění jen podmínky prvé, 
nikoli i podmínky druhé a též telefonický dotaz u presidia vrchního 
soudu v Praze zůstal v tom směru bezvýsledný, ježto o jejich žádosti 
;>:a připuštění nebylo dosud roEhodnuto pro neukončení potřebného 
šetření. Předpis § 9, odst. 2 cit. zákona zní jasně a určitě, ale též imperativně 
la musí býti proto přísně vykládán. Nerozlišuje, zda jde o řízení před 
soudem nalézacím neb o řízení opravné, a znění zákona neskýtá opory 
pHI volnější jeho výklad ve smyslu výkladu obhájců, že podle účelu zá
ikona (ratio legis) nelze vztahovati předpis § 9, odst. 2 cit. zákona i na 
,řízení opravné, kdy obhájci jsou do procesní látky již úplně zasvěceni 
z řízení první stolice provedeného za iejich účasti. 

Oba obhájci nemohou proto prozatím v této vlastnosti a v tomto 
i'ízení před zrušovacím soudem vystupovati; poněvadž však podle § 226 ,I'. ř. nelze za to míti, že se ob ž a lov a n í, kteří JSOU vesměs ve 
vazbě, dověděli o překážce, o niž jde, tak včas, že si mohli zříditi obhájce 
jiné, nezbylo, než odložiti zrušovací líčení na neurčito. 

čís. 5644. 

Dbvod zmatoěnosti podl'a § 384, čís. 6 tr. p. móže byť daný len ko, 
nanÚTI hlavného pojednávania v nepritomnosti osoby, ktorej pritomnosť 
zákon bezpodmienečne vyžaduje. Zmlitočnosť pokračovania v pripade, kedy nebolo dbané ustanovenia 
§ 406, odst. 2 tr. p .. , nastáva len v tej chvíli, keď odvolaci súd dá pre
čitať pri odvolacom hlavnom pojednávaní zápisnice a doplnení d6ka
rov; vtedytreba opravný prostriedok ihneď ohlásiť. 

(Rozh. zo dúa 23. júm 1936, ZIr. III 155/36.) 
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Najvyššísúdvt t' , , 
odst. I tr. z, odmielol zmI~~~] ;ťeazc; pro!!l ],vKk'dPre prečin podfa § 

nos pos o ene], 

Z dovodov: 

Poškodená uplatň' , d' " tr p reto v , u]e na]prv ovod zmatočnosti podfa § 384 v 
~~ed' Jkres~ý~ :K~~~h~ ~edkov, ,ko~ané k nariadeniu odvolacieho' c, 
prítomnosti žalob ' v me~laC} septe,mbn 1935, boly konané v 

stupitefstvo, ani ~á;~~hoo~I::Ypcs:dp~šl~~~e!jPr~dtY;l~~a~~fk štátn~ 
~adJr!~,1 s1;f::;":1~~5é u okresnéh() stídu v T: elna 14. aug:st~~ 935 

N ámietka že sa tieto výsl ch k I . 
,prítomnost' zákon prehlasuje :a Jetb~~~J v]. n~pnto:nnosti ?soby, klorej 
ustanovenia § 406 odst. 4 tr ed ,~ uz pre o m~lna, lebo podl'a 

§e~~b4ra~uj2 yrevecter;i!1 do~~z~~,\~iaosg~~~~~ s:a~~~ kz:~~~~~~tfV;d~rv :n' ,c: r. p, moze byt dany len konaním h I a v n é h o ,o da 
,. a van 1 a v neprítomnosti os b 't t' " PO] e • 
mienečne vyžaduje, o y, pn omnos ktofe] zakon bezpod. 

točn~!~~e~~~aSfa~~~at:fky mohla b~ ~reto spadat' len pod dóvod zrna
wedeniu dókazo~ stra~yC, ~otcrl' 'uPs't' tohz ze okr

4
eosný súd nepredvolal k pre-

dl' , anoveme ~ 6 odst 2 tl' ' ď . 
,pre vo ame strán pod zmatočnost'ou UpÚít· " ť h 'P; nana u]e 
točno,sti ,ie však vylúčené podl'a § 384 od t n~v~me o oto dovodu z;na
poruseme zákona nemohlo mat' I' ' s ' r. p" lebo toto formalne 

, v IVU na rozsudok Okresn' 'd t lOV suc na toto porušenie predpi'su § 406 d t 2 t' Y ,su o lZ, 

tí?~:k~hUt 1~0~l!~n~~~d~~e~~~~v~ralv~b~a :i~~~ rkIT!~~~:oiň;:L~!gi; 
,lez s U ocne dostavily Ostatne p dl' t'I" o o U 
,zmatočnost' pokračova~ia v prípaJe a dS ~~] jJraxi najvyššieho súdu 

~~~I;c~~ ~la~~~~aplOe]!'edvna,tveaj c~ví!i, ,~~ďo o~~~~~~í ~~Lin~re~~~čí~ať4~~i 
v . m zaplsmce o dopln n' ďk 

iVsak t:eba oprav';lÝ prostriedok ihneď ohlásit' (§ 384e old tO 4a~ov, v)teTdy 
~a v sudenom pnpade nestalo, ' s . r. p., o 

Cis.5645. 

K ~aplneniu skutkovej podstaty činu trestného podl'a ,§ 301 tr 'k' 
sa vyzaduje po subjektlvnej stránke nep . t r k' , • za • 
úmysel spósobiť druhému telesné POškO;::i: :llb umyse!, t: j. pria!l1y 
nestačí výsledok nezamýšl'aný sposob 'k f o porusenle zdravla; 
úmy~einým, ale smerujúchn k i~ému šk::ém~~y?s~l:chaltebl'ov~ sice 
domte vml1ika, že výsledok je možný. ' a e o puhe ve-

(Rozh, zo dna 23, júna 1936, Zrn III 256/36,) 

N a j v y Š š í s ú d v trestn' . t' J ' 
;činu podl'a § 301 tr z ,- e] veCl l?,ro} : A'i ?bzalovanému zo zlo-
pokial' uplatňovala d6vod ~~~~~~:s~atpo~~f,~ ~ta~n850slI, obl žalovaného, 

" ,c. b) Ir. p., 
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z tohoto dovodu zmatočnosti zrušil rozsudky oboch nižších súdov čo do 
kValifikácie trestného činu obžalovaného a kvalifikoval jeho čin ako pre· 
čin ťažkého telesného ub1íženia spáchaný z neopatrnosti podra § 310, 
odst. 1 tr. z. 

Z dóvodov: 

Výtkou, že ani v prípade, že obžalovaný skutočne strhol poškodeného 
s násypu záhrady, nedá sa usudzovať na úmysel poškodenia na tele 
a najma nie na to, že by bol obžalovaný chcel poskodenému zlomiť 
prsty na nohe (správne: náprstné kosti pr:tov), takže by jeho čin bolo 
možno kva1ifikovať najvyššie ako prečin podl'a 310 tr. Z., je vecne up lat
nený dovod zmatočnosti podl'a § 385, Č, 1 b) tr, p, Tejto námietke nel'ze 
odopret' oprávnenie, 

K naplneniu skutkovej podstaty činu trestného podl'a § 301 tr. z, 
sa vyžaduje po subjektívnej stránke nepriatefský úmysel ublížit' dru
hému na tele alebo poškodiť jeho zdravie, tedy priamy úmysel spósobiť 
druhému telesné poškodenie alebo porušenie zdravia, ako bezpečne ply
nie zo slov zákona: »ú my 's e lne ... , u b líž i na tele alebo po
š k o d í jeho zdravie .. ". ,«. Nestačí preto k naplneniu skutkovej 
podstaty tohoto trestného činu výsledok nezamýšl'aný, zapríčinený ko
naním pachatefovým ske úmyselným, ale smerujúcim k inému škodnému 
výsledku, alebo púhe vedomie vinníka, že výsledok je možný. 

Na to, v akom úmysle jednal pachatel', treba usudzovat' zo zistených 
skutkových okolností, ktoré sprevádzaly čin obžalovaného. V súdenom 
prípade ústily nižšie "údy ako skutočnost', že obžalovaný pristihol po
škodeného - lrinástročného A, H. - na záhrade svojich rodičov pyi 
trhaní ovocia, že ho chytil, viac ráz kopnul, udrel do hlavy a nakonec 
shodil s kamenitého násypu záhrady, vysokého dva metre, následkom 
čoho poškodený " tohoto násypu spadol a utrpe! zlomenie náprstných 
kostí favej nohy. Je bezpochybné, že toto poranenie nepovstalo ani od 
kopnutia, ani od uderenia poškodeného do hlavy, preto lieto činy dbža
lovaného treba ponechat' pri posudzovaní jeho úmyslu mimo úvahy. 
Zbýva teda pre posúdenie úmyslu obžalovaného len to, že poškodeného 
shodil s kamenitého násypu, vysokého dva metre, Na zlý úmyse! obžalo
vaného, tak ako bol vymedzený, bolo by možné uzatváraf len vtedy, 
keby bolo možné tvrdiť, že z podobného konania pravidelne nastáva 
ub1íženie na tele alebo porušenie zdravia, To tvrdit' ne!' ze, lebo at' už 
skok alebo shodenie s výšky dvoch metrov u mladého chlapca nemáva 
za následok pravidelne ani ublíženie na tele, ani porušenie zdravia, Ne' 
l'ze tedy ani bezpečne tvrdit', že obžalovaný nastalý výsledok musel pred
vídať, tým menej ovšem, že ho chcel privodiť. Nie je preto daná skut
ková podstata zločinu pedl'a § 301 tr. z, po subjektívnej stránke, Obža
lovaný však pn náležitej pečlivosti mohol si uvedomiť, že jeho čin je 
nebezpečný pre telesnú neporušenost' poškodeného, že m o ž e - nie 
však musí - mať za následok poškodenie tela alebo zdravia poškode
ného, jednal preto nedbale, keď vykonal čin ať už vo vedomí tejto jeho 
nebezpečnosti, ať preto, že si jeho nebezpečnost' neuvedomil, hocí si ju 
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Obžalovaní nepoužívali VV k h . , . 
,nýbrž s dodatkem »hořká« s~ c ra?eneho slova »Stoletá« sam()tnéhru 
tu byla pro průměrného ku a ] ~ se zret~lem na tento 
.s výrobkem žalujících. pce dana zamemtelnost výrobků VU.<alOvan'&"' 

Slovo hořká znamená v lid . I v , 
v,>:volané ponejvíce použitými b~~e n m uv~ ko~alku, r;ebo likér hořké 
mImo slova »stoletá« uveden II a".'1. ?U roml zalobcl měli na 
výtažkem z alpských bylin o), /kerova ~vláštnost« a že výrobek 
měli uvedenu na vignetě sv~:~f::n Irmu .tovbar~u lihovin. Obžalovaní 

Z d
'h u, ,>vyro U ]emnych lihovin« 

uve ene o' v " . 
"bžalovaných jen ]j:~~ b~~~~~~: Jlo~a »ho~~á,~ bylo použito ve 
ho~kého likéru. Tento dodatek t~d&\ ul ZbOZI, )ako hořké k?řalky, resp. 
leta;" neustupovalo nijak do pozadí p/ d %~Z tvyznahmy, nebotv sl?vo »Sto. 
zbozl. e lm o pou ym oznacemm druhu 

,Průměrný kupec, jenž kupuje dl' . v 
horkou kořalku prostonárodnev hp,ok' e znamky, VI, ze chce hořký likér 
ny'm h I' ' » or ou« a je při kup vh ' . ' c Ce· I určitý výrobek slovo >Stol t' 1 u pro ne o rozhod. 
,Jeden kupec doporučuje dr~hému 'h v e a«. v sou mo~ny též případy, že 
do?rou .0dporuČí »Stoletou«. Užív~~~~u kO~~lku ~ ze m~ jako zvláště 
.sveho vyrobku slova »Stoletá«, třebas i s tdd~z tkobzalov~m. k označení 
volah u kupců podle zvuku sl . o. a em »horka«, mohli vy. he jejich výrobek, nýbrž výrob:: :o~ťr~nf.lmr; přes~ědč~r;í, že kupují 
, odoval, am .r;epatrný cenový rozdíl vžd l zalobcu. Pn }o:n r;eroz· 
,cenu ~ozaduJ1 soukromí žalobci za '~VŮj ~ýr~~~~C nemusJ! vedeh, jakou 

. lezto, jak již uvedeno při slovn' . . 
,vIgneta, v níž je chráněné' slovo uveáe~namse r;erozhoduje její úprava, 
ne podle ~brázku, je zmateční stížnost s~u~zdyt he ~UpU]~ po~le slova, 
II ~kutkova podstata přečinu podl § 23 ~~myc zalobcu oduvodněná 
~trance objektivní dána. e zak. na ochranu známek po 

čís. 5643. 

. Předpis § 9, odst. 2 zákona čís 130/1936 S 
Jde o řízeni před soudem naléza " b b. z. a n. nerozlišuje zda 

Ctm ne opravným. ' 

(Rozh. ze dne 23. června 1936, Zrn I 233/36.) 

Ne t V}.š š í s o u d jako soud zrušovac' .. ,. 
~ ~mateclllch stížn?stech obžalovaných F W se usnesl pn ustmm líče~í 
.skeho soudu trestlllho v Praze zd' .. a spol. do rozsudku kra]. 
v~telé uznáni vinnými zločinem :oje~~k~' z~r~lllce i 935, jí~ž byli stěžo
,z~kona na ochranu republiky že advokát' ~ y 10 lJ § 6, CIS. 2, odsl. 3 
"akona z~ dne 13. května 1936 "ís 130 ISb r. '.' a Dr. V. K. podle 
v tomto rízení před zrušovacín'I C • • z. a n. nemohou prozatím 
sledkem toho odložil zrušovac' I,~ou?em vystr;povati jako obhájci' dů-

. 1 lcelll na neurCltO. ' 
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Důvody: 

K veřejnému Učení před nejvyšším jako zrušovacím soudem ustano
venému na dnešní den v uvedené trestní věci dostavili se jako obhájci 
pr. A. U., advokát v P., za obžalovaného F. W. a R. S. a Dr. V. K, 
ildvokát v P., za obžalovaného J. T, A. B. a inž. W. F. Jde o zmateční 
stížnost jmenovaných obžalovaných proti rozsudku nalézacího soudu, 
.jímž byli uznáni vinnými zločinem vojenské zrady podle § 6, čís. 2, 
ůdsl. 3 zákona na ochranu republiky. 

Dnem 23. května 1936 nabyl však účinnosti zákon z 13. května 
1936, Č. 130 Sb. z. a n., který mimo jiné v § 6 upravuje zvláštním způ
'sobem podmínky, na kterých je učiněno závislým připuštění určité osoby 
jako obhájce v trestních věcech pro činy uvedené v § 36 a) zákona na 
ochranu republiky ( srov. § 5 shora citovaného zákona) a tedy i pro 
.zločiny podle § 6 zákona na ochranu republiky. Pro přechodnou dobu, 
pokud nebude vyhlášen ministerstvem spravedlnosti seznam obhájctl 
Ilprávněných obhajovati, platí předpis § 9, odsl. 2 cit. zákona, podle 
něhož oprávnění obhajovati v těchto trestních věcech ~ a tedy i v sou· 
;7.ené věci - závisí na dvojí podmínce, totiž že obhájce vykoná písemný 
,slib a mimo to, že byl presidentem příslušného vrchního soudu též jako 
obhájce připuštěn. Oba obhájci vykázali splnění jen podmínky prvé, 
nikoli i podmínky druhé a též telefonický dotaz u presidia vrchního 
soudu v Praze zůstal v tom směru bezvýsledný, ježto o jejich žádosti 
;7.a připuštění nebylo dosud rozhodnuto. pro neukončení potřebného 
,šetření. 

Předpis § 9, odsl. 2 cil. zákona zní jasně a určitě, ale též imperativně 
,a musí býti proto přísně vykládán. Nerozlišuje, zda jde o řízení před 
soudem nalézacímneb o řízení opravné, a znění zákona neskýtá opory 
pro volnější jeho výklad ve smyslu výkladu obhájců. že podle účelu zá
,kona (ratio legis) nelze vztahovati předpis § 9, odsl. 2 cil. zákona i na 
lřízení opravné, kdy obhájci jsou do procesní látky již úplně zasvěceni 
z řízení první stolice provedeného za iejich účasti. 

Oba obhájci nemohou proto prozatím v této vlastnosti a v tomto 
lřízení před zrušovaCÍm soudem vystupovati; poněvadž však podle § 226 
tl'. ř. nelze za to míti, že se ob ž a lov a n í, kteří jsou vesměs ve 
vazbě, dověděli o překážce, o niž jde, tak včas, že si mohli zříditi obhájce 
jiné, nezbylo, než odložiti zrušovací líčení na neurči to. 

čís. 5644. 

Dovod zmiitočnosti podl'a § 384, čís. 6 fr, p. mMe byť daný len ko
naním hlavného pojednávania v neprltomll'osti osoby, ktofej prítomnosť 
zákon bezpodmienečne vyžaduje. 

Zmiitočnosť pokračovania v prlpade, kedy nebolo dbané ustanovenia 
§ 406, odst. 2 tr. p., nastáva len v tej chvili, keď odvolací súd dá pre
čitať pri odvolacom lIlavnom pojednávaní záplsnice a daplneni doka
zov; vledy treba opravný prostriedok ihneď ohlásiť. 

(Rozh. zo dňa 23. júna 1936, Zm III 155/36.) 

I: 
[ 

I 
I, 

I 



~i 
;0" 

~' 

- čís. 5645-
284 

dr; ~ V Y š š í ~ úd V tres!n~j vec! proti J. K. pre prečin podfa § 310 
,Q s. r. z. odmletol zmatocnu sťaznosť poškodenej. ' 

Z dovodov: 

Poškoden,á u~latňuje najprv dovod zmatočnosti podra § 384 ' 6 
,tr. ~. preto, .ze vysluchy svedkov, konané k nariadeniu odvolacieho' S~d 
;pr~ okresnY,m sudom v T. v me~iac.i septembri 1935, boly konané v n~ 
;pnt~m~ostr zalobcu,.lebo okresny sud k nim nepredvolal ani štátne za
stupltelstv~, am pravneho zástupcu poškodenej. Sťažovatefka má as' 
nad~yslt vyslechy konané u okresného súdu v T. dňa 14. augusta 193J 
a na 5. septembra 1935. 

. Námie~ka, že sa tieto výsluchy konaly v neprítomnosti osoby ktore' 
,pntomnost zakon prehlasuje za nezbytnú, je už prdo mylná, lebb podf~ 
ustanov~m~ § 406, ods!. 4 tr. p., nedostavenie strany k výsluchu svedkov 
n§ezabra,:u]e prevede~~u dok,azova.nia. Ostatne dovod zmatočnosti podf a 
, .384, c 6 tr. p. moze byt dany len konaním hla v n é hop oje d
fl a v ': n 1 a ,v n.eprítomnosti osoby, prítomnosť ktorej zákon bezpod
mlenecne vyzadu]e. 

, NMnietk~ sfažovat:fky mohla by preto spadať len pod dovod zrna
tocno~tI p~dla § 384, c. 5 tr. p., totiž že okresný súd nepredvolal k pre
wedemu dokazoy strany, ho.ci ;rsta',l0venie § 406, odst. 2 tr. p. nariaďuje 
,pr.ťdvo!a!lle Jtran pod zmatocnost ou. Uplatňovanie tohoto dovodu zrna' 
tocno,stI .le v~ak vylúčené podYa, § 384, ods!. 3 tr. p., lebo toto formálne 
P?ruseme zakon~ nemohlo mat vltvu na rozsudok. Okresný súd totiž 
s~c n~ toto,pon:set;ie predpisu § 406, ods!. 2 tr. p. upozornený, vypocui. 
wset~ych uz sl;vseny~h svedkov znova na roku konanom dňa 7. októbra 
,19~:J, ku ~toremu nadne predvolal obe strany, ktoré sa k tomuto roku 
,Ire,:. s~utoc,ne dOSt~Vlly .. Ostatn~ podYa stálej praxi najvyššieho súdu 
,zmatocnost pokra~ovama v lmpa~e nedodržania ustanovenia § 406, 
lJ~st. 2 tr. p. nastava len v tej ChVlli, keď odvolací súd dá prečítaf prl 
I}, volacom hlavnom pojednávaní zápisnice o doplnení dokazov vted 
Nsak t~eba opravr;ý prostriedok ihneď ohlásiť (§ 384, ods!. 4 tr. p.). T~ 
oSa v sudenom pnpade nestalo. 

čis. 5645. 

K ?apI~eniu skut.k0v,ej p~dst~ty činu trestného podl'a § 301 Ir. zák: 
~ vyzadu!e ~, subjektwne] stránke nepriatePský Úlnysel, t. j. priamy 
umys~~ s~osoblt druhému telesné poškodenie alebo porušenie zdravia' 
~estacI ';'Ysledok nezamýšraný, sposobený konanhn pachatePovýtn slc~ 
umy~elnym: ale ,;;merujúcim k inému škodnému výsledku alebo púhe ve-
domle vlOntka, ze výsledok je možný. ' 

(Rozh. zo dňa 23. júna 1936, Zrn III 256/36.) 

" N a j ~ y š š í s ú d v trestnej veci proti J A., obžalovanému zO zlo
,cmu rodla ~ 301 tr. z., vyhovel zmii!ocnej sfažnosti obžalovaného 
poktal uplatnovala dovod zmatočnosti podl'a " 385 c' I b) I. ' ~ l' r. p., 
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. tohoto dovodu zmatočnosti zrušil rozsudky oboch niž~ích súdov čo do 
~valifikácie trestného činu obžalovaného a kvalifikoval jeho čin ako pre
čin ťažkého telesného ub1íženia spáchaný z neopatrnosti podl'a § 310, 

ods!. I tr. z. 

Z dovodov: 

Výtkou že ani v prípade, že obžalovanÝ skutočne strhol poškodeného 
s násypU 'záhrady, nedá sa usudzovaf na úmysel poškode~ia na te!~ 
a najma nie na to, že by, bol ?bžalo~aný che!:l P?škode~emu "zlomIt 
prsty na noh~ (sp"áv~e: .,::,prstne 1{(~~!t pdov), takze by. jeho cm bolo 
možno kvalIflkovaf na]vyssle ako precm podfa 310 tr. .z., j~ v~cne uplat
ncný dovod zmatočnosti podfa § 385, č. I b) tr. p. Tejto namletke nel'ze 

odopreť oprávnenie. 
K naplneniu skutkovej podstaty činu trestného poMa § 301 tr. z. 

sa vyžaduje po subjektívnej stránke nepriatefský úmyse\ ublížiť dr,;,
hému na tele alebo poškodif jeho zdravie, tedy priamy úmysel SPOSOblf 
druhému te1esné poškodenie alt:bo porušenie zdravia, ako bezperne ply
nie za slov zákona: »ú m y 's e 1 ne. . .. ubl í ž i na tele alebo po: 
li k o d í jeho zdravie ...... «. Nestačí preto k naplneniu skutkove] 
podstaty tohoto t~estn~ho .činu vÝ,sledok nezamý.š~aný, z~príč!nený .ko
naním pachatefovym SIce umyselnym, ale smerujUClm k memu skodnemu 
výsledku, alebo púhe vedomie vinníka, že výsledok je možný. 

N a to v akom úmysle jednal pachatel', treba usudzovať zo -zistených 
skutkový~h okolností, ktoré sprevádzaly čin obžalovanéh~. V súdenom 
prípade zistily nižšie súdy ako skutočnosť, že obžalova~y prrst~~ol po: 
škodeného _ trinástročného A. H. - na záhrade svojlch rodlcov pn 
trhaní ovocia, že ho chytil, viac ráz kopnul, udrel do hlavy a nakonec 
shodil s kamenitého násyp~ záhrady, vysokého dva metre, n~sledk?m 
čoho poškodený S tohoto nas)'1Ju spadol a utrpel ~Iomeme naprstnych 
kostí favej nohy. Je bezpochybné, že toto poraneme nepovstalo am od 
kopnutia, ani od uderenia poškodeného do. hlavy, preto tieto. činy. obža
lovaného treba ponechať pri posudzovam jeho umyslu mImo uvahy. 
Zbýva teda pre posúdenie úmyslu obžalovaného len to, že poškodeného 
shodil s kamenitého násypu, vysokého dva metre. Na zlý úmysel obžalo
vaného tak ako bol vymedzený, bolo by možné uzatváraf len vtedy, 
keby b~lo možné tvrdiť, že z podobného l:onania pravidelne nastáva 
ub1íženie na !de alebo porušenie zdravia. To tvrdiť nel'ze, lebo ať už 
skok alebo shodenie s výšky dvoch metrov u mladého chlapca nemáva 
za následok pravide1ne ani ublíženie na tele, ani porušenie zdravia. Ne
l' ze tedy ani bezpečne tvrdiť, že obžalovaný nastalý výsledok musel pred
vídať tým menej ovšem, že ho chcel privodiť. Nie je preto daná skut
ková podstata zločinu padfa § 301 tr. z. po subjektívnej stránke. Obža
lovaný však pri náležitej pečlivosti mohol si uvedomiť, že jeho čin je 
nebezpečný pre telesnú neporušenosť poškodeného, že m o ž e - nie 
však musí _ mať za následok poškodenie tela alebo zdravia poškode
ného, jednal prclo nedbale, keď vykonal čit; ať ,už vo vedomí tejto jeho 
nebezpečnosti, af preto, .že si jeho nebezpecnosť neuvedomll, hOCl Sl jU 

\1 
'I 
:1 

II 
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pri náležitej opatrnosti uvedomiť mohol. Keďže pak následkom 
CI~U ~ast~lo ťažké poranenie. poškodeného, vykazuje jeho čin 
ebJekhvneJ ako aj po subJekhvnej stránke všetky náležitosti slnltkove,j' 
podstaty prečinu ,podYa § 310, odst. I tr. z. a bolo preto treba jeho či '.: 
kvahhkovať podl a tohoto miesta zákona. n 

čís. 5646; 

. Porušen.ie ustanovenia § 32 zák. čl. XXXVI:1908, bol-li obžalova_ 
nem~, kt?ry v d~be spáchania vraždy prekročil sice osemnásty, ale ne
dovr~i1 este dv~claty rok svojho veku, uložený trest podl'a sadzby § 278 
tr. zak. a § 1 zakona čís. 91/1934 Sb. z. a n. 

(Rozh. zo dňa 23. júna 1936, Zrn III 350/36.) 

,N a j v J Š Š í . s úd v trestnej veci proti M. Š., obžalovanému pre 
ZIOClll vrazdy, nasledkom opravného prostriedku generálneho prokurá
tora pre zach~vanie právnej jednotnosti podYa § 441 tr. p. vyniesol 
rozsudok, ktorym vyslovil, že pravoplatným rozsudkom porotného súdu 
pn kra]skom s~de. v Trenčíne zo dňa 21. oktábra 1935, Č. Tk 1003/ 
35-41, bol poruseny zakon v ustanoveniach § 32 zák. čl. XXXVI:1908 
§ ,278 tr. z. a § I z~kona zo dňa 3. m!~ja 1?34~,~ís .. 91 Sb. z. a n.; po: 
dIa § 442, posledny odst. tr. p., zrusll naJvyssl sud rozsudok ten Vo 
vyroku ? hl~vnom treste a vymeral 9bžalovanému znovu trest tento pod!'a 
§ 32 zak. cl. XXXVI: 1908 s pouzitím § 91 tr. z. káznicou na desať 
rokov. 

Z dóvodov: 

A Roz~udkom porotného súdu pri krajskom súde v Trenčíne zo dňa 
.d ',oktobra ! 935, Č. Tk 1003/35-41, bol obžalovaný uznaný vinným 
zlocJn?m vrazdy podYa § 278 tr. z. Na základe tohoto § a s použitím 
§ I zákona zo dňa 3. mája 1934, čís. 91 Sb. z. a n. bola mu ako hlavný 
tres~ uložená. káz?ica na .15 rok~v. S týmto rozsudkom Sa strany hneď 
po Jeho vyhlasem uspokoJIly, takze sa stal ihneď pravoplatným. 

P~dYa ro<;lného listu, vyhotoveného matrikárskym úradom, narodil 
S3 obzalov!my 2. septe!"b:a 1915. Tot? datum narodenia je aj v roz' 
sudku spravne uvedene. Cm, pre ktory bol obžalovaný odsúdený bol 
pod!'a rozsudku spáchaný 26. augusta 1935. Je tedy zrejmé že obŽalo
veny v dobe spáchania činu síce už prekročil osemnásty ale' nedosiahol 
ešte dvaciaty rok svojho veku. ' 

Zákon v § 32 zák. čl. XXXVI:1908 stanoví, Že káznicou od 10 do 15 
rokov !"á byť potrestaný p~chateY. d~pu~tivší sa zločinu, na ktorý zákon 
stanovl trest smrl! alebo dozlvotne] kazlllce, keď v dobe činu ske dokonal 
osemnásty avšak nie ešte dvaciaty rok svojho veku. Tým vylúči! § ten 
~. takom p;rípade užitie predpisov, ktoré ukladajú trest smrti alebo do
zlvotne] kazmce. 
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Na zločin, ktorým bol obžalovaný uznaný vinným, stanoví zákon 
v § 278 tr. z. trest smrti. Mal byť preto hYadiac na uvedený vek obžalo
vaného.tomuto uložený trest výhradne podYa sadzby stanovenej v § 32 
cit. zák. čL, stanoviacej dočasný trest na slobode, a nie pod!'a sadzby 
stanovenej v § 278 tr. z., ukladajúcej trest smrti. V dósledku toho ovšem 
ani ustanovenie § I zákona zo dňa 3. mája 1934, Čí's. 91 Sb. z. a n. 
(a tedy ani § 3), neprichádzalo v úvahu pri výmere trestu obžalovanému. 
ale ustanovenia hlavy VII. všeobecnej častí trestného zákona, pokia!' ho
voria o výmere trestu (§§ 89-93 tr. z.) . 

Keď prez to bol obžalovanému trest vymeraný podYa § 278 tr. z. 
a § I zákona zo dňa 3. mája 1934, čís. 91 Sb. z. a n., a nie podYa § 32 
zák. čl. XXXVI: 1908, bol rozsudkom porotného súdu porušený zákon 
v ustanoveniach § 32 zák. čl. XXXVI: 1908, § 278 tr. z. a § I zákona 
zo dúa 3. mája 1934, čís. 91 Sb. z. a n. 

čis.5647. 

Kvalifikoval-li sborový sM prvej stolice trestný čin proti cti, spá
chaný pred účinnosťou zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n., pre ktorý bola 
už pred účinnosťou tohoto zákona podaná žaloba, len za prestupok 
patriaci ku prislušnosti okresného súdu, riadí sa ďalší postup stolíc a 
použitel'nosf opravných prostriedkov zásadou § 41, čis. 3 cit. zákona; 
proti rozhodnutiu vrchného súdu je tedy pripustná zmiitočná sťažnosf. 

(Rozh. zo dúa 23. júna 1936, Zm IV 247/36.) 

Na j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti J B. pre prestupok pomluvy 
vyhovel sťažnosti obžalovaného do usnesenia vrchného súdu v Košiciach 
za dňa 10. februára 1936, ktorým bola jeho zmatočná sťažnosť od
mietnutá ako zákonom vylúčená, napadnuté usnesenie vrchného súdu 
zrušil a zmatočnú sťažnosť obžalovaného prijal na súd; z úradnej po
vinnosti na základe zmatočnej sťažnosti obžalovaného zrušil najvyšší súd 
z dóvodu zmatočnosti podl' a § 384, Č. 4 tr. p. rozsudok odvolacieho súdu 
zo dňa 21. októbra 1935 a uložil odvolaciemu súdu. aby vo veci znova 
pokračoval a rozhodol; zmatočnú sťažnosť obžalovaného poukázal na 
toto rozhodnutie. 

Dóvody: 

Na obžalovaného J. B. podalo štátne zastupiteYstvo dňa 9. f e b
r u á r a I 932 obžalohu pre prečin pomluvy pod!'a § I. § 3, odsl. 2, 
Č. 2. a § 9, Č. 4 zák. čl. XLI:1914, ktorú na hlavnom pojednávaní dňa 
12. apríla 1934 zmenilo potiaY, že čin obžalovaného kvalifikovalo ako 
prestupok utrhania na cti pod!'a § 3, odst. I zák. Č. 108/1933 Sb. z. a n. 
Krajský súd rozsudkom zo dňa 14. marca 1935 uznal obžalovaného 
vinným prestupkom pomluvy pod!'a § 2 zák. Č. 108/1933 Sb. z. a n. 
Proti tomuto rozsudku ohlásil odvolanie jednak verejný žalobca do vý-
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roku o treste, a to podl'a § 382 tr. p. pre nízky výmer trestu ako 
z dovodu zmatočnosti podl' a § 385, č. 3 tr. p. pre použitie § :21 tr 
o prest., jednak obžalovaný do viny a trestu. . 

Na pojednávaní konanom pred vrchným súdom označil 
vrchného štátneho zastupitel'stva odvolanie verejného žalobcu 
z dovodu zmatočnosti podl' a § 385 Č. 3 tr. p. za zmatočn~ st aŽJ1(lsf, 
a, y tejto časti s ním súhlasil, nap~oti tomu odvolanie podané 
vy~ky trestu vzal zpat. Vrchný súd, považujúc aj pnlslt'iedlok' 
obzalovaného za zmatočnú sfažnosf, rozhodol 
21. októbra 1935 o týchto opravných prostriedkoch ako o zmatc1čn'rch 
sfažnostiach, poukazujúc na to, že proti rozsudku súdu , ' 
ktorý rozhodoval len o trestnom čine prikázanom do oboru pó,s~bno<;ti 
okresného súdu, bola podl'a ustanovení § 381, odst. 2, č. 2 
odst. I, č. 2 tr. p. prípustná len zmatočnásfažnosť. 

Pr,otiv tO,mu~o .rozsudku o,dvolaci~ho ,súdu poda! obžalovaný včas odpor 
a zmatocnu staznosf, ktoru vrchny sud usnesemm zo dňa 10. februára 
1936 odmietol ako zákonom vylúčenú. Proti tomuto usneseniu vrchného 
súdu podal obžalovaný včas st'ažnos ť, ktorej nel'ze odopreť oprávnenie. 

Predpoklad rozsudku vrchného súdu zo dňa 21. októbra 1935 ako 
aj usnesenia zo dňa 10. februára 1936, ako by predmetom rozhodovania 
bol už u krajského súdu čin spadajúci do príslušnosti okresného súdu 
je mylný. Prečin pomluvy podl'a § I, § 3, odst. 2, Č. 2 a § 9, č. 4 zák' 
čl. XLI:1914 patril podl'a § 17, odst. I, č. 3 a 4 zák. čl. XXXIV:18i97 
k príslušnosti k r a j s k Ý c h s ú d o v. Za platnosti zákona Č. 108/ 
1933 Sb. z. a n. má sa tento trestný čin kvalifikovat' ako prestupok půdl'a 
§ 2, P9 prí~adev podl'a § 3 tohoto zákona. r:latí o ňom preto aj predpis 
§ 41, ,c. 3 z~k. c. 1~8/19,33 Sb. ~'v~ n., ~odla ktorého v trestnom pokra
co~am p!e c!ny spachane pred ucmnost ou tohoto zákona, ktoré neboly 
spach~ne tlacou a náležaly dosial' k príslušnosti krajských súdov, má sa 
I??kracovať p r e d s ú d o m d o s i a I' p r í s I u š n Ý m bol-li pred 
uCll~nosf ou tohoto zákona už podaný obžalovací spis. T ~k tomu bolo 
v sudenom prípade, lebo - ako bolo už uvedené - obžaloba bola po· 
daná už dňa 9. februára 1932. Patri! preto trestný čin, ktorý bol pred
metom rozsudku krajského súdu, aj za platnosti zákona č. 108/1933 
Sb. z. a n. k príslušnosti k r a j s k é ho sú d u, 'ktorý o ňom roz
hodoval v prvej stolici, a bolo preto proti rozsudku krajského súdu po
d!a ustanovenia § 38 I, odst. I tr. p. prípustné odvolanie k vrchnému 
sudu a proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podra § '426 odst. I 
č. 4 tr. p. ďalší opravný prostriedok, zmatočná sfažnosf.' , 

v r:okia~ odv,olacJ súd n~padnutým ,usnesepím vyslovil, že podaná zma
tOCt;~ s\azn?st obzalovan~ho ]e nepnpustna, a odmietol ju ako zákonom 
vylucenu, uClml tak nepravom. Bolo preto vyhovené st'ažnosti obžalova
ného, podanej do tohoto odmietajúceho usnesenia, toto zrušené a opravný 
prostriedok obžalovaného, vrchným súdom odmietnutý, prijatý k súdu. 

, O tomto opravnom prostriectku, podanom do rozsudku vrchného 
sudu zo dňa .21. októbra 1935, nemohol však najvyšší súd rozhodnúť 
vo ,vecl same], I,~bo z ~vedeného l?lyni~, že odvolací súd napadnutým 
rozsudkom zaprlClml dovod zmatocnosÍl podl'a § 384, Č. 4 tr. p., keď 
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ovažoval opravný prostriedok ,obžalovaného l~t;. za zmatoČtlú sť~žnosť 
~ vybavil ho ako tento opravny prostnedok UZSle!lO o)lsahu, ~dezto ,ho 
mal vybavit' správ~~, a1<,0 . odvola~l.le, tedy ako opril~ny prost,rtedok SIr: 
šieho obsahu, pripust ajucl P!eskumame. r~zsu~u sudu prve] st~bce ~] 
quoad factum a nie len z dovodov zmatocnosÍl presne stanoveny<:h za
konom. poneváč dóvodu zmatočnosti ~odra ~ 384.' Č. 4tr. p. treba dbať 

odra § 384, odst. 5 tr. p. vždy z uradne] povmnosh, bol napadnuty 
~ozsudok odvoladeho súdu zrušený podl'a § 34, odst. 1 por. nov. ~ § 404, 
dst. 1 tr. p. a vec vrátená odvolaciemu súdu s poukazom, aby IU, znova 

~rejednal, považujúc opravný pros trie dok obžalovaného, podany proh 
rozsudku súdu prvej stolice, za odvolanie. 

čís. 5648. 

Náhradní porotcovia, pokial' nenastúpili na miesto riadnych PO: 
rotcov, pod zmatočnosťou nesmejú byť prítomní pri porade a hlasovam 
porotcovo 

(Rozh. zo dňa 24. júna 1936, Zrn IV 133/36.) 

N a j V Y š š í s ú d v trestnej veci. pro!i ,lv K,. obžvalované!llu 
zo zločinu vraždy atď., vyhovel zmatocne] st aznosÍl .obžalovaneho 
a jeho obhájcu, uplatňovanej na základe § ~84, ~lS. 5 tr. ,ll., 
z tohoto dovodu zmatočnosti zrušil rozsudok porotneho s~du s }llavnym 
porotným pojednávaním a uložil krajskému ako porotnemu sudu, aby 
vo veci znova jednal a rozhodol. 

Z dóvodov: 

Dovod zmatočnosti pod fa § 384, čís. 5 tr. p. uplatňuj~ obžalovaný 
a jeho obhájca preto, že náhr::dn! por?leoVia bo~i PEít0!lllll'porade po; 
roleov a ich hl<!sovaniu. Zmatocne] st'aznosh v te]to cash nelze odopreť 
oprávnenie. ," .; I ; 

úradným záznamom porotného ,sudu zo dna 16. ,lanua.ra 193? ma 
najvyšší súd potvrdené, že n~hradm porotcovIa zostab v mlestnosÍl, kde 
sa radili a hlasovali hlavní porotcovia. 

členmi lavice porotcov v smysle rozlišovania podra § 348 tr. p. sú 
oni porotcovia, ktorí počtom 12 boli vylosovaní pod~a § 345 t~, p~, kým 
náhradní porotcovia podfa § 346 tr. p. vylo'Sovam sa stava]u c!~nml 
lavice porokov ,ba vtedy, keď podra losovacleho poradla nastupu]U na 
miesto niektorého člena porotného súdu. 

V § 14 por. nov je stanovené, že pri porade porotcova vynesení ich 
rozhodnutia možu byt' prítomní pod z~atočnost'ou. mi.mo porotcov ,1 e n 
predseda súdu a zapisovatef. Zákon tymto predptsU1e uzavrenost po· 
rady porotcova zabezpečuje, aby hlasujúci porotcovia bez každého vhvu 
mohli vykonávat' svoju povinnosť. 

Z tohoto ustanovenia zákona vo srovnaní s cit. ustanovením §§ 345, 
346 a 348 tr. por. bezpochybne plynie ďalej, že z prít~mnosti pri porad~ 
a hlasovaní porotcov sú vylúčení aj náhradní porotcovIa, pokla!' mektory 
z nich by nebol nastúpil namiesto riadneho porotcu. 

Trestnl. rozhodnuti XVIII. 
(9 
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, , Porušenie tohoto predpisn je podra § 14 por. nov. zakázané 
,:~sledkom zmatoč!l0sti a je tak do,vodom ~atoč:lOsti podl' a § 
C\S. 5df .. p. Uplatnovame, tohoto zmatku Je vlazane na podmienku 
lrol'ko. podl'a 3. odst. § 384,tr. p. nemo,že byť uplatňovaný ani ~, 
prospech, ani v prospech obžalovaného, je-li zrejmé, že toto lormól" 
porušenie nemalo vlivu na rozsudok. V súdenom prípade tedy nenloh, 
by byť uplatňovaný tento zmatok len vtedy, keď by sa ""olmlh; oko1:nosti: 
na základe ktorých by bolo bezpečne zistitel'né, že p'r íto1mnosť llaJnr"rl_ 
ných porotcov bola l'ahostajná pre rozhodnutie porotcov 
toho pre vynesenie rozsudkU. 

Podl'a spomenutého úradného záznamu boli síce predsedom k p 
rad e a h I a s o van i u pripustení len hlavní porotcovia, tým 
nie je vylúčené, že už púha prítomnosť náhradných porotcov, 
práve je zákonom zakázaná, mala prípadne pri porade a hlasovaní 
na rozhodnutie porotcova tým aj na rozsudok. Nel'ze na základe 
iá~namu ani inak s určitosťou tvrdif, že je zr e j m é,že 
pntomnosť tá nemala. Právom vytýkajú preto obžalovaný a, jeho OOllal"a 
zmatok podl'a § 384, čís. 5 tr. p., ktorého sa dopustil porotný súd 
že nedodržal predpis § 14 por. nov., porušenie ktorého je zakázané 
následkom zmatočnosti. 

čís. 5649. 

Prípadom uvedeným v § 11 tr. zák., v ktorých pominula trestnosť 
činu, rovná sa i pripad, ked' .obžalovaný úplne .odpykal trest ulůžený mu ' 
cudzůzemským súdům. Vtakům prípade můžnů však podľa § 15 tr. zák; 
zaviesť pokračovanie len tým ciel'ům, či hradiac na spáchaný trestný 
čin má byť vymeraný vedrajší trest straty úradu a volebnéhů práva do 
.obcí. . 

(Rozh. zodňa 24. júna 1936, Zrn IV 410/36.) 

ď Na j vy Š š í s,ú d v trestnej veci proti V. P. pre zločin krádeže 
následkom úpravného prostriedku pre zachovanie právnej jednotnosti, 
podaného generálnou prokuratúrou, vyniesol rozsudok, ktorým uznal 
tento opravný prostriedok úkladným a vyslovil, že pravoplatným roz
sudkom krajského súdu v Užhorode zo dňa 16. apríla 1936, č. j. Ti< VI 
528/34-36, bol porušený zákon v ustanoveniach §§ I1 a 15 tr. z.; 
podl'a § 442 posl. odst. tr. p. najvyšší súd zrušil uvedený rozsudok vo 
výroku o treste hlavnom a uloženie tohoto pominul. 

Do,vody: 

Rozsudkom krajského súdu v Užhorode zo dňa 16. apríla 1936 bol 
obžalovaný V. P. uznaný vinným zločinom krádeže podl'a §§ 333 336, 
čís. 4 a 8 tr. z. Na základe § 49, odst. 2 tr. n. za použitia § 92' tr. z.' 
pol mu vymeraný ako hlavný trest 15mesačný žalár a'podra § 341 tr. z. 
strata úradu a volebného práva do obcí na dobu 3 rokov. Podl'a § 94 
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bola obžalovanému do trestu. započítaná vazba 10 mesiacov ya
tr. Z· ktorú odpykal vN. (v Belgn). ~ozsu~ok ~tal. ~a pravoplatny~. 
zeDl;~e tenže trestný čin bol obžalovany odsudeny hez rozsudkom tr~-

: I' N v Belgii zo dňa 31. marca 1933 k trestu 10 mes!acov va
buna u \0 irankov pokuty. Trest ten si obžalovaný odpykal v dobe od 
zeDla a d 1'4' , 1934 18, februára 193~ o,. . ]anuar:: . , ' " 

, Trestné pokracovame prol! obzalovan~muv ~olo zave~ene podl a § 8 
keďže obžalovaný je československym statnym obcano~. v, 

tr. ~'odl'a § II tr. z. pre trestné činy spáeh~né československY1!i statnyl": 
, .' lušníkom v cudzine v prípadoch uvedenyeh v § 8 tr. z. (nejde-Ir toÍlz 
p11S, d uvedený v § 7 č. 1 tr. z.) nemóže byť v ceskoslovensku ~a
h ,l'~~~atrestné pokračova~ie, neni-li čin .trestný podf~ zákonov platnych 

aj mieste činu, alebo podl'a zákonov ceskoslovenskych, a I ~ b o po-
na I a -I i ]. e hot r e st n o s ť podl'a niektoreho z meh, alebo 
m1nu 'IV' d ký' d preminul-li mu trest pns usny cu zozems Ufa. " ' 

podl'a intencie zákona a do,~odovej zprávy ,k trestnemu zakonu (zak: 
čl V z roku 1878) rovná sa pnpadomv uvedenym V. § 11 tr. z., '! k to, 
r ; e h p o min u 1 a t r e s t n o 'S ť e I n u, I pn pad, ,keď obzalovany 
ú Yin e o d p Y k a I trest uložený mu cudzozemskym vsud0!l1' V tako~to 

I? d však l'ze podl'a § 15 tr. Z. zaviesf pokraeovame len ti:~ 
P!llpa e či hl'adiae na spáchaný trestný čin má byť vymeraný vedYaJsI 
cle om, " db' 
trest straty Úfadu a volebneho prava o o Cl. . . , 

Mýlil sa preto krajský súd v Užhorode, keď p~oÍ1 .u~tanovemuv §§ ! I 
15' tr z hoci tu jestvoval do,vod v y I u c u 1 u e I u I o z e n I e 

fr e s tu' h l~ v n é h o, vymeral obžalovanému tievž, trest '?traty s!o~ody 
re zločin krádeže, keďže tento trestný čin nenálezl medzl ~re~tne c:nY, 

p d 'v ~ 7 čís I tr z Citovaným rozsudkom kra1skeho sudu 
uve ene S , . .. , I v , b V I 'u hl y' trest Užhorode pokial' bol týmto sudom u ozeny o z~ ovanem avn 
~a slobode, 'bol tedy porušený zákon v ustanovemaeh §§ II a 15 tr. Z. 

Čís.' 5650. 

Z okůhlůstí, že nižši soudy uznaly, že jsou, 'Pú,?minky P!O ~už~ 
§§ 91 a 92 tr. zák. při výměřev tt:estu, nepl~e, ze uz průtů mel býti .0-

žalovanému povůlen i podmlneny odklad vykonu trestu. 

(Rozh. ze dne 26. června 1936, Zrn IV 358/36.) 

N e j v y Š š í s o u cl přezkoumav trestní věc pro~ :. ,;. a sp~l., 
obžalovaným pro zločin p~dle g, 176 tr., z atd., zmatecm shznost obza
lovaného f. Ž. zčásti odmltl, zcaslr zamltl. 

Z důvodů: 

Pro nepovolení pDdmíněného odkladu výkonu t!~t~ uplatněná, zma
teční stížnost namítá, že měl bý~ .~ovolen pa<}mllleny odkl~,d, vy§k091 trestu, když nižší soudy uz;:aly, z.e JSou ,podml?ky pro POUZltl § 
a 92 tr. z. Tato zmateční sttznost Je bezzákladna. 

,9" 

I. 
ii 
i1 

I 
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, Z!llateční stížnost přehlíží, že podkladem obou těchto ",jo-ob' 

ruzna ustanovení zákona založená též na podstatně různých "";ut:sKa,ch: 
V §§ 91 a 92 Ir. z, jde jen o výměru trestu podle poměru jeho 
~z~l~dem ~, tre~tní sazbě .a. zi,ištěným okolnostem přitěžujícím a 
~.~llclm, •• pn. otaz~e ,Podmmeneho odsouzení však ještě o odklad 
J1z. vymereneho a o Jeho případné nevykonání vůbec. Tu záleží na 
sl~e důvod~ nasv~čují~ích polepšení, neboť podmíněné 
mlsto Jen, Je-h oduvodnena naděje, že se obžalovaný polepší bez "úl"""". 
trestu, S tohoto stanOViska závěry odvolacího soudu nejsou v rO"Poru, 

čís. 5651. 

~ozsudky s?U?~ !,ižších stolic j~u zmatečné podle § 384, čls. 
tr. r., byla-Jt preJtceru konána v nepntorunosti Obhájce ačkoli obžalo 
vaný, stlhaný obžalobou pro zločin, žádal o jeho zřize~í (§ 56, čís.;; 
tr. ř.). 

(Rozh, ze dne 26, června 1936, Zrn IV 335/36,) 

N e j v y Š š í s o u d, přezkoumav trestní věc proti Š H obžalo 
v,:ném1:l pro zl?čin kr~deže atd" z úřední povinnosti z dův~'du zma: 
t~cnostl § 384, c: 6 lL ,~ .• podle § ~4, ods!. I p'OL !\Ov, zrušil v napadené 
častí rozsudky o]:>ou nlzsl~~ soudu s celym nzemm a uložil krajskému 
soudu, aby ve ven znovu Jednal a rozhodl; zmateční stížnost poukázal 
na toto rozhodnutí. ' 

Důvody: 

Obžalovaný ohlásil a provedl zmateční stížnost z důvodů § 384 č 9 
385, Č, I a) tL ř, ' ' , 

~ejvyš~í s~ud nemohl rozhodnouti o zmateční stížnosti, paněvadž 
se presvedcll, ze se tu vyskytuje zmatek podle § 384 Č, 6 tL ř. kterÝ 
Sl~;. upl~tněn, nebyl, ale jehož třeba dbáti podle § 384, posL odst: tr. i. 
z uredm povmnosti. 

.. Obžalovaný v. námi!kách ,proti obžalovacímu spisu žádalo obhájce 
z uradu, Podle obzalobneho SpiSU byl 'Obžalovaný žalován p'ro zločin podle 
§ 48 tr, nov" § 333, 336, Č, 7 tr. z, a zločin podle § 355 356 tL z, Podle 
obsahu spisů obhájce z úřadu obžalovanému vůbec nebyl ustanoven a 
hlavní přelíčení se konalo v nepřítomnosti obžalovaného bez přítomnosti 
obhájce, 

Po.~ěvad~. v souzeném případě šlo o zlo~in a obžalovaný žádal 
o obh~Jc~ z .. ur~du, !1y!a podle § 56, Č, 2 fL ř, obhajoba povinná, takže 
hlavm pre!lcem nest;'elo s~ konah v ne;J;ntomnosti obhájce, Když tedy 
soud .prym stohce pres to Jednal v nepntomnosti obhájce, způsobil tím 
fo~:n.allll zm~tek 'Podle § 384, Č, 6 tr. ř" takže hylo třeba rozsudky obou 
mzslch soudu v napadené části zrušiti a naříditi nové přelíčení. 
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čís. 5652. 

Přesná stylistická úprava tiskové opravy není předepsána. 
Předpis druhé věty prvniho odstavce § II a čtvrtého odstavce § II 

zál<ona čís. 126/1933 Sb. z' a n. o obsahu tiskové opravy nebrání, aby 
.. opravovatel upravil samostatně stylisticky v mez!ch rozsahu dovole

. ~éhO v § ll, odst. 6, § 13, čís. 2 tohoto zákona. 
Neopravňuje proto odpovědného redaktora odepříti uveřejněni tis

kové opravy. vyslovil-li žadatel v úv.?~í .větě ?pr~vy .poža~~ek .. ~ 
její uveřejnění, odvolav se na pnslusny zakonny predpls, a pnpoJII-b 
na jejím konci datum ke svému jménu. 

(Rozh, ze dne 30, června 1936, Zrn I 666/36,) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací uznal ~o. ús~ím líčení 
o zmateční stížnosti generální prokuratury na zachovalll zakona t~~to 
právem: Usnesením okresního soudu trestního v Praze ze dne II, 1'!Jna 
1935, Č, j, T IV 2445/35-4, jímž .byl~ zamítnut~ žádost Dr. V, B" ad,:o
káta v p" aby H, H, jako odpovedny redaktor casoplsu »R." byl uznan 
povinným uveřejniti v časopisu tom tisk?v?u opravu, ~asl~,:ou .m';! do; 
pisem ze dne L října 1935, a nahraditi utraty trestmho nzelll, Ja~oz 
i usnesením krajského soudu trestního v Praze lako soudu o.~vo!aclho 
pro přestupky ze dne 19, února 193?, č, J, Ts lil 165/35-2, JI,!,Z byla 
zamítnuta stížnost Dr. V, B" advokata v p" do onoho usneselll okres
ního soudu trestního v Praze, byl porušen zákon v ustanoveních § ll, 
ods!. 1 a 4 zák, ze dne 10, července 1933, čís, 126 Sb, z, a n, 

Důvody: 

Usnesením okresního soudu trestního v Praze ze dne ll, října 1935 
bvla zamítnuta žádost advokáta Dr. V, B, z p" aby odpovědný redaktor 
časopisu »R.« byl uznán povinným uveřejniti v t?!!'to časopise tiskov~~ 
opravu zaslanou mu dopisem. žadatele ze dne L. rllna 1935 ~ nahradlt1 
útraty řízení. Usnesením krajského soudu trestmho v Praze Jako soudu 
odvolacího ze dne 19, února 1936 byla pak zamítnuta též stížnost téhož 
žadatele do tohoto usnesení okresního soudu trestního v Praze, Též od
volací soud, stejně jako soud prvé stolice, be\ez,: ~~okázáno, že f!, .. H, 
je odpovědným redaktorem časopisu »R.«, v ]ehoz cI~le ze dne L n]lla 
\935 hyl uveřejněn článek pod nadpisem »He~bstl!lanoyer um dle SDP«, 
ve kterém se mluví též o žadateli Dr, V, B" ze hskova oprava byla od
povědnému redaktoru doručena d~pisem ze. dne L ř,íjna 1935, a s?u: 
hlasí plně s názorem soudu prve stohce, ze tlskova oprava zbytecne 
uvádí ve svém úvodě: OemaB § II des Oesetzes vom 10, Juh 1933, 
Z, 126 ersuche ich um Ver6ffentlichung der Berichtigung nachstehen
der, , .', , , .« a dále že na konci ještě obsahuje datum» L Oktober«, 

V důvodech usnesení krajského soudu trestního v Praze se praví: 
"Sluší uvážiti, že tiskovou opravou v podstatě v~~lastňuje se část tiskové 
sazbv a že tisková oprava v důsledku toho muze ohsahovatl tohko ty 
náleŽitosti, jež uvádi zákon. 

·f.,····;·.' 

, 
i' 
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v § ll, odst. 1, věta 2 zák. Č. 126/1933 Sb. z. a n. se uvádí 
v opravě mohou se uváděti toliko skutečnosti, které opravují nebo' 
vracejí skutečnosti ve zprávě obsažené; muže se však omeziti na 
popření pravdivosti skutečností ve zprávě obsažených. V odst. 4 
uváděj í se pak formální náležitosti tiskové opravy, t. j., že nnr"vo 
býti v čele označena jako »Tisková oprava«, ve svém úvodu má VU",dL()' 

vati k pojmenování a číslu periodického tiskopisu, v němž byla zor,,"'; 
uveřejněna, a pokud možno i k jejímu nadpisu a na konci má býti UVf'nM, 

ten, kdo za opravu žádal. 
Z uvedeného se podává, že výpočet těchto náležitostí věcných i for' 

málních je taxativní a tisková oprava žádných dalších součástí 
hovati nesmí. Ježto však žadatel do své vlastní tiskové opravy pojal slova 
»OemaB § 11 des Oesetzes vom 10. Juli 1933, Z. 126, ersuche ich um 
Veriiffentlichung, der Berichtigung nachstehender ..... « a dále» I. Okto
ber«, kteréžto údaje snad náležely do dopisu opravu doprovázejícího, 
nikoli však do tiskové opravy samotné, a připoj i! tak do opravy takové 
součásti, které byly po názoru odvolacího soudu zcela zbytečné a zákonu 
odporující a které také soud prvé stolice nemohl odstraniti ani za sou
hlasu žadatele vlastní úpravou ve smyslu § 14, odst. 4, věta 2 cit. zák., 
ježto nešlo o opravu věcných náležitostí tiskové opravy ve smyslu § ll, 
odst. 1, věta 2 cit. zák., nevyhovuje předmětná tisková oprava rovněž po 
názoru odvolacího sondu zákonu. 

Odvolací soud je tedy toho názoru, že soud prvé stolice právem pro 
uvedenou vadu žádost za tiskovou opravu zamítl.« 

Je plně souhlasiti s názorem odvolacího soudu, že tiskovou opravou 
se v podstatě vyvlastňuje jistá část tiskové sazby; zákon určuje, v jakém 
rozsahu se tak děje. Podle předpisu § ll, odst. 6 zák. Č. 126/1933 Sb. 
z. a n. až do dvojí výměry puvodní sazby bez jakékoliv náhrady, podle 
§ 13, Č. 2 a § ll, odst. 6 téhož zákona další (třetí) výměra puvodní 
zprávy za poplatek v zákoně určený. Zákon však nepředpisuje přesnou 
stylickou úpravu, jíž by žadatel za tiskovou opravu musel dbáti do nej
krajnějších podrobností, a nestanoví .. že by porušení této úpravy umož
ňovalo odpovědnému redaktoru odepříti uveřejnění; v tom směru pone
chává žadateli jistou volnost, omezenou jediné všeobecnými předpisy 
týkajicími se vlastního obsahu tiskové opravy (§ II, odst. I, věta druhá. 
a § ll, odst. 4 zák.). Z textace: >>Ve svém úvodě má odkazovati k po
jmenování a číslu periodického tiskopisu, v němž byla zpráva uveřej
něna, a pokud možno i k jejímu nadpisn, a na konci má býti uveden ten, 
kdo za opravu žádal«, nelze nikterak ještě dovozovati, jak to činí od
volací soud, že by zde výpočet těchto formálních náležitostí byl »taxa
tivní« v tom smyslu, že by v úvodu tiskové opravy nesmělo býti vůbec nic 
jiného uvedeno. Forma opravy je naopak nyní mnohem volnější, musí 
ovšem odpovídati předpokladum věty druhé odstavce prvního § II zák. 
Č. 126/1933 Sb. z. a n. a rovněž musí odpovídati náležitostem v druhé 
větě § II, odst. 4 dt. zák. uvedeným. Leč jinak ponechává zákon opra
vovateli volnost, aby si v těchto mezích, jakož i v mezích zákonem při
puštěného rozsahu - § ll, odst. 6 a § 13, Č. 2 - podle okolností da
ného případu opravu samostatně stylisticky upravil. O takovou ryze sty
listickou úpravu právě tu jde, pokud se úvodní věta dovolává přísluš-
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. t zákona tiskovou opravu dovolujícího a obsahuje stru,čný 
. mIS a . _! ě í o ra a pokud pak na konci žadatel kesvemu 
Vožadave}~ z:'irv~~~m~ T~to ~tyliStiCká formulace op~avy při;nyká se 
J!1Ienu P P kJ 'I --t stem v druhé větě odst. 4 § II vyzadovanym, a ne-, 'úp lne na eZI o ". ." ,. v . 
vecne d v d . redaktor oprávněn odepnh JeJI uvereJne11l. . 
byl nroto o .pove tnlohoto stanoviska ml~ví ostatně i celá ihtence zakona. 

Pro. spravnovs v ráva ústavně"právního výboru - tIsk 1.085 -
Uváží-Ir se .10hz, ze v~p d h' odst I § II zdůrazňuje že zákon ome
v !.'říčině predplsu ~e Y b ~h: nikoii však co do for ID y v. Y I í č e n í 
zUJe Sice, OplaVU, c~ ~í "o:saždných; a že zákon v příčiněvlast11lho obsahu 
s k u tec? o s! I. d t § 14 ú ravu textu soudem (za souhl~su 
opravy pn)Poush v~ t'h~ :a'jisté na ~ístě úzký výklad ryze formál11lch 
ž~datel~va , -: ~e y 4 § II cit. zák. . 
predJPlls:ofrpu:~ :e~~n~~!~ích .obou stolic není uvedeno: žedtiShk?va.topraákva 

e I 'd' řed isu § II odst. I veta ru a CI. Z ., 
svým obsahen:. n~dPo~1 ~I~ § lb téhož ~ák. duv~du k odepření jejího 
a nebylo ~11l J111a ve ~my . odmínk ab bylo ve smyslu § 14, odst. 3 
uveřejně11ld byly :de ~a~~~~~t~ru na l~dat~luv návrh uloženo, aby. ji ve 
CIL zak. o pOd vet n2em . k uveřeJ'ni! a aby mu byla též uložena pov111nost 
lhůtě §. l~, o s," z~. 
nahradlÍ1 utraty nze11l. 

čís. 5653. 

Vkladní knížky vydané spořitelnami podle zákona ~ís. 302/1920 Sb. 
v • , m' listinami po rozumu § 292 c. r. s. 

z. a;. ;,~~~~ v:r~~~':Lá~í takové vkladní knížky bez úmyslu poškozo-

vaciho nelze spatřovati Sk~tk°tuvo\popod:~tu§ r.ťov~t.u.!) tr. zák. mohou 
Přestupek podvodu a pres pe , 

se sbíhati jen věcně. 

(Rozh. ze dne 30. června 1936, Zrn 1 700/36.) 

N . v š š í s o u d uznal jako soud zrušovací po ústním líčení 
o z~a~~nl stížnosti generální prokuratury k zachgv~ní zákO~93~o j~~ 
sudku okresního sou~u tre~tního v, Praz'k ze ~f l§§ cí~7en~~ I a 3'20 f) 
byla obžalovaná uznana vlllnkou prkestup 'hY poou~u trestního v Praze ze 
t t kto právem' Rozsud em o reS11l o s t 
r. z., a v 1935 v . T X 995/35-4 byl porušen zákon v us ano-
e~~í;~,§cn9~~e461 a' ~2d' fl tr. z:; ~ozsudek .ten se ~ruš~je j:kO zma
tečný a obžalovaná se zprošťuje podle § 259, c. 2 Ir. r. obzalo y. 

Důvody: 

Rozsudkem okres,ního so~du trestního v Pfi9c7 z 4~~' ~e~~On~) :r93~ 
byla uznána F. B; V111nou pr~~pkY I ~3~1~ §p§ uvedla lstivým jednáním 

~p;~~~~t~k~::tkM~skt~kd' U:2~~~itU~~n~Pf~~ujj~~Ž tJI :~h~Ž ~~~Vn~:td~~ 
na svem male u s o . 
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bila verelnou listinu bez úmyslu podvodného. Obžalovaná byla 
zena podle § 460 tr. z. a trest byl dne 19. září 1935 vykonán. Podle zá, 
znamů důvodů rozsudku spočívá odsudzující výrok na doznání obža
lované. 

Zápis o hlavním přelíčení obsahuje o výslechu obžalované záznam: 
»Jsem vinna. Doznávám trestný čin za vinu mně kladený v celém roz
sahu trestního oznámenÍ«. V průvodním řízení bylo podle protokolu 
přečteno trestní oznámení a »obsah spisů«. Mimo uvedené trestní ozná
mení byla ve spisech založena spořitelní knížka jako věc doličná a výpis 
z rejstříku trestů. 

Z trestního oznámení, jehož obsah obžalovaná podle protokolu o hlav
Ilím přelíčení doznala a o něž se tedy opírá odsuzující rozsudek, podává 
se tento· děj: 

F. B. si vložila do Městské spořitelny, pobočky v B., dne 2. ledna 
1935 částku 147 Kč a byla jí vydána na tuto částku spořitelní knížka 
uvedeného ústavu. Vklad byl vázán na heslo »Bráník«. Hned téhož dne 
zfalšovala V'kladní knížku tak, že přepsala zápis vkladu na 647 Kč tím 
způsobem, že na str. 4 knížky přepsala číslici I v částce 147 Kč na 6 
a dále vytrhla následující list spořitelní knížky, kde na str. 5 byla 
vepsána složená částka slovy a vlastní rukou napsala na str. 7, jdoucí 
nyní za stranou 4, slova šest set čtyřicet sedm Kč a napodobila podpis 
úředníka spořitelny u tohoto zápisu. Knížku odevzdala začátkem ledna 
svému milenci Z. N., při čemž mu udala, že peníze jsou vloženy na 
heslo» Ahoj«. Jmenovaný knížku neprohlížel a měl ji uschovanou doma 
až do 15. dubna 1935, kdy požádal svého bratra J. N., aby mu vyzvedl 
80 Kč. J. N. předložil knížku dne 17. dubna 1935 k výplatě částky 
právě uvedené a udal ve spořitelně heslo »Ahoj«, jak mu je sdělil jeho 
bratr. Ježto se heslo neshodovalo a shledáno bylo, že knížka je zfalšo
vána, peníze nebyly N. vyplaceny a N. byl zadržen a zjištěn. Podle 
šetření četnictva nevěděli ani Z. N., ani jeho bratr J. N. o zfalšování 
knížky a použili jí v dobré víře, neboť obžalovaná, odevzdávajíc knížku 
Z. N., řekla mu, že si uložila 647 Kč. B. doznala četnidvu uvedené sku
tečnosti a zfalšování knížky omlouvala tím, že chtěla oklamati Z. N., 
jenž ji vybízel, aby šetřila na zakoupení motocyklu, že našetřila už přes 
600 Kč. Dále udala, že úmyslně sdělila N. nesprávné heslo, aby nemohl 
peníze vybrati a utratiti. . 

Tímto rozsudkem byl porušen zákon jak v ustanovení §§ 461, 197 
tr. z., tak i v ustanovení § 320 f) tr. z. 

Listinou, v jejímž porušení (nikoliV' napodobení) shledal okresní 
soud přestupek podle § 320 f) tr. z., může býti podle obsahu spisů jediné 
zmíněná spořitelní knížka. Pro pojem veřejné listiny platí, ježto trestní 
zákon neobsahuje vlastního vymezení tohoto pojmu, ustanovení §§ 292 
a 293 c. Ť. s., podle nichž jsou veřejnými listinami listiny, které byly 
zřízeny ve formě předepsané některým v e ř e j n Ý m ú řad e m v me
zích jeho úředního oprávnění nebo osobou veřejnou vírou nadanou 
v oboru pilsobnosti jí přikázaném (§ 292 c. ř. s.), případně listiny, které 
jsou zvláštními zákonnými předpisy prohlášeny za listiny veřejné (§ 293 
c. ř. s.). Povaha veřejné listiny nebyla spořitelní knížce propůjčena ani 
;zákonem ze 14. dubna 1920, č. 302 Sb. z. a n., jenž upravuje právní 
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" '.. . .. 'm zákonem. Spol-itelny jsou ve smyslu § J, 
pomel} sP?lltelen, ~~tnY~ ~eřejnými peněžními ústavy," j.ež. pro,:,?zuJ! 
cit. zak. s!ce samos bchodní úvěry nikoli však verelnyml urady, 
pod státnrm .dohlededmnéo zel·ména také 'spořitelní knížky, nemají vlast-
takže ltstmy 1~n:1 .vy a \1I 292 ř s 
ností listin verel~~c~ P~n ~!a o kt~·ro~ j·de listinoU soukromou. Použil 

Je proto ,spon e m ,1 . " ě zákona'v ustanovení § 320 f) tr. Z., 

tudíž okrest.ll ~oud tresim,~esP~~~~dU že spořitelní knížka je veřejnou 
když, vychazele z" my ne o na 'řestu kem podle § 320 f) tr. z., 
lisiinou, .uzna} obzalkovanol.eu z~~Š~~á~í v e ~ e j n é listiny, takže ustano-
·ehož pOlmovym zna em. . . . 
~ení toto ~se nta sb0!:,klro~~o~st~~~:a~~z~f:~e~eopodstatňUjí ani skutkovou 

Skutecn,os I o za ov' 197 461 tr z. 
podstatu p;~s~~p!U ::š~;ep~jle § i 97 tr. ;., kdo lstivým jednáním ~ píed-

, PO,dvo p.. í činností) uvede jinou osobu v omyl v ~my:lu 
shramm. (tedy pO~lhV~ .iného n" jeho majetku nebo právech. Veskery;:h 
p~šk5'dlh Jl nebo n~kh o ~ 197 t;' z. vyžaduje i skutková podstata 'pr~
nalezltosh uvedenyc97 v 461 tr. z:, -nebol' přestupkem J'0~vO?U l~ !ake
stupku podle ~§ I. ' §§ 197 199 201 tr. z. naznacene) lednam, ne
kohv podvodne (1. 1· v ", d· h §§ 199 200 tr. z. 
nabývá-li povahy zloč~nu podle okolnost~e'!~~n~n~~p~dobení n'ebo zfalšo
Také činnosh ;rv~d~ne v § 201 tr. z., fllšování může jíti v souzeném 
v~,!í s~ukrom~ ~simy :-~ a ~~~~e l~st~ny pravé _ jsou tre~tné jediné, 
pnpade, ne~ot y z~~n~n , úm slem Bez poškozovaClho umyslu 
byly-li provazeny zml1;enym zlym kd J ., bylo použito v úmyslu jinéh\\ 
fe zfalšování soukromeklllsht;y" I dYazr'l.llol beztrestné Podvod listinný 
kl t· třeba se o amam po, .". . d"lk 

o ama I a. , . k í; 199 d) tr z) je dokonán teprve pouzlhm pa e. r: 
(§ ~Ol, stelne)a o ~ . ;" lem oklamání, na skutečném oklamam 
(v umys.lu poskozov~cllm) z~duce Dokud nebylo padělku použito, mohlo 
(uvedenr v omyl) vsa ( nesel e. . 
by jíti pouze o pokus podvodu.. "aná (dokonaného) pod-

dPOdkl~ryy~~~~~~z~u~~~1 d~fě~~~~~u s~p~rft:i~~, zamýŠzlejdí~ jí .z~ůsob~it~ 
~o u, ,.' K' d e 2 led n a 1935. v oznam.o ~a 
skodu mensl nez 2.~0? c, .ll k . h· , " dne 2. ledna 1935 obza
lované, o které se ,oprra te:rto J'ro , ~~~é~~I, :e~ěžního ústavu, ,při čemž 
lovaná pouze v}o~lla pe}'lze " d ~~~ala a pak spořitelní knížku zfalšo
žádné podvodne led,!"am nepr~, ~ 'rol; z okolností doznaných obžalo
vala. Vychází-li tudlz ~ds:z~kcI ~řitelní dne 2. ledna 1935 nepoužila 
vanou, a tato. dozna~ad z~ t t;lZ Y. ~o za účelem oklamání Městské spo
ani sama, am prostie !.llC kVlm l!n d J·I·Z" v pouhém zfalšování listiny 
"·t 1 třuI· e patrne o resm sou ," I' n e ny, spa ov' hl d . ak dovozeno je pra vne my ny. 
dokonany' podvod kteryzto na e , 1. ' .. ', 1 t· . předstírání 

- , ď'· dek touž cmnost - Jme s lve 
Mimo to podra uJe ro.zsu odle s .isů nepřichází v úvahu -
nebo jednání obžalovana nedoznala a t )~ mylně Skutkové podstaty 
též pod" ustanoyení §,~2? f) tr. z~.:ro~/~:~~~jemvYlučují, neboť prv~ 
ob?u p~es!upku, o ~z d)ťe'd S\~ ~řichází v úvahu, jen když úmysl tento 
vyza~ul': umi~~~~~bao p~~~t:;k: se mohou sbíhati jen věcně.. . 
Je vy o"ucen," '.hl' dne k další skutečnosti z trestního oznam,:m vy-

, L~~ ~ k"dyz ~': pll el7 d b 1935 bylo spořitelní knížky pouzIlo za 
plyva]!cl, ze tohz dne . u na 
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účelem výplaty vkladu, není ani pak u obžalované n:PM~ě~~~p'f~,~i~1i~! 
podstata podvodu vůbec, tím méně podvodu dokonaného. B. 
knížku k výplatě sama, nýbrž tuto činnost vykonal J. N., 
Z. N., jemuž knížku po jejím zfalšování odevzdala - ať 
či svěřila - obžalovaná. Za toto použití knížky jinou osobou 
býti obžalovaná činěna trestně zodpovědnou jako pachatelka jen za 
pokladu, že buď použila Z. N., po případě]. N. jako nástroje vůle 
směřující k vylákání peněz na Městské spořitelně pomocí zfalšované 
knížky a tím k poškození spořitelny nebo že byla s ním dohodnuta 
o zfalšování a použití jí zfalšované listiny a oba jednali ve společném 
úmyslu jako spolupachatelé. 

Předpoklad právě uvedený, bez něhož schází na straně obžalované 
již objektivní pojmový znak podvodu, totiž lstivé jednání za účelem 
oklamání Městské 'Spořitelny, tedy positivní činnost pachatelská, z do· 
znání obžalované neplyne, neboť obžalovaná nedoznala, že Z. N. před. 
ložil prostřednictvím svého bratra knížku k výplatě peněz z podnětu obža. 
lované, nevěda o jejím zfalšování a jednaje sám bezelstně nebo dokonce 
jsa do zfalšování knížky zasvěcen a veden společným zlým úmyslem. 
poškoditi spořitelnu na jejím majetku. Pro úsudek na jakoukoli účast 
obžalované na předložení knížky dne 17. dubna 1935, a tím pro sou
vislost mezi doznaným zfalšováním knížky a jejím použitím, ať účast 
činnou či pouze intelektuální, není ve spisech opory vůbec. Není proto 
ani po objektivní stránce ospravedlněn závěr na pachatelství obžalované 
ve směru dokonaného přestupku podvodu podle §§ 197, 461 tr. z. Tím 
méně je pak opodstatněna doznáním obžalované skutková podstata pod· 
vodu po stránce subjektivní. 

Obžalovaná nedoznala, že zfalšovala spořitelní knížku v úmyslu po. 
škoditi někoho, zvláště Městskou spořitelnu, na majetku nebo právu. 
Doznala pouze úmysl oklamati Z. N., totiž pochlubiti se mu, že na· 
setřila větší částku peněz. Úmysl oklamati jiného není totožný s úmyslem 
poškozovacím a nestačí proto k naplnění skutkové podstaty podvodu. 
Naopak vychází z doznání obžalované, potvrzeného skutečností čet· 
nictvem objektivně vyšetřenou, že N. udal ve spořitelně skutečně nepravé 
heslo, že sdělila N·ovi úmyslně nesprávné heslo, na které vklad byl 
vázán, aby nemohl peníze vybrati, kterážto okolnost svědčí o tom, že 
nebylo jí zamýšleno způsobení škody Městské spořitelně a že použití 
knížky dne 17. dubna 1935, při němž ostatně žádána byla výplata jen 
částky 80 Kč ze skutečně vložené částky 147 Kč, nestalo se z jejího 
podnětu, že tedy knížku zfalšovala bez úmyslu podvodného. Z okolností 
doinaných obžalovanou, o něž jest odsuzující výrok opřen, neplyne 
vůbec skutková podstata přestupku podle §§ 197, 461 tr. z., tím méně 
pak přestupku podle § 320 f) tr. z. a spočívá proto odsuzující výrok na 
nesprávném použití ustanovení §§ 197,461 a § 320 fl tr. z. 

čis. 5654. 

Zlocin podvodu podl'a § 50 tr. nov. a § 381, čís. 2 tr. zák., žiadal a 
prijímal-li štátny obvodný lekár od s!rán protiprávne odmeny za pre
hliadky mrtvol a za povolenie pohrebu pred uplynutím pohrebnej lehoty. 

(Rozh. zo dňa 1. júla 1936, Zrn III 178/36.) 
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. . A K T t eho obvodného lekára, z mnoho· 
Obžaloba vlmla Dr. d· dr s a§\o tr nov § 381 čís. 2 tr. zák. 

násobnéh~ Zloč~hu po:vo ~oh~že azločinu. Obžal~vaný spáchal heto či.ny 
a z via~nasobne, o po u:: om Úfadnom postavení predstieral pozostalym 
ty· m sposobom, ze vo s, I .1 " odmena za 'prehliadky mrtvol a za 1" ch osobách ze mu na eZI '" . kl d . . 
po zomre Y _ 'h ' h bu ktorú musí odovzdať statneJ po a mCI, 
povolenie predcasne o f-°t reúk~ny ktoré mal konať bezplatne, požadoval 
že od.:llch odmeny za ~tOrých p~ípadoch sa len pokúsi! ich"vyberať. 
a Pdfljlmal, ťJ~S~·t ~ I ~~ e °sprosti! obžalovaného podra, § 326, ClS. tl ~ ~ 
S UPl V t ' b' alovaný nepokracoval vo ZIS enyc 
Ir P obžaloby jednak Pdrebo, ze o I,zne J. ednak preto že jeho závadná 

., ·d h úskočne ale o romyse, "k dr § 3 pnpa oc , .. ť ." skutkovú podstatu prestup OV po a 
činnost' ~y mohlja 1~~~'s~al;Y! n. ktoré sú však uplynutím lehoty .§ 31 
zákona ClS. 178 .,.. d ' I a c í s ú d na odvolame vereJneho 
tr. zák. pre.;;t. premlcane. <? v,~u z dovodu zmatočnosti podra § 385, 
žalobcu zrus!l rozsudok prvb~o ISU 'h vinným pokračujúcim zločmom 

. čís. I a) tr. ,p. <a uznal o za oV;~l Čís. 2 tr. zák., pokiar sa lýka po-
podvodu podla " 50 trh· nt ov.! ~ V dovodoch svojho rozsudku uVledol 
kračujúcim pokusom to o o z ocmu. 
odvolací súd: • ,,- octY a § 145 

"Čo sa právnej otázky týk~, !,áji: ts~;b~aIOI~~~~S~m~:t tráVO od tých 
čís. 4 zák. čl. Xl':;; 1876, k}ory Jh aiI ~ zžiadať poplatok za prehliadku 
slrán, ktoré nepoZlvaly Pl rava ~ ~·~hl' pohrebu. Toto stanovisko bolo 
mrtvoly, resp. za povo eme s orSl 

vša~:l;~\ 139 cit. zá~ona bol a .~IU!~~o~~r~~č~j: ~~~\~J~!i o~;:~~~~ 
do oboru posobnostI ObCl; § 145 Cl bce samé Naproti tomu ustanovemm 
a okresných ,Iekárov, kto~ych I~oigy čís 332 Sb. z. a n . .šIát prevzal úkon~ 
zákona zo dna I? :ebruara .' 4 čís 10 cit. zákoua úkony, ktor~ 
zdravotne pohca]ne a ust.anovl~ v ~tníctva· tedy štátni .obecní a obvodm 
majú vykonal' štát?e ,organy t z rav. ktoré 5a vzťahovaly na obecných 
lekári. Je tedy zreJme, ~\US J:'°{J:'l:~v ktorých služebné pomery boly 
lekárov, neplatIa. pre ~ a nyc e, 24' ·úna 1926, čís. 105 Sb. z. a n., 
určené ustanovemaml za~onal ~, dna pri;lúcha ako štátnym úradníkom 
podY a kto~"ých menovanym e arom 
ustanoveny plat.« " . kra·inského úradu v 13ra· 

Vrchný súd sa ~ri tom od;rolava na ~:ll~~~ri lmajú podra platných 
tislave, podYa ktore~~ o~~m, ~k~bJk~n; spojené s preh\iadkou mrtvol, 
predpisov tam yy~OCl !,n~c dvsbe hrebu vykonať úplne bezplatne. 
ku ktorým patf! aj urceme o Y po , . 
, N .. , " ·s Ú ct zmatočnej sťažnosti obžalovaného a Jeho zvo· 

a J v y s Sl, r . tol 
leného obhájcu zčasti odmíetol, zcas 1 zamle . 

Z dovodov: 

85 ' I .\ b) c) tr. p. z tých dóvodov 
Bezzákladné sú v s~ysle. §.3 "c;bŽ~lov~ného nie sÍl trestné, že 

ohlásené zmatočné sťaz~osh, ~~ cm) ,o 1 n za prestupok podplatenia, 
prípadne by mohly. by,! kval~l!ko':.an~ : vraj dovod vylučujúci trest· 
ktorý je však premlcany, konecne, ze Je u 
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nasť V smysle § 82 tr 'b' I predpisy a v dabrej vie:~' :;b~af':Jvaný mylne vykladal actmlnis,tr"t"mo 

Obžalavaný priznal sa k t ~eny. 
za prehliadky mrtvo.l _ kt . ,o{"u, ze vede!, že nesmel žiadať 
aka obvodného lek' o~y u, on patnl k leho služebným -.•• 
_ podra _PlatnY'chaprrae'dza tOly - ako to vrthný súd 

d 
plSOV nebol aprávn '" d t' d 

pre - uplynutím 48 hodi . h . eny Zla a o menu ad 
voliť pohreb len z dóv n~vel po rebnel lehot~ může obvodný lekár 
d aj obžalovaný musel t~ v~~e~er:]nozdravotl11Ckych, z čoho je --. 
povll1nostiam obvodnéha lek" ' ze a) toto povo!el11e patrí ku služebnÝm 
zvláštna odmena. Nakofko a::d~ ~rgv zf ten~o uradný v úkon nepatrí mu 
mJ·tvol nemá nárok na odmenu od str~~ o::iel ve~elť :e za prehliadky 
o .menu am za povolenie skoršieho Ir b ve!", ze nema narok na 
hhadke mrtvol. Túto vedomast' b v JO re, u, -ktory ukon patrí ku pre
:lOsf, keby iný úradný lekár bol o P~~do~~ne~a ~YI n:vylučovala ani okol
sleh5' pohrebu patrí mu odmena od -,m vr I" ~e z~ pavolenie skor
vyuzitkoval nezbehlast' sedliackvch st~'-'· Ponevvac obza!ovaný úskočne 
odmeny za svoje úradné úkaóy a v~ /' :0 zlstnostr Zladal od nich 
patria, a lieto boly mu zaplatené l~n c _ o ve vedel, že mu odmeny ne
osobau v obore jej působnosti uveJere,to, lebo poskodení, s~c úradnou 
a, platrh admeny bez zaviazanosti nr v ?myl! venlr ?bzalavanérnu 
kymto spůsobom utrpeli škodu alebmys la~, ze s!, pOVll1l11 platiť, a ta
skodení neplatili, smeroval úmysel ob~a~ tYC~h pr~pa~ch, v: ktorých po
v omyl a k poškodeniu urazených _ t t"0~ane ~ po ,,:odnem,u uvedeniu 
ne~oslo tu len pre příčinu mim~ o l~ zap,atemuvpadanych odmien 
ovzalovaného skutkovú padstatu zl ?bzalavde~a lezlacu, zakladá čin 
a l:l 381, Č. 2 tr. z., rí ad ne . h OCtnU po vo '-' ,Podfa § 50 tr. nov. 
ani čo do otázky vin: a~i čo d: ka ~0r.~~u: ~emyhl 5a tedy vrchný súd 
vytýkanom. ' va I lacle Cmu vo smere sťažovatefrni 

Napokon sa paznamen'iva ž h" d činy obžalovaného ako p;kr 'v ~,vrc tt su mylne kvalifikoval trestné 
spáchané v podstate síce rav~:~'-'Cl z ~CIl1, leb a lde tu o trestné činy 
poškadených, takže maly b't' ym, spas~bom,. avšak na škodu r6znych 
trestné činy, ktoré sú v pom~re ~p§a~~e t vahflkov~né ako samostatné 
rozsudok vrchného súdu n b ,r. z. oznacenom. Poneváč však 
rejným žalobcam preto na~ a:vYo ,vdyroku o kvahfikácii napadnutý ve-
v I' ' lvyssl SU v tamto smer za ovaneho nemoho! učiniť opatrenie. e v neprospech oh-

čís. 5655. 
. Obecní strážník, pokud v ko . , d v . 
Je veřej~ý'm ~ředníkem ve smjSI:§~61o~r z~~d vezm v obecní věznici, 

Vyuzl]e-h tohoto svého postave 'k t . 
jeho pohlavní styky s ní dOPOUšti::;' ř o~u, aby ~:,~z~ěná žena strpěla 
M;5~. z:.k~ =~kOli pouhého PřestuPk~ :~:::u ~~~I~t§ ~r~~~n~oč~~.~J~ 

(Rozh. ze dne 2. července J 936, Zrn IV 253/36.) 
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A. p.ová si odpykávala v obecní věznici v Ch. tres!. Obžalovaný 
J. V., přísežný obecní strážník, jemuž byl svěřen dazor nad vězni, za
vedl uvězněnou A. P-ovou dvakrát v noci z cely na strážnici, povalil ji 
na pastel a vykonal na ní soulož. A. P-ová se mu příliš nebránila, ježto 
věděla, že by se nedavolala pomoci - byla s obžalovaným v budově 
sama _ a též proto, že obžalovaný byl dozorcem, jemuž byla podrabena. 
Obžalovaný nepoužil vůči ní žádného. většího násilí, nebil ji, ani jí ne· 
vyhrožoval, jen v prvém případě jí zakryl ústa, aby nemohla křičeti. 
S o u d l' r v é s t o I i ce uznal obžalovaného vinným dvojnásobným 
zločinem násilného smilstva podle § 232, odst. 2, § 235, ods!. 2 tr. zák. 
v úvaze, že obžalovaný užil vylíčeným způsobem takového stavu A. P-ové, 
v němž nemohla projeviti svou vůli a brániti se, k tomu, aby s ním mima 
manželství pohlavně obcovala. O d vol a c í s o u d však kvalifikoval 
trestný čin obžalovaného jako dvojnásobný přečin zneužití úřední moci 

podle § 475 tr. zák. 
N e j v Y š š í s o u d zmateční stížnosti obžalovaného zčásti odmítl, 

zčásti ji zamítl. 

Z důvodů: 

Důvod zmatečnosti podle § 385, č. I a) tr. ř. uplatňuje stěžovatel 
námitkau, že skutková podstata přečinu podle § 475 tr. z. není dána 
proto, že subjektem tohoto trestného činu může býti jen takový veřejný 
úředník, který je následkem své úřední moci oprávněn použíti v určitém 
směru donucení, a jen pokud se týká toho donucení, které patří do 
jeho oboru působnosti. Takovým úředníkem nebyl obžalovaný, který jaka 
obecní strážnik neměl žádného disposičního práva nad poškozenou a ne
prováděl proti ní žádný úřední výkan. Proto má stěžovatel za to, že by 
jeho trestný čin mohl býti kvalifikován jen jako přečin vydírání nebo 
přestupek útisku. Z toho je zřejmo, že stěžovatel má na mysli důvod 
zmatečnosti podle § 385, č. I b) tr. ř. Zmateční stížnost však není 
v tomto bodě odůvodněna. Skutková podstata přečinu vydírání podle 
§ 350 tr. z. nepřichází již proto v úvahu, že se k jejímu naplnění vy· 
žaduje jednání směřující k opatření majetkového prospěchu, ať již pro 
pachatele samého nebo pro někoho jiného. Takový účel však jednání 

obžalovaného nemělo. 
A však ani ve druhém směru - že by šlo o pouhý přestupek útiskú 

podle § I zák. č. 309/1921 Sb. z. a n. - nelze stěžovateli přisvědčiti. 
Obžalovaný byl jako obecní strážník pověřen dozorem nad věznicí 
města Ch. a tím i dohledem nad vězni v této obecní věznici uvězněnými. 
Je bezpochybné, že zřízení a udržování obecní věznice a dozor nad 
osobami v ní uvězněnými je vrchnostenským úkolem obce, který obec 
provádí zařízeními a orgány k tomu zvlášť určenými. Byl proto i ob
žalovaný podle své služby povinný vykonávati vrchnostenské úkoly obce 
a byl tedy veřejným úřednikem ve smyslu § 461 tr. z. Jeho povinností 
jako dozorce vězňů bylo nejen dbáti toho, aby ohledně uvězněných osob 
byly dodrženy všechny zákonné předpisy, tedy zejména aby trest byl 
fádně vykonáván a aby se uvězněné osoby podrohily vězeňskému řádu, 
ale i toho, aby výkon trestu nebyl ničím rušen a aby bylo zabráněno 
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,Stíhání trestných činů hezpečnostními úřad o ' 
Slbu~bY hezpečnostních orgánů jsou eminentním Y J.l·mneesmtrant, n

tn
y 

o canstva. . s a a 
, Dotý,k.á se proto důležitého veřejného zá' 

zákooa c.s. 178/1924 Sb z a lL hloede'l \. Jmb~ POl r~umu § 2, odst. 2 
b " , - I o za ovany uplatiť ' tnam 

a Y pro~i své povinnosti služebnl nečinili na něho ud 'ni ' cde ::?, 
z trestneho činu. . a pro Po ezren! 

(Rozh. ze dne 3. července 1936, Zm I 354/36.) 

j" Rozsudken; krajského soudu v Plzni ze dne II února 1936 . 
~ e~ovaate31 u~knan vInným kromě přečinu rušení obecnéh~ míru podle § f~1 
. za ona na ochr rep i přestu k . I tk" , 

odst. 2 zákona Č, 178/1924 Sb' P em ~p a ~rstv.í podle § 2, 
vodech svého rozsudku uvedl ',7. a,n. p~esl.to, ze nalezaCI soudu v dů
patrný pros ěch " . ~ ze ·pn I?o p acení četníků šlo jen o ne
dotčen důlez:PI'ty' ver~ . z~ z~?anym opomInutím četnictva nebyl by by' val 

N' , " elny za]em. 

m}~~yn~ ~u~~;tň~v~fa d důz:o~ít~~:::i~~~li s~~ill~st§ o~~lovrího), tkter,á 
n~ml ou, ze podle toho, co uvedl nalézací soud v . . ' . a r. I; 
dana skutková podstata přestupku úplatkářst. e svem

b
. rozsu~ku, ,uem 

VI am po o lekltvnl stran ce. 

Z důvodů: 

Sb I~e ~kutkové p~dsta.tě přestur:ku podle § 2, odst. 2 zák. čís. 178/1924 

op~minutť~, s~v~~~~~~\a:Jst~~~infP~~~n~m r:osp~hu ~yl čine~ nebo 
důl~žitý veřejný zájem. Není-li tu zmí~~~h~a z~1éIneho pr~~PIsu~ ~otčen 
dene v odstavci I. trestné šlo-li j'en ' h jmu, ne!l1 jednam uve
slovui" že šlo' '" o prospec .1lepatrny. Rozsudek vy-

dotčen"'důležitý J~~ř~j~;~~~~rz. PT~~f:cp~~e~~ěJ.1??ini!,utím ne?:il ~y býval 
mylný. o . Sl nazor je zreJme pravne 
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Otázka, zda \Jyl dotčen důležitý veřejný zájem, jest otázkou právní, 
kterou jest oprávněn zrušovací soud posou4iti nezávisle na právním po
souzenÍ. nalézacího soudu. 
o Veřejného zájmu se dotýká, kdo něco podniká, co je v nepnzlllvem 
vztahu k zájmu veškerenstva státních občanů nebo alespoň počtem ne
obmezeného jich kruhu. Důležitost zájmu je posuzovati vždy podle pří
padu (č. 3794 Sb. n. s.). V souzeném případě hleděl obžalovaný uplatiti 
četníky, aby proti své povinnosti slnžební nečinili na něho udání pro 
podezření z trestného činu, jehož se dopustil. Stíhání trestných činu 
všeho druhu bezpečnostními a soudními úřady a nestranný výkon služby 
všech bezpečnostních orgánů jsou eminentním zájmem státu a jeho 
občanstva. Tohoto zájmu se dotkl obžalovaný, nabídl-li četníkům úpla
tek, aby neoznamovali jeho trestný čin směřující proti státu a spáchaný
v národnostně smÍ,šeném území pohraničním, pro konsolidaci státu 
zvláště významném. 

Právní náhled nalézacího soudu, že nebyl dotčen důležitý veřejní' 
zájem, spočívá tudíž na mylném výkladu zákona. Poněvadž tento pojmoví' 
znak skutkové podstaty. přestupku podle § 2, odst. 2 zák. č. 178/1924 
Sb. z. a n. je dán, je skutek obžalovaného trestným činem před přísluše
jícím a byl právem podroben zákonu v ustanovení, které se na něj vzla
huj~ a kterého soud použil. 

čís. 5657. 

Odoprel-Ii pachatel' trestného činu mlať ůradnej o'lObe svoje meno, 
aby nemohlo byť zavedené trestné pokraoovanie pre trestný čin, ktorého 
sa dopustil, neľze ho uznať za to vinným prestnpkom poctYa § 43 tr. 
zák. prest. 

Neuposlúchnutie nariadema orgánu ůradu nespadá pod ustanovenie 
§ 42 tr. zák. prest. 

(Rozh. zo dňa 3. júla 1936, Zm IV 304/36.) 

Na j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti M. T., obžalovanej z pre
činu podYa § 4, odst. 2 zák. čl. XL/1914 a L, zmatočnú sťaŽTIosť obža
lovanej odmietol; z úradnej povinnosti z dovodu zmatočnosti podYa 
§ 385, Č. I a) tr. p., zrušil rozsudky obidvoch nižších súdov, pokiať 
obžalovaná M. T. bola uznaná vinnou prestupkom podYa § 43 tr. z. 
prest., a sprostil ju podra § 326, Č. I tr. p. obžaloby pre tento prestn
půk; ďalej z úradnej povinnosti z dovodu zmatočnosti podra § 385, 
č 1 b) tr. p. zrušil najvyšší súd rozsudky oboch nižších súdov, pokial' 
ten čin obžalovanej, že 5a vzoprela obvodnému policajnému inšpektorovi 
M .. V., bol podradený pod ustanovenie !i 42 k .. z, prest., túto kvalifikáciu 
pominul a zahrnul tento čin do skutkovej povahy prečinu podYa § 4, 
odst. 2 zák. čl. XL/1914, spáchaného obžalovanou v teiže dobe násilným 
výstupem proti policajnému inšpektorovi M. V. 



304 
- čís. 5658-

Z dóvodov: 

Naj'ryšš! súd, preskúmajúc ruto trestnú vec z úradnej 
presved~ll, ze rozsudky oboch nižších súdov sú dotknuté z~:a~~~~tJ~k~~ 
§ 385, c. I a) tr. p., pokiaf obžalovaná bola uznaná 1( 

pod!',a § 43 tr. z. prest. čín obžalovanej, o ktorý ide v 
spoctval podYa obsahu rozsudkov nižších súdov v tom že keď 
10,vaná ako. ú~ashlÍ!,ka demonštrácie d(J]Justila výtržno'sti a bola 
nym .pohcaJn~~ m~pektorom vyzvaná, aby udala svoje meno, o~~~:~~ 
to uClmf. Nlzsle sudy mylne videly v tomto čine obžalovanej sl 
~?vah~ prest~pku podYa, § 43 tr. z. pres!. PodYa skutkových zistení 
slch s,udov 1~lo o zlsteme mena obžalovanej, aby mohlo byt' za'vedlenl 
jrestn~ pok~acovame proh n!'j, tedy. o výpoveď obvinenej v tom trestnom 
pokracova~l. y t~komt,o pnp.ade vsak v st;Uysle § 135 tr. p. 
nesmle byt ;1Uteny k vyp~ved~. Odopretie vypovedi nie je v t~komto 
~ade trest~e,a preto mz;ne sudy: zavmlly zmatok podfa § 385, Č. 
t" P., poklal .. uznaly obzalovanu vinnou prestupkom podfa § 43 
pr~st. Po~evac. zmat?k bol v neprospech obžalovanej, bolo treba ho 
z ura~~eJ P?vmnostt v smysle posl. odst. § 385 tr. p. 

Nlz~le sud? ~o~radily. ten čin obžalovanej, že neuposlúchla 
obvodneho pohcaJneho mspektora, aby sa netlačila do dverí lllestslkého 
domu, pod ust~nov~nie § 42 tr. z. prest., avšak pri tom prehJiadly, 
toto yst~noveme za~on~ predpokladá n~riadenie ú rad u, kým 
caJny l?spekt5lr me Je uradom a Jeho vyzva nie je nariadením . 
Ten~o cm obzalovanej nemóže tedy založit' skutkovú povahu prestupk 
podl a, § 42 tr. z. prest. ~ v.šak tento čin nie je beztrestný, lebo by zakla~ 
?al sam o sebe skutkovu povaI:;u prest;,pku podfa čl. 4, odst. 2 zák. 
c'. 125/1927 Sb .. z. a n., leho ~b~alovana sa vzoprela uposlúchnuť verej
neho organu. Vy~ok o kvahftkacll .tohoto trestného činu je tedy zmatočný 
v smysle § 385, ~. I b) tr. p. Avsak, v tomto prípade nemohol byl' tento 
sk~tok podraden~ pod h,ore cltovane, ustanovenie zákona, lebo neupo
sl;,cht;utte ver!,Jneho or~anu ~olo spachané v súvislosti s fažším trest
nYn:. cmom naslha ~rot! ?rganu ,:rchnosti, ktorý obžalovaná spáchala 
v teJz.e dobe proh, p~hc. mspektoro~1 V. ~k~ verejnému orgánu, takže išlo 
tu o Jeden trestny cm odporu proti vereJnemu orgánu. Poneváč zmatok 
bol v ne1?fospech obžalovanej, najvyšší súd v smysle posl. odst. § 385 
tr. p. z urad!1ej povinnosti zrušil, rozsudky oboch nižších súdov vo vý_ 
roku o kvahfl'kaCl1 prestupku podla § 42 tr. z. prest.a tento čin zahrnul 
pod skutkovú povahu prečinu podfa§ 4, odst. 2 zák. čL XL/1914. 

čís. 5658. 

. Konal-Ii sú.d h~avné pojednávanie a vyniesol rozsudok proti mla
dlstvému, obvme,nemu v neprítomnosti obhájeu (§ 44, odst. 2, § 47, 
?~st. 3 zakona ets. 48/1931 Sb. z. a 0.), zavinil zmiitok podl'a § 384, 
CIS. 6 tr. p. 

(Rozh. zo dňa 7. júla 1936, Zrn III 80/36.) 
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Na j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti R. Ď. a spol. pre zločin 
:krádeže atď., zmiitočnú sťažnosf obžalovaného ]. K. odmietol, zrna
ločnú sťažnosť obžalovaného R. C. zamietol; z úradnej povinnosti z dó
vodu zmatočnosti uvedeného v § 384, č. 6 tr. p. zrušil dotYČlle mladistvé
ho obvineného ]. H. rozsudky oboch nižších súdov aj s hlavným a odvo
lacím hlavným pojednávaním a nariadi! nové hlavné pojednávanie do
lyčne tohoto obvineného pred súdom mládeže v T: 

Z dóvodov: 

Proti rozsudku vrchného súdu ohlásili obvinený mladistvý ]. H. a 
.obžalovaný R. C. zmatočnú sfažnosť »z dóvodóv vysokej výmery trestu« 
a obžalovaný J. K. »čo do vysokého trestu« s žiadosťou O sníženie 
trestu. 

DotyČlle obvineného mladistvého ]. H. nezabýval sa najvyšší súd 
uplatňovanou zmatočnosl'ol1, leho preskúmavajúc trestnů vec, presvedčil 
sa, že sa tu vyskytuje dóvod zmiitoČllosti podfa § 384, č. 6 tr. p., ktorého 
v smysle posledného odstavca cit. paragrafu treba dbaf vždy z úradnej 
povinnosti. 

Mladistvý ]. H., narodený 1. júna 1920, bol obvinený z krádeží 
spáchaných v dobe od 2. novembra 1934 do 24. novembra 1934, tedy 
.spáchaných v dobe, kedy nedokonal 18. rok svojho veku. Poneváč však 
mladistvý spáchal trestné činy spoločne s osobami staršími než osemnásť 
rokov, proti ktorým bola podaná obžaloba, bolo v smysle § 41, odst. 2 
zák. č. 48/1931 Sb. z. a n. konané spoloČllé hlavné pojednávanie pred 
riadnym súdom. 

Podfa preclpisu § 41, odst. 3 cit. zák., koná-li sa spoločné hlavné 
pojednávanie pred súdom príslušným pre osobu staršiu než osemnásf 
rokov, má byf, pokiaf ide o mladistvého, užité ustanovení trestného po
riadku, ale s úchylkami v tomto odstavci uvedenými. Podfa § 47, odst. 3 
cit. zák. uvedeného v § 41, odst. 3 cit. zák. nefze pod zma~očnosťou 
konat' hlavné pojednávanie v ne p rí tom n o s t i ob háj c u mla
distvého a podYa § 44, odst. 2 cit. zák., nemá-Ji obhájcu, musí mu byť 
súdom ustanovený. Prítomnosl' obhájcu mladistvého pri hlavnom pojed
návaní bola tedy podfa zákona nezbytná. Tým, že súd prvej stolice 
konal hlavné pojednávanie v neprítomnosti obhájcu mladistvého a na 
základe tohoto pojednávania vyniesol rozsudok, bola zavinená zmatoč
nosf podfa § 384, Č. 6 tr. p. Poneváč vrchný srúd teHo zmatočnosti ne
dbal, musel k nej prihliadnuť najvyšší súd. 

čís. 5659. 

Ide o násilie proti orgánu vrcbnosti v smysle § 4, odst. 2 zák. 
čL XL:1914, trhal-Ii vinník z rúk orgánu vrchnosti osobu, voči \dorej 
onen orgán konal právny výkon svojho povolania. 

(Rozh. zo dňa 7. júla 1936, Zrn IV 306/36.) 
Trestn( rozhodnuti XVIII. 20 

' ..•. 

M 

r 
I 
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. Pol!cajnístr~nici P?dfa úradného príkazu viedli A. P. na pOlícah 
nadllel stvo. Obzalovana M. K. išla najprv za nimi, cestou 
pred?ehla .~ ~astavlla, sao Keď ju A. P. spatril, dal sa na 
k. n~J. Strazmcl ,ho v~ak chytili a tu ho obžalovaná začala 
r~k, teprv na dorazne vyzvanie policajných orgánov upustila z 
o. poru. O,b a s ú. d ~ ni ž.š í c h s t o líc uznaly za to obžalnm;",< 
~mnou precmom naslha prol! orgánom vrchnosti podfa § 4 odst 2 
cl. XL: 1914. ' . 

, N a j vy Š š í s ú d zmatočnú sťažnosť obžalovanej a jej obháicl! 
zcasl! odmietol a zčasti zamietol. 

Z dovo dov: 

o ,Na zákla~e dovo~u zmatočnosti podfa čís. I a) § 385 tr. . sťuz?yateha, z~ ~~mozno hovoriť o násilí, keď obžalovaná ddala tVl~di<l; 
chc~IUC ho chran~t pred zatknutím, lebo najvyšší súd vo svojom lo;mou-.; 
nul!. z 23; februara. I ?35, č.· ~n: IV, 487/34 uznal, že nejde o na:S1li!~···. 
prol! Olí)'anu vrchnosl!, UChOP1-h obzalovaný osobu ktorú chcel 
vrchn?sh od-.:iesf na strážnicu, za ruku a ťahá 'ju aby išla 
(s obzalovanym). ' s 
.. ~n:atočné sťažnos~i sú však v tejto časti prevedené sposobom neslu
cl~el nym s ustanovemm odst. 3. § 33 por. nov. lebo sťažovateHa ne
hladla ~a s~utkov~ zistenie vrchného súdu v jeh~ súhrne, ale vytrhujú 
z ne~o lba lednu casi a z tejto dovodzujú nedostatok náležitostí 
kove] podstaty. Podfa zistenia odvolacieho súdu uchopila obžalovaná 
~\. ~., .keď ho policajní inšpektori držaH a predvádzali podfa daného im 
ura neho ;ozkazu na policajné riaditefstvo, a ťahala P. v úmysle aby 
~m ho z ruk vytr.hla. Z~a.to~né SfaŽ!lOsti, kt?ré pomíjajú, že vytrho~anie 

. sa ~t~lo z ruk pohc~]n~ch organov a ze tedy smerovalo proti ich 
iyzlcťe] c!nnosl! oprol! mel osobe, ktorej činnosti obžalovaná svojoU' 
yZ1C {Ou cmnost' ou prekážala, sú prevedené v odpore s ustanovením 

odst. 3 § 33 pOl:- nov. a boly ako zákonom vylúčené pod fa odst. 3 § 434 
tr. p. odmletnute. 
't Pri .~m najvyšší súd podotýka, že sťažovateHa sa mylne dovolávajú . 

O;vane ,? rozhodnutia najvyššieho súdu (uverejneného v Právnom 
zore CIS; 4-5 z roku 1936 na str. 74), lebo toto rozhodnutie vý· 

~Iovn: konstat~je, že považuje síce v ňom opísanú činnosť obžalovaného 
za nasllte,. avsa~ nesm:rujúce proti orgánu vrchnosti, poneváč tentfr 

t~SOhbul odva~zanu I}edrzal vtedy, kedy ju obžalovaný uchopil za ruku a 
a a, aby lsla s mm. 

čis, 5660, 

. Preká.žani~ spoločnému úradnému výkonu. člena úradu a orgánu 
urad? (zak .. c1 •• XL:l?14), je jedným trestným činom, kvalilikovanie· 
ktoreho sa rmdl podl a toho, klo bol hlavou tohoto úradného celku. 

(Rozh. zo dňa 8. júla 1936, Zrn III 390/36.) 
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U obžalovanej P. T. konali četníci v prítomnosti obecného starostu 
domovú prehliadku, pri ktorej pátrali po odcudzených predmetoch. Keď 
bolo najdené vačšie množstvo vecí podozrclého povodu, odovzdali ieh 
četníci obecnému starostovi. Obžalovaná P. T. priskočila a chcela ich 
starostovi odobrať; starosta však veci z rúk nepustil. Obžalovaná za 

. stálych vyhrážok starostovi i četníkom uchopilu sekeru a zdvihnuvši ju 
oboma rukama do výšky, kričala na starostu a na četníkov: »Zabijem 
vás!« Domová prehliadka musela byť preto prerušená. S ú d p rve í 
s t o I i c e uznal obžalovanú P. T. vinnou jednak zločinom násilia proti 
vrchnosti (úradu) podfa § 2, odst. 2, § 3, odst. 2 zák. čl. XL: 1914, 
jednak zločinom násilia proti orgánom vrchnosti (úradu) podfa § 4, 
odst. 2, § 6, odst. 2 cit. zákona. O d vol a c í s ú d tento rozsudok 

potvrdil. 
N a j v y Š š í s ú d zmiiiočnú sf ažnosť obžalovanei odmielol; z úrad-

nej povinnosti z dovodu zmatočnosti podYa § 385, Č. 1 b) tr. p. zrušil 
rozsudky obocl1 nižších súdov, nakofko čin obžalovanej P. T. bol kvali
fikovaný aj ako zločin násilia proti orgánu vrchnosti podra § 4, odst. 2, 
§ 6, odst. 2 zák. čl. X,L: 1914, a hlto kvalifikáciu pominul. 

Z dovodov: 

Pri preskúmaní veci spoznal najvyšší súd, že nižšie súdy čin obžalo
vancj kvalifikovaly jednak ako zločin násilia proti vrchnosti podfa § 2, 
odst. 2, § 3, odst. 2 zák. čl. XL:1914, jednak ako zločin násilia proti 
orgánu vrchnosti podfa § 4, odst. 2, § 6, odst. 2 cit. zák., bez ohfadu na 
to, že obžalovaná svojím činom porušila iba jediný právny statok, t. j. 
právny výkon tých úradných osob, ktoré prevádza!y domovú prehliadku. 

Úradné osoby, ktoré sa zúčastnia úradného výkonu, bez ohfadu na 
ieh počet tvoria jeden celok, prevádzujúci dohromady a spoločne jeden 
úradný výkon a prekážanie takému jedinému spoločnému výkonu tvorí 
skutkovú postatu jediného trestného činu, kvalifikovanie ktoréhfr riadi 
sa podYa toho, kto bol hlavou tohoto úradného celku, v súdenom prípade 
podYa člena vrchnosti, starostu. 

N ako rko tedy nižšie súdy kvalifikovaly čin obža!ovanej ako dvoj
násobný zločin, a to jednak ako zločin násilia proti vrchnosti, jednak 
ako zločin násilia proti orgánu vrchnosti, dopustily sa vecného zmatku 
podfa § 385, čís. 1 b) tr. p., ktorého treba dbal podfa § 385, posl. odst. 
tr. p. z úradnej povinnosti, poneváč je na ujmu obžalovanej. 

čís. 5661. 

Podal-li obžalovaný, odsúdený k trestu žalára vo výmere blízkej 
na jnižše.i jeho hranici, odvolanie do trestn s odóvodnenim, že trest je 
úplne neprimeraný jeho vine a porahčujúcej okolnosti, treba mať za to, 
že sa domáha podstatného zmiemenla svojho trestu a tedy i použitia 
§ 92 tr. zák. 

Započltanie predbežnej vazby do trestn. 

(Rozh. zo dňa 8. júla 1936, Zrn IV 136/36.) 
20' 
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Na j v y .. š š í s ú d v trestnej veci proti A. P. pre zločin 
vyhovel zn;atočnej sťažnosti verejného žalobcu, rozsudok ·~~·v~~:~:t~ 
sud~ na zakl~de § 33, odst. 1 por. nov. zrušil z dóvodu zrna' točlUOSli 
podla, § 385, c. 2 tr. P;yo výroku o započítaní predbežnej vazby a 
lovanemu A. P. zapocllal predbežnú vazbu od 8. mája 1935 do 
augusta 1935 ~ plnom rozsahu, vazbu od 13. augusta 1935 do 6. 
cembra 1935 vymerou 3 (troch) mesiacov. 

Z d 6 vod o v: 

Proti .ro:s~dku ?dvolacie~o súdu podal a previedol včas verejný ža. 
lobca ~mato,cnu sťaznosť z dovodu zmatočnosti podra § 385 Č. 2 tr. 
p;eto, ze obzalovanému bol~ pr:,dbežná vazba zarátená odo dňa zatknutf~ 
az do vynesema druhostupnoveho rozsudku V plnom rozsahu. Generáln·· 
prokuratúra zmatočnú sťžnosf zadržala. a 

~o vynese~í prvostupňového rozsudku zo dňa 13. aug~sta 1935 
ktory ,boI obza!ovaném~, vyhlásený 22. augusta 1935, podal obža: 
~ov~ny . odvo1ame do vysky trestu prehlásiac, že trest 7 mesiacov 
zalara Je Jeho Vllle zcela neprimeraný, vysoký a preto žiada za sníženie 
tohoto, trestu, ~vlášte keď trestné činy úplne doznal. Uložený trest obža
lovany nenastupIl. V,dosledku toho ponechal prvý súd usnesením zo dňa 
24. a~usta 1935 obzalovaného v predbežnej vazbe až do pravoplatného 
ukoncema vecl. 

. Zxrehl~senia obžalovaného, že trest 7 mesiacov, tedy len o I mesiac 
raJ~lzs1U vyme~u tre.stu pre~ahujúc~ tr~st, je úplne neprimeraný a vy
soký, a z toho, ze uvadza ttez polahcuJucu okolnos,!' treba mat' za to že 
sa ?bžalovaný domáhal svojím prehlásením pod~tatného zmiern~nia 
svoJho trestu, tedy i použitia § 92 tr. z. 

Mý!il sa preto odvolací súd, keď predpokladal, že obžalovaný sa 
USPOkOjIl ,s druhom uloženého mu trestu, a niet podkladu k záveru že 
trest n~stup!l, keď sám takéto prehlásenie neučinil a bol v skutočn'osti 
naďaleJ psnechaný v predbežnej. viizbe. Neboly tu tedy splnené pod
mlenky ,§ ~06, odst. 2 tr. p., v dosledku čoho bolo treba zarátať vazbu 
vytrpenu obžalovaným po vynesení prvého rozsudku podra ustanovenia 
§ 505 tr. p. len pomerne k ťarche uloženého mu rozsudkom trestu. 

čís, 5662, 

Mylné použití nebo nepoužiti postupu podle § 22 por, nov, nen! dů
vodem zmatečnosti. 
v, Ideáln! souběh zločinu loupeže kvalifikované podle § 349 odst. 1 
Cl8. 2 tr. zák. se zločinem neb přečinem těžkého poškození na těle podl~ 
§ 301 tr. zák. je vyloučen. 

(Rozh. ze dne 8. července 1936, Zrn IV 298/36.) 

N e j vy Š š í s o u d, přezkoumav trestní věc proti J. S. obža
lovanému pro zločin loupeže, zmateční stížnost obžalovaného' J S., 
uplatněnou co do viny a z důvodu, že nebyl nařízen postup po-
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dle § 22 por. nov., odmítl; vyhověl však zmateční stížnosti téhož obža
lovaného, uplatněné z důvodů zmatečnosti podle § 385, Č. 1 b) tr. ř., 
rozsudek porotního soudu z tohoto důvodu zmatečnosti zrušil ve výroku, 
jímž byl čin obžalovaného kvalifikován též za přeči,n těžkého pOško, 
zení na těle podle §§ 301, 302 tr. z., a tuto kvahflkaC1 pommul. 

Zdúvodů: 

Obžalovaný J. S. napadá ve své zmateční stížnosti výrok rozsudku 
soudu první stolice o vině námitkou, že porotní soud byl povinen po
stupovati ve smyslu § 22 por. nov., ježto vina stěžovatelova podle jeho 
názoru nebyla prokázána, ba naopak výpověďmi poškozené a svědka 
J. J. vyšlo prý na jevo, že jiná osoba spáchala čin, pro který byla na 
stěžovatele vznesena obžaloba. Výrok porotcťt o skutkových okolnostech 
je prý proto mylný. 

Jak je v § 22, odst. 2 por. nov. výslovně ustanoveno, mťtže soud učiniti 
rozhodnutí ve smyslu tohoto § jen z moci úřední a jen do vyhlášení roz
sudku. Strany nejsou oprávněny je navrhnout. Proto když soud postnpu 
ve smyslu cit. § nepoužil, není to dťtvodem zmatečnosti a také § 29 por, 
vov., taxativně stanovící důvody zmatečnosti proti rozsudkům porotních 
soudů, v žádném svém ustanovení mylné použití či nepoužití onoho po
stupu neprohlásil za důvod zmatečnosti. 

Naproti tomu nelze odepříti úspěchu zmateční stížnosti obžalova
ného, pokud se v ní uplatňuje důvod zmatečnosti podle § 385, čís. 1 b) 
tr. ř. výtkou, že neprávem byl čin obžalovaného kvalifikován též za 
přečin těžkého ublížení na těle podle §§ 301, 302 tr. z. 

Kladnou odpovědí na skutkové otázky zjistili porotci, že obžalovaný 
]. S. v U. v noci na 13. října 1935 vnikl do bytu poškozené, že ji uchopil 
za krk, rdousil a do krve tloukl po tváři, až jí způsobil četná zranění, 
jež se hojila více než 8, ale méně než 20 dní, a že jí, použiv takto násill, 
odňal asi 300 Kč a různé šatstvo, prádlo a deštník. V činu tom shledal 
soud prvé stolice jednak zločin loupeže podle § 349, odst. 1, čís. 2 tr. z., 
jednak i přečin těžkého ublížení na těle podle §§ 301, 302 tr. z. 

Zločin loupeže podle § 349, odst. I, č. 2 tr. z. je deliktem složeným. 
Dvě skutkové podstaty všeobecné povahy, totiž skutková podstata zlo
činu loupeže a skutková podstata přečinu (či zlOČinu) těžkého poškození 
na těle jsou tu spojeny v jednu speciálnější skutkovou podstatu, při čemž 
uskutečnění skutkové podstaty těžkého ublížení na těle přistupuje jako 
kvalifikační složka ke skutkové podstatě zločinu loupeže. Zákon už sta
novením přísnějšího trestu na zločin loupeže, doprovázený touto kvali
fikační složkou, než jaký stanoví na loupež takto nekvalifikovanou, při
hlédl k tomu, že tu jsou sloučeny skutkové podstaty dvou trestných činů. 
Nelze proto ve zjištěném jednání ()bžalovaného shledati jednak zločin 
loupeže, kvalifikovaný ve smyslu speciálnější normy § 349, odst. 1, čís. 2 
tr. z., jednak i přečin těžkého ublížení na těle. Onou prvou kvalifikací je 
tento přečin už zcela konsumován a nelze tu proto použíti ani jiných 
předpisů o souběhu trestných činů. Když přes, to napadený rozsudek 
zjištěný čin kvalifikoval jak uvedeno, zavinil vytýkaný zmatek. 

~~.".'."'.; •... 
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čís. 5663. 

šyát?e zastuI;itel'stvo zastavilo usnesenÚll stopovanie r Vo rove~ vs~ po~!~pilo spisy okresnému súdu k potrestaniU
P 

e zloem, 
pre cm mle,rnejSle kvalifikovaný. Lehotu § 581 tr. p. treba tu po ~'tať 
pravoplatneho rozhodnutia okresného súdu. Cl 

(Rozh. zo dňa 5. augusta 1936, N IV 26/36.) 

N a j v y Š š í s ~ d, vypočuyši generálnu prokuratúru, v trestne' . 
hro~ lv\ ~ pre zlocm podpal'acstva následkom žiadosti obvineného J ve~l 
ž:aM u ~ o y zal.YYhtrpenú predbežnú a vyšetrovaciu vazbu sa usn?e!~' 

. . nepns uc a nárok na náhradu škody. ' 

DDvody: 

štá,tn: zastupi!el'stvo v K. zaviedlo proti M. K. sto ovanie re .. 
fod6a!hcstva" pnpadn~ zločin poisťovacieho podvodu

P 
sPách.iný ~~oJ}n 

res e o oznamema dna 19. septembra 1934 v S za' álením vl ,a 
domu. Usnesením zo dňa I~. novembra 1934 štáine iastu itefst~~tm:ho 
s!opovame t~ zast~vIlo, odst~pi1o však ~pisy okresnému sÚd~ v S. k ďIC~ ~emu pokracovalyu pre pr~cm zapalema z nedbalosti podTa § 425 tr al 
oz~udkom zo ~:Ina 30. oktobra 1935 však menovaný okresný súd M . K' 

pOddlka t§ 326, cIs .. 2 tr. p. od obžaloby pre uvedený prečin sprostil Ro . 
su o en stal sa lhneď pravoplatným. . z~ 
d V tejto ~eci bol M. K. v ,predbe~nej vazbe odo dňa 9. októbra i 934 
08. novembra 1934. Podamm zo dna 18. decembra 1935 ~. d 'h d 

za vytrpeme tejto vazby. Zla a na. ra u 

Po?eyáč jednanie okresného súdu bolo jen pokračovaním riadenia re 
ten }SlY cm, pre ktorý bolo nariadené stopovanie bolo celé riadenie sk~n. 
c~.ne ep.rv ro~~udkom okresného súdu. D6s1edkom toho bol M K vo 

t
vadzbe aj p~e cm, o ktorom rozhodoval okresný súd ažiadosť jeho bOla 
e y podana v lehote § 581 tr. p. ' 

Ži.adaná náhrada mu vša~ neprislúcha, lebo nie sú splnené všetky 
podmlenky § 576 tr. p. Am z usnesenia štátneho zastupitefstva ani 
z rozsudku o,kresného sú~u neelynie, že buď zločin podpal'ačstva, ~Iebo 
po?vodu] pnpa~neaspon pre~in, nedbal~~o zapálenia nebol M. K~om 
~pa~hanYi nak?l ko bo!o zIstene, ze na pOjde jeho domu skutočne oheň 
~ zm~ol, ze ob:alova~y krá!ko pred. tým, bol vo stáj ni, z ktorej mohol 
_ ~bnkom na PO] d vy]sť, a ze bol POlsteny proti požiaru tak domu ako eJ Ihospodárskych plodín. Niet preto splnená podmienka uvedená' pod 
c. § 576 tr. p. ' 

čís. 5664. 

~r~vn~ účinek podle § 1, odst, 2 zák. o podm. odsouzení nastává už 
osvedcemm se odsouzeného, nikoli teprve výrokem soudu o tom 

Ustanovení § 6, čís. 4 zákona čís. 562(1919 Sb. z. a n. předpokládá 
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jedno pravoplatué podmIněné odsouzení (v němž ještě neuplynula zku
šební lhůta) a další pravoplatné odsouzeni, při němž nebylo ještě roz

'bOdnuto o jeho podmíněnosti. 

(Rozh. ze dne 20. srpna 1936, Zm IV 325(36.) 

Ne j vy Š š í s o u d v trestní věci proti V. T. pro zločin podle § 386 
tr. Z., v níž krajský soud v Ch. rozsudkem ze dne 5. května 1936 vy
měřil úhrnný trest, následkem zmateční stížnosti veřejného žalobce 
z úl'ední povinnosti Z důvodu zmatečnosti podle § 384, Č. 4 tr. ř. zrušil 
napadený rozsudek v celém rozsahu a uložil soudu první stolice, aby 
spisy okresního soudu v Ť. vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení podle 
§ 8 zák. o podm. ods.; zmateční stížnost veřejného žalobce poukázal 
na toto rozhodnutí. 

Důvody: 

Proti rozsudku krajského soudu v Ch. ze dne 5. května 1936, jímž 
bvl obžalovanému V. T. vyměřen úhrnný trest, podal zmateční stížnost 
veřejný žalobce pro povolení podmínečného odkladu výkonu trestu. 

Při prozkoumání věci shledal nejvyšší soud, že napadený rozsudek 
trpí zmatkem podle § 384, čís. 4 tr. ř., iehož je vždy ve smyslu § 384. 
odsl. 5 tr. ř. dbáti z úřední povinnosti. 

Úhrnný trest byl obžalovanému napadeným rozsudkem vyměřen na 
základě dvon rozsudků, a to: 1. krajského soudu v Ch., resp. vrchního 
soudu v K. ze dne 2. října 1933, jímž, resp. usnesením vrchního soudu 
ze dne 29. října 1934 byl obžalovanému uložen trest vezení na 4 měsíce, 
pokuta 800 Kč (v případě její nedobytnosti dalších 16 dní vezení), ztráta 
úl'adu na 3 roky a volebního práva do obcí na I rok podmínečně na 
2 roky; 2. okresního soudu v Ť. ze dne 16. května 1934, jímž mu byl 
uložen trest vězení na 10 dní a pokuta 40 Kč (v případě její nedobytnosti 
další dva dny vězení) podmínečně na I rok. 

Prvý z těchto rozsudků stal se pravoplatným i co do podmínečnosti 
odsouzení dne 29. října 1934, takže se u něho skončí zkušební lhůta 
29. října 1936, druhý se stal pravoplatným ve všech směrech dne 
J6.května 1934, takže se u něho skončila zkušební lhůta 16. května 1.935. 

Z uvedeného je jasno, že krajský soud v Ch. vyměřil obžalovanému 
souhrnný trest v době, kdy už u jednoho z trestů zkušební lhůta zcela 
vplynula. Tomuto názoru není na překážku ani ustanovení § 18, odst. I 
zákona o podm. ods., neboť ke konci zkušební lhůty ve věci vedené 
u okresního soudu v Ť., nebylo už v běhu trestní řízení, nýbrž plynula 
pouze zkušební lhůta v oné druhé věci. 

Právní účinek podle § I, odst. 2 zákona o podm. ods. nastává již 
Dsvědčením se odsouzeného, nikoliv snad teprve výrokem soudu o tom 
(rozh. čís. 3993 Sb. n. s. a jiné). Logickým důsledkem této zásady je, že 

'po uplynutí zkušební lhůty nelze už, kromě výjimečLJ.ého. případu po
. značeného v § 18, odst. 2 zák. o podm. ods., o který případ tu však 
nejde, znovu rozhodovati otázku podmíněnosti odsouzení, ani činiti roz
sudek podkladem trestu úhrnného či sjednoceného. Ve věci pokročivší 
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liŽ do takového stavu l'ízení lze už jen ve smyslu § 8 odst 2' , •• 
??s. rozho~noulJ, zda se odsouzený asvědčil čil" '. . zak. o 
Cl~. t CIt. zak. l!eI?ů~e za téhož stavu býti užito, je~~' jednak 
~I~o ,~m od osvedc~m se ob~alovaného je nutno míti za to 

, ~e o ,o sou~em a tedy uz z toho důvodu ani žádného 'd 
vyme~u ~h!nneho trestu, jednak předpokládá § ten . ednto kladu , 
Pf~m!necne odsouzení (bez uplynutí zkušební lhůty) a ' 

~fu~;n~~~O~~~~!h;ep~t~émklvšdak nebylo d?sud v~ozhodnuto o jeho: 
Nb' v r~ po a u v v souzenem pnpadě také nebylo. ". 

nýbrž e o~~~~g~o~d V:I/. ~I' mozhnodsti pm vyměřování úhrnného •• ' 
ed ' , " . me roz o nouh o tom zda se ve vě . 

~ /~e Odsh?zveny o;;věd.čil čili nic (za přihlédnutí' k chování CI u , 
le !ne v~l . ute z~u,;;ebm), kdežto krajský soud v Ch. nemohl t č ' 
]lnC~O nvclmtl, nez 5.ekat1 na ukončení zkušební lhůty. Když kr~jsk' •• 
v ,pres to vymenl odsouzenému V T úhrnn' t t y. 
hodoval o podmínečnosti celého trestu' r~zhodl y ~e~ a p}~k znovu 

~~~)~ §P~~~~ěČí~a le:: rekrOči] obor ~vé působ~o~t~C'Timn~~~~~f~~~t~~ 

čís. 5665, 

usn~~?!o:~~~~f~Ů:~u, ~~ .věci bylo již dříve rozhodnuto 
§ 326, Č. 1 (nikoli Č. 3) tr. ř .svo JICIffi rozsudkem, je založeno na 

Ustanovení § 445 tr v . 'I" v> 

řízení s od' . • r. ma na my~ I len pnpady, v nichž zastavil 
pování) S~tn'í :~~~i~!:tvf.řípady, v mchz zastavilo vyhledávání (sto-

dáv~nt(~~v~:í}ni n:enívetř
v 

ceib' v nbnovyiž státntrí zastnpitelství zastavilo vyhle-
_yv, a o estniho řízeni. 

(Rozh. ze dne 20. srpna 1936, Zrn IV 384/36.) 

Ne' vy> 

vanému J v io s ;1~Či~ o ~ d" přezkoum~v trestní věc proti l. H., obžalo-

stížnosti ~eřej ného Ž~I~~~ i;~~il ~~~~::nl~:?~~I~á§sle3~emd ~mal teční 
nov. rozsudky obou nižších ď VOd' ., o s. por. 
j(rajskému soudu v U.' sou u a nan II nové řízení, které uložil: 

Důvody: 

stíž~~~tti z rd~~~~~u z~~~~~~f p~~~~u§ O:J!Si~ vtejn§ý 3~~lo~e zmateč~í 
Generální prokuratura I ét v " c. ov a , c. I c) tr. r. 
PtvokbUd uplatňuje důvod ~~~~č~~sti ~~~~§1 3~~z~osl ~eřřjn~hkv žalo~cle, 
re a touto zmateční stížností se obírati. ". ., a ze ne y o· 

zma%~~~s~š~~Jl~et~~~p~á~n~n) ft z~ateční>vstížnost! uplatněné z důvodu 
jevila souhlas. ,. r. r., s mz generalm prokuratura pro-
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Oba nižší soudy osvobodily obžalovaného I. H. z obžaloby pro zločin 
shluknutí podle § 4, odst. 1 a § 6, odst. I zák. čl. XL: 1914 na základě 

326, ,čís. 3 tr. ř. z důvodů, že se proti témuž obžalovanému vedlo 
t' krajského soudu v U. pro týž čin státním zastupitelstvím vyhledávání, 
které bylo dne 6. března 1933 rovněž státním zastupitelstvím zastaveno 
podle § 101, čís. 3 tr. ř., takže nové trestní řízení pro týž trestoý čin 
mohlo by býti zavedeno jen na základě obnovy podle § 445 tr. ř. Zřejmě 
tedy jde o důvod osvobození podle § 326, čís. I tr. ř. a ne podle § 326, 
čís. 3 tr. ř., neboť podstatou odůvodnění rozsudků nižších soudů je, že 
ve věci bylo už rozhodnuto usnesením rovnocenným s osvobozujícím 
rozsudkem. 

Tomuto názoru nižších soudů nelze přisvědčiti. Ustanovení § 445 
tr. ř., podle kterého je třeba obnovy trestního řízení k tomu, aby se ve 
věci už pravoplatně zastavené mohlo znovu pokračovati, má zřejmě na 
mysli jen takové případy, ve kterých zastavil řízení soud, ale nikoliv 
takové případy, ve kterých zastavilo vyhledávání státní zastupitelství. 

Usnesení státního zastupitelství, jímž bylo vyhledávání zastaveno, 
není soudním usnesením, které by mělo moc věci rozsouzené, ale je jen 
opatřením, které může býti vrchním státním zastupitelstvím pozbaveno 
platnosti, a není proto třeba k dalšímu pokračování ve věci, ve které 
státní zastupitelství vyhledávání zastavilo, obnovy trestního řízení. 
Vzhledem k uvedenému mýlily se nižší soudy, když z důvodů uvedených 
v rozsudcích osvobodily obžalovaného z obžaloby na základě § 326, Č. 3 
tr. ř. (správně Č. I) a způsobily tak právem vytýkaný věcný zmatek podle 
§ 385, č. I c) tr. ř. 

čís. 5666. 

Nepravdivou svědeckou výpovědí, učiněnou před veřejným úřadem 
a pojatou do zápisu o výslechu, nedopouští se svědek padělání veřejné 
listiny ve smyslu § 400, odst. 1 tr. zák. 

(Rozh. ze dne 1. zMi 1936, Zrn IV 75/36.) 

Ne j v y Š š í s o II d v trestní věci proti l. L. a spol., obžalovaným 
pro zločin paděláuí veřejné )j<stiny pod,l,e § 400, odst. 2 tr. zák., vyhověl 
zmateční slížno'sti obžalovaného A. Z., směřující proti výroku o vině 
a uplatňující důvod zmatečnosti poclle bodu, I aj § 385 tr. ř., zrušil z to
hoto důvodu zmatečnosti rozsudky obou soudů ni'žších stolic, pokud se 
týkaly tohoto obžal'o'vaného, a hledíc k předpisu 4. odst. § 387 tr. ř. 
i pokud se týka,ly obžalovaných I. L. a M. V., a všechny tyto obžal0,vané 
podle § 326, čís. I tr. ř. zprostil obžaloby pro zločÍn padělání veřejné 
listiny podle § 400, odsl. 2 tr. z. 

D ů vod y. 

Zmateční sHžnosti- obžalovaného A. Z., pokud '1Ji!llatňuje věcný důvod 
zmatečnosti podle bodu I a) § 385 tr. ř., nelze upřf.ti oprávnění. 
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. Podle, skutkového stavu, zjištěného soudem první stohc'e a přij 
: o?volaclm, soud,em, obžalovaní I. L. a M, V. udali při výslechu u 
lenl h?a~Č?l straze v M. dne 7., resp. 8. října 1932, že 29. července I 
v noc! vldelI ~ M. rumunsk,é příslušníky S. a Č., které znali jako 
loudmky, kdyz tIto vedh kravu podloudně z Rumunska dopravenou 
na dotaz jim udali, že krávu tu vedou pro A. Z. Na základě tohoto 
obžalovaných bylo později zavedeno proti A. Z. uokresniho úřadu v 
trestni řízení pro zvěropolicejní přestupek a L L. i M. V. byli tam 
slechnuh Jako svědci bez pří·sahy; oba však své výpovědi, které 
př~d fil:a~ční ,s!ráží d~ protokolu, odvolali a vysvětlovali to tím, že A. 
u tmanCnI straze udalI Jen ze msty a že celé udání to je smyšlené. 

Toto výpověď obžalovaných I. L. a M. V., uóněná u okresního 
v R, byl~ podle zjištění nižších soudú nepravdivá a byla učiněna v 
sledku natlaku obžalovaného A. Z., jemuž oba obžalovaní podlehli. 
vajice se pomsty, kterou jim Z. hroziL 

,Na úkladě tohoto skutkového stavu uznaly soudy nižších 
abzalovane I. L., M. V. i A. Z. vinnými přečinem paděláni veřejné 
podle § 400, odst. 1 lL ř., shledavše skutkovou podstatu tohoto 
~~ho činu v tom, že abžalovaní 1. L. a M. V. jako svědci II 

uradu v R. vypověděli nepřísežně nepravdu a že tím úmyslně Sp'olUPÚ_ 
sobIlI k tomu, aby do veřejné listiny, totiž do protnkolu z 
:933, byla z,apsána nepravdivá skutečnost, důležitá pro diích'Ddlm\'é. 
nzem trestm, a pro trestní řízení před okresním Madem v R. proti A. Z. 
pro po!IcejnI prestupek; A. Z. pak, že svým nátlakem na U'U"iLO'V"" 

L L. a M. V. úmyslně k tomu spolupůsobil. Tento právní náhled 
nižších stolic je mylný. . 

. ,Z~ veřejnou listinu pava.žuje se listina, kterou vydal. úřad v ohoru 
sve pusohnosl! v předepsané formě za účelem aby tato listina sloužila 
vůči každému za důkaz práv a právních poměrů. . 

, ProtokoL ~epsaný II veřejného úřadu o výslechu svědka dokazufe 
vsak Jen to, ze osoba v něm pojmenovaná a podepsaná učinila ve své 
osobnosti výpověd' v něm pojatou; nedolkazuje však, že výpověď' sama 
J~ obsa?ově pravdivá. Poněvadž tedy důkazni moc protokolu o výpo
'vedl, svedka s~ ~evzta,h~j~ na pravdivost ohsahu zapsané svědecké vý
P?V~dl, nevzn.lb padel<lnl ve smyslu trestního zákona, jestliže svědek 
ucml nepravdIVOu. výpověď a ta je do protoko·lu věrně zapsána. 

jednání obžalovaných nenapliluje tedy skutkovou podstatu přečinu 
pOdle.§ ~OO, odst. 1 tr. z., a nelze v něm shledati ani skutkovou pod
statu ,IIneho trestného. činu. Nadržování, za jaké by činnost obžatova
nych L L a ~. V .. ?:?hla býtí po.v~ž,ována, vztahovalo se pouze na pře
stupek, Jak bylo mzslmr soudy zJlsteno, a tedy hledíc k pi-eclpisu § 374 
tr. z. není v tomto případě trestné, 

:.'ejvyšší soud proto .~~havěl zma·ječní stížnosti a podle 1. odst. § 33 
Z~U,H ro:zs~udky obou mzslch stohc a rozhodl ve věci, jak uvedeno ve 
vyrokove casÍI tohoto rozsudlkLl'. . 
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čís. 5667. 

\{ pojmu })poškození pohřebiště« podle § 306 Ir. zák. 
povaha přečinu podle § 306 tr. zák. a právní statek chráněný touto 

zákona. 
poškozením pohřebiště podle první věty § 306 Ir. zák. je i změna, 

kteroU provedl na pohřebišti jeho spoluvlastnil, vytrhav květiny, jež za, 
-sadili na hrob příslušníci rodiny pohřbeného, a nahradiv je jinými kvč
fittami, stala-Ii se taková změna ze zlomyslnosti nebo svévole, 

\( otázce souběhu přečinu podle § 306 tr. zák. s ),rádeží. 
polmd poškozeni pohřebiště jest jen nutným pl'Ostředkem ke krá

deži, uelze pro předpis druhé věty § 306 tr. zák. pachatel~ který jedna 
jen v úmyslu zištném, přičitati mimo krádež ještě přečin podle prvé věty 
§ 306 tr. zák. 

Při úmyslu jak poškozovacím, tak zištném (zlodějském) je skutek 
podřaditi jak pod předpis § 306 tr, zák., tak pod předpis § 171 (§ 460) 
tr. zák. 

(Rozh. ze dne 3. září 1936, Zm I 1291/35. ) 

Ne J vy Š š í s o u d jako soud zrušovaci zamítl zmatečni stížnost 
obžalované do rozsudku krajského soudu v Jičíně ze dne 25. září 1935, 
jimž byla stěžovatelka uznána vinnou přečinem proti- veřejnému pokoji 
.podle § 306 tr. z. a přestupkem krádeže podk §§ 171, 460 tr. zák 

Důvody: 

Zmatečni stížnosti, uplatňujíci dúvod zmate6no,sti podle § 281, Č. 9 
- a to podle obsahu vývodů čis. 9 a) a pokud jde o přestupek § 460 
tr. z. též čis. 9 b) - tr. ř" nelze přiznati úspěch, 

Nalézací soud zji·stil, že obža!tovaná vytrhala na hrobě, do něhož 
bylo pocho,váno dítě jejich příbuzných manželů LaJ. R a v němž byli 
pohřbeni dříve jiní jeji příbuzní (bratr a děd), z pomsty vúči jmenova
ným jimi na hrobě nasázené květiny v ceně 10 Kč, osázela hrob jinými 
květinami a vytrhané květiny si pak odnesla domů a nasázela na své 
zahradě. Tuto činno,st podřadil rozsudek prvého soudu jednak pod usta
noveni § 306 tr. z" jednak pod. ustanovení §§ 171, 460 tr. z. Stížnost 
namf1á, že není naplněna skutková podstata žádného z obou trestných 
činů. 

Pokud jde o přečin podle §306 tr. z., vytýká stěžovatelka rozsudku 
právní omyl namílajíc, že hrob nepoškodila, osázevši jej jinými květi
nami, neboť hrob se nijak nezměnil, že se neprohřešila proti .pietě k dí
těti v hrobě pochovanému, že byla, připadně se pokli>dala za spoLu
vlastnici hrobu, majíc v něm pochované své příbuzné, takže byla opráv
něna 'lIčj,niU změnu na hrobě, o niž jde, a jako spolumajitelka nepoško
dila, alespoň ne vědomě, hroh cizi. Konečně uvádí, stěžovatelka, že si 
nebyla vědoma trestnosti ČÍlnll, když před ča·sem manželé R. vytrhali 
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z téhož hrohu květiny, které tam ona nasázela. Namítá tudíž 
nedostatek obou· náležitosti skutkové podstaty přečinu podle § 306 tr. 
totiž jak jednání ze zlomyslnosti (svévole), taM i poškozeni hrobu. 

Podle § 306 tr. z. se dopouští přečinu, kdo poškodí ze zlo"m,,,lt,,,. 
nebo svévole pohřebiště ustanovené pro lidské mrtvoly. 
pohřebiště rozuměti je vše, co s hroby přímo souvisí (mlechanic:ky 
organicky) a slouží k tomu, aby označovalo pohřbenou ·osobu 
jadřovalo příchylnost a oddanost pozůsta!'ých k pohřbenému (r. č. 
Sb. n. s.). Předmětem ochrany jsO'll tudíž zejména také květiny na 
zasázené, které jsou nejobvykle,i'ším výrazem piety k zemřelým, 
vující se výzdobou hrobů. 

Protiprávnost a trestnost činu spočívá v porušení veřejného oorllr:lhi 

a řádu, čemuž dal zákonodárce výraz zařazením ustanovení § 3'06 tr. 
mezi přečiny a přestupky proti veřejnému pokoji' a řádu. Poškození 
hřebišť prohlašuje zákon za trestné z dll-vodů veřejného pokoje a 
poněvadž znamená porušení n{rboženského citu, ale ta<ké dobrých mr,vi', 
lidského citu a piety (r. Č. 281 víd. sb.). Je tudíž statkem, CflIranen'.,m 
timto zákonným ustanovením, i úcta a pieta k zemřelému, totiž dt . 
rodinných příslušníků pohřbeného, jehož zevním projevem bývá ozcloba' 
hrobů a který proto jest urá·žen a dotčen zlomyslnou a svév()ln,ou 
nou na hrobě, byť i se týkala jen ozdoby hrobu. Když zákon oh:rož:"i,' 
trestem poškození hrobů, má na mysli ochranu již uvedených ,,' 'CdLmU.l:ll 

statků a základů lidské společnosti. Nespočlvá t"díž důvod a 
trestnosti ve způsobení hmotné škody majiteli hrobu a d'e proto pošk(lc< 
zením rozuměti každou změnu na hrobě, jež uráží nwho·ženský cit, dob'ré 
mravy, lidský cit a pietu, stala-Ii se tato změna ze zlomyslnosti' a své
vole (r. Č. 3407 víd. sb., AI.tmann-Jakob I, str. 758). Spadá tUI<Už pod 
sankci § 306 tr. z., jak nalézaCÍ! soud správně dovodH, i, změna na po
hřebišti, jež se dotýká citu přísl'ušniků rodiny pohřbeného. Cit tento 
pak je nepochyhně dotčen zlomyslným nebo svévolným vytrháním 
květin, jež příslušníd ti na hmb zasadiH, tedy skutkem, který obžalo
vaná v souzeném případě vykonala. Výrazem úcty a přkhylnostil pozů
stalých k zemřelým je zaji'sté především výzdoba hrobu, jíž okrášlili 
hrob tHo pozů-stal,í sami, a porušuje proto jejkh cit piety, kdo ze zlo
myslnosti (svévole) květiny jimi na hrobě nasázené odstraní, byť i je 
nahradil květinami svými, zvlá!ště když tímto' novým vysázením pro.je
vuje rovněž svévoli nebo zlomyslnost. Okolnost, že obža,lovaná místo, 
z něhož vytrhala květiny, vysázela novými, svými květimami, je neroz
hodná a nezb"vuje obžalovanou viny; n.eboť u1stamovení § 3'06, věty 
prvé tr. z. chrání statky nehmotné. 

Podle zjíštěni nalézaciho soudu rozhod!:a se stěžovatelka vytrhat[ 
květiny z pomsty vůči manželúm R., s nimiž žila v nepřátelství, a jak 
plyne z jejího doznáni, jsouc k tomu rozhodnuta, opatřila si jiné kvě
tiny, aby jimi znovu vysázela hrob. Obžalovaná doznala, že chtěla vy
kona,ti odvetu vúči manželům R. proto, že oni prý před časem rovněž 
vytrhali květiny, které O,)ll na témže hrobě zasadila. Odporu.jezajisté 
i objektivně dtu piety i dobrým mravům, používá-Ii se hrobu k vybí-
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..... "t Iského smy' šlení mezi lidmi, !řeha šlo o hroh, . vzdoru a nepra e .. d . .. ".,. po-
l ," 'I 'elo společné právo. I takove le nam Je VUCI ." . 'nalez . . ' 

.• .... nemu'z by jlmt . Ostatně nemusí by' t.j pohnutkou čmu projev neucty 
neple n:!. , 'Ik t lY t' tomto 'I" u' bec ·n·a motivu a .J·e naml' a s lznos 1 v . 

' v lému a neza eZl v ' , v' 

..' z~mre h d ' neboť skutková podstata souzeneho preČlnu se vy·; 
smer~1 ~eroz ??a, a hrobě ze svévole nebo zlomysllnoslt proved~ne 
čerpavakvt k,az.dep~,přením citu n<'lbo'ženského, lid'ského citu:: dohry:ch 

era je . . I" . I' vědome neoprav-
poškozen.í' hrobu je zl'Omyslne, je- 1 umys ne a , . 

: .' : 3407 víd. sb.). Dovozuje-li sti:~nost oprvávnělní. obzalovan~ 
nen e (r. ~'" Vtin a osázeti hrob novým' z toho, ze byla spoluvlast 
vytrhatI C!zl ~v';d'.Yk platnosti j' ednak okolnost, kterou se v řízení v prve 
· . hrobu .pnva ), , h d 

nl CI '.... k ik Ino.st pro posouzem neroz onou. . 
stolici ~ehaJl'la: jedna d o ~dala tím že provedla čin v odvelu za 10, že 

~blz,aIRovap~:ď~a~~:~Vtéhož hr~bu odstranili květiny, ktevréyoona tdam
l man ze e . . . ' 10 R s ·nlmlZ zl,l,a poe · ' I Ž Ol vlo o demonstracI proh m"nze um ., . , 

zasaze a. e Jl s " h Iyne i z výpověďi B. P., lez 
vlastního doznání v hadk,ach a s.~Drec 'hP b 'ž J' e řeč vYJ' ádřih 

.., b"alovana ukaZUjte na ro, o nem , 
udala, ze ~e ? z. ůže 'dělaN na hrobě svého otce .co chce. Ta okol~ 
v tom, smys ':'el~e ~' :;'Iožili stejně s jejími květinami a že, jak ona tv~d;, 
nost, ze manz v· .. b' lovanou neomlouvá právě tak piko o .0-
učinili beztrestne, totez

l
, Ol' zaj ... h ob'u 'neboť ani j"ako spolu·vlast. ni.ce 

v b I pry spo HiV as mCI . r· , '1 
noS\ ze lad etě nebo alespoň k d-emonstraci shora ll~ed~ne 10 

~::~I~g;i~v~e~toO p~ímo vyluču'je nedostatek vědomi o neopravnenostl 

k vytrhání květin. .' v I' R okrášlili 
Vytrhala~li tudíž obžalovaná květiny, kte;yml manz~ e ; . k 'ti-

čtyři dny před činem hro~usv~~~i ~~~;~I~,:s;~e~~i~a~~~ ú:;;~~m,v=bY 
~:;~k~~~~~adP~~j~~i.lm~omjSeVsdé:~~fřZ~~e~yks~n~~~j~~b:ů;:e~~~ň ~~!~~~ :h~~~:~ 
nalézacl sou v j ejt· o • 

'e zmate·ční stížnost bezduvodna. , , . k t-
I Nelze však sUžnosti phsvědlČiti ani pokud nam!'ta nedostatek s u 

· kové podstaty přestupiku podle § 460 tr, ~', ., 'I. zištném 

D h ' 't § 306 tr z stanoví' »OdclZl-1! nekdo v umys u ru a ve aJ . ..' t ' h tělech po-
, h " b i š t i ch z hrobů nebo na mr vyc 'v 

n e c o n a por e .:, (§§ 172 a 460 tr. z.) «. Předmetem 
trestácn bu·ď za to j:,ko, zao kradez z' 'sou movité věci na hrobě, které 
ochrany podle dmhe vety S 3'0

d
6 tlr; ~{ § 306 tr z vyžaduje na rozdí.1 

ne am pachateli. Usta<novelll . mle ve y . : .. ." od řed-
olprvní věty tého~§u ~,?ysl žištný, ted'ys~e~f~~a ~:~~~b~~é~ole Pnebl' 

PliS prvn
l 

i vet 'ty °ldnbeeh
z
' V:~'y!l~r~~oděť:~~~O. Odnětí;n. věcí s hrobu, kt;,r,; 

z omys no's I, a e , 'k' h b pokud vsak 
se děje v úmyslu zištném, se, ovšemvtake pos o,~~~~ře;~e~ ke krádeži, 

~~tl~eP~;~I~~~% j:St~I~~t?n~~~r~n~~r~s~~~~l~~i: § z~š~~é~m~,~;tt~d:i 
přičítati pachateli kteTy jedna 'j en v umy , 
ještě přečin podl; § 306, první věty tr. .z. 

Pojem »úmysl zi.štný«, jehož zde zakon 
úmyslu zlodějského, vyžadovaného v § 171 

užívá neliší se nijak od 
tr. z.' slovy »pro svůj uži-
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tek«. Pojem »pro svůj užitek" naplňuje každé svémocné trvalé 
věci movité za účelem n",kládání jí, které pnsluší jen majiteli č. 
Sb. n .•. ). Tento předpoklad je splněn ve zjištěném jednání Ob',al,oviln 
která odňaIa květiny, vytrhavši je na hrobě, ač věděl'a, že jde o 
nasázené tam krátce před činem manžely R. a tedy o věc jí uepattic 
jejíhož vlastníka znala, a bez jejíchž svolení květiny oddzila a odne!;!! 
si je domů a nasázela ve své zahradě a lak je spojením s věcí uellfO'n' 
tou, k niž měla sama právo, odňala trvale majiteli. Aby pachatel 
zpeněžil, nevyžaduje se při krádeži. Postahrje, že odcizená věc 
směnnou, hodnotu. Tu květiny, o které jde, měly, nebof podle 
prvého soudu, sUžností nenapad'eného, čini']a jejich cena 10 Kč. 

Pojmová náleži.lost krádeže »pro svů,j užHek« a tudíž i 
podstata krádeže není, jak míní, sližn,ost, vylouč6na Um, že Q"bž"lovaliá 
zasadila, vytrhavší květiny, jež si po jejich odděleni od podstaty 
phsvojila, na místo nich květiny jiné, a posázela celou plochu 
včelně části, z ,níž ony cizí květíny vytrhala, květinami, které si U'Panlla. 
majíc v úmyslu vytrh«ti květiny manželů R. 

Tímto nahražením květin, jež se stalo ještě dříve, než pl1'Vodní 
tiny odnesla s mista, kde byly v držení vlastníkll, nestalal,~s~e."·(:f~;';~'~v:~~.~ 
beztrestnou ani, pro účinnou lítost, jak míní stížnost, \ I;] 
vod zmatečno'sti podle Č. 9 b) § 281 tr. ř. Účinná 
vrácení odcizené věci i!n natll'ra, je-li takové vrácení 
obč. zák.) a teprve neníe-li to možné, náhradu v penězích fP;'I" ~o. 
str. 416). Obžalovaná ani sama netvrdí, že odcízené květiny 
vůbec, «č měla· možnost tak učiniti, ani že jinak škodu nahradHa. 
sazením 'nových květin pro s voj e úč e I y nezamýšlela, -
padený rozsudek správně zji'šťUije - poskytnouti náhradu po,šk,)Z€,nýmc 
a není proto dána podmínka beztrestnosti podle § 187 tr. z. 

Neobsto'ÍÍ' ani dalš, ·námitka slížno'sti s hledi'ska zmatku 
čís. 9 a) § 281 tr. ř. uplatňovaná, že jednání obžalované zakládá pouze' 
polní pych ve smyslu § 3 lít. f) zemského zákona pro zemi českou 
z 12. října 1875, Č. 76 z. z. Pod ustano.veni cítovaného zákona spadají 
podle § 1 a za polní pych mohou býti považována pouze jednání uve
dená v § 3 tohoto zákona, spáchaná na širých polích a na věcech a za
řfzeních, které jsou na' nich a souvisí s .provozování;m pollníhn hospo
dářství. Hroby nelze pokládati, ježto podle své povahy neslouží provozu 
polního hospodářství, za majetek polnic s hlediska, zákona o polním 
pychu. Také odst. 3- § 1 cit. z;\k. nel>vádí mezi polním majetkem ani 
hřbitovy (pmtžívané), tím méně jednomvé hroby. 

Poněv",dž činnost obžalované, projevivší se na venek vytrhá,ním 
květin s hrobu a osázenim hrobu jinými květinami a dáleodcizení.m jich 
pro sVÍlj užitek, zahrnuje v sobě veškeré pojmové náležitosti skutkových 
podstat obou trestných činů ,jak po stránce objekti,vní, tak i subjektivní,. 
ve kterémžto směru dovodil ualézací soud, a to právem, že obžalovaná 
pojala do svého úmyslu vedle poškozeni h'fObu také odnětí květin pro 
svúj užitek - a je lhostejno, zdali se rozhodla pro tento výsledek sou_o 
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t e když dokonala Iloškození hrobu - nepochybil nale
eprv , dO' , . t tkv 
když činnost tu, jíž byly porušeny va ru~ne, pravm s a " 

vedle ustanovení prvé věty § 306, t;. z., )lmz je. zachycena 
,. žalovaného složka spočívající ve vytrham kvelm a osazem ,hro,bu 

Z deje
ti květinami, též pod ustanovení § 460 tr. z., (§ 306, dr~ha v;ta 

novyl1 . h ' skutkovou podstatu naplňll'je zbylá slozka skutkoveho deje. 
tr.z.),Je oz 

čís. 5668, 

Obžalovaný si sml vzíti několik obhájců (§ 40, odst. ,2 tr:, ř,), i ~ro 
~, nt' zrušovaci' není však dovoleno, aby byl v opravnem rtze01 p e-
rtze ' "h k očen p0'čet spisů zákonem urcenyc • ,,' 
r Zmatečni stížnost, podaná ve prospěch obžalovaneh? J~ho m~:e~

. kou u výlwnu jejího samostatného práva podle § 282 tr, r., Je oyoz~e;a, 
I • r 0' ověděna ve lhůtě stanovené v § 284, odst. 2, tr. r., ~ e as 

nebya I ,P 'ak0' doplněk včasné zmatečni stížnosti obzalovaneho. 
byla 0'znacena ] 

(Rozll. ze dne 8. září 1936, Zm II 310/36.) 

N · v " s o u d J' ",ko soud zrušovací zamítl zma. teční stížnost 
e j v y s S I " b- I 'h A L ové b' lovaného F. L. a zmateční stížnost manžel"y o za ovane ~ . -

~ zaozsudku krajského soudu v Novém Jidně ze dne 5. prosmce 1935, 
jí~~ byl F. L. uznán vinným zločinem podnniclví na krádeŽI podle 

§§ 185, 186 a), b) tr. z. 

Zdúvodů: 

Po stránce formální je především podotknouti" že .:ozsudek je na
adán jednak obžalovaným F. L., a tn jak zmateč111 shznosh, ;ak I od-

P I" ktel'e"zto opravné pfO'středky byly provedeny dvakrate, a to 
vo ~nlm, v ' t Č' t'ďností • . . ob.ha'J·cl· J'ednak manželkou obzalovaneho zrna e Hl s 'lZ , ruznyml " . ,_. 'b- I . 
označenou za doplněk zmateční shznosh podane o za .ovanym. 

Obžalovaný ohlásil do rozsudku, vynesenéh,o d~~, 5. p,!oslnc,e 1935 
'eho . řítomnosti svým plnGu moci ze dne 23. zafl' 193;) vykazanym 

vb Jh" p Dr F š' a to podáním došly' m 'nalézacímu soudu dne 9. prOo ,aJcem . . ., I . d' 
. 1935 zmateční- stížnost a odvo1ání z trestu a nepovo em po' ml-

smce , . bh" .- byl Opl'S roz něného odkladu výkonu trestu. Jmenovany o ajce, Jemuz, , , ~ 
sudku na žádost doručen dne 21. .května 1936, provedl zn1ll1en_e opr~vne 
prostředky podáJním došlým nalézadn;u soudu dne 29. kvetna 1.J~6. 
Druh{ obhájce A. K., jemuž obžalovany vyhotovIl pln~u moc dne _9. 
květ,!a 1936, provedl však zmateční stížnost a odv~lal11 z ;restu a ~e
povolení podmíněného odkladu výkol1u trestu podamm dam'rr; na postu 
dne 29 května 1936 a došlým nalézacimu soudu dne 30. kvetn.a 1936. 
Ani z iohoto podání, ani jinak ze spisÍl nepl~,~e, že obžal?Vany vyp~
věděl zmocnění podle plué moci ze dne 23. zan 1935. ,DI,uzno t~dy 'l
cházetí z předpokladu, že obžalovaný měl dva opravnoue obha]ce. 
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Poclle § 40, odst. 2 tr. ř. jest obviněnému do,vollono aJby užil 
lika obhájců, a' není to tedy vyloučeno ani, v řizeni zruŠovacím 
tudí'ž tito obhájci společně sepsati a podepsati pod<iní s . , 
zm~teční stížnosti a odvolání, avšak není dovoleno podle § 40, ' 
tr. r., aby spolupůsobením několika obhájců byl v ří'zenÍ opravném 
~ročen počet spi,sů zákonem určených, právě tak, jako nelze ro"mll0~ 
zovatl počet řečí obhajovacích při hlavním přelíčení. Využil-U 
obžalovw,:ý F. L. k podání zmatečni sti,žnosti zastoupení svým 
cem Dr. s., nebyl, oprávněn podoati druhý spis s tými'ž opravnými 
středky dalším obhájcem A. K., neboť v době, kdy došlo prllVederli' 
opravných prostředků poda,né obhájcem K., bylo právo oDza,lovanéh,); 
pmvésli ohlášené opravné prostředky již konsumováno jejich 
provedením, které poda,l Dr. Š. 

Z té pří6ny je provedení zmateční stÍžno,sti a, odvo,lání, podané" 
obhádcem A. K., ,nepřípustné a nelze proto k n,ěmtr přihJí.žeti (r. 
Sb. n. s., r. Č. 1724 víd. sb. a j.). 

Zmaleční, 's@nost ma,oželky ,obžalovaného. F. L., označenou za do
plněk zmateční sÍÍlŽno'Sti tohoto, bylo zil!mít-nouti jako opožděnou. Man
želka obžalovaného má sice právo podati ve prospěch svého manžela 
zmil!teční stížnost; t010 právo je samostatné, takže není závady, aby po
dali zma,teční' stížnost i sám obžalovaný i' zároveň jeho, manželka (§ 282, 
odst. 1 tr. ř.). Toto právo mamželky je závislé na vůli obl, Ž alclva,ného'.', 
manž,;l'a jenPoo~ud, ~e ,!,~nželka nemůže to,lo, ~rávo, vykonati proti pro
jevene):ho,~u!J.. Jehko:z jde ,o s a m o s ta t n ~ právo maJUželky podati 
zma·tecm 'str'znost, musl mamelka zachovati Ihulu v § 284 tr. ř. stano
venou, k,terá ve smyslu druhého. odst. cit. místa zákona běží, ,od téhož 
dne, ocl I::erého počíná obžalovalnému. Jak však vychází. ze spisů na 
jevo, manzelka obžalovaného vůbec neohlási,la zmateoní Btižnost a pro
vedení zmatečn-Í' stížnosti, řízené původně na nejvyšší soud v Brně a tam 
dne 23. května 1936 došlé a jím dne 29. května 1936 po'šlou nalézacímu 
soudiu odeslané, stalo se dávno po uplynutí třídenni lhůty ok ohlášení 
zmateční, stílžnosti, počínající vzhledem k tomu, že obžal1ovaný byl při 
vyhlášení rozsudku přítomen, dnem 5. prosince 1935. 

Jelikož manželka obžalavaného .oevystupo'vala jwko jeho. plnomoc
ník a nepadala zmateční smnost za obžalovaného .oy'brž s a m 0.-

t ' ' s ta, n, e ~edle zmMeční smnosti jeho obhájcem podané, nestačí k za" 
chO'~am,!huty v,§ 284, ,odst. 1 tr. ř. ~vedené, že obžalovaný sám zma
tečm stlznost vcas ohlaslL Z toho dwvodu nebylo třeba zařizovati do" 
plně'ni této zmateční' sŤÍlŽnosti podpisem ab-hálice. 

čís. 5669. 

Pn; ~ol?~enie ~Iáštnych skutkových otárok podfa § II por. nov. je 
r~zho(me, c. sa pn hlavnom pojednávaní vyskytol údaj odpavedajúci 
navrhu, nerozhoduje však, či je onen údaj tiež pravdivý. 
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s 'časné nosenle viac zbraní bez úradného povolenia je len jed n Ý. m 
pres~Pkom nedovoleného prechovávania zbrani podl'a § 6 nar. ds. 

5476/1914 M. E. 

(Rozh. zo dňa 9. septembra 1936, Zm IV 311/36.) 

Na j v y Š š i s úd v trestnej veci proti J. T. a~~ol., obž.alov",ný:n 

l.oČinu úmyselného zabíti'a človeka wtd'., vyhovujuc zčasÍ! zmato.c-
lo z TI' . do ode zma . sťažnosti obhájcu obžalovaného. J. ., zaozenej na· . v ' ~ 
~:lnosti- pod!'a § 29, čís. 4 por. nov., ,zrušil podl:a § ?4, adst. 1 p':,r., nov. 

udok ,pomtného súdu i s hlavnym pOjednava,olm ČO do. obza~ova
~~ľo J. T. a následkom súvislosti pod.J'a § 387, po,sl.?dst. t~. p.:, z. urad-

e' maci alj'čo do ·obžalova,ného .f. T., a to, v časÍlac~ tykajucI'ch s~ 
~r~slných ČÍlnov spáahaných na úkor Š. V. a }-. K. a v d!osl~dku t?ho aj 
čo do výr.akO'v o treste a výrokov s tým Suvl,clac,lch; z uradnej mocI 
zrušil najvyšší súd z dovoď-Ul zmatočnosÍl podl a ó~: 1 b), § 38;; tr., p. 

zsudok porotného súdu, poki'a!' ním boI trestny CIn, spa~hany ~'~za
;~vamým J. T. nosením dvoch pi1šť61 b,ez úradnéh~ povol'ema, kva!lflka
vaný ako dvojnásobný pre,stupok pOlcllw ~ 6 na;. c.5476/1914 "(t. E.,a 
kva!ihkoval' tento trestný čIn ako jednonasobny prestupok podl a CitoV. 

u1stanoveni,a. 

Z dóvodov: 

Z dav-odu § 29, čís. 4 por. -DOV. zmatočná ~ťa,ž-nosť v pr.ospech obža
lovaného J. T. vytýka, že powtný súd poms.1 ulstanOlvema ~§ 5 a ll, 
pGT. nov., ked' nepripustiol obhajobou navrh-ova,né výpomo,c~e skutkove 
a právne otázky v smysle §§ 301, resp. 306 tr. z. a na ve~ke ;ozču,~e~le 
v smysle § 281, odst. 1 a 2, resp. § 307, odst. 1 a 2 tr. z., ackolvek obz~
lovaný sa brálni! tým, že streln za strachu, keď bol k tomu vyzvany, 
namieril, a!:e strelil do zeme, že streUI rýchle za s,;bou a, moh?1 nebo
hého zwstreliť len ta-k, že vystrelil za sebou dva-krat, prvym vystre.l,?m 
zasiahol V a druhá mna i,Masmerom do slredu krčmy, kam pnslel 
práve v tej chví,l,j K., ktO!fý pr; prvom výstrele v krčme ani nebol. 

Zmatočnej sťažno,sti zvoleného OIbhijcu, o'?ž~I.ova,oého J. T. n,;l~ze 
zčasti odopreť oprávneni'a. Pod,!'a obsahu zaplsmce navrho,val obh,aJca 
čo do obžalovaného J. T. po,IDieni,e zvlášlnych s k u t k ? v.y c h,~azok 
vell!'a narvrhnutých skutko,vých otázok 1 a 3 a polozeme zvlastnych 
p'f:á v n y c h otázak v e d l' a právnych otázok 2 a 4. 

ObhaJjoba žiadala, aby vo zvláštnych sku,tko'výc,h otázkach bola vy
necha,ná veta »merajúc s pi'š1ol'ou na tam pn dverach sa nachod''',c,ehú 
Š. V., resp. J. K.«. Z toho návrhu plynie, že obhajoba ,navrhovala zvl,:stn;, 
skutkové otázky toho meni-a, ako boly súdom poro-t,com predlozene, 
s vynechwním zmienenej vety, chcejúc zreJme vynechamm ,?~e~ vety do
siahnuť polažen'ia ,skutkavých otázok v padsta,te zodp~ved~jucl~h ?bran.e 

obžalo'vamého J. T. Tento' sw háji,l, na ?Iavnom paj~dnavam tym, ze 
strie!'al do zeme bez úmyslu poškodenych zasl'ahnu! alebo dokanca 
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zabi,ť; to je vša:k prfeve vyjadrené v pominuU vety, že namieril pi~itoll'n 
na š. V. a J. K. Nel'ze preto o týchllo sku,točno'Stia'ch, o ktoré sa 
obhajoby opiera, tvrdiť, že nevyšly za hkwného pojednávania na 
Pre položenie týchto skutkových otfezok není smerodajné, či Sv,onl,,",,,;.' 
potvrdili opak obhajoby obžalovaného, a že niklo jeho obmnu 
tvrdil, ako porotný súd v zamietajúcom usnesení uvádza, poneváč 
§ 11 por. nov. je pre pOloženi'e sku1tkových otázok rozhodné, či sa 
hlavného pojednávania vyskytol údaj odpovedajúci nmrhu, nie však 
aj j-eho pravdivosť, lebo túto posúdiť je úlohou porotcov na "U,,,,,,,. 
vo'!'nej úvahy výsledlkov hlavného pojednávania a musí im 
práve položením zodpovedajúcej otáZJky možnosť k tomu, k1ed' 
kvaHfikáciu trestného činu relevantné. Poneváč, jako, bude 
dené, tu tornu lak bolo, porušil porotný súd, keďn,wrho.va!l1é SK11'IKov,é 
otázky pomtcom nepredloži,l a návrh obhajoby zamietol, rozhodlu.iúci 
predlpis § 11 por. nov. iV "<vinH tým zmiitok pod·!'a § 29, čfs. 4 por. 
ktorý sťažovate!' právom vytýka. 

Z potreby týchto sku,tkových otáwk Už nezby!ne vyplýva nn,I .• "I," 
položenia zvláštnych pr"v,nych otázok odpovedajúcich údaju ob, ,ža,lovF; 
ného, lebo tá okolnosť, a'ko obžalovaný stlfiefal, či mierH a ka:m, je do
l'ežitá pre posúdenie, či miVI. úmysel výstrelmi' člove'ka zabiť alebo pri' 
padne len pomniť, pri čom v jednom pripade bo,! človek' ťažko pounený, 
v druhom však nasta,la smrť (§§ 301 a 306 tr. z.). 

Obha,joba však navrhO'vala aj položenie zvI.áštnych právnych otáZO!k, 
al to právnej otázky na zločin ťažkého poškodenia na tele pod!'a § 301 
tr. z. ve d !' a 2. právnej otázky a prá,vnych otázok na zloči;n zabitia 
pod!'a § 281, odst. 1 a 2 tr. z. a na zlo.čin smrteYného poškodenia tela 
pod!'a § 306 tr. z. a podYa § 307, odst. 1 a 2 tr. z. v e d I' a 4. právnej 
otázky. 

Z n<ivrllU' obhajoby neplynie, že by naVdlOVaJlléotá20ky skutkové a 
práv.ne boly na 'seba vi'azané, keďže bal1y samostMne navrhované; z toho 
plynie, že navrhované prá"ne otázky !reba, samostatne posudzo'l'ať, leda 
oi'e len so zrete!'om k navrhovamým otázkam skutkovým, ale aj so zre
te!'omk skutkovým otázkam súdom porotcom predloženým. 

Navrhovan.é práv'l1e otá,zky pod!'a § 301 tr. z., resp. § 3.06 tr, z. liMa 
sa od polož'ených právnych oltázok pod!'a § 279 tr. z. v podstate čo do 
právneho zmeru ohl'adom úmyslu vyžadovalného II jedllO'tEvých týchto 
zločinov. To,to právne posúdenie prislúcha však predovšetkým porotcom. 
Poneváč sku,tkový stav zistený v 1. skllltkovej oti>zke súdom porotcom 
predloženej nevylučuje pri' por<Vll1ení š. V. - hl'wdiac zv,I.áš'le na výsle
dok - vedYa právn.eho záveru na úmyse'l v § 279' tr. z. uvedený ani 
záver ná úmysel v § 301 tr. z. pred,pokladaný a ohl'adom usmrtenia J. K. 
sku,tkový stav zistenýv 3. otázkO' pripúšťa pri povšechnom znení otázky 
»merajúc na J. K.« právny záver na úmysel v § 279 tr. z., alebo v § 306 
tl". z. požadovaný, nebolo prípus!mé to'to llIvažovan;,e porotcom odiíať 
zamiet-nutÍlm navrhova1ných otázok, leho nebolo možno navrhované 
právoe ot<izky zo z<ÍJkona vylúčiť. Zamietnutím navrhovaných právnych 
otázok podl'a § 301 tr. z., resp. § 306 tr. z. aj so zretdom ku skutkovým 
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... i otázkam súdom polOlženým, pO,mšf1' ted~, porotný ,súd rozhoduj úd .pred
..... is §§ 6 a11 por. nov. na polozeme zvlastnych otazok o kvalthkaclI čmu 

. ~dIišnej. od obžiVloby. . 
Výrok týkajúcisla oclsúdenia obžalovaného J. T. pre dvojnásobný 

reslupok pod!'a § 5 nar., Č. 5476/1914 M. E. ne;bol ~apiVd~utý. N~jvyšší 
~úd, preskúmaJúc vee z uradn"J~oc1, zba~wl v~ak, ze ob7a~ovany J. T. 

v tejto· časti rozsudku nespravne odsudeny pr,e dvoJnasob~y pre.
stup ok pod!'a § 6 r:~r. č. 5475/19':4 M: E. len na z.wklade tono, ze nosil 
neoprávne~':' dv,; p1'stole. C1~tovane nanaden}e ne~a na zretelt len ]e,clr:u 
zbraň; i sucasne nosemlť Vl'aC zbrani' bez uradneho P?volenta porusuje 
'eden zákaz v tom smere d<Vll1ý; preto multiplidta zbrani nedovolene 
~ seba držaných nezakladá multiplidtu preistupko'v pod!'a počtu pre
ohovávaných zbranI. Nedovokn.ým držaním dvoch pištolí v tejže dobe 
dopustil sa tedy obžalovaný len prostého prestupku pod!'a cl't.nar. a 
preto bolo treba obžaloviVnému nepriazni,vý rozsudok z d'ovodu zma~ 
točnosti pod!'a § 385, čis. I b) tr. p., ktorého tu trcba dbať z úradneJ 
povinnosti, zruši,ť a vyniesť rozhodnutie z<ÍJk1onu zoclpovedajúce. 

čís. 5670. 

žalobami podle prvního Odstavce § 18 zákona čís. 108/1933 Sb. z. 
a n. jsou jak žaloby mezi týmiž stranami, týkajíCí se ,trestných činů mezi 
nimi vzájetll1lě spáchaných - nejsou-Ii ve skutkové souvislosti podle 
třetího odstavce § 18 tohoto zákona - tak i žaloby, z nichž se každá 
opirá o některý z v!cečinů, kterých se dopustila jedna strana proti 
druhé straně. 

V Ý s lov n é výhrady práva stíhati podle prvního odstavce § 18 
cit. zákotta je potřebí nejen, nebylo-Ii žalobní právo dosud uplatněno, 
nýbrž i tenkráte, byla-Ii žádost za 1Ťfestní stihání - po pHpadě sou
kromá žaloba - již podána; nerozhoduje, že druhá strana i soud věděly 
o podání žaloby. 

Nedojde-Ii před ujednáním smíru nebo do konce průvodní?o, řizení 
k v Ý s lov n é výhradě práva stihati druhou stranu, zanika zalobní 
právo ,a neobživne ani když byl rozsudek, vynesený po skončeni prii
vodního řízení, zrušen v opravném řízení. 

Ustanovení prvniho odstavce § 18 uvedeného 1:ákona platí i tehda, 
jde-Ii o přestupek zanedbáni povinné péče podle § 4 zákona čis. 124; 
1924 Sb. z. a ll. ve znění § 39, odst. 1\1 zákona čís. 108/1933 Sb. z.a n. 

(Rozh. ze dne 10. září 1936, Zrn I 241/36.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zmšovací. z podnětu zmateční s!fž
nosli podané obžalovaným F. V. clo rozsudku krajského soudu treslního 
v Praze ze clne 3.0. prosince 1935, č. j. Tk VI 655/35-21, jimž byl obža
lovaný mn·ál!1 vinným přestupkem podle § 4 zákona čis. 124/1924 Sb. 
z. a n. ve znění vyhlášky čis. 145/19,33 Sb. z. a n., použi,v § 290 tr. ř. 

21· 
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z moc! úřední, zruši,l napadený roz'sudek jako ~matečný a zProstil' 
lov~neho F; V. podle § 259, čís. 2 tr. ř. obžaloby naň J. S. a A. P. 
sene pro pre'Č1n podle §§ 1 a 2 zákona čís. 108/1933 Sb. z. a' n. 

o ft vody: 

Nap~de~ým rozsudkem ze cine 30. prosince 1935 byl obža'lovaný F 
uzna'n vmnym přestupkem zanedbání, povinné péče podle § 4 zák. . 
124/1924 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky čís. 145/1933 Sb. z. a n 
ch«ným uveřejněním básničky »Věrné lasky plody« v »0. L.« ;~ 
8. l,edna 1935, jejfmž obsahem bylo ublíženo' na cti soukromým ža!lnb'cu,tll 
J. S. a A. P. způsobem nazn"čeným v § 1 a v § 2 zák. čís. 108/1 
Sb. z. a n. 

Z podnětu z~ateční sHžnosti p.odané obžalovaným bylo, , 
soud~ >;k?umal!. rozstldek z mocI úřední i s hledisek na~načených 
dmhe véte prvmho odstavce § 290 tr. ř. a jelikož v souzeném .oři\o,rll" 
pOdle?b,sahu ,spi!~u je, po' případě byla, mezi tými'ž stranami, v orc>lJIrl,,' 
r~da Jl~ych sporu pro přečín proti bezpečnosti cti zčásti: d'i:ž 
ny~h pred vym;~en~in1 ?,,!padeneho' rozsudku, ze dne 30. prosince 1 
n~skyya se zvlastm otazka, zda snad nezanikl:o právo žalobuí, loho 
reh? zalobce. ~ toho důvodu, ž·e si v předchozích trestnÍlCh věcech , 
mnel vyhradIl! právo stíhati obžalovaného pro ublížení na cti o něž 

O nutno'sti takové výhrady jedná předpi's prvního odstav~e § 18 z'
lmna z: ~ne 28. če~v?~ 1933, či's. 108 Sb. z. an.; bylo proto zmšovaci;u 
~ou~u ~eSIl! z, m?cI ,:rední zásadní otázku, zda nedosta tek "', jak 
jl ma cltovany predpI's na mysli, přichází v úvahu v ., ' 
a z?a Je okO,lností, pro niž čin ,nemůž.e býti! s.(jMn (§ 281, čís. 
tr. r.). 

Při tom se objevuji především v pří6ně výkladu § 18 cit zák. dvě 
sporné ,otázky, a to: . 

, 1. zda lze .vyldádati první oclstavec § 18 zákona oochr. cti tak že 
predipI's t~n ma na ,mysI:i pOUlze žaloby, při níchž jde o činy trestné p~dle 
tohot? zako,;a,. je,~ dve ,stravny na~záj:~ pro:ti sobě spáchaly, či zcla 
spad~ pod neJ I prlpad vIce zalob, jlmllz jedna strana proti druhé straně 
uplatnmJe svá .ža,~ohni~ráva vzniklá z vilCe trestný,ch ónů, kterých se 
dopustIla proh m drulha strana, a 

2. zda se požadavek výslovné výhrady práva stíhaH druhom s,tranu 
pro vněkterý čin 'p0vdle zá~on~ o ochraně cti vztahuje pouze na případ, 
~dyz str,ana svoJe zalobnl pravo dosud neuplatnila, či zd" piatí i tehda, 
treb~s zádost za trestní' stíhání, případně soukromá žaloba byly již, 
podany. ' 

. A~, 1. B?dkl~d pro ža:loby ve smyslu p,rvní,ho odst. § 18 zluk. o ochr. 
ch mu~e byh dan trest~ymi ~ilfiy v z á j e mně s pá cha n Ý m í, po
kudnejsou ve skutkove souvlslosÍl, neboť Jsou-li v twkové souvIslosti, 
plah o mch zvláštní předpis třetího odstavce § 18 zák. o ochr. cti. 

, Podk:ad :p~o žaloby podlle prvního odst. § 18 zák. .o ochl'. cti mohou 
vsak tvonÍl I CinY, které byly spáchá,ny mezi týmiž stranami v ten způ: 
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že oněch více tres'mých činů d.opustUa se jed ll' a str a n a 
pro t i s t T a n ě dr Ul h é. 
• Lze přípustí,tí, že by mohla na první pO'hled úprava § 18 zák. o ochr. 
cti, obzvláště i nadpi,s tohoto paragrafu, zně.iid »Vzájemné žaloby«, svá·· 
děti k výkladu, že se ustanovení to,to vztahuje sku,teóně pouze na »vzá
jemné žal.oby«,totiž na žalOlby, podané dvěma stmnami navzájem proti 
sobě. Nadpísy paragrafů mohou býti, sice důležHé pro výklad zákona, 
avšak nerozhodují, pokud jejich nepřesnost je patrná z texlu záJkom. 
Ze nadpis v případě, o. nějž jde, nesouhlasí s textem zálmna, je vídno 
z bl,ižšího zkoumání\ zákona': 

Ze srovnáJní předpi\su § 18 zák. oochr. cti a předcházejídho § 17 
téhož zákona' toM vysvítá, ~e v třetím ods,tavci § 17 je upravena otázka 
objektivní konexity, t. j. případu, kde se zúčastnilo jediného trestného 
činu! podle zákona o ochraně cti několik osob, kdežto první odstavec 
§ 18 upravuje vecUe případů vzájemných žalob v teohnkkém smyslu 
slova ·i přtpady konexity subjekti"ní, kďe totiž jde o více žalobních práv 
jedné strany proti témuž obviněnému. 

pí právnic:ká literatu;ra hájí, loto s'tanovi'sko. Tak Kal!lab zastává 
t~nlv názor ve spi.gu "Trestníl právo, hm.otné«, vydaném v roce Hl35, na 
str. 221; 'sdílí jej zcela zřejmě i, Miřička, pokud ve svém »Trestním právu 
hmotném«, vydaném v roce 1934, v dmhém odstavci na str. 314 mluví 
o »veškerých ,urážkách mezi tými'ž stramami«; vyslovuje jej zcela jasně 
i Hrabánek-Milota v díle »PrávO' tiskové« na str. 254, v bodu čís. 4. 

J nejvyšší soud sdílí tento výklad zákona, a to z těchto úvah: 
Že se předpis § 18 zák.' o ochr. cti n e vztahu1e pouze a výhradně 

na, »vz,;,Í'emné žaloby« v neju~ším slova smyslu, t. j. na případy, kde 
předmětem ža,Iob Isoll' ublížení na cti vzájemně spáchaná meZÍ! týmiž 
stranami, vysvítá již ze samého zněnf pr"ni, věty prvního odstavce § 18 
zák. o ochr. cti, neboť v první větě tohoto paragrafu se výslovně uváďí, 
že » ... může j e cl n a strana stíhati, dr u hi" u ,pro jiný takový čin ... «. 
Mlwví tedy tento před;piS' zcela' všeobecně o trestných činech ,spácha
ných mez i, cL v ěm a str a n a m i, aniž stanovil požadavek, že musí 
jíti o trestné či'ny »vzájemně spáchané«, jak praví výslovně teprve třetí 
odstavec § 18 zák. o 'ochr. cti. Pokud by první odstavec § 18 zák. 
o,ochr. cH měl, na mysli pouze v z á j ,e m n á ublížení na cli', byla by 
uvedená dikce první věty § 18 zcela zbytečná a nepřiléhavá; vždyť by 
pak stačilo tam uvésti,žesi »obžalovaný« musi vyhraditil stíháJní pro 
jiný takový čin - t. j. »proti němu žalující stranou spáchaný« -. To~ 
muto výkladu nasvědčuje i oduvodnění vládního návrhu (tisk 830/1930, 
str. 29, druhý odst. k § 14), které, vykládajíc předpis ,převzatý pak do 
prvního odst. § 18 zák. o ochr. oti, praví, že jest jeho účelem, aby »0 b ě 
str a n y«, chtějí-Ii si zachovati žalobní právo' z ně'které,ho trestného 
Nnu, který se udál »meZÍ' nimi« do u\jeÓinání smíru nebo do konce prů
vodního hzen;" byly nu,ceny v.0slovně si vyhraditi stíh«cí právo do uve
dené doby: 

Tylo úvahy důvodové zprávy přimykajíJ se těsně k onomu všeobec
nému' znění první věty prvního odst. § 18 a plyne z ni'ch nade vši po-
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chybnost, že mají na mysli i případ více žalob téže strany proti 
obvl,nénému; vždyť by jinak nemělo žádného smyslu mhu'Vi,u o o 
stra!Oach, P?něvad~ při vzájemných žalobách v technkkém (nej 
smyslu muze SI prece Jen pmhstrana, t. j. strana žalovamá 
žalo';ní právo proti straně žalující a nikdy »obě stranv«, když tě 
jedne z obou, str<l!n vždy tu ji'ž je. . 

. Pm opačný výklad se nelze dovolávati odúvodnéni vláJdního návrh 
(tJ,sk 830/1930, str. 29, první, odst. k § 14), pokud (uvedený pr'.'ni, 
sta~e~) pOUlk.az~je na .p~třebu č~li:ti o.blDbené11lJu postupu, že se »při 
Jemnych mazkach vycka s podamm z?loby až do posledního dne 
aby druhá strana již vzájemně žalovati' nemohla«. Vztahujeť se 
odstavec důvodové zprávy na případ třetíhiQ odst<l!vce § 18 zák. o 
()tJ, - tedy na pří~ad žal?hp'ro~ či,ny vzájemně spáchaiOé a 'j'soud 
skutkov:, ~Q.uvI:slostI -, P;I c;mz poukazuJe k tomu, že podobný 
znam mel JIZ predpI's § 7 zak. cl. XLI:1914, podll'e jehož vzoru se i v 
padě třetího odst. § 18 zák. o ochr. cti prodlužuje lhůta k podání 
kromě žall,oby. 

• Hned.z druhého odstavce téže důvodové zprávy (na' str. 29) vysvítá 
ze v. prven:.??stav,:~ dů~odo::é :prá,vy bylo pojednáno pome o jedno~ 
z n.eJ~.l'PlčteJslch pn;padu pn zalobach pro urážky na cti. Nelze však 
z teento uvah (prvmho odstavce) vyvozovati, že by zákonodárce vůbec 
byl měl na myslli' v § 18 jediné a výlučně vzájemné žaloby v nejužším 
slova ~?,y,slu, k~yžtě pa~ ihned ~'Í!sledu~í úvahy (druhého odstavce), 
vztahuj1'C1 se - Jak nahore clovodeno -~ zcelaJ jasně i na ví'Ce žalob téže 
strany proti témuž obvíněnému. 

Uvádícli se pak v Odůvodnění zprávy výbom ús'tavně-právního (tisk 
22?~/.'933,.stL 30), že »v § 18 zák. o ochr. cti bylo především jasn~ji 
vypdreno, ze 's.e tot'O ustanovení ~ztahuje toliko IDa vzájemné činy trestné 
p~dle tohoto zakona'«, Je nasnade podle celého znění této věty, že jí; ne
melo býtI vyřčeno, že se § 18 vztahuje »toliko na vzájemné žaloby« 
nýbrž že účelem a smyslem jeho je zdůrazni,ti, že us,tanovení § 18 vzta~ 
hu~e se pouze na óny »trestné podle zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n.«. 

Není tu ostatně bez významu pro výlol,ad § 18 záJkona čís. 108/193..1 
Sb; ~. a 'O.,. že zákonodárce nepřizpů'sobil nikterak zákonný text § 18 
znem § 7 zak. čl. XLI:1914, ač se v důvodové zprávě :k vládnímu ná
vrhu -- hsk 830/1930, str. 29 - zmiňuje o § 7 zák. čl. XLI:1914, podle 
Jehož VEOru chce čeliN úskoků1)1 pmtístraJny. Dikce § 18 zák. Čí's. 108/ 
1933 Sb. z. a n., že »jedlna strana mMe stíhati druhou .... «, se totiž 
odchyIUlje~?ds"atně od zn~nf, § 7 zák čl. XLI:1914, jenž Inepřipou'ští 
am neJmensl pochybno,stJ, ze se vztahu~e pouze na vzájemné urážky 
v nejužším slnva smyslu, a vy's'vitá tedy i z tQhoto odchylného znění 
nového zákona o ochraně cti, že úmyslem zákonodárcovým byla jiná 
úprava, ši"ší v § 18 zák. o ochr. cti nežli v § 7 zwk. čl. XLI:1914 jenž 
byl při tiQm záJkonodárci jaksi vzorem. ' 

V této souvislosti ,třE!ba se též zmíniti o předpisu ~ 42, odst. 3 zák., 
o ochl'. cti, podle něhož »předpis § 18 platí v zemi Šlovenské a Pod
karpatoruské též o vzájemných žalobách pro přečin lehJkého poškození 
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těla, jakož i o vzájemných žalobách pro tento čin a pro čin trestný podle 
zákona o ochraně cti«, jako,ž i o tom, že odůvodnění zprávy ústavně
právního výboru, (tisk Čí,s. 2268/1933, str. 30) vykládá předpis ten 
poukazem »;na ~kušenost, že nejsou řídkými připady vzwjemného leh
kého ubmení na tble, nebo vzájemných trestných činů podle zákona 
o ochr. cti a lehkých ublížení na těle«. Ani ze znění předpisui § 42, 
odst. 3 zák. o OChL cU nelze VŠ<l!k vyvozo,vati, že by se § 18 vztahoval 
výluoně na »vzájemné žaloby« v technickém smyslu slova; vždyť nelze 
tu nechati bez povšimnutí, že podle § 41 tr. pOL slov. je vedle urážek 
na cti i přečin lehkého ublížení na těle soukromožalobným deliktem, oa 
nějž se vztahovaly i předpi'sy § 23 tr. PQr. slov. o příslušnosti téhož 
soudu při vzájemných žalobách. Ježto se však § 18 zák-čis. 108/1933 
Sb. z. a n. pod'le svého znění nevztahuje na lehké ublíž·enÍ na těle, bylo 
zřejmým a jediným dilvodem úpravy třetího octs,lavce § 42 zf<k. čis. 108; 
1933 Sb. z. a n. vyjádřilti, že předpisy § 18 plat[; v zemi SI,ovenské a 
podkarpatomské také pro přečin lehkého poškození 'na těle. Z toho 
plyne, že nelze při výkladUl předpisu § 18 zák. o ochr. cti použí'U před
pi'su, § 42, odst. 3 zákona o ochr. cti. Třeba tudí,ž vykládaU první od
stavec § 18 zák. o Qchr. cH tak, že ža,lobami, sem spad:ajkími je rozumMi 
jak žaloby mezi tými'ž stramami, tý;kajíd se trestných 6nů mezi nimi 
vzájemně ,spáchaných - pokud ,nejsou ve skutkové souvislostÍ' (§ 18, 
odst. 3 zák. o ochr. ctil) -, tak i žaloby, z nkhž se každá opírá o ně
který z více ČÍ>nů, jichž se dopustila jedna strana proti druhé straně 
(suibjektiMní konexita). 

Ad 2. Pokud jde o druhou zásadní otázku, totiž o výkhad pojmu 
»výhrady práva stíhati«, třeba uvésti toto: 

Předpis prvního odst. § 18 zák. o ochr. cti vyjadřuje pouze vše
obecně, že jedna strana »může stíhaU« druhou slranu pro jiný čin podle 
úkona o 'Ochraně cti, který spkhala proti ní do ujednání srnku, nebo 
do konce průvodního řízení, jen ;když si Ipřed smírem nebo před ukon
čením prúvo'Óního řízení »výslovně vyhradila právo ji stíhati«. 

Mohlo by býti poukazovánQ na to, že »stíháním« rozuměti je podání 
žádosti za trestní stíhwní podle § 17, 'odst. 1 zák. o ochr. cti a že 
z pojmu »výhrady« je usuzovati, že lze si vyhraditi jen žalobní práJvo 
dosud nwplatněné. 

Názoru tomu však nellze phsvMčiti. Jeť podání žádosti podle před
pisu § 17, odsl. 1 zák. o ochr. cti jedním z úkonů, z nkhž sestává stí.
hání činu trestného podle zákona 'O ochraně oti, pročež se výhmda práva 
stíhati může vztahovati ja:k k úkonům, jimiž se ,stíhání zahajUlje, tak 
k úkonům, jimiž se v z ahá jen é m již t r e s t ním říz e n í p o
k rač u j e. 

Nevylučuje tudiž "nění prvniho odst. § 18 zák. o ochr. oti výklad, 
že výslovné výh'rady práva stílhali je třeba i tehdy, byla-ti žádost za 
stíhání trestného činu, o nějž jde, již podána (tak spráJvně i mzh. vrch
ního soudu v Praze ze dne 18. září 1935, č. j. 1'ko' 4/36, uveřejněné 
v Prá'Vníhl 1935, str. 626). Pro výklad ten svědčí znění prvního odst. 
§ 18 i proto, že připouMí jedinou výji,nnku, kdy není třeba výhrady, 
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totiž dověděl-l,i se opráv"ěný o trestném činu neb o osobě 
teprve po ujednání' smíru nebo po ukončení prúvodní!ho řízení. 

Ani z předpisU' § 17, odst. 3 zákona oochr. cti nelze činj.(jc 
závěry, pro ,obor předpísu § 18, odst 1 zákona o ochL cH; vždYť 
nehledlc "ni k podst"tně zcela různému znění, obou těchto 
-: je, i povaha předpiSU' § 17, odst. 3 podstatně rozličná od Po'vat,v 
pred,PI's,:§ 18: odst. 1; v onom případě jde o úpravu žalobního 
prol! n e k o II k a o s o b á m trestného či"u se zúčastnivším 
předpisem § 18 byl upra"en poměr, pokud jde o více urážek v'ýhrrarlno, 
mezi. tým i ž strlllnami se sběhnuvších, při čemž mělo býti zalbrá!něl~O; 
hl~vně, i úskoon,osti podánim dod"tečných žalob mezi týmiž stra'nami 
coz ,při ~ 17, ?d,st. 3 z,řejmě inep~íchácÚ v úvahu. Netfeba pwto dál~ 
UlVazova!I: v teto 's'ouvlslO'sÍII o vyznamu a výkladu, pojmu »vý;hrady« 
podle § 17, odst. 3 zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n. 
, Nelze ~e dále pro ,:ýkla'9 § 18 tohoto, zákona a~j; ~?volávatiobdO'by 

ustanove'~1 § 263 tr. L; predpl1s ten nla na mys,ll' pnpady, kde nový 
tr,e~tný~lln bY,1 sp~~hán nebo přišel na přetřes při, h I a v n í fil pc ř é
l1 c e~, I, kdezt,: ,ucelem prvmho odst. § 18 zák. o ochr. cH jest, a,by 
s o u.o lb y I P r I m o u' p O' Z o r n ě n stranami i: na d"lší činy stavší 
se mimo hl,wní přelíčení.. Ani, powkaz na § 57 tr. ř, neobstojí neboť " 
se vyžaduje výhrada při vyloulčení' některé trestní věd ze' společného 
trestního ří~ení, kdežtú procesní sHuace v případech § 18, odst. 1, je 
pnmo opačná. , 

V této sonu'vi'slosti, nelze přehlédnou!i, že ustanovení §§ 316, 3H 
~18 slov. tr., por. - týkající, se případů, kdy bylo shIedáno, že se ob~ 
zalo~aný I,eví býti vinným ještě jiným trestným 6nem mimo trestný čin, 
kt,ery Je pred:me~em .ohzaloby -, ,neobs,ahovala požadavek výhmdy stí
ha;lI obdobne predplsu § 263 tr. L, takze all!! procesnf přec\pisy sl'ovel1-
skeh? tr,estního práva ~ týkající, se případů subjektivní' konexHy _ 
neskyta]1 podklad pro řešení otázky, .o niž jde. ' 

"Požada:Vke,m, výslo'.'né výhrad!, prá~a. stíhlllti omezeno je žalobní 
pIavo opravnene strany v ten zpusob, ze právo tú zaniká nedošlo-Ii 
k ,vfh,r~dě, i když lhUta s,ta~ovená v § 17, odst. 1 zá:k. o. úchr. cti"k po
dam zad?sh za t'restm stl'haní dosud neuplynula. Proto však nelze ještě 
usuzovatI, že předpis prvního odstavce § 18 zák. o. ochL ctí stanoví 
pouze zkrácení· lhůty uvedené v § 17, odst. 1 zák. o ochr. cti a davO'
zova~~ dá!e z. to'~o, ,že p!edpi's~en se vztahuje pouze na případy žaloby 
za,myslene, mkoh vsak zaloby Jl'Ž podané. Spočíváť z"sadní rozdíl mezi 
§ 17, odst. 1 zák. o' ochL cti a § 18, odst. 1 zák. 'o ochL cti v tom že 
podle onoho předpisu je povinen soukrúmý žalobce chce-li si za~ho
'lati žalobní právo, podati žádo'st za trestní stíháni ~e stanovené lhůtě 
kdež,to podtle tohoto předpisu musí si vyhradHi žalobní právo, ať žádost 
za trestní stíhání by].a již púdána, či nikoM; v tomto případě vyžaduje 
se pak k zachování žalobního práva vedle výslovné výhrady ještě aby 
se žádost za trestní' stíMni stala v zákonné lhůtě (§ 18, odst. 2' záli. 
o ochr. cti). 
" , Pro závěr, že předpis prvního .odst. § 18 zák. o ochr. cti platí i, v pří
padě púdané již žádosti za trestní stíhání, svědčí i odůvodnění vládního 
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(tisk čís. 830/1930, str. 29). Podle něho je účelem uvedeného 
předpisu, aby byla omezena možnost vzájemné žaloby, došlo-li již ke 
smíru nebo rozsudku; to, že požadována je výhrada práva stíhati, odů
vodňová,no je tím, že takto druhá strana i soud nabudou spolehHvěji 
včas vědomosti o zamýšlené žwlobě vz<ij emné než pod á!rl í m s a ni é 
ž a lob y, pro kterou je snad pří'sluiiný jiný sou.d. Výslovně tedy odů
vod'llě'llí vládního návrhu poukazu1e tu. na případ, kdy výhrady práva 
sHhati je třeba, třebas ž a I .o bab y I a již P >O dán a, 

Rovněž nasvědču~e názoru. zde zastá'vanému i to, že § 42, odst. 2 
zák. o ochl'. cti zruši,l předpis § 23 slov. tr. pOL, podle něhož byl při 
vzájemných lres!mých činech proH cti soud, který zaháji:l řízení podJe 
jedné žaloby, příslušný i pro řízení podle druhé žaloby. Zrušení před
pisu § 23' slov. tr. por. s,talo se pod:le odůvodnění vlildního návrhu 
(sir. 29) proto, ježto předpis pr'.'ního odst. § 18 zák. O ochr. cti stačí, 
~by se soud dověděl včas o vzájemné urážce. Nahramje-li výhmcla 
práva sHlla,ti pod.le pr,vního odM. § 18 zák. o ochr. cti zmšené usta,no
vení § 23 slov. tr. pOL, lze z toho usuzovati, že výhrady práva s,tíhaN 
je třeba i tenkrMe, byla-li, žádost za treslní' stíhání již pod<ina; neboť 
jen při takovém poStUlpU je zamčen zákonodárcem zamýšlený účel, že 
se má soud včas dověděti o vzájemném ublížení na oti. 

K tomu sluší ještě připomenouti, že us'lanovením § 18 má býti i, dne 
saženo, aby veškerá ublížení na cU mezi. tý;miž stranami byla podle 
možnosti vyřízena jedním rázem a Hzení o nich nevlekla se do neko
nečna. I z toho důvodu je proto' nezbytně nutno, aby se soud a strany 

, výhradou stíhilní dověděly bezpečně netoHko o lom, že jedna sŤra'na 
zamýš1ídruhoU! znovu stíhati. nýbrž i, že bylo ji'ž zahájeno lakové stí
há!ní, a že strana hodlá na něm setrvati:. 

Pokud by se předpis o výz'llamu výhrady prvního ods!. § 18 zák 
o ochL cti vykládal twk, že by výhrada musela bý,ti učiněna jen tehdy, 
.nebylo-li stíhání jeŠl!ě vůbec zavedeno, bylo by lze právě onen účel zá
konem zamýšlený zmahti tím, že se podá žaloba, po přípa,d:ě stíhací 
návrh tak pozdě, že soud projedná,vajíd první: případ se nedozví' při 
111avním přelíčení o tomto' nově podaném slíh"cím návrhu. Stačilo by, 
žé by byl na příklad II soudů s velikou agendou učiněn MVý stihac! 
hávrh krMce před hlavním přeUčením, nařízeným v předcházející' trestní 
věci, anebo že by hyl stíhací návrh podán u jiného - přísl,ušného, po 
případě schvá1ně i u jiného nepříslušného (§ 17, odst. 1) - soudu; 
Um byla by splněrra podmínka, že stí h á n i, bylo jiit zahájeno žalob
cem, což činilo' by výhradu podle prvního ods.!. § 18 zák. o ochr. cti 
zbytečnou. Leč účel zákona -- aby druhá strana' i soud nabyly spo
lehlivěji včas věd:omnsU o žalobě strany druhé, a lllby umožněno byk' 
soudci, aby pC> případě ihned rozhodl o celém súuboru sporných věcí 
na;jedr.oll! --, byl hy takovýmto způsobem a výkladem zákona zjevně 
:tmařen. 

Proto sluší, předpi's prvního odst. § 18 zák. o ochr. cti přesně vy
kl<\dati; zákon nařizuje, že výhrada musí se státi »výslovně«; tú ma
mená, že jedna strana, je'ž chce s t i h a t i, - tedy i dál c stíhati -
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druhou 'stranu pro jiný čin trestný podl,e zákona o ochraně oti a 
nimi spáchaný, musí Uičini:N výslo1fně výhradu zálkonem 
nejpozději před smírem nebo před ukončením průvodního řízení 
rozhoduje, zda došlo již k !reslnímu stíh"ní či nikoli,v. Jen tímto' 
ným výkl«dem z"kona je zaručeno plné dosažení cílů za!!ko'lrro,jár'cen 
sledovaných a nemůže pmto ani okolnost, žes,naJd v druhé 
ji,ž podi\na i žaloba, a že snad i toto faktum vyšlo na jevo při 
přelíčení, zprostiti příslušnou ,stranu po,vinnosti, aby přes to 
výslGvně, že setrvává i na žalobě jíž poda'né a že si tedy , 
vyhrazuje. 

Lze připustiti, že snad v připadě, o nějž jde, zákonem 
účel nebyl zmařen a také zmařen býti nemohl, poněvadž ph 
přelíčení, v předchozích trestních věce,ch - Tk 1819 a 1820/35 
konstatován obsah spisu, o nějž jde .- Tk 555/35 -. takže ob;,ah)va,~' 
nému, !jakož i soudu byl'o' známo, že pmti obžalovanému je v ,,,,,,,,,,0; 
další trestní stíhání, zahájené soukromými žalobci ,pro ublížení 
Přes to je však jisté, že soukromí žalobcově nevyhGvěli formě 
psané v § 18, aby si výslovně vyhradi>li právo stíhati. Tento ,nř,eo";,,, 

příMě formalistioký a velmi kategorický nepřipGuští žiÍJdnou "";;IT',"" 
musí býti přesně vykli\di\n. Nellze se ani v případech, kde 
býti zmařen účel sledovaný z"konem, odchýliti od tohoto pří!sného 
kl"du a zavést" kasuistiilm, ve kterýoh případech by sn"d přece 
býti upuštěno od požadavku »výslovné výhmdy«; takovýto postup 
by se netoliko zně'ní zákona, nýbrž byl by i povMlivý potud, že by j 
byla vnesena do judikatury nejilstota a koUsavosl. 

Netřeba se zabývati námitkou učiněnou zástupcem sGukromých ža:: 
lobců ph vefejném roku, jak by bylo při takovém výkladu § 18, odsl. 1, 
postupovati tenkráte, nedoslavH-li se obžalovaný k hlavnímu přelÍlčení, 
- rozuměj ve věci předcházejkí .- ježto neby].a mu ohsíllka náležHě 
dGmčena, neboť námitka ta' nepřiléhá k případu, O' něj'ž jde. 

PGkudse konečně poukazuje k tomu, že zprošťujúci rozsudek v před_ 
chozí trestni věci A. P. proti obžalovanému V. Tk 1820/35 byl nejvyš
ším soudem zmšen a věc vrácena k opětnému pfClj'ednání do první sto
lice, je třeba připomenouti, že podle předpisu prvního odst. § 18 zák. 
o ochr. cti musí se výoslovná výhrada práva stíhati státi před ukončením 
průvodního ří.zení. Nedošlo-Iii k výslovné výhradě práva stíhati, v tGmto 
okamžiku, zaniklo Hm žalobní právo přís,Jl1šné GSGby a nemůže O'bživ~ 
nouti snaJd proto, že roz'Sudek, v)'ne-sený po skoučení průvodního řízení, 
byl zmšen v opmvném ří'zení. 

3. Konečně bylo ,se zabýva!ti v tomtG případě i otázI<ou, zda »či~ 
nem trestným podle toholo zákona« (I. j. zákona o ochraně cti) ve 
smyslu prvního odstavce § 18 "ozuměli je loliko trestné činy uvedené 
v §§ 1 až 4 zák. o ochr. cti, či zda spadá sem i přestupek zanedbání 
povinné péče podle § 4 zák. čís. 124/1924 Sb. z. a n. ve znění § 39, 
odsl. lll. zák. čis. 108/1933 Sb. z. a n. 

»éiny trestnými pOdle zákona o ochraně cti« ve smyslu prvního odst. 
§ 18 rozuměti je nejen trestné činy, uvedené v §§ 1 až 4 zák. o ochr. cti, 
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'. . i přestupek zanedbáni pGvinné pé~e. ,Pro výklad te!".'vědči pře~e-
odevždy, a lG již judlka<lllrou vldenskeho nelvys.Slho soucln~ho 

. n«ná a zdůrazňGvaná podpůrná povaha nvedeneho kUllposmho 
dvoru uz . ' ť 'h' ť k 'přestupku oproti přečinům p;O.li ?ezpečnostll'hc 'I, ~,pac anykm

d 
:8
1 
e~. 

, . t tohoto názom vy'svlta vsak I z ce 'e o vyvole, la, os o e 
spravn.0s za'k' ona o ochr cti ČÍS. 108/1933 Sb. z. a n., jakož i, z úpravy 
kompHaC! " 
tohOto zakona sameho. ,." 

k vysvítá z původlniho vládního navrhu (t~sk 830;1930), md 
,J~ chraně cti nabýti účinnosti s jednotným zaloonem o h,ku (VIZ 

~a~~nvfá~ního návrhu), jímž měl býti zrušen i zákon Číl~.124/1924 ~b. 
, a n. Ježto však tato původní myšlenka nemohla ?yh usku!ečne~a 
z. b' o 'la se potřeba aby některé předpi!sy dosavadttllho bsko,veho za
a o l'í,v;ly noven,ov,,~y již před vydáním nového záJkona o hsku, doškl 
tO~;ravě zák~na. o oC,hTa,ně cti zvláště, bez ohledu na to, kdy na!bude 
účinnosti novy hskovy zakon. . , . ' 

Vzhledem k tomu bylo pak za:potřebí! vyřešiti ~pět j pome~ k Ilskove 

\ C'I'S 124/1924 Sb z a n To stalo se tak, ze do § 39 z"k. o ochr. 
nove e . ..' , 19Q4 č' 124 
cti' b la pojata' ustanovení, tisko'vé novely z 30. kv~tna, ' .. 15. 
Sb Y ~ v č"stečně změněné a n'Ůvým ulstanovemm zakoua CIS. 108/ 
193:' S~ .. ~. a n. přJ.způsobené formě. Je tedy ua~mdě j~ž P?dle ~šech 
těcMo úvah a .obzvlášť i systematické úpravy zakona, ze bskova no
vela tvoH integruijici sOUlčást zákona Čí,s. 108/1933 Sb. z. a u: 

Mluví-U se proto v § 18 zák. o ochr. ctí, o. č:nech trestnyeh podl,; 
t hola zákona, jsou v tom dozaji'sta a samozře]me zahrnuty. I ~kutkov,e 
;odstaty přestupku zanedbání povinné pé,če podle § 4 hskove novely 
ve znění vyhlášky min. sprav. čís. 145/19<33 Sb. z. a n. 

Tomuto výkladu neoct:pomje ani mě>ni předpi!~ů odst. 5 § ? a odsl. 5 
§ 9 zák. o ochI. cti, kd.ež se uvádí, že ustanove~1 ~ 5 ~,§ 9 ~ak., ~ ochr. 
cti plati obdohně i o přestupku zanedbáni povmne pece. Vzdyt .L1čele~ 

d t 5 § 5 a odst. 5 § 9 zák. o ochr. cti bylo - pk vyslovue 'pravI 
~d~~odnění zprávy ústalvně-právního výbom (tis:k ČíIS. 2258(1933, ,str. 
28 29) _ pouze »vyloučiti, všechny pochybnosŤl« v ~ved,;nem smeru. 
Rdvněž tomutG výkladu není, na z"vadu znění § 23 za~. ČIS. 108/193~ 
Sb z a ll' pokud se tam vedle trestných činů podle zakona o och;ane 

t: . "d·,"l'eště přestu,pek ",nedbáni povinné .peč~. CI, uva 1 ,,' b" .... cl'k . se '01C 
Vždyť i touto ponBkud od § 18se odchylu~ICI, o~ slrn':I S1I, '11 ,~" • . 

nleměni na skutečnosti, že i přestupek zan,;dbam povllnu,:, pece Je ve 
I § 18 »činem trestným podJ,e tohoto z"kona!« - kdyzte do tah. oto 

smys u· , , 'I ' dl § 39 'k o ochr zákona byl výslovně pojat ve zmenene O'rme poe " za. , . 
cti, dovol"vajíd se dokonce trestnílch sazeb, u"edenych v §§ 1-4 za-

kana Č. 108/1933 Sb. z. a n. , .' , ' 
Ostatně hyl poukaz na přestupek zane~b~Ul .. J'0vmne peče v §, 5: 

d t 5 § 9 odst 5 vik. 0' Gchr. cti na mI'ste ]1'z s ohledem na zneUl 
o s. a , . , t t' h č' ch v §§ 1 
těchto §§, nebGť mluví se v nich výslovne o, ~ r,es nyc ,In~ , 
2 a 4 uve'dených« (§ 6, odlst. 1) a o »Ulpus,lem od ulozen; trestu .pr? 
trestný čin, uved<lný v §§ 1, 2, nebo 4~ (§ 9, odsl. 1), takze tU za]1'ste 
s ohkdem na tuto styUsaCÍ' byl na O1llste poukaz na prestupek zanc-



332 
- Čís. 5671 -

dbání pc;vinné péče, obsažený- v posledních oDstavcích těchto 
paragrafu. 

,V příp<Ldě, o .nějž,ide, byl obžalovaný k žalobě J. S. rozsudkem 
skeho sowdu tJe'stmho v Pra,ze ze dne 10. kvHna 1935 č. j. Tk 
~819/35-13 uznán vinným podle § 4 zák. ze dne 30. května I 
CIS. 124 Sb. z. a n., ve znění vyhlášky mini-sterstvaspravedlnosti 
dne 7. ,července 1933, čís. 145 Sb. z. a n.; pří hlavním přelíčení 
10. kvetn~ 1935 konaném hyl sice před skončením prúvodního 
konstatovan ob,sah Spl'SU Č. Tk Vl 655/36, týbjícího se SOllZenétlO 
padu. To ·se vsak stalo pouze za účelem důkazní'ch návrhů 
n~ho, nikoli z~ účelem výhrady stíhání podle l'rvního odstavce § 1 
zak. o ochr. ctI. Dál,e ,rozsudkem krwjského soudu trestního v Praz 
dll: 14. prosince 1935, Č. j. Tk VI 1820/35-15, byl obžalov<Lný ,e 
obz<Llob~ ,vznesené na něho A. P. pro pře6n podle § 1, 2 zák. 
ch" kteryzto rozsud.ek byl ke zmatečn.Í stížnosti soukromého 
Zl:u-sen ro,:sudk,em nejvlšší-h-? soudu ze dne 19. března, 1936; ani v 
V:Cl nedos!o ~sak k vyhrade podle prvníh.o odst. § 18 zák o ochr. cf 
pred ukoncemm průvodního řízení při přeU.čení, konwném dne 14. pro: 
SIlIce 19305. 

Ježto .se ob~~~ova?ý, dopust~" vÍCe činů trestných podle zákona 
o o~hran~ cli VUCI kazdemu z techto dvou ·souhom}"Ch žalo"bců, bylo 
p~ViIl1~lOStI obou so~kJomých žalobců, aby si výslovnou výhraJdou. práva 
shhatl P?dle ,prvn!h? od~t. § 18, zák. o ochr. cti zachovali prá,vo to 
v. sou"''':I1em pnpade, I kdyz v dobe skončení průvodního řIze-ní v trest
nIch vecech shora uveden.ých (dne 10. května 1935 ve věci Tk VI 
1819/35 a,?ue 1.4. prosince 1935 ve věci Tk VI 1820/35) hylo již došlo 
k )'odaI1l za,dosl> za treslnístíhání, po případě obžal!ovacílho Spí'SLI ve 
veCi souzene(Tk 655/35). ' 

Došlo-Ii v trestní věci Č. Tk VI 1820/53 ke zru'šeni vyneseného roz~ 
rozsu·dku, nelze v toho vyvoZO'v<lti důsledky příznivé soukromému ža, 
l"bcI A. p., ~.ebo! Z<Í!~ilk žalobního práva nasta;], - jak jÍ'ž nahoře uve
deno -:- pz ÍI;m, ze vyhrada práva stíh,ati nebyla učiněna v době poža
~ova~c p:~dpI:en:prvm~o. odlst. § 18 zak. o ochr. cti, t. j. do konce prů
\ ?dmho rI:el1I,pn čemz ]e nerozhodné, jak plyne ze znění ulvedenéhú 
pre?pISU, ze rozsudek, vy,iIesený. po skončení prllvodního řízení byl 
zrusen v oprarv:ném nzení. J 

.. To, ~: se ,vthr~d~ práva stíhati nestala, je oko'lnosH, pro kterou 
cin ne~lUZe bylI, strhan. Je proto odsuzujicí- rozsudek sUžen zmatkem 
podle CI'S. 9, II!. ~) § 281 tr. ~., kt~rý sice v tomto směru upl<ltňov<Í:n 
nebyl, k němuz vsak bylo zrusovaclmu SOUdlI přihlížeti z moci- úřední 
p~dle § 290,o;dst. 1 tr. ~. Tom,u nebylo na závadu, že napadený ,rozsudek 
neobs<lhu]e vyrok o otazce te, neboť jde" okolnost jež není složkou 
skutkového děje, nýbrž slož'kamí trestního řízení (~dálostmi proces-
ními), jež mo'žno seznati pod.]e spisů (rozh. čfs. 2285 Sb. n. s.). . 

čís, 5671, 

. Nánh ~ dókaz znalOOlll určite pomenovaným je pajmove užší než 
navrh na dókaz znalcom bez abmedzenia na určitá osobu. Užší návrh 
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obsažený v návrhu širšom a ide-Ii v aboch prípadoch o dokazovanie 
skutočnosti, je tu totožnost' dókawv (§ 428, odst. 2 tr, p.). 

Obežníky určené k sprostredkovaniu styku medzi príslušnikmi po
titickej strany nespadajú pod ustanavenia § 5, odst. 2, čís. 1 zák. čl. 
XIV:1914. 

»Rozširovaný spis« (§ 39, čís. 2 zák. na ()Chr. rep.). 
Ide už o dokonané rozširovanie t!l.ač{v, a to ich »rozpos1attim« (§ 8 

zák.), odovzdal-li ieh vinník inej osabe k ocIoslaruu paštou. 

(Rozh. ZD dňa 12. septembra 1936, Zm IV 387/36.) 

Na j vy Š š í s ú d v trestnej veci proH P. H. pre preóny podl'a 
§ 24, Čí,s. 3 zák. č!.XIV:1914 atď., .zmatočné sťažnosti obžalovan~ho a 
obhá'jcu zčasÍI odml,etol, zčash zamleto!. 

Z dóvodov: 

Proti rozsudku od-volacieho súdu ohlásila previedol zmatočnú sťaž
nosť a) obhájca z dovodu § 384,čis .. 9" tr. p. a § 385, čís. 1 a), b) tr. p., 

. ale iha poki3!!' ide o čin uvedený .pod čís. 2 rozsudkusúdu prvej stol,ice, 
h) olbžwl1ovwný z dovodu· §§ 384, ČíIS. 9, 385, Čí's. 1 ",,), b) 2, 3 tr. p. 

Pred Isúd-om prvej stoHce hol zreďme iha o čine pod čís. 2 obžaloh·· 
ného spi'su (teraz čís. 2 rozsudku, .súdu prvej stolice) navrhova'ný obháj
com dokaz výsluchom druhého znalca .píls.ma. Pre pominutie tohoto do
kam bolw ohlásená a v odvolaní up1latnená zmatooná ·sťažnosť. Na odvo·· 
I"com hl,avnom pOlj'ednávwníl obhájc"" navrhova:l dokaz výsluchom znaJea 
pj,sma O. F. o totožnosti- plsmaobžalovaného na obál:kach a obežní·koch 
čís. 2, tedy o tejže okolnosti ako pred súdom prvej stoli-oe. 

Návrh .na ,dokaz určite pomenovaným znalcom je pojmove užší ako 
návrh na dokaz znalcom bez obmedzenia na ",rči,tú osobu. Užší, návrh je 
ml ohs3!žený v návrhu širšom. V oboeh prlpad:och išl:o- ,o dokazovaníe 
lejže skulto,čnosti a je tu ledy v podstate totožnosť dlokazu. Odvolací 
,úd pre pomínuti:e povodného dókazu upl"tnenú vm1i!toČltlú s·ťažnosť 
nevz3!) v úV3!hu3! návr·h na dokaz ma].com O. S. zamietoll z dovodu 
§ 39'3, odst. 3, čís. 1 aJ 3 tr. p. Pore pomilnutie ostalného' důkazu. podl'a 
§.384,Čí1S. 9 tr. p. upl;3!tnená zmatnčná sťažnosť je podl'a § 428, od-st..2 
tr. p. zákono.m vylúčená, keďže ide o tO'tožnosť di'lkazll' a pre pOmlnu.tte 
loho-to cl6kazll' uplat.nflnú zmiitoč-nú sťažnosť odvol~cí: s!Úd nevzal 
v úvahu.. . 

S hl'8Jdi1ska prečinu pod!'a § 24, č.3 zák. čl. XIV:1914 z.dóvodu, § 385, 
č. 1 a) Ir. p. Ulplatl1'ená zmatočná ·sť<lŽnO'sl' OIbhájcu namteta: V danom 
prípade ide o dopilsy o:patrené ipodpi'som obžalov8Jného a razítkom O"rga~ 
nizácie, takže povodcu mo:žno zistilť, je to korešpondencia medzi: NemnI 
jednej str3!ny a je preto t"eba použiť § 5, odst. 2,Čís. I zá!k. ·čl. XIV:191~. 

Zmiitočná sťa:žno,sť nie je zákl3!dná. Závadné listy s.ú podl'a ziste-ma 
odvolacieho silÍdu rO'z,mlTIožené na pfsacom stroji, - tedy rozmno,ženré 
technicky. V obežníkoch vyjadrený styk medzi príslušnfkmi ,jednej 
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stl:any - zrejme politickej strany --- týka sa života spolkového. 
pnpad ne!'ze podriadif pod pojem spoločenského alebo o"b 'chodrn~~ 
života, aký má na mysli u'stanovenie § 5, odst. 2 zák. čl. XIV: 
Okrem toho pod!'a zisteného obs"hu zreJme nejde ani o také Jecl·r rOdlucli, 
zprávy "leb o oznámenia spoločenského aj,ebo ob-chodného života 
by obsahovaly výlruone sdeleni·a odpo·vedajúce uvedenému účeiu 
nejde o tla·čivá užívané pri volbách, aké má na mysu, citované ' 
ustano'veni'e. Právom tedy Heto obežníky bo,ly podiri'",dené pod 
venie § 5, odst. 4 zák čl. XIV:l914. 

Podl:a ,ús'tenía odvolacieho ,s~dl1 predm-etné rozmnožené listy nie 
O'pat!rene udaJom ani' mlesta tlace al'ebo mého rozmnoženia ani 
vlastníka tla~iame a'lrebo. irné~'Ú r~~mn-ož~nia, Takéto tlačivá pod!'a § 
crtovaneho zakona nesmu byt rozsrrovane. Je nerozhodné v tomto ,'rrnerp' 
že li'eto lis,ty sú opaJrené podpísom obžalovaného arko odo,sielate!'a, 
by aj bol autorom tohoto tlačiva, nako!'ko prlr pireči,ne pod!'a § 24, 
crt. zák. ide o čin srpách"ný rozšimvaním tlačiva neodpovedajúceho ' 
noveniam § 10 cit. zitk. 

S hl'adi,ska zj,očirTI-U podr!'a § 15, Č. 3 zák. č. 50/1923 Sb. z. a, n. 
§ 385, č. 1 a) tr. p. uplalnená zmMočná sť",žnosť nami'etl!: r~"'" nr'r,~ 
oMalovaný nie je čirnený zod'povedným za to, že sám vyhato,vil 
dal vyhotoviť predmetné listy, newdpovedá za čin ,spáichaný "Uačou« . 
al,e iba za čim spáchaný »rozširovaným spisom«. Listy holy adresované 
rha dvom osobám, obžalovaný nemohO'I vedeť, a!kému počtu osob sa 
doprs stane prístupným. Nie je preto splnená náležitosť srkl1'tkovej pod
staty »verejnol8'ť«. 

Tak pod!'a obžalobného spi'su, ako a~ pod!'a výrokovej ča,sti roz
s~dku odvolacieho súdu je obžalovwný či'fi-ený zodpovedným za 10, že 
s.am ordovzdal A. H. de!'om ďalšieho rozširovania 2 listy, v klorých boly 
htograéované obežníkysvedrčia,ce »okresnému vedeniu, všetkým okres
ným vedeni,am na Slovensku K. S. č.«. 

,Odvolací súd zisťuaúe lieto skurločnostiske podolýka, že rredmetné 
U"Cl'VO bezpochybne vyhotovi'li či' d3!1 vyho,toviť a podpírsal obžalov<l'ný, 
alle, pn odóvodňovanÍ- ná,I.ežH'osti »verejno'sť« vychádza ZO' zilstenila, že 
obzalúvaný iba odovzdaJ tielo tlarči-vá k rozširrovaniu. 

PoclTa ústenia obežnfky boly výslovne upravené okresnému vedeniu. 
všetkým okresným veden-lam na Slovensku K. S. Č., takže pod!'a svojho 
určenia obsah ohežníkov bol pústupný vačšiemu počtu osob ktoré mohly 
o ňom n"byť vedomosti. Obžalo'v",ný ta!kto upravené obež~íky sám roz
poslal zreJme za tým účelom, ahy ieh obsah prišiel k vedomosH všet
kým, osobám ~ ohežnÍlkoch uvedeným a nie iha oný,m dvom osobám, 
ktorym boly h,sty adresované. N3!kol'rko tedy ohsah obežnírkov bol prí
stupný už pod!'a vlaslného úmyslu obža'l'ov"ného vačšiemu, báns aj ne
urČItému počtu osob, ide o čin spáchaný v ro.zširovanom spise. Právom 
tedy do,vodirl o-dvo,!aCÍ' súd, že čin bol spách"ný verejne. Zmatočná sfaž
nesť v tejt-o čiastke je preto bezzákladná. 

Rovna-ko be'Zzákl·adná je pod!'a § 385, č. I b) tr. p. uplalnená zma
točná sťažnosť, domáhajúca sa kvalifikáci-e činu ako pokus zločinu 
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ku tres,tným činom pod!'a § 65 tr. z., § 15, Č. 3 zák. č. 50/1923 

~~;rf~om ,vytýka zmatočná sťažnosť, že jednaním obžalovaného so. 
započal'o, spiteh",nie tr~slného6nu. podrl'a,§ 8 zá~. čl. !CIV:1914 rOZ-

.' varrie pod!'a zákona Je predaj, bezpl",tne rozdelovame, vystaveme 
srro ..... t . . I' 
• , I nahli'adnuhu, Ulml'estenl:e na vere]nom ml.eS e a ro.zpos ante. 

zirslenia odvolací-eho' súdu obžalovan'ý odovzdal obežníky inej 
",>50"oe cleI'om odosl'ania poMou. Týmto vyko'nall obžalova-ný zo svojej 

veškerú činno,sť vyžadovanú k pojmu rozposl"ni'a. Je tedy jeh~ 
dokonaný, a-ko je tiež zrejmé z ustanoveni,a § 48, odst. 1 zák. čl. 
.1914 a § 107, č. 1 Ir. z. 

čís. 5672. 

Ke skutkové podstatě přestupku porušení úředního tajemství podle 
rvního a druhého odstavce § 5 zákona čís. 178/1924 Sb. z. a n. 

P Obecní úředník je»veřejným činitelem« podle § 6, odst. 1 tohoto 

zákona. ' ' 
Ke skutkové podstatě podle § 5, odst. 1 a 2 zákona se nevyzaduje, 

aby obsah spisu vyjevil ten veřejný činitel, který provedl úřední výkon, 

týkající se onoho spisu. 
Spisy podle § 5, odst. 2 je rozuměti i dopisy, jež doš,ly S?~~ n,ebo 

úřadu, jenž vykonává veřejnou sp~ávu, ;llVš~, nebyly II .mch leste, p~e~
mětem úředního jednáni; takovy dopiS muze býti splsem,.o nemz jt; 
podle § 5, odst. 2 zřejmo, že měl podle své P?va~y zůstati ~taJen; byly-ll 
v něm tvrzeny určité okolnosti, nerozhodnje, ze byl psan neznam

ou 

osobou. , 'tf" tr tu' h .. , ' 
Zájem státu na řádném a nerušenem vys~ OV~l :s y~clnu je 

»veřejným zájmem« podle § 5, odst. 1; podle něho vyzaduje se Jen »ohro
žení« nikoli »porušení« veřejného zájmu neb oprávněného a vážnéh~ 
zájm~ soukromého; j~ proto ,nerozhodné~ že P? Y1'.šetření okolnosh 
v onom dopise tvrzenych nedoslo k trestOlmu sbhaOl osoby O!lnačené 
v~_ ' , 

Soukromá osoba se nedopouští spoluviny (§ 5 tr. z.) na porosenI 
úředního tajemství, sdělila-li dále obsah dopisu, jejž jí vyjevil veřejný 
činitel. 

(Rozh. ze dne 14. záři 1936, Zrn I 1021/35*) 

Městskému úřadu v M. došel poštou z D. (z Německa) na stroji 
psa!l1,ý dopis, podepsaný - ,rovněž strojem - jménem S. K. ~isatel sdě
loval, že československý stální pHsj,ušníik J. F. Je členem neme~ke n~ 
mdnč-soci",Jirstické str",ny ddni'cké a že jeho manžel1ka A. F-ova, ctoJr
ždějící pravidelně měsíčně do D., je tam národně-soda\irsticky činn~ a 
že vším možným způsobem štve proti Cesko,slo'venske repurbhee. Ob za
lovaný J. R., úřed.n.írk mě·stského úřadu v M., jenž neměl nic společného 

*) P.m:H. redakce: Toto rozhodnutí souvisí skutkově a po stránce procesní 
s rozhodnutím 6s. 5264 Sb. n. s. tr. 
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s ag:ndo~ P?da,telny, oeH tento dopis v podatelně městského 
po~deJ1 Sl uó~,ll poznámky o. jeho obsahu, vystřihl zn«mky s pošto'VtlI 
raz~Vkem s obal,ky onoho. dopl,sl> ~ pořídil si nál<res poštovního p' odlacH 
raulka. P?5om obezn«ml'] s ,obsahem dopi'su ohžalovaného V. 
kromeho ur.ednlka v M., který 'se naNdl, že vypá trá v Německu 
doP.'su;. za ~ím účelem mu obžalov~ný J. R. odevzdal svoje 
a na~res postovního raúvka. V. Th. svěřH tyto pomůcky a prov'l'edV'e"n'tat1lJl( 

. vzateho ukolu obž"lov~nému O. T.; tento obžalovaný prozradH , 
d.oplsu E. P-ovi. Obžalova,ný O. T. byl pravoplatně odsouzen (.,'Jřencf,n 
::m rozsudkem .nejvyššího soudu) pro zločin vojenské zrady podle 
CIS .. 2, o~·st. 3 zakona na ochr. rep. Druzí dva obžalovani, J. R. a V. 
byl! p'fvym rozsudkem n~lézacího soudu (viz rozh. čís. 5264 Sb fl 

uznáni vi'nnými, .de.n '~ř~čínen; podle § 17, čís. 1 z«kona ,naochr. ~ep·. 
no~em proJedn<tm ve,cI v dusledku CIt. rozh. n. s. !]ZlITal nalézací 
obzalovaného J. R. vinným přestupkem podle § 5, odst. 1 a 2 zá"kolla 
Čl'S. 178/1924 Sb. z. a oll., obžalovaného V. Th. přestupkem S"jJO!'1Viltv 
podle § 5 tr. zák. a § 5, odST. 1 a 2 cit. zákona. 

N: J.v y.~ š i .s o ~d zm~teční sUžn,ost obžalo'vaného J. R. 
:':,a~ec:" ~h~nosh olbzalov"neho V. Th. vyhově,l, rozsudek v odlmzuií,ei 
ca~tt tykal.Fel se tohoto olbž~lov"ného zrušil jako zmatečný a\;:~~~;~i 
obzalo,vaneho V. Th. podle § 259, čís. 2 tr. ř. obžalo·by pro D 

pOdll,e.§ 5 tr. z. a § 5, oclst. 1 a 2 zak. ČÍos. 178/1924 Sb. z. a n., kteeréh,n 
se pry dopushl tím, že v dubnu 1934 v M. obsah dopi,suobeoniho 
v M .. sdě!H O. T. a ym pon;«hal a při.spěl' k bezpečnému vykon«ní "KLL'Iil"L, 

z~kladajl.c"ho u obzalovaneho J. R. přestupek podle § 5, odst. 1 a 2 
ČIS. 178/1924 Sb. z. a 11. Za použitÍ! § 290, OIdst. I tr. ř. zmšil nejvyšší 
sou~ jako ~mat:čný rozsudek ve výroku, jímž byl obžalovaný G. T 
uznatl v,nnym prestupkem podle § 5 tL z. a § 5, odst. 1 a 2 zák. 
178/1924 ~? .z. a n., a v ,důsledku toho též ve výroku, že se OO:lal")Va, 
n~mu vymeru}e trest se zretdem na § 35 Ťď. zák. a zpro.sti! 
neho O. T. podle § 259, ·Čís. 2 tr. ř. obža!'oby pro přestupek podle § 5 
tr. z: a § 5, ,odlst. 1 a 2 zák .. Čí's. 178/1924 Sb. z. a 'll., jehož se prý do
pushl túm, že ~h~ahdopjsu obecního úřadu v M., který mu byl sdělen 
V. Th:em, oznaml!l ~. ~~~Vl a timpomá:h~l a při,spěl .k bezpečnému' vy
kovil'DI skUltk~, za~ladalJlcl,ho u obzalo·vaneho J. R. přestupek podle § 5, 
odsl. 1 a 2 zak ·ČIS. 178/1924 Sb. z. a n. J,n~k ponecha,1 nejvyšší soud 
vyrok o trestu, Jakož i výroky s tím souvisíci nedlotčeny. 

Zdůvodů: 

Vývody věnovanými čiselně upl'altňovanému důvodu zmateónosti 
podle .§. 2~1, Čí's. 9 c) - sp:ávn,ě, čís. 8 - tr. ř. snaží se s.uvnOlst J. R 
dovodItI, ze sku1ek, pro 'OeJZ stezavalel byl liZ'O"'n vinným přestupkem 
podle § 5, odst. 1 a 2 z<tk. ze dne 3. července 1924, čís. 178 Sb. z. a n., 
nebyl vůbec přeclmětem obžaloby; Ieč neprávem. 

,Ob~aloba je ~pŮosobem opodstatňujídm zmatek podle § 281, čís. 8 
tr. r. prekročena Jen tehdy, když byl' ohžalo'vany' uznán vinm'm skutkem , , 
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néJŽ obžaloba <tni původně nezněla, ani za hlavního Učeni nebyla 
_M,,,,ona. Předmětem obžaloby je konkretní. sku,tek obžalovaného, I. j. 
účast obžalovaného na určitém příběhu, záležející v tomto přepadě v tom, 
íe stěžovatel s.dělil spoIuobža!\ovanému V. Th. obsah u!čitého dopisu 
k obecnímu úřadu v M. došlého, a to dopisu, jehož obsah je v rozho
do.vacích dwvodech rozsudku uveden. Důvody spisu obžalovaciho se 
zmiňují o tomto dopisu a nemůže tedy býti pochybnostÍ' o tom, že' skutek, 

stěžÚ'vatel byl um«n vinným zmíněným přestupkem, tvořil 
.n,řeclm,ét obžaloby na ,stěžovatele podané. Skutečnost, že obža,loba ne
kvali!iolwvala tento skutek stěžova-tel'Ův jako přesupek podle § 5, odst. 1 
a 2 zákona ze dne 3. července 1924, ČÍls. 178 Sb. z. a n., nýbrž spatřovala 
v něm ve spojení, s dal'ší, jíl předpokládanou činností stěžovatelovou, 
zločin vojenské ~rady podle § 6, čís. 2, odst. 3 zák. na ochr. rep. a zlo·· 
čin .přípravy úkladů o republiku podle § 2, odsl. 2 tého'ž zákona, ne
může na tom podle t'Oho nic měni,ii,. Dále nemůže na tom, že skutek, 
pro nějž stěžovatel bJ"1 uznán vinný'm uvedeným .př'estuipkem, byl před~ 
mětem obžaloby na stěžov<ttele vznesené, nic měniti ani skutečnost 
stržnosti. zdůozňovaná, že ·obžaloba netvrdila, že 'stěžo'vatel vykonal 

. sklltek zde v úvahu přicháze~Í'Cí iako veřejný činitel a ~e tu šlo o spis, 
jenž měl podle své pov~hy zůstati utajen. Totožnost skutku tvořícího 
předmět obžaloby není rušena Um, že skutek n"byl při. hlavním Uč·ení 
jiné tvářnosti tím, že pominuly obžalobou uplatňované skutkové složky 
a přibJ"ly skutkové složky, jichž obž"loba neuplatňovala (rozh. Č. 3863 
a j. Sb. n. s.). Nalézací 'soud neshIedal! prokázaným, že 'stěžovatel vy
konal kromě zmíněného sku,tku ještě další, obžaloboU! zřejmě předlpo
~h,danou čin'Oo,st, která by ve spojení se svrchu uvecleným skutkem 
stěžovatelovým nebo sama o sobě zaklMala zločin přípravy úJkladů 
o republiku podlie § 2, odst. 2 ",k. na ochr. rep., a zprostil v důsledku 
toho stěžovatele podIe § 259, čis. 2 tr. ř. ob.ža.loby pro tento zl.o.čin. 
Zbývající-část činnosti' stěžovateli obžalobou za vinu kladené, t. j. 
skwtek záležející v tom, že stěžovatel sděUl spolu-obžalovanému Th. 
obsah zmíněného· dopiis'U, zkoumal nalézací soud s hledi'ska zločinu vo
jenské zrady podle § 6, ČÍ's. 2, odst. 3 zák. na ochr. rep. a s hledi'ska 
přestupku pod!'e § 5, odst. 1 a 2 zák. ze dlne 3. čecr"ence 1924, čís. 178 
Sb. z. a n., a dospěl při tom k prá'vnimul závěru, že tento skutek jeví 
}en znaky poslléze zmíněného trestného činu. Z toho, co uvedeno, plyne, 
že nalézací soud nepřekroči,l obžalobu na stěžov<ttel'e podanou, uznal-li 
ho vinným zminěným přestupkem, nýbrž že kvalifikoval jen odchylně 
od obžal!oby skutek stěžovatelův, tvořící, předmět obžaloby, přesněji, ře
čeno část skutku stěžovatelova, tvořícího předmět obžaloby. 

Vývody vztahu~ícími se k čílselně uplatňovanému důvodu zmateč
nosti podlle § 281,Čís. 9 a) tr. ř. snaží se sHžnost dovoditi, že Í'ednáni 
stěžovatelovo nezakládá ani skutkové podstaty přestupku podlle § 5 cit. 
zák., poněvadž prý tUl nejsou dány maJky tohoto přestupku. 

Stížnosti nelze ani tu při·znati oprávnění. Pokud stížnost opirá tuto 
námitku o tvrzeni, že stěžovatel četl dopi,s, o nějž tu jde, v podatelně 
obecní,ho úřadu v M. jako osoba soukromá, neprovádí svými vývody' 

Trestni rozhodnuti XVIII. 
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důvod zmatečnosti podle § 281, čís. 9 a) tr. ř. podle zákona 
se sku~kového předpokladu rozsudku, že stěžovatel četl Zmí'ilě~ý 
pk?, obecní úředník, t. j. jako úředn'ík města M. (§ 288, odst. 2, 
tr. r.). 

Další námitka stíŽn.o-stí v tomto směru uplatňovaná, že 
n;byl, ač je úředníkem města M., po,volán k úřednímu jednání, 
Clmu se uvedeného dopisu, je právně bezpodstatná; neboť ke Skll'tkl)Íi~ 
podstatě přestupku podle § 5,odst. 1 a 2 zák. ze dne 3. července 1 
čís. 1 í8 Sb. z. a n., se nevyhledává, aby ón byl vykonán veřejným 
mtelem, Jenž vykonal úřednf jednáni tam př'edpokláda'né, nebo j 
bylo vykonati nějwký úřední úkon vztahu~ící' se ke spisu, Ijeho,ž , 
byl jím vyjeven, nýbrž sta,či, byl-li skwlek rázu v 1. nebo 2. 
posléze dtovaného ustanovení uvedeného zákona vykonán 
či'ni,telem ve smys,lu § 6, ods!. 1 téhož zálkona. Že obecní úředník 
městnanec obce) náleží, k veřejným činÍtelúm v tomto ustanovení 
kana uvedeným, však stížnost sama nepopká. 

Nelze souh!lasHi s pTávní~m názorem stížnosti, že spi,sy ve 
§ 5, odst. 2 posléze cit. zákona je rozuměti jen spisy o jednáních 
rozhodnuUch sowdu nebo úřadw vykonávajidho veřejnou správu, 
i dopi,sy, jež došly k soudu nebo k úřadu, který vykonává uprpino", 

správu, avšaJk nebyly u nkh ještě předmětem úřed,ního jednání', "'.h."ď 
mají nebo mohou dMi t'eprve podnět k takovému jednání; neboť 
uvedené ustanovenÍ: zákona, jehož se stížnost v tomto směru· rl 'O' vnii,"v" 
nerozlišu~e mezi. zmíněnými druhy spisů, nýbrž ml<Ulví' o spisech 
a úřadů vykonávajídch veřejnou správu vůbec. Ph tom dlužno vzhle· 
dem k vývodům stížnosti zdůrazni,!i, že i spi'sy, jež došly k soudu nebo 
k úřadu, jenž vykonácv<Íc veřejnou správu, avšak nebyly u nioh ještě před· 
mětem úředn,ho jednáni nebo rozhodnutí, mohou býti takDvého rázu, 
že je zřejmo, že mají podle své povahy zů,stati utajeny. Skutečnost stiž
nDsh zdůrazňovaná, že podpis (S. K.) na zmíněném dopise se vysky
tující je psán strojem, nemúže nic měnilti na tom, ž,e tento dopi:s, jenž 
došel k obecnímu úřadu v M., hyl spisem tohoto úřwdu, !. j. úřadu vy
konávajícího 'Veře~nou správu. Pokud pak sÍ'Ížnost opírá svou námitku, 
že tu nešlo vůbec o spi,s, jenž mohl< podile své povaJhy sloužiti za ,pod-. 
klad nějakého úředního jednání, o tvrzení, že tu šlo o dopi,s anonymní 
a že bylo na první pohled patrno, že obsahuj,,, zřejmě neodůvodněné 
nařčení, nepmvádí' svými vývody zmatek podLe § 281, ds. 9 a) tr. ř. 
způsobem odpovídajícím záJkonu, ježto vychází ze skutkových předpo
kladů rozsudkem nezjištěných (§ 288, ods!. 2, čís. 3 tr. ř.). 

Neprávem vyt,ýká dácle 'SUžnost právní, mylnost výroku rozsudko
vému, že bylo zřejmo, že zmíněný, rozsudkem za spis obecnílho úřadu 
v M. pokládaný dopis měl podle své povaJhy zůstati utajen. Rozhodným 
pro posouzení věd v tomto sméru jest obsah zmíněného dopisu:. Uváží~li 
se, že rozsudek v rozhodDvackh ,d'Llvodech zji'šťuje, že v uvedeném d'O'~ 

pise bylo tvrzeno, že manželka ,člena N. S. D. A. P. Josefa F. v R., jež 
jezdí každý mě'sk do D., bývá za svého pobytu v D. národně-socia
listicky činná, že totiž tam štve vším možným způsobem proti Česko-
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",,,,en,,,e republice, a že tanl opět pojede dne 3. du?na 193\ ~by ta~; 
't la dlužno souhlaSIl! s nazorem rozsudku, ze bylo Zl ejmo, ze 
s va , o • t' b ohl b' ť zma s is měl podl,e s,vé povahy zustatl u' w]'en, ~' Y ~.em o, y : -

PbO ztíženo 'phpadné vyšetřováni trestneho cmu, z nehoz byla o ne . d' . ., . 
Josefa F. pi'satelem dopisu viněna. Slo tu o II ,an!, Jez sice 

.o,'""ZeIV od osoby neznámé, v němž však byly tvrzenY,Ufclte ok?lnostl 
v rvé větě 2. oclst,avce § 87 tr. ř. uvedeného, takze b)'lo. pn nCJ~ 

p 06tati s možností, že bude úřwdem k tomu povolanyo:, !OllZ 
;.I11el"I'H fa,stupitelstvím v M. zaří'zeno, aby okohlOStl ty 3y1y vys~t~"ny 

'" § 8í odst 2 tr. ř. uvedeným. Skutečnost, ze obecnI Ufa::! 
. zpusooem v , . " O" , ·ti na 
, M. sám nebyl oprávn.ěn učiniti, !?:o o~'a'tifenl~ nemuze n,Ic mem ' o 

v že bylo zřejmD, že dopis, o neJz tu Jde, n;~l pc:dle sve povahy zu
t~~i utajen. Obecní úřad v M. měl v tomto pnpade postu'Po~aÍi podle 
s, d' § 84 tr ř Tvrdí-li SÍÍ'žnost snažíc se dovo. dI,(r, ze nebyl. o 
pre Pl"" . . . O". " d . 
, ''ll10. že zminěný spi,s měl podle sve povahy zustatl utajen, ze OpiS, 

zre]", 'tu J'de neměl pro četnictvo v M., jež pak okolnost. I v dopIse uve
o ne]z , " - ť I (a to ", . způ>sobem v § 87 odst 2 tr. ř. naznacenym vyse rova o . uene - , . , . d . b . úřa 

-íkazu okresního úřadu v M., jemuo byl zmlneny OpIS o ecmm ,-
zd,pr v M postoUlpen) vůbec žádného významu, že čelmctvo v M. ve-

em . " d . t ' A F ová 
dělo již dři've o všem co je v dopise tvrzeno, te y I o Dm, ze .... - . 
oe podezřívána, že v;rví']í v D. ~ro~ist.~~~ní čin.no~t, že všal~ měl':, za to} 
ie jde v tomto směru o denUnCI\'ICI, pz nelze pre,zkoum."Íi" ba. ze bylo 
dokonce přesvědčeno, že tu jde o denunclaCl, Jez n,ema .veweho pod
kladu neprovádí těmito svými vývody důvod zma,t.eono~ll podle ~ 281, 
čis. 9' a) tr. ř. po zákonu, ježto vychází .ze skutk?vych predpolkladu roz
sudkem nezjištěný'Ch (§ 288, ods!. 2, ČIS. 3 tr. r.). 

Konečně není sUžnos! v prá,vu ani pokud s,e sna~i dOVDditi, ž:;. výrok 
rozsudku, že stěžovatel ohrozi[; svým činem veřetny ,~aJem, SpOCIV~ na 
právním omylu. Ro,zsudek spatřuje, Jak bylo JIZ. dnve pozna',';enano, 
veřejný zájem, jejž stěžovatel svým. činem _~hrozll, mkoh,v ;;aJmu ,na 
obrané repuhliky, nýbrž v zájmu statu na radnem a nerusenem, vy~e
lřování trestných činů, jež mají býti, pO,dle zák?~a stuha,?y vereJnym 
žalobcem. Právnímu názoru rozsudku, ze cmem stezovate!~ym byl !ento 
veřejný zájem ohrožen, dlužno přisvědčHL Sku~,:ó@stsllzno,sÍi zdmaz
ň'ovaná že stěžovatel nev,ešel ani phmo anl n,epnmo ve spoJem s J. a A. 
f., jichŽ se dopi,s týkal, t. j. že ,ner:,~U ani přímo an~ n.epřímo v'yšetřován~ 
okolností v dopise tvrzených, nemuze na tom nIC memÍi; nebot tato ~~u 
tečnost poukazuje jen k tomu, že zmíněný v,;řejný záJ~m nebyl. stezo~ 
vatelem pmušen, nikoH i k tomu, že nebyl Cl!,el'.' stez~v,:tel~'vym am 
o h I' o žen. Veřejný zájem na řádném a nerusenem vysetrovam tre~t
ných činů, jež ma,jí' býti stíhány veřejným žalob;em, byl v tO~,to pn~ 
paclě ohrožen _ u,stanov,eni § 5, odst. 1 a 2 zaJk. ze dne 3. cervenc 
1924 Č. H8 Sb. z. a n. předpokl"dají jen ohrožení, nikoliv i skutečné 
poruŠení veřej'ného zájmw nebo oprávněného a vážného zájmu sou>~ro- , 
mého - ji'ž Hm, že stěžovatel sdělil obsah dopisu s:p?luobžaLovanemu 
V. Th. soulkromému úřední'ku v M.; neboť hm bl'la Jlz tomulto poskyt
nuta n',ožnos( vykonati činnost, jíž mohlO' býti řádné vyše!řoúní' okol-

22"' 
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nosti V dopi,se tvrzených zmařeno nebo ztíženo (vča,gným 

manž·elů J. a A. F. nebo jiným způwbem). Zda spoluobžailovaný 
takovou činnost skutečně vykonaJe či nikoli, je lhostejno; stačí, ž.e 
byla stěžovatelem poskytnuta možnost ji vykonati. Skutečnost stížn()" 
zdllrazňovaná, že po vyšetření. okolností ve zmíněném dopise 
četnictvem nedošlo k stíhání A. F-ové pro trestnou činnost v 
uvedenou, nepřipouští závěr, že stěžovatel neohrozil svým činem 
řejný zájem rozsudkem př·edpokládaný; neboť z l1vedené S'jlm'Ť eÓ110" 
nelze nikterak dovozovati, že čin stěžova'lelftv nemohl míti za za(Jn','01 
okolností v zápětí zmaření nebo z!Vžení ři<dného vyšetření věci. 
konečně stí,žnost, že zminěný veřejný zájem nemohl býti činem 
vat"lovým ohrožen již proto, že stěžovatel sděHI obsah zmíněného 
pisu spoluobžalovaného Th. teprve v době, kdy bylo šetření četní,ctvenl' 
na 'Základě tohoto dopi,su zavedené ji'ž skončeno, nedoUčuje Um zm<lŤE,I( 
podle § 281, čís. 9' a) tr. ř., po{lle zákona, ježto opírá svou 
v tomto směru.o sku,lkový předpoklad rozsudl<em nezjištěný (§ 
odst. 2, Č. 3 tr. r.). 

Zmateční stížnost obžalovaného V. Th. n"padá rozsudek soudu 
stolice ve výwku odsuzujícím tohoto obžalovaného pro přestupek 
§ 5 tr. ř. a § 5, odst. 1 a 2 zák. ze dne 3. července 1924, Ns. 178 
a n. čí,selně důvody zmatečnosti podle § 281, čís. 5, 9 a), b) a c) Ir. 

Rozsudek spatřuje posléze uvedený trestný čin v tom, že sl1'žova·tel 
pomi<haJ a přispěl k bezpečnému vykonání skutku' obž"lovaného J. 
zakládajídho přestupek podl'e § 5, odst. 1 " 2 cit. zákon" z roku 1 ' 
tím, že dověděv se od tohoto obžalovaného o ohs"hll zmíněného ullu P1~U., 
sdělil jeho obsah obžalovanému O. T. 

Stí~nosU nelze upřHiop;rávnbnost, pokud s hlediska dúvoďu zma
.tečnosti podle § 281, Čí,s. 9 a) tr. ř. namítá, že v uvedeném, stěžovatelem 
p o trestném čunll obžalovaného R. vykonaném sl<ulku nelze spatřovati 
"ni skutkové podstaty spoluviny podle § 5 (odst. 1) tr. z. na přestupku 
obžalovaným R. spáchaném, ami skunkové podstaty jiného trestného činu 
náležejícího před 'Soud. Přest1.lipek, jehož se obžalovaný R. podle ro,zsudku 
dopushl, byl dokonán, jakmi,le tento obžalovaný sdělil stěžovateli obsah 
dopi-su. Vyjevil"li pak stěžovatel, jak rozsudek v ro,zhodovacích d1ivo
dech zjišťulj'e, později obs.ah tohoto dopisu obžal0'vaným R. mu sdělený 
obžalovanému T., nemohl se tím dopustiti spoluviny podle § 5 (odst. 1) 
tr. z. na trestném činu obžalovaným R. spáchaném; neboť spoluvina 
pOdl,e § 5 (odst. 1) tr. z. na trestném činu je pojmově možna jen přee! 
činem přímého pachatele (návod, po pří:padě pomáhání) nebo při činu 
přímébo pachatele (pomáhání), nikoli i po jeho činu. (Rozh. Čí's. 1980 
a j. Sb. n. s.). Stěžovatel, jenž je podle sl<l1tkového zjilštění rozsudko
vého soukromým (báňským) úřeclníkem, nikoH tedy veřejnýmčini,telem 
po rozumu §§ 5, odst. 1, a 6, od,st. 1 zákona ze dne 3. července 19'24, 
čÍs. 178 Sb. z. a 'll., nedopl1sti! se prostým vyjevením obsahu zmíněného 
dopi1su obža'lovanému T. "ni jiného trestného činu náležejícího před soud .. 

Obžalovaný O. T. byl -rozsudkem soudu prvé stoHce rovněž uznán 
vinným přestupkem podle § 5 tr. z. a § 5, odst. 1 a 2 z<ÍJkona ze dne 
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července 1924, Čí,s. 178 Sb. z. a n. Skutkovou podstatu tohoto pře-
, shledal rozsudek v tom, že obžalovaný T. pomáhal a přispěl 
. vykonáni skutku ,obž"lovaného J. R., zakládajicího pře-

"'"..nE,K podle § 5, odst. 1, a 2 posléze cit~vanéh? z,ákona, tím, že vyjevil 
dopisu obžalovanym V. Th. mu' sdeleny Jlstemu E. P. To, co bylo 

llvedE,no o právní povaze stejného skutku obžaIo,vaného Th., platí 
o skutku obžalovaného T.; v tom, že tento obžalovaný, ~enž je podle 

skut,],wvého zji'štění rozsudkového kožišníkem, vyjevil po trestném ónu 
R. spáchaném obsah zmíněného dopisu' P., nelz.e spatřovati 

• ni skutkové podsbty spoluviny pod:le § 5 (odst. 1) tr. z. na trestném 
~inu ohžalovaným R. spáchaném, aniskutl<ové podstaty jiného trestného 
<',nu náležeJ'ídho před soud. Shledal-li, nalézad soud přes to v prostém 
CI • b< I' 'T P . < t k obs"hu zminěného dopISU o' za O'vanym . -OVl pr'es upe' 
podle § 5 tr. z.} § ?,Q;d~t: 1 a 2 zák. ze dne 3. <červenc~ 19~4, čís. 178 
Sb. z. a n., z"lizll lim svu'] rozsudek na ukor obza·lovaneho 1. zma,tkem 
podle § 281, ČÍos.9 a) tL ř. :rento ohž,:lov~n~ nepodal proti ,:ozsu~ku 
,mate čni stížnostI. K ulvedenemu hmotnepravmmu zma'tku dlu,zno vsak 
podle § ?90, od~t. 1 tr. ř. př<ihl'í~eti tak, jako kdyby byl zmateční stíž
ností ohzalovaneho T. uplatnov"n. 

čís. 5673. 

Pojem orgánů podniku podle § 486 c) tr. zák. a rozsah jejich tres!rtí 
odpovědnosti; tato odpovědnost nepomíjí prohlášením konkursu na jmení 
podniku, jehož jsou orgány. 

Nefde o zločin poškozeni cizích věřitelů podle § 205 b) tr. zák., nýbrž 
'O přečin nadržování věřiteli podle § 485 tr. zák., nadržoval-Ii orgán pod
niku jehQ věřiteli, aby tento uplatněním pohledávky, které neni, obdržel 
v rámci své prav;é pohledávky v konkursním řízeni na škodu jiných vě
řitelů vice, než by jinak na něllto připadlo; nerotltoduje, jakými pro
sttedky se ,nadržování věřiteli děje. 

(ROlh. ze dne 15. září 1936, Zrn 11 95/36.) 

N e j v y Š Š f, s o u d jako soud zrušovad vyhověl zmalteční stížnosti 
obžalovaného J. Z. do rozsuclku krajskéhO sOlldu v Olomoud ze dne 
25. říjn" 1935, pokud jím byl ,stěžovatel uznán vinným zločinem podle 
§§ 5, 8, 205 b) tr. zák., zrušil napadený rozsudek co do obžalorvaného 
j, Z. v dů'sledku jeho zmateční, stí'žnosti a co do obža'lovaného K. Z., 
jenž byl týmž ro,zsudkem uzn<ÍJn vinným zločinem podle §§ 8, 205 tr. z., 
podl,e § 290 tr. ř. a uzna,1 právem: Obžalovaní J. Z .. ". a K. Z ..... 
jsou vinni, že po 16. květnu 1934 v Č. 1. J. Z. jako orgi<n, Hrmy H-ské 
závody, akciová společnost v Č., úmyslně po tom, kdy]] této firmy :~a: 
stal,a neschopnost platHi, věřiteli K. Z. nadržoval v úmys,lu, aby tím pne 
věřitele poškodil, 2. K. Z. zlý čin J. Z. pod bodem 1 uvedený rozkazem, 
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radou, poučením a pochvalou na,strojil, k němu nadržoval, jakož i 
máhal, čímž spáchaH: 1. J. Z. přečín nadržování věříteli podle § 
tr. z. a 2. K. Z. přečin spoluv;ny na přečinu nadržování věřiteli 
§§ 5, 485 tr. z. 

Z důvodů: 

Podle skutkových zjištěni' napadeného rozsudku, z nichž je pn 
mání oprávněnosti uplMňovaného hmotněprávního zmatku čís. 10 
tr. ř. vycházeti (§ 288 tr. ř.), byl stěžovatel J. Z. disponentem YV'''''IK 

H-ské závody, akciová společnost v Č., a podle organisace 
niku připadal mu účtárenský a 'kontrolní odbor v ředitelství. 
května 1934 byl na jmění u'vedené firmy uvalen konkurs. Brzy po 
dnu navrhl stěžo"atel J. Z. spoluobžalovanému K. Z., který 
H-skými závody pohledávku as-i 106.000 Kč, aby v úpaclkovém 
pokud se týče v případě nuc-eného vy,rovnání, Ulplatni-! pohledá"ku 
aby tak dostal větší podíl a byl tím odškod.ně'n. K. Z. na návrh stěžo',ac: 
tdův přistoupi:!. Podl'e dohody obou obžalovaných vystavil K. 
fingované účty za zboží, které H-ským závodům ve skutečnosti ne(lodl'al;, 
na celkovou částku 137.088 Kč a odevzdal je stěžovatel,i. V konktJrSllím 
řízení přihlásil pak obžalovaný K. Z. na mí'sto pravé pohledávky 
106.000 Kč pohledávku 245.719 Kč 25 h. Při pr\"nÍ schůzi věři,telů 
1. června 1934, které se zúčastniE K. Z. i J. Z. a na níž úpadkyni 
poval její ředitel B. P., uznal posléze uvedený pohledávku K. 
245.719 Kč 25 h v celém rozsahu za pravou. V této schůzi věřitelů 
z'Volen obžal'ovaný K. Z. čl'enem věřitelského výbolfu. Ve schůzi 
výboru bylo usneseno, aby byla, sestav,ena účeln, rozvaha úpadkyně 
zjištěn její majetkový 'stav :podle obchodních knih. P,rací tou byl 
věřen bývalý účelní H-ských závodů H. a spoluobžalovaný K. Z. 
určen za jeho pomocníka. K. Z. si' přibral za poradce při 
tohoto úkolu obžalovaného J. Z., který takto získa'! přístup k o bl:ho"clním, 
knihám úpadkyně. J. Z. nadiktoval pak H. ony Čtyři fingované účty, jež 
zaUm aÓijusto'Val, k zaknihování, takže zápis v knihách dlužnkké firmy 
byl uveden ve shodu s výpi,sem obchodnich knih obžalovaného K. Z. 
přeclloženým soudu. Na zá:kl'aclě přihlášky K. Z. byla jeho poh1ledávka 
i při zkušebním ro-J<u dne 1. září 1934 u"edena v seznamU věřitelů v plné 
částce 245.719 Kč. Nedošlo však tehdy pro množství' pohkdáv'ck k' , 
jím" zkoumání,. Zatím vyšel čiln obžalovaných prozrazením ná jevo, a 
bylo proti nim zavedeno trestní řízeni. Při, pozdějším roku byla pohle
dávka K. Z. konkursním správcem uznána jen čásnkou 106.669 Kč 85 h. 

Nalézad soud podřadi,l tento skutkový děj, pokud jde o obhvloV3:
ného K. Z., pod skutko"ou podstatu §§ 8, 205 b) tr. z. a pokud: jde 
o stěžovatele J. Z. pocl §§ 5, 8, 205 b) tr. z. Zmateoní stížnosti' obža
lovaného J. Z., napadající toto právní posouzení zmatkem čís. 10 § 281 
tr. ř., nelze u:příH oprá,vnění. 

Sluší především předeslati, že nespr,;vný je názor nalézacího soudu, 
že obžalovaný J. Z. nebyl v době činu orgánem podniku H-ské závody, 
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",kCIOVil společnost v Č. Orgány je rozuměti osoby, které jsou podle 
nebo sta,nov oprávněny jednati' za hromadnou (právnickou) 

OSOU'". Podle z~ištění rozsudku byl obžalovaný J. Z. disponentem akciové 
společnosti H-ské závody a členem ředitelstva. Ředitelství akciové spo
lečnosti je významným orgánem společnosti. Důvodová zpráva k cis. 
nař. z 10. prosince 1914 (Denkschrift 188) jmenuje zvláště jako orgány 

ředitelství a správní a dozorčí rady. Trestně odpovědnou jako 
. (§ 205 a), odst. 3 a § 486 c) tr. z.) je osoba, která, jednají,c jako 
orgán, se dopustila trestné činnosti; nerozhoduje při tom ani, zda 

. k onomu jednání byla oprávněna čiE nic. Podléhá proto odpovědnosti 
i tehdy, když překročHa stanovami určené meze své pů,gobnosti (roz
hodnutí čís. 3005 Sb. n. s.). Tato odpovědnost nepomíjí ami vyhlášením 
konkursu. Skutečností vyhlášení konkursu nad jměním H-ských závodů 
nepřestal býti J. Z. disponentem H-ských závodů, neboť vyhlášení kon
kursu nemělo za následek zánik služebniho poměru, jak plyne z usta
vení § 27 kou-k. řádu. Stejně tak nezaniklo vyhlášením konkursU' jeho 
členství v řediteJ,ství (čl. 244 obch. zluk.). Předpis § 28 konk. řádu, jehož 
se dovolává první soud, netýká se vllbec zákonných nebo, 'statutámEch 
orgiunú hromadných (právnuClkých) o,sob, nýbrž předpis kn stanoví, že 
zanikalií příkazy (pověření) a plné moci, jež byly uděleny třetími oso
bami úpadci nebo jež tento k jednotlivým obchodům nebo jednáním 
třetím osobám udělil, resp. jež udělili takto zákonní či statutární orgá
nové nefyskkého dlužníka, za něhož jednají. 

Podle rozsuclkových zjištění výše U'v,edených směřovala činnostobža
lovaného J. Z., jenž by.] orgánem H-ských závodů, k tamu, aby v době, 
My H-ské závody upadly v pk,tebníl nezpů:sobilost, poskytl jejich vě
řitel-i K. Z. výhodu spočrvající v tom, že týž měl v rám c i ,s v é p r a v é 
po hle d á v k Y (asi 106.000 Kč) obdržeti v konkursním řízení více, 
nežE by jinak bylo na něho připwdlo, čímž ovšem jiní věřitelé měli býti 
poškozeni. Tím, že K. Z. přihlási,j k úpadkovému řízení podle návrhu 
obžalovaného J. Z. též fikti,vní pohledávku, zmenši,1 sice :na oko jmění 
úpadkyně, zvětšiv 'j'ejí pasiva, leč toto fiktivní zmenšení ,jmění podle 
úmyslu obža,lovaných se stalo k tomu účeliU, aby pravá pohledávka vě
řitele K. Z. byla uspokojena ve větší míře, nežli by se jinak bylo na ni 
dostalo. čeliti jednání dlužníka k takovému nadržování některému vě
řiteli ke škodě jiných věřitelů, je úkolem § 485 tr. z. (srovnej rozhodnu,ti 
črs. 1658, 1957, 2123, 3187 Sb. n. s.), jenž nerozeznává, j,"kými pro
středkyse nadržování věřiteli děje (rozhodnuU Čí,s. 2503, 3801 Sb. n. s.). 

Při správném právním posouzení věci měl nalézací soud podiadi:ti 
trestný skutek obžalo'vaného J. Z. pod skutkovou podstatu § 485 tr. z. 
Podřadil-Ii jej pod přísnější ustanovení §§ 5, 8, 205 b) tr. z., zaií'žil 
rozsudek zmatkem čís. 10 § 281 tr. ř. 

Obžalovaný K. Z. vzal, "mateční stí,žnost zpět. Zmšovad soud se 
však přesvědči,l při pora'dě o zmwtečnÍ stížnostispOIluobžalovaného J. Z., 
že bylo použito zákona nesprávným jeho výkladem i v nepros:pěch ob
žalovaného K. Z. a že i co do něho je rozsudek stižen hmotněprávním 
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zmatkem podle č. 10 § 281 tL ř. Podle rozsudkových z,ji'štění 
dených a při spráJvném použití zákona byl skutek tohoto ob,ža'l'Ov'ané, 
ke skutlvu spolu'Obža,lovaného J. Z. v poměru naznačeném v § 5 Ir. 
Bylo proto podle § 290 tr. ř. rozsudek i co do tohoto obžaJovaného 
šiti jako zmatečný a uznati ho vínným přečínem pod-],e §§ 5, 485 
Na případ tohoto obžalovaného nelze použíti př,ectpj,su druhé věty 
tr. z., ježto' způsob, jakým tento obžalovaný pOdl,e skutkových 
výše uvedených hledě'Í získatí prospěch ke škodě jiných věřitelů, 
hyboval se v mezích zákonem dovolenýoh, nýbrž vybočoval 
z mezi toho, co uvedený předpí,s záJkonný prohlašuje beztrestným. 

čis. 5674. 

Podvod spáohaný duchovným pri sobášeni snÚbencovb~~~~~1~~3 
ešte neoddaných I'stivým predstieranlm\ že sňatok, ktorému 
čianskoprávna prekážka, bude plah1ý aspoň podfacirkevného zá~,om!. 

Duchovný vykonávajúci cirkevný obrad pri sňatku je verejným 
nikom len v tých prlpadoch, v W:orých ide o sňatky platné SÚčRSn,e 
i pad!'a občianskeho práva. 

(Rozh. zo- dňa 15. septembra 1936, Zrn IV 232/36.) 

N a i v y š š í s ú d v treslnej veci proti Š. V. a spol. pre 
podvodu zmatočné sťažnosti obžalo-vaných óastočne odmietol a clas
t<lčne zamietol; z d6vodu zmaločnos(i, označeného v § 385, č. 1 b) tr. p. 
z moci. úradnej zmšil najvyšší súd rozsudok vrchného súdu, nako'l'ko 
čín obžalovaných Š. V. a D. R bnl kvalifi,kovaný za zlo-čin podvodu 
podl!'a § 381, Č. 2 tr. z.; - vy-slo,viac, že čin uvedený va výroku roz
sudku vrchrréhn súdu, nebol ,spáchaný verejnoými úradníkmi v nbare i-ch 
úradu, kvalifikoval najvyššI súd čín obžalovaných za prečín podvodu 
pod!'a !l 70 tr. Z., § 50 tr. z. nov. a § 380 tr. z. 

Z d6vodov: 

Pod'l'", zilstených skutočno-stí J. P., obyva'tel' v S., v s~ptembri 1931 
Hadal pravos1larvného farMa Š. V. v S., aby ho sn smlbenkou cirkevne 
ndd'al, a oznámil mu, že je ešte ndvodom povinný. Š. V. previedolo 
ohlá!šiky snúbencov v drkvi S. a vyzvalo ich, aby sa mčitého dňa dosta
vili na faru pravoslavnú v L., kde bol fwrárom oMalovaný D. B. Oba 
snt'ubenci a aj Š. V. sa dostavili na faru v L., tam prenocovaH a po pol
noci už k ráJnw pr,ebudili obžalovaní snúbencov a obžalovaný D. lB. 'ne
sta:ajú~ sa o to, ~e snúbenka. ešte nebola 20ročná a nevykázala svo
leme zakonné~n zastup cu ku snatku a snúbenec bol odvodom povinný, 
za aSlstencle S. V., avšak bez prítomností dIVoch svedkov a prísažnéhn 
zapi'sovatel'a previ'edoI ne-jaké nbrady, avšak nie cirkevný sňatok, za 
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snúbenci platili D. B. 180--190 Kč. Tento obžalovaný prehlásil 
že sú teraz pod!'a drkevných zákonov oddaní, avšak ob

ešte nie, a pret-o aby nikomu nepov,eda-li, že boli už oddaní; 

d
'l 'nl aby sa po skončení odvodnej povinnosti J. P. dali ešte oddať 

ra I I , . 3 "1932 -h I' red notárskym úradom, čomu snúben~1 dňa . m~ja _.. vy ove I: 
PObvalovani nezapi-s"li snúbencov do matnky clfkevnej a nIč nepodmklt 

z . t 'k 'el'ol11 zapí'sania s,ňatku, do štátnej ma fl y. a - . . 
podra týchto sku,točností poškodení chceH dosiahnuť, aby boh Cl>f

kevne oddaní" "rejme len za tým účelom p'l,atili 180--1~O Kč, ,tedy po-

rne značnú sumu. Obžalovaní však len predstIerah Clrkevny snatok, 
rue . . k . I' 'b co čoho si boli aj vedomí, lebn jednalI pota'j0:O' y a nezapl'sa 1 s!,u.en. v 

. do drkevn.ej· matriky ČO by boh urobllI, keby boh myslelI, ze mml anl ' . v I .. 
konané ohrady zodpoved"'jú d~kevnému. uzavrenlU m~n.ze stva a maill 

'aky' vy'znam pod!'a drkevných predpI'sov, vzťahwjuclch sa na uza-
nej h' l' d t" dl' enie manžels.!va. lnáč obžalovaní <.Iko duc -ovm muse I voe e , ze po a 
~~kona čís. 320/1919 Sb. z. a n. drkeV'ný .sňaJtok takých stJ~n, ktoré 
_ alko v tomto prí'Pade - ešle neboly občlansky oddane .- je rovno
cenný so sňatkom, uzavJen~m pred civiln~m úr!,dníkom, a .že .pr." d,:'-
hovného sú smerodatné pfi. u:zavreni takeho snatku predplsy zak. cl. 
~XXl a XXXlI1:1894 a zák. Č. 320/1919 Sb. z. a n. Mu'seli vedeť obža .. 
lovaní ",ko duchovní, že pod!'a § 12, vety 1 z"k. Č. 320/1919 S~. z. a n. 
len vtedy mMe pok-fačovať d'll'chovný výlučn,e podTa cI'fkevn~ch pra
vidiel ked' sa hlásia u nehn cie!'om uzaVfenta manzelstva take strany, 
ktoré \oly už ob6ansky oddané. Zo všetkých týchto okolnostÍ! plyme, 
že obžalovaní tým cíe!'om, aby sebe opatriJj, bezprávny maaetkový pro
spech, !'stivoe predstierali práva neznalým po.škodeným,. že U'Zav~ú sňa
tok ktorý aspoň podl'a CÍlrkevných zálkono-v bude uznany za manzelistvo, 
a tJm u,viedli v omyl a poškodili. snúbeo;cov, leb,o, H,nemohl.i~o:siahnu,f 
toho výsledku, del'om do'Si'ahnwÍl'a kto,reho platI:h. ,ťaho'Sta]ne • .1e tedy, 
že snúbencí aj sami vede!i, že nemohli byť oddam podl'a obclanskych 
zákonov. Pr,eto nemýlH s-a vrchný súd, keď kvalifikoval čin obžalova
ných za podvod podl'a § 50 tr. z. nov., a bezzákladné sú zmatočné sťaž
nosti ohlásené ČO do kvaIHik"CÍ'e činu za podv-od podl'a § 50 tr. z. nnv. , 

S kvali-fi,káJcío'll' ppd!'a § 381, Č. 2 tr. z. ne!'ze súhl~siť. Duchovných 
treba síce považova{ za verejných úradn.íkov, pokia!' vykonávajú agendu 
verejnej správy, pri uzaveran' sňatkov tedy v tom 'p'rí'Pade, pokial'. as!
stujú pri dnkevnom sňa.!ku, ktorý podl'a ustanovem urv,edeného uz za
kana. Č. 320/1919 Sb. z. a n. je rovnocenný so sňatknm u"avJeným ~red 
civilným ú'fadníkom a voosledlku toho j-e platný s hJ'adiska preclplsov 
občian~keho práva. 'Avšak v súdenom prípade tak podl'a priania poško
dených ako aj pod!'", svojhn vla'Slného p'fedstierani'a mali obža,loyaní 
asistovať pori lIzavretí "en sňatku drkevného, ktorý ?y ne?oJ pr~v~e 
účinný podl'a ustanovení občianskeho prá1va, lebo poskodem vcdch, ze 
nem6žu uzavreť platný obNaOlsky sňatok, a žiad«H obža,lovaných vý
slovne aby ich odcla,li len církevne, a nbžal,ovanÍ podra zi.stenia vrch
ného ~údu predstierali len uZaJvre(j,e takého cirkevného sňatku, .ktorý 
nemal mať význ",mu s hl'adi'ska občianskeho práva. Nevystupo-vah tedy 
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obžal~vaní vóbec vo svojej lwnkcii verejných úradníkov I 
lunkcn duchovných: ich činnosť nebola v súvislosti s {c~ e 
nou lunkclOu, nespachah tedy žalovany' trestny' čin ako v'''.". In(m.' 
V obore svo'h . d lb' ,ercJm • JO Ufa u a e· o úradného zmocnenia a kval·ifi·k· . 
§ 381, c. 2 tr. z. nie je preto daná. aCla 

čís. 5675. 

~do přivodil positivním jednáním, jež nebylo již samo o sobě 
a ~~zu uved~ného v § 335 tr. zák., vědomě takový stav věc' 
~u~e nastatI nebezpečí pro život, zdraví nebo tělesnou bl,,'e zpl~čnn~ 
jmych osob, je povinen postarati se vhodným způsobem o odstraněn 
tohoto nebezpečného stavu. 

Dů.sledek. této zásady pro toho, kdo hubil hmyz VI ,~ftr~~n~~~~:'~( 
~~m: je povmen postarati se vhodným způsobem o n 
~lvotU ne~e~peč~é~o stavu alespoň náležitým poučením Z~~t~"~~~,~:~ 
jeho domaclch hdl o nutnosti zvláště proklepati a provětrati 

(Rozh. ze dne 16. září 1936, Zm I 945/35.) 

N '.: j.v Y~ š í s o tl d jako soud zmšovacú vyhověl po ústním 
zmakc.m sŤ1znosh stá!ního zastu:~it:lstvi do -rozsudku krajského 
v J:čme z,: ~ne 2~. kvelna 19'35, JII1I1IZ byl obžalovaný podlle § 259 V> ~3 r. zprosten ~bzaloby pro pře6n proti bezpečnosti života p'odle ,CIlS. '. 

.7 tl., z.,zmsII napadený rozsudek ~alko zmatečný a uznal o·t ,·ž alc,va
~eho (Iedltd,e a majitele de'smfekčního závodu. RP) " ., cmem pr ť b • . ,. . v . vlllnym pre-

. o I ezpecnosŤ1 zlvota podle §§ 335 33'7 t· . 'h ' pustIl r . d b' ' .r. z., je ·oz se . . .. 'n:,. ze voe od 19. do 21. ,pro-since 1930, nešetřiv náležité Ol a 
trnostJ pn~es1'nI~~ci Okresního chorobince v J. kyanovodíkem h.fcliŽ 
za ok?I~~,str z~la~le nebez:jlečnýc?, dopu'stil se jednání, pokud ~e t' če 
opoml~utI: o nemz podl~ pmozenyc? jeho následků pro každého sna~no 
poz.r:a,:lnych, ~o~le sveho povolal11, své živnosti a vi1hec odl'e sv' ch 
~~ltstl11ch po!neru !,,',:M nahmeti, že se jím může způsOhi,ti nebo zJět
• • nebezpecenstvI z>vota, zdoraví, nebo tělesné' bezpečnosti liď ,. 
cemz z toho povstala smrt osmi lidí,. I, pn 

Z důvodů: 

Kdežto prvý rozsudek soudu prvé stolke v této trestní věci vyne
se~~. (rozsudek ze dne 23. června 1932, jenž byl zruŠen rozsudkem ne'
vy.sslho soudu pk~ SOU?U zmš.ovaciho ze dne 6. li,stopadu 1933) zL 
uI.lmal stanovIsko, ze obzalovany byl jako úřed.ně schválený zodpo,vědný 
~astu'Pc.e hrmy »R.« v. P., Fž byl,o výměrem okresního úřadu v j. ze dne 

. p~osmce 1 ?30 zada~o vyhuben, hmyzu v Okresním chorobinci v J. 
a jez tuto pmcI v dobe od 19. do 21. prosince 1930 svy··m·" . 
osobního ,. . b' I 'h I znzenCI za nzem o' za ovane o prov<>dHa, povinen postarati se po pro-
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vedení desinfekce a náležitého větrání jednotlivých místností tohoto 
chorobince též o náležité proklep <in; a vétr<>ní lůžkovin v místnostech, 
v nichž byl hmyz huben, a to za účelem vypuzení kya'novodíku v těchto 
Iiížkovinách snad ještě usazeného, je napadený rozsudek toho názoru, 
že práce okresním úř"clem firmě »R.« zadaná byla skončena provede
nlfD desínfekce a nácsl,edujidho před,epsaného větrání jednotlivých míst
ností ústavu, zejména í těch, v níchž při tom byly lůžkoviny, že tudíž 
obžalovaný nebyl povinen postarati se po provedení těchto prací také 
ještě o proklep<iní a větrání· I,ůikovin, které byly v mí,stnostech od 
hmyZU čištěných a pak náležitě větraných, nýbrž že bylo výhradně na 
služebnictvu chorobince, aby vykonalo tUltO další, práci, sloužíci k vy
puzení zbytků kyanovodíku v těchto IŮŽJkovinách snad ještě pozůsta
lých, a že šlo o obzvláštní pozomost obžalovaného, jestliže po náleži
tém vyvět;ráni mí.stností, v nich.ž byly lůžkoviny, přikázal ještě domov
ní'ku chorobince, aby dal, tyto lůžkoviny proklepati. K tomuto názoru 
do,spěl nalézací soud podle obsahu rozhodovacích důvodů napadeného 
rozsudku proto, že shI.edal, že výměr bývalé okresní správy politi,cké 
na ~rál. Vinohrad-ech ze dne 23. dubna 1927, jfmž bylo firmě »R.« udě
leno oprávnění k hubení hmyzu. v bytech a místnostech kyanovodíkem 
(povolovací Hstina firmy »R.«) a výměr magi'Strátu hlavní'ho města 
Prahy ze dne 30. října 1930, jímž byla ustanovení prve uvedeného vý
měru doplněna, neu.stanovují, že firma "R.« je v případech hubení hmyzu 
v bytech nebo v mí'Stnostech kyanovodúl<em povinna postarati se po 
desinfekci- a n<ÍJsledujídm předeps3'ném větrání místností též o prokle
pání a větrání I,ůžkovin v oněch mÍ'stnostech, dále proto, že shledal, že 
ve výměm okresního úřadu, jímž bylo hubení hmyzu v chorobinci firmě 
»R.« podle její nabídky zadáno, není, - stejně jako v nabídce této firmy 
_ zmínky o této povinnosti firmy, pokud se týče jejího zodpovědného 
zástupc.e, a konečně proto, že shled-al svědeckými výpověďmi prokáza
ným, že firmy zabývajicí se hl1Jbením hmyzu v bytech nebo mí,stnostech 
kyanovodíkem, neobstarávají' ,proklepání a větrání, lůžkovin, které jsou 
v oněch od hmyzu zba·vo·vaných a náleží·tě provětofaných mí,stnostech, 
nybrž že tyto práce konají, vždy zákazníd sami nebo jejich lidé domáCÍ'. 

Obracejíc se proti uved.enému, od stanovi,ska prvého rozsudku se 
udchylujídmu stanovi'sku napadeného rO'zsUlclku, namHá zmateční stíž
nost ve vývodech věnovaných čí'Selně uplatňovanému důvodu zmateč
nosti podle § 281, čís. 9 a) tr. ř., že shora citované výměry bývalé 
okresní 'správy politické na Král. Vinohradech a magistrátu hlavního 
města Prahy (povolovad listina firmy »R.« a dodatek k této Hstině) 
rozumějí »větráním«, jež jest pod,le nich firmě »R.« v připadech hubení 
hmyzu v bytech nebo místnostech kyanovodíkem po desinfel<ci míst
ností provésti, zře~mě též zvlá,štní větrání i,nventáře, který byl v míst
nostech zbavovaných hmyzu v době onoho úkonu a násleclu:jídho vě
trání místno.stí, zejména však větr<ÍJní, lú~kovi,n, v nichž prý 'se kyano
vodík do ní ch vniknuvší déle udržuje než na hk,dikých stěnách, stropu 
a podlaze mí-stno,stí samých, n.ikoli tedy pou.ze větrácní hmyzu 1Jbavova
ných mí'stností, jak prý napadený rozwdek mylně předpokládá. 
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, Syžnost není po této str<'<nce odův{)d'něna, Její nazor že ' 
vymery u.kládají svými ustanoveními o »větrání« firmě »R:«, aby v 
p~dech hubeni hmyzu v bytech nebo mistnostech kyanovodíkem 
vet:~la po desmfekci a n<'<sledlUjícím větrání jedno,mvých milstr'MH 
zvla;;ť Inventář, kte,rý byl v oněch mí'stnostech v době hubení ' 
a n,asledujícího větritní těchto místností, memá ve znění, a smyslu' 
slusnych u~tanovení' výměrů opory; zmíněné výměry ukládají, ve 
tečnost, SVym.1 u1stanoveními, o »větrání,« firmě >?R.« pouze, aby v 
p~dech hubení hmyzu v bytech nebo místnostech kyanovodíkem po 
~mfekcI JednotlIvých mí'stností též provětrala tyto mí,stnosti a to 
jak to tyto výměry předpisují. ' 

Přes to je však napadený rozsudek na omylu, m~li za to že lze 
ze ,skut~čnosti, že zmíněné výměry bývalé okresní správy p~Htické 
Kra}, Vmohradech a magI'strátu' Mavníiho města Prahy firmě »R.« 
uklada]I, ",by provedla v případech hubeni hmyzu v bytech nebo 
nostech kyanovodíkem po desi,nfekci a následujícím větrání ' ' 
n:íst~ostí též zvláštní větráni iuventMe těchto mí'stno,sí ze~ména 
VIn, jež byly v oněch čištěných mílStnostech v době hubení hmyzu a 
sIeduj~cího větrání těchto místností, ve spojení se skutečnosti že 
v nwbI,dce fIrmy »R.«, týkajíd se hubení, hmyzu v Okresním' o mJ,i~e; 
v J. ani ve výměru okresního úřadu, jímž byla tato práce firmě »R 
zadán~, není zmínky o této povi:nnosti Hrmy »R.«, a, se sku!ečnosH, ' 
padenym rozsudkem zjištěnou, že firmy zabývajicí se hubením h,rr IyZI~.' 
v b~tech n~~o mí,~tn?'s~ech ~ya'?o,vo,díkem neolbsta'rávaji po uesrnreKCI 
a ~~sl~du)'c~m, naleZl~:m vetmm Jednotlivých mí'stností taJké ještě 
zvlast~, veham Inventare, který byl v dotčených místnos'tech v době 
hub,em, h,mEu anásl~dlljí,~jho větrání místností, zejména anI proklepání 
a vetr~~~ luzko~"n, n~h:z ze tyto další práce konají vždy zákazníci sami 
n~bo J:!"ch ,hd;, doma;cI, - dovmovati, že obžalovaný do,stál v souze
nem pnpa~e vsem ~vY,m ?~v~n'11oste,m; prov~dl-li nálrežitě hubenír hmyzu 
a ,rak 1 predeps~ne ~etram Jednothvych mIstnosÍÍ' chorobince, že bylo 
vyhr,adne

o 
,na sJU,z~b~,ctvu chorobince, aby se postaralo o proklepání a 

v~tranl }uzkovln, ~ez byly v oněch od hmyzu čištěných a pak provětra
?~c? m!~t~ostech a že šlo o obzvláštní' pozornost obžalovaného, jestliže 
Jeste pnkazal domovníku ústavu K, aby dal lůžkoviny proklepati. 

Zmatečn~ stížnosti nelze upříti oprávněnost, pokud, s hledi,ska dů
v,odu zm~tecnostI pod!,e § ?81, čí:S',9 a) tL, ř, namítá, že obžalovaný 
byl z~ vs,ech okolnostI povInen daÍl' domovmku chorobince a ostatním 
oso~an: slu~ebným, jež měly proklepati a provětrati lůžkoviny, náležite 
p.,:u,cem o tom" Jalk a j~k, dlouho musí, býti lůžkoviny (jednotlivé druhy 
lu,"~ovm) klepa~:\.: ~ vetr.any, .abJ z n!ch bylf vypmeny zbytky kyano
~Odlku" v 11lch Je,ste pozustale, ze obzalovany této' povinnosti nedostál, 
ze se hm d?pltst.'~ ?pominlltí !á~u v § 335 tr. z, předpokl~daného, a to 
za okolno:'.Í1 z-:,J.aste n~bezpecnych, a že tím přivodil škodný výsledek 
v tom~o ,~npa~e nastaly, t j, smrt osmí o'sob, takže dlužno v uvedeném 
opomI~utI ,o?zalovaného spatřovati skutkovou podstatu přečinu proti 
bezpecnostI z!'Vota podle §§ 335, 337 tL z, 
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že obžalovaný byl povinen dáti domovníku chorobince a ostatním 
služebným, jimiž mělo býti proklepání a větrání lůžkovi'n pro
zmírněné pouoení, plyne již z toho, že obžalovaný přivodil lim, 

orc,ve,j"j jaJko zodpovědný zástllpce firmy »R« hubení hmyzu v cho
.oJoinci kyanovodíkem, této Hrmě okresním úřadem zadané, stav věci, 

nast",lo nebezpečí 'Pro úvol, zdraví nebo tělesnou bezpečnost 
totiž 'stav věci záležejíCÍ' v tom, že se v lůžkovinách, jež byly v mí'st

tech v době hubení hmyzu a jichž mělo býti používáno osobami 
nO~horobinci bydlícími, usadil životur lidskému nebezpečný jedovatý 
vlyn, jehož bylo pou~ito k desinfe~ci jednotlivých ?T!'stnosU ústavu; 
Pakož i z toho, žeobzalovany poklad",l, - pk vysvlta, ze, skwtečn?stI 
j padeným 'rozsurdl<Jem zjištěné, že přikázal po provedel11 predepsaneho 
~~trání místnosti chorobince, v nichž byl huben ,hmyz, domo,vníku! aby 
dal lůžkovi:ny, jež byly v oněch mi,stnostech ustavu, proklepatI, -
zvJá,štní pro:klepání a větrání těchto lůžkovin za nutné za: účelem vy
puzení zbytků kya:núvodíku v nkh ještě poz.ůstalých; ~ebo~ ten, ~do 
přivodH positivním jednáním, jež nebylo již samo o sobe smeru a razu 
uvedeného v § 336 tr, z" vědomě stav věci, z něhož může n",stati ne
bezpečí pro ži'Vot, zdraví, ?ebo t~lesnou bezpečnos! líných osob, je p~
vinen po,staraU se vhodnym zpu'sobem o odstranem toh'O<to' nebezpec
ného stavu (rozh, ČÍls, 3484 Sb, n, s,), Napwdený ro~sudek shledal, 
jak bylo již uvedena, prokázaným, že ~írmy, zabývají;:í ~e hubením 
hmyzu v bytech a n:ístno~:e~h, k~",novodI,~em, ~e~b~tar~vajI ~o pr?,ve~ 
dení této práce a nasledujlom predepsaJllem vetram mIstnosÍl zvlastnI 
větrání inventáře, který byl v oněch místnostech v době hubení hmyzu 
a nácsledujídho jích větrá,ní, a že zejména neobstaJritvauí zvláštní pro
ktepání a větritní lůžkovin, nÝ'brž že tyto dalšf práce '~o,naJjí vždy zákaz: 
níci sami nebo jejich lidé domácí" Za tohoto stavUl ve~, byl obzalo'va,n~ 
podl:e toho, co uvecleno, nepochybně povinen postaratI 'se o odstrane'11l 
nebezpečného stavu, jím vědomě přivodě,ného: a:1,e,~p~~ n~,leŽÍlt~,,: po
učením domovníka a ostd!!nkh osob slu~ebnych, Jlmlz mel-o by tI pro
klepání", 'Větrání lůžkovin provedeno, o tom, jak a jak dlouho musí býti 
jednotlivé d,ruhy těchtO' l'Ůžkovin klrepá?y a vět:ány, ,mají.lii ÍÍI~.', nic;:h 
býti úplně vypuzeny zbytky kyanov?dlk~, ktere v nich ,snad j'es,t,e z~: 
staly; neboť domovník a ostatní, sluzeb?e o,soby chor?bI[!Ce, kten, mel! 
proklepati a pwvětrati lůžkoviny, nebylI, laJ~ napadeny fO'z,s~dek ,zrelme 
sám předpokládá odbornílky, takž,e nellze l11kter"k souhlaSItI s nazorem 
rozsudku, ~e mohli samí posoudi:ti, jaJk a jak dlouho musí býti .jednotlivé 
druhy lůžkovín za uvedeným účeJem klepány a větrány, 

Ze skutko'vého 'stavu roz,sudkem zjištěného vysvíltá, že obžalovaný 
své posléze zmí:něné pO'vin'llO'sy nedostáL ,Rozs~dek zji~ťulj:,v, rozhodo
vaCÍ!ch důvodech v tomto smem powze, ze O'bzaJlovany nandtI domov
níku, aby dal všechny lůžkoviny, vyjímajíc lehčí kusy (prostě,mdla, le~ké 
pokrývky), jež měly býti pod].e příikaw obžalovaného ~ětrány ':":''51-
,nostech chorobince u otevřených oken nebo na chodbach, vyneslI na 
dvůr a aby je (<lm dal na čerstvém vzdu~h~, »řádně« p:ok!epati, a větr~ti, 
a že přikázal mimO' to též některým slmkam v chorobmCI' zames.tn .. nym, 
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aby vynesly (těžší) lůžkovíny z místností chorobince na dvů.r a 
tam proklepaly a větraly. Z ohsahu těchto příkazů, na něž se obžalo. 
vaný podle rozsudku v tomto směru obmezH, je patrno, že 
a ostatní služebníctvo chorobince nebyli obžalovaným náležitě po.uc,'nL 
ja!k a jak dlouho mwsÍ býti jednotlivé druhy (těžškh) lůžkovin klep 
a větrány, mají-Id tím býti z jednotlivých lůžkovin úplně vypuzeny 
padné zbytky kyano,vodílku, který se v nich u!sadil. Skutečnost, že . 
lovaný nařídil domovníku, jemuž bylo podle skwtkového zjištění' 
sudkoveho dbáti rozkazů obžalovaného, aby se postanl' o »řádlné,< .. 
klepání a: vě tránf lt"lŽ'kovin, nemůže na tom nic měniti, 
lovaný zároveň náležitě nevysvěml, co je rozuměti· »r<wnvm 
ním a větráním«. Při poslledním hlavním přelíčení tvrdi.1 obža,I-ovan~ 
řekl domovni1mvi a ostatním Hdem, jimiž ~ůžkoviny měly býti pno.klec ' 
pány a větrány, že maJji, lůžkoviny »klepati asi taik, jak se 
z prachw«. Rozsudek nezjišťuJe, zda obžalovaný dal domovníka-vi 
ostalnímu služebnictvu chorobinoe loto pou,čení·. Dal-Ii jim obžalovaný 
skutečně toto pOUlčení, šlo tu o pouDení n<llprosto nedostatečné, Jak 
dlnuho mu'si býti: z"lprášená lůžkovina klepána, wby prach na ni . 
v 11"; se uSaJdivší byl úplně odstraněn, může doz<>iř'sta posouditi každý 
průměrný čl.ověk, jenž tuto práci koná, poněvadž při- náležitém kon"úí 
této práce pozmuj·e, zda j'e na povrchu a uvnitř vyklepávané lů.žkoviny 
ještě prach či nikoli. Ji,naJk má se věc, jele-li· o to, aby proklepáním a 
větráním lůžkovin byly vypuzeny připadné zbytky kyanovo'dí'ku v těchto 
lůžkovinách se ll!sadivšího. Tu nelze, jak rozsudek s"m zřejmě předpo'" 
kládá, při klepání- a větrá'ní pozorovati, zda jsou v klepaných a větra
ných lůžko.vinitch ještě zbytky kyanovodíku či nikoli. Má-li tedy tuto 
práci náleži.tě vykonati osoba, jež není odborní'kem, mUlsí osoba ta býti 
odbomí.kem poučena o tom, j<rk a jak dlouho mUlsí býti jeclnotHvé druhy 
lůžkovin klepány a větrány, má-I·i býti dos<rženo toho, aby touto praci 
byly z prokl-epávaných a větraných lůžkovin úplně odstraněny případné 
zbytky kyano'vodíku. 

Ze skutkových zjištění rozsudku plyne, že některé lůžkoviny, j.ež byly 
v dotčených místnostech chorobince v době hubení hmyzu a následují
cího větrání těchto mí'stností, nebyly náležitě proklepány a větrány, 
takže zbytky kyanovodíku, plynu to jedovatého a životu. lid·skému krajné 
nebezpečného" byly v nkh také ještě v době, kdy bylo těchto l>ŮŽkovin 
zase v mí·stno-stech chorobi·nce používáno. OpominuHi tedy obžalovanÝ 
poučiti náležitě domovníka a ostatní služebné osoby ústavu, jimiž mělo 
býti< proklepání- a větrání' lů'ž'kovin :pro-vedeno, o· tom, jaJkým ~působem 
a pk dlouho musí býti jednotlivé druhy lůžkovin klepány a větrány za 
účelem úplného vypuzení zbytků kyanovodíku v nich i'eště zbylého, aČ 
byl, jak bylo dovozeno, povinen je o tom poučiti, dopUlstil. se tím opo
minu·tí, jež bylo objektivně způsobilé přiV'oditi nebo zvětši,ti nebezpečí 
pro život, zdraví nebo tělesnou bezpečnost osob v chorobinci bydHcích. 
Uváží-Ii se pak, že obžalovaný se za>bývá podle sku'lkového zjištění roz
sudl<ového již po dobu 15 let hubením hmyzu v bytech a mí.s~nostech 
kyanovodíkem, že je tedy odborníkem, jemuž je vysoká toxidta ky<rno-
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.. "rl"," známa, a dále, že obžalovaný pokládal - jak lze s určitostí do
ze skutečnosti rozsudkem zjištěné, že přikázal po hubení hmyzu 

naSleUU"j ícfm předepsaném větrání jedno-tlivých místnosti chorobince, 
A~movni"ku cho·rohince, aby dal I·ůžkoviny, jež byly v dotčených mi·st

době hubení hmyzu a následující-ho větrání těchto místností, 
- toto zvláštní proklepání lůžkovin laJ nwtné za: účelem 

odstranění případných zbytků kya11'ovodnku z těchto Ilůžkovin, 
míti za to, že obžalovaný mohl o zmíněném opominuti podle 

povolání, své živnosti a svého zaměstlTlání nahlížeti, že jím mt'He 
ZDIUS(),[' }'E:nC nebo· zvětšeno nebe~pečí pro život, zdraví ruebo tělesnou 

hezp"cno·sl osob v chorobinci bydlicich, zejména oněch, jež byly vyso
kého věku nebo nemocny a v důsledku to~o méně, odolné .vůči pů,sob~n[ 
kya.novodíku. Z toho, co uvedeno, plyne, ze se obzalovany dopwshl- hm, 
že nwdělil neodbo,rníkům, kterým přikázal, aby lůžkoviny proklepali a 
větrali, t. j. domovní·k?vi ,a ost~tnímslmžebným osobám ~ho,fObince, ~á~ 
ležité poučení o tom, ]akym zpu.Sobemal1l!kdlouhomu.sl. byh rednotllve 
druhy lůžkovin klepány a větrány, aby z nioch byIy úplně vypll,zeny 
zbytky kyanovo.diku, opominuti .rázu v § 335 tr. z. předpokl-Maného jak 
ve směrUJ objekUvním, tak i ve směru subje:ktivním. 

Ze smrt osmi cho·vanců chorobince bylaJ v příčinné spojitosti se zmí
něnou neclbalosti obžalovaného, vysvítá ze skmtkového zjištění rozsud
kového, že ty·to osoby zemřely prolo, ž·ese nadýchaly v chorobinci 
kyanovodiku, kt<;rý ·seu'držel· v někter~ch, iúžkovin~ch chof?bi,nce zřejm~ 
proto, že tyto luž!,ovlny, nebyly nale~l'te prokle~any, a vetr~ny; ne~o( 
za tohoto stavu ve Cl dlmmo v u.vedene nedbalosll obzalovaJneho spatro
vaU jednu z podmínek nastalého katastrofálního výsledku. Zás1l!dy § 13·! 
tr. z. o přičinné sou.vislosti mezi. činem a nastalým výsl-edkem, t. j. zá·· 
s~dy stanovené větou tohoto paragrafu počínající slovy »i když výsle
dek ... « platí pro celý obor t,restníha. práva, tedy i pro přečiny proti 
bezpečno.sti života podle § 335 tr. z. neho podle § 337 tr. z. Podle toho 
nemohou na příčinné sO'llvtslosti- mezí zmí,něnou nedbalosti ob.žallOva'ného 
a nastaiým škodným výsledkem nic měniti· skutečnosti rozsudkem zdl!"" 
razňa-vané, že některé z OIněch 8 osob, jež přiMy v tomto pří'Padě o život, 
zemřely z té pří-činy, že se nadýchaly kyano.vodí:ku jen proto, že byly 
vysokého věku a trpěly chmobami, tedy pro svou o·sobní povahu, a proto, 
že jim nebyla všas poskytnuta potřebná lékařská pomoc. Zda jedovaly 
plyn, jehož se tyto osoby nadýchaly, byl skutečně kyanovodík nebo 
méně jedovatý, . ale úvotu lid-skému ro.vněž nebezpečný »oxycyan« 
(kyanovodik okysH-čený), v nějž se kyanovodLk ve styku se vzduchem 
měni, je lhest·ejno, neboť příčinu'; spojitost mezi nedbalostí obžal:ova
ného. a nasta.lým škodným výsledkem byla tu dána i tenkrát, kdyby bylo. 
na ji'sto postaveno, že smrt některých z oněch osmi osob nastala tím. 
že se tyto osoby nadýchaly oxycyanu, v nějž se proměni.] ve styku se 
v'zduchem kyanovodík pocházejí-cio z lůžkovin. 

Uváží-Ii se, že náleži.tého pou.čení, domovníka chorohince a ostatnich 
služebných osob ústavu o tom, jak a jak dlouho musí býti jednotlivé 
druhy lůžkovin klepány a větrány, byla, jak plyne z katastrofálního vÝ" 



352 

sledku v tomto případě nastalého, nezbytně třeba, aby bylo zalOr'mě, 
o'havě většího počlu osob v chorobinci bydlícich kyanovodíkem 
to životu lidskému krajně nebezpečným, a dále, že jim ' 
třebného poučení neudělil, ač byl po'vinen jim je dáti, nelze pochybloÝa 
o tom, že se obžalovaný dopustH opominutí, jež mu je podle § 
za provinění phčHati, za okolností zvláště nebezpečných po 
§ 337 tr. z. 

čís. 5676. 

Jde o »zneužití jména a firmy podniku« podle § 29 zákona proti 
katé soutěži čís. 111/1927 Sb. z. a n. a nejde o právo plynoucí z § 
zákona o ochraně známek ze dne 6. ledna 1890, čís. 19 ř. z., uzilvř,e'.li 
kdo společenskou smlouvu s osobou, mající náhodou jméno sh'0d11é 
jménem a firmou podniku, jen zá tím účelem, aby mohl používati 
a firmy onoho podniku pro svůj nový podnik. 

Ochrany podle zákona proti nekalé soutěži se může dovolávati 
Iinská lirma (§ 52 zákona čís. 111/1927 Sb. z. a 0.), ježto je dána 
mámí vzájemnost v poměru mezi československou republikou a NÉ>111'!c-> 
kem (čl. 2 pařížské úmluvy čís. 22/1933 Sb. z. a n.; vyhláška min. 
hraničních věci čís. 364/1921 Sb. z. a n.). 

(Rozh. ze dne 17. září 1936, Zm I 318/36.) 

_ Berlínská firma »Ffau E. B., Oes. m. b. H.«, podala jako soukromá 
zalobkyně na H. K-o'vou (H. Me. O.), obchodníci v Praze, bývaloU! svoji 
zaměstnankyni, žalobu pro pfečin zneuží'vání podnikových značek podle 
§ 29, odst. 1 z';k. čís. 111/1927 Sb. z. a n., pro přestwpek nekalé reklamy 
podle § 25 téhož zákona a pro přečin zásahu do práva ke známce podle 
§§ 23, 25 zákon1t Čí's. 19/1890 ř. z. 

Těchto činů se dopustila obžalovaná tím, že 1.: a) v Praze wzšiřo· . 
v~~~ reklamn, obchodní papíry, v n,chž ·oznamovala z<Íkaznidvu, že pře- . 
nasl salon, který provozovala dosud v mí,stnostech firmy E. B., do paláce 
R., při čemž sl,ova »E. B.-Salon, dům R.«, byla vyUštěna zvl<iště velkými 
písmeny a ony obchodní papíry byly vyhotoveny podle vzom obchod
ních papírů uží'vaných soulloromou žalobkyníl; b) když byla vol,ána na 
telefonní čí,slo, které uváděla ve svých Ú'známenkh, hlásila se slovy: 
»H,~r 1st E. B.«; c) našla St v Praze osobu, majíCÍ' m>hodou jméno, E. B.. 
~tera pro neodbo'fno'st, stáří a nemoc byla k práci neschopná, přemluvila 
jl, aby ~ ·ni uzavřela společenskou smlouvu, jejímž jedinýl1l! účelem bylo, 
aby obzalo'vaná po vystoupení ze sl,,,žebsoUikromé žalobkyně mohla 
v Praze provozovati a dáti zapsati do firemního re}stříku svůj vlalstní 
závod P?d jménem po mnoho let uží,vanýmsoukromou žalobkyní,; obsta... 
mla záp"s této E. B. do 'Obchodního rej'stříiku a uživala potom této firmy 
pro svůlj .nový závod; 2. dala vědomě do obchodu a na proclCij chovala 
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svém závodě v Praze zboží, bézprávně oznaČené známkou, Fž je vý
. oprávněna užívati s~ul<romá .žalobkyně; k to:mu úó,]u známku 

'domě p"dělala, resp. dala J' zhotOVItI s tak nepatrnynll' zmenaml a tak 
~:zřet~lným způsobem, že obyčejný kupec mohl seznati rozdí,1 jen po-

užitim zvláštní pozornosti. . _ 
N a I é z a c í s o li d uznal obžalovanou vlHnou podIe obzaloby. 
N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl zm"teční stí'žnost 

ohžalované. 
Z d ů vod ú: 

Soud bezvadně dovodil i po str<Ínoe prá~~!, h:ledé.k př,edpis~m § 52, 
odst. 1 a 2 záJk. proti nekalé soutěži, k panzske umJ~' u~luve .~e dn,: 
20. března 1883 na 'Ochranu živnostenského v:1tstmctvl, _ revl ovane 

Bruselu dne 14. prosince 1900 ve WashIngtone dne 2. cervna 1911 
v ,Haagu, dne 6. listopadu 1925, vyhlášené v raJkouském říšském zá
~o~níku z r. 1913 pod č. 64 a ~: ?bírc: ~ákon~ a nařízení pod č. 22(1933, 
a k vyhláš.ce ministra z1thramcmch v_ecl Č. 354/1921 Sb. z. ,~ n., ze fO:-

'Iní vzájemnost v poměm mezi cesko'slovenskou republIkou a Ne
~~~ckem a obráceně je ct<ina, že soukromá ža!obkyně byla i v r?ce 19}? 

'v'ne-na dovolávali se ochrany podle z"kona pral! nekale soutez! 
opra , " . f 'I' : 
jednak jako podnikatel a ,př,slU!šník .statu, se kterym le or~~ m vza... 
'emnoSt zaručena, jednak jako poclmkatel ,skulečo<: vystupUIJ'CI v hos
~'odářském životě na území československe repUlbltky. 

Jak zjiMěno a též nepopřeno, podala obžalobu b e. rl ,í ns k á firma 
soukromé žalobkyně a nikoli snad i'ejí pražský poboony: z_avod. Ja'~ bylo 
již u,vedeno, sond bezvadně dovodil, že Hrm~ soukrome :alobkyne sku
tečně a právně existuj e a že je formální vZ~Jemnost ~ Nemeckem zartl,.. 
čena. Proto k ochraně soukromé žalobk)'il1ě Jako podmkwtelky ~e ~mysl~ 
zákona pfO'ti nekalé ,soulěžistwčí již tyto. skuteonost~, .kdyz zar_oven 
obžalovanou nebylo ani tvrzeno, že se podmk sou'krome zalobkyne z~
bývá výkony, výrobou a prodejem zboží, které b~ byly Y tuze~,sku vy~ 
slovně zakázitny, ba i trestně stíhá~y. Z.á~on protI, ':,ekale _~outezl chr~nt 
pak podnikatele i tehdy, když nema steJne odbytls,te. s rusltele~ ~obza-
1
. .' o) ba i když by reptrblika československa piko, odbyt.l,ste byla 
ovanyl , . , d' t h ( 5438 vyloučena, ne1boť je možná soutěž i na mezmaro 'r:tm :r ~~ ~\rov. r. r· 

Sb. n. s.). Ostatně není napadeno zjištění soudu, z~, ohlasen: iPobočneh~ 
závodu soukromé žalobkyně v Praze není dowd vynzeno a ze soukro~a 
žalobkyně jako podnikatel v Praze skut~čně vy~tu~o~ala a ,vyst3puJe, 
i když prozatím na zá:ldadě živn?st~n_skeho opr~vnent" ktere znelo na 
jméno obžalované, Ipřípadně na Jmene M. B-ov,e--K-o~e .. - ,-:- - -

Důvod zmatečnosti podle § 281, čís. 9 b) tr. r. spatru]'e stezovatelka 
v tom, že jsou tu okolnosti, pro které skutek, jímž ~yla _~"nán:" ~,nnou 
pod 1 c) výroku' fO'zsudlkového, přestal býti trestny, ~npadne ze pro 
tento skutek nemůže býti stíhána, ježto trestní' o~ná';1em pr? tento sku,.. 
tek které se stalo dne 5. dubna 1932, neobsahUje vubec navrhu a~, n~ 
to 'aby byla uznána vinnou, takže toto trestní, o·známení nelze pokla~al! 
-d soukromoU! žalobu kterou podala soukromá žalobkyně dne 23. kvetna , . 

Trestní rozhodnutí XVIlI. 
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1932, učínÍvši teprve v ní potřebné návrhy, aby obžalovaná byla 
vínnou a po-trestána, takže v době podáni obžaloby již uplynula 
6 týdnů stanovená v § 34, odst. 2 zák. proti neka'lé soutěži, kdyžtě 
kromá žalobkyně se dověděla o skutkové podstatě deliktu pod 1 c) 
roku' rozwdkového nejpozději den před trestním oznámením. 

Ze spisů plyne, že firma »Frau E. B., O. m. b. H. Berlin-Ch""IOHo.: 
burg«, podala dne 5. dubna 1932 trestní, oznámení pro přečin podle 
w přestupek podle § 25 zák. proH nekalé soutěži pro-ti H. Mc O-ově 
jiné proto, že si našla osobu' majíd náhodou jméno E. B., která' 
neměla co činiti s vý·robou a prodejem ko,smetických 
buďto ona nebo jiní neznámí pachMelé, avšak zřejmě v 
přiměli tuto E. B. k tomu, aby si dala svoji firmu zapsati 
rej'stříku v Praze, CQož se stallO' dne 24. března 1932, že E. B. nemá 
zřejmě co činiti s provozováním obchodll H. Mc O-O'vé a že tu jde 
o přečin podle § 29 zák. proti nekwlé soutěži, ježto má tím býti 
ženo, aby ve stykll zákaznickém byla přivoděna záměna s jejich 
známou firmou'. Dále obsahuje trestní oznámen;' návrh na pflJZa:tín1nÍ 
opatření a výhradu na jmenování dalších svědků. Obžaloba pro 
čin došla pak k soudu dne 23. května 1932. 

K zachování žalobníhO' práva podle § 34, odst. 2 zilk. proti 
soutěži není třeba obhajoby, která by obsahovala všechny náleži,tosti 
obžalovacíhO' spisu v § 207 tr. ř. stanovené, nýbrž stačí »zažalovánÍ'« 
smyslu § 530 tr. z., lotiž stíhací návrh (trestní oznámeni), v němž 
označen skutek, jehož soudní. stíháni s·e žádá, a zároveň j.sou, uvedeny· 
veškeré soukromému žalobci tehdy známé důvody proti několika oso
bám, v jejichž okmhll' je podle těchto půtahů hledati pachatele (srov .. 
rozh. čís. 4360 Sb. n. s. a komentář Roppert-Wei'Ss, str. 622). Tomuto 
požadavku úplně vyhovuje obsah zmíněného trestního oznámení. Ne
zaniklo tedy žalCJbní právo soukromé žalobkyně nedodržením zákonné 
lhůty 6 týdnů, stanovené v § 34, odst. 2 zák. proti nekalé soutěži. ~ ~ 

Uplatňovaný zmatek podle § 281 ,čís. 10, věcně též čís. 9 a) tr. ř. 
v pří'Čině odsuzujícího výroku pro přečin podle § 29, odst. 1 a pře
stupek podle § 25 zákona proti nekalé soutěŽI (1 a) výroku rozsudko·· 
vého) neprovádíslěžovatelka po zákonu, neboť pří tom nevychází ze 
souhrnu zjištění rozsudkových. Soud se zabýval okolností, že na obchodo 
nkh letácích užívaných obža'lovanou je v záhlaví uvedeno, »H. Me Cl., 
Praha«, a náležitě odůvodnil svůj závěr, že tatO' okolno'st nevylučuj" 
záměnu ,s ohledem na text letákll a zařazení slov »E. B.« do textu a že 
si může každý a zejména zákazník mysleti, že >je tOl jménó represen
tantky firmy E. B. Soud pak též bezvadně dovu·dil, že úmyslem obža
lované bylo, aby letáky ve styku zákaznickém vyvolala dojem, že firma, 
která jest, příp. bude v illnvých místnnstech na Národní třídě, dům R., 
je totožná' s firmoUl soukromé žalobkyně provozovanou na Národní třídě, 
t. j. aby byla phv'oděna záměna ,s fiTmoUl sOUlkromé žalobkyně a že ze· 
jména úprava a zpílsob provedení letáků, se zvláště velkým vytištěním 
slov. »E. B. Salon« dokazují, že užívání jména a firmy soukromé žalob-
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se způsobem, který je s to, aby takO'vou záměnu skutečně 

pokud pak obžalovaná s hlediska zmatku, podle § 281, č. 10, správné 
9 a) tr. ř. uplatňuje, že čin uvedený pod 1 a) vtroku rozsudkového 

by lze zařaditi ani pod skutkovou podstatu prestupku podle § 25 
. . proti nekalé soutěži, neprovádi an! v tomto směru ~ov.~lávaný .. ~~a~ 
tek po zákonu, neboť ani se l1:lPokousí dov~dl':!,. vychazeJlc ze .. zJ!,stem 

rozsudku' uvedených, že záver soudll oplraJl'cl se o tato zJlstenf Je 
v ':v.ně vadný, že, tvrdila-li obžalovaná, že přen<řší salon dOSUld jí pro
pr~ovaný v mí-stnostech firmy E. B. do mí,stností ji,ných, je tento údaj 
~opodniku, který tehdy zařizovala, nepra~divý a k okla:mán.í, zpŮ'sobily, 
boť každý čtenář tohoto let,vku, ~ uvaZUJe-lI se, ze ctenarstvem bylI 

~~~vnč dosavadní, zákazníc~ z obc~odu fi;mf soukmm~ ž~IO'?kyn~ ,~a 
Národní třídě ~ muse], býtI tohO' nazoru, ze Jde o pouhe presldlem pu-
odního závodll soukromé žalobkyně a že závod v dosavad'nkh míst

Vostech již nebude existovati, nýbrž pouze závod v paláci R. jwko totožný 
~ dosavadním závodem na Národní třídě, a že_ ob:ž~lova~á, swma do: 
znavši, že si zařídila vlastn,í, nový z~vod úylne. neza.vlsly na, ob<;hode 
soU!kromé žalobkyně, O' němž dobře veděla, ze dale eXlstu1e, mela umysl 
{}klam"ti a zjednati vlastnímu podniku, pří:e· i cizíl~lI pod!'}ku (,?am 
E. B. v Pra,ze XII.), který tehdy zařizovala, predno,st pn soutez! .na uko:r 
SOll'l<romé žalobkyně, neboť sama udala, že přece mU!sela zakazmee 
z dřívější obchodní činnosti, ~ k~e~ by~a jako o?chodvedoucí. Ul s~u
kromé žalohkyně ~ na to upozormh, coz znamena,. wb>: tyto. zák~zmce 
přešly do jejího nového, závodu, t. j. aby přestaly byh z<tkazmc:ml sau

. kromé žal'obkyně. Tím je pak plně dána skutková podstata prestupku 
nekalé reklamy podle § 25 zák. pro,ti nekalé solltěži. Pokud obžalo~an~ 
v této souvislo'sti činíl výtky s hlediska zmatkU' podle § 281, č. 4, spravne 
Č 5 tr. ř. stačí: O' bbchodnkh papírech, vyhotovených pO'dle vzoru oho 

ci'0dníeh 'papků uží1vaných soukromou žalobkyní uvést~, že roz,sudek 
postačujícím způsobemzjíšťulje, v čem se obchodní paplry shod:?v,aly. 
Pokládala-Ii obžalovaná, příp. její obhajoba za nutné, ",by bylo ~J1steno, 
ze které doby pocházejí papíry ve spisech založenéc bylo ~a m~h, ~by 
učinily v tomto směru: pří,slušné návrhy. ?1o?~n_ost, ze v .za?lav~.~etaku 

. bylo uvedeno jméno, »H. Mc 0.«, soud nalezl,te zhodnotil, pk JI,Z bylO' 
U'v0ct.eno. ~ ~ ~ 

. V příčině odsuzujícího výroku pro přečin podle § 23 a 25: zákona 
o ochraně známek uplatňuje obžalovaná s hledl·ska zmatku p~dle § 281, 
Č. 9, správně č. 9 a) tr. ř., že p~i srovná~í její-ch ett~et ve .sp!sech. zalo· 
žených se zniÍmkou soukromé zalob.kyn~, Jak .t:t? te ehra~ena, J.e pa~ 
tmo že etikety jí- užív<l!né j'sOll do te mlry odhsne, ze rozd~l me~" mnu 
mu s; obyčejný kupec pozna.ti i bez užití zvláštní pozorn~stt. ~ez tento 
zmate'k nedoUčuje obžalovaná po zá'~onu, neboť. nevych~zt pr~ tom .-'.e 
souhrnUl zjištění v rozsudku lwedenych o steJneu; ~orm~tu ehket U~I
vaných soukromou žalobkyní a ž~lovanou, o ~teJnem ych ?arevnem 
provedení: a .0 stejném umístění, na mch O'brazu damy a kv~tlil1o've ozdoby; 
ja!kož i ze zji;štění rozsudku, v čem záleží ochranná znamka soukrome 

23' 
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žalobkyně zapsaná v mezinárodním rejstříku v Bernu pod č. 58153 
29. května 1928 a od 27. února 1928 pod Č. 385905 v Německu. 
vubec napadeno zFštění soudu, že ochranná známka soukromé 
kyně je známkou složenou, při níž je část vyj "dřena ve slovech a 
je obrazo,vá, a že zákaznktvu kUipujídmu kosmetické výrobky i'sou 
metické přípral/ky známy hlavně podle jména firmy. Soud v , 
s ustálenou judika'tu~ou ph řešené otázky šálivé zaměni,telností 
uvažoval o cel:kovém dojmu složené známky, zda a která z obou 
částí, slovo či obraz, převládá ve známce a tím i v dojmu a 
pozorovatelově. Soud pak náležitě a též logi,Cky přijatelně oduv,odn 
svůj závěr, že ve :nnámce převládá slovní. část, zejména: slova 
neboť obraz dámy podle provedení ve známce vyvolává u' o ":b vč:ein,éh 
kupce při nezvláštní pozornosti dojem pouhého ornamentu, t. 
ozdoby, a ustupuje proto dojmu slovní' části známky, že v <n'''7<'~.< 
případě utkví obyčejnému kupci v paměti, hlavně jménD, t. j. 
že by stačj,jo již u:vedení pou:hých slov »E. B.«, aby se obyčejný 
domníval, že ,jde o pl1V'odní zboží od soukromé žalobkyně, příp. o 
2l11ámku, a že hledk též k tomu, že etikety užfvané obžalovallou 
provedeny co do tvaru a barev stejně jako etikety užíl/ané <O".,mo" 
žalobkyní a že i nádoby užívané obžalovallou (kel,ímky a lahvi'čky) 
stejný tvar a jsou opatřeny černým vÍ-čkem jako nádoby, kterých : 
soukromá žalobkyně k prodeji svých vJ'robku, mohl by obyčejný 
onoho zboží postřehnouti rozdíl obou: známek, t. j. označování <Oll,., ,min. 
žalobkyně a obžalovamé jen použHim zvláštní powrnosti. Tento 
je tim spíše plně O'spravedlněn, když, jaJk byl!o uvedeno, není Il,,~,,"mU1 
zjištění soudu, že zákaznictvu kupu>jícímu kosmetické výrobky 
kosmetické preparáty známy hlav1l1ě podI" jména fi.rmy. 

Obžalovaná uplatňuj-e dále, že ve smyslu § 5 zák. o ochr. 
nemohla chráněná známka soukromé žalobkyně brániti tomu, aJby 
tokolovaná firma »Prau E. 8.« své výrobky neozna,čovala zněním 
protokolované fir,my, takže .obžalovaná byla oprávllěna v každém. 
padě prodávati tyto' výrobky ozn3:čené zněním vyrábějící Hrmy. 

Než soud již v případě odsuzujíciho výroku pod 1 c) 
zji:stH, Že obžalovaná obmyslně dala zapsati do obchodního 
hrmll »Prau E. B.«, že této firmy použivala pro svůj kosmetický 
v úmyslu, aby ve styku zákaznickém přivodUa z"měnu s firmou 
kr'omé žalobkyně, při čemž mimO' jiné zdŮfaznil, že nastrčená 
E. 8., která pm neodbornost, stán a nemoc by!'a k vedení obchodu' 
schopná, má podle křestního Ustu ex olfo zaslaného křestní jméno» 
sabeth« 3: nikoli »ElIse«. Dále zjistil soud, že obžalovaná dala, ptl!pa,ane 
spolu:dala zhotoviti etikety, t. j. spolUlpadělala známku a že V~~~!~I~~I~;ě 
úmyslně prod"vala zbOŽÍ stejného druhu označené známkou z 
podobnou s chráněnou: známkou soukromé žaLobkyně. Za tohoto· 
věci zřejmě nemMe se obžal0'vaJná odvolávati na předpis § 5 zák. o 
známek, který omezuje z;>sadní výlučnost práva tak zv. cn.ranll'lele 
známky k jejímu užívání k označování zboží· pro jeho obchodní oběh 
a dovolUlje :jiným osobám jen Ulžívati svého jména, případně své firmy, 
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'. . načování svého zboží s před!pokladem, že nflbytí jména, případně 
k. OZy stalo se po prál/u a lIlikoli obmyslně za účelem klamavým. Soud 
urOl , , ' 1 bk' t'k t . b' neporovnával toliko etilke!'y sou:krome z~ o: ' 7ne s e I: e an;l,o z,a-
i_,,.," IP. nýbrž. ' předevsírm k ochra:nne :n"mce souk,ron;e z~loo-

zji,stiv, jak bylo již uvedeno, v cen; tato s!o~e~a znamka 
a která její. část převládá v dOjmu a pamelt o?yceJneho kupce, 

Řešení otázky, zda se obžalovaná užívanými, :tlketaml
y 
do~~stl~~ trest~ 

'ho zás3:hu do známkového práva soulkrome zalobkyne, pnslwsl' ledlne 
ne ,du Proto právem pominul soud důkazy nabízené obžalovanou o tom, 
sou . 'd I "- h' , , pozdější etikety sou'kromé žal0:hkyně neodpo,vl, a y JIz c, r"ne~emu 

,b ázku a neJ'sou pro souikromou za,10hkym chmneny. Rf:zem nenl,' p,~k 
II r b' I "d'l' . ka Je neúplné ani, pokud jde o otázku, zda o za oV3:~a ve.le 'a, ze ,zna~dč ' 

soukromou žalobkyni chráněna. Soud oduvodnt: své presve enl· 
pro , "'1 T' t " d ,oč obllajobě obžalované v tomto smen.! neuven. en o zaverSOli u 
rr tím více os,pravedlněn když stěžovatelka vůbec nenapadá zjištění 
Je ' , 1932 'd'l' k má soudu, že obžalovaná sama udala, že v roce , " v~ e a, ~e s~u ro, 
žalobkyně proti ní, zalkr061a ~ pr,o z"s~h ,dO_ zn<ť!ll'kov~ho prava, ze doslo 
k výkonu prozatímního opatrem prah m, ze vsak pr~s to. nech~l,a pro;. 
d'vati a sama prodával:a vboŽÍ: opatřené u:vedenyml eliketaml, tobz 
k~,smetické výrobky, t. j. stejné zbožÍ' jako soulkrom;i žalobkyně. 

čis. 5677. 

Pouhé hlášení smyšlené krádeže četnictvu je toliko připrav~ým. jed
náním k podvodu na pojišťovně, není-Ii zjištěno, že oklamáni cetlllctva 
směřovalo nebo vůbec mohlo směřovati k nějakému jednání, jež mělo 
poškoditi pojišťovnu. 

(Rozh. ze dne 17. záři 19:36, Zrn I 374/36.) 

N e j v y Š š í s o u d jalko soud zrušovací vyhověl zmateční ,s:tiž~o:sti 
e>bžalovaného K. Š. do rozsudku krajského soudu v ces, Bwde'J>ovlclch 
ze d1ne 24. února 1936, jimž byl stěžol/atel uznán vi,nným zloč~r:em ne
dokon<ťného podvodu, zrušil rozsudek v odp~or ,:zaty co' do ,stezovatele 
jako zm"tečný a vrMil věc témuž soudu nalezaclmu, by v rozsahu zru
šení o ní znovu jednal a ro'zhodl. 

Z důvodu: 

Zmateční stfžn09ti obžalovaného K. Š. nelze upří~i oprávnění~ pokud, 
dovozujíc nedostatek ,podvodného úmyslu, poukazuJ~,~ to,~u, ze"tento 
ohžalovaný podle zjištění napadeného fO'z~l.Idku pOJ~~foy~e" u ntZ byl 
proti krádeži poji:štěn, :kr<idež vůbec n'eohla~,l, a,t~dl,z zreJ,mY'n; pouka
zem nanlÍltá, že jeho vnějšÍ' počínání, vy·edene, zm~nen~n: z'lym umyslem, 
nepřestoupi1lo dosud meze pouhého pnpravne~~ lednam .(~ 281 c c. 9~) 
tr. ř.). Podvodu se podle § 197 tr. z. dopOl~st~ kóo lshvympr;ósttra~ 
ním nebo jednáním uvede někoho, v omyl, Jlmz tento, nElbo Jlna osoba 
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má utrpěti škodu na svém majetku nebo na svých právech. Při 
podvod dokonán již pouhým uvedením v omyl, "niž je třeba, aby 
stala škoda. Nepodaří-li se pachateli uvedení v omyl, jde o pokus 
vodu. Tento vyžaduje proto, aby se pachatel lstivým předstíráním 
jednánim pokUlsil uvésti, druhého v omyl. V souzeném připadě 
zjistil, že obžalovaný K. Š. pojíšťovně, u níž byl pojištěn, krádež 
nehlási,l, tudíž o ná:hradu se u ní neuchá~el,. Podle ust"no,vení § 
tr. z. nemusí ovšem osoba, kterou pachatel, uvá:dí v omyl, býti Inlo'". 
S osohou, která má Uilrpěti škodu, a nap"d'ený r02)sudek zji'šťuje, 
žalovaný K. Š. o'známi! proti pravdě četnictvu, že mu byly u~~~~~1 
kůže za 3.900 Kč, u,znává obžalovaného· K. Š. vínným, že jednal v 
uvésti Isti'vým předstíri<nim a jednáním v omyl četnictvo a no;;,'."o,," .. , 
I tak je však odsuzující výrok právně mylný, pwtože při. r 1 o civ o' du 
zamýšlená škoda vzniknouti z jednání oklamané osoby, k němuž F 
chate]. přiměl lstivým předstíráním nebo jednáním, a to buď této 
s",mé, nebo osobě třetÍ. V souzeném případě však nebylo 
zjištěno, aní nevyšlo na jevo ze spisu, že oklamání četnictva "",ph",,'o 
a vůbec mohlo směřov"ti k nějakému jedn<iní, jež mělo poškoditi 
jišťovnu. Kdyby byl obžalovaný K. Š. sn"d hlásil udánlivou kr1idež 
př. místnímu zástupci poji'šťovny a pud., mohlo by jíti o uvedení v omyl, 
jímž měla pojí,šťovna utrpěti škodu. Pouhé hlášení udánlivé k. di· ,~', 
četnictvu nepřestupo'lalD by však ještě meze přípravného jednání, které 
je beztrestné. Odsuzujídm výrokem ,pro poku:s podvodu porušen byl 
proto zákon v otázce, zda zjištěné jednání obžalovaného K. Š. je zlo
činem, fe>Sp. trestným čínem před soud příslušejícím. 

Zl1Iateční stížnosti obžalovaného K. Š. bylo proto vyhověno a napa
dený rozsudek zrušen. Ovšem zrušovací soud nemohl rozhodnoutí ve 
věci s"mé, poněvadž nalézacísoud, vycházeje z uvedeného mylného 
právního hlediska, že stačí uvedení v omyl četnictva, se výslovně ne
zabýval otázkou, zda obžalovaný K. Š. skutečně nehlási! pojišťovně 
udánlivou krádež (podl,e trestního oznámení doznali o b a obžalovaní 
četníctvu, že oznámHí již pojišťovnám, že bylí okra>dení). Na nalézacím 
soudu bude, alby, neshledá-Ii v jednání obžalovaného K. Š. skut.kovou 
podstatu zločinu nedokonaného podvodu, posuzoval je s hlediska pře
slupku podle §§ 205, 461 tr. z. (křivá výpověď před četníctvem). 

čís. 5678. 

K výkladu pojmu »věci svěřené« pDdle § 183 tr. zák. 

členské přispěvky, odvedené důvěrníku členy dělnického SVllZU za 
vydané jim organisační známky, jsou věcí jemu svěřenou; trpěl-li svaz, 
aby důvěrnik vydával organisační známky i bez zaplaceni členských 
přispěvků, bylo tím jen rozšířeno jeho disposiční právD co do podmínek, 
za nichž směl známky členům vydávat~ nelze však z tohD dovozovati 
zánik Jeho povinnosti 'Odvésti dodatečně přijaté příspěvky svazu; tato 
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povinnost se v ničem nemě,? ~i jehD prohláše~ že mčí za nevybrané 
příSpěVky, ani tou OkDlnosh, ze byl zbaven sve lunkce. 

(Rozh. ze dne 17. záři 1936, Zrn II 3/36.) 

Ne 'j v y Š š í s o II d jako soud zr'Ulš?va~í vyhověl zmateč~í stižnOS1! 
stiltního zastupitelství do roz~udku krajskeho, SOlJj~~, }restmho_ v Brn,; 

dne 9. lístopadu 1935, č. J. Tk II 3961/34-40, Jlmz byl obzalDvany 
z~dle § 259, Čí's. 2 tr. ř. zproštěn obž"loby pro zlo čín zpronevěry podl; 
~ 183 tr. z., zrušil jako zmate.čný rozs~~dek prvm~o soudu ~_na'Pad_e?e 
částí zpwšťujícího výroku, t. J. pokud pm byl obzalovany tez ~prosten 
obžaloby, že za sebou z"držel a' 'sobě přívlastnil jemu svěřenou částku 
nepřevyšuFcí 2.000 Kč, 'kterou vybral jak? (bý;ra,lý) dů~ěrn"k Svazu 
dělnictva sta,vebmho, kameno- a keramlCkeho prumyslu_ ~ cSR. ·na člen
ských pří'spěvcích v době po 10. lístopaJdu 1934 do za~atku roku 1935, 
a příkázal věc příslušnému okresnímu soudu, aby o nt v rozsahu zru
šení znovu jednal a rozh'odl. 

Z dů vod ů: 

Zmateční stížnost napadá, uplatňujk 6selně důvod zmatečnosti 
podle čís. 5 § 281 tr. ř., věcně však podle ds. 9 a) § 281 tr. ř., ro·zSUldek 
prvého soudu jen potud, pokud byl obža'lovaný zpmštěn obž"loby í pro 
zpronevěru peněz, kt'eré příjal na člen,ských přÍ'spěvcích po 10. listo
padu 1934 v částce asi 1.000 Kč, a' domá:háse tudíž to~o, aby obžalo
vaný byl uznán vínným pře'Stupkem zpronevěry podle §§ 183, 461 tr. z. 
Stížností je přísvědčítí. 

Obž",loba kladla obžalovanému za vínu, že v době od 1. ledna do 
1 O. listopadu 1 934 zadržel za sebou a přivl<rstni! si jako místní dlÍvěr
nílk Svazu dělnictva st"vebního, kameno- a 'keramí,ckého průmyslu jed
nak částku 1.129 Kč 55 h, svěřenou mll' jmenovamým Svazem k výpl"!ě 
podpor v nezaměstnano'Sti, jednak pro tento Svaz v)"brané členské pří
spěvky v částce 4.947 Kč 60 h, tudíž celkem penLz 6.077 Kč 15 h. 

Prvý soud má zřejmě za zjištěno, že ohžalovanému byla odevzdána 
jak částka 1.129 Kč 55 h s příkazem, aby jí použi,j na výplatu podpor 
v nezaměstnaností, tak organísační známky ve jmenovité hodno,tě 
4.947 Kč 60 h, které měl vydávati členům jako dokl"d zaplacených pří
spěvků a tedy Svazu vyúčtovatí buď vr1icením zmámek nebD odevzdá
ním vyhraných pHspěv,ků, a že obžalovaný do 10. li'Stopadu 1934 aní 
podpor, aní phspěV'ků nev)"účtnvaL Poněv"dž prvý soud nemá za vy
vrácenu obhajobu obžalovaného, že se nezn1imý pachatel vl:oupaI dne 
7. hstop"du 1934 do i'eho bytu a odcí.zil mu jedn"k 2.200 Kč hotových 
peněz, jednak za 2.500 Kč organisačních známek, zprostil jej 'Obžaloby 
co do č1istky 4.700 Kč již pro nedosbtek skutkové podstaty po st",nce 
objektivní. 

Pokud jde o částku 1.377 Kč 15 h, 'Í'ejíž nevyúčtování nebylo vy
svěUeno řečenou!crád'eží, zjišťuje prvý soud z obhajoby obžalovaného, 
že obž"lovaný vydal známky, představujíd tuto hodnotu, j'eště v době, 
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kdy byl činovníkem Svazu některým čle ," . .• . 
cením členbkého pří.spěvkU' které tyto zn~u~ nab uv:r, to je před 
:~~ch k2í~b' e:k, OSVědč.ovaly: Dále zjistil< s~~/ Že ~sžeal~~:K;ny do 

je voe po 10. hstopadu 1934kd bIt ~ené ~p~ouev~ry do vyšetřovací va;by I iav~~;xči,K~~S~io~:z~~ní ze 

\~r~h~;~~t~a~l~~:~;: v:abr~lří~~ě~~(2hh ~:n~yl;m;n7mt~ z~1~t~ZI 
. bh . c

b
' jlzb,vazu neodvedl. V tomto směm nalézad soud 'V,'CrUj,',ze'ie 

Z o ajo y o zalO'vaného, že čl6núm dal známk " " 

~:~k~fí n~.~~;:~,í k~~~ ~:zO~bž~l~,~~~?i~ !: té ~~Jte~~?~~f,r ž~~ t~l~~~;k 
mll "lenové dl" , , y pn vyuctovam prohlas!l že 
zná~ek na ' ;tzn! a dze 0;1 za !G r~čí, že činitelé Sv<xzu trpěli' Y.,lla'vM,i 

domí" že s ~~~r hOdno~~~e~~~I~.~~s;er~~~;;á::ěo~~lovau~,nejednal II 

slovne: »S tohoto hlediska se mohl obž I " a ,e ll"a. 1 rozsudek 
že č}enúvé, kteří obdrželi od něho zná~ko"amy P?sta.vlh n.a, ' 
kdyz se ho Svaz drží a nelze Iproto O'bJI na u."h

er
, JSou 'Jeho dlužníci. . k " , , ,za ovane o pro OITIO dodaJtečné 

ln' asovam uvedených 1.000 Kč po sub' kl"' , ... . ' n)rffi' pro zpronevěru«. Je IVnl strance Cl'illÍl zodpověd_, 

R~zs,lUdek ske mluví, jak uvedeno, jen o inkasován' 1 ' 
se .pr~ve, tý~á stížnost, Ize však předpokládati že 'de

l 
.. 000 Kec,'nřo,MA 

vYJa~;€n: a',ze p~vý soud rozlišuje meZÍ' penězi: kte(é fi~~l o, ' 
na pnspevcI,ch pred 10. listopadem 1934 a m z', Y. j. ,0'bŽalov.an" 
t~to době, a chce vyjádhti, že nelze vi~Hi o'~ž:II~'~~~~~ jez vyhral po 
veru pen'ěz vyhraných dodatečně a že ted ' ,.o pro zprone
vanoLl činnost tedy take' 'd d " y ma na zreteh celou zažal,o-, 'neo ve em peněz. 

Posuhjektivní stránce sta,čí k na I - . k ' věry vědomí' hmotné protiprávnosti t j?en~ď u~ko've podMay zprone
se svěřenoU' věcí Zl ~, b " . '",~~ 05?,1 pachatele, ze nakládá 
nebo účelu k ne' p~so em

b
, I kter~ ;s'e pnct' pnkazu či vů]d. !svěřÍ'telově 

, I muz mu y a sverena a tak .., . . 
plývající pro něho vzhl'edem k svěře .' ,. pom~u~e povmnosti vy-ne Ve-Cl z pome-ru svěření. 

Z důvodu své funkce spol'kové .. , bl ' poměr svěření byl obžalov"' ,pz J zalozen mezi ním a Svazem 
. ' '. runy opravnen 'Jako zmocněn' (' d 1) 

organisace vybrati od j'eJ'íeh čl.' " " " ' " ec Je uat'e Sva . čl ,k' O> , cnu za o,lgamsačm mamky svěřené m' 

~:~~:~~r~~~~:!J~~~~lkrk ~Jidi~l~r~~~!UsOevi;ti~é~~d~~t\'á~l:;í ~o:;~in ~~= 
, , znam y po' ,e sve povahy a účelu bl' .. 

vydanl členům organisace dokladem o zapla " 'I ' ' k' Y Y po jejich 
byl obžalovaný zásadně Ol rávněn v d' '. ~eTI1 c en~, ych ~říspěvků, 
cení členského příspěvku ~teroužto ~ka~t t Jen po,p!edchozlm za,pla, 
penÍ jich do členských k~ížek. u e nost osveclcovalo právě vle-

Z té okolnosti, že obžalovanénlUl bylo dO> , ... trpěno, aby vydal čle" k O> O> " ~a nzenym oCtmte1em Svazu 

PotřebovaH do,kladu num, 1 ten 'pns~evky predem zaplatiti nemohli ale 
I 1 \ o Zatp acem znamk ,.... k ' 

t. j. beze 'souč;xsného zaplacen.' 0>, 'Jk~a uver, P, rozsudek uvádí, 
pro sebe pouze rozšíření svého I pnspe~ ~, mO'~1 obzalovaný dovoditi prava va ne ':laklad"atľ se známkami, jež 

36t 

. v důvodech právem považuje za věc mu sver·enou, t. j. své 
",vnění, vydati zn"mky, se kterými, jak uvedeno, směl volně naklá

~~ti jen po zaplaceni pří,spěvků, členům beze současného vybrání proti
hodnoty těchto známek. Naproti tomu nemohl obžalovaný z uvedené 
klltečnosti dů,vodně u,suzovati na změnu svého oprávnění a své povin

~()sti co do pŤÍlspěvků samých, jichž neodv·edení, pokud skutečně byly 
vybrány, shledává obžaloba závad1ným, a kterých (nikoJ.i též známek) 

se týká zprošťujíd výrok rozsudku. 
. Prohlášení obžalovaného, učiněné vůči činilteH Svazu K. při jednolTI 
vyúčtování, že jsou mu členové dlužni a že za to ručí, nemůže mili jiný 
význam a smysl, než že obžalovaný buď ujisUl jmenovaného a tím svého 
svw

tele
, že mČÍ, čilí j,e si ji,st, že vybere pří,spěvky za známky ua úvěr 

dané a že tedy .isou osoby, jimž posečkal, za příspěvky ty dobré, nebo 
se Svazu ",ručil, že uhradí ze svého tyto příspěV'ky, kdyby je členové 
nezaplatili sami, takže Svazw nevz'ejdc žádná újma z toho, že dal, po př. 
bude dáv;xti známky členŮ!m předem. Tímto projevem tudiž obžalovan~ 
jen U'jistil Svaz, že odvede příspěvky vybrané a nahradí ,příspěvky ne
vybrané, twkže převzal ke svému věcnémU' závazku v pří'čině příspěvkú 
skutečně přijaJtých ještě soukromoprávni mčení za zaplacení peněz, 
které činí příspěvky za známky, jež poskytl na úvěr, nebudou-li zapla
ceny dlužníky Svazu. Toto jeho zamčení bylo zřejmě jen předpokladem 
souhlasu Svazu s vydáním známek bez souča'sného zaplacení a byl jím 
tedy kompensovám ústupek, který Svaz učinil obžalovanému, rozšířiv 
jeho disposiční moc nad organisačními známkami. Ve věcném poměru 
obžalovaného k přispěvkúm jemu skutečně č],eny odevzdaným nena-

stala tudíž žádná' změna. 
I když obža.]{JVaný vydával známky bez předchozího z,"placení, činil 

tak jen s vůlí Svaztl předpokládajícího, že je zajištěn, jak nahoře uve
deno, z jeho,ž příkazu měl z důvodu své úlohy ve spolku vůhec známky 
ve skutečné moci. V případé zaplacení pHspěvků členy organisace oh
žalovanému nastupovaly tyto na' mlsto známek jako věc svěřená, kterou 
byl povínen odvésti Svazu. Vybkal protO' obžalovaný příspěvky ty j-en 
jménem Svazu a na jeho účet, což plyne už z povahy pnspěvků orga
nisačních j<tko takO'vých í z postaveni obžalovaného jako činovnika 
organisaoe. Poněvadž oMalovaný za pří1spěvky ručil Svazu, mohl požadovati 
jejich zaplacení od členů, jimž je poshověl, ale jen pro Svaz, jehož 
dlužníky členové ti byli a jehož orgánem byl o.J1sám. Právo nakládati 
s nimi mu nepříslušelo, stejně jako když vybral pří:spěvky zároveň s vy
d"ním známky, neboť mu takové právo nebylo Svazem povoleno a z po-

měru svěření nevyplývalo. 
Když byl obžalovaný zbaven své funkce, skončil se tím příkaz 

Svazu, ale ani tim nezaniklo věcné ručení obžalovaného za pří:spěvky, 
které mu byly po té době odevzdány, a jež tedy, jalk rozsudek uvádí, 

dodatečně vybral. 
I tyto přispěvky byly mu odevzdávány jako protihoclnota za známky 

mu svěřené, jež ,ještě za trvání svého právního poměm ke Svazu dal 
s vůlí (z příkazu) Svazu na úvěr, a v předpokladu a dúvěře, že s nimi 
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naloží z~~sobem určeným již jejich povahou jako příspěvků 
lltCh,. tot~z ~dvede je pokladně svazové. I tento faMtíeký 
klade nehoz se pemze ty dostaly do disposični moci nozalOv:'nó 
v uvedeném předpokladu, napl!ňuje poměr svěření. 

. Z toho,. že tajemník K. vzal na vědomí vyjádření nOzallovan,p" 
o J,:ho. ručenl nahoře uvedeném, nemohl obžalovaný, když ani toto 
hlasem ~.a~? a~i právní, po 'př. f3Jktický jeho poměr k pří!spěvkům 
poskytup zadneho opodstatnení pro takové stanovisko, důvodně 
zo~aŤl, ze S.':.az mu d~voluie ~ ž,e jest on proto oprávněn vybírati 
spevky .. na. uc,;t vlastm, tedy pk prvý soud uvádí, pokládati ony 
mky, pnspevku svazových, kterým dal známky bez současného 
penez, za dlužníky své a pohledávky na příspěvcích tedy za pe,hl'ediivk 
~Iastni,.s ni~iž z té příčí.n)' může nakládati volně jako vlastník, 
Je.n .CYbllgačm, povInnost VUCI Svazu uhraditi mu stejnou hodnotu v 
nezlch. Poklad ah • za vlastní by mohl pohledávky na přispěvcich 
kdyby, splmv SVUj zámční závazek, věřitele uspokojil za dlužníka 
se nestalo. ' 

Tím méně mohl obžalovaný jen z důvodu tohoto svého 
míti z~ to, ~epříspěvky, o něž jde, jsou jeho požadavky, tedy 
vlas~l1l, kdyz uz byl zbaven lur/kee, a to právě pro trestní- řízeni 
dene protI němu pro zpronevěru těchto příspěvktl. 

Měl~)i však obžalo.vanS:pr~to, že Svaz požadoval phspěvky od ' 
za, ~o, ze jest ?prav~en pns'pevky, za něž dal známky na úvěr, ""I"",, 
jeste d09~tečne, tohz po svem zbavení funkce, jak rozsudek ' 
mohl jeste .len z tohoto oprávnění, případně ze svého ručení odvo,w-' 
val! sve praVD na~ládati s příspěvky, pro jichž neodvedení, bylo už 
blnce v~d,;n? proh němu Y,estní n~enÍ, jako 's penězi přijatými od 
mch dlu'Znlku a tedy s vecI vlastnI 3J ponech«ti si je. 

ZŮ,staly-li, jak dovozeno, peníze, které v částce asi 1.000 Kč obža-'· 
lo~~ny" pk rozsud~k ze samého jeho doznání zjistil, statkem emu ' 
sverenym" tedy ClZlm, když je vyhral, mohlo býti vědomi, . , 
o pr~tlpr.avnostl zadržení a při'svoj,enÍ těchto peněz vyváženo ";,1,~';'" 

pouhym jeho z«ručením, nýbrž jediné vědomí-m, že má již v době své
mOCl rov~ocel;nou a, stejnoro~o.u úhr,:du po ruce, takže je kdykoliv s to, 
aby dostal -s~emu zavazk~ VUČI osobe oprávněné ke svěřené věci, a byl 
ochot~n dostah tomuto zavazku. Skutečností poukazujících na tento stav 
ro:;su,Qek .~ezjls!tl ,a ohžalnvaný se tím ost3Jtně ani nehájil. OkoJ,rlQs;ti 
~. uvahy, jlmlz prvy soud odůvodnil závěr o .nedostatku subjektivní viny, 
l:~,udek tel:lo podle toh~, co ,uvedeno: neopodstatňují, takže zprošťující 
'}l ok spoclva na mylnem vykladu zakona a trpí proto napadený roz
sud~k v rozsahu stížností uplatňovaném zmatkem podle čís. 9 a) § 281 
tr. r. 
. Ve ,věci, samé :?~ho~~owti nelze, ježto bude nutno zaJbývati se sub
jek,tlvtll strankou emu tez vzhledem k obhajobě obžalov3Jného že si za
P?cetl vyb;ané členské pří'~pěvky na svou pohledávku vůči' Svazu za 
n~hradu nakladů vynaložených u prováděiií svého příkazu a na SVllj 
narok na podporu nezaměstnaných podle gentské sou-stavy. 
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čís. 5679. 

Udanie veku zvieraťa v dobytčom pase je skutočn'Osťou podstatn'Ou 

t'Ot'Ožn'Osť zvierafa • 
správny k'Omisár 'Obce rovná sa Č'O d'O SV'Ojich úradných funkcil 

obOre obecného zriadenia star'Ostovi obce. 

(Rozh. zo dňa 22. septembra 1936, Zrn III 139/36.) 

N a j v y Š š í s ú!cl v treslnej veci proti J. P. pre zločin falošovania 
",o<pinei listiny pod]'a § 394 tr. z. znútočnú sťažn-osť obžalovaného 

"o_"c,č,',p odmietol a či3Jsto.čne zamletol. 

Z dóvodov: 

Df;vodom zmatočnosti podl'a § 385 Č. 1 a) tr. p. sa -predovše-tkým 
vytýka, že udanie veku zvi'eraťa v dobyt~om p~se nie je podstatná, &k~
točno'sf, z klorej by mohla nrekomu VZISť pravna ujma. Odvola':l' sud 

. však správne dovodil líeto náležito'sti ~kl1't~oveJ p.odstaty 1~knmln10Va
zločinu; práve preto, ž-e sa vek kona da prehl>ac1nuhm Jeho chrupu 

kontrolo-vať , je pre tCYtožno,sť koňa podstatné, ab~ v pws~ naňho, vy~ 
stavenom bol j'eho vek správne uvedený, leho pn nespravnom udaJI 
veku možno kryť p«som koňa iného, chmp ktoréhn zoc\povedá vek~ 
v pase udanému. Možnosť právnej Uj~,y štá~u pri kontro!e to'to:žn~sh 
koňa pod]'a údajov pasu hola tedy da·na a neslde na tom, Čl sa pn kupe 
koňa jeho vek úsťllje iným ,spósobom než pod!'a údajov v pase, 

ZúmY'selnosť obžalovaJného, popieraná týmže dovodom zmatočnosti, 
bole správne dovodená v odvolaeom rozsudku a stači na jeho dovod}' 
v tom smere poukázať, Ked' obžalovaný na púhe udal1le K. pozmeml 
údaj v pase už uvedený pod!'a pasu drievejšieh,? bez toho, že by s~ ?ol 
presvedčil, že je tento údaj nesprávny, alebo ze by bo,1 moho! z Il1eh~ 
dovodu predpokladať nesprávno,sť drlewjšieho pasu, niet pochybnostI
o zúmyselnosti jeho konania, aj ked' nie je dokázané, že ma!, z falo~
ného z<>pisu do pasu majetkový osoh; prípadný iný motív Jeho konama 
zúmyselnosť nevylučuje a rovnako- je pre túto náležlto'sť trestného činu 
bezvýznamné, akým sp6sobom sa dostal k funkcii vY'stavo;rate]'a p«sov. 
V týchto ná'l11lieikach bola tedy zmatočná sťažnosť zamle(nutáJ pod!'a 
§ 36, odst. 1 noV. k tr. por. ako bezzálkladná. 

Nako-l'ko je všitk dovod zmatočnosti podra § 385, Č. 1 a) tr. P; za
ložellý na tom, že obžalovaný nebo,) úr3JdnoUl osobou v smysle z::~~n
ného čl. VII: 1888, vychádza tu z' predpokladu v rozsu:dkoeh nrzslcn 
súdov nezisteného, ako by bol okresným úradom vy-stavovaním dobyt
čích pasov poverený, kdežto odvolací Iozsudok dovodil jeho úradné 
postavenie na tom zmá,točnou sťažnosťou nenapadnutom základe, ž'e 
správneho komisára obce, ktorým obžalovaný pod!'a zi,stenia v dCYbe 
činu bol, treba klásťna roveň ČO do oboru jeho úradných funkcii 
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v obole obecného zriadenia so starostO!l' o·bee Z ··t x ' 11Jlla t ' t ." ma ovna s 
'h nena v omto bode na neZlstenom skutkovom predpoklad 

~~e~loverenra Je v smysle § 33, odst. 3 !lOV. k tr. por. úko~om 

čís. 5680. 

lob Ust~oveni~ § 42 tr. p. neplatia pre prevzatie zastupovania 
,] poskodenym v opravnom pokračovaní proti rozsudku nd1vol:acio'hó 

StI"u. ~. 

(Rozh. zo dňa 22. septembra 1936, Zm III 289/36.) 

K r a j s k Ý s ú d v Banskej Bystrici v treslne' veci . ť zločm sprenevery odmietol v smysle § 32 d t ] . pw I' J. sťažnosť poškodenej E. M., zas.túpenej c: Zlr~~nik~or. nov. zm.iit(lČn~·· 
sudku vrcht;ého s'Údu v Brahs1ave z 28. j;;nUára 193~ K. .~"d dlo 
vodoch svoJho rozhodnutia toto: . a uVle o v 

bod~~~ti mzsudku odvo!ac3e~o súdu, ktorým bol obžalovaný úplne 
y, podalo vrchrre st",tne za·stupiltefstvo z .. t ' , t" clňa 13 ma 1936 d' . . ma ocnus aznosť 

., . '. .rc~ o ne] upustilo. Tým oži.vlo : rávo ' 
.~~~~~~:l. m;!lZela, ,ako preukázaného opatrovnika k :~odaniu zrr"a·lto'~l1E:i'. 
den .'. 1. o.ne~ac ~ tomt? prípade ide o prevwtie obža].ob '. < 
a. 2~~~~:~~~~oap~~r7:~{~d~~;lJsuB'krlomným žalobcom (rOzhodn!tia ..•• 
354) I . . a CMa a spol. KompaJs 1926 t 
. ,p atra wstaJl10venia § 42 tr tF' , s r. 

je dokumen'tované podanim zmaioK~ej ~;~ž~~~~~atie obžalo?y - ktolé 
pade upÚ'vedomenia pO'škrydeného o od' , I - s:a ,mwsl, stať v prí-
zmatočnej sťažno.sti do 8 d '( I . stupem vereJneho zaIobcu 

t
" ' ., 'Ol ana ogla odst 1 cit §u) b I I' 

s upeme oznámené ako v s 'de . ' ' . . a neo 0- ! od-
verejnéh.o ž~lobcu.' od zmato~čnejO~a~~I%sat~e( o~~t 3~ dni O§d )od~túpen!: 
tÚ'to ustupeme sa stalo 13. marca 1936 ' " Cl. U. _. on,:vac 

~~~~~S;~'a~tč~:e~~~~~~ť ~~;n~~ť 1~re~z~~1 z~~~~;~~~y~'~:~I~~~ ~ ~e~~ 
važ-ovať J'eho zma .. to.c'nu' . f" ť . apn!.a 1936 I.ncl., takže treba po" , .. s aznos podanú 't I 
za opozdenú a preto J'u v srn .sl' ·t na .pos II en 15. aprí,l,a 1936, 

t
' Y oe CL . §u odmletn!I!' N ... ' a okolnost' že d "v • • a ve Cl m'c ne:mem 

. . ,oruceme rozsudku odvoladeho súdu 'k d ď 
Jej manželovi, sa stalo len 14. apríla 1936 lb" pos o. ene], resp. 
Ir. p., ktÚ'ré nari-ad'uje to.to domčenie n' '~ o .ustano;veme odst. 2 § 425 
predpisu o práve poškÚ'deného radar ~~~~o~~~hy:n:ho, ,resp. žiad~eho 
rozsudku, resp. o lehote k tomu. u s aznos! od domcenla 

Na j vy Š š i s ú d vyhovel sťažnosť 'k d· . 
U1Snesen,ia kraj<ského súdu, pri'j-wl zmato.čln.Xo:ť:ž en~J ~ M·č do to hot? 
'" poukazal krajský súd v Banskej Bystrici' k d~~~' aJ O' V as. podanu pokraěovaniu o n'ej. a Slemu pravldelnemu 
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o oV o dy: 

Sfažnosť poškodenej vytýka právom, že zm.atočná sťažnosť bola 
podaná zav,čas, ked' sa tak stalo v trojdňovej lehote po doručení roz
sudku vrchného súdu poškodenej pod!'a § 425, odst. 2 ,tr. por., ktoré 
bOlosprávne nariadené potom, keď vrchný štMny zástupca svoju po
vodne ohlá,senú zm.atočnú ,sťažnosť vzal zpaf. Doručen\m rozswdku je 
v smysle tohoto zvláštneho ustanÚ'venia zálčona zai'stené poš1kodenémLl 
uplatn

enie 
jeho práva k podaniu zmatočnej sfažnosti pod!'a § 383, 

III, tr. por. a mylne sa krajský súd dovol'al ustanovení § 42 tr. por., 
ktoré pre prevzatie zastúpenia obžaloby v opravnom pokračovaní proti 
rozsudku vrchného súdu neplatia. Preto holo včas podaJnejsťažnosti 
vyhovené a bolo' nariadené pravidelné pokračovanie o včas podanej 

zmatočn€lj ,sťažnÚ'sti. 

čís. 5681. 

Oprávnenie berného exekútora ku prevedeniu exekúcie (jeho výkOO 
je »PO práve« v smysle § 4 zák. čl. XL:1914) nezávisí od materiálnej 

správnosti daňového predpisu. 

(Rozh. ZO dňa 22. septembra 1936, Zrn III 347/36.) 

Na j v y Š š í s ú d v tre-stnej veci proti S. O. a spo!., obžalovaným 
z prečinl1' nási.J.ia proti orgánu vrchnosU pod]'a § 4, odst. 2 zák. čl. XL: 
1914, vyhovel zmatočnej .sfažnO'sti vrchného štátneho zástupcu, rO-ZSUr 
dok odvolacieho súda na základe d6vodw zmlitoČ'11osti pod]'a § 385. 
Č. 1 a) tr. p. zmšil a uznal obžalovaných vinnými dvojnásobným pre
činDm násilía proti orgwnu vrchnos,ti pod.]'a § 70 tr. z. a § 4, odst. 2 
úk. čl. 40/1914, ktorý tak s;páchali, že I. vB. dňa 10. apríla 1933, keď 
pdšli do obchodu bemr vykonávatelia J. V. a K. K. prevádza,f na dbné 
dane exekúciu, S. O. vynadal im do ,lupičova keď J. V. prevádzal uňho 
kapesný ziljom a vzal mu 'koženú náprsnú tašku s penioazmi, uchopil 
J. V-u za ruky, aby mu zabránil v prevedeni exekúcie, načo pribehla 
H. O. na pomoc a nwsilím J. V-ovi vyrvala z rúk zabavenú tašJm 's pe" 
niazmi; ll. na lomže mieste dňa 26. aprHa 1933pri opatov.nej exekúcii, 
prevádzanej z tejže prílČi.ny berným vykonávatel'om J. V. a odhadcom 
J. H., ked' previedol J. V. LI S. O. kapesný zájom a zabavil mu nátprsnú 
tašku s peniazmi, nadával mu, S. O., že ho chcú rabovať a uchopil J. V. 
za obe mky, udrel ho pasťou do če!'Ulsti až ho pO'škra'hal, načo opat 
pribehla H.· O. a uchopila J. V. za rwky, čoho využil S. O., vyhodH 
z vrecka balíček 100 Kč bankO'viek, ktÚ'ré potom H. O. chytro u,chopila 
a prchla na ulicu, tedy mimo pripadu shluknutia orgwnom vrchnosti ná
sílím spoločne prekážali v takom výkone ich povolania, ktorý bol po 

práve. 
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Z d6vodov: 

, Protfro'~"~dku ,?dvola6eho sůdu podal a previedoJ ve.rejný 
vca's zmatocnu sťaznosť z důvodu zmatoěnosti pocl!'a § 385 čís 
tr. p., klorú generálua prokuratúra udržala. ' . 

Zr;;atočná sfažnnsť je důvodná. NapaJdnu!ý je oSlobodzUlj<úci 
vrchneho súdu, toti~ právcnyná::or o nedostatku oprávnenia 
lovho,prevlesf exekuClUl proll obzalovanému S. O.; priebeh činov 
lov~nych, ako Je v pOdsta,!e vypisaný v rozhodujúcej časti tohoto 
sudku, Je podrobn·e zlsteny v rozsudku prvej stolice a toto zi,stenie 
pra'voplatne prij~té aj vrchným súdom. Preto je v smysle § 33, ' 
nov:, k tl.~or. zakladom tohoto rozsudku a poukazuje sa naň. Kovn;~ko 
sta<;l' p,oukaz~f na to, že 'sú v rozsudkoch nižšfch súdov správne 
I~ne ~setky lné ;onakysku,tkovej podstaty pre6nu podra § 4, 
zak. cl. X~: 19·14 okrem znaku právneho prevádzaJni'a výkonu ex()kúto~ 
lovho, tabe treba sao zaobera-f len týmto znakom. 

O tejto otázke uvažu~e najvyšší súd v smysle vývod ov ZITlii!očllei 
sťažnosti vrehnéhn štátneho zástupw t",kto: 

Odvo~ací sú~ Z?' skutkového, st~vu ním a prvým súdom 
dovodJ!, ze pohladavka, ktoTU berny orgán dobýval vreckovým , 
na S. O., nesmerovala proti tomuto, ale mala byť správne vymáh"'ná 
I. O. a ked' ju bernr orgán vymáha'l, na osobe od I. O. odchylnej, t. 
na S. O., nebol opravneny k tomuto· \ikonu, ktorý nebol voči S. O. 
práve. 

. Oprávnenosť berného exekútora ku prevedeniu exekúcíe všac!< ne
zavlsela od m~teriálnej, správnosti daňového predpísu, ra'zhodné bolo 
len, Čl po. 10rmalneJ. strarrI:,e mal ~xe'kútor legi!imaciu k služebnému vý
konu, ~"oh ~. O. a Čl SI obzalov"'TIl boli vedomi, že tento služebný vykon 
Je nanadeny práve protí S. O. 
7 V !)mto smere prvý súd zisti! a odvolaCÍ súd toto zistenie prevzal, 
~e obzal~vany S. ~. do r. 1932 viedol obchod hO'dinársky pod firmou 
S. I. O., z,e brat obzalovaného l. O. má trvalý pobyt v Pol'sku žedane 
aJ ~lat,elJfi~ príkazy ?oly predpísané na meno S. l. O.; d'alej zi';!il odvo
laCl sud, ze S. O. mame sa domáhal opravy svojho daňo'vého účtu v tÓnl 
smysle" aby účet. S. I. O. bol opravený na správne meno I. O. a aby pro1i 
nemu, cohz p~oh S. O. ,v'edené e"e~úcie boly zaslavené. Prvý súd vý-
810;ne Zl'S:II, ze I? a!pnla a 26. apnIa 1933 prevedením, exekúóe proti 
olbzalovanemu boll berným úradom poverení olici,,1 J. V. a vykonávate!' 
K. K., v druhom prípade V. s mestským odhadcom J. H. a že sa obžal~ 
va!!í clopustili proti týmto orgánom násilia v prvom rozsudku opí,saného 
pn prevádzanj, tohoto .nariadeného služebného úkonu. 

, Z toh,oto ústenia plynie, že pribz vydaný berným úradom výkon
nym ?rganom smeroval k prevedemu 7xekúcie proti tej osobe, klOrá 
hO'~lnarsk~ obchod pod hrmo~ S. I. O,. vledla, t. j. prevádzala, tedy proti 
obza~ovanemu S, O. Zneme lrrmy od Jeho mena odchylné nie je tu roz. 
hodujúce, ked' je pod!'a stavu veci, najma preto, že brat obžalovaného 
I. O. má t r val Ý pobyt v Po I's,ku , bezpochybné, že obžalovaný S. O., 
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... , bchOd pod touto firmou vedúci, I. j. prevádzajúci, bol vo sku'Íočnosti 
0. práv aj povinností z prevádzania tohnto obchodu vychádza-

.i.'ICKn. ?oukazuje na to samé znenie firmy, pod ktorou boly dan'e a pla
príkazy ,- zrejme pod!'a prihlášCYk obžalovaného - predpi'sované 

nic na mcno I. O., ale na S. I. O., čím bol v prvnm rade označený sám 
obžalovaný S. O., obchod v skutočno'sti prevádzajúci. Nebolo ani na
núetané, že by sa predpísy daňové, pO'cl týmto poznačením vydané, ne
boly staly proti obžalovanému S. O. ipravoplatnými; treba podotknút', 
že za opravu účtu žiadal oobžaJlovaný S. O. teprv po exekučných úkonoch, 
kloré sú predmetom tejto trestnej veci; až do ;ch prevedenia proti pred
pisom dane pod udaným označenim ni~. sú ziste~é žiadne n~mktky, o~
žalllvaného. Preto ked' bol potom aj zajemny pnkaz vydany pod tymlO 
označením, je nepochybné, že sa ním povol'ovalo a nariad'olvalo· preve
deni-e exekúcie proti tej osobe, ktofá pod týmto nespr;í,vnym firemným 
poznačením prevádzala obchod, z ktorého jej boly dane pravoplatne 
predpisané, tedy proti- obžalovaJnému S. O. V exekučnom prikaze zne
júcom na meno S. l. O. mal tedy exekučný orgán riadnu legitimácil1 
k prevedeníu exekučného výkonu proti S. O. Podl'a sku,točného pomem 
S. O. k obchodu poznačenémUl udaným menom museli si pod!'a presved
čenia najvyššieho súdu hyť tak sám obžal.ovaný S. O., ako al jeho man
želka obžalovaná H. O. po,vedomí, že exekúóa je narÍ'adená pro·ti tej 
osobe, ktorá finančným úradom bola známa jako poplatník z obchodu 
ňou vedel1ého pod označením S. I. O., totiž proti S. O. obchod tento 
skutočne prevádzajúcemu. 

Tým je dovodený znwk skutkovej podstaty prečtnu pod!'a § 4, odst. 2 
zák. čl. XL:1914 v rozsudku vrchnéhosúdu neprávom vytúčený, že vý
kon úradných orgáJnov, v ktmom im oba obžalovaní spoločne násiHm 
prekážaU" boi po prá",e. Poneúč Sll takto daJné všetky náležitosti uvec 
deného prehnu, bnli obžalovaní pri vyhovení zmatočnej .sťažnosti 
vrchného štálneho zástup cu uznaní vínnými tak ako v rozsudku prvej 
stoHce. 

čís. 5682. 

Návrh na obnovu trestního řízení nepřekaži vyměřeni úhrnného trestu. 

(Rozh. ze dne 22. zMí 1936, Zm lil 414/36.) 

Ne j vy Š š í s o u d, přez'koumav trestní věc ,proti J. D., odsnuCle
nému pro zločin podvodu, zmateční s(í.žnost obžalovaného čáJstečně od
mí,tl a částečně zamItl. 

Důvody: 

Odsouzený J. D. si stěžu~e do vyměření úhrnného trestu jednak pmlo. 
že má podácTIU žádos,t o obnovu trestního řízení, jednaJk na základě po
pírání správnosti svého odsouzeni< v základní,ch rozsudcích, Věoně .proti 
vyměřenému úhmnému trestu neuplatňuje žádné námitky. 
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Prvou výtkou je zřejmě na?načen důvod zmatečnosti podle § 
Č. 4 tr. ř., jako by soud před rozhodnutím o návrhu na obnovu lre-s,n,h 
řízení nehyl k vyměření úhrnného trestu příslušný. Výtka tato je 
základná; podle § 453, odst. I tr. ř. návrh na obnovu Hzení neptE'K;í, 
výkonu rozsudku a důsledně tedy ani opatřením, která s vyKolletn 
sudku souvi'sí, tudíž ani rozhodování o výměře úhmného trestu, 
předpokládá jediné pravqpl·atnost různých rozsudků odwzujícich. 
vrhem na obnovu trestního řízení však pravoplatnost uvedených 
sudků neni nikterak dotčena. V této námitce byla tudíž zmatečni sU:lnC',st 
zamÍ!tnuta. Jinak byla odmítnuta jwko zákonem vyloučená, pOněval!Ž 
v rozhodování o úhrnném trestu nelze se už dotýkati P"'V()P latrlě 
hodnutých otázek viny podl'e základní-ch rozsudků. 

čís. 5683, 

TreSlneprávna zodpovednost' riadiča motorového vozidla za 
siným vozidlom a za úraz (smrt') poši<JodenéhQ, i<Jtorý riadič 
porušením predpisov a pravidiel pre zahýbanie z h\avnej cesty 
odbočky, 

(Rozh. za dňa 22. septembra 1936, Zm IV 677/35.) 

Na j v y Š š í s ú d v treslnej veci pwti O. P., obžalovanémll z 
či,nu pod!'a § 290 tr. z., vyhov'el zmátočnej sťažnosti J. Š. "ko pr,ivnleh'D 
nástllpcu zomrelého poškodeného K. Š., zrušH rozsudky súclov HU.O'CH 

stolíc na zákl'ade d6vodu zmatočnosti pod!'a § 385, Č. 1 a) tr. 
uznal obžalovaného O. P. vinným precilllom zabitia človeka pod!'a § 
tr. z., ktorý tak spáohal, že dňa 2. wprHa, 1933 nakřižo-vatce sHnie u 
Š. nedbalo'sťou pri jazde automobHom sp6sobilsmrť K. Š. tým, 
v rychlej' jazde zahýbal do pravej odbočky silnice tak, že nedal "OH'O" 

a vóbec potrebné znameni'e a zatáčku »rezal«, takže za 'nim na moto
cykle idúci K. Š. narazil na zahýb<Ljúci, au'Iomobil a pádom sa z"biJ. 

Z dóvodov: 

Proti odvolaciemu rozsudku, ohlásil a previedol zmatoó,ú sťwžnosť 
- omylne nazvanúodvo.Janím - J. Š., ktorý pod!'a osvedč-e'lli" okres
ného súdu v P. zo dňa 17. apríla 19'}6 je jeden z dedičov nelbo-hého 
K Š., tedy právnym nástupcom poškodeného. Pod!'a § 383, odst. !ll, č. 3 
tr. por. je tedy daná legitimácia sťažovatel'ova k podaniu zmiitó,čnej 

sťažnosti, popieraná obž"lovaným v poznámkach na zmiito·čnú s·fažnosť. 

Zmatočnou sťažnosťolll je okrem illlých námietok, ktoré však nepri
chádzajú v úvahu, zretel'ne vecne u;platnený d6vod zmatočnosti pod!'a 
§ 385,č. I a) tr. p., lebo sa dovodzuje zavinenie obžalovaného na 
smrte!'nom úraze K. Š. poukazom na nevyhnute!'no'sf, ahy obžalovaný 
dal znamenie pred stočením automobilu do pravej zatáčky, ďalej pouka
zom na rychlú j"zdu obžalovaného a v reprodukcii d6vodov oclvolania 

.%9 

'erejnéllO žalobou. proti> rozsudku ,prvej stolice, urplatneného medzi iným 
;iež poukazom na lú okOllnosť, že Sa obžalovaný pred zatočením auta 
do zatáčky nepresvedčil o stave na silnici za sebou. Na týchto predipo
kladoch sa dovodzuje nedbalosf obžalovaného pri jazde automobilom. 
opominutic predpisov o tom platných a prí6nná súví'sl'Osť opominuti a 

. abžalovaného s nastalým smrte!'ným výsledkom, ktorú odvolad 'súd 
vylúčil. 

Zmatočná sťažnosť je v týchto výtkach d6vodná. Odvolací, súd .jed
nak pf,evza,l zislenia krajského súdu, jednak vš<uk ústil sám lieto sku
točno'sti pre posúdenie viny obžalovaného· rozhodné: 

Obžalovamý O. P. išiel po' sHnid, ktorú mal predselbou vol'nú, rych
loSťOli 70 km za hodinu; pred odbočením na silnici do, V. Š., idúm do 
prava, .sa n<;presvedčil, či ,5a ok ,nemli niekto ':EJblíží zo z~du,)azdu.~e
zmierml a nedal pn »'bram zatačky« do odbocky znwm€nte, ze nepOjde 
d'alej mvno vo smere do!savádnej ja,zdy, ale že zahočí, dO' odbočky 
k V. Š. Odvolací súd, prijal i to, že ohžalŮ'vaný nepočul a nespozorovat, 
že nlekto za ním ideo Aj to je zistené, že obžalov.aný »~eza!K< onu za~ 
táčku na odbočke, to znamená, poneváč ide o' zatácčku do prava, že lšiel 
vi,ac do pravej strany zatáčky na miesto toho, aby vytočÍ'! za-lá'čku oblú
kom po jej l'avej strane až za prostred silnice. 

Týmto zisleným spósobom jazdy zwneclhaJ obžalovaný poviunú opa
trnosť aj- platné predpi'sy VQ vi",c smeroch. Primemné zmiennenie rych
losti pred:pisoval § 12, odst. 3, al. 2 vlád. naf. č. 107/1932 Sb. Z. a n., 
tebo išlo o pmdlkú zatáčku cesty. Predpis § 45, odst. 2 min. nar. čís. 
57000/1910, pdpadne nar. miniiSterstva s plnou mO'cou pre správu Slo
venska z 8.jVII. 1922, č. 8W2/prez., vyžadoval, aby orbžalov.aný meníac 
smer jazdy, dal, mwmenie. Stála pozorno,sť a najvačš,a opatt;no,sť, pred
písaná v § 41 narioadení práve citovaných, vyžadovala Ibezpodmienečne, 
aby sa obžalov<Lný pred tým, kým chcel zahnM do pfava, tedy prejsť 
autom cez ce,lú šírku silnice, po klo-rej išiel, presvecičl1 nielenči má sil
nieu na prejazci vol'nú zpredu vo smere jazdy, ako mal za to o,dvolaci 
súd, ale aj zo zadll; lebo' však možnosť kontroly do zadu bola účelom 
predpi.su § 4, ods'!. 3 nar. č. 107/1932 Sb. Z. a n., že uzavreté osobné 
m.otorové vozidlo musí byť opatrené zpatným zrkadlom, kloré umožňuje 
riadičovi v;deť nazad. »~ezanie« zatáčky do prava va vnúternO'm obllÚku 
porušuje rov.nako pravidlO' stálej po'zornostil a najvačšej 'o:patrnosti, ktorú 
musí, riadič auta takto zahýbajúceho zachovať adbať toho, aby sa jeho 
auto neclostalo v zatáčke z l'avej stmny vo smer,e jazdy na stmnu pravú, 
klOfá pr; zav'edenom 's,p.ósobe jazdy po l'avej strane mác predovšetkým 
Zůstať vol'ná .pre vozidlá idúce naproti aíebo zozadill predchodiace. 
Týchto predpiiSov a pravidiel opatrno'sti však obžalovaný pod:!'a hore 
uvedených zistení nedbal. 

Toto pomšeni,e predpisov a pO'vinnej opatrnosti bolo v príčinnej sú
vislosti so srážkou autOlmobilll obžalovwným vedeného s motocyklom 
ri.adeným poškodeným K. Š. Ten išiel za obžalovaným pod!'a zistenia 
ni'ŽŠkh súdov ešte váčšou asi 85 km rychlosťou a práve pri zatočení 
obžalovaného· do odbočky silnice jeho auto predcházal,s ním i;a na jeho 

Trestní rozhodnuti XVIII. 2. 
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pravej strane srazil, prípadne sa o jeh.o auto otrel a pri ďalšom vvh",~. 
motocyklu z jazdnej drá'hy utrpel pádom smrtel'né zranenie, a.osle,~ko 
ktQrého podl'a zistenia ni'žšÍ'Ch mzsudkov zomre'1. Obžalovaný 
vi'nný pred tým, než cez celú ší,nku ,si,lnice zatáčal do. prava, nne"'.rl; 
sa o tom, či za ním nejde také vozidlo a v t<lkej blízkosti, že by mll' 
pod!'a ustálených zvyklostí, daf prednosť ,pre ďalšilW rovnú jazdu 
pred tým, než sám na silnicUl do prava idúcu odbočoval a tým 
za ním hHzko a rychle idúcemu v ďalšej rovnej jazde zabránil. 
sa bol obžalova'ný podl'a po'vi:nnej opatrnosti o tom pre.svedčH, 
musel jazdu zavČas ešte pred zatáčkou zmiemif alebo' svoj voz za"t"V; 
až by poškodený na motocykle predi,šiel. Ale aj včas daným zn"menim 
že chce zahnúf cez sHnim do prava, bol by aspoň ;poškodeného 
zorni! na tento ,svoj úmysel, aby ten mohol svoju jazdu podl'a toho 
vif; bez znameni'apoškodený pravclepodobne predpokladal, že 
vaný pojde rovno ďalej a že niet prekážky, aby ho v wvnej j 
d,i'šie!, davši mUl signál.. Ni,č obžalQvaného neomlúva, že podl'aa ~~~'~g:f 
signál poškodeného nepočnI a ani poškodeného' za sebou ináč n 
tebo nahliadnutím do zrkadIa mal a moho,l, poškodeného. za 
dať. Nezbavuje ho viny ani, prípadné spQluzavinenie po"škcldenél,o 
v ry.chlej jazde, lebo tQto nebolo výlu,čné, keďže viacerý spósob ne,o,p"C 
tmasti obžalovaného bol, s,poluprÍčinou ·srMky motocyklu s autom a 
aj ,l'alších následlko'v z toho vzniklých, teda aj smrU poškodeného. 
neváč obžalovaný už dlhšiu dobOl riadiaOltomabil, musel by si 
ležitej o.pairnosti uvedomiť svoje hore vytkrmté povinno-sti pri za'hýlu,r' 
do pravej zatáčky a neibezpečenstvo' zo zanedbanía týchio 
pre bezpečno'sf osob za ním idúcich vmikajúce. SÚ tedy u neho 
všetky nál,ežilosti preči:nu zabi,Hačlo'veka z nedbala'sti v smys]:e § 
tr. zák. 

čis. 5684; 

Jde o přečin porušení osobni svobody veřejným Úřednike,nm~:.ve:ů~:;!~ 
§ 193 tr. zák., uvěznil-li správce notářského úřadu někoho b . 
a to tOlikonásobný, kolik osob uvěznil. 

(Rozh. ze dne 22. září .1936, Zm IV 181/36.) 

Obžalovaný]. Z., správce notárského úřadu, zatkl a v obecní věznici 
přes nQC zadrže.! tři osoby; ve ,své obhajQbě ;před soudem tvrdil, že tak 
učini'l proto, že si mu. neznámý muž stěžoval, že byl okraden, a vyslovil 
podezření proti dvěma ze zadr~ených; třetího zaikl prý proto, že se 
s ostatními doml:ouval řečí QbŽ<lÍovanému nesrozum:i:tel:nQu. Obžalovaný 
ani neučinj.] žádné kroky za účelem vyjasnění přípi>du a výslechu zú
častněných osob, ani neo-z'námill věc příslušnému 'bezpečno,srnímu úřadu 
a druhého dne ráno všechny tři- uvězně:ně bez jakéhokoM vysvětlení pro
pusti! na svobodu. Veřejná žaloibaspatřovala v činu obžalovaného z,lo
čin podl,e § 12 zákona čÍ,s. 296/1920 Sb. z. a n. Soud prvé sto
I i c e uznal obžalovaného vinným trojnásobným přečinem podle § 323 
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tr. zá~.; o d vol a c í . s ~ ud kval!lik?val n~zitkonný po,~tuP. obž~lo
vaného jako trojnásobny prečm poru-senr osobnr svohody verejnym ured
ní'kem podle § 193 tr. zak. 

Ne j vy Š š í s O' u rl zmateční stížno,st obžalovaného částečně od-
rnHI, částečně zamHI. 

Z důvodů: 

Nejvyšší soud při právním posQuzení přip~du vycháze: ~ n~~na'če-
ého skutkového stavu a ponechal stranou vyvody zmatecnr: strznostr, 

n okad se vztahují k posouzení jednání obžalov;;ného ja,ko pro-tizákon
~éhO na tom základe, že by byla pravdivá jeho obhajoba, ač i tu sluší 
podotkllOUtik vývodům stěžovatelovým, ž: úsudky, odvol'ací:ho .~?~d~ 
a protizákonnQsti uvězněni )- !J. a s,po.L tSOU s~, ~retelem n,a zJ'r.ste.n~ 
okolnQsti případu zcela ·spravne. JSOurl! vs<lk zjl'steny skutec~os!r, je~ 
poukazují k tomu, že obžalovaný neměl vubec základu k podezrenr proti 
zadrženým osobám z tresiného č,inu, ~le že je bezdůvod~~ uvěznil b~,ď 
ze svévole, zlomyslnosti, aby ukazal, Jakou moc ma notar, anebo spr's~ 
z pohli alkoholu, byla v tomto jeho jednáni právem shledána,skutk~va 
podstata t~ojná,sobnéh.o př,eči,~~ ,proti' o~,obní, s-"o,bodě, sp~ohaneho o,~z,a
lova,ným ja:ko obecmm notarem, tudlZ verejnym urednrlkem zneuzltrm 
jeho úřední moci k tomu, že uwěznil .tři oso~y P;Qti zákon~. Na uveden~~ 
sku,lkovém zá!kladě ne]:ze usuzovah na neJ<lky omyl o Jeho opravnenr 
k zaiknutí. Byla pomšena o-sobni svoboda tří Qsob, proto bylO právem 
naleZeno na přečin trojnásobný. 

čis.5685. 

Ako treba klásť porotcom skutkové otázky S altemativnym obsahom 
pri spolupachateystve na trestnom čine. 

(Rozh. zo dňa 23. septembra 1936, Zm lil 306/36.) 

N a ,j v y Š š í s ú d v trestnej ved pmti M. N. a spo1., obža:lovaným 
za zločinu vražd'Y, vyhovujúc zml3.točnej sťažnosti obžalovanej M. N:, 
"pIa-tnen'ej z dovodu zmatoónosti pod!'a § 29, ,ČÍIS. 6 ,por. nov., ~rušl1 
pocl!'a § 34, Qdst. 1 por. nov. rozsudok PQro'tného súdu i s celým po
kračovaním ktoré na,sledovalo na úkon, zakladajúd ~matočný d6vod, 
ČO do obžalovanej M. N. a' h!'adiac na zmatoČillú sfúnosf verejného ža
lobcu následkoms,úvislosti z mod úradnej ,podl'a §387, IPO'S!. odst. tr. p. 
aj čo do obžalovaného M. B.; do,ty.čne ob och o:bžal:ova:ných nariadU 
najvyšší súd konaníe nového hlavného powtného pojednávania:; zma
točnésťažnosti i:nalk uplatňované poukáz<lJl na tO'to rozhodnlltie. 

ZdOVQdov: 

Najvyšší súd pri preslkúmaní veci sa zaoberal predQvšetkým zma
točnou sfažnosfou obžalovaneÍ' M. N., ktQrú uplatňuje na zá!klade § 29, 

2" 
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6s., 6 p~r. 'll?v. výtkou, že rozhodnutie porotcov je neja'sné. Lrrl.al;lčn, 
sfaznosl! nel ze odopreť oprávnenia. 

Verejná ža'loba kla;die obžalovaným M. N. a· M. B. za vinu 
spolupachatelia pod!'a § 70 Ir. z. sa dopustili zloči'fiU ' 

§ 278, tr. z., na~?l'ko dňa 24. a,príla 1934 s vopred U,vál"een~f:l:;'~J~~f~~?c 
spolocne. U1smr~lh O. N., a to takým sp6sohom, že za prel , 
okol'~osh ~obzalobe uvedených va spol'OČI1om byte uchopila M. 
dverach lezlacu: sekeru a uderHa ňou O. N. do čela a ked' O. N. 
n.a zem, vtedy M. N. tupou stmnou sekery ešle raz ho, uderila ""p",: 
s~lou po ~I"ve; na to pr!skoNI M. B., uchopil sekeru, ktorú M. N. 
t}C~ pu,shl<r na zem, a tupou či<astkou sekery celou silou 'e'Šle '··n ,,,i,,~kc,,l'k(j, 
krat udenl po hlave na zemi ležiaceho O. N., ktorému bola údermi M 
a M. B. rozbiti lebečná kosť, takže v niekú'!'ko minutách z'omrd. 

Por?tný súd pod!'a, ustano,vení' § 3 por. nov. položil otázky va 
sk~p,nach, . a to' dotycne obza'lovaného M. B. v I. skupine a dOlyč,ne 
obzalovan~J M. N. v ll. skupine a v každej skulPine v 1. s'kutkovej 
hl,<rvneJ uVledol 'skutkový slav, na ktorom bola obžaloba zalo,žená. 
. Do!yone činností obžalovaných, ktoré smerovaly pfi.amo na u,sn"r!e", 

Dle poskodel)ébo, b.ol~ však tíeto skutkové otázky položené allceF,na'l:í,vlle; 
a to opatovne a vylucne v tom 7)není, či< túto činnosť previedol 
aj e b o jeho, spoločníca M. N." resp. M. N., a leb o ej spo!.c)čnik, 
V obochskupinách bola .prvá skU'tlwvá otázka hlavná zOdpoved,aná 
rolcami kladne. 

Niet zá!konného pred.pisu, ktorý by zakazova'l, aby hlav.ná 
hola os~ovaná alternatívne. Praviddne je to nevyhnutel'né, "keď 
loha ~me n~ s!,ol~pacha.tel'stvo. V t,,~omto prípade je sice účelné, , 
medzl hlavnY~1 ota~kaml bolo usku,Ťocnené spojenie, preca však dotyčne '. 
sp~lupachat:l ov t:eba ~Ia.",né o!a2)ky twk štyHzovať, "by mohly byť 
ohladom ~azdé.ho JednoUI~eho obzalovaného "l samostatne a neodvisle 
rozhodnute. Pf! tom v otazkach s alternatívnym Ohsahom položených 
trebac d~ať~ aby čo do spolupachatel'stva, alebo čo do 'sposobuspá_ 
chama ~~':l ~oly u'V~dené skutky takým sposobom, aby mohlo byť roz
hOdnute, CI čInnosf Jednotlivého pachate!'a - iba aJ.ternatílVoe omačertá 
- alebo kaž~á z modalit prípadne uvedených už soona o sebe vyčer, 
páva znaky zakona, ktorého' mala, byť použité. 

Súd, dávajúc dotyčné otázky, chce! zrejme hl'adiacna to že obža, 
lova~l' M. B. a M. N. boli žalovaní ako ,spoIl1!]Jachateli~ zločÍm.l vraždy 
podl'a § 278 tr. Z., nazna,čiť túto oko,lnosť aj v položených otázkach, 

. "Pomtný súd však pri so'stavení, hlavných sku1tl<ových otázok ne
~slmn,ul.sl' zá~ad. hore yž uvedených,lebo kladenie týchto otáwk 80 
stY~I'zacI,ou,»san;, .aJeho Jeho ~poločiI,ílk (spoločnica)« nevylučuje logkky 
maznost, ze am jeden z ohzal;avaný,ch nevyvinul t<rkú činnosť ktorá 
pnamo smemvala, na usmrtenie poškodeného, prípadne' zwpríčin;,fa jeho 
smrť, a tak bud' ako pachatel', aleJbo spolupachatel' by hol, zoclpovedný 
za nastalý výsledok. 

,Je. preto. opr~v~ená ,n~mie,tka obžalovanej M. N., že při takej :ne
urČlte] a ne] asne] styhza1cll otazok a kl,adnou odpoved'o:u na ne a'j roz-
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porotcov sa stal,o nejasným, néll}ma keď sa uvaZl, ze obžalo
hlavnom pojednávaní s"kuločnosti vzťahujúce sa na jej spolu

Íla(:hate!'st,'o zapieral,a. 
Naznačenie ,spolu'Pachate!'stva va sl<ulkavých otávkach mohlo sa 

prípadne vyjadrením, že obžalovaná M. N. »s"ma, alebo Sú' svojím 
~poločníkom«, resp. obžalo,vaný M. B. »sám, al'ebo so svojou: spoloční
cou« vykonala, re,sp. vykonal v otázke uved.ené skulky, nie vš<rk vyja
drení,m, pod!'a ktorého nie je vylúčené, že dotyčný obža,jovaný (obža-
lovaná) tieto sku,rky ne,spá.chaJ. '. " , , . . 

Porotný súd pod!'a svoJho usnesema nanadll, aby o!a"ky verejnym 
žalo'bcom navrhované boly v tomto smysle pozmenené, resp. doplnene 
z toho dovodu, aby porotcovi,a mohli. na otázky odpo'vedať, keď by boli 
toho presvedčenia, že nebohého N. údermi sekerou usmrtili oba obža

lovaní, alebo len jeden z nich, opravil však v tomto smere len právne 
otázky, 'súvilsiace s hlavnýmiskutkovými otázkami. 

porotcovia aj kladne odpovedali v každej skupine na súvisiacu 
3. právnu otázku (položenú v smysle § 279 a § 70 tr. z.), pod,]'a Ulsnec 
senia porotného súdll' správne sO'stavenú, ktorá právna otázka vyja
druje ske, že ide tUl 00 Ispolll'pachate!'stvo. Nie je však tÝ,m preca?d
stráoená n.ejas,nosť rozhodnutia porotcov, l'ebo z vadne styhzova,nych 
hl,avných otáwk skutkových neni zrejmé, klo z obž<rlovaných, prípadne 
či oba obža,lovaní, spoločne spáchaH čin, ktorý je predmetom obžaloby, 
a tak nie! ani skutkového podkladu pre ,právne pos.udzovanie činnosti 
obžalovaných a v dosledku' toho ani pre vecné pmskúmanie rozsudku 
porotného súdu. - - - -

Na,pokon 5a poznamenáva, že hl'adi'ac na obšÍ>rnejší' ;skutkový stav 
a jednotlivé jeho složky by bolo účelné, aby na novom hlwvnom porot
nom pojednávaní boly skutkové otázky rozdelené na čia,stky a najma 
.by na jed,nothvé okolnosti-, z ktorý,ch by 5a' dal'O dovodzovať, že čin 
bol sp,khaný s úmyslom v~pred uváženým, bo,ly položené viaceré roz
delené sl<Ultkové ot;rz;ky, twk aby porotwvia mo-hli Ó' kaž dej zni,ch uva
žovať zvlášť <r zvlášť sa vyslo·viť o tom, kloré sl<utky považujú za dl'
kázané a kloré nie. 

čís. 5686. 

Předmětem ochrany práva původského nejsou plány a náčrtky" které 
nemají tvůrčí myšlenky, byť i jejich zhotoveni vyžadO'valo odborných 
znalostí . 
. I když se plány týkají obyčejných staveb, mohou býti dílem stavi

telského umění, bylo-li na přiklad přihlíženo ke krajinnému rázu, nebo 
obsaltuji,li tvůrčí prvky COl do vnitřníhQ uspořádáni a zařizení místností. 

Vytištění a rozeslání oznamů se zmenšenými plánky neni dovO'leným 
užitím díla podle § 33, čís. 3 zákQna čis. 218/19~6 Sb. z. a n., neboť 
tato stať zákona do"oluje zhotO'vení jen jediné napodobeniny. 

SvO'lení jednohQ ze spQlupůyodců dlla nestačí k oprávněni po rozumu 
§ 33 uvedenéhO' zákona. 

(Rozh. ze dne 24. září 1936, Zm I 660/36.) 
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N e j v y Š š í s O II d ja,l<o soud uušovad vyhověl zmateční stlznn. 
obžalovaných Dr. R. Č. a A. M. do rozsudku krajského soudu tre,!",;" 
v Praze ze dne 30. března 1 936, jímž byli stěžovatelé uznáJni 
přečinem zásahu do původcovského, práva podl,e § 45 zák. ze 
listopadu 1926, č. 218 Sb. z. a n., zmšil rozsudek v odpor vzatý 
zmatečný a vrátil věc témuž soudu nalézacímu, by o ni znovu 
a rozhodl. 

Z důvodů: 

Stí,žno,st je odlůvodněna, ,po,l<ud s hlediska zma,teoného důvodu 
č. 9 a) tr. ř. vytyká, že soud nezji'stH, zda plámky. o něž jde, byly 
umění stavÍ>telského. 

Jak již bylo bme ro'zvedeno v rozhodnutí Č. 5109, Sb. 
se poukazuje, chr<Í'ní § 4 zák. Č. 218/1926 Sb. z. a n. jen vÝllvn,rv wměnlÍ7 
resp. plány a náčrtky pro »uměl'eoká« dilla výtvarná (§ 4, e~vi:dčl.-i;~f 
Nejsou tudíž předmětem ochrany piány a náčrtky, které 'll 

i jich zhotovení vyžadovalo odborných znalosU a byť i byly oannrn" 
a správně provedeny, o nějaké tvůrčí', svérázné čínnosti. Že by nI"",·" 
V souzeném případě byly výsledkem něj8Jké' tvítr-čí činnos,ti, 
pouhou ,prací š8Jblono,viltou, rozsudek nezjistil a jec proto uvedený zm,atek 
podle § 281, Č. 9 a) tr. ř. odůvodněn. 

PodIe spisů měly býti l<izeňské pavilony, o jichž plánky jde, vv"b_' 
věny na způsob vojenských baráků, tedy zřejmě staveb tú,cír,vvch' 
blonovitých. Avšak i zřízení plánků ke stavbě takových ua'ra",u 
býti výsledkem tvůrčí činnosti, byl-Ii na přiklad vzat v plán6ch 
k'e kmjinnému rázu a ba.ráky pr01,ektovány tak, by do toh'Úto krajinného 
rámce ladně zapada'ly a svým zevnějškem s krajinon a okol,ím byly 
v souladu. Těž návrhy a plány na vnitřní uspořád"ní mústnosti a na 
jIch zařÍizeni mohou, byť by i šlo, o baráko'vé stavhy, býti předmětem 
ochrany dt. zákona, projevují~n co do účelnosti neh rozvržení rozměru 
tvůrčí prvky. 

Ph řešení této otázky hude na soudu nalézacím, aby přilri.édl k tomu, 
zda náčrlky předlložené obžalovaným Dr. Č. soukromému žal,obci' ing. Š. 
,právě tento uvedený tvůrčí prvek neobsahovaly a zda plánky 'Soukro
mým žalobcem vypracované nebyly pouhým technickým a odborným 
propracováním tvůr,čí, myšlenky Dr. Č. bez jakékoli pŮ'vodní myšl,enky. 

Konečně uplatňuje stfžnost též zmatek podle § 281, Č. 9 b) tr. ř. 
Pokud stížnost poulkamje na to, že obžalovaní zhotovili napodobe

niny plámků k vlastní potřebě, nemajíce úmyslu získati z nkh při1jeni, 
stačí poukázati na to, že vytištění' a rozeslání oznámení se zmenšenými' 
pl <'Inky soukromým žal<;>hcem zhotovenými nebylo dO'voleným užitíní 
dHa, ježtO' obžalovaní zhotovillí napodobenin více, ne jedinou. To vy
chází jasně ze zněnÍ' § 33,č. 3 cit. z<Í'k. »zhotoví napodobeninu«, n'eboť 
tam se na rozdíl od § 23, Č. 6 tohotO' zák. mluví pouze v či,sl'e jednot" 
něm, důsledkem čehož musí 'se toto ustanovení vykládati úzce a ndze. 
je upotřebiti na »napodobeniny«, př;stupné okruhu více osob a veřej
nosti vůbec. 

- čís. 5687-

Pokud stížnost vytýká omyl trestnost vylučujicí, dlužno podotknou,ti, 
. omyl co do ustanovení práva původského neomlouvá. (§§3, 233 

Č. 2056 Sb. n. 's.). Nemohou se tudíž obž:llovaní' zbavovati vllny 
z., že arch. K.,společnik soukromého žalobce ing. ,S., jim dal 

k uveřejnění plánků, resp. že oni toto svolenipřt!ctpokláda1i , 
10 cit. z<Í'k. Ulstanovuje výslovně, že s dílem mohoun8Jkládah 

, . jen společně a nestačMo by svolení joou?ho ~poIUlp~v~clée. 
po:kud 'stížnO'st, doličujíc tentO' zmatek, ulplatňu'le zmatečm duvod 

odl,e § 281, Č. 5 tr. ř. výtkou, že jednání, bylo vedeM vždy tední~n SIj,lo
feční'kem za oba, je v právu, neb?ť pak b~ :u byl ~a .st'rane obzalova
n . ch omyl' o' pravomod tohO' lctereho spolecmka - mg .. š. a arch. K. -
/dnati záva,zně za společnost. .. 

Mě\, tudiž soud ,přesně zjistiti nejen, jaká byla smlouva meZI mg. $. 
arch. K., a zda n a ven e k mohl jedn8Jti ten který ze společníků zá~ 

~azně, nýbrž i co ten který ze jmenovaných společníků s O'bžalovanýml 
Mjedona,J. 

čís. 5687. 

Nejde o údaje účiněné ))za účelem soutěže« podle § 27 zákona 
čís. 111/1927 Sb. z. a n., jestliže nesměřovaly k tomu, aby bylo posta~ 
vení zlehčovaného podniku zeslabeno v. soutěži, nýbrž staly se jen ze 
sociálních důvodů, k hájeni zájmů dělnictva organisaci k tomu po
votooou. 

(Rozh. ze dne 24. září 1936, Zm I 728/36.) 

N e j v y Š š í s o II d jako 'soud zrušovací zamítl zmateční stížl10st 
soukromého žalobce do. rnzsuclku kraÍ'ského sondu trestního v Praze 
ze dne 7. května 1936, jimž byl, 6hžalQlvaný pOdl'e § .259, č.2 tr. ř; 
zproštěn obžaloby pro přečin zlehčování podle § 27 zak. proŤl nekale 
soutěží. 

Z dů vo dů: 

Neobstojí výtky u6něné rnzsudku s hJ,ediska, zmatku podle § 281, 
č; 9 a) tr. ř. 

Soud neuznal obžaIovaného vinným přečinem zlehčování podle § 27 
zák. proti nekalé soutěži z tQlh'Ú důvodu, že. dO'spěl ko závěru, že ~ s.ou
zeném případě neníl dáltl }eden z podstatnych . znaku toho~O' ~rečmu, 
totiž že údaje obžalovaného o poměrech podmku souk'romeho zalobce 
nebÝly učiněny za účelem soutěže, nÝ'brž že protesy podaný dne 4. ~ervna 
1935 mě,stské radě a olbeonímu zastupl'telstvu mesta Ř. byl, poda,n ob~ 
žalovaným jako předsedou místní odborové rady sknpin a plateb~n 
svazů zastoupený.ch v odborovém sdružení českosluvenském v Ř., uzna" 
vané organi'sace po,],i!ické k hájení zájmů dělnictva, jen z důvodů poli
tických, resp. socíálnkh. 
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.. Soud zjistil, v mzsudku slavné znění zmíněného protestu jako' 
Je opa:řen razítkem právě uvedené místní odborové rady ~ z 
obžalovaným' jako. předsedou. 

Dále zjí1sm soud, ž·e z přípi'su městského úřadu v Ř. z i 2. 
1934 misi~íl . .odborové radě dělnické v Ř. plyne, že se "n "e':tSI{á 
usn.~sl: sd,::hlt místní'odborové radě dělnické, že odborová rada 
zvl,astc, uv~domena, aby mohla upla,tňovati svoje nároky, pokud 
o zan;estnaní dělnictva, bude-Ji, příště zadána nějaká větší práce 
~romemu podnikateli, aže z téhož dopisu vyplývá, že odborová 
Intervenovala U· městského úřadu v Ř. iohJedně jiného podnikatele 
A. K z R. a že tedy mí,stni odborová mda byla uznávamoOlu~, ě~:~~'~iS;~§ 
k hájeni zájmů dělnictva. Konečně ,,}ílsti1 soud na základě 's 
P?vě,~í F. R., že místníl odbomvá rada je sdruženi, které So,lIc<l'řp,,"';' 
ruzne .odibory dělnictva 'stmny sodá,lně-demokratické a má 
hájHi }ájl~y děllni'Clva, že se násl-e?kem stížností došlých na 
~romeho' zalobce usnesla odbomva rada podatí, protest, aby '8' oulcmlm 
~al?bce n~do~taI. práce tesařské, že tento protest předal 
Jmenem ml!stnll odborové mdy na městském úřadě v Ř. že 
test nebyl podán za tím účelem, .aby. určitá jiná firma ~tavbu ltu:"ala: 
nýbrž proto, aby soul<romý žalobce, který porušoval kolektivní snllo,uvl/ 
n~d.?stal práce tesařské, f,říJpadně aby na práci byl,i zaměstnáni 
rqve organl'80vaní, dělníci strany sodMně. demokratioké. Těmto 
ním se~dll, učiněným na základě zmíněných průvodů, nevytýká 
va teI zaJdn.oUl z ~ad v § 281, Č. 5 tr. ř. vylíčených. . 
. Proto je pIne ospmvedlněn i po stdnce logické závěr soudu 
JÍle! ~e o tot?" zjištěnÍ',. že pozastavené údaje v prote'stu uvedené n~,h,il';; 
uČlneny z~ ucelem .soutěže, tj .. že nesměřovaly k tomu, ~by nndo,,,",," 

zlehčovaJneho podmku' v soutezl bylo zeslabeno, nýtbrž že· se . 
z d~vod~ sociálnkh k hájení zájmů dělnictva, a to jménem organisace 
~znavane za opdvně!llOU hájiti zájmy dělni.ctva. Tomu 
I .?~?I~ost, že souk,romý žalobce pódle nenapadených, příp. bezv'ldnýcl~.ď 
~]lsten;,rozsudkovY,ch. 'skutečně ,~edodržov~], kO,lektívní sml101wy a 
z~v.al : zd)' mzdly del'lllctva, kterezto hmotue posko'zováJní· děl'nictva 
zr61me duvodem k p.odání ,protestu. 

Pokud ,pak soukromý žalobce teprve ve zmateční. stí~nos(j, tvrdí že 
o?bo;rcvá ,~ad,a děl~iok~ pr~vně neexistuje a nenál,eží jí ochram děl" 
mc~ych ;aJmu, stab U'ves.fl, ze toto tvrzeni je novotou, k níž v řízení 
zms~va~lm. nelze míti ~ření. M!I'-li ~oukromý žal-obce pochybnosti 
o p~av~1 pov~ze o~b~ľo~e :~dy delmcke a o tom, je-Ii tato jako taková 
0p.rav~e~a ha]ll! delmcke zaJmy, byl.o na něm, aby v tomtO' směru 116ni! 
pnslu~ne nav~hy. Opominutí toto nemůže doháněti teprve v ří.zenÍzm
s?va.clm~ kdy~ s?ud na zá~ladě výsledků hlavního přeI;í,čení bezv",clně 
zJ},sh~ z,e .ml,stm .odborova rada byla Ulznávanou o'rgani'sací' k hájeni I 
zajmu de}~l'c,tva .. Soud pak výslovně zji,sti!, že údaji; v protestu, pokud 
byla pro~azalUa' J.e]l:n ne,pr,avdwo,st, mohla býti firma ,soukromého ža~ 
loboeyosk5lZena .1' pre~ to, ~e protest byl podáJn již po' z",dání. pracisou
kr?memu , zalobC1-,. a z:, ohz~lovan~ byl si vědom jejich nepravdivosti 
a ]lch zpusob!losh poskodl.h podmk soukromého žalobce. Než přes' to 
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uznal soud, že skutková pod·st",tapřeči'nu zl,ehčováni není tím 
naplněna, když není zároveň dán, ~éž další pod~~~tný z~konný znak, 

údaje byly Ulčiněny za účelem soutez,e, jakbylto. ]lz nahorte d5lVobzeno. 
..'těného stavu nelze ,pak důvodne usuwva I 3Jl11 na o, ze y se 

zJls , případě pod hájením záJjmů dělnidva skrýval zároveň aspon 

soutěžní účel. , 
K úplností se podotýká, že podle souhlasné~o tvr.zem stran '~yl ~b

pro obsah inkriminovaného protestu zalova? soukromy~ z~-
lotlc

e1tn 
pro urážku na cti u okresního soudu v Ř. a ze tato, tr~stm vec 

skončena prohlášením obžalovaJného, že výroky odvolava. Kdyby 
trestní věc byla ,skončena pravopla.jným roz.sucl.~e,!, (zda se tak 

"skll1te1čné stalo a jaký byl obsah rozsudku, nent zjlsteno), ~ebylo by 
.. ustno aby obžalovaný pm týž č,ín byli znovu souzen, amz by byla 

pnp , 'zásada »ne his in idem« (r. č. 3824 Sb. n. s.). 

čls. 5688. 

pořadatelem podle §§ 30, 45 zák. čís. 218/1926, Sb, 7.: a n;. ~~ní 
hostinský, jenž pouze trpěl, aby bannonikář zabral, ,bosturu na JejIch 
žádost, aniž z toho hostinský těžil pro sebe hospodarsky. 

(Rozh. ze dne 24. září 1735, Zm I 882/35.) 

. N e j vy Š š í s o U! d: jako ~oud zruš,ov~cí zamHI: zmatečnÍ. 'stíl~no~t 
soukromého žalobce Ochranneho' sdruzem autorskeh.o čsl. skladatelll, 
~is()vatelů a nakladateliŮ, zapsaného s~olečenstva.~ r: o. do ~ozsudk~, 
kra}ského soudu v PIzni ze dne 26. kvetna 1935,);mz byl obzalova~y 
podlle § 259, Č. 2 tr. ř. zproštěn obžaloby pro precI" podle § 45, zaK. 
Č. 218/1925 Sb. z. a n. 

Z důvodů: 

Nalézaci soud zjistil na záJkladě výpovědi svědka ing. A. J.,. že. po
domní hudebník a nezaměstnaný F. S. dne 28. září, 1935 v hosŤ!n~1 ob
žalovaného V. C. hrál na harmoniku chrán,ěné skladby "Schon 1St so 
ein Ringelspiel« od H. Leopoldiho, "Cikánku« o'd Karla Vacka a! »Řekm 
mi ještě jednou« od Karla Vacka, a zprostil přesto _ obžalovaného, s odú
vodněním, jednak že v tom, co hrál S., nelze se z~etelem ;,a h~de,bm~: 
twl(ového druhu jako je S. spatřovati! reprodukCI- techlo de!, n.ybrz VI~~ 
méně zdařilou improvisaci na 'skl\1dbu původní, jak hudebníkUl v !pamctl 
utkvěIa, jednak že nelze u ve~~o.vského hosti<~ské~o předpokl~d,,:ti z'~~
lost všech popěvků v hosl!ncl Je.ho host~1 ~plvanyc!1 neb n~ jeJ.Ic~ z~
dost hraných a že proto nel-ze predpokl'adatr p? strance subjá!lv~n1 ,ve
domí hostinského o tom, že je hrána neb zplvana skladba chranena. 

SUžno,st uplatňuje zmateční důvody podle § 281 ,č. 5, 9 a) tr. ř:, vy
týka1f,c uVédeným dův.odům jednak vnitřní ·rozpor, .iednak ,p~ávní, myl·
nos!. Podle § 28 autor. zák. je chráněna melodIe ac!ú h~de<bm ~ysl:e~k~ 
a zakázáno je převzetí hudební myšlenky bez umeleckeho zduvodnent. 
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Že by v tomto případě S. nějak hudební myšlenku chráněných 
wvedených skk,cleb byl přejal s nějakým uměleckým zdůvod,n 
by bylo v přednesu jeho šlo o nějakou hudební úpriwu po rozumu 
cit. zák. (variaci neb arrangement), rozsudek nejen nezjišťuje, 
přímo právě poukazem na hudebni kvalitu S. vylučuje. Podle 
šlo podle všeho jen o špatnou reprodukci zmíněnýclí chráněných 
deb, což ovšem ~,iž stačí k nedÚ'volenému zásahu, neboť nero"h,odui 
že cizí hudební dBo bylo přectne'seno více méně dokonale nebo 
konalle. Nevycházel tudíž sou,cI v tom směru ze správriého výkladu' 
kona a jeproto v tom směru zmateční důvod podle § 281, č. 9 a) 
právem uplatňován. 

Rovněž právem vytýká stižnost s hlediska téhož zmatku, že 
ne~právmě posuzovali subjektivní stránkw čínu. Jak soud zFstil, šlo o 
sové popěvky, ·tedy hudební dÍlla vytvořená ve lhůtách v § 38 cit: 
lIvedených. Soud dále zji,stH, že obžalovaný byl upozorněn žallobcel1 
na to, že se v jeho hostinci hrají chráněné skladby, a že 
na zákaz jich provozováni. Ke skutkové podstatě přečinu obžalov,ani'm'i 
za vinu kladenéhO' stačíl pÚ'uhý dolus eventualis, totiž, že pachatel, 
čittal s tim, 'že porušuje ciú právo a přes to jednal nezjednav si íí"lolú 
taikže od jedn"ní nebylla. by ha otlvrálila ani, ji1stota o těchto nr;,,~,o', 

Soud měl tudíž 'Se zřetel'em na zjištěnou časovost hmných liD loo('vlol 
se zřetelem na to, že obžalovaný byl na závadnost takovýoh nřen,"e,'\ 
ll'pozoměn, bUže uvažovati o subjektivní stránce a neměl se pOll'Ze 
kojiti ,s tím, že II obžalovaného nelze předpokládati znalost všech 
pěvků v d,eho hostinci- přednášených. Kdyby byl tak soud učinil a ' 
byl při tom vych,"zel ~e správného právního nazírání, byl by po nr,ml11ť' 
dospěl k jínému názoru: o subjektívní stránce činu" 

Než přes to vše neb.ylo lze zmateĎnL stížnosti vyhověti. Padle 
tění rozsudečných, učiněných na základě výpovědi F. S., přišel tento 
'dne 28. září, 1935 při své obchůzce, za níž příleži,toslně . po domech 
i po hostindch hraje na harmoniku, do ho,stince obžalnvaného, chtěje 
s·i dáti sklenici piva. Ježto tam sedělo několík vojáků s děvčaty, z"hrál 
jim na jejich žádost několik běžných písní, z,,"čež mu. oni vojáci zapla~ 
tili pivo. Svědek S. výslovně udal" že obžalovaný ho do hosti,nce nezval 
a poulle trpěl, že svědek zahrál· VOjákům ;pouze příležitostně. 

Podle §§ 27, 45 cít. zák. zasahu~.e do výhradního práva původce děl 
hudebnkh ten, kdo jeho dílo uveřejňude, rozmnožuje, odbývá, veřejně 
provozuje neb uŽí.vá ho k přeneseni· na nástroje neb. jich zaří'zení určená 
k mechanIckému přednesu., V tomto' přílpaďě, kde nešlo, ba ani nebylo 
tvrzeno dovoleně užitío dHapodle § 29 cit. zák., šlo o zásah, způsobený 
veřejným provo,zováním chr"něných skladeb. Jak vychází, najevo z § 30 
cit. zák., je zodpavěden a k n"h,radě provozovadho honoráře povinen 
pořadatel veřeJného nedivadelního provozování. 

Pojem pořadateIe zákon nedefinuje, avšak za .pořadatele veřejného 
nedivadelního provozování se zpravidla považuje ten, kdo dává podnět 
k provozování hudehního dí,la, kdo je podnikatelem hudební produkce 
v hospodářském smyslu, tedy kdo z provozování má hÚ'spodářský pro-
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., d" . ojené dává k dispo,sici neb pro-
I· ne~e náklady s ,:s~or,,;:a~~ s~udebn'íikYl ohlašuje hudebni pro-
'. ml'Stnost, zjednava v.y td . k 'tka kdo nese režiipodn'ku. H.o-

,. d' a obecenstvu a . 'lJ ra .' .;, . 
u ma u. • d t I 'když najímá hudebníky a uav,,·k dl s-

je tako'vym pora a e e)Tl" • 't d v vinuje nějakou 
. svoi'e mí,stnosti a zaři,zuje vse PSobtrebne, Le"wYenbach str 150). 

, . (h č' 4305 4801 . n. s., o ".. 
, ' .. čmnost.},OZ .• 1S. . řiÚI do hostince obžalovaného na pwo, ze 
Rozsude~ zJlst~le,o ze Sl čt" .. a jich žádost zahrál' na harmomk~: 

Pa.k přítomnym. vopkun:.ka I:ek
v ba·ez~nmy, cnh Ipí,sní začež mu vojáci zaplatl\! 

·1 s sebou ne o l' I' , ·1 b S a 
kteroU. me •. .' 'e' do hostince nezv,,1 a pOUlze trpe, y ., n~z -

, ze obzalova~y J J. ' • .' .1' al říležitostnou hron na harmomku, 
městnaný dělník, t~n:.sl,~n~ydeha~1 '~o~jI],e těchto zjištění nevyvinu'l 
vojákum P?~~e pnl'eZ~;?,st~eČÍ'~~o~~ 've smysiushora uvedeném a nelil~ 
obŽa].ovany zadnou a. lV~l 'b rovozovano,u S., tím spíš'e, kdyz 
jej lproto~initj. odPÚ'~edbnY~y7t O~~ .• ~l:~~ný S-OV1U činnost trpěl, aby z ní 
nebylo am tvrzeno, ze ,J .. ' 
pro sebe nějak .hosp~d~rsky ,tez~'l že S k němu chodí každou neděli 

Je pravda, ~~()bzalo."any u; a , ž "e bez. fáce, že však přichází bez 
že on mu hram dovolUje, ~onevadb I '. Pchlldému dovoluje aby si 

va 'ni' a že on mu. jaků O' ecmmu ' 
jeho poz. .' • 
hraním neco ?nvy~ela\. " d . ště zvláště nehodnotil, avša:k ne~ 
.' Tyto úd~j': obza~ovar:eho sO~dte Msvědču1 í pouze tomu, že obža~ 
musil ,tak UČlmt, po~,:vad~~ t~~~nto plOd rouškou hudební! produkce, jakSI 
lov"ny dovohl S-OVl jen,. ~ 'b'alovany' něj'aké hudebm pro-

t · .• b al lll'ko\! tomu ze o z .• k' 
v jeho hos lnCI ze r , t h t~ pořádání vznikl· nějaký hospod"rs Y 
dukce;po.ř"?a.l; a to abf.m~ \?' ~u hostu a pod. Nel!ze proto podle toho, 
prospech v'etsl nkel'~ dď:,Sl nb~vsloev:ného za ,pořadatele přHežitos~ných hu-

O Uvedeno po 'a a'd O' za I 
C. - , , ' h 
dební'ch Iproduikcl S-Ú'vyc . 

čis. 5689. 

, .,.. ,. n zatkn,outi neznámou mu ,osobu, .již 
Přísežný lesm hajny je op~~ f .. na četnickou stanici ke zjištěni 

přistihl při le8lÚm ~y~u, ~ pr ves.! vf ochrany podle § 68 tr. zák, 
jejíh,o jména a bydltstě; pn t«?~ p~z~en vybočuje-Ii z mezí vykázaných 

Tuto ,ochr~u nelze. mu pr~1 jl', bní vy·kon pokládati pro tuto 
služebními pOVil1ll0stml tak, ze ze s uze 
dobu věcně za přerušený. 

poje~ I~snih? ~ychU." uk podle § 81 tr. zák. vyžaduje, aby ,ho 
Skutecne násiln~ vzi!azem ~ Y užito vědomě a úmyslně; musí se vsak 

hylo pro~i .vrc~ostenskabe ,oSOb ble, pore. dni nebo služební výkon zmařen. 
oo.dto stab v umyslu, y Y u 

(Ro,zh. ze dne 25. září 1936, Zrn I 412/36.) 

Ne j' v y Š š í s o u -cl jako ·soud zrušovací vyhově,l zmatpeční stížn~s~ 
d k k 'ského .soudu trestmho v raze ze n 

obžalovaného do rozSU •• u' ra
l
j , by' 1 vinny' m zločinem veřejného 

28. ledna 1936, iím>: stezovate· mman 
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násilí ,podl: §§ 81,.82 h. z~k, zrušil nap"dený rozsudek jako 
a uznal obzalo'vaneho vlnnym, že dne 25. září, 1935 v L. lesní'ho 
J. M., tedy o~ohuc v § 68 tr. z. jmenov"nou, když konala svo 
sku~e~ ur~z:l ': ž~ .tim spáchal přestupek proti veřejným zn

u
zellíri 

opatremm, Jez nalezep ke společné bezpečnosti, podle § 312 tr. z. 

Z dů vod ů: 

Zn}ateč.nE sUžnost ~ h~edi,s~a zm;Hk~ podle § 281, č.9 a) tr. ř. 
J.. M-<lmu pz .po formalnl,. stmn.ce .oprwvnění k zákroku proti 
nemu a zeJmena k takovemu, Jaky J. M. proti obžal1ovarnémlU' 
~rovedl, dovo,zu~c, že obžalovaný nebylpřistižern při samém 
skody, nebyl "111 podezřelý, že rnějakou, škodu způsobi,l udal 
své jn;éno a~ydliště, takže). M. měl podle §§ 5-5 a'ž 57 ;ákona 
1~52 r. z. tohko pravo obzalovaného po zJ'ištění to'tožnostl' z I 
kaza h Z t v. t"'" esa -. ma' eCTI! s lznostI nelze pnsvědčHi. 

Podle § 57 I:;sního zákona z 3. prosince 1852, Č. 250 ř. 
personal opravnen zalknouti. neznámou osobu která je pC.dezh'lá, 
v lese vu'činila nějakou škodu, a osobu posti'ž~nou při ' 
t:dy pn I:esnim pychu (viz rozl1odnutf č. 4353 Sb. n. 's.). Podle 
CIt. les. zak. pokl~cla sc za lesm pych, když někdo bez svolení 
le.sa .ne.bo ~roti zaka~u svbírá klest a dřívísUtché čili souše (č. 1 m2Il,r.tI'h 
ore~ava vrs,ky str?mu ~ c. 3 Cit §), vysekává mladé 'sazenice ' 
holil nebo tyček (c. 4 CIt. §) a sbírá houby (č. 5 cit. §). ' 

Po" dl,e § 3 zákona ze dne 16. června 1872 c' 84'r z J'e 1 . 
• v k' - J'.. lesm 

o~rav?en zat, n?uŤ! .neznámou: nm osobu, kterou, přilstihl při, vvkn,,;" 
neJakeho trestneho cmu ~a vecech i,emu k dohledu svěřených 
pychu), ,n~bo kter:~u pnshhl na Cizím pozemku nebo na ' , , 
k ~ohJ,edu ]en~u .sverenych v ~akových okolnostech, které vzbuzují . 
trne pode.zrenl, ze na uvedenych věcech něja,ký trestuhodný čin ( 
pych.) spacha],a n elb o' spáchati 'chtěla. 

. V 'souzeném p'řípadě zji,šťuje napadený rozsudek že hajný J M 
slth~ n,a služební obchů,zce v místech, kde Je lesní kultura a kwm 'je . 
Zil!,bz~n, o,bž.alov~ného s,: ženou a dítětem při sbírámí, hub (to I 
~any d~znava) a ::oe ona zena vstoupila přímo do ku.Jrtury. Zákazuvu~;:~:;:J 
z o !eslll.ch kultU'[ Je dá!n proto, že cho'zením v kulturách se tyto 
ene posko2luJ1. HaJn~ J. M. byl.oprávněn obžwlovaného zatknouti, 

podle § 57 lesllllho ~akona, .ponevadž hlO ,přislihl při hledání hub 
~.~Illm py:h~, a obzalovany měl v mce čerstvě uří'zmutou a Oh,,' :an'ou: 
nz~: cOz Je les Ol pych podle § 60, Č. 3, 4 les. zák. Kd b šlo 

§ ~~U'S!' laIk tvrdil obžalovaný, byla by dána povaha, lesníh~ JYChu 
. , c .. es .. zak. Podle § 57 les. zák. byl J. M. oprávněn , 
~atk?oult take proto, že ho přistihl' při sbkání hub jeho žena vešla i 
esnl kul,l~ry va bylo zde patrné podezření, že i obžalovan' ři sbíráni 

hub vkro..clI nekde do lesních kultur a Hm způsobÍ'] v lese ~ddu Stejné 
pravo mel.1 ,podle .§ ~ z~k Č •• 84/18,72 ř. z., neboť za dané situa~e b 10 
zde patrne podezrent, ze obzalovaný bude dále sb-kati hOluby a ~m 
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'"a(;"~U lesní pych. Měl-li J. M. právo obžalovaného dokonce zatknouti, 
spíše měl právo zj;sliti jeho jméno způ'sobem, pro který se rozhodl 
rozhodnutí č. 4353, 4688 Sb. n. s.). Skutečnost, "da J. M. měl a 
se spokoji,ti ,s Um, že mu obžalovaný udal své jméno a bydliště, 
vzhledem k tomu, že žena ob-žalovaného udala jiné jméno, bylo 

zjištění obžalovaného na četnické stanici nebo na dol'e S., 
zda bylo odůvodněno podezření, že obžalavaný bří'zku uřÍ'zl v há

J. M. a že i on vkroč U někde do lesních ku,ltur, je ji'ž otázkou 
správnosti slnžebního výkonu, kteroU! se není, třeba zaJbývati. Stačí, 

k podobnému služebnímu výkonu, toti,ž zatčeni nebo zjištění osoby 
přistižené, byl J. M. formálně oprávněn. Totéž pla'ti i o způsobu, 
si, J. M. po,čínal při předvádění, ohžalovamého, zejména o tom, 

bylo nutno vésti obžalovaného za límec. 

Sluší ještě podotknouti, že 2lprotivoní se obžalova,ného výzvě hajc 
J. M., aby ,s -ním šeL na ,četnickou, stanici nebO' dM S .. za účelem 

svého přesného zjištění, již samo o sobě opravňovalo hajného J. M. 
obžalovaného zatknoucti, 'fesp. předvésti a zjiistiti (§ 3, Č. 1 b) zákona 
Čí •. 84/1872 ř. z.). 

Pokud zmateční stížnost dovozuje nedostMek podmínek pro ochranu 
M. ,podle § 68 tr. z. z toho, že hajný vykročil prý svý jednáním z mezi 

výkonu tím, žes obža.lov8Jným strkal, lomcov"l a jemu na
dával, není provedena po zákonu, poněvadž nevychází ze ,skutkového 
zjištění napadeného rozsudku, že J. M. zachá,zel s obžalovanýl1lJ šetrně 
a nevykonal pro-U němu, žádné jednání z mezí. slu,žehníoho výkonu vy
kročujíd (§ 288, odst. 2, Č. 3 tr. ř.). Nehledě k tomu ztrátu ochrany 
v § 68 tr. z. uvedené působí, pouze takové vykročení z mezí ,s.Ju,žebními 
podmínkami, vykázaných, pro které l,ze služební, výkon pokl"daH pro tu 
dobu věcně za přerušený (rozhodnutí Č. 5117 Sb. n. s.). Ani zmatečni 
stížnosti tvrzené jednání J. M., kdyby bylo pravdivé, ani jeho,výrok 
vtreslním ozn:íJmerií uved,ený »,člověče, Deškubejte se, to dělá dobytek«, 
nezakládaly by ta'kovétoi vykročení z mezí služebniho výkonu . 

Pokud se ,subjektivní 'stránky odsuzujiciho výroku týče, namírtá zma-. 
teční stf~nost předně, že ve zjištěném jednání oibžalo'vaného, uhození 
J. M., nelze spatřovati skutečné nálsilné vztažení ruky, ježto uhození, ne
stalo se úmyslně, n)nbrž mimovolně, když obžalovaný s,trkán J. M-ým, 
uklouzl a rozhodil ruce. Ie pravda, že se ke skutečnému násilnému vzta
žení ruky podl"" § 81 tr. z. vyžaduje, aby násU" bylo, proti vrchnostenské 
osobě namí,řeno, tedy by ho bylo proti níi použito vědomě a úmyslně 
(viz rozhodnutíč. 4016 Sb. n,. s.). Zmateční smnost popírajíc,. že šlo 
o skutečné nási'lné vztažení mky, buduje na obhajobě obžalovaných, že 
]. M-ého udeři,l jen mimovolně, kterou nalézací soud odmHl, a nevy
chází ze skutkového zjištění napadeného rOlOsudkti, že obžalovaný udeřil 
J, M-ého úmyslně. Není. proto provedena po zákonu (§ 288, odst. 2, 
č, 3 tr. ř.). K námitkám zmateční stížnosti nutno ještě uvésti, že údaj 
svědka J. M., že obžalovaný ho uldeřH úmyslně (schvá'lně), není pouze 
osobnbm dojmem, 1lÝ''borž jenom ve vnějším. ,světě, který svědek svými 
smysly po'zoroval a postřehl. Svědek vylouči'l, že, by ho byl obžal'Ovat\ý 



udeřil mimovolně při nějakém zavrávorání, a udal, že ho obžal'ov, 
udeřil schválně. Jde o skutkovou okolnost a vjištění rozsudku 
se úder stal úmyslně (schválně), je skutkovým zjištěním a má ' 
povědi svědka J. M. plnou oporu. 

ZmatečnI s'tížno,t dále namítá, že obžalovaný nejednal v 
zmařiti 'služebníl výkon J. M., poněvadž výkon ten spoČÍ<val' ve 
obžalovaného, obžalovaný však ihned na mí'stě udal správně své 
a bydliště, o' útěk se vůbec nepokusil, což J. M. sám potvrdil. , 
stížnost· není ani zde provedena po zákonu, pokud zase nevycházi, 
doHčování' právni mylnosti rozsud,ku ze skutkového zjištění Udl'd'Uer1eh 
rozsudku, že služebníl výkon J. M. spo6va,II v předvedení ' 
na četnkkou stanici, re~p. důl S. za účelem přesného zjištění, resp. 
ření totožno·sti obžalovaného, že se obžalovaný tomuto předvedení 
ral a prohlá,si]" že nikam nepůjde, ta'kže J. M. byl, nucen obzal,ov"ni,h, 
uchopiti' za límec a ná'sHím ho předvádětI, a že tu ho obžaJlovaný I 
březovým kmínkem prudce db hlavy, až mu naskočila modřina. 

Než ;přes to je zmateční, stížnoM opodstatněna. Výtka 
sku,tkové povahy zločinu podle § 81 tr. z. je oprávněna po 
S'tr<Ílnce. 

Zjilšťuje-Iirozsudek v podstatě pouze, že při služebním výkonu, 
čívajídm v předvádění, udeřil obžalovaný lesního hajného M. tak i 

do hlavy a do obličeje, že mu' na'sko.čil'a bolestívá modHna, nelpo~;kytuil 
toto zj.ištění ještě podkl'adu pro právní závěr, že zmíněné udeření 
kem stalo se v ÚJmY'slu, a;by byJ. zmařen služební výkon M., SPI)čílvaiíci 
v předvádění obžalnvaného, to tím méně, když rozsu,dek 
se obžalo,va,ný o útěk ani nepokusil; ze zjištěného děje je 'll' aU[JaK 
trno, že úder proutkem nElbyl obžalovanémUl pmstředkem Kka~~,;~'~;:~. 
zmíněného záměm, nýbrž že hyl ,prostým proti těl'UI hainého n 
projevem zlosti, obžalova;ného, proti své vůli haJjným ,odváděného. 
ro2sudkový, že se ohžalovaný domníval pmvdi\podobně, že t"~mvvni 
2lpúsobern (uhodě hajného) bude moci Ultéci, není!vúbec ž"dnými 
vody doprovozen a neni ta;ké ani logický ani nutně ze zjištěného 
plyne. Poněvadž pak ani jinak ve spisedh ,samých nenI podkladu 
tento z.á,věr na úmysl, zmařiti služební výkon, nUlŤno pnznat 

. výtce zmatku Č. 9 a) § 281 tr. ř. pro nedosta.tek skUlíkové po,vahy 
ČInU podIe § 81 tr. z. po 'Suib~ektivní' Istránce. 

Než ve zmíněných zjištění'ch soudů (zúmyslné uhození 
nému známého přisežného lesního hajného při výkonu služby) dána je 
i při vylo,učení, úmyslu zmanti slUŽElbní výkon skurlková povaha pře

stupku urá:bky vrchnostenské O'soby skutkem podle § 312 tr. z. 

čis.5690. 

Podmlnky výroku o. nepřislušnosti podle § 7, odsl. 4, § 5 zákona 
čis. 471/19<21 Sb. z. a n. 

Opirá-Ii ~ výrok, jímž se samQsoudce prQhlásil nepříslušným 'O zá
věr, že ,trest je nedostatečný' pro povahu skutku (§ 6, odst. 2 cit.' zák.), 
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výrok ten napada~i ~ro nespráv~\Ost zá~ěfl;' .0 nedostatečnQsti 
nebQť závěr ten le vyrazem vQlnehQ uvaznvant samQsoudcova. 

'O PQvaze činů nelze si učiniti již na podkladě řízeni, v němž 
,tledoSIO ani ku přečteni 'Obžaloby_ 

Výrok ten lze však napadati důvodem zmatečnQsti podle čis. 6 § 281 
nedQv'Ozoval"li samQsoudce nedQstatečnQst Itrestu z povahy ~on-..•..•. ~~~;::~~sku::tk:w, nýbrž z povahy zlQčinu jakQ takového, tedy s hledtS~~ 

, ., nebo vycházel-Ii při tom z nesprávnéhQ výkladu § 26a 
ř. 'O výši trestu, jenž smi býti ulQžen. 
Ustanovenim § 265 tr. ř. neni samQsoudci bráněno, aby Ul?ž~l tre~ 
SVQbodě až do šesti měsíců, pokud celk'Ový trest neprevysu]e nel

. vyšší trest stanovený zákonem na skutek přisněji trestuý. 

(Rozh. ze dne 25. září 1936, Zrn I 775/36.) 

Ne j v y Š š, s o Ul d jako soud zruiíovací vyhověl zmatečnístížn.ost; 
obžalovwného do roz'sudlku krajského soudu v Chebu ze dne 22. kvetna 
1936, jím± sesamo'soudce podl'e § 7, čís. 4 zák. z 22. prosince 19~1: 

. Ns. 471 Sb. z. aJ n., prohlásil n"1pří,sllUlšným k rozsouzení' tres.Jní vecl 
proti ohžalovaJnélmU! ,pro zlo.čin po~v,~du p~dle ~ 197: 199 ~,) tf.. z., 
zrušil napadený rozsudek pko zmatecny a vrahl vec soudu prve stol11ce, 
ruby ji samosoudce movu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Zmateční, stí,žnns!ti n"lpwdajíd rozsudek z důvodu zmatku. Čí's. 6 § 281 
tr. ř, nelze ulpříti oprávněnost. 

V obžalovacímspí,se na,vrhl, veřejný žalobce potrestání stěžovatele 
pro zločin podvodu ve smY'slu §§ 197, 199w) Ir. z. podle §§ 202, 204 
tr. z. se zře'telem k Ulstanovení, § 6 zák. Čí,s. 471/1912.1 Sb. z. a n. trestem 
na svobodě šest měsÍlCů nepřesahu'}ídm a provedeni přelí'čení' přeu 
samosoudcem podl'e §§ 13, 51 tr. ř. a § 6 zák. ČÍls. 471/1921 Sb. z. a n. 

Stěžo,vatel nepodal OdlP0'f podle § 6 dl. zák. Obžalo!bce je ~í',:,to 
svým návrhem ve spise obžalovwcím učiněným vázá!n 's jedmou ~yJlm: 
kOll zákonem v § 7, odsl. 3 .stanovenou, která však v souzeném pnpa?e 
nenastala, že dojde při hla"ním přeUčeni k fO'zší:řeni obžaloby a. tI;n 
i hlavního lpřellílčeni a rozsudku ještě o jiný ,skutek, než který hyl SÍllhan 
obžalobou (rozh. čís. 3180 Sb. n. s.). 

Nasta:la tu tedy obdoba nenaříkatelnosti příslušnos,ti ,soudu podle zá-
sady § 219 tr. ř. . 

Z ,této z"sady přilPouští zákon výjimku v. § 26 ~ tr: ř., kt~ry k~ade 
důraz na právní "hodnocení s k u teč 'r< o str polozenych ohzalo'?e za 
zá:kJad a z jehož dos\.ovu a vnitřní, souvislosti s §§ 262, 267 tr. r. vy
plývá nepochybně, že zákon v § 261 tr. ř. přiPOUiŠií, pokud se t~če. před-

. pisuje výrok o .Ilepřislušnols,ti n~léza,:ím soudem len t:.h~a, n.:a-h sou:d 
.nalézacf za to, ze skwtečnost obza,lobe za podklad 'SIOUZI·CI 'slus1! hmotne
právně kvalmkov1lti odchylně od obžaloby. Z ustanovení § 7 ,odst. 4 
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a § 5 zá~. čís. 471/1921 Sb. z. a n. pak vyplývá, že tento v § 261 
upra~eny postup má místo i v případě, uznává-li samosoudce na 
s~atecnost. n~vrhovaného trestu clo šesti měsí:ců. I zde musí pře',:lclláz, 
pre~kOUma!H sku,tkové pov<lJhy činu, uzná-Iii samosoudce že v" 
ma svobode do šesti měsíců není, z důvodu v § 6 odst 2 zák y~~ 
~921 (§ 21 zák. Čí,s. 31 z roku 1929) uvedeného, t. j. v~hlede~ kl's. 
cmu, .dostat~'č~ou pro čin, který je předmětem otžaloby. ' 

yyro~, ymz s~ san;osoud'ce prohlašuje z důvodu právě ' , 
n~prJIslusnym, Je sIce vyraozem volného uvažov<ÍJní soudu a proto ' 
bY!1 na!pa~án/p:oto, že předpoklady, z nichž naltézací soud vychází 
oduvod, nU~I' zaver na, nedostatečnost trestu podléhá však právnl' ' 
",koumán' t • d' ' mu ., '.y' I V om sme,ru, z a v ~redpokladech závěru onoho tylo 
pnhhzeno k hledl'skum vytčenym v § 6, odst. 2 cit. zák. 

V ,sou:ené:r~1 'Připadě samo:soudcl2 k povaze skutku v,ů'bec IwpnnH:;p 
ne.bot od~~odnuJe v. rozsudku, 'j<úmž se prohlásíl nepří'sllulšným, m,a"sta 
teenos,t. vys:. trestu jen tím, že obžalovaný tyl v mezidobí od SP,áctlári 
souzeneho emu odsouzen pro zločin podle §§ 152, 155 a) tr. z. a 
stUlpek P?dl'e.§ 411 tr. :., takže bude trest vyměřiti s použi;Um § 
tr. r., a hm, ze Jde o svedeckou výpověď složenou pod přílsahou. 

P?kud jde o posléz uvedený důvod, dovozuje tudíž fO!zsuclek ' 
statec?ost trestu -na svobodě v trvání šesti měsíoů z pov<lJhy zločinu 
tako,v.eho, tedy se :tanovl~ka či'stě abstraktního', nikoli z povahy 
kret!u~G s~utku o~zaJovaneho, označeného, již v obžalobě za kři'lou 
poved slazenou pred soudem přílsežně, kteroužto po'vahou nalézací 
a~! p~sowdlt nemohl, Ježto řÍzenlíl vůbec neprováděl, vyslovivsvou 
p;l'slusnost Ihned po' výsl'echu obžalov<lJného podle § 240 t • 
vubec ,přečí.sti obžalobu. r. r., 

O předch?úm potrestání Obúllovaného zmiňu1e se rozsudek . 
dovozoval z teto ~kU!tečnos.ti nějaké důsledky pro po'vahu souzenéh~ pn· 
p~dlu: j:~ vSQ,uvl-slo~:" s ~,stanovením § 265 tr. ř., jeho'ž bude owžíti 
pr; v;.mere ~res':u, ~ pfllpade 'Odsouzení,. Odúvodňu~e nedostatečno'si v ob
~a o. e '~'<lJv~zene,vlse trestu poukaze~.?~ předpi-s § 265 Ir. ř., míní prvý 
oud patrne bud, ze br. mu b,YI0 vymeph trest jako v případě § 34 tr. z. 

P?~le •. trestllI ~azby pn:padajlcl ze sblhají'Cich se trestných činů na 
pnsn:':J'1 hes!ny,.--: tedy vs()~zeném případě !podle § 155 tr. z., - 'taIKze, 
by :pn sazbe. tezkehG.! zo,streného žaláře od jednoho rGku do pěti let 
- ~tanovene .2'a zlocm ,pOdle § 155 a) Ir. z. pravopl'atně již odsou
zeny -, z mz JSou' vycerpány teprve čtyři mě'Ske b 10 ,o říl "dl' . 
(~n~.closMku i~o?r;'inek. pr~ použití §§ 54, 55 tr. z.l s!ano~,ti ireťt ve 
~y~ere o:sml r;'eslcu, zby~ajl,cI.ch~ k dosa,ženÍ. s,p,odníl hranke § 155 tr. z., 
. ne o ma p;vy. ~ouÓ' -na z;eteh, ze by mu bylo vyměřiti dodatkový trest 
jen. v tako~e ~ySI, aby Jeno výměra s připočtením trestu, k němuž b I 
ob~a!?'va:nY dnve odsouzen, nepřesahovala výměru šesU měsíců jíž s~i 
neJvl~.e .J~ko samos.o~dc~ použíti, a že by tudílŽ v tomto pří. adě mohl -
~!,mentI jen d~oum~,slon." trestdodatkový. Nechť zastává sam~-soudce to 
Cl ono st~novlsko, Je nahleo jeho mylný. I v případech § 265 t • . 
pro wrčellI sazby trestní, které má býti (pozdějším) roz'suÓ'kem ~arp!= 
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e použito, rozhodný výhradně čin, jímž je ,pachatel v tomto roz
uznán vinným (§ 32 tr. z.). V tomto směm byla vyřešena otázka, 

niž ,jde, tímto zrušovacím soudem v ro,zhodnutí čís. 3180 Sb. n. 's., na 
podrobné odůvodnění se 'Odkazuje. 

předpi's § 265 tr. ř., jak v)'pl,ývá z jeho jasného doslovu, zavazuje 
soud jen k tomu, aby nikdy nepřekr061 nejvyšší tres,t, U'fčený v zákoně 
na skutek přísněji tre'stný z oněch, které byly předmětem roz'sudků vy
nesených za podmín,ek § 265 tr. ř. Tímto' ustanovením zrukonným není 

bráněno samosoudd, aby neuložU trest na svobodě až do šesti mě
síců, pokud celko'lý trest _nepřevyšuje nejvyšší trest, st~novený záko
nem na skutek přísněji trestný. V ,souzeném :případě nesměl by tudíž 
samosoudce ulo.ži,ti trest, ,který by přesahoval ,sám ° sobě šest měsíců 

s připočtením trestů, na něž bylo umáno dřívějšími fO!zsudky, pět let, 
nel:>Oť vrchní hranice sazbys:tanovené na zločin podle § 155 a), stejně 
jako v úvahu přicházejíd sazby na zločin podl,e §§ 197, 199 a) tr. z., 

činí .pět let. 
Vzhledem k tomu, že v úv<lJhu ,přichází zde 'jen trest na svobodě čtyř 

měsí,ců, je zřejmo, že předpis § 265 tr. ř. neznemožňule v sou1zeném pří
padě 's<lJmosoudd u!o,žení hestu! na svob.odě až do šesti měsíctl, kte
roužto výši ovšem nesmí ;překročiti. Poněv<lJÓ'ž pak spGdní hranice jed
notné sazby §§ 202, 204 tr. z. činící od šesti měsÍICů do pěti let, podle 
níž v připadě odsouzení, bude trest vyměřiti, připouští ullOženítrestu 
(i tez případného použití §§ 54 nebo, 55 tr. z.) bez překročení výše 
trestu šesti měsků, je zřejmo, že poukaz rozsudku na ustanovení § 265 
tr. ř. je zcela bezpodstatný. 

Poněvadž pro úsudllk o dO'statečno,sti či nedos'tatečnosti výše trestu 
do šesti měsíců je se st<lJnovi,ska zákona rozhodná: povaha souzeného 
sl<utku, je zřejmo, že úsudek ten a na niém spočívajíd výrok o nepří
slušnosti nelze vyslO'viti a odůvodniti, jak s,Užnost správně namítá, <lJlliž 
byl skutek ten sO'udem podroben VŮJbec zkoumání' nutnému k řádnému 
posouzení povahy činu. 

Poněvadž pruk napadený ro'zsudek byl vynesen, aniž vůbec došlo 
k přečtení obžaloby, tedy bez přihlížení ke s k u t k u ;pod obžalobu 
postavenému, pouze se zřetelem na předchozí, tresty obžalovaného a 
bez ohledu na tG, že nenastaly okolností, které by podle § 7, od~t. 3 
zák., čís. 471/1921 Sb. z. a n. opravňovaly veřejného žalobce ke změně 
půvGdně učiněného návrhu na projednání věci s<lJmO'soudcem, na nějž 
jinak je veřejný žalobce vázán, takže jehO' změna pH medO'statku před
pokladů musila prG s.oud nalézací zůstati nesměrodatnou, byl'O v sou
zeném případě zákona nesprávně použito. 

Výtky, jež činí zmateční stí~nost rozsudku z důvodu zmatku Čí's. 6 
§ 281 tr. ř., že byli vynesen předčasně, <lJniž byl skutkový základ roze
brán výslechem obžalQ.valn·ého a provedením p,růvodnílho řízení, jsou 
tedy důvodné. Vyslovení nepříslušnosti na podkladě tak neúplném za
kládá zmatečnnst podle Čí,s., 6 § 281 tr. ř. 

Trestní rozhodnutí XVIII. 
25 
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čís. 5691. 

K padelaniu zmenky (§ 403, čís. 1 tr. zál,.) nestačí, pripojil-Ii 
chate!', ktorý nebol oprávnený podpisovať obchodnú spoločnOSf 
zmeoku pod liremnú pečiatku (razltko) spoločnosti svoj podp'is. 
vznilml dojem, že za zmenku ručí zmenečne ona obchodllá SP,oIOČl1<lS 
učinil-Ii tak preto, aby si týmto spósobom opatril poskytnutie alebo 
d1'ženie úveru, ide o podvod podl'a § 384 ,tr. zák. 

K otázke totožnosti skutku v smysle § 325, odst. 1 tr. p. 

(Rozh. zo dlía 26. seplembra 1936, Zm III 84/36.) 

Na j v yš š í s úd v t,estnej veci pro-ti E. D. pre dvojná,soboný 
čin padelan;a súkromnej listiny pod!'a §§ 401 a 403, čís. 1 tr. z. 
iného čias!o'čne vyhovel zmatočnej sťažnosti obžalovamého, 
SU'dok odv.oI.acieho súdu čo do kvalifikáde, pokia!' tres'tný čin 
vaného, spá:chaný v roku 1932, ·bol kvaliiiko,vaný ako zločin pa.delani, 
súkwmnej liostiny pod!'a §§ 401 a 403, čís. 1 tr. z., a kvamilko'val' 
trestn}' čin ako preč,n úvemvého· ,podvodu .pocl!'a § 384 tr. z. 

Z dóvodov: 

Sťažovate!' uplatňuje dovoď znútočnosti podl!'a § 385, čís. 1 a) tr. 
námi'etkou, že jeho čin nie je zločinom padeJ-ania zmenky, lebo k 
sa vyžaduje, a'by pachate!' podpísal na zmenke meno iného, on 
podpi,sal len sv01'e meno, takže nejde o padelanie súkromnej li .• Hn,,' 
leho firma »M.« je účasUnnou slPoločnŮ'sťou, ku mačenill' ktorých 
není zástupcovia sú VŮ' firemnom registríku verejne vedení, takže 
kový stav bo,\ maji>te!'om zmenky známy, resp. musel irn byť L'~'~[~;/; 
keďže v}Osvitá z wrejnej knihy. V súvi'slosti s tOUltO n~mielkoull 
sťažovate!', že ked' by v jeho konaní bol preca ~patrovaný trestný , 
mohol by byť kvaliiikovaný len ako úverový ,podvod, z ktorého dovod\! 
uplatňuje zmatok pod!'a § 385, či,s. 1 b) tr. IP., zácoveň vlastne však 
i, dóvod zmiito'čnolsti pod!'a § 385, č. 1 c) tr. p., lebo d'alej namlela, 
tento pre6n je už preml-čaný. 

Zmatočnej sťažnolsti ne!'ze čias.ločne odopreť oprávnenie. 
Vrchný súd zilstn, že obžalovaný jednak v roku 1930 a potom v 

1932 predstieral J. a M. F-ovým, že za ,poži.čku jemu ,poskytnutú bude 
mčiť zmenečine firma »M.«, u ktorej bol zameslnamý, a že skutočne 
vydal im jednak v roku 1930 a potom dňa 6. marCa 1932 zmenky opa
trené na mi-este mčenom pre vý,gtavCll! razí,tkom firmy »M.« odevný prie
mysel, úč. spok v B., pod ktoré pripojil svoj ,podpis. Pri tom ohžalo
va!Dý pod!'a zistenia vrchnéhŮ' súdl' poškodených. výslovne ubezpečil, že 
ako obchodvedúci menovanej firmy j,e oprávnený firmu tú signovať a 
zmenkove zavimať. Toto konanie obžalovaného kvaH!ikovJcI odvolací 
súd jako dvojnásohný zločin padelania súkromnej listiny ,pod,!'a §§ 401 
a 403, Č. 1 tr. Z., leho pod!'a názoru vrchného súdu, ked' obža'llOvaný 
nebúl oprávnený firmu "M.« zmenkove zaviazať, prez to však opatrH 
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lenkv firemným razítkom, ku ktorému pripojH svoj podpis, zhotovil 
~'~praV'é zmenky a odovzdavši kh ,poškod~ným použil ich na dokazo

nie toho, že firma »M.« }e zmenkove za'Vlazana. 
va Zločin pod,J'a §§ 401 a 403, Č. 1 tr. z. mMe byť spáchaný len zhoto

"m ne,praveJ' zmenky alebo ponu,šením zmenky prav'ej, tedy alebo 
vem . ' h '1· "t t' 'k adelaním alebo porušením podstatn~c na ,eZl' os L ~men ~. , 
P podstatnou náleži,tosťou zmenky Je podl a § 3, c. 5 zakona c. 1/ 
1928 Sb. z. a n. pod:pils výstavcov menom alebo hrmou,a Je preto pa

d,elanie alebo porušenie podpisUl výs.tavcu uvedenym z!,o~Inom. 
pre posúdenie viny obžal-ovaného je preto rozhodne, Cl padda~ PO?

. vý.stavcu zmenky toHž účasti'llnej spOoločnosh »M.<<- Vrchny sud 
~;!stne aní túto otázku' nezodpovedal kladne, lebo vo sV,ojom r,ozs~dku 

a'dza dosllQvne l,e-n to že »na zmenke, na mwst'e, ktore le ll'rcene pre 
Uv . , .' b' I 

odlpis vystavi,tel'a, je razí~ko firmy »M.« a pod tym 'pOdpl~ 00 ,za o·~a-
~ého, tedy vlastne fiifemný podpi's fy »M.« pre len pnpad, ze by obza
lovaný skutočne bol mal právo za firmu »M.« zm~ne~ne slgn~vať«. Že 
by obžalovaný toto právo skuto·čne bool mal, vrchny sud neuslll, ne~olo 
to tiež nikdy tvrdené a Z celeho, obsahu d6v?dov rozsUld~u o-clvo!'acle~o 
súd" plyni'e, že nepochybova'l o pravdwOosll obrany obzalŮ'vaneho, z; 
nemal' práva za menovanú firmu zmenečne znamenať. Pret.o a.m vrchn~ 
súd nedOls,pel k tomu' názoru, že obžalovaný pa:del,al pOclpl.S ,menovan;,,] 
firmy, ale náležitosti kVJcJi,fikácie pod1'a § 403, c. 1 tr. .~. Vidl' V tom, ze 
»obžalovaný razí:tko a svoj podpils pod razítko ,pnpoL,I, aby. v z n ,
k o I cl oje m, že vylstavite!'koll' zmeoky je.ta »M.«, ze tedy: firma· za 
zmenoku zme-nečne ručÍ«. To· však k napln'emu pOjmu padelama zmenky 
nestači, lebo na základe tohoto úste'llia ne!'ze tvrdlť, že obža.lovaný 
skuločne padelal zmenku, toti,ž Jl o cl: P i s menavaneJ firmy. ako· Je'J. vy
stavite!'ky, lebo to, čo obžalovaný na zmenke uVledol, me Je pOdpllsom 

firmy »M.<<- . .",' ,. _'"' .' 
Z uvedeného dovodu súhla,s, naJvyssl1 sud s nJJmletkou zmatocnC] 

sťažnosti, že v súd-enom ,prÍlpade nejde o' padelanie zmenky a p,:eto 
o zloči'll padel'ania súkmmnej listiny kvalmko;vaný ,pod!'~ § 40.3,c. , 1 

tr. z. Ne!'ze však súhlasiť v cellům rozsahu s nazorom zma.točne} ·sťaz
nosti že by išlo o úverový pod,"od (§ 384 tr. z.) bezlrestny v dosledku 
prem'lčania. Uvedenou námietkou pripúšťa sám sť~žovate!', že jeho ,ko
nanie vykazu:je všetky náležitosti prečinu úver?veho, 1P0dvo;d'll, o ,com 
neYze poch)"bovať, ked' pod!'a zistema vrch-neho sud:,u ~os~odem I,cn 
preh pOlskytH obžalovanému úver, po prí;pa,de pred!'zeme .uv~ru, po
nevác veríli jeho ubezpeče-niu, že za' 'j,eho dlzobu bude r~!člť Jeho z~
mestnávatel'ka' sťažovatel' má však za to, že tento prečm Je Ipremlčany, 
neuvádza však hližšie od6vodnenie lejto svojej námietky. činnosť ob· 
žalo'vaného ktorá bola, ptedmetom obžaloby a mzsudkov oboch nižškh 
súdov, "rozpadá sa na dve obdobia; jeclnak,na či??.'~sť vykonan? vroku 
1930, kedy obžalovaný zílskal od !pos~odenych :pozlck~ 7.000 Kc, Jedn~k 
na činnolsť vykonanú v čas vystavema. zm<;nky zo., dna 6. marca 1932. 
Poneváč prvé slldcov'ské opatreme proti ohzalovanemu s,talo s~ v tomto 
Ireosmom pokračovaní ·dňa 10. januára 1935,ked~ vys·etmJucl sudca. 
k návrhu štátneho zastulPiteJ'.stva predrvolal obvmeneho a svedkov, ulply· 

25" 
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nula od uvedenej prvej činnosti obžalovaného do zmieneného 
opatreOla tre~lméh? súdu doba dlhšia troch rakov (§ 106, odst. 2tr 
neuplynula v~ak tato doba od onej druhej činnosti do zmien'cnéh . 
neho opatrema. o 

. ;re!o .?ajvyšši súd vyhoveI zmatočnej sťažnosti obža'lovaného 
klal upl~tnovala dovoď zmatočnosti podl'a § 385, č. I c) tr. p.' 
:fčne ~mnosÍl' vykonanej obžalovaným v roku 1930, dotyčne 
cl~no~tJ -: vykonanej, v dobe za6atkom marca 1932 - však I'en 
toonej sf,,;~nost\ opretej o .~ov~d zmatočnosti podl'a § 385, Č. lb) 
z m'.ede.neho dovodu. zmsl,1 clastočnerozsudky oboch súdov ' st.llJ~na co do. vmy, člastočne rozsoook odvolacieho súdu ČO do

m
:
1ši

'"h 
bCI;e, sp~o.sttl obžalovan~ho podl'a § 326, Č. 3 tr. p. obžaloby pre ' 
prvu. čas! jeho tre'stneJ člnnoslI, druhú časť zistenej jeho činnosti 
kvahhkova'l ako prečin podl'a § 384 tr. z. 

.K námi,~tke ~matočnej ·sťažnosti, uplatňovanej s hJ'adiska 
z~a~očnostJ, podl a § 384, č. II tr. p. preto, že vraj bolo, " 
vflucne pade~aJme z?,enky a ž~ preto nemože byť predmetom jeho 
sudenta pre lwerovy podvod leho konanie, ktoré predchádzalo, 
samu zmeuky, treha podotknúť, že v smyslle ustanovenia § 325 
t~. p. pod slovom 6n, skulok, je !reba rozumef udalosf, príheh 
zlc~om smysle. Predmetom obžaloby je konkrétny, určitý príbeh'a 
?bzalovaného na tomto príbehu. Toto'žnosť skutku nie je ' , ' , 
ze sku~ok n,:dobudnl1l1 inej tvárno'sti preto, že ku, skutkovým slc,žIc\'1l 
tvr.?en~m ob~aloh~u pristúpiIy ďalšie okolnosti obžalobou výslovne 
zdoraznovane, ~ked . sa rozsudok vzťahuje na túže uda,losť ktorá 
p"edmeto.m ,?hzaloby. y sú~en0"2 prípade nebolo preto pre:dmetom 
zaloby vylu.cne pokracovame obzalovaného pri podpise zmenky 
všetko to,. čo tomllJto ,~odpisll' predchádzalo, k vystaveniUl zmenky . 
a to~to čl,n;nosťo.u <Ybzalo~ane'ho vyvrcholilo. Boly preto súdy . . 
,slupna Qpmv~en~ Zlsťova! a'J' heto okolnosti a vina obžalovanéhO' m(}·! J!a 
hyt vyslovena aj v tomto smere. 

čís. 5692. 

Slo~é del~y:, zakladajúce ináč skutkovú podstatu prečinu podl'a 
lI5, Cts. 2 zákona na ochranu republiky, ktorými voocovia shluklého 
a~ u~vrdwv~li. účastníkov shluknutia v násilllom odpore 80 zbraňoti 

pro.!~ vykon~ uradnych orgánov, sú absorbované skutkovou podstatou 
zloČinu podla § 6, odst. 1, prvý prípad zák. čl. XL:I914. 

(Rozh. zo dňa 26. s~ptembra 1936, Zrn III 143/36.) 

. l'l a j vy. Š š í . s úd v Irestnej veci proti D. S. a spol. ; re zločin 
nasll'la p,ro:b org~:nom "rchnosti zmat~čné sfažnosU obžalova,~ýchčias
točne o.dmlet?l, clastočn: zamletol, z uradnej po'vinnosti z dovodu mili
točnosll podl a § 385, ČIS. lb) tr. p. však zru,šil podl'a § 33 odsl. 1 
por. no'v. rozsudky oboch súdov nižší'ch stoIk vo výroku, kt;rým bol 
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čin obžalovaných D. S. a F. T. kvaHfikovaný tiež ako prečin 
podl'a § 15, čís. 2 zák. na ochr .rep., a túto kvaJ.j.fikáciu pominul. 

Z dovodo,v: 

Súdy nižších stolic kvahfikovaly výroky obžaJlovaných D. S. a F. T.: 
.~leU[eK" te, nebojte sa· tých raubirov, I'udla, pod'!e sem, nedáme ich 

ako prečiny podrl'a § 15, čís. 2 zák. na, ochr. rep. 
podl'a zi'stenia ,údu, prveoj' stolice, prevzatého i súdom odvolacím, 

bolí obža,lovaní D. S. a F. T. účastníkmi shluknuvšieho sa davu, z kta
rého bolohádzané na zakroču:júcich četnikov kameňami, a drevom; za 
to bolí uznaní vinnými zločinom podI'a § 6, oclst. 1 z;í,k. čl. XL:1914. 
Cito'vané výroky vykrikovaIi oba pri tejže prHežitosti v dav'e, klorý po
vvbudzovaIi, aby nedal odviesť zalknutých A. J. a I. K. Ti,e!o výroky 
obžalovaJných smerovaly tedy k ultvrdeniu účastníkov shll.lknutia v ná
sllnom odpore proti úradnémll ziJJkroku četníkova boly namierené proti 
týmže úradným orgánom, protí ktorým smerovalo i samo fyzkké násiHe 
a sú preto ako slovné delikty absorbované skutkovou ,podstatou ťaž
šíeho trestného činu, to,ti;ž zloči"u podrl'a § 6, odst. 1, pwý prípad zák. 
čl. XL: 1914. 

V dósledku toho je výrok ni'žších súdov, pokial' uznaly i na kvali~i-
káduprečinu podl'a § 15, č. 2 zák. na ochr. rep., zmatočný podl'a! § 385, 
č. 1 b) tr. p., na ktO'rú zmatočnosť bolo treba podl'a post.. odst. § 385 
tr. p. dbať, ked'že je v neprospech obžalovaného" z úradnej povinnosti 
a vynie'sf rozsudok vyhovuiúci zákonu. Pri výmere trestu! uvážil naj
vyšši, ,súd tieže pol'ahčujúce okolností' ~ko nižšie súdy. Srny,sel zistených 
výrokov poukazu~e jasne na to, že obžalovaní D. S. a F. T. mali vodčiu 
úlohu. v shluklom dave, lebo Ulsmerňovarli jeho sHy a dirigovali násHný 
jeho odpor zámeme k prekazeniu úradného výkonu: čelníkov; je preto 
oo!ovodnené použi.He vyššej sadzby cit. zirk. ustannvenia. 

čís. 5693. 

Ideální souběh padělání soukromé listiny podle § 401 tr. zák., padě
lání veřejné listin,y podle § 400 tr. zák. a podvodu podla § 386 tr. zák. 

(Rom. ze dne 26. zMí 1936, Zm IV 478/36.) 

Obial",vaný A. P. byl dlužen Dr. Š. T. 5.061 Kč; exekuce, kterou 
vedl tento věřitel na jeho movi,tosti, byla bezúspěšná; obžalovaný byl 
též vlastníkem nemo'vitostí. Aby zmařil ú~pěch pří:padné exekuce na 
tyto nemovitosti, dat. si obžalovaný v advokátní kanceláři sepsali -
zamlč"v ovšem pravý stav věd a svůj ,skutečný záměr - trhovou 
smlouvu, podle niž prodal svo~,e nemovitosti A. O-ovi, dlícímu v zá
moří, a převzal, potom tuto I4sti'll'llJ s tím, že ji zašl,e kupiteJi. k podpisu. 
Vkon ten však jen ,předstiral! a podpis kupitelův na smlouvě sám pa
dělal. Oratřiv pak listinu svým v,lastním řádně ověřeným podpisem jako 



- Čí<s. 5693 --
390 

prod~tel, d~1 na jejím základě v pozemkové Imi,ze vložiti převod 
mckeho prava ve prospěch domnělého kupitele A. G. S o u d y n i 
š i c h st o I i c kva\i,fikoval,y tuto trestnou činnost ohžal'JVaného 
nIže v důvodech rozhodnutf uvedeno. ' 

N e j vy Š š i s o u d zmateční stížnost obžalovaného odmítl, z 
povinno<sH však z důvodu' zmatečnosti označeného v § 385, čis. 
tr. L zrušil pod!l'e § 33, odst. 1 por. nov. rozsudky obou soudů 
StO];I'C ve výroku o kvalifikaci lrestného činu obžalovaného A. P. 
toHžcást jeho trestné činnosti byla kvali,fikov,rna zvlášť j"ko' 
podl<~ § 400, odst. 1 tr. úk. a jako zločin podle §§ 401, 402, odst. 
tr. zak., a tyto kv,r\<i[ika'ce pominul. 

Z důvodů: 

.. Při_přezkoumání vecl z úřední ,povinnosti shledal nejvyšší soud, 
cIn obzaliovaného A. P., označený ve výrokové části rozsudku 
p'rvé stoUce, byl ni'žšími SO>ll>dy kvalifikov<in jako: a) zločin pa.d,ěláni 
soukromé Hstiny podle §§ 4()1, 402, odst. 2 tr. zák., b) přečin § 
odst. 1 tr. zák., c) zločin podvodu (poškozeni věřitelů) podle § 
tr. zák. 

Podle skutkových zjištěni ,soudu prvé stolice, převzatých i souo,em 
odvolaclm, vykonal obžalovaný A. P. všechny trestné manipulace, 
líčené v rozsuclkovém výrokUl prvého soudu, jenom proto, aby se 
zaplacení 5.061 Kč 02 h, které byl dlužen Dr. Š. T. a pro něž 
proti němu vedl bezúspěšnou e'xekUlcl na jeho movitosti. Hlavním zá
měrem a tueliž koneon'ým cílem obžalovaného A. P. bylo poškodHi 
Dr. T., a to vymyšl<eným převodem vlastnictví k nemovitostem, z;,psa
ným v pozemkové :lonize vlastnicky obžallovanéml.l, aby i případná jeho 
eJ<ekuce na tyto nemovitosti hyla rovněž bez úspěchu. Pad.ělánf podpi'Sll 
domnělého kupi<tele A. G. na trhové smlouvě a vklad převodu vl;;st
ni!okého práva na onoho domnělého kupitele v ,pozemkové loni'ze byly 
- hledíc ke všem okolnostem tohoto případUl a ke konečnému z~mě,fU 
vinníikovu - !jen nez;bytnými! prostředky k uskutečnění jeho konečného 
dle, tvořily jeden celek, stmelený jednotným úmyslem pachateJ<ovým, a 
proto, byť jimi byla ,pomšena všechna výše dto'v;,ná< ustano'vení trest
ního z{lkona, jde přece jen o jeden či!n a ve smyslu § 95 tr. zák. sluší 
celou činnost vínníkovu kvalWkovaU podle nejpří,snějšího zákonného 
Ulstanovení z oněch, jež byla porušena, tedy v someném příp;;dě podle 
§ 386 tr. zák. 

Kvalí[iikace, Jíž užj,]y nižší soudy, je zma'Íečná a poněvadž je v ne
prospěch obžalovaného, bylo této zmatečnosti podle pos!. odst. § 385 
tr. ř. třeba dbáti z povinnosti úřední.; proto postupoval' nejvyšší soud 
podlle § .33, odst. 1 por. nov. a zjednal nápravu rozhodnutím v)'lhovu
jídm zákonu. 
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čís. 5694. 

Zlnenku s nepravým podpisom, ktorý padcla1 vinník, a s ďalšími 
podpismi pravými neYze pod!'a § 61 tr. zák. zabaviť. 

(Rozh. zo dňa 26. septembra 1936, Zm IV 484/36.) 

Obžalo,vaný podpí!sal ako akceptant zmenku poslanú mu vystavite
l'om a krome toho padelal na nej pO,dpis jed~ého ruči!e!~; zme-nka o!"-

, ' ešte rad podpisov pravych. S u d y n I, z s I C h s t o ll: C 

obžal'ovaného vinným zločinom padelania súkromnej Hstiny 
§§ 401, 403, ,čís. 1 tr. zák. a vy,slovily, že sa ona zmenka pod!'a 

tr. zák. zabavuje. 
Na j v y Š š í s ú el zmatočnú S'ťa:žnosť obžalovaného odmietol, avšak 

povmnosti úradnej z dovodu zmatočnosti pod!'a § 385, ČíIS. 2 tr. p. 
~rušil pod!'a § 33, oclst. 1 por. no-v. roz,sudok 's,údu prvej. stolke vo vý
roku, ktorým bolo pod!'a § 61 tr. z<'tk. nan"dene z;;baveme zmenky, ~ko 
aj rozsudok odvolacieho súdu, pokia:]' ním bol tento. výrok prvého sudu 
p<>\V:rdený, a u,loži:1 súdu prvej ~to];ice, aby vyz~ačla'c. v smysle § 490 
tr. p. na zmell'ke p"deI-aný POdp'S" vydal JU op,ravneneJ osohe. 

Z dovodov: 

Pri preskúmaní veci z povinnost'i úradnej ,presvedči-I sa najvyšší súd, 
že rozsudky nižších súuov 'sú postihnuté zmatkom, ktorý nebol zma
točnou sťažnosťou vytýkaný. 

Súd prvej stoli'ce <pod!'a § 61 tr. z<'tk. nariadi! zah;,venie zmenky pri
pojenej ku spisom a označenej podrobnej:šie v soznamu veCÍ' doličiných; 
odvolací súd potvrdi'! toto opatrenie prvého súdu. 

Pod!'a § 61 tr. záJk. m<lijú byť z<libav,ené ,predmety pochádzajúce zo 
zločinu al'ebo preči:nu, pokia!' sú vl'astníctvom pachate!'a al'ebo účastníka. 

Neh1'<ldiac na to, že pod!'a obsahu spomenutej zmeuky samej jej 
posledným riadne legi,timovaným vl .. stníkom bola »Okresní záložna 
hospod. v H.« a ,pos<ledným jej majitel'om, zmocneným k vybramu zme
nečnej sumy »[uldo'vá banka, fiL v S.« (§ 8, odst. 1, §§ 9, 15, odst. 1 
zmen. záJk.) a nie obžalovaný, treba uváži-ť, že mimo padelanébo pod
pisu obsahuje s:pomenutá zmenka n" lid i na rube Uež podpisy pravé. 
Poneváč podl'a § 77 zmen. zák. nepravé podpi,sy na "menke memaJú vlIv 
na zinenečneprá"n'e účinky pod:pi<sov pravých, ne!'ze v takomto pripade 
zmeuku zahaviť be'z pomšenia prílpadných práv ostatných na zmeneč
nOI11 úkone zúčasllnených osob. Jestliže tak nižšie súdy pre'ca učiiníly, 
nezachovaly trestné s"dzby stano'vené v z<tkone a zavinHy v neprospech 
obža'lovaného zmatok pod!'a § 385, Čí:s. 2 tr. p., ktorého treba dbať 
z úradnej' povinnosti. Na súde prvej stolice bude, aby v smysl<e § 490 
tr. p. prehlásH nepla'lno-sť pad,elanBho podpisu a, vyznačiac to na zmerrke, 
vydal. ju pod!'a stavu veci ter;;z oprávnenej o,sobe. 
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čis.5695. 

~i~~ni je zmatečné podle § 384, čis. 6 tr. ř., bylo-Iih I~\a:vn:~i,:~~i~ 
u mozslc~ soudů konáno v nepřítomnosti obhájce, ač o 
hany ~bzalobou pro zločin, o us\anoveni obhájce žádal a též Obž;llol)~ 
senát Je nařídil. 

(Rozh. ze dne 29. září 1936, Zm IV 578/36.) 

. Ni e j vy Š š í s o II d, :přezkoumav trestní věc pmti I D 
nemu pro zl_očín podle §§ 401, 403, Č. 1 tr. Z., z úřednÍ' p·ovi.~n0'sti 
vodu. zmatecnostJ podle § 384, Č. 6 tr. ř. zrušil mz·sudky rybou 
~ooou s celým přeUčením a uložili krai'skému soudu aby ve - . 
jednal a znovu rozhodl. ' veCl 

Důvody: 

r:'ejvyš~í s~'Ul9·. ne_mohl rozho·dnou1i o zmatečních stí;žnostech, 
vad~ se pre:,:,edclll, o ze s'e tu vyskytUJje zmatek podle § 384, Č. 6 
ktereh~ Je tre~a clba'tJ, podle § 384, posk oclst. tr. ř. z úřední . 

O~zalov~~y 1. ~._ v námitká~h proH obža!ovaJCÍmu .spi-su . 
nOveU! ~?hajce z uradul a obzalobný senát Ulsnesením ze dne' 3 
1935 nan.dI'1 UJstanovení, obhájce z úřadu z důvodUl § "6 ·d,·t 2' 
Podle ob- I Oh . o , o s. .' .z~ ?V~Cl' 'O SpISU byl obviněný žalovaný pro' s eClmlná~.obm\ 
zloČ<lln pa:ddam soukromé listiny podle §§ 401 403' čit 
obsahou ~i~s_ů ~bhájce z úřadu Mbyl obžal'Ovan'ému ~ů.bec u~'taZ~oven 
hlavm ·~reh:em s·e konalo v nepřítomností obMjce. 

Po?evadlz o.:' sou~eném :případě běželo o zločin a obžalovaný 
o o.bho,"jc_e ~ ur~du, b~la podle § 56, Č. 2 tr. ř. obhajoba povínná 
hlavm prehčem nesmeJo ~e konali v nepřHomno·.,ti dbhiljce. Kd 'ž 
vzhl~dem k .sho.~a ~Ivedene;n!llo sOUld první stolice jednal v . y 
Qlbha~ce, Zp'USObll!~~ lormall~l zmatek IPodle § 384, Č. 6 tr. ř. 
:?zsudky o:bol1 OlZSICh soudu i s celým přelí'čením zrwš-eny a 
n~eno nove jednání. Zmate·ční stí,žnost veřejného žalobce a oo>zalov·o-.' 
neh'O tyla poukáz{ma na to·to rozhodnutí. 

čís. 5696. 

"K .~řečinu podle § 4, _~t. _3 zákona čís. 26!}/1919 Sb. z. a n. 
vy~uJe, aby pachatel vědel, :re pem:re, které udává J'ako nt' •.• 

padelané, porusené nebo zlehčené. ,...ave, lSOtl 

(Rozh. ze cine 30. zMí 1936, Zm I 742/36.) 

b.N e j v y Š š í s o u d jáko soud zrušovaCÍ vyhověl zmateční, sH.znclstí 
o ~alovaneho S: V. ct.0 roz.sud~~ kraj·ského soudu. v Pílsku ze dne 
kvetna 1936, pokud >l'lm byl stezova!el uznán vinným přečinem' 

• 
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4, odst. 3 zákona ze dne 22. kvetna 1919, Č. 269 St. z. a n., zrušil 
rozsudek v odsuzujícim výroku t)Í'kajicím se otžalovaného 
zmatečný a vrátil věc soudu prvé stolice, aty o ní v rozsah" 

zrušení znovu jednal a rozhodl. 

Z důvodů: 

Výtkám zmateční stížnosti obžalovaného S. V. s hlediska zmatkl! 
poclle § 281, Č. 5 tr. ř. nelze upříti oprávnění. 

podstatnou nMežito.stí. sutjektivní skutkové podstaty přečinu podle 
§ 4, ods!. 3 zákona ze dne 22. května 1919, č. 269 Sb. z. a 'll., je -
stejně jako u zločinu podle 1. odst. tohoto §u - vědomí pachatelovo, 
že peníze, které udávil jako pravé, jsou padělané, porušené neto zleh
čené. Tato vlastnost peněz mU'si býti pachateli znlÍima (Mi.fička, Trestní 
právo hmotné, str. 244), nestačí pouhé podezř·ení nebo. pochyby v tomto 
směru. Vedl.e peněz padělaných, porušených a zlehčených jsou však 
v oběhu také pen;'ze pravé, delším obíhlÍiním neto z jiného důvodu po
ákozené (odřené, pomačkané apod.), které ovšem lidé v oběhu odmí
taji přijmouti z obavy, že by jich dále neudali. Nal'ézací sowd v souzeném 
případě došel k přesvědčení., ie .obžalovaný S. V. věděl, že korunová 
mince, kterou dostal zpět v trafice a 'kterou se ·snažill uda.tí v hostinci 
u V. a pak v tralice J. F. skutečně udal, je padělaná a odmHl výslovně 
Jeho obhajobu, že o tom nevěděl a že myslel, že jde o minci .pravou, 
toHko pomačkanou. Tomulto výroku nalézacího soudu vytýká zmateční 
stížnost obžalovaného právem neúplnost s hlediska § 281, Č. 5 tr. ř., 
neboť nalézad soud, opíraje se o výpověď svědka F. F., že se mu jedna 
koruna, kterou mu obžalovaný platil, neUbila poclle zVUlku a proto ji 
obžalovanému vrátil, a dovozu.je z toho, že proto i obžalovaný si mUSIl 
všimnouti, že koruna je paděhná, nehodnoti další okolnost tímto svěd
kem potvrzenou, že olb-ža\ovan>émul korunu> vrám mlčky, aniž mu sdělíl 
důvod, zejména své podezření, že komna' je .padJěllaná. Oko.lnost tato je 
pro seznání vědomí ()bžalovaného o tom, zda mince je padělaná, velmi 
d,j,ležitá, protože neřekl~]i. svědek F. F. obžalovanému, že se mu zdá mince 
býti padělaná, mohl si obžalovaný mysleti, že svědek odmítá při<jetí 
mince, ježto je poškozena a svědek ·se bojí, že by jí dále neudal. Nalé
zaci sowd také v této souvislos.ti; vůhec neuváži.1 '" nehodno,tiI· !posudek 
státní mincovny v Kremnici, ,přečtený při hlavním .přeUčení, že padělky 
korun, o které tu šilO, jsoU! .diolsti zdařillé a schopné k oklamání při ob y
č e j n é po·zornos,ti. Také tento posudek je d.ů>ležitý pro .seznání vědomí 
obžalovaného o povaze mince· jím ud.;'rvané, neboť poukazUJje k tomu, že 
při obyčejné pozornosti -- a jen takovou možno na obžalovaném vyža
dovati _ nel.ze mince rozpO'zuati- jako padělky, naopak, že je k tomu 
zapotietí kromobyčejné ,pozornosti. Poněvadž nalézacísoud tyto prů
vody při hlavním přeUčení' předvedené pominul, rep. je nebodnotil, zůstal 
jeho výrok o rozhodné skutečnosti - zda obžalovaný věděl, že m;nC2 
je padělána _ n.eúplným. Zmateční stí'ž'llOsti bylo proto již z toh'Oto 
důvodu vyhov.ěti, napadený roz·sudek zrušiti a věc vrátiti soudu prv':: 
sto líce k novému projednáni a rozhodnutí. 
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čís. 5697. 

Pro otázku, zda se vůle stran nesla k u jednání komisionářského 
chodu podle čl. 360 a násl. obch zák. - a zda tudíž i výtěžek 
za dodané zboží je věcí svěřenou - je zkoumati, zda prodávající 
srozuměn nejen s výhodami podmíněnými takovým obchodem pro 
bezpečení jeho pohledávky, nýbrž i - třebas jen všeobecně - s 
meny a povinnostmi, jež zákon váže na zmíněný obchod - byť i 
stečně jen dispositivně. 

(Rozh. ze dne 2. října 1936, Zrn I 858/36.) 

Ne j v y Š š í s o u d jil-ko soud zrušovací vyhověl zm"teční sUžn,,,li 
obžalovaného dlo rozsudku krajského 'soudu v Litoměřidch 
9 .. června 1936, jímž byl stěžovatel mmán vinným zločinem zprol1.e\'ěr\ 
podle § 183 tr. zák., zmšH napadený rozsudek jalm zma'leoný a 
věc soudu prvé stolke k opětnému pfO'jednání' a rozhodnu!tí. 

D ů v od y: 
ZmatečnÍ. 'stižnosN, dovoláva'jfci se důvodů zmatečnosti 

ČÍ<s. 4, 9 a) tr. ř., nehe upříti opr,rvnění. 
Napadený rozsudek shledává v souzeném případě skutko'vou 

staiu zločinu zpronevěry v tom, že obžalovaný za sebou zadržel a 
přivlastnil výtěžek u.tržený za ma·so, které mu! svědek A. B. dal do ' 
lnÍlse. V rozsuld:eoném: výro'lvu je sice řeč o troll, že pHslušné zboží. 
stěžovatel·i dad,rno ·S výhradou práva vlastnického; leč z rozh()d,()v,"ci(:r 

. důvodů jasně vyplývá, že nalézaJd soud má lu na mysli poměr komise, 
kdyžtě rozsudek zjÍ'šťuje, že 'svědek BI. obžalovanému výslovně prohl.ásH, 
že mu dá zboží do komise, a že to bylo též v odběrni kní·žce výs·I.ovně 
poznamenáno. 

Pr~to netřeba se zabývati právním názorem zmateční sUžnosti, že 
s hledIska občamsk@no práva je prý nemyslitelno, aby byla na zboží 
určeném k dalšímu zcizení nebo zprawvilní ujednána účilnná výhrada 
vlastmidví .. Jen mimochodem hudiž stěžovatel odkázán na mzh. ČílS. 5274 
Sb. n. S., kde bylo vyslaveno a obší"ně odůvodněno, že výhrada práva 
vJ.a'sknického je .přípustná ii ph prodeji věcí k dalšímu zdzenÍ nebo zpra
cováiflí a zcizení ve formě zpra'co:vané, a že -nu na- ;mÍ,st1o zboží po vůli 
svčmelově ji.ž před za:placením kupní' ceny dál,e prodaného jako předmět 
~pronevěry nast'oupi výtěžek za zbažÍ skutečně u'tržený, pakud nepře
sahuje kupní cenu. 
, Pokud pak sHžnost .n.a rú~ných místech doličuje, že abžalovaný tím, 
ze ono maso zcmll, nejednal! proti smlouvě, brojí proti stan.ovi'sku, jež 
nwpadený rozsudek ani Inehájí, neboť rozsudek spatču1e, jak ji·ž uvedeno, 
zpronevěru obžal,ovaiHému za vinu kladenou v tom, že výtěžek za maso 
utržený až na některé nepatrné splá·tky za sebou zadržel a sobě při, 
vlas,tnH, a nikoli v prodeji ma'sa samotného. Že však běží o zpronevěru 
nal·,,:ži!~.j.j. komilsionM s .výtěžkem za zboží strženým jinak ne{ jeho ode~ 
vzdamm komItentovI, Jak to napadený rozsudek zjišťuje, stíž,nost ne
bere v pochybno,st 
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tižno st je konečně na omylu, pokud se domnívá, že. maso j~ko ,věc 
S , nemůže býti :předmětem smlouvy .o komlsl;. takovy na"';f 

'koně .sehe menší· opory (VIZ mzh. črs. 3857 Sb. n. s.). Za-
v za,', t' m nic aITi okolno.st že tu jde o věc snadno zkáze 

ě nemenI na o " , 
n()dl<lnd. ícL . " t 'k b I mas.o . . , však k :pochybnosti, zd'a by soukromy uC,a'~ Holi" Y , 
_o.",.(,rl"f' lé a, meútí.m případlně "kažené vzal zpět, naml1ta, st:znost 'pra~ 

a to zřejmě s hlediska zmalkučí·s. 9 a) § 2~1, tr. r,', ze nalezacl 
. ,neuvažoval 00 tom, zda shodná, vůle stra~ skutecne 'sm,erovala, k u~a

takovéhooibchodiu, jaký maJf na mysh čl. 360 a .,nasl. obch. zak; 
.kov' ch úvah bylo v souzeném případě třeba, neboť J"dna~ Je s~od?a 

T~I sb-an nesoucí se ke směru právě u,vedenémll, nez~ylnym .pr!,vn~m 
Vll' e . ,'. . pro závěr, že peníze, o něž jde, byly výte,,,!e,;, strzenym 

boží skutečně do komise dané a takto statkem sverenjm, je(\na~ 
z~n~, hledíc k povaze zboží, o něž šlo, ji'ž ;přede,;, vylo~če:no, ze ,tu t~kove 
n
hOdné 

vŮlle nebylo, ačkoli bylo obralu »kom.1Se« ,~iZltO pk ustn~, !ak 
s, 'Nestačilo by kd,'by doložka o komlsl smeTOv."I·a. podle zameru 
Pl,semne.. , J ," I t " p odava", . jen k obcházení úmluvy samozreJlne nep a ne,ze r '. .. 

á k zabezpečení! jeho pohledávky příslušeti práVO: aby ';"whI ku~up~ 
~hO v případé nezaLp'lacení nebo neúplného zaplac;m kUlpm ceny ~hh:,tJ 
Cl

ro 
zpronevěru (AI,tmann 1., str. 489). Aby !u. vs~:k ?yla shodna vule 

Pl' směřující. k uza,vřeni, skutečného komlslonarskeho obchodu se 
~;:;i důsledky, jaké by byly podle zákona a yodl~?.odsta:y toho~~ 
obch.odu s ním nUltně spojeny, bylo by nU!t~J predpaklad;atJ, ,ze yro,da 
vajíci (soukromý účastník B.) byl srozlllmen nejen s vy~o~aml t~ko: 
v'm obchodem pro za1bez;pečen!í, jeho pohled2ivky !~'odmllne.ny~.:, nr

brz 

i Yl řc b a s jen vše o b e c n ěs b!~men~ a ~ovlfl:nostm~" Jez zako~ 
na zmíněný obchod _ byť i, č,rsiečne Jen ~lsposlhV1ne -::,vaze. To platl 

.. n o ota' z.ee koho stjhne co do zbozl nSlko aJ nebezpecl (čl. 366, 367, 
neje·· . - " . , ·k I t' k'h 
369 

. b. h 'k) n "brž ITaJ'mě o samo'zřejmém du.sl.ed Ul . Vias' filC e .a o c . za ., J ·t ,. t' "k' . ko 
práva komiltentova, že toUž v přílpadě 'lIeus!:utečnII. elinos. ~ pn -'!Jzu Je : 
milsion,ář 'pOVi!llien vr.áHH 'n~p:odané. zbOZI: knml1t.entovl, a ze, s ,dr~~~ 
strany je v talkovém přílpade I k o ml ten t p o V lne n, aby z b o z 
vza.]' zpěl (vi·z rozh. čís. 3063· Sb. n .. ·s); .,' . . i-

Neuvažovaleli nalézaCÍI saud o zjlstene umlUlve stran s tohot~ hle 
diska a.tkoli šlo o ~boží zkáze snadno podléhající, a n~!~oumal-I!I, z?a 
byl skutečně uzavřeni :obchod .komisionářský: .odpo,víldajllcl' ~stanovemn~ 
čl. 360 a násl. .obch. za:k. a;spon po·tud, pokud Jde o llstanoven.~ pr~ ,pod 
staltu t"kového obchodlu e,sendálni, nelze po.mall, zda se nalezaJCl ,~oud 
při rozhodování souzeného případu řídil správnými úvahamI po strance 

hmotněprávní. 

čís. 5698. 

Jde o porušení zákona v § 8, odst. 3, zák .. Čís. 31/192.9 Sb.,!:, a'!.! 
byl-Ii při odsouzeni p~o přestupek ulozen nahradnt trest vySS1 nezb 

čtrnácti dnů. 
(Ro,zh. ze dne 2. října 1936, Zm I 1011/36.) 
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N e j.v '! š .~ í S.o U d ~.z~al jako s,oud zrušovaCÍ< po ústním 
o zmatecDl stJ,znosŤl generalnl prokuratury na zášti!!!] zákona tak>to 
;eI?': Ro'zsudkem okresního soudu v Chebu ze dne 26. duoo·a . 
c. J. ! 14~()/34-12, ve výroku, jímž pro případ nedobytnosti . . 
trestu ulozenych odsouzeným za pře.stupek podle § 522 tr. z. byl 
nove,:, ~á:h~adní Irest vězení ll- každého v trvání jednoho měsíce, a 
tvrzu]1<:lm jej rozsudkem krajského 1ako údvoladho soudu' v ' 
dne 15. I,edna J(l36, Č. j. To 560/35-7, byl pomš,en zákon v u, "bnA',"" 

§ 8, odst 3 zil'kona z 21. března 1929, Č. 31 Sb. z. an.; oba ro"sudl 
se v tom t o výr o k u ZfUlšují' a náhradní Irest se vyměřu!je 
odsouzeným znovu, a to vězením li' 'kaž-dého v trvání čtrnácti' dnů. 

D ů vod y: 

• RozSll'~kem okresn,ho soudu v Chebu ze dne 26. dubna 1935 
obzalo,vam .E. L.,. K. H .. a R. K .• uznáni vinnými přestupkem podle § 
tr. z., jehoz se dop'U!s,tIl!I hm, ze dme 8. května 1934 ve vlaku na 
me~il Karlo,vými Vary a Chebem hráU hazardní hru, a byli za to 
zem podle § 522 tr. z. ka,ždý k pokutě 1.000 Kč v příp"dě np·,rl",,,,1 ",t"oAo' 

~{) vě,zení v ,trvání jednoh~ mě~íce a pod!e § 389 tr. ř. k 'I . i 

T1zeDl trestmho. Odsouzem ll' vsech z obzalovaných je ne pod 'll' íl n ě n 
ProtI wzsudku podali obžalúvaní odvo,l'ání. 
Rúzsudkem kraJského jako' odvolaCÍlho soudu v Chebu ze 

ledna 1936 byloodvúláníl obžalovaného· K. H. vyho",ěn,o a "n I"a Ipadel~~ 
rozs~'~'ek zm~něn v ten ,smysl, že se K. H. podle § 259, 
ZplOstu']e obzaloby pro přestupek § 522 tr. z. Odvolání on, "zalovanjrch 
E, L a R. K. bylo zamitnu'to, jaiko bezdůvodné, takže od!sU!Z,u~íd 
dek ohledně lěchto dv?u .. ob~a'lovaných je p r a v o p I a t n ý. 

• Oba rozsudky poms'U']'1 zakon v ustanoveni § 8,odst. 3 zák z 2 
br;zu,<:! 1929, Č. 31 Sb. z. a n., pokud! ukládají obž'allovaným E. L. aR. 
n a ~ r ~ -rl n,i t r e s t v~, z e!fl: íi ~ t r v. á n í 1 ·m ě.s í c e, přes to) 
podle CIt. zal~. '~s~~no:,em d~~a nahradmho trestu při odsouzeni za 
slupek nesml' člmÍl' vIce nez ctnnáct dn,ů. 

Rylo, pn;>!? zmateční, 'stížnosti, generální ,prokmatmy na záštitu 
kone vY'~oveŤ1, uvedené rozsudky v n<:!padeném výrOkU' znušiti a n,\"lhrooní 
1r~~! ?bema odsouzeným v mezích dl. zákonného ll'stano,vení znovu' 
rnen!tl. 

čís. 5699. 

• Násilného vpádu je potřebí jen ke skutkové podstatě podle první 
~ty § 83 tr. zák. (rušeni míru po:zemního), nikoli však podle druhé 
věty toh~O~agr~ (ru~ míru domovního). 

J~~!nny souběh o~ .techto skutkových podstat není vyloučen. 
· »Nasl~,"!:( podle ~he vety § 83 tr. zák. nejsou pouhé nadávky, které 

Slce. PO~UJl . cest, av~ neomezují volnost vůle napadené osoby. 
O »Vlce bdi sebranych« jde tenkráte jednají-li aspoň tři pachatelé 

ve stejném úmyslu, byt' i bez předchozí 'dohody. 
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j{ pojmu »pokojné držby« pozemku; nerozhoduje, že byl byt dán 

Obžalovaný není zkrácen ve svých právech, byl-li vedle rušenítniru 
",yZ!:1It1l1ího neprávem uznán vinným také rušením míru domovního, když' 

,j",t!ézaCi soud nevzal za přitěžující okolnost, že se obžalovaný dopustil 
zloČinU podle § 83 tr. zák. v obou směrech. 

(Rozh. ze dne 2. října 1936, Zm II 379/36.) 

N e j v š š í s o u cl i<:!ko sOlld zr,ušovaCÍ zamit~ zmalteční~ stížnost 
do rozsudku kraq'ského soudu Irestnln-Io v Brne ze dne 

g; dubna 936, jímž byli stěžovatelé uznáni vi,nnými ~Iočinem veřejného 
násilí: podle § 83 tr. zák . 

Z důvodů: 

Zmateční sU~nÚ'sti, dovolávajícl se číselně důvodů zmatečnosti podle 
§ 281, čís. 5 a9a) Dr. i., uelz,e přiz.[1,aii úsp~.ch. • ,.,. 

Napadený rozsudek shl,edava vsechny třl obzalovan': Vllthlly~1 z12-
činem veřejného n",siH podle § 83 tr. z. v tom smyslu, ze o;poml,!fl1!v

se 

vrchnost jako víoe Ili!dí sebranýoh ná's,jjjlffi vnikli do příbytku A. N. a tam 
na její! osobě vykonali násilí. ... ., . • .' 

Hledí'c k tomu že fOIzsudek Jlz v enu!ll!Clatu a stel'ne v rozhodiovaclch 
důvodech! zdůrazňuje jak nás i Ln o s t vpádu obž"lov<:!ných, jí'ž te za
potřehí jen podle první a nikoli podle dmhé vět'y § 83 tr. z. (rozh. c. 3~~, 
729, 2634, 2776, 2823 Sb. n. s. aj.), lak i skutečnost, že bylo pak .v pr~
bytku A. N-ové na její osobě vykonáno n",sili, čehož se z"se nev.yz,aduj e 
ke ,Sku,tkové pods~atě deliktu podle věty první, nýbrž jen k dokona!llém~ 
deliktu podle věty druhé, sluší předpokládatí, že rozsud,ek má 'na mysh 
jak mšení mím pozemníh.o, twk mšení míru domovnlho.. >v, . 

Sám o sobě by takový jedlno.činn'ý souběh nebyl vylouce~, uvazl~h 
se že i budnva, na pozemku stojlící je vhodným předmětem dehktu podle 
p~í věty § 83 tr. z.; vždyť pojmy ».pozemek« a "dům nebo přfbytek« 
se navzájem nevylučují. První' z těchto pojmů jako všeobecnější naopak 
zahrnu'je v s.obě i dmhé pojmy jako species (vi,z rozh. Č. 2127 víd. sb., 
Miřička, Trestní právO' hmolné, str. 247, Altmacr1Jn 1., str. 249). . • 

Jinak by takový 'soulběh samozřejmě vyžadoval, aby tu byly ohledue 
téhúž činul na témže předmělu' opodstatněny zvláštníl právní předpoklady 
jak pocll,e pr'-'ní věty § 83 tr. z. (tudíž mšení pokojného dr~ení poz.emk~ 
násilným vpádem vÍ<Ce Udí sebraných), t'ak pnclle druhé vety (vm1lmuŤl 
vke lidí sebraných ,nebo jednotlivce se zbraní do něčího domu nebo 
příbytku ok vykonání tam n<Í!s,i,]j1 n.a právniah statcích v zákoně v)'lpo-

čtený,ch) . 
V sOUlzeném případě jest ovšem rozsudek na omylu, pokud se do-

mnívá, že jsou ttl veškeré zákonné náleži'tosti; jakých vyžaduje pojem 
rušení míru domovního p'Odle 2. věty § 83 tr. z. 

Podle rozs<lidkových zjištění spáchalske 0bžalovaný B. Š.po vtrhnuti 
do příbytku A. N-ové na její osobě fyskiké násilí tím, že tHkrát pěsti 



- čis .. 5599 -
398 

do ni vrazil, chytil ji pak ještě za krk a stiskl jí jej dokonce lak 
že jí opuchl. Leč rozsudek též zjišťuje, že spoluobžwlované K-ová a 
odešly, jakmHe Š. začal s ná'sj,/nostmi, a rozsudek nevylu'ču'ie 

. že s:poluobžaIované projevily tímto způsobem svůj nesouhl:as s 
náním lysického násilí' na A. N-ové. Rozsudek proto aui neopká 
úsudek o spolupachatel,stvi obžalovaných s hledíska zločinu mšeni' 
mov:n:ího mím o 10, že obžalovaný Š. - a'Spoú s počátku za p' nt,)mnos 
spoluobžaJov"ných - vykonal n,a N-ové násili fysi:c:ké, o 
zjištěni a závěry, že obža,lovani Š. a K-ová N-ové též nadávali, a 
žalovaný Š. slovy: »Ty T,onlko černá, ty svi,ně« a obžalovaná 
slovy: »Ty svi-ňo, ty Jsi horšÍ' svi\ňa, než já«, ž,e tyto urážHvé 
vyčerpávají pojem násilí a že za toto násHi odpovídá též S-ová, 
se ho činně nezúčastnila, jelikož je prý podle zjištěných o-kolnosti 
wbo: vpádu, předcho'zi, dohody a celkového počínání' 
v domku) nepochybné, že i tato obžalovaná zahrnula ve svůj . 
ve SVOUI vů;H případ, že v domku bude na N-'nvé spácháno násiM 
o-vš,em podle toho, ,co předesláno, násilí. jiné, než fysioké). 

Právem vytýká s!fě,nos!, že zmíněné výwky nenwpl'ň'll'jí pojem 
sHí. Je sice správné, že nilsillím ve smyslu § 83 tr. z. není jen nwsilí 
skké, nÝ'brž jes,t jím i ná:siH psychioké, toliiž nátlak na vůH 
padené, omezení volna,sli její' vůle, svobodně se rozhadavati a 
zejména nebezpečná vyhrůžka, již zákon nejen v §§ 81,98,125, 
tf. z. stavi na roveň nilsi'lnému vztažení ruky, nÝ'brž v § 190 tr. z. 
přímo jako druh násilí. Je ludíž zjevno, že násiU padle § 83 tr. z. 
býti spáchána i, pouhými, sl·ovy, pakud se nesou k amezení volno,s:!i 
napadené osoby (srov. rozh. č. 579, 2265, 4017 a' j. Sb. n. s.). Lei' 
twk :není, Jde-li, jako v someném .případě, a pauhé nadá'vky, které 
rušují sice čes,t, avšak nesměřwjí k omezeni vo-Ino-sti: vůle a k uá,tlaku 
cizí vůli, aby ,se bral,a směrem, jímž by se bez nátl:wku nebmla. 

Nejde-li v tomto směru o psychické nási!:í' a nebyla-li tUl podOle 
co nahoře uvedeno" pokud jde o násiH. fysické, onoho společného 
úmyslUl všech vetřelců, Hebas teprve v příbytku poj"téha a s"mě,řt"ií:cího 
k vykonilní takového, (fysi:ckého) násiH, nelze v příiČiIně rušení' míru 
mov:ního vůhec mlu'viti o vice lidech sebraných; vždyť tento" pojem před
.pokládá, že aspaň tři pachatelé jeclnají, byť i bez' před'oho'zi dahody, 
přece ve ste1ném bezprá"ném úmyslu (rozh. č. 1529, 4017 Sb. n. s. a 
Č. 3420 vid. sb.). Není tudíž u žádného z abžalovaných naplněna 
stata deliktu. rušení mím domovnílho podle 2. věty § 83 tr. z. 

Přes to nejsou stěžovatelé ve svých právech zkráceni,; neboť roz
sudek není pochybený, pokud předpokládá trestnost obžalovaných podle 
první věty cii. §, zvláště když naléza'Ci soud nevzal za při:těžující oko'l
no-st, že se abžalo,vaní zla,činu podle § 83 tr. z. dapus,Nli v obou směrech. 

Zmatečni sUžnost činí sk,e námitky i Ve směru' zločinu rušení _míru 
pazemn.íha, leč neprávem. 

Uvedená s:kullkavá pads'lata předpokládá, že vilce lidí, sebraných, 
tatižnejméně tři osohy jaka pachatelé činné a ve stejném úmyslu a za 
jednotným cílem spolulpúsobíd ruší, "pomllluvše vrchnost, násilným 
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b práv něčÍ:Ch, na něj se vztahu
HO;,oern pokajné drženi pozemku ne o 

.' .... d smysl,,, právě uvedeném dospěl na-
K ú~udlku o nasrl,t;e~. "vP". u v~ ."'.0 že všichni obžalovanÍ' odhodlaH 

. d na zákl"de zJI'stent a zaveru, '. " 
.
lézaCt sou " k ' ny p'rekážkl1 tu násilím adstrantl!' a ze 

d " ašli dvere doml Ul uzavre , "d " 
se, k. yz ~hžalovani souhlasně doznávají, obžalovaný Š., opre;,. se oQ. 'vere, 
pak, pk ; I "1 načež všichni' do. damu '."n-ikh a že St byh pn tom pralt-
závoru pre ·oml , ... '." 
právnasti svého jednání dvedlo.m~. '-:; A Nová a je'ií dr:uh V. G. "ni ne-

Pokud stížnost dále a,vozuje, ze k' d - t' če pozemku po rozumu 

b 
li v pakojném držení příbytku, pa, u se y 

y . I' § 83 tr. z., je na sces' 1. . h. v G a N-avá (zřejmě za 8O:U-

Stí,žnast opílfá ~~ůj 'r;ázor a ~hva s-"" zed,asepa;derny ':ll"stěho'vali, že na-
'ttele 10hz obzalovane o .) . ' - . 

hlaSU m."j ď r "ak práci' přerušil'il a nevystěho,vah se, ac S. Je 
před .:r. s. p.ra:,o-va I: ~~ F. doby tam bydleli bez právního dúvodu. . . 
o ta zadal, a ze pry? e .' . da G a N-ová byU, v pokaj'nem 

Leč okolno-slt t~ JSou pro n~i~d~u,~ bez 'joJkehokoli významu. podle 
drženi bytu -;-- a vI.ce .,~e tu d voleno aby svémocně mšll držbu, .nechť 
§ 339 obč. zak. nent m omu o. 'ov,.' b kler!> se bezprávně 
. j'oJkékaIiv povalhy. Nez.ah.:nal-h po,stlzeny. ~so. u, . .d ' držby 
Je "b t' I "iměře:ným nas,.hm Ihne , nez se 
a s'VéT"?0cně do drz ,} ;:k~e la~!í~ se vrácení, věd domá;l1J~tiI .lelD ~alob?u 
uCh??I,la" (~ 344 0JC' (§ 316 obč zák.). V souhlasu s temlto :predplsy 
u ,pTlsl~~neha r~~~ ~~rozez,ná'vá a~i ustanovení § 83 tr. z., z:da ~rž.~a Je 

~f~~r0e~~p~řád~á, ~e~~r~n;ri~:~~z~~n~:l;~~~a~~I~e~~:~:, an~,~~ t:r~ 
hledava pauze, ".y . . ... osaba .než pachatel v]'ko:návala bez
držba" byl~· 'ky~na, .td j. a~~z j;~~ení faktickou' mac nad mí'stllO's~í, o niž 

. PJostretn~ P:ee t/!e" ve'';':,IO m~d se ud:ržovala, odmlltajfc zás~h jiných 
'l ,e'bP~~ ~ohoto okruhu: své moci. Pou:ka'zují-j,j výv"ody stížn?'Slt ok tdomu: 
?so" . ,b tu. odle § 974 obč. zák. a ze bydlem v pa;. eme 
ze tu slo o: vyprasu. Y ) 'en z ocho!y bez podrobení se s,t"le ,po
bylo G~OVI a N-O

I 
ve§ P3a4,v500ebn~ ~ák může to míti, vý.2Jnam pro lPa.,so'o:zet;í 

vI"nosll ve smys, u .. "., ".... f" (§ 345 ob:c. 
(}tázky dvi,l,něprilvni, byl,,~I! ddrzbl:a ne~~:t~~~~ par~eEt~~.~~\restně:Právně 
zák) I'eč podle toho, co pre ,es ano,· , . . . § 83 t z 

jed~né releva~tní, byl~l~ ~~~a ;1;~ná25~gk~~~ ~~. ~:.~~~~ Padle t~bO: 
(srov. razh. c .. 71t3: lbJ "zna~u zd:a tu byla nájemni' smlouva čiM nic. 
co dovozeno, les 1 ·ez vy J 

čís. 5700. 

Ztrátu práva volebního nelze vysloviti při odsouzeni pro přestupek 
podle § 516 tr. zák. 

(Rozh. ze dne 2. října 1936, Zrn II 448/36.) 

. N' " š is o u d Ulznal ja,ka soud zrušovací po ÚSlbním Hče~i 
o zma~~č:t:tí'ž,~osti generální, :pr~kmatury na }áštituRzá:~n,~ :aktoe p~~~ vem: Rozsudkem okresního soudu v Roznove :pod a ,os em z 
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21. únor,al~36, č. j. T 19/3&-4, jímž byl J. B. uznán vfnn'm 
proh vereJue mravopočestnosti podle § 516 tr z a" 'Yb pr'CSI'''nb 
I ztrata práva voleb 'h bl' . . pmz yl'a 
le"bního d ,L' , U! 'O, .Y ve vyroWu vyslOvujícím ztrMu ~"1Va J 

31 o 0",,1 porusen zakon v wstanovení § 3 čís 3 ' 
ledna 1919 č' 75 Sb ' . "u'~ '-'ua :, " IS. . Z. a n. v doslovu, podl'e vyhlášky 

vm:ra z~ dne 15. července 1933, Čí,s. 123 Sb z a V' .n,uknílster,st 
zmsule Jako zmateoný. . . n. ylo 

Důvody: 

Rozsudkem okresního soudu v R',' , 
února 1936, č. j. T 19/36-4 uznáJn boyzln]ovHe pod ~adlho!tem ze dne 
t- . h ' . . vhllnym prestupkem § 
,: hZ"tle ?ZA se dopusti] 1. leru",a 1936 při' v&noční nwdílce s'koln' h 
v OS IInCI L Dv', . I IC 
h b' --:.. v . verejnym projevem, mravopo'čestnost a sllráli,,"; 
/~I e §~~~eJ1'clm a ve!.ejné pohoršení budícím, a byl za to _ o: tr. z. s pouzlÍ1m § 260 b) tr. z k trestu tuhéh ' , " dI~:, zos,třeného pos'tem. Podle § 3 zákona Čí's. 75/1~!;Z~~1 v 
a za . Č. 163/20 Sb z a u byla vysl t . . Z. 
souzeni je nepodmí~eČné ~ozsudek .ovena z r

l
a1a 'práva volebního. 

V· k ' je pravop atn,y 
yro em rozsudkovým o ztrátě p . I " ' . 

\" ustanovení § 3 -. 3 .' rava vo evill'ho byl porušen 
Sb. Z. a n ' CIS. , odsl. 1 ~~kona. z.e dne 3L ledna 1919 
Sb. Z. a n' (v doslo~U' ,~o~le vyhlas~y ~tnIsterstva vnitra čís. 
plat. .), podle nehoz JSou vylouce111 z práva voliti kdož byr 

'nym mzstvdkem trestního soudu odsouzeni ro t' k' ' 

~:h~t!~§~o~tlt~e~~á~:b:OI~t~:í~~e:~ ~~Ocekt~tuI~y?~~~tt~vt~Ý~č~ u"s3:tanov,oll 
ne o pwk uvádí že 'I' I' ec lS. 
že t 't á ' ;>nem· '1 zv áštním zákonem výslovně us,tanO'venlo 
. z ra a pr va volebnlho nastává be d' č' "-
vyslovena jen tehdy byJr.H trestny' či zpo ,m~'~e ne, muze býti tato 
čestných«.' n spac au z pohnu,tek nlzkých a 

Nezbytným předpoklwdem . I ' . 
obd je tedy odsouzení pro tr~~;~', vys ovem ztra!y volehního práva 
novení nastává tento úČinek P' Yt nn'kP§ro ktery podle platných 
n í "- . res uIPe, 516 r zák tak ' en a nemuze proto podle platnéh .' .. ' ,'. ovym 
Poněvadž ,0clsoU'zený nezáJkonn' o Plaývaknasta,tl ztrata volebniho 'V"<V".' 
utrpěl újmu jest Odůvodněn Y't m v rlo; em o ztrMě :práva volet>ni'llo 
. ' . ,pos up pod e §§ 33, 292 tr. ř. 

čís. 5701. 

Rozlišení soudcuvsk'" t· 
zování podle trestnilt e CUUlOS l~kutkově zjišťovací a právního 
Rusi. o řMu platneho na Slovensku a na Podkarpatské 

(Rozh. ze dne 3. října 1936, Zrn IV 365/36.) 

~ e j vy Š š í s o u d, přezkoumav tre t" . 
vanemu pro zločin 'podvvdnéh ' d" s fl! vec prol! E. M., obžalo-

t ".. . " o upa l,oU podle §§ 414 č 1 415 .. zma ecm stelnost obžalovanllho é' t č' d ' ,., tr. Z., 
as e ne o ml,tl a č1Í'stečně zamltl. 

- čís. 5702-
401 

Z d ů vod ů: 

~ Ve vývodech, uved,ených pod důvodem zmateonosti podle § 385, 
Č. 1 a) tr. ř., vycházÍ stěžov,;tel z předpokladu, že ,otázka, zda obža-

skutečně peníze ztratil, či zda mu byly ukradeny, je v souze
případě právní a nikoli skutková; na tom pak buduje hodnocením 

výsl,edlků řÍizení svoje vývody, že skutečně byl okraden. Předpoklad stě
žovatelův je mylný; oko'lnos,t, zda obžalovanému byly peníze .na cestě 
z Hrati'slavy clo Brna, 'pří'padně v Brně ukradeny, či zda tuto kri>dež jen 
předstírá, je v tomto p-řílpadě rázu ryze 'skutkového, i když ústvdek.o ni 
je výsledkem logického uvažování z jiný'ch prokáz,;ných skutečno'stí. 
]{fiteri'em rozd:Hu mezi právn,j a skUltkovou otázkou není, tento ,"působ 
u'važováni jakožto duševnl činnosti, jalk ,naznačuje stěžovatel, neboť takto 
třeba 'UlVažo'vat z d,;ných skUltkových předpokladů, pokud je to tř,eba, 
při obojí skupině otázek, právnioh i slmtkových. Právním posuzováním 
ve smyslu pra'xe trestnj,ho řádUl pla,tného ,na Slovensku a' Podkarpatské 
Rusi je - mimo výklad obsahu a smyslu jednotlivých zákonných u,stano
vení a jedno,tlivých náležito,stí skutkových podstat v zákcmě stanove
ných - jen apllkace zfukonem stanovené s,kultkové podstaty na skuteč
nosH za proká,zané mnané, tedy zkoumání, zda damými' sktvtečnos'tmi je 
ur6tý v zákoně s,tanovený znak skutkové podstaty naplněn čili nic, a jen 
trukové úsudky ni1žškh s,oudů smí, podile § 33, odst. 3 nov. k tr. ř. nej
vyšší soud přezkoumávati a dúsledně i zmateónÍ stížnost napadati. 
V someném případě není o.kolnost, zda pen-j'ze byly obžalov,;n·émll' ukra
deny, sama o sobě ,náležiilo'stí trestného činu, pro který je obžalovaný 
stílhán, ale je prostou' skutečností, spadající pod výlučnou zjišťovací 
činnost nižší,ch soudů a lila zá:kladě ní vyvodbný úsudek, že obžalovaný 
krádež ,peněz jen předs;tíral, je téže povahy. Jsou proto ve smyslu § 33, 
odst. 3 nov. k tr. ř. z<ÍJkonem vyloučeny všechny námitky stěžovatelovy, 
kleré se snaží ,samostatným hodnocením výsledků fí,zen! ,podvrátiti tato 
skutková zjištění a z předpokladu, že peníze byly obžalovanému ukra
deny, do'vodi,ti, že se ukrytí zboží' ,nebo peněz nestalo' a že obžalov,;ný 
je nezamýšI-eJ. 

Stejně ,nepřipus'tně se 10 snaží ·sUžnost dá],e dovoditi hodnocením 
věrohodnosti výpovědi svědků a popkáním 'spolehlivosti znaleckého od
hadu ceny zboží. V důvodu zmatečnosti podle § 385, č. 1 a) tr. ř. byla 
tudí,ž zmateční stížnost podle § 434, odst. 3 tr. ř. odmí,tnuta jako zá
konem vyloučená. 

čis. 5702. 

Pre zamietnutie návrhu v smysle § 11 por. nov. nie je rozhodné, čo 
hy b010 možno podl'a náwru porotného súdu zistit', ale či sa stal za po
jednávania skutkový údaj, rodpovedajúci návrhu, alebo nie; takým úda
jam je tiež obrana obžalovaného. 

(Rozh. zo dňa 3. októbra 1936, Zrn IV 482/36.) 
Trestní rozhodnutí XVllI. 
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N. a j v y Š š i, s úd v trestnej ved proti A V . 
zabl,tl<lJ človek.a vyhovet zmatoĎn-ej sťažno~ti ·ob~·~IOČJno,b. ža' 'llóva~~ 
uplatneneJ z d·ovodu zmatočnosti> po Ma § 29 čís aJcu· , 
sudok porotného súdu, pod!'<lJ § 34 od tl' . 4 por. nov., zrušil 
s celým pok '. . ' s . por. nov. v celom 
zmatočn~'sti rac~v~mm, ~to:é nasledovalo na' úkon zakladajúci 

. ' a ulozli k"'Jskemu ako porotnému súdu K'" 
vo v,ecI znova pojednával a rozhodol' zb' . , • v O'slclach, 
ností poukázal- najvy,šši s.úd na toto ~ozh~~~j~~U casť zmatočný'ch 

Z d6vodov: 

•. Z~~točnej sťažnosti- obhájcu obžalovaného poki,a!' sa v .' 
nUJe, lov,od zmato-č-nosti pod!'a § 29 či,s 4 p' or . . I' neJ 
opravneme. J' • -nov., ne ze 

Obžalovaný A. V. doznal na hlavn ď d' ,. . 
poškodeného M T po hla t k . om pOJe Inavam, ze paJicou . 
pod!'ahoL Pod'l'~ j~l;o ZOd;;ve~~n~ spa~do,1 n~ zem a, zas<lJdeným ". 
nom pojednávani, tak aj predl četnictv . ,hOdH:ho v ,z~,sade lak na 
ho-dnI sa 'SÍlCe z; rvu: že ,~., Dm ~ .vyset:"UJIUCl'm surdcom -
kolíkom. Od toho,to' úmy~~l~š~:-a~/~~r poskodené~o a ~~?rojH' 
nawrv do potravného družstva poto' ,eJ d ud\1l, wpushl, odlsld so' 
výro,vedi napadlo, aby išiel ol)~ámi'f ~_s:v~ orno~. Tam ,~o pod!'a 
zabavy domov ich d' P P ym, pre o nepnsla z Tan,eC,rl~ 
dvora, kde sa slretol c;r;oškOd re~o, aJt

t
O ~a,Iej tvrdi,l, odišiel do 

~;~i~: r~n~rivi~~n~~m1f:i1 ~~ro~i~~~žaIO~~éh~n vI:~~i~e~b~ ~~ís~ol ' 

. tvrd"ni,a predlneseneh~ pri pOJne;nl~a~~Vl'i1 sa obzalov~ný - podYa . 
mu z dTUlheJ' ruk I' d - vrhal na' poskodeného "",'rh,Ú' 

, y pa 'ICU a u 'rel ňou po hla:v t" ' ~tmšený, ešte aj dva raz . 'leži'aceho. . c. . e r,az s ol"':I'eho a súc 
skodenemu revolver a odlehoL poskodeneho, na coodobml 

Konaníe o.bža'lov<lJného talk ako ho v 1'''.1 t . t h . v ' y 'llel' en o va ,. 
vy ovu~e vsetkým podmienk<lJm ktoré me'l . svoJ" . 
vyžaduje predpis § 79, odst. 2 tr: z, Keď novI, e p~ stranke· . , 
z bezpros,trednej blízkosti, namierll . podl a teJlo. ob~,alny • . " . 
v<lJnému, ked' stísk01 spúšf k h" tk revo~ver proh neutO'cI'acemu obžalo
m1Ilie'Vat', že praH "eho živ, o u u, pr~vŮ'm sa moha1 obž'alovaný dO'
prípadne mMe byJ ibneď ~~~k~ol/?dmk?,~,tý neoprá:vnený útok, ktorý 
ným tv,rdených okolnosti bola b v v n~.s v'ys;dkom. Za t~chto obžalova
pokia./' idle <O prvú raruuI ,pa1icouY Icbl,cen~I~lm obra~a pn:mera,ná, zvlášť 
napadnutý revolvemm a poškod~n' . o hO a tvrdema obzalovaného bol 
dve rany 'palkou' b,y 'b.ol I. y kmo • ol ,aJ pokračovaf v útoku. Ďalšie " y en pre' rocenIm d' , 
za strachUl a !'aku v smysl,e § 79 odst 3 t . m.". z!.~pra;nenej obrwny 
tvrdenia bo,1 obža,lovaný U!siraš~ný a' b' r. r' zvl,~st"ked ~od!'a 8vojho 
nosf" že obžalovaný sa zprvu r~Zhod'~1 ava,',~a d.~!sl'eho, utoku. Okol
hodna, leho _ podl!'a svoje' v; d' pob!t poskodeneho, Je neroz
svojho. úmyslu od neho upuiu/pove I - este pred zapo,čatím toho,to 

UVJedol tedy ohža'lovan' . . , točnosti, pre ktoré _ ke/ ~o ľvoJej obra~e pTI pojednáva:ní také sku
y . o y pomleaml za praV'divé prijaté - by 

_ Čis, 5703- 403 

možné uznať na oprávnenú obranu pod,l'a § 79, odst. 2 tr. z" pri
na jej prekročenie ZD strachu a l'aku pod!'a § 79, odst. 3 tr. z, Maly 

v smysle §§ 9 a 11 por. nov, pO'mtcom dané navrhnuté ve
O'táZJky o týchto tvrdených skurt06nostiach. Chybi'l d6s1edkom 

súd prvej stotice a porušil u~t<lJnovenia §§ 9 a 11 por. nov" keď 
návrh obhájcu O'bžalovaného, aby porotcom bola daná skut

ková a právna o.tázka, znejúca na opráV'nenú obranu, Odovodnenie usne-
" porotného súdu, že ani z obrany obža;lovaného, ani, z výsledku 
".dé'ka:zného pOlkračov<lJnia nel'ze ústiť, že ,poškodený ohrožoval obža!o

na živote alebo majetku, neobs,tojí, lebo nie je v smysle § 11 por. 
. rozhodné, čo by bol o možné podl'a názoru· porotného súdu ústiť, 
či sa stal za ,pojednáv<lJni,a s k u t k o v Ý úd aj wclpo,vedajúd ná-

, alebo nie. Takýrnto údaj-om je tiež obrana obžalovanéhO' a je úlohou 
len poro,tcov, <lJby uvážiH, či onen úd<lJj obž<lJlovaného je pravdivý alebo 
nie, menovite v konkrétnom príp<lJde či došiel obža.\oV<lJný na miesto činu 
chtiac len oznámiť B-voom, ,prečo nE1prišla domov i'ch dcéra, a neútočiť, 
aleho či tam došiel ozbrojený už palicou vedi,ae o poškodenom a chti>ac 
ho pobif, resp, vyvolať rvačku, a:J.ebovObec útok na svoiu osobu, kedy 
by ovšem o oprávnenej obrane nemohlo byť rečL SV'ojím mylným roz
hodnutím o návrhuohháj-covom z1\príči<nil porotný súd zmatok podľa 
§ 29, čís, 4 por. noV, 

čís. 5703 • 

Jde o zmateční stížnost provedenou neoprávněnou osobou (§ 1, čís. 1 
zákona čís. 3/1878 ř, z.), podal-Ii ji zástupce chudých (§ 41, odst. :\ 
tr. ř,), kterého 80011 zřídil, aniž obžalovaný o to žádal. 

(Rozh, ze dne 5. října 1936, Zrn I 608/36.) 

Ne j v y Š š í s o U' d jako s.oud zrušov"cí zamíit1 zmateční stížnost 
obhájce ex oHa do rozsudkU! krajského soudu v Litoměřicích ze dne 
2. dubna 1936, jíimŽ byla oh-žal,ovaná uznána vinnou zločinem podvodu 

podle §§ 197, 199 d) tr. z, 

Z dúvodú: 

Po vyhláš<lní r,ozsudku" k němuž došlo v nepřítomnosti obžalované, 
byla tato k dožádáni nalézacího soudu, jež směřovalo k doručení roz
sudku (§ 81 tr. ř.) a k ,poučení o opravných prostředdoh, předvolána 
k okres.pimu soudiU v Ohotěboři jakožto 'Soudu mí,sta domčeni a podle 
zápi'Sll byl ji vyhlášen rOlstrdek. Obžalovaná prohJ.ásila po poučení 
o opravných prostředdch, že »se odvolává do výroku O' vině i trestu«, 
a nežádavši, za opis rozsudku -- byl-I,i jí, doručen, jak naléwci soud 
žádal, není ze zápilsu patrno - udala, jak vY'slvítá ze záJpisu s nf. seps.a
ného, že hned opravné prostředky provádí. Podle další,ho obsahu zá
pi'su pak sice prohlásila, že odvolání z výroku o vině ohlašu'je, ,miž je 

26" 
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prováděla, a~šak ve vývodech obsažených v zápi'su, které 
SOlld.C': ~zn~:I.1 Jako provedení odvoláni z trestu, je věcně též 
zm~tecnr .':Íl.znost. lIpl-atňwjici důvod zmatečnosti podle čís. 
tr; r.,. zvbste -kdyz také konečný návrh není vlastně návrhem o' dv(),"",": 
nybrz zm n~ zrušení n"'padeného rozsudku a ~proštění od . 
tedy na zmenu výroku O vině, kterýžto. výrok lze v řízení- .vvLd!Un· 

a Z~OČI?y napadati jen opravným prostředkem zmateční 
spmvne o,mačení opravné'ho prostředkll není na závactlu 
opravný P!ostředek nebyl pojímán a rozhodnut podle svého 
obsahu. tez Jako zmateční· stí-žnost. 

~ře.s to, že obž~lovaná nežáda-la anil za opis rozsudku, ani za 
zen; zastu~ce chudych lm· provedení ohlášených opravných ·Qf(}stiřerlld 
a res to, ze ~pravné :pr.o~tředky už p.rovedla, da·vši tak najevo, že v 
nem rozsahu Je provadeh nechce, zndB nalézaci soud obžalova ' 
st~pce ex offo ku provedení. zmateční sUžnosti a donučil mu ne 
Za~tupce ~nen pak pro.vedl ve lhůtě nepřesahující 8 dnů od UV("dclffiEIIi 

obzaJovane o rozsudku zma,teční stížnost Byly' tudl'z' podo, • t č' to. . . ' wn y vcas 
lma e m s tznO.Stl, a to jednak obžalov",nou do protoko·lu . d· 'k 
stupcem chudých. ' Je naJ 

Zástupce chiu'dých má soud podle § 41 odst 3 tr ř ř'd't", ed . č·t· h d ' . .. ZLl I KU 
ven; ur I' ye .0 obviněného opověděnÝ'ch prostředků . . 
kdy Z "Ú b ~ "? e II Ý o tož á d á. V souzeném případě 
o llI~tan"ov~n.l zv~s1:UiPc~ chudých nežádala, nebyl pro,to soud poviinen 
opravnen J:J znz-ovah. Postup nalézadho soudu přílčÍ, se lustanovení § 4 
odst. 3 tr. r. 

. Pr.ovedením zmateční stížmosti podwné Dr. K. J. jako zástupcem 
dych J,e proto nepřípustné a bylo tuto zmateční stí~nost zamitnouti 
~ 4, ČlS. 1 a §, 1;, ČÍIS. ! zákona z 31. prosi.nce 1871, čís .. 3 ř. z. :z; 
1878, v zasedant nevepeJném. 

čís. 5704. 

.. Byl-Ii čin spáchán způsobem uvedeným v § 6, odst. 3 
cts. I08~1933 S~. z: a n., vyžaduje se k beztrestnosti z důvodu 
odst. ~ ht. b) cd. zakOlla - ačli nejde o uveřejnění v vel'eirlérrl' 
- nejen, aby se uvedení neoo sdělení skutečností o 
k ollhájení důležitého zájmu soukromého nýbrž i' aby t~l<rmEo ČifiIfiOISU·. 
bylo pot ř e b í k dosažení onoho účelu: ' 

(Rozh. ze dne 6. října !\}36, Zm II 30/36.) 

Ne j vy Š ~ í . s o U· d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stí·žn()sl;'; 
a odv?lam sta.tfi1ho za,stupitelství do rozsudku krajského soudu v Mo
ravske ,Ostra~e ze ,dm 4. l},st?padu 1935, 'jímž byli obžalovaní A. C. a 
R; S. časlečne uznanl vmnyml, a to A. C. přečinem pomluvy podle § 2 
zak"n.a ,č. 1O~(1 93~ Sb. z. a n. a § 1 zákona Č. 124/1924 Sb. z. a n. 
ve zne'~1 vyhlasky c. 145/1933 Sb. z. a n. aR. S. přestllpkem za!ledháni 
povmne peče podle § 4 zákona Č. 124/1924 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky 
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145/1'933 Sb. z. a n. a oba obžalovaní bylí částečně podle § 259, 
2 tr. ř. zproštěni obžaloby vznesené na ně pro uvedené trestné činy, 

zrušil napadený rozsudek ve zprošťující- části jako zmatečný a důsled
kem toho i ve výroku O trestu a ve výrocích s ním souvisících a uznal 
oba obžalované vinnými. podle obža'loby v celém rozsahu. 

Z důvodů: 

Zmatecnl :shžnosti státního zas.tupitelství dlužno přiznati vprávneuI, 
pokud s hledtska zmatku podle § 281, Č. 9 b) tr. ř. upl,atňuje, že nalé
zacl soud neprávem dospěl k závěru, že je dá~ důvod vylučují:cí trest
nost podle § 6, odst. 2, li:(. b) a odsl. 3 zák. č. 108/1933 Sb. Z. a n .. 
t. j., že uváděni· .a sďěIovální s!<U~ečností bylo potřebí k obhájení opráv
něného d:ů-ležitého zájmu soukromého. 

Nalézací soud, podrobiv zažalovaný článek »Z B.«, jehož obsahem, 
jak se v rozsudku výslovně uvádí, cí:ti se finanční respident V. M. ura
žen, a to zejména tím, že mim:o jiné je v tomto článku nazýván zločincem, 
který zastřelilI P. C. jako p'sa, bezvěrcem, který bere život nevinnému mla
dému chlapci, a d"le tím" že se mu vytý1ká, že je nadále ve službě a že 
může dále vražd-Hi· - správně zabíjeti - lidi, rozbonu apos.ouzení po 
stránce právní, uznal pi'satele tohoto článku obž<dovaného A. C. vinným 
přeČÍlnem podle §§ 2 a 14, odst. 5 zák ČÍls. 108/1933 Sb. z. a n. a od
povědného redaktora R. S. přes,tUlpkem opominutí povilnné péče podle 
§ 4 zák. čís. 124/1924 Sb. Z. a n. ve znění' vyhlášky mini,sterstva spra
vedlnosti ze dne 7. července 1933, čís. 145 Sb. Z. a n. pouze ohledně 
výroku »Može nadal ludzi zabiljác.« Ohledně ostatnioh částí článku 
»Z. B.«.J od »nie mog·o zapomnid ... « do » ... tylko prúnieszon,y na 
inne mi'ej:sce«, a od »my sie juž ... « až do » ... A. C. zasmu:cony«, vy-
nesl nalézaci soud. rozsudek zprošťujíd oba ohžalo-vané, a to z toho dů
vodu, že se obžalovanbmu A. C. co do této části článk·Ui podařÍ"l pr\' 
důkaz omlUivitdného omylu, a ježto u tohoto obžaIovaneho byl odůvod
něn »sou1kromý zájem na celém případě«, který ho pří-muHI zvoUti cestu 
tisku, ",by zjednal nilpravu. ]eH!kož se rozs1udek výslovně odvo·lává na 
§ 6 z"k. čí-s. 108/193'3· Sb. Z. a n., dlužno míti za to, že mil na mysli 
oprá-v.něný důleži.tý zájem soukromý. Než v tomto směru je napad.ený 
rozsudek pochybený. 

K opodstatnění beztrestnosti pachatele z důvodu omluvitelného 
omylu vyžadují se, jde-Ii, jako v souzemém případě, o čin spáchaný ob
sahem tiskopisu, kromě předpokladu uvedeného v § 6, odst. 2 b) z"k. 

• č. 108/1933 Sb. Z. a n. ještě předpoklady vytčené v odst. 3, a to, aby 
bud' bylo uv.áděni nebo sdělovimí skutečností, o jaMé jde, ve veřejném 
zájmu, nebo aby tohoto uvádění nebo sdělov<Í!ní bylo pot ř e b i 
k obhájení oprávněného důležitého zájmu soukromého. 

Z tohoto znění zákona vysvÍitá, že v prvém phpwdě stačí ovšem ob
jekHvni existence záimlu veřejnétho, při čemž arciť ve veřejném zájmu 
musí býti nejen, by mátli"á skutečnost byl·a uvedena (sdělena), nýbrž 
i, by ~působ, jak se to stalo, nevybo-čH z mezí veřejného zájmu (rozh. 
č. 4971 Sb. ll, s.). Že uveřejněni' souzeného článku bylo ve veřejném 

.. 
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zájmu, nebylo nikým tvrzeno a ani by se to tvrditi neda!.o, bylo-Ii 
proti V. M. v době uveřej.něnÍ' již dávno zastaveno. 

Poku.~ vša'~ jde, o soukromý zájem obžalovaného - záležející 
v sou~enem ,pnp~de v tom,. aby, byla ,ve příóně domnělé křivdy, 
sohe~e .zastreJ.emm P. C. zJednana naprava, - nestačHa by ani 
padna Jsoucnost oprávněného, důležitého zájmu, nýbrž vyžaduje 
k bez.trestnostr pachatele najme nutnost (,potřeba) uvádění nebo 
lovanl skutečno,sti, o jaké jde, k obhájení tohoto zájmu. , 
proto, aby uvedení nebo sdě'lenÍ' skutečností bylo v . ,. VlJlU"rt, 

s!k~llečným pmstředlkem k hájení oprávněného důležitého zájmu SO'UlKI,n 

meho,. aby tenoto účel byl pojat do úmyslu pachatelova a aby CI-tmo'sl 
ta~ove bylo též k dosažení onoho účelu ,p'o tře b í' (zpráva výboru 
prav., tisk 2268 posLanecké sněmovny z rolou 1933, str. 28). 

Ro~sudek :po t~to stránce zjíšťuje jen, že obža,lovaný A. c., děd 
po:u'č,~lk z~strel,:neho P'"C." ,~ebyl ,o vý'sledku trestního řízení proti 
am ur,edne, am mlmouredhe uvedomen. Neprávemdospěl tu 
k úsudku, že obhlovaného již tato ,okolnost přinutili a zvoliti, cestu 
"by zjednal nápravu; mohlf si obžalovaný pko, soukromý 
!akové sdělení, po 'Případe nah!.édnUltfdo spisů vyžáodati a sám 
ze by mu byl takový postup nějak znemo,žněn. Ostatně nebylo ani 
v,;m naz~ačeno, ja'k múhl obžalO'vamý z uveřejněfrí stíhaného článku 
~a~atl napravu domnělé křivdy. Přikmči:I-1i obža!.o'vaný přes' to 
pneho pokusu k uveřejněni urážlivého článku, nemttže býti řeči o :e s~ tak stalo za :!m ,účelem, aby háji.]. uvedený zájem, nato·ž že uve
rejnen, bylú k obha]em tvrzeného z«jmu potřebL 

]el,kOž zprošťujfcí výrok u obžalovaného S. se zřejmě zakládá na 
ustanovení. § 6, odst. 5 dto zák., je zjevno, že nalézad soud u' o b o 
olbža!.ov~ný,ch zatí"'!1 r?zsude~ z~aťket;' podle § 281, čís. 9 b) tr. ř. když, 
vycházeje z nespravneho pravmho vykladiu. ustano'vení odst. 3 § 6 zá
konačis., 10~!1933 Sb. z; a n., vynesl rozsudek zprošťující. 

o ]ehkoz pr.1 čtln;ech spachaných obsahem tiskopi.su, j8Jk ji.ž uvedeno, 
dukaz o~],t;vr:elneho .omy!u s,,~ o sohě k beztrestnosti: nestac;; a pa" 
chat:l z~stava trestnym, l' kdyz se mu takovýto důkaz podaří, není-Ii 
splnen pre;1poklad odst. 3 § 6 zá.k.Čís. 108/:1933 Sb. Z. a n., bylo již 
z toho}o duvo~u vrho,:ěti zmate~!1í. stížnosti státního z8Jstupitelství, aniž 
bylo t:eba zabyvah se lepml' dallStml vývody, vytýkajídmi rozsudilw ještě 
s ,hled;ska zmatku podle § 281, čís. 9 b) tr. ř., že neprávem dospěl k zá
v:r~, ze se,o?žaI?vanému: ,Po,dařil dŮlka'~ omluviteI,ného omylu. U vyho
v,;m zmatec~1 ~tl~nostt s.tatmho zastupI,telství bylo zrušiti roz,sudek ve 
vyrolou zproSťUiJ10ill' oba obžalované a dilsledkem toho i výroku o trestu 
a výroky s tím souvisící. 
. ]eli:ko:ž naléz8JCÍ soud způ'sobem postačujícím zjisti:1 podstaln Ý ,obsah 
I~k::mmovanéh~ člán~u,. v němž je finanční respident V. M. nazýván 
zlocme;m, ktery zastrehl P. C. jako psa, bezvěrcem, který bere život 
ne~m:,emu ~l,:d~mu, ~hlapci, a v němž se mu vytýká, že je dá],e ve. 
~I,uzbe, a) e!.tlko'Z I dlalsl rozsudková zjištění postačují podroNI nejvyšší 
ja~o ~msovací soud vytýkaná sdělení čl<ÍJnku 'Přezk~umání po stránce 
pravnI a dospěl k n<ÍJzor.u, že jde o· sdělovární sku1ečnosU, které se vzta-
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na výkon úředního povolání jmenovaného finančního respicient" 
které by ho mohly vydati v opo,vržení' neb sníži,ti v obeoném mínění. 

tom 'nic nemění tvrzená okolno.st, že .polské slovo »zloczynec« ne
.. ačí osobu spáchavší zločin, kdyžtěse přece jenom tímto výrazem 

zn načuje osoha působící křivdu, zvláště když se uvedená sdě],ení posu: 9\ v souvislosti s výrokem, jímž byli obža'lovaní uzn"m pravoplatne 
~Uj d'" b' I ' A C 'dďl' '" t č t' vinnými. I když nelze tvr, IÍl, ze o za 'Ovan'y .. , . ve e, ze S~l1' e .nos I, 
které dal uveřejniti tiskem, jsou nepravdlve, Jezto .byl, }iťk n~lez,acI soud 
"lšťUj' e nesprávně informován třetímI osobamI, a I kdyz nasledkem 

Zj , ,. h" t' dl § 3 'k toho není dána skutková podst",ta preČI'~l1 utr am na c I po e , za. : 
č. 108/1933 Sb. Z. a n., nutno jednil~í obžalovaného? A; C. podradltl 
pod skutkovou podstatu přečinu pomluvy podl'e § 2 CIt zák., a to neJe~ 
po stránce objektivní, nýbrž i;P? strán;:" .subje·ktiv~í, jeli~o~ z ,o?'sa~u 
člá<nku v jeho cehstvosh, jakoz I z ,pouzI,tych vyraz u vyplyva zaver, ze 
jmenovaný obžalovaný věděl, že jeho proj ev i e zp"Ů-sobily vydati M. 
v opovržení a snižiti v obeoném mínění. . . 

Z roz sudkových zjištění plyne dille, že obža.lovaný R. S., ktery Je 
odpovědným redaktoremčas?pi~l1 »N. K.«, závad~ý člán~k nečetl, ne;
psal a do tisku ned,a!.. ]ehkoz vsak Jmenovany ob'Zalov8Jny am netvrdl, 
že by byl nemohl dostMi své. pO,vinnosti dbáti o to, ,abJ, nebyly otiš.těny' 
projevy :,rážlivého obs~hu, Jaky'n: ,le, 1,~~n;m1'llov8Jny clan~k, ~čk?h, pn 
užití povlllné pozomosÍI by k uvereJnem cl",nku nebylo d;>slo, Je ~rejmo, 
že porušil povinnou péči, ulo~e~lOu, ~u :wkonem. )~hkoz, ylJk dale n"," 
léz",CÍ soud zjistil, bylo s rOZSlfovamm C"'SOpDSU Jl'z zapoc<tto a obsa" 
závadného článku i v další.ch a' shora uvedených částech tvoří skutko;
vou: podstatu: pJečinu' podle § 2 zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n., dopus!tl 
se obžalovaný R. S. přestupku opominutí povinné péče podle § 4 zák 
čís. 124/1924 Sb. Z. a n. ve znění vyhlášky mini,sterstva spravedlnostI 
ze dne 7. července 19.33, čís. 145 Sb. z. a n. 

čís. 5705, 

V trestních věcech nenl 'Přípustné, aby bylo více písemnosti, urče
ných pro tutéž osobu, pojato do jedné návratky; bylo-Ii Obsílky k hlav
nímu přelíčení púužito zároveň jako 'Obálky pro doručeni jiného soud
níhú usnesení, nebylo vyhověno předpisům o řádném doručeni obsilky 
obžalovanému k hlavnímu přeličeni. 

(Rozh. ze dne 7. října 1936, Zrn I 946/36.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl zmateční stížno.sti 
obžalovaného (nesprávně označené též za odpor podle § 427, 'Odst. 3 
tr. ř.) do rozsudJku krajského s·oudu v ji,číně ze dne 24. června 1936, 
Č. j. Tk V 289/36-13, jímž byl stěžovatel u"lnán vinným zl06nem v~.
řejného násHí podle § 81 tr. z. a přestupkem podle § 312 tr. z., zrusll 
rozsudek prvního soudu v napadené části výroku o vině, t. j. pokud jím 
stěžovatel byl uznán vinným zločinem veřejného nási1í podle § 81 tr. z., 

l--
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jwkož i ve výroku o tre,stu' a výrocích s tím souvisících, jako zmatečr 
a vráti! věc soudu prvé stoE,ce, by o ni v rozsahu zrušeni znova 
a rozhodl, dbaje při tom pravoplatné části výroku o vině (§ 312 tr. 

Z důvodů: 

Jak ve svém odporu proti rozsudku v jeho nepřítomnosti 
nému, tak i ve zmateční sHžnosti s hledi·ska zmatku Č. 3 § 
vytýká obžalovaný, že nebyl k hlavn,ímu přeUčení řádně 
Vpravdě uplatňuje tím stěžovatel i ve formě »odpoDu« jen zml"tf'. 
§ 281, Č. 3 tr. ř. pro porušení předpi,su § 427, odst. I tr. ř. 
vytýká, že zároveň s obsílkou k hlavnímu přelíčeni bylo stěžovateli 
ručeno usnesení soudu prvé stolin, jímž byla zamí~nUlta žádost 
lovaného za zřízeni obhájce chudých pro hlavni přeliče'ni, že toto 
sení bylo zasunuto do modré obálky, která byla vzorCem Č. 109 
Sí,lkou), byla na třech straná,ch perforována a zalepena a mimo to 
po ,obou s,tranách proklep[[uta drátěnými spínadly, že když obžalov;~nÝ 
dostal tuto zásilku a pod,epsal návratku, odtrhl hořejší část obálky 
sflky) a vyň<lv z ní u'snesení, považovalI ostatek za obálku a proto 
odložH a nevěděl vůbec o us,tanovení hlavního přelíčení'. Tvrze,ní 
teční stížllo·sti o způsobu vypravení zásilky jest os"ědčeno jednak 
loženou obsílkou s usnesením, jednak zpátečním \í.stkem. 

Zjištěný způ-sob vypravení obsílky (ve vni,tř:ku obalu n"mtěné) 
roveň s jiným vyří,zením do této obálky j'ako obsah zal,oženým, p . , 
že obžalovanýmahl obsílku přehlédnoutí, a nevyhovoval platným 
pisům, podle [[ichž ke ,každé zásilce, která má býti doručena ve "X.oM.1. 

trestnkh, nutnO' připojiti z;pátečni Ií,stek (§ 7 mi[[. nař. z 15. dUlbna 1 
Č. 74 ř. z.), z čehož plyne, že v tresln'ch. věcech není přípustné, 
více ;pí,semností určených pro tutéž o,s,obu bylo pojato do jedné 
vratky (srov. předpis § 363, odsl. 1 jedno ř., na konci, jenž však 
dtován v § 14 uvedeného min. nařízen,i). To platí v souzeném případě 
tímspÍ'Še, amo jednu z obou zás,j,\ek - u'snesení zacmf,tajíd žádost o zří
zení obhájce chudých - bylo domčitu bílým a druhou - obsílku k hlav
nímu přeUčení - modrým Hstkem (srov. rozh. č. 3543, 1947 Sb. n. s.). 

Jelikož tedy nelze řici, že obsílka k hIavnímu přelíčení byla obža" 
lovanému řádně doručena, což je podle § 427, O'dsl. 1 tr. ř. předpokla
dem jednání. a vydání rozsudku v nepřítomnosti obžalovaného je tu 
vytýkaná zmatečnost podleč. 3 § 281 tr. ř. ' 

čís. 5706. 

. Periodickým tiskopisem podle. § 7, odst. 1 zákona čís. 6/1863 ř. z. 
!e tiskopis, jenž vychází (má vycháreti) alespoň jednou za měsíc, třebas 
Jen pOl dobu několika měsiců; nevyžaduje se, aby vycházel (měl vychá
zeti) aspoň pOl dobu jednQho roku. 

(Rozh. ze dne 8. října 1936, Zrn I 741/36.) 

_ Čis. 5706-
409 

š š i s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl zmatečni stižnosIÍ 
obžalobce do rozsudku krajského soudu trestní~.o v Praz,e 

4. května 1936, jímž byl obžalovaný pOdl,e § 259, ClIS. 2 tr. r. 
obžaloby pro přečin podle §§ I, 2, 3 z,ak. ,ČI:S. 10~/1933 Sb. 

n., zrušil napadený rozsudek a. přikázal veC t;lclennemu senatu 
prvé stolice k novému pro]ednam a rozhodThult. 

Z d ů v o cl ů: 

Kmetský soud neshledal prokázaným, že ob~al~vaný. sepsal neb~ 
lespo,ň čeH a dal dD tusku článek »SchÚize spravmho, vy?oru, ~,onana 

a 19 prosince 1934 v kavárně "T."«, jenž byl LlVere]nen v .~I~le, 2. 
, čnik~ I. v Praze vyd2ivanilho a v knihtiskárně E. L. v Praze hstene}1o 

:fSkOpi-su »K.« ze dne 15. února 1935 ~ pro jehož ob~ah byla na obza
lovaného Vilémem f. pod-ána soukroma zaloba pro prečlny podle §§ :' 
2 3 zákona ze dne 28. června 1933, čís. ,108 ,Sb. Z. ~ '11., zauJ~I, v d~~ 
i dku toho stanovisko »že tu (na strane obzalovaneho) Demuze byh 
~ ~na subjektivně skutk~vá podstata zmí[[ěných přečtn~«, zkoumal pak, 
ato zřejmě vzhledem k tomu, že ve spi,se obžalo-vacllOl ~yl~ tvrzeno, 

~e tu jde o tiskopi's periodický a že obžalov<cný jest odpovednym reda~-
t e·m toh,oto tiskopi,su zda by obžalovaný mohl odpovl.d.<ťlt za obsah 
or·' , , . k' 1 t J 
i_nkrimi,novaného článku »ve smyslu § 4 dopl-nene tIs o~e no~e y«'. ď • 

a zanedbání povinné péče -odpovědného redaktora penodlOkeho tlsko
~iSU ve smysIu § 4 zák. ze dne 30. května 1924, čils. 124 Sb. Z. a, n., v~ 
nění vyhlášky mi,ni,stro: spravedlnosh ze dne 7. července 1933, Č.IS. 14~ 

~b. z. a n. a dospěl na ,podkladě sku-tkového zji,štění, že zmill1-ěný h-S~OPliS 
vychází jednoU' me',úč-ně vyjímOJjíc měsíce červene~ a s~pen, ~ .n~,ch~ ne
vychází, k priwnímu názoru, že tu nejd~ o I1skopl,~ per~odlcky~o 
rozumu § 7 z"kona o hsku ze dne 17. prosince 1862, ČI'S. 6 r. z. z roku 
1863, nýbrž o tiskopis neperiodický" u. něhož ~a.stup::le po~le § 13 a) 
citovaného z"kona z roku 1924 ve znem uvedene vyhlasky mlmstra spra
vedlnosti >>Ha místo odpovědného redaktora v §§ 1, 4 a 10 nakladatel 
(vydav<ctel) a, není-li znáJ~, ti'skař (jeh~ O'~pověd~ý zá,slupce)«, Zl]lSt1: 

dále, že vydavatel tiskopl'su Je zn,:m, ze pm nem obz~IQlv~.?ý, nybr: 
klub, a zprostilI v dús!-edl<u toho obzalovaneho ~od~e § ~89, CI-S. 2 tr. r. 
svým rozsudkem obžaloby »pro nedostatek paslvnl leglhmace«. , 

Zmateční. stížno'st soukromým žalobcem do tohoto rozsudku,poda'na 
dovolává se důvodů zmatečnosti' podile § 281, čÍs. 4 a 9 a) tr. ľ. 

Námitce stížností. s hlediskadů-vodu zmatečností podle § 281, čís. 9 a) 
tr. ř. uplatňované, že rozsudek je na omylu, pOlkládá>-li hskopi's z~e 
v úvahu přicházejícÍ' za neperiodi~ký a má-Ii v ,dús~edkll toho za to, ze 
nemůže.přicház-eti v úvahuoclpovednost zodpovedneho red'akt?ra za za
nedbá.ní. povinné péče ve smy,slu § 4 zálkona ze dne 30. kvetna 1924, 
Čí,s. 124 Sb. z. a n., ve znění cUtovanévyhlá,šky milnistra spravedlnostI. 
nelze vša1k upříh oprávněni. . . ' 

Podle § 7 zák. o ti'sku ze dne 17. prosInce 186?, ČI'S. 6 ; .. z. z rok~ 
1863, pokládá se za pefÍ.odkký ti~kopis t~n, ktery se vydav a alespo~, 
jednou za měSÍC, třeba i v obdob I neste]nem (odsl. 1 CIŤ. §), a kter} 

~. 

.,! 
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není spisem po čá,stech vydáva,ným, jež 6ní celek o sobě 
téhož §). N'IpaDený rozsudek nezaujímá stanovisko, že '. 
tu jde, je rázu v 2. odstavci posléze cHovaného ustanovení zalCOfla 
pokládanéllO, nýbrž nepřiznává tiskopisu »K.« povahu 
tiskopisu jediné proto, že nevychází. »alespoň jednoU' za měsÍC«ve 
1. odstavce § 7 záik. o Hsku ze dne 17. prosince 1862, čís. 6 ř. z. z 
1863, kdyžtě v měsících červenci a srpnu vůbec nevycházi. 
přehlm, že § 7 posléze cÍ'to'vaného zákona nestanoví "'rčHou 
ktero~ musi' býti hskopis »alespoň jednou za měsíc, třeba i v 
neste'lném« vydáván, má-li býti pokládán za periodkký tiskopi's, a 
zejména neustamovll'je, že za periodický tis-kopi,s je pokládati jen 
který vychá,zí a'spoň po dobu jednoho roku, a to "lespoň jednou za 
sic. I tiskopis, jenž má, jak je na něm uved,eno, vycházeti jen, 
několika měsíců alespoň jednou za měsíc, 'j;e po tuto dobu p. o'kM,dati. 
perioDický tiskopis podle § 7 posléze zmíněného zákona, nejde-I'i 
pad v 2. od'stavd tohoto § uvedený, jenž tu, jak rozsudek zř"jmě 
~okládá, nepřkházf v úvahu. Z toho, co uvedeno, vysvítá, že zminěl1íi 
hskopl's slušelo pokládati za periodkký tiskopis po dobu', pokud 
vych<'tze'li "Iespoň jednou za měsíc, t. j. po dobu od 1. ledn,a 1935 
konce června 1935. Po·něvad,ž pak inkrimino,vaný článek byl dle ' 
kového zjištění- roz,sudkového uveřejněn v čí,sle 2. r·očníku I. 
tislkopi'Su ze dne 15. února 1935, je zřejmo, že tu šlo o zn,"'n1 ITlvpl'oL 
něno~ v !iskopise, jejž je pokládati za periodický tiskopis. Dlu·ž,llO"li 
pokladatI posléze zmíněné číislo uvedeného tiskopisu za číslo, n pri"crl;,e> 
kého Hskopi,su, odpovídá pO'dle § 4 zák. ze dne 30. května 1924, čís. 
Sb. z. a n., ve znění CÍ{ované vyhI1Íišky minilstra spravedlno,s,ti 
padné zanedhá!ní povi,nné péče v tomto případě, t. j. za ,přiipadné 
~ed?á,ní takové pozornosti, při je1Í,mž povinném užHí ne hú",II, 

mknminovaná zpráva pojata do tohoto tiskopisu, tehdejší 
redaJktor tohoto tiskopisu. 

čis. 5707. 

. »Více Iidí« PO'dle § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky pobuřuje 
t t~n, kdO' ,::~c: která PO'buřuje svým vzhledem (povahou), postupně sdě
lUJe nebo eml pozorovatelnou více osobám, byť i nebyly zároveň pří
tomny. 

(Rozh. ze dne 8. října 1936, Zm I 856/36.) 

N e j 'V Y š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zma'teční stížnost 
ebžalovaného do rozsudku krajského s'Oudu v české Upě ze dne 14. 
května 1936, jímž byl stěžova,tel ll'znán vinným přečinem podle § 14 
čis. I zwk. na ochr. rep. . , 

Z důvodů: 

Nalézad soud poukazuje ,noa okolnost, že stěžovatel obraz Hitleruv 
P?~ěsi,l přímo proti d"eřím, ,poněvadž cMě], aby jej i jiní viděli, a že tak 
uCDml přes to, že dobře věděl, že programem Hitlerovy strany je i Sied" 
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Němců v československé republice il'sídlenjch.s Němci. v Ně
'''1' Pr'l' pou'kazu na vy',pověd' svědka P. ma zrelm. e na myslI I Jeho 
rtS . . d '1 t-- tl' • když stěžo'Vatele žádal, "by obraz o stram, s eZDva e plO-

ze, h • H'tl 'ch že si lam ,pověsí ještě více o' razu I ,erovy . . • 
: lidí pobuřuje (§ 14, čís. I zii~. na ochl'. rep.) ~ t~n, kdo ,::ec: 

'm nhledem (povahou) pobumJe, postupne sdeluJe neb~ cm~ 
svy , vÍCe osoMm, byť i nebyly zároveň přítO.I?~Y: Poves!l-h 

obraz Hitlerů,v v kuchyni, do které podle zjlstem rozsud~l~ 
phšli a obraz viděli ('kromě členů rodi,~y .s-lěiovatelovy) CIZI 

H. a G. se ženou, P. a P-ová, je nepoe.hyb!'e,. ze ČIn.,byl v sou'ze
án třeba ne »,před ví,ce !ldml« pk stoJ! v rozsudku, 

, . »vFce lidk< po rozumu § 14, čís. 1, al. ~ zák. ~a o~hr. 
by již stačilo ke skurtkové podstatě podle ~ 14 .~ťS. 1 'Cit. zak., 
ani nebylo ještě dalšího z'jištěnÍ' rozsudku, ze stezov~t~l ~emo~~ 

zabrániti, aby do kuchyně ,nevstupovali a obraz n,:vldeh I d~ls, 
jako poštovní poslové, veřejni poslové, podomm obchodmcl, 

;oh"" Cl a pod. '1' b 
že i okolnost, že tyto osoby mohly do mistnost~, vstOU-~1 1 a o' raz 
Cti stačí pro pojem veřejnosti ve smyslu § 14, CI'S. 1 zaik. na ochr; 

sra nvy'plY'Vá ze čtvrtého odstavce důvodů rozh. č. 5382 Sb. ,no s., ktere 
rep., ' 
rozsudek ne'správně nevykládá. • .. ". • 

Je sice pravda že napad.ený rozsudek výslovne nezjlstu'Je, ze oslava 
Hitlerova vyvěšen';.m jeho obrazu byla v k?ukrétním případě .ve ,::ztah~ 
k územnímu programw strany Hitlerovy (c. 50?4 Sb. n. s.), nez ro:: 
sudek tuto okolnost zřejmě předpokládá, pk z;e]mo ~ k?nc~)~ho. d~
vodů. Zdůrazňuje-Ii tu rozsudek, že obžalo'Vany, kt~ry samo nka, ze Je 
ctitelem Hitlerovým a tudíž se Hitlerem b!Lže z~byval; ,~,~~ Jeho pr~
gram, pokud jde 'O sjednocení všech Němcu v ne'n;ecke nSI (pok~d le 

tedy namířen proti ústavní jednotnosti .n,a~eho. ,statuj, a vyz;eda: ze 
obžalovaný věděl, že tato okolnost Je I jlnym lrdem :seobe~n~ zna.ma, 
a že se při pohledu na obraz ří~sk.ého kancléře vzbudl v d~vacIC? pred
stava o onom bodu programu, a ze taJkto budou p' o bu r o v.a n I v,: 
smy,slu § 14, Čí's. 1 zák. na ochL ,rep.; uvá~í-1i na ko.ncl,že ?bzalovany 
musel počítati s tím, že i jiní lidé ohr",z UVidí (a tedY,vzbu~1 se II ~Ich 
představa onoho programu); a říká-li rozsudek posleze, z e o b z a ~ 
lov a n Ý z ř e jOl ě tO' mll ch těl, je nepochybné, že rozsudek ma 
na mysli že obža.}o'vaJný chtěl, aby diváci při pohledu na obraz onu 
představ~ programu měli, čímž je dán vztah vyvěšení obrazu k onomu 
územnímu cíli Hitlerovy stmny. 

čis.5708. 

Pojem »verejného úradníka« v smysle §§ 393, 394, 461 tr, zák: 
Verejným úradníkom v smysle § 461 tr. zák. j~ i ten, !d0.nie Je V? 

verejnoprávnom pornere podl'a služe,?n,ej pragma~ík~, k~na vsak z pn
kazu a poverenia příslušnej vrchnost! ukony ,::~relneho ~radníka. 

K pojmu »nepravý Id'úc« v smysle § 336, CIS. 4 tr. zák .. 
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Skutková podstata zločinu krádeže, kvalifikovanej podl'a § 
čís. 9 tr. zák. 

Prečin podl'a § 473 tr. zák., spáchaný dozorcom vazňov na 
ktorá si už odpykala trest na slobode, ale neopustila ešte 
vaznice. 

Vecný súbeh prečinov podfa § 249 a § 475 tr. zák., spáchaných 
zorcom vazňov voči uviizneným ženám, 

(Rozh. za dňa 8. októbra 1936, Zm [Jl 398/36.) 

Zpomedzi radu trestných či-nov, z ktorých vinih obža10ba ob:lal<Yva 
ného O. Z., boly pri vybaveni zmatočnej sťažnosli verejného 
obžalo'vaného a jeho obhájcn do rozsudku vrchného súdu pncd'lnellon) 
uvažovania tieto sku~iky; 

Obžalova·t1ý O. Z., výpomocný súdny zri'adenec, pri'jatý a zalme,st. 
naný za dennú mzdu, bol svojim nadriadeným preúdiom pridelený 
bou k okresnému súdu a poverený mimo iného tiež ,dozorom nad 
ňami. V tomto postaveni obžalovaný: 

1.0dcudzil postupne eráme uhUe a drevo y hodnote asi 300 
pri'Stup k nemu si zjednal použivanim nirhradného k!'úča kU' SKlaa'lstJ; 
ktorý si dal zhotoviť v dobe, kedy sa póvodný úradný kľúč .stratil 
klorý si :po"eohal ,pre svoju po-trebu i po"dBjšie, ked' bol pAvodný , 
zas najdený. P r v Ý s ú d kvaJi.fikoval tento čin obžalovaného za 
krádeže pocl!'a §§ 333, 336, Č. 9 tr. zák; nakvaliiikáciu tiež pod!'a § 
ČÍIS. 4 tf. zák neuznal s od6vodnení\Tn, že obžalovaný moha1- onem 
hradný kl'úč právom pokladať za svoje vla'stnfctvo a že h·o nel'ze 
za kl'M >)]nepravý«. O rl v o J, a C:I s ú d však shodne s oMalobou 
lifiikoval tento čin obžalovaného za zlločin i podl'a § 336, čis. 4 tr. 
Na j vy Š š í s ú d zmatočnú sťažnosť obžalovaného a jeho uU'flaJcll, 
napadajúw obe Heto zločinné kvalifikácie ako právne mylné, zčasti
mielo'l, zčasti zamieto!. 

2. Obžalovaný v Ji.stine o výkone trestu a v základnej knihe vazňllV 
proH pravde zapi'sal a svojím podpisom potvrdil, že si vazeň P. r,',aullť 
odpykal pri,súdený mu trest na slobode, hoci ho obžalovaný np,nn,·"v

nene prepustil z trestu' o dva dni driev. P r v Ý s ú d uznal za to obža
lovaného vinným zločinom pod!'a § 478, odst. 2 tr. zák.; o d vol a 'Ci' 
s ú d však kvaliiikoval čin ten za zločin pod!'a § 394 tr. zák. N a j -
vy Š š i s ú d zamietol zmatoonú sťažnosť obžalovaného a jeho obhájcu, 
dovodzujúc.u, že obžalovaný nespáchal čin ako verejný úradnik. 

~. Keď si v,azeň Š. Č. odpykal trest na slobode a mal ilsť domov, 
obvl'11i,1 ho obžalovaný z krádeže úradného papieru a vyzval ho, 
s nim išiel k suldeov; cieo!'om vý,sluchu; cestou nafackal a pobil š. 
P r v Ý s ú d odsúdH obžalovaného za tento čin pre prečin pod!'a § 
tr. zák.; o d vol a c Í s Ú d však ·sprostíl obžalovaného v tomto bode 
obžaloby s -odovodnenim, že v dobe, kedy obž,alovaný čin spáchal, Š. (C. 
nebol už vazňom a preto obžalovaný nevykonával voči nemu sv oj úrad; 
sp-osobi! mu vraj najvyš len !'ahké poškodenie tela, prektoré však ne!'ze 
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stíhaL N a j v y Š š i s ú d vyhovd zmatočnej sť~žn?sti 
žalobcu zru-ši'l rozsudok odvolacl.eho sudu v telto sprostuJucel 

a uznal obž~.jovaného vinným .. súhl~sn~ ,ako súd prvej stolice; 
4. Obžal'ovaný dbnažH pred uvaznenymr zenar;" svoJ stoporeny po~ 

úd, vykonal pred nimi malú polrebu, ohmataval vazenkyne, v, nocI 
: "'OŠlel len v spodnom .prádle do ich cely, I'ahol SI medZl, ne a ob!a,z?val 

Tietočiny obžalovaného kvali1ikovaly oba sudy n I z s I C h 
t o I i c ako prečin pod!'a § 475 tr. záJk. N ~ j v y Š š i .. s~ d vyhov~1 

.. t č e'sťažnosti verel"ného žalobou, z do vodu zmatoenosh pOd.,I~. 
zma on] . č . b "'" d'k podradll , 385, 6s. 1 b) tr. p. zrušil v t~Jto . astI O a 11l~Sle rozsu y.a, 
§.to trestnú ČÍlnnosť obžalovaneho I ll'stanovemu § 249 tr. zatk. 
tu . dl' ", 'd K otázkam tuto na'zna,čeným uv\e. o nalvyssl su 

v d-6vodoch 

svojho rozhodnutia: .. . , .' . 
(K čis. 1.) POlkia!' sťažovateha napadaju fozsuclok ,sudu. druhel st?-

lice z dóvodu zmatočnosti podl'a § 385, či,s. 1 b) tr. p. po}~kone tvr?e
. . z' e pri krádeži 'SpáchaneJ' obžalovwným nebolo pouzllte nerpraveho 

- mamI, ' " d' I ., b' I ' ne kl'úča a že náhra:dný k!'úč neni takým k!'úcom, a Je], ze. o za,ovany -
spáchal krádež jako verejný ú,radnik zneuŽfac svoJ~o ur~dneho P?sta-

. keďže bol len vy'pomoonym znadencom okresneho ,sudu, a z tychto 
vema, .. .." b' I 'h pod!'a d6vodov dom"hajú sa pominutia kvah!Ilkacle cmu ?' za o~ane ,o . , 
§ 336, čis. 4 a 9 tr. z., je zmatočná ,sťažnosf bezzakladna. . 

Nižšie súdy zo ZÍlstenýoh skutoču?sti na zaklade Spl~OV o~resn~ho 
Súdll v M. a vrchného súdu v B. a vy,povedl' prednostu okre.sneh~ sudu 
správne ctovodHy, že obž.alnvaný, ačko!'vek nebol vo verelnopraV1nom 
pornere verejný,eh úradn.íkov podlie~ajúcic? služebne]. pr~gmahke, na~ 
z~kllade rpoverenia a ,pfllkaw, d-aneho ,prrslusnou v~chnosťou, ,kon 
funkcie verejného úradníka, začo mal nárok na dennu ,?~du a. hl ad~,ac 
na tolo správne povwžovaly obžalovaného za vereJneho uradmka 

v smysle § 461 tr. z,. . '" ,,' ,... . dl' 
Pod!'a st"Jej súdnej' praXI' moze byt krad:,'" kvalIflkovana po . a 

§ 336, čÍs. 9 tr. z., keď je spáchaná osobo~"pov~zovanou v s~ysle § 461 
tr. z. za verejného úradlnilka, ktorý zneuz"le pn tom s;voJe. u~adné po
stavenie a od'eudzená vec "eni sverená správe pachatela; hcha Je pre~o 
i tá námi-etka sťažov"te1'ov, že sa ll'stanoveni'e § ~61 .tr. z., nevzťahu].e 
na kvalifilkáciu krád,eže pod!'a § 336" čís. 9 tr. z. Prave u;adne ?ostav~11le 
obžalovaného umožni,lo mu spáchanie krádeže. Ne~" o~rav,nena, am vyt.ka 
sťažovate!'ov že v súd,enom pri,pade nemala byt kradez obzalovanym 
spáchaná l<v~lilikovaná i pod!'a § 336, 6s. 4 tr. z'.. . . 

Z toho že obžalovaný, ked' našiel povodný úradný kl'úč od ~IV11lCe, 
v ktorejbolo uhlie, a uloži,l, hlO na nariade,l1ie ,súdne'?o ,~ancelar,skeh~ 
asistenta L. u neho a ponechal si druhý, to'hz nahrad?y kl uč al,umlmovy 
a toho,to taj'ne pou-ži'val k odoudzavaniu kunva, spravne dov?dll. o~:vo
laci súd, že obžalovaný spáchal kr~deže po~noc~u nepraveho kl ~ča. 
pod nepravým k!'účom totiž je rozumeť bždy k!'uč, ktory bol obJed .. 
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nan5r neoprávneným či.nHel'om k otváraniu zámku a je uhll' preto . 
n~hrad,n!, použi'vaný za :póvodný kl'úč stratený, od doby, keď sa I 
povodny kl'úč, poneváč tým stráca náhradiný kl'ú'č svoj pra 
odovzdal-1I teda obhlovaný súdnemu kancelárskemu ' , 
i náhradný k!'úč a použi:val ho k O'tváraniu dverÍ' za účelom krádeže 
ve d o m I a, a proti voli toho, kto chce! mať veci pod uzáverom 
ohal ,krádež kvaliHkovanú i pod!'a § 336, čis. 4 tr. z. ' 

(K čís. 2.) Konečne bezpodstatná je i tá časť zmatočnej 
obžalovaného a jeho ob'hájcu, uplatňu~úca dovod zmatočnosti 
§ 385, čis. 1 b) tr. p. ,námietkou, ,že vrchný súd mylne ústH, že 
vaný bol verejným úfaJclnikom a jako taký spáchal inkrimi'novaný 
čin, a že mylne kvali[ikoval' jeho čin pod;]'a § 394 tr. z., ,keďže o 
nom úradníkovi, možno hovoriť len vtedy, jestli'že tento má n.ejakú 
poso'bnosť a že vraj ,pojem verejné:ho úrad.nika, jakého má na 
usta:noveni'e §§ 393, 394 tr. z .. ' nekryje sa s pojmom tohoto, jako je 
deny v § 461 tr. z., lebo §§ 393 a 394 tr. z. rozoznáV'ajú okrem 
ného úradnika i verejného notára, čím vraj dávajú na javo, že 
pOjmom verejného úradniika rozumia niečo inélho, než U'stanoveni'e § 
tr. z. 

To, že obžalovaný bol v smysle § 394 tr. z. ,verejným úr<ldnlikclll1 
sP:~vlle dovodily nižšie súdy zo zi.s'tených sku,točnosti, jako je to , 
vyssle pn krádeži u.vedené. K tomusa dodáva" že pojem 
úra?~í,ka pre celý tre~tný záJkon, pokia!' jeho jednotlilVé'predpisy n 
zvlastneho ustanovenIa, obsahuje § 461 tr. z., ktorý pojem §§ 393 a 
tr. z. len Tozširujú i na zmenkového notára, vzťa:hujúc i lna ,neho nre'rl'n;·, 
týchto §§, jako ,na verejného úradnika. Z toho však neplynie, že 
verej,ným úradnikom, ~,akého má na mys.li ustanovenie §§ 393, 394 tr. 
bolo rozu:mef iného, než toh'O" koho za verejh1ého úradniika 
predlpils § 461 tr. z., jako sa to mylne domnievajú sťažovateJioa. 

obžal'Oba tvrdí, že obžalovaný proti pra,vde ulČÍ:ni! z"pi'S' do listiny ° 
kone tre'S·tu, spadal sem aj zápi's o výkone trestu v tre'stnom 
s .. v~astno.ručný~ po~pis?m obžal"ovanéh? aj ,zápis do zákl,adnej 
vaznov íl nespravna je namletka, ze dlrUlhy z tychto z<'tpi'sov nebol 
do obžaloby, alebo že prvý z týchto zápi,sov nespadal do oboru nA"nh ... 

nosti obžalovaného. . 
Hl'adiae na horeuvedené boh bezz<'tkladná .ča'sť zmatočnej sťažno'Sti 

obžalovaného a jeho ob:hájw zamietnu1tá poMa odst. 1 § 36 por. nov. 
, fK čis. 3. a ~.) N:lproti tomu nel'ze odopreť oprávnenie zmátočnej 

staznos~1 vereJ'neho zalobcu, uplatňujúcej dovod' zmatočnos.ti podl'a 
§ 385, ČI'S. 1 a) tr. p., v časti, pokial' s ňou genení:J.na prokmatúra súhla
SIla" a domáhwjlÚcej sa Qdsúdenia obžalovaného i pre preČÍ:n podl'a § 473 
tr. z. a'. zm~t?čnej sťažnosti podl'a § 385, ČÍ's. 1 b) tr. p., domáhaiúcej 
sa kvalIlI-kacre ČInU obžalo'va,ného i jako preČÍlnu podl'a § 249 tr. z. 

" Po~i~' s~ !ýka pr;činu"podil'a § ~73 tr., Z., prijaly nižšie súdy za 
zlste?e, ze o.bzalov~'TI!, pnsl'e]. ku Š. C., ked tento po odpykaní trestu 
mal l'Sf domov, obvllml ho, že odcudzil nejaký úradný papier, a vyzval 
ho, aby sa odobra! k vysluchu k suC!covi B. Potom iši'eL s nim ·na prvé 

~ Čís. 5709 ~ ·H5 

.n<cheJdi'e, kde ho ždúri'l až Š. Č. padol na zem a pod!'a zistenia prvo
.;r,,,~ií,WÉ,ho súdu ho i vylackaI. . ,. " . , 

t' hto zi.stených skutočností dovodil odvolacl sua, ze v ~obe, ked 
yc Š. Č. ždúril, nebol tento už vazňom "a nevykonaval preto 

"'ntliaIO voči nemu lliŽ svoj úrad dozorcu vaznov. 
T . uto názoru od'voladeho súdu nel'ze prisved6ť. Je síce pravda, 

, v ~:;;'e, ked' sa čin stal, Š. Č. odpyka~ už tres.t a malisť d"...m,?v, avšak 
ze zistené odvolacím súdom i to, že ob;alo,v"ny predtym nez S. Č. o .. d~

d . 'Ov oblVi,nH ho z krádeže úradneho p"pleru, vyz"al ho, aby ISlel 
v. s~~~hU' k sudcovi, išiel s nim na poschodie a tam. čin vykonaL Z to .. ~ 
y posledne uvedeného je zrejmé, že obžal'Ovany postulpov~l. vOCI 
Č ktorý ešte neopustil budovu okresného súdu, jakovere]'ny urad

ú'rad'ne, a nie wko osoba síJkromná " ublížiac mu' pn to,!, skutko~ 
,oaClI .• 1 prečin podl'a § 473 tr. z. Ublíženie skutkom. ve.rejnym uradm-

•• pri vykonávaní jeho ú;ad'll vyčerpálva tO'tlŽ skutkovu podstatu pre-

činu zneužitia úmdne'j mocI. ."....' 
Ne!'ze však súhlasi'ť s názorům nlzsleh sudov ani dotyčne kvalifi-

kácíe čilOu obžalovwn~ho uved~ného pod bodom VII prvostUlpňového 
rozsudku len wko preclnu ,podl a § 475 tr. z. . . . 
. Súdy prvej a druhej stolice ústily, že obžalovany jednak neZl~te .. 

dňa v roku 1933 pred ženami, ktoré odJpykirvaly. trest, vlstrk.aval 
obnažený stoporený pohl;lNný úd a vykonávali ~red mm} ~alill potreb~ 
a 'ednak pred vázň<tmi ohmatával vazenkyne. ZI'stdy,trez, ze r~z v nOCI 
le; v spod'nom prádle vošiel do žemskej cely, tam SI medzl vazenkyne 

Yahol a ich ohmatávat . . 
Táto či:nnosť obžalovaného skladá sa sprá,vnc z dvoch ča"tl': ]edn<llk 

z verejného vykonani,a činu uriržajúcehost~d (vykoname telesne]. po
treby v prHomnosti vi'a'c oosóh) a jednaJk z člnno,slr vykona:ne] protI p?
vinnostiam verejného úradnilka a z prinútenia ni,ekoho prot> 'P~alVu TIlec~ 
trpeť (l'ahnutie sil medzi vazenkyne" v spodnom pr~dle v n.oc~ a oh~la 
távamie ich) a nel'ze preto tvrdlť, ze by bol obzalovany ] e d nym 
čin o m porušili nieko!'ko ustanovení Záilwna, Jako sa, to mxlne domnI~
vajú nižšie súdy, a že by bol, daný len, súb;,h tre"tny~h zalkonov podll a 
§ 95 tr. z"' ale jestvuje tu súbeh trestnych ClInOV podl a § 96 tr. z., a to 
preónu pod'1'a § 475 tr. z. a p;e.činu ,podl'a §. 2~9 tr. z; . " "_ 

Hl'ad'iac na horeuvedené myhl sa odvolacl sud, ked v k,onanI obza 
lov<ťného, u'vedenom ad II\. prvOistupňového roz'~udllm nespo.znal sku~
kovú podstatu žalovanéhO' trestného činu a z~;:mltak zm~tok~'Odl a 
§ 385, Čí's. 1 a) tr. p. Taktiež mýlIly sa oba mzsle sudy, ke? k~alIďlko
valy čin obžalovaného, uvedený pod bodon;. Vll. prvostulpn?veho 10;
sudku, len ako preón podl'a § 475 tr. z., eum zavInIly zmatok pod! a 

§ 385, ČÍos. 1 b) tl'. p. 

čís. 5709. 

Nejde o neodvratnou překážku podle § 427, odst. 3,tr. ř., "bY,\a-Ii, ~ří
slušníku jazykové menšiny doručena obsllka k hlavmmu prehcem Jen 
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ve státním jazyku, mohl r . ·t· . čís. 17/1926 Sb - I pOUZII prava podle čl. 21 vládního 
. z. a n. 

abyN!~á~~i!i ~~=~:;č~d:n!1í lhůtě p~~e čl. 21, odst. 2 cit. 

nešlo o řádné obeslání k hlavnímuJ~k~~e:~nsmy, nelze ani 

(Rozh. ze dne 9. října 1936, Zrn II 240/36.) 

van~h~ j ~ y š š í s o ~ d j",ko so,;,d ~:ušovací nevyhověl od oru 

do rozsUd:k,~'kr:j::~~1 :a~~~e;nb sŤ1'Znosti Qibžalovanýc~ lB. a 
byli stěžovatelé uznáni, vinnými, ;~o~fnUe% z~ ~nde .26. brezna 1936, 
174 II a) tr. z. ' ra eze podle §§ 171, 1 

Z důvodů: 

Obžalovaný O H opírá odl o r přítomnosti jednalk o· tvrzen;' fe r pro bl rOZSUdkU vydanému v jeho, 
hlavní přelí'čení řečeno že ! h m~ y o so~dcem řídícím 
čmí je zbytečná J' edn;k o tJo

e °z.ePfl!o~nol ~t pn 11, ovém, ' , 
• • b " ,prcuNo a[li k ~lř~~~I:~~lk~řt~í~~,~' n,:mz yl ~ynesen r02Jsudek, byl:o obžalovamé' "I<'VI!IIIITlII 

narodn.osŤI: .~oručeno pouze v jazylku státn:'. ',' ',' to 
mocen, nez zadnou z ulplatňo"",,' h k t· : ' 
neodvratnou překážkukter', ye, s II eo.nostJ nelze uznati za ' 
dostavi'l k hlavnímupřeUče~í~y mohla ohzalovanému zaJbrániti, aby 

Strana, která j,e přÍ'slulšníkem jaz k •. ... 
ze, ni jen ve stWtnim J' azyku ,o. y a mens~ny a JIZ s, e dostalo 
Sb . ' muze ve smyslu cl 21 vl • č 17/ 

. z. a n. neJeln žádati aby'" d ' t I Yo' • nar. . může také žádati aby'-; sous; j.~" os a o vyflzení v jejím jazylku, 
zení jen ústně d~ jejíh~ ja 'k u~d n;?o orgá;n :přeložH dodané 
takovým způsobem Zj'ednaľy . a .• ,e onlovany neměl možno'st 

.• I SI veaomost o tom c 'b h' 
mu uredni přípi's a následkem toho • .' o Ol sa uje [Jorl1('pon 

hlavní přelíčení, stěžovatel ani netv;d~e ~ na Kt terou dohu je 
v",ný ve smyslu dt vla'd'nl'h' ., ,I. epos upoval-li však , ., ' o nanzent nelze t ďť • 
sllky k hlavnímu .přeličení pouze v . a,z' k . ~r ,I I, ze doručením 
dostavíti se ke hlavnímu. .rel'če'. t y u st<r!mm bylo mu LlI'emozlnerlO 
.'d' . P I' m ze uvedeno po h" "c!" , 
fl tClho hlavní přeU,čení nez~b: I. u· e VYFl rem suua,:e 
nímu přeUčení dosta,viI 'j,e zcel~,,"::?va o ohza'llovanému, aby se k 
žovati za neodvratnou' .p.rek '.k' rejmo a ne ze je proto rovněž, , , 'az u ve 'smyslu § 427 
proto ~dpor zwmíltnouti j",ko neodůvodněný. ' odst. 3 tr. ř. 

Nez opodsbtnění nelze přiznati a ..• , stěžovatel výtkou že domčell1í, oh '1;1 ~n~~ v~vodůmodporu, v n 
státním, jehož ne-~j mo'cen fO I ' Sll· Y ,1~W11.mll ,~řeHčení v la"V'KU 
pomšení .předpisu § 427 t' • vn~. se ned~r~cel1! obsllky vůbec, 
tek podle § 281, č. 3 tr. /je~ik~ž Imb:,~latnua,e zř~!mým, poukazem 
stanovené v čl. 21 odst 2 I . .0 čza ovany v tndenm propadné 

• d I" ' . v . nar. . 17/1926 Sb z ., d pre IVO élJ01, doručené mu pouze . k ' _ .' . a n., neza 'al, aby v JazY!ll statmm, bylo mu dodáno 
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1""1 ..... n,ěmeckém, jehož je pHslušníkem, stalo se uvedené vynzení 
a nutno je náJsledkem toho považovati za řádné, 

a směrodatné. Nelze proto tvrdi,ti, že obžalovaný nebyl k hlav
přelíčení řádně obeslán ('srov. r. č. 4506 Sb. n. s.). 

čis. 5710. 

Ide O precm podl'a § 368 tr. zák., ak vinnik svojmocne odpredal 
,,'.sVI!1

0111 
U neho zabavené a pod zátvor vzaté predmety, ktoré boly odo· 

\""dalle do držby vnútenému správcovi, avšak ponechané naďalej u vin
a výťažok za ne spotreboval. 

(Rozh. zo dňa 10. októbra 1936, Zrn 111 377/36.) 

Na j v y Š š í s ú d v treslnej veci proti M. V., obžalovanému zo zlo
činu sprenevery, zamíelol zmato·čnú ,sťažnosť obžalovaného. 

Z dÓVOGov: 

z clovodu zmatočnosti pod!'a čís. I c) § 385 tr. p. namieta sťažo
vate!', že obžaloba pre trestný čin odňatia držby pocl!'a § 368 tr, z. ne
bola naňho podamá ani rozšírená a že teda nemohol, byť vrchným Sú
dam odsúdený pre čin, pre ktorý nebol žalovalný, čím vlastne uplatňuje 
zmJ.to'k pod'!'a čís. II § 384 tr. p. 

Námietka neobstojk Obžalovaný bol žalovaný pre ten 6n, že od-
predal obilie, ktoré bol o exel<učne zab",vené a postih.nuté súdnym zá
tv

orom
. Tento čin, tvariaci úklad obžaloby, bol aj predmetom rOz

sudku, čím je daná totožnosť činu, požadova,ná v 1. ods!. § .325 tr. p. 
V akej vlastno,sti sa obža,lovaný dopustil odňatia ohma, či ako vla,gtník 
a exekút v smysle § 359 tr. z., alebo ako vla's'tnítk, avšak nie exekút, 
alebo so svolením vlastní,ka v smysle § 368 tr. z., je rozhodujúce čo 
do kvalifikácie trestného činu, ale čo do tejto kvalmkácie neni súd 
pod]'a od's!. 2 § 325 tr. p. viazaný návrhom žaloboo"ým. 

Bezzirkladtná je i zmatočná sťažnosť, založená na dbvode zm&toč-
nosti pod]'a čís. 1 a) § 385 tr. p. 

Nižšie súdy zistily, že <krajský súd v N. povolil pod č. Cs 291/29 
exekúciu proti P. D., ktorú okresný súd v N. Z. vykonal čo do movito,stí 
nac1zabavením k čis. E 2140/30 a čo do nemovitosti pod Ns. Cd 1997/3G 
vlozením exekučného záložného práva na podstatu a úžitok nemovHostí 
P. D., vedených v pozemkovej knihe kat. územia K., že dňa 23. augusta 
1934 pod č. E IV 2446/34 bola pod zátvor vzatá úroda u obžalovacnébo 
svážaná, a to pšenica a jačmeň, d'al.ej kukurica stojacia a siama v cene 
14.900 Kč, a že pri tejto príležitosti bol,y pod zálvor vzaté predmety 
odovzdané vymenovanému vnútenému správcovi J. M. s ponechaním ich 
na mieste 'samom. Z tohoto skutkového zi,stenia plynie, že zmienená 
úroda bola súdom v exekučnej veci proti P. D. pod č. j. Cd 1997/30, 

27 
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exekučne zaba'Vená a pod Čí:s. E IV 2446/34 ok 'd N 
tvor v ť "b r. su !ll v Z , za a a ze ol:aodovzdaná do držby vymenovaném' ď 
sp~avcov,L Treba preto tohoto vnúteného sprá;y,eu považova~ Va'""'lle:,~ 
za a~enych ~ pod zMvor vzatý'ch vecí. Tieto ved boly s'c ~ 
u ~b~alovan~ho, al~ vnú!ený správca tým, že veci b~1 e :,p un'ech 
~ dO,bzalova:neho, sa Ich drzby nevzdal, al'e veci tieto d'ale/ 
Je 'lne on mohol nimidisponovať. ' 

Trestný zákon v § 368 tr. z, poskytu~,e ochranu rotí 
n?~,tr~':lalm s ~redmetmi zabavenými, al,ebo ,pod zátv~r vzatými 
va o za ovany zabavené a pod zátvor vzaté predmet svo'mo' 
pre?al a v~ťažok spotreboval, odňal, ich tým to konanrm z Jdrž~ne 
teneho spravcu, Iktory bol oprávnený nimi disponovať a do y t' 
preto" a~o vrch:ný súd správne uznal, prečinu pod!'a § 368 t pus II 

Naml,etky obžalovaného, že bol vlastnítkom nemo:vitostr~' 
z<IJbave~a a pod záJtvor vzatá úroda pochád'zala, ponevá'č nelm',ovHost;' 
p, g. kUpil, trebaže nemovi:tosti v dobe zátvocu neholy na 'h 
klllzne prevede' , dd I ' y fl o PO'Zelll'ni , .ne, a ze o 'e em,m plodov od nemovitostÍI 
vl~sln:ckeh? pr!va :k ~,Iodom, ktoré námietky obžalovan' v ex,~kul:č,n,}f 
po.~raco,valll ~z bezvysled,n,e uplatňoval pod,aným rozkl~dom 
~uJu prav? obzalov,aneho samovo!'ne di,sponovať zabavenými ~ p d 
vor v~atyml' v~cml a, nevylučujú teda bezprávnosť jeho konania

o 

Te]t? bezpravnosh SI obžalovaný bol i vedomý poneváč . 
~sn~selll~ mu bolo domčen,é a pri zátvore bol, prítomný takže o ' 

ednl
t 

a
1 
zalvore vede!. Bezzakladná zmatočná sťažno's.ť b~la pod!'a § 

o ,s, por. nov, zamletnutá. ' 

čis. 5711. 

'k Ke
t 
k.~al!fikaci ubližení na těle za těžké samo o sobě podle § 152 

za ~"sl aCI, z,: bylo poraněni s lékařského stanoviska pro důležitost 
na '" e omaceno za těžké sa b - ť b • krátce trvajicí. mo o so e, re as slo o porušeni zdraví 

(Rozh, ze d;ne 12. ří<jna 1936, Zrn I 647/36.) 

Ne]' v ,... d·· , Y s S I S o II J3!ko soud zrušovací zamítl zmatečn' 
~gz~I~~:~n~ho d~. r~z's:udku,~rajského soudu trestního v prazle ze dn 
'k' , 936, pmz byl stezovatel uzná'n vinným zločinem tě'k'h 
s ozem na tele podle § 152 tr. z, Z· e o po-

D ů vody: 

čís ~~aJe~~íl 'ttíŽ':OSr' upla~ňujíd důvody zmatečnosti podle Č. 9, lit a) 
zn~'(i úspěch. r. r. spTavne pouze pod],e Č, 10 § 281 tr. ř.), nelze při~ 

d
Napadený rozsudek zji:šťu~e, že obžalovaný uhodil J Š k ť č 

pru ce do nosu, čímž mu zpúsobil zlomeni -n ., h' o' . . ~rv a eOl 
Dznačeno soudními lékaři jako těžké uškoze ?smCt'lkuste'k, kterez bylo 

, nI na e e samo o sobě. 
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Stěžovatel se domnívá, že neprávem byl uznán vinným zločinem těž
po:škClzen,í na těle, ježto šlo pouze o lehké ubUžení' na těle, úsudek 

povaze uškození dovozuje zmateční stí~n,ost z toho, že v sou
případě nešlO' ani o přerušeni zdraví, nebo nezpusobilo'st :k po
trvajíd alespoň 2.0 dní, jakož i že ublížení na těle nezanechalo 

sobě trvalých následků, dále že nedosáhla ani stupně požadovaného 
155, 156 tr. z" a že těžká povaha poškození na těle nebyla dovo

z trestního zákona, nýbrž pome z lékařské vědy, 
Zmateční stížnosti nelze přisvědčiti. Poškazení na těle stává se zlo

podle § 152 tr. z. z objekHvně těžké své povahy; takovou povahu 
"řizn'lV a § 152 tr. z. mezí jinými také wblížení na těle, je-li těžké již 

sobě, Nevyžaduje se, aby těžké ubJ.í,žení na tNe samo o sobě 
"~,nn"j,,," I,n i o'statním dmhum těžkéhO' poškození na těle u'Vedeným 

152 tr, z., tedy aby po pří'padě bylo 'provázeno přemšením zdraví, 
nezpůsobilostíl k povolání trvajíd a.Jespoň 2.0 dní, nýbrž stačí, 
poranění, s lékařského stanoviska pro důleži,tost způsobené újmy 

těle označeno za tě~ké samo o sabě, třebas šlo o porušení zdraví jen 
trva'jící (rozh, víd. kas, soudu či's, Sb, 404/1881, 1928/1895), 

je tomu v případě zlomeni kosti (Slavík: Soudní lékařství, 1926, 
str. 197; Miři:čka: Trestní právo hmotné, 1934, str. 334), Není proto 
odů"odněna zmateční sUžnost,sna,ží-H se popříti těžkou povahu ubH
žení na těle v případě, o nějlž jde, z toho důvodu, že nešlo z;,roveň o pře
rušení zdraví, neb o nezpůsobilost k povolání trvající a'llespoň 2.0 dnu, 
shledal-!:i nalézaci soud .na podkladě posudkUJ soudních lé'kařu, že zlo
mení nosních kůstek je tě'žkým UJbJí.žením na těle ii'ž s,amo o sobě, 

Snažj,..li se zmateční' stÍlžnost dovodi,g dále, že nešlo o těžké "bHžení 
na těle také z, toho důvodu, ježto nedolsilhlo stupně požadovaného 
v §§ 155, 156 tr. z., nedokazuje tím nikterak právním omyl nalézacího 
sOlldu o těžké povaze způ,sobeného ulbliížení na těle, kdyžtě se jí napa
dený rozsudek obiTá pouze s hledíska § 152 tr. z. 

Poukazu~e-li, stěžovatel dále na to, že poškození J. Š, mohlo býti 
přivoděno jiným způsobem, než zjistil n"'padený roz'sudek, jakož i na to, 
že palicejní lékař označilI ono zranění za lehké, neprovádí uplatněný 
důvod zmatečnosti podle zwkona (§ 288, odst. 2, ds. 3 tr. ř.), poněvadž 
nevychází ze skutko'vého záJkladu pbjatého napadeným rozsudkem. 

čis. 5712. 

Odsouzením pro některý zločin podle zákona čis. 269/1919 Sb. z. 
a n. je s hlediska poslední věty druhého odstavce § 1 zmíněného zákona 
jakékoliv odsouzeni pro zločinnou činnost, naznačenou v tomto zákoně, 
tedy i takové odsauzeni cizozemským soudem. 

K pojmu »mála padělků menší ceny« podle třetihoodstavce § í 
zákruta čis. 269/1919 Sb. z. a n. 

(Rozh, ze dne 12. října 1936, Zrn I 708/36.) 
2" 
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N ': j v Y~ š í S O ~ d jako soud zrušovaCÍ po ústním Učení 
zmatecOi stIznostl obzalovaných do rozsudkll krajského jako nnen""' 
s~udu v ~.I,znt ze dne 15. května 1936, jímž byli stěžovatelé uznáni 
nyml zlocmem podle § 1 zákona Č. 269/1919 Sb. z. a n. 

Z důvodů: 

, . Da·Lší výtka ~těžova.telova, činěná jako zmatek Č. 6 § 344 tr. ř., 
r:~e proh one čas!J otazky a rozsudku, kde 'se uvádí, že stěžovatel 
JIZ odsouzen pro padělilni peněz a t,rest si odpykaL 

Neobstojí názor stížností, že kvaliHkace podle poslední věty 
stavce 'dmhého § 1 zákona č. 269/1919' Sb. z. a n. že tOotiž ob 
»byl ji'ž odsouzen pro některý zločin podle tohot~ zákona a trest 
pykal«, . v tomto případě nepřichází v úvahu, poněvadž u'zallOval 
vubec mkdy nebyl podle zá:kona Č. 269/1919 Sb. z. a n. trestán a 
pouze odsouzen v Německu podle zá!kona tam obtného pro zlo,čin 
ku,su penězokazectví. ' 

P.ředpis odstavce dmhého § I z"k. č. 269/1919 Sb. z. a n.nemá 
mysh P?uze odsouzení, tuzemskými rozsudky, nýbrž odsouzením, v 
cI,tovaneho zákona je míněno jaJkékoHv odsouzení pro zločinnou 
v zákoně ze dne 22. května 1919, č. 269 Sb. z. a 00., blí'že naznllc"nOI 
tedy I od~ouzení takové cizozemským rozsudkem. To vyplývá již z 
mtenct; zakona z 22. května 1919, Č. 269 Sb. z. a n., jenž chráni i 
zemsk: pap~ry ~ peníze, jak vylsvítá z § 12, odst. 3, pódle ně'hož 
zemske paplrry l' peníze se rovnají tuzemským, a z mezinárodní 
o potírbí penězoka'zectví' Č. 15/1932 Sb. z. a n., kdež v n 6 stano~'eno 
že státy, kte:é ;připou~tějí .zá,s~du: mezinárodní zpětnosti, uznávají 
souzem. v Clz",e pr~ nelktery z cI,nu uvedených v čl. 3 za podmínek 
depsanych jle]l'ch zalkony za podklad takové z,pětností. Že by si 
tento trest stěžovatel odpykal, se netvrdí. 

Zmateční stížnosti obžalovaných J. H. a A. W. cfovolávaj í se WMO/CU 

Č. ll, správně Č. 12 § 344 tr. ř. 

Na zma:eční stížnosti, uplatňující tento zmatek, jest, a'by vych,,,zel!c 
ze skll'tkoveho stav,u výrokem porotců zji,štěného dokawvala porušeni 
úkona p!i výmH~ trestu, pokud jde o prvn'í připad, uvedený v ,č. 
§ 344 tr. r. Tak shznosti nepostupUJI, nýbrž hrojí svými vývody jen 
sobem nepnpustným proh záporné odpovědi porotců na dUUiHKUVI>U 
~tazku, .. »om,ezl'lo-lí se padělání mincí na málo padělků menši 
U?VQzujlce, :e »,na tuto dodatkovou otázku měl'O býti porotou onno,,"-' 
den? z~p.or?e a ze proto po'rotní, soud oesprávně podřadil čin pod 
sipravneJI, ze porotnísotl'd měl vyměřiti trest podle nižší sazby § 
stavce 3 záJkona Č. 269/1919«. 

, St~žností isou. v ton:lo. smhu zce!a pochybené již z toho d 
ze pocet padelanych mmCI nem v ota'zce vi'lbec uveden. Pc,·« :Iáljala-Ii 
ob,hajoba zji-štěni této okolnosti za důležité pro správné vyměření 
mela,~e P?starah, ~by :počet míncí byl u,veden v příslušných 
po pnpade mohlI SI obzalovamí kontrolní otázkou (§ 323 tr. ř.) LI"U"U" 
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, avu. Ostatně třeba připomenouti, že počet nal,ezených paděl,ků tak, 
I::;e uveden ve zmateční ch stížn.ostech, totiž ,5 k~SŮ ,padělaných KČ,20, 
~va úlomky pětimarkových mi'OCI, ]eddna ,'padelana dPetH~da;ka a, ?dalS~Chh' 
268 pětimarek, při správném vtkla " ~a'~ona n,e.o pOVI a za za ,oyc 

. "ko'mUS" zá'konnému pojmu' »mal'O padelku mensl ceny«. 

čís. 5713. 

Katastrální měřický úřad není »úřadem« po rozumu § 1 zák. čL XL: 
1914; jeho úředník není členem, nýbrž jen orgánem úřadu ve smyslu 

cit. zákona. . ,. 
Koná-li úřednik katastrálního měřického úřadu, třebas Jen na zadost 

soukromé strany, měření v rámci oprávněni dan~ho ~konem čís. 177/ 
1927 Sb. z. a n., požívá při tom ochrany podle zak. cl. XL:1914. 

(Rozh. ze dne 13. října 1936, Zm IV 360/36.) 

Ne j v y Š š í s o ll' d, přezkoumav trestn,í, věc proH M. M. ~. spol., 
bžalovaným pro zločin násil:í proti orgánu vrchrwstt atd., vyhoveI zma

~eční stížnosti veřejného žalobce, uplatněné z důvodu zm<tteénosti 'podle 
§ 385, čís. 1 b) tr. ř., rozsudky obou nižškh so~dů z t~hoto důvodu 
matečnosti zmši,1 ve výroku o kvahftlkacl čmu obzalova,nych a kvahh~ 
~oval čin a) obžalované M. M. jako zločin násilí proH orgánu v,fchnostI 
podle § 4, odst. 2, § 6, ocl st. 2 zák. čl. XL:1914~ b) obžalova?éh? I. M: 
jwko přečin násilí proU orgánu vrchnosti' podle S 4, ods.!. 2 }"k. cl. XL. 
1914, který s.páchaloi tím, že dne 2;. října 1934 v R.?:lm~ pf!,~~dshluk,' 
nutí překáželi' měři'čskémUl koml,san katas5;a'101;ho meflc.keh~ urad~ vy. 
Ing. l. K-ovi ve vymě'řováni Ipozemku, lTIanze~em hlarvmm' ftna~čn~m v

re-
cHtelstvím v Užhorodě, a to tak, že M. M-ova vytrhla ze zeme vytyck~ 
a oba khče\,i, že pozemek vyměřovati nedají a každého, kdo naň vStOUPI, 

pobijí. 
Z důvodů: 

Zmateční: stížnost veřejného žalobce, pokud se domáhá .odsouzeni 
obžalovaných podle zák. čl. XL:1914, je oprávněná. 

Nelze jí sice přisvědčHi, pokud se dom~há odsoU'zeni, obžalovaných. 
pro zločin podle § 2, odst. 2 Cit. zak., nc?:ot p.od pOj':~ uradu ~esp,adaJl 
ty stitnÍ' a pravomocenské ,úřady a tI ~redlOlcI, kten spo1.upusobr, pr} 
uskutečňování státních úkolu bez toho, ze by pm byla dana samostatna 
rozhodovací: a donucovaCÍ> moC nadl občany, kterou nemá katastrální 
měřický úřad, jsa jen výkonným úřademkatastrální,~n, avšak n~:tno,při
znat o.právnění zmateční stížnostI, pokud se. domaha odso.uzem obzalo
vaných pro trestný čin podle zák. článku XL: 1914. 

Nižší ,soudy kvali!ikovaly čin obž<tliOvaných jako přestupek :podle 
§ 41 přest. tr. z., vyslovivše právní nálO'r, že Ing. I. K. nebyl ve vJ.konu 
svého povolání, poněvadž se měření nekonalo na vý'zvu anebo zadost 
'soudu anebo jiného úřadu, al,e na žádost soukromé strany, a pmto pf O 
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tento případ nepožíval ochrany úřadu uvedené v zák. čl. XL:J914. 
muto názoru nelze přisvědčiti. 

Od'volací soud zjisti'l, že hlavní fi,nanční ředitelství v Užhorodě 
volilo dne 25. září 1934, aby komi'sař katastrálního měři'ckého 
v R. Ing. I. K. vyměři,1 pozemek v protokole k žádosti připojeném 
čený, a to na žádost a' náikk~d I. K. (,soukromé strany). 

Povolení toto stalo se zřejmě na základě ustanovení § 74 zák, 
177/1927 Sb. z. a n. Podle tohoto ustanovení minísterstvo financí 
noví čas od času v dohodě s ministe.rsvem veřejných ,prací, kdy 
kat"strální měři'čský úředník prové'sti měření na žádost a nálklad 
a vyhlásí sa'zby poplatku za takové měření. Tyto poplatky se 
a vymáhají jako přímé daně a při,pad"jí státní, pokladně. 

Z toho vy;slvítá, že milni:sterstvo financí a v přenesené 
hlavní finanční ředitelství, v souzeném připadě v Užhorodě, 
voliti, aby na urči,tém pozemlku' byly provedeny na žádost a náiklad 
vyměřovací práce úředníkem kat"strálního měřického úř"d,u. 

Z ustanovení zmíněného předpi.su, že sazbu za takový úkon 
úřa:d a popl,atek plyne do stát,ní pokladny, že se tento popl'ltek 
vybírati a vymáhati j~ko přímá daň, bezpochyby vysvítá, 
měři'čský úřednik takové, byť i na žáido'stsoukromé strany 
měření nevykonáivá jako osoba soukromá pr-o svůj výděl 
úředník katastrálního měřiokého úřadu v r,;mci oprávnění cfallétlo 
konemčís. 177/1927 Sb. z. a n. Toto zdůrazň,uj,e také důvodová 
k § 74 cil. zák. 

Jde tedy o úkon podle zákona a na základě rozhodnutí 
ního úřadu úřednikem v oboru jeho úřední působnosti provedený a 
00 úřední vý1kon, který je po prwvu. 

Naproti tomu s názorem, že úředník katastrálniho měřického 
je členem »úřadu« ve smyslu zák. čL XL:1914, ndze souhlasi·ti. 

§ 1 cil. zák. v odstavci I u'vád!! všeobecně pojem úřadu, 
v odst. 2 lllvádi dva konkretní případy, které by jinak nespadaly pod vše
obecný pojem úřadu Ulvedeného v 1. odstavci. 

Připad, o který jde, nedá se podřaditi pod ust"noveni, odst. 2 § r 
ciol. zák., takže jen s hlediska § 1, odsl. 1 dl. zák. třeba řešiti, zda v sou
zeném případě šlo o úřad, případně o člena úřadu. 

ZáJkon v § 1, odst. 1 cH. zátk. mluví ú soudníoh úřade oh' a těmto na 
roveň sta,ví úřady veřejné ~právy. Poněvadž soudní úřady podl:e úkona 
maj'í donucovací moc pmH občanům, je třeba pod pojmem »úřad ve
řejné ~právy« rozuměti takový veřejný úřad, který je vybaven stejnou 
moci, to Jest, který má při UJslmtečňování státní'ch účelů samostatnou 
rozhodovaCÍ a donucovací moc. 

O katastrálním měřidém úřadě nelze však tvrdi,t, že by měl donu
covací moc proti občanům, zvláště že by byl oprávněn vydávati naří2eni 
a rO:IJkazy, které by mohly být provedeny i s u!potřebenímdonucovacích 
prostředků. 
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§ 1 ··k č',s 177/1927 Sb. z. a ne 'Í'e katastrální měřicko Ý úřad podle za. I. . k . ho ka 
'konným úřadem kata,strálnim, kdež~o sp~avou pozem ove -

vy. o. ověřeny finanční úřady druhe stoltee. ., "" 
]:~~l!ctě uvedeného nelze tedy úřednika .katastralmrho menck:~o 

:, považovati za »čl;na úřadu« ve smyslu zakona, ale Jen za »orban 

o o o osti« ve smyslu, zakona. "I K . k k t 
podle zjištění nižších soudů M. M-ová, zna]lc Ing .• ; .. ]~: .t a
. ''o měřičského úředníka, za tím účelem, ~by merem pre ~zu a a 

s~alnl~ že se Ing. I. K. do'stavil s četnickmr "si'stend, ~ytrhla vy'~y~k~ 
pres t "0; • hi"e každého kdo na pozemek vstOU'P'1. Tato Z]lst~"a 
prohla~~~~I~~1n~ k. M. úplně vyčerpá~á slmtkovou .podstatu zločrnu 

§ 4 odst. 2, § 6, odst. 2 zák. čl. XL:1914. •..• • .• ' i 
podle' zjištění niržšÍ'Ch soudů obžalovaný I. M. pn teze ,pnl,e'Sltosl' 

('hož důvodu znaje úředni ,postavení' pří,tomný~h OSO?, vyhr~zova; 
e o, že jim nepomůže ani inženýr ani četmcl, taik.ze tato rnnos 

> ,,,,/'ertJa\Ta ,skutkovou podstatu př,ečinu podle § 4, ocl~l. 2 'Sak. čl: ~L; 19:~~ 
o roto třeba rozsudek odvolacího soudu na z"klade z~alec~l strz 

'00' "nO'"II ~eřejného žalobce zrušiti a činy obžalovaný,oh kval'111.kovatr podle 
cit. zák. ustanovení. 

čis.5714. 

Postup podl'a § 6 čís, 4 veta štvrtá zákona čís. 562/1919 Sb: z. a n. 
'e na mieste vtedy, keď v pripade pozdejšie súdenom nebolo este roz
~odnuté o podmienenom odklade výkonu trestu. 

(Rozh. zo dňa 13. októbra 1936, Zm IV 372/36.) 

N a.j' vy š š í s ú d v trestnej veci p~oti E~ V. ,pre ,rrečin ť.ažJkéh,O 
ubHženia na tele atď., z moCÍ' úradnej zrušl,l' z dovodu zmatočnOS,tI podla 
§ 384, čÍs. 4 tl'. p. a predposl. oclsl. § ~18 tr. p. rozs':id'ok O u~rn~o,:, 
treste v celom rozsahu vymeranie úhrnneho trestl, pommul a kra],skemu 
,údoU v K. uložil, <lbypodl'a odsl. 2 § 8 úkona .čis. 562/1919 Sb. z, ~ n. 
rozhoclol o tom, čisa odsúdený E. V. vo veCl Tk V 1697~33, vo sku
šobnej dobe osvedčil; zmatočnú sťa~nosť odsúden~ho poukazal na toto 
rozhodnutire. 

Z d6vodov: 

Proti rozsudku kra:jsrkého súdu, ktorým 'bol odsúdenémur E. V. 
v smysle §§ 517 a 518 tr. p. a § 6" čis. 4 zákona Čí'S. 562/1919 Sb. z; 
a n. vymer"ný úhrnný trest a nariadený výk03 trestu, .~od,,-I m,enov~ny 
odsúdený sťažnosoť _ správne zmatočnú sťaznosť - zaloz.enu zre]me 
na § 385, čís. 2 tr. p. pre nariadeni,e výlkonu trestu podmrenečne mu 
uloženého vo veci Tk V 1697/33. 
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i'. V. bol odsúc\ený: 1. pravoplatným rozsudkom krajského súdu 
w dňa 31. januára 1934, č. j. Tk V 1697/33-10, pre prečin ťažkého 
ženia na tele pod!'a § 301 tr. z. a pre prečin násilia proti orgánu 
pod!'a § 4, odst. 2 zák čí. XL:1914na 1 mesiac vazenia a na, 1 
a 100 Kč peňaži,tého trestu - v prípade nevymožitel'llosti na 
3 dni vazeni'a - a to pod m i e n e č n e na 2 roky s povinnosťou' 
§ 4 zákona čís. 562/1919 Sb. z. a n., pri čom mu bola do trestu 
taná predbežná vazba od 10. júna do 12. júna 1933; 2. 
rozsudkom kra~ského súdu' v K. za dňa 12. októbra 1 Č. j. 
60/34-21, pre 4násobný zločin krádeže pod!'a § 333 a 336, Č. 3 tr. 
v dósledku ,použitia § 92 tr. z. kvalilikovaný ako prečin - bez, 
mi e n e č n e na 20 dní vazenia ako na trest hlavný, d'a],ej na 
s,tratu úradu a na lročnú stratu volebného práva do obci ako na 
ved!'ajšie, a to za či,ny, ktoré boly spáchané v dobe od júla do 
vembra 1933, tedy pred vynesením roz~udku pod 1. uvedeného. 

K ná"rhU' štá.tneho zastupHe!'stva v K. za dňa 27. marea 1936, 
pod!'a § 6, ČÍS. 4 zák. Č. 562/1919 Sb. z. a n. bol odsúdenému VVll1'P,r. 
úhrnný trest, a to bezpodmiene'čne, - vyniesol krajský súd v K. 
8. aprí,la 1936 rozsudok, ktorým pod!'a §§ 517 a 518 tr. p. vymeral 
súdenému, 1'.. V. úhrnný trest vazenia v trvanÍ jedného mesiHca a 1 
asúčasne pod!'a § 6, Čí,s. 4 z<ikona čí'slo 562/1919 Sb. z. a n. H""au.! 

žesa má vykonať trest uložený mUl rozsudkom zo dňa 31. j-anuára 1 
č. j. Tk V 1697/33-17, ktorého výkon bol: podmienečne odložený. 

V tomto prilPade neboly však dané podmienky postupu pod'!'a 
čís. 4 (veta 4) zákona čis. 562/1919 Sb. z. a D. Tento ,postup je 
na mieste vtedy, ked' v pripade pozdejšie súdenom nebolo ešte o 
mienenom odklade výlkonu' trestu rozhodnuté, v hore !.Uvedených 
prípadoch bolo však v tejto otMke už pravo,plalne rozhodnuté. 
tu dané ani i n a k poctmienky pre vymemnie úhrnného lre,stu 
§§ 517 a 518 tr. p., lebo k tomu sa predpo'kladá, aby tresty, ktoré 
byť (mimo prf:padu § 6, čis. 4 [veta 4] zák. Č. 562/1919 Sb. z. a 
shrnuté, boly v)"konate!'né, v tomto ,pripade išlo však o tresty, z ' 
j eden bol U'ložený podmi,eneěne. 

Krajský súd tedy tým, že vymeral odsúdenému úhrnný trest a v 
tohoto pokračovani,a nariad'iI výkon trestu rozsudkom zo dňa 31. 1 all'U"f< 
1934, 6s. Tk V 1697/33-10, l'0dmi1enečne uloženého, 
svoj-ej p6sobnosti a zavini,1 tak zmatok pocl!'a § 384, Čí,s. tr. p., ku 
rému, bolo tr<Jba v sm)"sle posl. odst. § 384 h. p. prihliadnuť z 
nosti úradnej. Prelo postupoval najvyššf' súd pod!'a § 34, odst. 
nov., zru:ši,l, n"'padnutý ,rozsudok v celom roz,sahu a vymeranie úhrnrléh6 
trestu p.ominU'L 

Poneváč v trestnej veci čis. Tk V 1697/33 ,stanovená skušobná 
už uplynula, zhýva len, aby pocl!'a 2. odst. § 8 z'"k. č. 562/19'19 
z. a n. bolo rozhodnuté o tom, či' sa OGSÚdellý 1'.. V. v skušobnej 
osv'edčiI. Bolo preto uložen'é 1zrajskému súdu, aby v tomto smere 
cHovaného ustanoveni'a zákuna pokračoval. 
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čís. 5715. 

, . .' § 209 tr zák čes) spáchaný vinníkem 
Zločin křívého obvtnent ( podkarPatské R~si, podáním adresova-

bydlic~~ na Sloven~k~e~~~O :e~o moravskoslezské, je spác?án v t t1-
nýttl uradu v Zlem to dovolávati ustanovení § 12 tr. zak. slov. 

em- sku a ne ze se pro 

(Rozh. ze dne 13. řf,jlna 1936, Zm IV 469/36.) 

" f R L obžalova-
v " , "d přezkoumav trest'nt vec -pro 1 • _., 'v 

Nejvyssl sou, 'k • 117/1852 ř z zmatečnistrznost 
nému ,pro zl,očin podle § 209 t~ .. za . c. . . ., 
obžalovaného zčásti odmí,t1, zeastl zalmll. 

Z důvod,,: 

.' § 385 č 1 b) tr. ř. uplatněná zmateční 
Z d1tvodu zmatecnostr podle. d " . dle zákona platného v Msto,-

t 'ť'e věc byla proJe nana po,. k'h 
stížnos Daml a, z . č' bl' chán na území platnosti slovens e o 
ric~ých zemich, "'ŠkOlI~ 11,~ď ~i,:poab:žalovanému za vinu kladen~ j:n ~a 
prava, P?dle kter~h? y, Y dl § 229 tr. z.slov. Je nerozhodne, ze. cm 

. návrh strhanym preclnem po t e "d' podle § 12 tr. z. slov. ma se 
b I dokončen V Praze, a I, v om ,pnpa e . 
.p~tťŽíti mímějšího ustanovení úkona slovenskeho. d 

d ' 1 k' . o ané podáni bylo a reso-
Zmateční stížnost nenÍ' důvo na .. n nm:ln v ze t<Jkže místem spá-

vané a doručené mi!l1'isters,tv~ spr~:t~dl~O:~~~nfrč~n~ byl sice přislušný 
ch<iní činu hyla PťaI~a: Pod

t 
e. ml d p Praze ale na základě delegac', 

ku projednání této vecI tres 111 sou v , 
, I···k . k' soud v Chustu ' 

projednava JI ra~s y '. k' I o čin spáchany' v tuzemsku 
N Od ~. á:chaný v CIZ'ozems ll, a e 

eJ e o cm. ~p" 'k čís 1 /1920 Sb. z. a n.) a proto 'se zma-
(čl. 1, Čí,s. 5 a cl. ll, ČlS. 3 za.· , § 12 tl' z slov Podle § 16, 
teční. stížnost mylně d.ov.ol;'Vá 3ust~kno~~ml/1920 S"b'z a I; ) v takovém • • "1 II č za. ,ClS.··· .' 
oclst. 5 tr. r. (ve znem c. ': t'h' 'du platného U' soudu u' nehoz 
,případě tř'eba udU u,~tan?ve11l tres m o ra 'ovati podle trestních zákonů, 
se koná Hze-ní, ak čm sam, se ~USl posuz 
platný'ch na místě sp,;chaneho ČInu. 

čís. 5716. 

S hlediska § 401 fr. zák. stačí použitlJístiny i k důkazu ~~mo, soud. 
'" b' I ooého který před přeltcentm ne-

Navrhl-Jí zvolený obhaJce o za;~ 'eilimno v nepřítomností obža-
odporoval návrhu zalo~~~vU, ,:b~ře~č~~í aby bylo hlavní přelíčení od
lovanélto, po provede~l1. :vnt pOroj'ev nes~hlasu s provedením hlavního 
ročeno, nelze to povazova I z!l ' 
přelíčení v nepřítol11l10stí obzalovaneho. 

(Rozh. ze dne 13. ří~na 1936, Zrn lV 545/36.) 

~\ 

". ~; 



~ Čí,s. 5716 ~ 
426 

Poškozený B. R. podepsal obžalovanému A. Š. kvitanci, jíž 
že přijal od něho 50 Kč. Obžalovaný pozdějí vymazal na onlvr7'~n, 
slovo »pades"Í« a mí'sto něho napsal »pět ti,sí'C« a k 
čení vyplacené čáslky (50 Kč) připsal dvě nuly. Když pak na 
škozený ,podal žalobu o zaplacení dluhu za dodané zboží 
činil 7.580 Kč), dostavil se obžalovaný do advok"'lní kanceláře, 
níoho zástupce poškozeného a předloživ padělanou kvitanci tvrdil, 
zaplatil na zažalovaný dluh již 5.000 Kč. O b a s o u d y niž š i 
s t o I i c uznaly obžalovaného vinným zl06n'em padělání soukromé 
tiny podle §§ 401, 402, odst. 2 tr. zflk. 

Ne j vy Š š í s o u d zamí.tl zmatečni s'tj,žnost o'bžalovaného. 

Z důvodt" 

Rovněž je bezd,ůvodná zmateční, stížnost, uplatněná na 
§ 385, č. 1 a) tr. ř. V této části zmatečnÍ' s,tížnost namí'tá, že MNU""'., 
na které je opravena číslice, není zpúsobíl:á k oklam"ni, a že UKaLitn! 
kvitance advokátovi ještě před soudním z"kwkem neznamen,r pou'žiti 
smyslu' zákona. 

Podl'e zjištění odvolacího soudu je ske na potvrzence patrno, 
čfsli'ce je opravována, ale odvolad soud dále uvádí, že nelze tvrditi, 
na potvrzence je na ·první pohled patrno, že je padělána. Z toho ov,)rlih 
odvolací soud, že tato změna je z:působj,lá uvésti v omyl. Tento názor je 
správný, neboť z opravy Hstiny nemusí, se nevyhnUltelně už 
i na její padělání. 

Pod,le ustanovení § 401 tr. z. se vyžadu~e, aby se pad.ěliané listiny 
použilo k důkazu trv,;,ní, pominutí, nebo změny nějakého závazku nebo 
práva, ale nevyžaduje 'se, jak odvolací soud spr,rvně do,vodil, aby šlo 
o soudní- důkaz; stačí i použltílistiny k mimosoudnímu dlvkazu, jako 
tomu, bylo v souzeném případě. 

Čin j,e dokonán :použitím listiny. Poněvadž podle zjištění obžalovaný 
použil potvrzenky" o niž jde, U' advokáta poškozeného za tím účelem, 
aby dokazoval za,placení vymáhané pobIedá'0ky, byl tím čin obžalova
ného už dokonán. Z toho důvodu je bezzákliadná výtka zmateční stíž
nosti, že by šilO o přípravné jednání aneb o bezltrestný pokus. Pokud hy 
tedy zmateční stí,žnost touto výtkou chtěla uplatňovat věcným ,polVka
zem důvod zmatečnosti podile § 385, č. I bJ, případn.ě c) tr. ř., je i v této 
části bezz<Lkladná. 

P,ři' p'řezkoumání' věcí shledal nejvyšší soud, že se hlavní- přelíčení 
,před soudem první stolke konalo v nepřítomnosti obžalovaného podle 
zák Č. 8/1924 Sb. z. a n. Předvolání k hlavnímu přel'íčeni., ustanove
nému na den 17. října 1935 bylo doručeno obžalovanému dne 1 I. října 
1935, takže od doručení předvolání k h,lavnímu přelíčení neiuplynula zá
konná doba 8 dnů a nebyly proto splněny podmínky § I, odst. 1, č. 3, 
věta prvá z,c,k. Čí's. 8/1924 Sb. z. a n. Při hlavním přelí'čení byl však pří
tomen zvolený athájce obžalovaného, který na počMku hlavního pře-
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'1 nepřítomnost obžalovaného na hlavním pře
jen nemocí omluv! 

, d usnesenim nařídil konati hlavní 
Na návrh veř~jného zal,obce ~~u z a n. v nepřítomnosti obžalova
.. ,podle zalk. ČIS. 8/1924 ď " hlavního přelíčení neodporoval 
, Zvolený othájce před prove emm . ' .. udu ale pusUI se do jed-

• . 'h • alobce anI u'snesem so , • I'č ' návrhu verejne o z, '.. hl ' konáním hlavního pre '1 en! 
čímž dal zřejmě na je~o, ze sou aSI s 

v nepřítomnosti obžalov~neh.~. . 'ini,l sice zvolený abh"'jce návrh na 
. Po skončení průvodmho nze~I' uc • obžalovaný je nemocen, ale 
dročení hlavního přeUčení z. duvodlU{ z~ obhá!j-ce ani tomuco usnesení 

o d tomuto návrhu nevyhovel a zvo eny . 
sou ' 
neodporoval. . '. , " " • n' ,o rovedeníi hlavníhO p!e-

Tento návrh zvoleneho obhajce, UČIn~IY P Pkonáním hlavního pre-

l 'če' nI' nelze po-važovati z.a .:projev nesou. aJsuI s § l' ·odst 1 č. 3 věta 
1 ' , . b" 1 něho ve smY's IU , ., ' 
líčení v nepř,ítomnosh o za ova kdyžtě hlavní p'řeHčení bylo už pro-
druhá zák. hs. 8/1924 Sb. z. a ~., rvní stoli,ce zmatečnosti, konal-II :a 
vedeno. NedopustIl se ,tedy I~;'u. ~ nepřítomnosti obžalovaného, takze 

ht okolností' hlavm pre lcem .' 
těc 'o ." 't' toholo důvodu zvláŠ'Íní a,palrem. 
nebylo potreba UClnI 1 z 

čís. 5717. 

I ) tr zák jde byla-Ii mezi ni a pa-
O zamčenou věc ~Ie § .~! 4 I, c , . " . ú~ slu majitelova zame-

chatele položena I?~ekažka, !I~ .ma ~~~ P~~~-Ii v~c v zamčené skřínce, 
zen nebo ztížen pnstup ~ Ve:~I, ne, ' 
II níž nechal majitel trceb khc v zamku. 

(Rozh. ze dne 14. řf.jna 1936, Zm 1696/36.) 

. • • , d' . k soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
N e j v y s S loSa ~ ja o .. . soudu mládeže v Praze ze dne 22. 

státního zastuipttelstvI do r?zsudk.U·l ''ll byl vinným proviněním 
května 1 936, jí~,ž .m)aJdtstVy/~ov~~ée~r~~~~e podle §§ 8, 171, 174 II c) 
jednaik dokonane, jednak neS~ on. rušil rozsudkový výrak, že foto
tr. z: a ~ 3.~ák .. č. 48/193,1 . ci zi ar~;s~dl<u byl věci uzamčenou, a ná-
graficky pnst"?], u,~edenr !~o . dl § 174 II c) tr. z. 
sledkem toho 1 kvahhkaOI ČInU po e 

Z důvoclů: 

Rozsudek napa~á .zmate~ní.~t!Ž~O~~'v~~~ze z~!:~~:::tiU~;~~~:'V~ ~8t~, 
ve proos.péch obvtneneho a ~dt~. d' podřadil odcizení fotografiokého 
Č. 10 tr ř., a ~o pokud SOdU ~ a eZ~í § 174 II c) tr. z., maje n~právem 
přístroje v cene 795 Kč po l"S anove 
za to že šlo o věc uzamčen. ou. b . • , přišel do 

, I' I to ohledu zjistH že o vmeny. ' 
Soud prvn~ stotce v. o~' . estřeženém ~kamžilku otevřel klíčkem, 

krámu ke K. S. vP. a ze Sl v n 
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který trčel ve dvířkách skřínk st'" ." 
tam fotografický aparát v cenl79~'J1~h.v klame, tuto skfínku a 

V tomto za prokázané t' . d .. ., . 
<leže skutkovou podstatu p~~~i,~~l~ .~~n: obvln,:ného shIedal soud . 
podle jeho názoru jsou u'zamčenými '~ě~z~, na ;Iece§ch Uizamčených, j 
k nJ;nž cizí osoby nemají volného ř' ,mJ po ,e 1~4. II c) tr. z. 
mUS1 nejprve zdol'a,ti řek >Ok I' 1StupU,. takle chte]1ce si je 
a věc, ab tato b I P .a::~, k,terou ~a]l'tel úmyslně položil 
stejno, ja~é ova: a chr.ane.n,a pfed C1Z1m1' osobami, při čemž 
napětím sil, ~ obvrn~~ pre:~Zka" zda ~ze )! zdolati větším neb 
klíčem. y, y tuto prek«zku' překonal, mwsil 

Je sice správné, že při sku,tko " 't' . nezáleží na tom zda.... ,ve poo,s ~te ,~radeže uzamčené 
napětí si'l nebo těle-snr n ~ j,eJ~mu ,o:stranem potrebí většího či ",,'C IIS1ne 
že překážkou položeno~~~ei. vu' e~, t\e nu'tno přihlédnouti i k 
ú rn y s I II !TI aj il tel n v a za~:ef:~ a e e ,~ věc,,, Imá! b)lti IP o 
nepovolaným (rozh. čís. 34 2328 23~~b ;hzen pnstup k věci no"h" .. 

Jestliže však ma'J'itel zavr'el sk.'" kl'.' 
3 
,42, 4804 Sb. n. s.). 

t 
' t. ,nn 1cem a ne hl" . 

rce 1, nejde tu o nějakow přek >Ok c a Je] v zamku, 
neboť trčí-Ii v záml<u kU,'; , . :z u ve ,~myslu předchozího VU>''la1ICe 
překážky, zamezu"íd ne

l
' nem v Ul P!,? pnstup k věci žádné ' 

vlastníkovy (srov] ro'zh ~' a2s8P302n zlezulíd přístup ten p 0 d'''l''e,namcki 
. . c. Vlci sb) a 11e'l t 

nou ve smyslu § 174 II ) t .. , s ,o pro o o věc c r. z. 

čís. 5718. 

Rozhodujíci soud má vžd t t ' 
nutí obžalobného senátu _ ř~Š~~m~ a ne - b~ze zřetele na ro"hc,ď-

. Byl-Ii .obžal.ovací spis náhr;d~h~ b:~ p0<ll!na ~ákonná '. 
zákonně, tato vada nemůže b 't' . ,~.omeho zalobce podán 
lobee pří hlavním přelíčení } I ,?~~tr~ena prohlášením veřejného 

Bylo-Ii soudní vyzvání ' ~~I pr§JI;m zastupováni obžaloby.' 
poškozenému a potom _ t! '~ 2!h odst. 4 tr. ř. doručeno, '. 
zás~upci, jest počítati osmi~e~í 0f!e ~ pvodkladu - i jeho '. 
vem zákona, od doručení vyzvání p!~~~~ir~depsanou v tomto ustano-' 

,.Zmatek podle § 385, čís. 2 tr ř v ,,?:,,~u. .. ' . 
ruSlY ustat;t0veni § 32 zák. čl. XXxVI:r:~i1-h soud vmníkovi trest 

. S hledISka § 11 por. nov. nelze napaď t' . .. 
mltn_ut návrh, aby nějaká okolnost b I nou I usn~sen~ JImž byl za-
rotcum vynechána. ,y a ze skutkove otazky dané 

Odev2jdal-liobžalovan' hat ľ ," 
nejde u něho o pouhé pří Yr!~~ . : l.s~b~1 zbraň k provedení vraždy, 
vr~ždy podle § 69, čís • .f § 278J~r n~~~ ?y~~ž o účaste?stvo na zločinu 
obzalovanýúčashtík věděi za jak':h k" t!r~~om nesejde na tom, zda 

Ustanoveni § 288 tr /k ' ye ?? ? I bude vražda provedena. 
nebyl spáchán. . a. predpoklada, ze aní vražda, ani její pokus 

" m V 394/36. ) (Rol'h. ze dne 14. říJ'na 19'36 Z I 
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1'1 e j v Y š š i s o u d, přezkoumav trestní věc proti I. H. a spol. pro 
>,ZllOC1n vraždy a j.: I. vyhověl' zmateční· stí'žno-sti obžalovaného I. H. a 

obhájce; z důvodu zmatečnosti podle § 384, Č. 11 tr. ř., zrušil rOZ
sudek porotního soudu v č,;,sti týkající se odsouzení tohoto obžalova
néhO, trestní řízení proti tomuto obžalovanému ve smyslu § 42, ods\. 5 
tr. ř. zastavil a ve smyslu. 1.ods\. § 158 tr. ř. naříclH, aby zatčený I. H. 
bVI ihned pr-opuštěn na svobodu,; II. z úřední povírtllO'sti z ctůvodLV zma
téčnosti podle § 385, Č. 2 tr. ř. zrušil rozsudek soudu prvé stoli-ce ve 
výroku o hlavním trestu obžalovaného j. M. a vyměřil mu podle § 32 
zák. čl. XXXVI:1908 s použitím § 91 tr. z. trest káznice v trvání, 10 
(desíti) let; JIl. zmateční stí,žnostobhá'jce obžalovaného M. B. zčásti 
odmitl, zčásti za.mí,tI. 

Z důvodů: 

K bodu I. výroku: 
Zmateční stížnost obžalovaného I. H. a jeho obhájce byla založena 

na čí,selně uvedených důvodech zm"tečnosti podle § 384, č. 1, 5, 9 tr. ř., 
§ 29, č. 3 a 4 por. nov. a § 385, č. 1 a), bl, 2, 3 tr. ř.; věcným pouka
zem však upI.ahtuje též důvod zmatečnosti podle § 384, Č. 11 tr. ř. Nej
vyšší soud se obíral především tímto poslednějším důvodem zma'teč-
nosti a shledal, že byl právem Ulplatňován. 

Proti \. H. bylo k návrhu stMního zastUlpitelství ze dne 25. dubna 
1935 lUsnesením vyšetřujícího soudce ze dne 27. dubna 1935 zavedeno 
vyšdřov"ní pro účastenství, na zločinu vraždy podle § 69, Č. 1 a § 278 
tr. z., spáchané tím, že tento ohžaJ.ovaný během roku 1934 a 1935 na
vedl \. S., aby zavraždil f. A., a za tímto účelem předal mu dne 23. 
března 1935 v01,enskou pušku s ostrými nilboji. Po provedeném vyše
třování státní zastupitelství prohlášením ze dne lO. ledna 19.36 upustilo 
ve smyslu § 254 tr.ř. z důvodů § 101, Č. 3 tr. ř. od obžaloby proti I. H., 
načež vyšetřující- soudce usnesením ze dne 16. ledna 1936 wvědomil 
o tom poškozenou vdovu j. A. s tím, že žádá-li, aby bylo v řízení proti 
L H. pokračováno, aby převzala proti nému zastupování obžaloby a 
do osmi dnů od doručení tohoto vyzvání to vyšetřujídmu soudci ozná
mila, nehoť jinak bude ří'zení proti něnm podle 4. a 5. od'stavce § 42 

tr. ř. zastaveno . 
Toto usnesení bylo pošJkozené j. A. doru-čeno dne 28. ledna 1936, 

ona však v osmidenní lhůtě žádné prohlášení v uvedeném smyslU' II vy
šetřujícího soudce neučinila. Telprve dne 7. března 1936 žádala poško
zená j. A., aby příslušné usnesenísoúdu bylo doručeno jejimu práv
nímw zástupci, advokátU' Dr. A. O., což se stalo dne ll. března 1936, 
načež tento dne 14. března 1936 podal jménem poškozené obžalovací 
spis ,proti J. H. pro účastenství na zločinu vraždy, spáchané na f. A. 
tím, že v roce 1934 a na začátku 1935 popuzoval a naváděl účastníky 
komunistické schůze, mezi ními J. S. a j. M., aby f. A. zabiii. 

Obžalovaný \. H. sice v námi,tkách proti obžalovadmu spisu žádal, 
aby obžalovaCÍ spis byl zamí,tnut jako opoždě'ný a trestní Hzení proti němu 
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aby bylo zastaveno. žalob-ní senát však usnesením ze dne 6. dubna 
dal tohoto obžalovaného v obžalobu podle obžalovacího spísu 
soukromé žalobkyně, aníž se v odůvodnění, tohoto usnesení ",,,,rl 0_2 

námi,tkou obkal. 
Stejný návrh na zamHnu<U obžalovacího spisu a na zastavení, 

ního řízeni u6nil obhájce tohoto obžalovaného při hl,avnim 
u prvniho soudu, avšak tento soud jeho návrh rovněž zamítl s 
něním, že obžaIovaJCÍ spis už nabyl' právní moci. Tento postup 
první stoHce napadá zmateční, stížnost tohoto obžaliOvaného a jeho' 
hájce s poukazem na důvody zmatečnosti podle § 384, Č. 1 a 9' tr. 
Ve skutečnosti nejde tu o tyto důvody zmatečnosti, nýbrž o důvod 
tečnosti, podle § 384, Č. 11 tr. ř., neboť jde tu o řešení, zda Za'!{!'a,den 
rozsudku ohledně obžalovaného I. H. byla zi;konná obžaloba, 
otázka, zda poškozená byla oprávněna podati obžaliOhu- tak, jak jl; 
dala, spadá pod ustanovení, § 384, Č. 11 tr. ř. 

Soud první stol,ice neprávem uznal, že nepam do oboru 'j,eho pu,soID" 
nosti tuto otázku řešiti, když ji už řešH žalobní senát. Soud první 
přehlédl, že u1snese.nÍ1m žal'Ohního senátu má býti pouze řešeno, zda 
má trestní, ,ří,zení zastaviti, či zda je tu základ pro nařízení hlavního, 
I'í'čení, že však rozhoclujíd soud má samostatně řešiti tytéž otázky, 
rým; se měl předběžně obírati žalobní senM. Zejména má ro"hc,dujíCí 
soud vždy řešiti otázku, zda je tu< zákonná žaloba, a toto řešení 
býti napadeno v opravném prostředku proti rozsuclku z důvod'l 7m""t,,,,_, 
nosti podle § 384, Č. 11 tr. ř. 

Výtka, že rozsu<dek proti obžalovanému I. H. byl vynesen bez 
konné obžaloby, je oprwvněna. Jakmile stá,tní, zastupi'telství ,uipu,stH,o 
obžaloby během trestního řízení" nastal příp'ad § 42, odst. 3 až 6 tr. 
a usnesení vY'šetřujídho soudce ze dne 16. ledna 1936 odpovídalo 
konu. I když poškozená už před tím ustanovHa advokMa Dr. O. svým 
právním zástupcem a u soudu žádala, aby soudní rozhodnu1í byla jemu 
doručována, doručení- onoho usnesení, jež se stalo dne 28. ledna 1936 
k rukám poškozené, nebylo neplatné, nehoť ustanovení' 1. odst. § 79 
tr. ř. dovoluje domčiti soudní, rozhodnutí, (krom předvolání) bud' straně 
nebo jejímu právnímu zástupci. Proto osmidenní lhůta podle 4. odsl. 
§ 42 tr. ř. měla se ,počítati ode dne 28. ledna 1936. Druhé doručení, 
onoho usnesení k rukám prá'vního zástupce poškozené neoclpovídalo zá~ 
konu a nemohIo pro poškozenou založi,i novou lhůtu' k uplat'ňování prav 
náhradní soukromé žalobkyně. 

Poněvadž tedy osmidenní: lhůta, počHaná ode dne 28. ledna 1936, 
uplynuIa, aniž poškozená převzala za,stupování obžaloby, mělo býH 
trestní ří.zení zastaveno. Po ulplynuh této lhůty poškozená už neměl,a 
práva převzi<ti zasto,upeníobžaloby a podati obžalovací spis. Proto obža-, 
Iovací spis, podaný poškozenou dne 14. března 1936, nebyl zálkonnoll 
cJbžalobou a měl býti zamí,tnut. Byl,.!i však tento obžalovací spis nezá
konně podán, takže nemohl' býti: předmětem trestního řízení, nemohla 
býti tato podstatná vada sanována tím, že veřejný žalobce za hlavního 
přehčení prohlásil, že přebí,rá zastoupení. obžaloby. Tímto prohlášením 
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ákonn' úkon státi zákonným. Při tom se krom. t~ho 'p0-
, :~ ~~zedené ,~rohlášení veřejného žalobce nebylo podamm Jeth? 

,tn1:ýj{a, z, obžalovacího spi'su, který i jinak n,e,?ohl;bylt s~mosta ne 
't' "předpi,sů trestního řádu o podam obzaIovaclho SpiSU. 

bez se rem. , dokud se týče obžalovaného I. H., byl 
• Rozsudek porotn,lho s~u bU, loby' ~ J' e v této části dotčen zmatkem 

vynesen bez za,konne o za, . t" ť ť 10 
§ 384 č 11 tr ř. Proto, bylo vyhověno zmatečm s Im~'s l' o za : , , rl'· h . <ibhá'jce z tohoto důvodu zmatečnosh napadeny 

Vo'"'''' Lb i : ,~~st~ týkajíd 'se tohoto ohžalovaného z.ruŠen ve v'ýr~ku 
.' tre;tu útratách trestního ří'zení a nárocich :oukrom:op~a,vmCh 

o v~~~ladě 1. 'odst. § 34 por. nov: a 1. odsl. § 404 tr. r. a poneva z nem 
třebí dalšího řízení bylo toto zastaveno. 

zapo " ' k " 
K bodu II. vyro u. , . M n' vinným zloči
Napadeným rozsudkem byl obzalovany J. . ~,zna y "(' § 1 zá-

" dl § 278 tr z Na základě tohoto § a s pOUZI' 1m . ' 
vrazdy po e . . b I mu 'ako hl<l'vni trest uložena kázmce 

~~nt 7 č;~k~~ /~~~! ~~d~é:? niist~,~ vYI~olo;e~é~~ st~~f~~ ~~i~č~~~u~řj~ 
dem narodH se tento obzalo,vany dne,' v" na" , biJ M uznán 
. ' acleném rozsudku správně m'edeno. un, ]lmz ,y . ',. , 
I.V ~a'Pl odle rozsudku spáchán 26. března 1935. )e proto. zr,eJme, 
vtnny':!, by p. db" h'ní činu sice Ul překroól osmnacty, ale 
že ohzalovany v oe spac a , ' 

dosáhl ještě dvacátého roku sveho veku,. 
ne. § 32 'k čl XXXVI: 1 908 stanovi, že k,áznici 0, dl? cl? 15 

Zakon v za.·. . " I č' ktery zakon 
roků má býti pot:estw~ ~a,?hat~~í ~:~~~~vs~ds;Ž Zv °d~~~' č~~u sice dosáhl 
stano;,í t;est sm~t~ ane. ~o~IV~vacátého r~ku svého věku. Tím vyloučil 
osm,nactethko, ~vsak'r!'pea'dJe:sut:zí,tí předpisů, které ukládají' trest smrti aneb 
§ ten v ," ~ve':n. IP' 1 ' 
dož;votm kazmcI. .. t " kon 

Na zločin kterým byl obžal,ovaný H,znáJn vll1'nym'ds a~o~lk' za bz' a, 
, . M'I b 't' t zohledem na uve "[lY ve O' § 278 tr z trest smrti'. e, y I pro o v" , , ", § 3? 

~ovaného io~uto utoženýtrest výhradně pObdled' saazbYe spt~~~:e~:z;y sia~ 
. 'k čl t 'ci dočasný trest na svo .o e, n, 

Olt. zaJ. ., s anOVI' ,"', t 'ť V důsledku toho ovšem ne
novené v § 278 tr. z., uklada'Jlcl tres smr I'. " novení § 1 zák ze 
přkházelo v úvahu př! výmě-ře treslu J. ~. :~,,~s~~ení hlavy VII. ~še
dne 3., kV,ětna 1 934'k ČliS. :k

l dS~~t~ ~s~~~~v~ní jednají o výměře trestl! 
obecne častl tr. za ., po Ul 

(§§ 891--93 tr. z.). .. odl" 
Když naproti tomu byl obžalovanému J. !':'. tres~bvymeren Pa n~ 

. § 278 t § 1 zák ze dne 3. května 1934, CIS. 91 '. z. a n." '"t 
, r. z. a'i čl xXXVI'19D8 zavini,l, prvostu.pňový soud zm~tecno, 
podle § 132§Z'"3k8'5 Č'I'S 2 tr'ř J'jŽ stěžovatel nevY'týká, jíž však Je podle 
ve smy's'lL " , ,. .., . b ť • k talo v ne, 
§ 385 odst 2 tr ř. dbáti z úřední' povinnoslt, ne o ,~e ~a,,, s ," 

C b', I' 'ho Bylť tento odsouzen podle pnsnejsl sazby, nez 
prospech O' za ovane. . dl I d t § 33 por 
která byIa podle zákona p!íIPustná. !3yl proto lO, ~oz~:desk';e vý~okr; 
nov. pr? zmíněnoub, zlmate~~hoost] ~ul:e~en~~'~:eset~u byl znovu vY'měřen 
o hlavmm trestu o za ovane . . 
podle § 32 zák. čl. XXXVI:1908. 
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K bod u III. vý r o k u': 
ZmMeč~í stížn,ost ,obhájce obž,alovaného M, B, namítá, že soud 

kl,adem otazek, tykaJlnch se obzalovaného M, B" porušil 
ustanovem § 3 až 11 pOL nov, Zmateční sUžnost neni však v . 

Veřejný žal,obce žaloval obžalovaného M, g, pro účastenství, 
§ 69, Č, 2 tL z, na zločinu podl'e § 278 tL z" jehož se dopustil iento ' 
lovaný tím, že po předohozí úmluvě předal I. S-ovi vojenskou, 
s dvěma náboji, aby jí zastřelil f, A" a po provedení vraždy S-cm 
iuto pu'šku v lese, tedy .usnadnil L S-ovi spáchání zločinu vraždy, V 
vodnění o obža~ovacího spisu bylo dále urvedeno, že obžalovaný M, 
podle puvodm úmluvy s L S, měl se sám zúčastniti provedení 
že však později S-ov i řekl, aby si vzal jiného společníka, 

Veřejný žalobce po provedeném průvodnfm řízení předložil ve 
§ 2 pOL nov, osnovu otázek, v nichž tento skutkový stav urvedL 
§ 5" ods~ 2 P?L nov" mHsoud Iskutečnosti uvedené veřejným Ldl"uO(:elll 
uómt, predmetemotazek, Pokud tak učinil, vyhověl zákonnému 
novení a nezavinH tvrzený zmatek 

Jinak ph hlavním přeUčení bylo ,přečteno trestní oznámení četníci". 
podle něhož obžalovaný B. ,před četníky doznal, že odevzdávaje, 
S-OVl poradil mu, aby si našel j:iného~polečníka, a že po vraždě , 
pušku V lese, Též obžalovaný S, uvedl toto ve své vý,povědi u ""''''I'IlO 
UčenÍ. Proto nesprávná je námi,ika zmateční stížnosti, že tyto V~V"'U'11 
nevyšly při hlavním přelíčení na jevo, 

P?ukaz z,mateční stížnosti na ustanovení § II por, nov, není 
padny, ~e~ot_ s hledl'sk~ tohot? ·ustanovenl zákona lze napadnouti UL'uz'e, 

usnesem, ]lmz byl' zaml,tnnt navrh strany, aby něj",ká sl<utková V'~U""'U" 
byla pOjata do skutkové otázky, nikoli návrh, "by 'nějaká okolnost 
ze skutkové oti~ky vynechána, Proto neodpovídal zákonu návrh U UIlli'j 'ce, 
",by ze skutkové o'Íázky, da,né porotcúmpod.le návrhu stMního 
plteJ,ství, byly některé skutečnosti vynechány, 

, Obháj?e obžalované.ho B: d,ále žádal, aby soud dal porotcům J"""""' 
pravnl ?taz~u na kvaltltkacl Ci'nU' tohoto obžalovaného (spočívajícího 
v tom, ze predal L S-OVl VOjenskou pušku s náboji za účelem zastřelení 
f, A,) podle § 288 lL z" dále skutkovou otázkou toho znění že se obža
lovaný B. dodatečně rozhodl, že sám neu:smrtí f, A, a toto sdělil L S-ovi' 
a ko~ečně dal,ší právní otázku o tom, že obžalovaný R tímto ' 
upusal od svého ,původního úmyslu, Soud ani zamítnutím tohoto navrIlIU,: 
neporuši'l rozkazujídch ustanovenÍ' § 3 až 11 pOL nov, 

, ~okud zmateční stí:žnost tvrdí, že tyto otázky měly býti dány na 
:'1l'ste otazek navrhovaných veřejným žalobcem, stačí poukázati na to, 
ze, podle 2, oclst § 5 pOL nov, soud byl povinen především položiti 
otaz~y pOd:e ob~aloby, Jde tedy pouze ,o řešení, zda otázky obhájcem 
navrzene mely byh dany jako vypomome, Am v tomto smyslu není však 
zmateční stížnost v právu, 

Poněvadž i podle návrhu obhájcova porotcům měla býti dána skut
ková ~thka: podle niI,obžalovaný B. předal L S-ovi vojenskou, pu'§ku 
s ostryml naboJl, aby JI byl zastřelen f, A., a poněvadž podle obsahu 
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skutkové otázky první sku:piny ve spojitosti s obsahem prvé skute 

otázky třetí skupiny obžalovaný L S, touto puškou skutečně za
f, A" není tu skutkového z"kl~du· pro podřadění trestného činu 

'.ni1ž'IIOValoe'110 B. pod ustanovení, § 288 tL z" které předpokládá, že ani 
ani její pokus nebyly spáchány, což v tomto :případě není, neboť 
byla spáchána, To, že obžalovaný B, odevzdal pachateli L S-ovl 
zbraň ku provedení vraždy, vyčerpává skutkovou :podstatu úča

stenství podle § 69, Č, 2 tL z, na zločinu podle § 278 tL z, bez ohledu 
na to, zda obžalovaný B. vědělo tom, za jakých okolností bude vraždá 
prove,dena, I kdy,ž ob~alovaný B, původně za,?ýšlel zúbstni~i, se ~nten
sivněJi, provedem vrazdy, p",k ale ,se obmezll na poskytnub ',pusky a 
ostrých nábojů jako nástroje k spáchání vraždy, nejde tu o přípravný 
čin, jak to namítá obhajoba, nÝ'brž o účastenství na vraždě v roU po
mocníka, Pro posouzeni činu obžalovaného B. jako účastnfkapodle 
§ 69, Č, 2 lL z, je však nerozhodné, že prý L S-ovi prohlásil, že se sám 
osolmě nemíní zúčastnHi provedení vraždy, když zároveň dal pachateli 
smrtid nástroj za účelem vY'konánÍ' tohoto zločinu, 'který též byl vyko
nán, Nejde' tedy o pokus vraždy ani u' pachatele ani u pomocníka viny, 
Nebylo by tedy možno mluviti o upuště·ní od zločinu účastenství na 
vraždě podIe § 69, Č, 2 a § 278 Ir. z, Soud zamítnutím obhájcova náJvrhu 
na položení uvedených otázek neporušil ustanovení § 11 ,pOL nov" neboť 
toto z"mí.tnutí 'se zakládalo na d.ůvodu čerpaném ze zákona, Důvod zma
tečnosti podle § 29, Č, 4 pOL nov, byl: tedy obhájcem obžalované'ho B, 
ve smeru shora uvedeném neprávem uplatňován. 

čís. 5719. 

Ke skutkové podstatě § 4 zá!wna o ochraně cti se vyžaduje, aby se 
'výčitka trestního stlháni nebo trestu stala v úmyslu pohaněti (animus 
iniuriandi); takového úmyslu tu není na př., sledoval-Ii pachatel pollika
zem na trestní stíháni nebo na trest zájem veřejný. 

K výkladu pojmu veřejného zájmu (§ 6, odst. 3 a 4 téhož zákona). 

(Rozh, ze dne 16, října 19G6, Zm II 293/36,) 

Ne j vy Š š f s ou cl ja;ko soud zmšorvaci zamítl zmateční stížnost 
SOukromého žalobce do rozsudku krajSkého soudu v Moravské Ostrav~ 
ze dne 27, dubna 1936, 'j.Ímž byl obžalovaný zproštěn podle § 259, Č. 2 
tr, ř. obžaloby pro' přečin podle §§ 2, 3 a 4 zákona čís, 108/1933 Sb,' z, 
a n, o ochraně cti, ,případně pro přestupek podle § 4 zákona Č, 124/1924 
Sb. z, a n, 

Z důvodů: 

Neodůvodněná je námitka, kterou stížnost napadá s hledi:ska zmatku 
čís, 10, správně 9 a), § 281 tr, ř, právní. závěr soudu, že větou pozasta
veného článkU': »p" 'který byl již odsouzen na deset dnů vězení podk 

Trestní rozhodnuti XVIII. 
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zákona na ochranu republiky«, neni opodstatněna skutková 
§ 4 zákona Č. 108/1933 Sb. z. a n. o ochraně cti. Nalézací soud, 
se předpisem § 8, odst. 3 citovaného právě zákona, přihlížel při 
zeni smyslu a ohsahu této věty k obsahu celého zažalovaného 
a výstižně a správně z něho dovodil, že nešlo o ví'čitku OdSOllZ 
v úmyslu, wby tím byl soukromý žalobce pohaněn, nýbrž že šlo o 
zomění, že často nehodní Poláci mají v Československé republice 
městn,"ní na úkor Čechů. K odůvodnění, které pro tento závěr uvedl 
lézací soud, bylo by dodati, že se zřetelem k zaměstnání SOlllllkrr.mó 
žalobce v článku výslovně zmíněnému a vzhledem ke konečné 
článku: »Snad si toho všimnou příslušni čínitelé«, šlo tu zřejmě o 
zarněnJ úřadů na státní nespolehlivost soukromého žalobce, zamě·stn 
něho v železn,čním podniku, tedy v obom s hlediska obrany státu 
důležitém. Tomu-li tak, nelze důvodně vytýkati právní mylnost 
ného závěru soudu, jenž si· uvědomi.l, že se ke skutkové podstatě 
zákona o ochraně cti vyžaduje, aby se výčitka trestního stíhání 
trestu stala v úmyslu pohaněU (animus inimiandi), a že tato Sklltk.", 
podstata není splněna, jestI.iže tu takového úmyslu není, jako na 
tehdy, když pachatel sledoval poukazem na trestní stíhání nebo 
zení zájem veřejný (viz rozh. Č. 2965 Sb. n. s.). 

Bezvadný je výrok nalézacího soudu, jemuž stížnost odporuje 
kem podle čís. 9 b) § 281 tr. ř., že se obžalovanému podařil 
omluvitelného omylu co do článku nadepsaného: »Vzpomínka na 
vražděného«. Zjistil-li nalézací soud o soukromém žalobci že je 
svým nepřátelským vystupováním proti ČechUm a proti ce:S'KClSICWens!cé 
republice, že byl již odsouzen správním úřadem pro politioké 
při oslavě 20letého jubilea založení polské školy desetidenním, 
se týče osmidenním vězením, že schvaloval provoka·ční zprávy 
katovickým rozhlasem dodávwje, že jsou-li polské noviny II nás KOnl1iSC 

kovány, musí se Poláci starati, aby příslušné z:právy přišly do ro:zhlaSI1{ 
že vypravoval přiběh o hoštění a přemlouvání otce Poláka českým 
lem, aby posílal.dítě do české školy měsíc před tím, nežli laková ZUllava' 
byla rozšiřována katovickým rozhlasem, :paJk se zřetelem k uSllanovl~nt 
§ 6, odst. 2 b) a § 8, odst. 3 z"kona o ochraně cti nutno odmíl:nouti 
ja,ko bezdůvodnou námítku stížnosti, že důkaz omluvitelného 
proveden nebyl, kteroužto námitku ostatně zmateční stížnost ani 
nerozvádí nějakými úvahami, opřenými o výše uvedená roo'S1lrlk,nvá 
zjištění. Pouhým brojením proti právu nalézaciho soudu volně ho,dll()titi 
výsledky hlavního přelí1čení a nikoli záJkonným doličováním uplatňova
ného hmotněprávního zmatku Č. 9 b) § 281 tr. ř. jsou vývody, jimiž 
smnost napadá hodnověrnost svědků a rozsudková zjištění na základě 
svědectvi jich soudem učiněná. Novotou. v řízení zrušo·vacím nepřípust
nou je tvrzení stížnosti, ostatně nij:l!k nedoložené, že katovioký rozhlas 
nehlásil 7. října 1935 ZlPrávu, jak ji potvrdil svědek V. H. 

Nalézad soud nepochybil ani, když vyslovil, . že uveřejnění se stalo 
ve veřejném zájmu. Máť zaji·sté veřejnost obzvláštní zájem na tom, aby 
zvěděla, že železniční zaměstnanec, tedy veřejný zaměstnanec v oboru 
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. , .. , . kladný poměr ke státu, jehož 
obra~u státu v~I~1 Id~I:~~\~~, ~~:'~OStí bedlivě w svědo?,itě ~báti: 

. m,: po~le svye sr t .. ředpisy jimiž se za'bezpečuJe vereJny 
. . ze~restupuJ.e 'P a ne / s rozšlřovatelem zpráv, které JSOll s to, 

.hr.la()"" a khd, a ze Je ve sty I~.'I eklid v soužití obyvatelstva žijícího 
pokud se zve ICI y n J e proto bezdůvo~ná .n~mitka stíž-
. • . . obsažen' ch v zažalovanem cl:l!nku o s.ou-

že uvadem • .. YJ'mu Pokud stížnost tuto námItku 
<kromem žalobci nebylo ve ver.eln;m za, ". b rozsudek byl vy-

popíráním sprá.vnoslt predPokladu; .h~k~bč~né československé 
že všichni zamestnanCI, 'p°l~~? s~s/ státu a českému obyvatel.-

národnoslt vyvI]e I . mn • d kl dll' 
repuDllKy . e stížnost na scestí, neboť z takové~o pre .po a 

. soud při ř~šení otázkY,veřejného zájmu nevychazel a nIC tako
n.alewv··'rozsudkUl vysloveno nem. 

Cis.5720. 

možno kvalilikovať v smysle § 357 b(338() :r~i::ry": 
ak · á hanánaúkor tejže oso Y pr • 

,.I",,1n len vte?~, I.e sp . c ked' ide o .trestný čin pokraco-
útokoch proti Jedne] osobe len vt;~y ;tnených cudzích hnutel'ných ved 
vaci) a hodnota tak. bezprávne pnv a 
je vačšia než 500. Ke. .h" I ti len pri krádežiach a nel'ze jej 

Sčltacia zásada § 335 tr. um. P a 
. použiť 1.1 iných trestných činov. 

(Rozh. zo dňa 17. októbra 1936, Zm III 410/36.) 

. eci roti M J pre sedemnásobný 
N a oj vy Š š í s ú d v trestne]. v ~striedk~' re zachovaníe práv-

. prečin sprenev.ery vyhovel oprav~.~m:u prrokuratúro~ podl'a § 441 tr. p. 
nej jednotnosít, pod. aném.u genel a n. Pkral"SkéhO]' ako odvolacieho súdu 

I '1· pravoplatnym usnesemm. • • . 'k a vys OVl, ze.. . _ . To 203/36-11, bol. poruseny za on 
v Nitre zo dna 7. apnla 1936, c. ]. 3 zák čís 31/1929 Sb. z. a n., 
v ustanoveniac.h §§ 357, 33~ tr. Zci.a O§dU for~áln~j zmátočnosti podl'a 
nako-l'ko bol tymto usne~emn: z § ~;4 odst 1 tr. p., zru.šený rozsudok 
§ 384, čis. 4 tr. IP· na. zakla~e 11 fe'hruár; 1936 Č. j. T 140/36-7, a 
okresného súdu v šal~ z~ dn: '. stúpil štitnemUl zastupítel'stvu 
tomuto súdu bolo ulozene, t y SpIS~ ~~sledku toho zrušil najvyšši súd 
v Nitre ~ príslušn~mu po-kra .~van~~~tavca § 442 tr. p. a príkázal kraj·· 
usneseme to podl a posled~~ o N't e akosúdu .príslušnému, aby VD 

~~~~~JI~r~~~:~I~~~~~ur~:h~d~ o I :d~olaní obžaLovaného. 

Dovody: 

. . d. šali zo dňa 11. februára 1936, Č • .i-
Rozsudkom. okre~nthO s.u ~ J odsúdený pre .sedemnásohný tprečlll 

T 140/36-7, bol ohza ovany .' . chany' tým že v dobe pred dňom 
sprenevery podra §§ 355, 355 tr. z. sp" " 28' 

I., 
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4. febrára 1.936 v Šalí: 1. zastavil a poškodenému nevrátH 
v ce~e 80 Kc, prevzaté do opravy dňa 25. januára 1936 od E H 
dal. leden pár zlatých náušnic v hodnote 150 Kč, prevzatý ·dň;. 
nuara 1936 do opravy od A. T., 3. predal zlaté náramkové 
v hodnote 290 Kč, 'I:.revzat~ dňa 27. januára 1936 do opravy od 
4~ sebe zadr~al: a poskodenemu nevrátil hodinky v hodnote 50 Kč 
dna 18. )anuara 1936 Iprevzal, do opravy od A. M., 5. tretej osobo' 
vreckove hOdmky v hodnote 20 Kč, ktoré dňa 1. lebruára 1936 
d? opravy od A. B., 6. zastavil a poškodenému nevrátil vreek~ . 
d,nky v hodnote 7 Kč 50 h: ktoré pri~,al dňa 25. januára 1936 do Ve 
od F. T., 7· zast.avII a poskodenému nevrátil vreckové hodinky v ' 
note 50 Ke, ktore dňa 20. januára 1936 prijal do opravy od A K 
pre sprenevery I1páchané na úkor roznych osob, pri ,čom v žiadno;; 
pade hodnota spreneverených hnute!'ných ved neprevyšovala 500 

Proti tomuto rozsudku' ohlásil odvolanie len obžalovaný čo do 
trestu. 

Krajs:ký ,úd v Nitre jako, súd odvolací usnesením za dlÍa 7 
1936, č. ]. To ~03/~6-11, zrušil citovaný rozsudok okresnéhosúd~ ~ 
vodu formalne] zmatočnosti pod!'a § 384, čís. 4 tr. ,po na dklade § 
odst. 1. tr. p. z toho dovodu, že v súdenom prípade ide o zločin 
ne~e:y podl'a § 35~ tr. z., ked'že úhrnná cena spreneverených ved 
vysule 500 Kč, obzalovaný bolpre prečin ~prenevery už pat'krát 
sja.~y a od o?pykan.la posledného trestu: ešte neupl'ynulo 10 
ulozllokres~en:u sudu, aby spisy postú,pil štátnemu 
v Nltre k pnslusnému pokračovaniu. 

. S ,~rávnym názorom od,volacieho súdu o kvalifi:kácii. činu 
su~laslť. Odvolací súd pri riešení, ved mylne vykladal ustanovenie 
p;lpadn.e§ 338 tr. z. v znení § 3 zák. č. 31/1929 Sb. z. a n. Pod!'a 
zakonnych ustanovení l'ze totiž spreneveru kvalifikovaťako 
vtedy, ked'. jesp<khaná na úkor jednej osoby (pri viacerých 'ÚÍ(lkClch 
p,roh ledne) osobe l,en vtedy, keď ide o trestný ón pokračovací) 
v t~~to I?r:~ade hodnota bezprávne pri'vlastnených cudzích h"n"tol'n{".li 
vecu Je va~sla než ;"00 Kč (Zrn I1I 67 /35,č. 5406 Sb. n. s.). Nemá 
oporu v ~ilkone pravny .. názo~ odvoladeho ,údu, že má byť sčítaná. 
nota ,:,eel s,preneverenych v I a c r 'o zn y m O s.o b á m. 

Pn~vaHfik~vanÍ' sprenevery za zločin nel'ze spočítat' hodnoty' 
l1even?nych vecI tak, ako ustanovuje § 335 tr. z.pri krádeži" lebo 
noveme §335 tr. 7' ?bsahuje zvláštne o,pat,enie (lex specialis) 
,~er analoglam II I,nych trestnt?~ činov použiť nel'ze a ktoré preto 
spren. ev.ere mohlo by. byť pouzlte len vtedy keď by t 'k výslovrt" 
nanaďo al č • k k ,o za on. 

v . ' •. o vsa, ZD zá, ollJl'ých ustanovení' o sprenevefe nevyplýva'. 
Ponevac ~ teda od~olací súd sčítal ,hodnotu spreneverených 

:' S!=~E')lCh r;lZnych .?sob a I,en tak li'stáHI, že hodnota týchto vec! v 
Jeva~sla!,e~ 500 Kc,.~ v dosleclku toho zrušil rozsudok okresného 
m.lenrac, ze Ide.o zlocI,n sprenevery, powši1 tým zákon vo vyše ci,toV;lC. 
nych ustanovenlach. 

- čís. 5721 -

čís. 5721. 

Bol-Ii obžalovaný odsúdený pre z I O čin podl'a zákona na ochranu 
'rep.ubl1íky teprv nálezom opravnej stolice, má táto sama vysloviť i vy
IáČ(~OI" podmieneného oosúdeniav smysle cit. zákona, a to aj vtedy, 

zločin bol 50 zretel'om na použitie § 92 tr. zák. kvalifikovaný za 
eč i n. 

(Rozh. zo dňa 20. októbra 1936, Zrn 111 480/36.) 

Na j v y Š Š Íi S úd v trestnej veci ,proti A. H., ohžalovanému za 
""·.'~~i~:?~~'; 'P;;O~;d~I:~'a § 15, Č. 3 zák na ochr. r€!p., zamietol zmatočnú sťažnost' 
" ; z úradnej moci na základe dovodu zmatočnosti pod!'a 

Č. 4 tr. p. zmšil najvyšší súd podl'a § 34, odsl. I por. nov. roz
..",UU'~ vrchného súdu vo výroku, ktorým bolo Ulložené súdu prvej sto

aby dudato,čne rozhodolo pOdmi'enenom odsúdení, a uložil 
·•· ..... ~f~~~~:~~ súdu, aby vo vlastnom obore pósobnosti rozhodol, či obža-
" . pnvo!'uje podmienený odklad výkonu trestu aleho nie. 

Z dovoclov: 

Pri preskúmaní, ved z úradnej povinnosti presvedčil sa najvyšší súd, 
že rozsudok vrchnéhosúdu je zmatočný vo výroku, ktorým uložÍ'! kraj
skému súdu, aby pod!'a § 7 zák. Č. 562/1919 Sb. z. a n. rozhodol O pod
mienenom odsúdení. Obžalovaný bol teprv rozsudkom vr·chného súdu 
odsúdený pre zločin výzvy k trestným činom pod!'a § 15, Č. 3 zák na 
ochr. rep., lebo rozsudok krajského súdu bols,prosťujúci. Pod!'a § 7, 
ódst. Izák. zo 17. októbra 1919, Č. 562 Sb. z. a n., a plenárneho rOz
hodnutia najvyššieho súdu: z 3. júla 1923, č. Pres. 466/23 je súd prvej 
stolice povolaný rozhodovať o podmienenom odsúdení, a to pod!'a ple
nárneho rozhodnutí a najvyššieho súdu ZD 7. apríla 1924, čís. Pres. 
1510/23 i vtedy, keď teprv rozhodnutím opravnElj: stolice vlÍšl", nutnosť, 
aby o podmienenom odsúdenÍ bolo u"ažované. Tieto predpisy boly do
plnené § 35, veta 1 zák. z 19. marca 1923, čís. 50 Sb. z. a n., ktorým 
holo ustanovené, že pri odsúdení pre zločin pod!'a zák. na ochr. rep, 
u osob starších 18 rokov je podmienené odsúd.enie vylúčené. Poneváč 
obžalovaný bol odsúdený ~pre zločin podl'a § 15, č. 3 zák. na ochr. rep., 
neprichádzala v úv",hu nutnosť, aby súd prvej stolice uvažoval, o pod" 
mienenom odsúdení ani pod!'a § 7 zák. Č. 562/1919 Sb. z. a n., ani pod!'a 
citov. plen. rozhodnutia najvyššieho súdu, Jebo následkom rozkazova
cieho preclpísu § 35, veta 1 zák na ochr. rep. odpadla nutnosť uva
žovať o podmienenom odsúdení, v smysle § 1 zák Č. 562/1919' Sb. z. 
a n. Preto mal súd, 'ktorý obžalovaného odsúdil pre zločin 'P0d!'a zák. 
na ochr. rep., aj vysloviť vylúčenie podmieneného odsúde·nia, a to aj 
v tomto ,prílpad€, 'keď zločin bol so zrete!'om k §§ 92 a 20 tr. z. kvalifi
kovaný ako pr,eči:n, poneváč sa týmto kvalifikovaním následkom výmery 
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trestu nemení nič na podstate trestného činu. Keď vrchný súd o 
mienenom odsúdení v tomt'Ů prípade nerozhodol, ale dal poukaz; 
skómu súdu, aby o ňom rozhodol, uznal, že vec, ktorá patrj, do 
oboru pásobnosti, tam neprislúcha, čím spásobil zmátok podl'a § 
Č. 4 tr. p., na ktorý treba podl'a § 384, pasl. odsl. tr. ip. vždy 
z úradnej ,povinnosti. Preto postupoval najvyšší súd podI'a § 34, 
por. nov. a poukázal vrchný súd, aby va vlastnom obore pósOlJno 
rozhod'Ůl o podmienenom odsúdení. 

čis. 5722. 

Pr'Ohlásil-1i 'Obžal'Ovaný po vyneseni rozsudku soudu prvé O'U'U"~. 
nastupuje trest, a odvoláni 'Ohlásil tolik'O jeh'O obhájce, nelze další 
považovati za vazbu vyšetřovaci a započítati ji p'Oměrně, nýbrž za 
trestu. 

(Rozh. ze dne 20. října 1936, Zm IV 535/36.) 

N e j v y Š š í's o u d, přezkoumav tr,estní věc protil K. G. a 
obžalovaným pro zlo,čin podle § 215 tr. z., vyhověl zčásti zmateční 
nosti obhájce obžalovaného z důvodu, zmatečnosti podle § 385, 
tr. ř., zrušil rozsudek odvolacího soudu ve výroku o započítání 
Hovací vazby vytrpěné obžalova,ným K. G. od 6. května do 6. 
1936 rpoměrnou čásU dvou měsíců, tento výrok pominul a vyslovil, 
trest na svobodě tohoto obžalovaného má se ,počítati jako nastC1upenj 
ode dne 6. května 1936. 

Z důvodů: 

Zmateční sUžnos! s hledi,ska důvodu' zmatečnosti podle § 
tr. ř. namítá, že 'Odvolací soud rporušil zákonná ustanovení o 
tmstu, pokud vazbu, kterou obžalovaný vytrpěl od vynesení' ro:,sudk.t' 
prvního soudu až do vynesení rozsudku odvoladho soudu, uznal za 
šetřovací vazbu, j,ežto obžalovaný odvolání' nepodal a prohlásil, že . 
stupuje trest. V této části nelze zmateční stížnosti upřiti oprávnění. 

Poněvadž se obhlovaný K. G. s rozsudkem prvního soudu ',nnl'oii4. 
a prohlásil, že trest nastupuje, nastal, tu případ druhého a třetího 
§ 506 tr. ř., i když obhájce poda], proti onomu rozsudku odvoláni 
do viny a trestu. Uvedeným prohlášením obžalovaného byly splněny 
všeoky předpoklady 2. odst. § 506 tr.ř., neboť od~oláni o'hhájcovo ne" 
bylo opravným prostředkem obžalovaného, nýbrž bylo podáno proti 
jeho vů1i" jelikož bylo v rozpOfUI s jeho prohlášením. Ustanoveni 2. . 
§506 tr. ř. je ve srovnání 's poměrným započítáním vyšetřovacf; vazby· 
ve pfů'spěch obžalovaného a proto nemůže býti vykládáno rozšiřu~ícíní 
"'působem v jeho neprospěch, najmě prohlášení obháj.covo, jež bylo 
v rozp'Ůru s prohlášenim obžal.ovaného, nemůže se považovati za' uči~ 
něné jménem obžalovaného, tak, jako kdyby je byl obžalovaný sám 
učiniL J 

_ čís. 5723 až 5724 - 439 

d b v 1 vaného ve smyslu 3. odst. § 506 
To, že soudy neodevz a!y o ~a o n 'brž 'Ůvažovaly další 
ř. státnímu zastupitelstvl k vyk~nu. trezsa:uk'on! apYoto nemůže býti 

v t' c' stalo se porusemm ě vazbU za vyse rova, " ..' když obžalovaný zůstal dále ve vazb , 
újmU obžalo~a~;v~u, zelmena. svobody než vyměřený trest žaláře, 

která je sice mlrnelslm obmezemm. . den'm v'rokem o poměrném 
. vak přece tomuto trestu obdobna. Napa. v Y tY k dle § 385 č 2 
avs 'v' b b 1 tedy zavmen zrna e po , '. 
započítání vy~etr?::aCl vaz Y 1 Yl d t § 33 por. nov. tento výrok zrUŠIl 

vr Proto nelvySsl soud pod" . o s . . tr. . 
a pominul. 

čís. 5723. 

v k dl § 506 tr zák. se naplňuje teplVl' 
Skutková podstat~ ~restup :' IPkoéheo slibu' I' ~ proto mistně příslušný 

bI',zdilVC.dnlým nesplnemm t11lliIze S , v 1 ký rb 
soud. v jeh'Ož 'Obvodě obžalovaný odepřel splniti manze s Sl. 

(Rozh. ze dne 22. října 1936, Nd 1 491/36.) 

. " ro přestu-
N' š š i' ,s o U d jako soud' zmšovací v tre.stm. ve Cl '~ , v d~ 

e I VYd . .kresního soudu trestmho v rne, pre 
'pek podle § 506 tr. z., ve ene 'li o d rfu usnesl se slyšev generální pro
ložené okresním s~udem ve yahrns. °dů ~. ;přísll1\šn~st, takto: Příslu,šný ku 
kuraturu ve spom lmenovanyc sou 

. d . . této věci I' e okresní soud ve Varnsdorfu, prole nam . 

neboť: 

b dě okresního, soltdu ve Varnsdorfu, 
. slib manželst::í, sta!. se ~,~ vo . tak i soukromá účastnice. Zmrhán! 
v jehož o~ode bydli tak ~. za .~van~du trestního v Brně, avšak trestny 
stalo se ~,ce v ob.vo~e o' resm, ~ ~kre~. 'soudu ve Varnsdorfu, n~boťtan: 
čin byl pres to spacha.,: v ob~~d. anželS'k' čímž teprve spacha\ pry 
obžalo.v~~ý odepře~ tez vsplmt~ ,sJ,'b ~ádá že ~'e trestné jednání st~lo té~ 
trestny ClD. Nadto: kdyz se ,pre pOd f 'první učinil výkonvyšetrovact' 
v Brně _ okresm soud ve Varns or;: ,. . , 
Je tudíŽ okresní s'Ůud ve Varnsdorfu pnslusny.. ' 

čis.5724. 

(§ 355 tr zák) držitef veci, dá-li 
Nernari cudzie vlastnícke právo nak' • 'i ~u k akému je sám 

jil na krátku dobu inej 'Osobe k r'Ov emu uz va , 
oprávnený. 

(Ro~h. zo dň3i 24. októbra 1936, Zrn III 29.3/36.) 

, v .' t . ved proti K. V. a spoL pre zloči~ 
Na j v y.s s '.~tUc,dnu' vsť!~~~~;lnáhradnej súkromnej žalobkyne. zčastl 

sp'reneverelllLa z.mLa o.' '.' 
odmietol, zčasl! zamleto\. 



Zd6vodov: 

Kprevedeniu. dovodu zmatočnosti podll'a § 385, Č. 1 
tyčne obžalovaného K V. smeruje tá výtka zma!očnej 
tento obžalovaný nemal práva poži.čaf súči",stky z aut poškodenej 
~pol'llobžaI01ianém'll A. A., lebo vraj nemal práva takto nakladať . 
jgtkom poškodenej firmy. Nedotýka sa tedy zmatočn« sfažnosť 
tej častí rozsudlkov oba cll nižší<Ch súdov, podl'a ktorej bol 
K V. oslobodený od obžaloby pre sprenevem štyroch kompletných 
so železnými rMami, ktoré menovaný obžalovaný pod!'a zilstenia 
nižšieho stu:pňa daroval spoluobžalovanému A. A., lebo zmiitočná 
nosť ·sa ani nesnaží tvrdíť, že by sa obžalovaný K. V. dopustíl lrestn,éh 
činu tým, žetieto gumy daroval. Ďalej mMe sa zmienen« výtka 
točnej sťažnosli' týkaf len jedného predného pera a jedného 
šoférskej', budky, lebo len o týchto veciach zisti,1 odvolací súd, 
obžalovaný K V. požičal spoluohžalovanému A. A. Keby mala zrr"iiÍlJčn 
sťažnosť Ipri tejto výtke na mysU aj iné veci, pre ktorých 
znela obžaloba, ocitl" by sa v rozpore ·S ustanovenim § 33" ods!. 3 , 
nov., leho odvolací súd nezisti!, že by aj tieto iné ved okrem j 
pera' a skla ZO šoférskej budky boly A. A-o,vi požič",né s vedomima, 
hlasomoMalovaného K V. 

Avšak ani, vo' vytýčenom rozsahu' nel'ze zmatO'čnej sfaimostí, ' 
oprávnenie. Odvol;ad súd nespatroval, ani v tomto konaní ob.žalov'lné,M; 
K. V. skutkovú podlstatu sprenevery s odovodnenim, že také 
použitie dotyčných súčiastok nai,nom aute nespadá pod pojem 
dani'a s vecou ako s vlastnou, lebo nemMe byť držite!'ovi cudzej 
renej ved odopreté pr~vo, abyj,u' požičal inému. Tento právny 
odvolacieho súdu ne!'ze označif za' mylný, keď 'sa uváži, že 
KV. bol opnwnený autá, predané mu poškodenou fkmou SI ;,~~(~~~~~~'.' ••• 
vlastníckeho práva, a tedy jemu 'sverené, sám používať takým &. 

že toto powžívanie muselo mať za následok aj primerané opotrebov:~nie 
týchto 'sverených ve cL Ne!'ze ,preto vylúčif ani o,právnenosť toho, ' 
svedčenia obžalovaného K V., že mMe tieto veci aleho ni,ektoré z 
dať na krátku dohUl k rovnáJkému používaniu ínej osobe a že tým nel-na!rf. 
vlastnicke právo poškodenej firmy. Je preto zmiitočná sťažnosf poško
denej firmy v tejto časUbezzákladná. 

Čls. 5725. 

Pod ustanovenie § 46 ,tr. zák. prest. nespadá urážka úradníka alebó 
zriadenca úradu,' prednesená, mimo ieh úradného konania. 

Ked'že prestupok podl'a § 46 tr. zák. prest. je miemejšie trestný ne.' 
prestup(}k.urážkypodl'a§ t zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n., nel'ze tejto 
poslednejšej kvalifikáciepoužiť, neodvolal-Ii sa' ža!obea v neprospech 
obžalovaného. 

_ č>s. 5725- 441 

k stíhaniu vinnlka zmoc, - tn' ..... ~ vobec nestačí u 
Bolo li urazene ce 1" .. ~ , 'odd 1 . 

udelené velitel'om četníckeho e ema. 

. d- 24 októhra 1936, Zm IV 584/36.) 
(Rozh. ZD na . ,_ 

. . t' J S ,pre prestupok urazky 
" " . . d t estne] veCI pro 1 • ., . d' 

]'i a, j v y s S 1 S u. v r zachovanie prá'lnej jednotnosh, po. a~y 
al opravný prostrtedok pre § 441 t p základným a vyslovll, ze 

uzn " prokur~túrou Ipod!'a I . h:' s~du v Rim. Sobote zo dňa 
krajske~o . ako odvo 5~Cl;5_11 bol pomšený zákon v ulsta

S februára 1936, ČJis. le~~. To 3 d \ 3 čís. 4 zák. ČíIS. 1 08/1933.Sb. ~. 
~veniach § 14, odst. 2, Cl'S. 4 a o ~ . d!"a § 442 odsl. 7 tr. p. zrus!l naJ
~ n. a § 387, ods!. I a § ~65 tr. p. o,, súd,u I ;vej stolice a na zá~lade 

, sú<l rozsudok ten !,' 's ro,zd~ludkb~mlovanéh~ z obžaloby podane] ve-
, I 4 t p oslobo !I o' za, ' , 

§ 326, ČIS. ar.· ' , k od!'a § 46 tr. z. o pr€St. 
• y' m ža\obcom pre prestupo p 

reJn " 
'. 

Z d,.Qvodo v : 

. '. v Tornali ZD d:ňa 26. seplembra 1935 
Rozsudkom okresneho sudu , . -k úradu pod!'a § 46 prest: 

bol J. S. uznaný vinným_pre~tu~komrí~~af9r5 v hostinci B. v T. med"! 
tr z. ktorý spáchal tak, ze _ d, na'

k 
. "'p J' a ich dobre poznám<<-

., 1'1 J sa na cetm ov vy ..... , 'tJ 
iným sa vys OV! . » a " " Sobote na odvolanie obžalovane o 

Krajský j,ako odvolae! su~, v ~:6 . radnej moci z dovodu veeneJ 
rozsudkom zO dňa 8. feb"uaJa . 1 ~)Utr p na 7iuklade § 554, odst. 2 
zmatočnosti uvedeného v ~.i85, Č!~ciok prvo'st~pňo;éhO súdu čo do ,~~a
a § 423, o.ds!. 2 5r. p. Z~USl rO~:~to kvali!ikoval za prestul~ok mazk~ 
lifikácie bnu obzalov~neh? a 08/1933 Sb. z. a n., prevezmuc sklltkovy 
četnictva podYa § 1 zak. Č!s. 1. 
stav zistený súdom ,prvej stohce. 'pade tak pre prestu!pOk 

Odsúdenie obžalovaného v. súdenomt pr~o aJ' 'pre' pr~s'tupok urážky 
dl' § 46 trest ",ak o pres . a "k 

wrázky úradu po a" " i OSli 933 Sb. z. a n. sa protivi za onu. 
četníctva pocl!'a ~ _I za~. ČIS., 'a 45 trest. zák. o prest. sp~cha ten; 

, Prestupok ura~~J:' ~ra?u ;po~1 i §úradnika alebo zriadenea urad~ pr, 
klo sa dotkne urazhvyffi>! vyr,o m, " podani k nejakému uradu 

k . alebo kto vo svoJom ' d talo úradnom jeho onam" - k v súdenom prípa e nes 
užije výralOv llrážajúcieh Uhf<l!d'b:ol~v!~é~sOa spoznať skutkovú podstatu 

\' to vo výrokoc o za _ ' 
a ne ze pre . " omal súd prvostU1pnovy. . 
tohoto prestupku, aka JU sp . k ch obžalovaného sku,tkovu pod-

Je možno však .~poz~ať ~o vyr~d~'a § 1 zák. čis. 108/1933 Sb. ~. 
statu prestupku mazky eetmct~a f . Avšak tento súd hYadiae na za
a n. ako kh k~ali,jj:koval súd o hvoa~~7 odst. I a § 555 tr; p., keďže 
sadu vyslovenu v ustanovemae ~ . ~iernejšie trestný nez prestupok 
prestupok podYa § 4? tr. ,z. o pres . r Sb z. a n., nemal bez odvol"nia 
uráž~y. po~!'a § 1 za\;~~ifi'~~~; ~fnu obžalovaného v jeho nepros,pech 
vereJneho zalobc~ do d . nejšie ustanovenie zákona. 
podriadiť tento cIn po ' pns . 
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Konečne Hež prestupok mážk '. . o~st. 1 cit. zák. na žalobu súkromn' y bS\I~a s~ podl'a ustanovenia § 

~g~/1 ~~3n~bžalobu verejnú ~o zm~Cane~i~1 (f~~a~ás1r~ti čč.etníctv.u 
. z. a n) ktorezmoc . 'd .' ., I,S. 4 z<l'k 

četnidvu, udel'u~e m'i,;ister vnút;a (§en;4 I e-1I o urážku spáchanú . 
V súdenom prípade ako I . "OdSt. 3, čís. 4 cit. zák.) , 

a .dmhej stolice, urážka' obžaltvIn~e zo .sk.utk?vých ústení súdu:' 
n!,ctvu vóbec a nie proti niektory' nym ~.~achačna ~zťahovala sa proti 
ČIS. 108/193,3 Sb z ) o m ur I ym' etmkom (§ 14 odst 5 

't . . . a n. "malo byť preto dl' ,. 
CI . z~k. v dobe uvedenej v odst 2 ~ 22 't' ~Q , a §, 14, odst. 3, 
trebne l<u stíhaniu obžalov .' s .. CI. zak. lldelené LW"'U Ll!t,me 
četníckeho oddelenia R aneho mmlstrom vnútra a nie 

K d' v . 
vnútra, potrebné ku 'stíhaniu ob' alne z~hocnenie pdslU'šného, ' 

e prez tO', že nebolo, tu d . 

van
'h . h ' za ovane >O a kva' 'l'k" " 

, e o v Je o neprospech vere" , " II I aCla cmu 
ho odvol,ací súd vinny' m ,prestUlpJknym z~l?kbCOm napadnutá nebola 
Sb z :,' om uraz y podl'a § 1 'k" ' 
,,' . a n., pomšll zákon v ustano e . ' za,. CI'S. 1

00/

"" 

CI'S. 4 zák. čís. 108/1933 Sb v mach § 14, odst. 2, čís. 4 a ndst 
,Porušenie zákona stalo' s: ~ n. a § 387, odst~ 1 a § 555 tr. P. . 

byt pre nedostatok zmocnenia ?ep~ospech obzalovaného, ktorý 
§ 46 prest. zák, pre nedostať pnpa, ne ~okial' ide o prestupnk ' 
obžaloby podÍ'a § 326 č' 1 ~k skomtkove] podstaty trestného ' 
dovod zmiitotnosH p~dl~:' § ;85Ir;.p. loSlo)bodený. Je tu v dósledlm ,CIS. a a ,cl tr. p. ' 

Čí~. 5726. 

,Vkladné knižky peňažn' ch ústa ' , . ~,' 
deze v plnej hodnote vklad~v, vov,sn .sposobtlým predmeíom 
tie nie sÍl viazaně (vinkulovan ~a) ne ~ulozenych len potia1', pokiať vkllad'';' 
slušného peňažného ústavu. e sposobom pripusteným stanovami 

(Rozh. za dňa 26 kt· b . . o o fa 1936, Zrn III 453/36.) 

NaJ'vy'" . ' . s S I S u d v trestnej veci ť J B 
n;letol .zrnatočoú sf"žnosť obžal .,pr~ I,: . p.fe ,zločin krádeže od-
~)nnostI ,podl'a § 35, odst 1, or o;aneh>o, "sučasne vsak z úmdnej póé 
sl~h st~Hc, pokla!' nimi b~1 "X,ž;lo ov .. "wsII r~zs~dk! oohoch sMov niž~ 
neJ kmzky znejúeej na 24000 K' van~~uznany vmnym krádež nu vklade 
a vo výrolwch s tÝm súvisiadC~' : v . ~~Iedku :oho i vo výroku o treste 
v rozsahu zrušeni,a znova pre' edn rra I' vee sudu prvej stolke abyju 
odsúdenia obžalovaného "'fe J~a'd a, 'ha trozhOdOJ, dbajúc prav>o,platného 

't' ez o ovostr :>00 Kč 60 h. 

Z d,6vodov: 

. ~bžalovaný J. Bc bol uznaný vin ", I ,,' ," tl. zak. a § 48 tr. nov. hl' d" nym z ocmom kr"deze ,podll'a § 33a 

P
reto ' ,. ,a ,ac na hod,fl (j t'll 'k d' . , ze v mcneJ kabelke' k'orL', o· d'l I ,u ra eneJ vecia to ) l actl' Zl' N ' . I ' , -ovcJ, Jola o-krem hoto:,-
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500 Kč 60 h tiež vkladná knižka peňažného ústavu na 24.000 Kč. 
kvaUfikáciu činu pachatel'ovho založily nižšie súdy zrejme na 

"prl.nclkl,"de že ona vkladná knižka mala hodnotu 24.000 Kč. 
stáleho rozhodovania najvyššieho súdu vkladné kniž;ky pe-

ňaŽnych ústavov sú sice predmetom majetkovým - a tedy vecoU mo
v smysle § 333 tr. zák. - a ieh cena sa rovná zpravidla vyške 

, vkladu na nich uloženého, avšak s,posobilým predmetom krádeže v plnej 
hodnote vkladov na ne uloženych sú také vkladné knižky len, pokia!' 
vklady tie oie sú viazané (vinl<ulované) sposobom pripustenýmstano

c 

varoi ,prí.slušného peňažného ústavu (srov. rozh. 6s. 1418, 2835, 3281, 
5463 Sb. n. s. tr.); vkladná knižka & vktadom viazaným, kU' ktorej pa
chatef nezná heslo a ,pod., je tedy, nehl'adiae na bezvývnamnú hodnotu 
kmižky samej (jej výrobnú hodnotu), pre pachatel'a bezcenná apreto 

nesposobilým predmetom krádeže. 
Ni'žšie súdy neuvažovaly o ved s tohoto hl'adiska rozhodného pre 

riešetiie, či v súdenom prípade i,šlo vskutku o krádež zločinnú alebo len 
o prečin krádeže, a uspokojily 'sa len zistením výsky vkladu na odcud
zenej knižke. Preto pokračoval najvyšší súd podl'a § 35, odst. 1 ,por. nov. 
a na súde :prve~: stolice bude, aby v novom pokračovaní doplnil s'lrn.tkové 
ústenia v nazna,čennm smrere a znova rozhodoI.. 

čís. 5727. 

Kde podle povahy trestu nebo podle zákona (tak podle § 28, odst. 2 
zák. čís. 50/1923 Sb. z.a n.) již předem není vůbec možno použiti zmlt
ňovaciho nebo zaměňovaciho práva, nelze na něm činiti závislým právo 

odvolaci po roczumu § 283 tr. ř. 
Byl-Ii trest vyměřen podle první věty trestní sazby § 6, čís. 1 zákona 

čís. 50/1923 Sb. z. a n., je přípustné odvoláni státního zastnpitelstvi. 
domáhá-Ii se na podkladě přitěžujicich okolnosti rázu arbitrerolho, aby 
byl trest vyměřen podle druhé věty uvedené trestni sazby . 

(Rozh. ze dne 27. njna 1936, Zm I 935/36.) 

N e i v y š š ís 'o li' d jako soud zrušova,cí zamítl zmateční stížnost 
obžalov<>ného do rozsudku krajskéhO sOLldu v Liberci ze dne 14. čer
vence 1936, jímž byl stěžovatel lIzn"n vinným zločinem vojenské zrady 
podle § 6, č. 2, odst. 1 a 2 zá;k. č. 50/1923 Sb. z. a n., a nepřihlédl k jeho 
odvolá:ní; vyhověl však odvolání státního zastupitelství z výrolm o trestu 
a zvýšil trest obžalovanému "ložený za použití druhé věty trestní saZ!by 
§ 6, ds. 1 zák. čís. 50/1923 Sb. z. a n. (v původním znění) na pět let 
těžkého žaláře, zostřeného jedním postem čtvrtletně. 

Z důvodů: 

. ~okud Jde o odvolá:nístátního, zastupitelství z výroku o výši' tresvu, 
Je predevšlm nutno vypořádati se s otázkou, zda je toto odvolání, hledíc 
k ustanovení § 283 tl'. L) přípustné, a'čkoli trest nalézacim soU{Jem lllo-
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žený byl a podle § 28, ods. 2 zák. Č. 50/1923 Sb. z. a n. musel, hýti. 
měřen v z.rkonné trestní sazbě. Tu nehe ske přehlížeti, že obě 
trestní sazby § 6, čís. 1 cit. zák. nejsou navzájem přesně 
jmenovitě uvedenými .přitěžujícími okolnostmi, po rOzumu § 281, čís. 
tr. ř. a že naopak posouzení otázky, zda jsou tu zvláště :přitěžují-ci 
nosti ve smyslu uvedeného mí'sta zákona, podléhá arbitrernfmu 
vánI. a rozhodováni (rozh. č,ís. 4014 Sb. n. s.). Nejde tudI.ž o různé 
sazby po rozumu § 281, čís. 11 tr. ř., toUž v tom smyslu, že by vylkrc1čel 
z mezi zákonné s"zby trestni založilo 'llvedený tam zmatek, 
o sazhu jednotnou, její'ž oba díly, navzájem přesně nevymezené, 
v jeden celek (rozh. čis. 353, 471 Sb. n. s.). Věc má se po této 
stejně jako na př. v § 178 tr. zák.; jeť bez významu, jsou,Ji obě 
trestni sazby vymezeny okolnostmi, přf,těžujídmi nebo zvlášť při>těl:uiC 
cimi. Podle toho nebylo by, hledic k ustanovení § 283 tr. ř., 
j,ako v sou'zeném přLpadě - trest vyměřen v mezích první věty 
notné sazby, veřejnému žalobci lze, aby se odvoláním v ne]prc1sp,ěch 
obžalovaného dam-whal vyměření vyšší,ho trestu a najmě trestu v 
druhé věty uvedené trestní sazby. 

Přes to nel-ze k takovémUl názoru přf.svědčf,ti, neboť ustanovení § 
tr. ř., směřující ovšem k omezení opravného pro·středku odvoláni z 
roku o trestu, bylo upraveno se vztahem n.a trestní sazby trestního 
kona z roku. 1852, které neznají tak značného rozpětí, jaké hledě k 
zvláštní závažnosti ohráněných tam statků určil zákon na ochranu' rec 
publiky č. 50/1923 Sb. z. a n. V souzeném případě jde podle § 6, čís. 1 
clt. zák v původním zněni o trestní savbll' těžkého žalMe od tří lid 
na doživotí. Ještě povážl,ivější bylo by to s hLedi,ska ustanovení § 
cit. zák ve zněníl § 1 zá'k. Čí,s. 130/1936 Sb. z. a n., kde je \restní sazba 
určena těžkým žalářem od pěti let až na doživotí a za přitěžujících okol
ností, aspoň částečně rovněž jmenovitě neuvedených, i trestem ,smrti: 
Se zjevnoU' snahou zákonodárce, hledíc k neklidným poměrům zvýšiti 
ochranu právních statků tam uvedených, nebylo by srovnatelno takOvé 
omezení odvolacího prá'va ve1'ejného žalobce, jaké bylo pro trestní, sazby 
trestního zákona z roku, 1852 shledáno snesitelným. 

Je tu poukázati i ke zmíněnému již, rozhodnutí soudu: zrušovacího 
čis. 4014 Sb. n. s., které se sice výslovně zabývá jen otázkou" zda v ta
kových případech přichází jako opravný prostředek v úvahu 'Zmatečnj 
stížno'Stči odv'olání, avšak přece neshledalo, příčiny nějak naznačHi,že 
by takové odvolání, domáhaj'k; se vyměření tre,stu podle »v y Š Š v h'1 
dí Ill« trestní sazby v § 6, čís. 1 zálk. čís. 50/1923 Sb. z. a n. vytčené, 
bylo nepřípustné. 

Konečně budiž poukázáno k rozh. ČÍ<s. 1033 Sb. n. s., jež praví, že 
tam, kde tresty v láfkoně stanovené buď p o cl I e s v é P o vah y, buď 
pro nedostatek spodní hranice trestní, mimořádného zmírnění nephpou~ 
štějí, a kde jsou tudfž pře d p o k I a d y ob mez e n i o d vol a
cfho práva podle § 283 tr. ř. již předem vyloučeny, 
o Id pad aj í i ob mez e n í, která se ku předpokladum těm pojí, a že 
tu nelze oprávn,"nost odvolání vúbec čf.niti závislou na obmezenk'h 
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. Nemůže pak nic jiného platiti prc 
dfU'hé větě § 283 tr. ř. uvedenych:. 'í ni:kotf; sice podle povahy trestu, 

.' ad'y kde tyto předpoklady pon:~ej 'ak je tomu v případech, kde 
r;I'Ppodle positivního předPlsL/11 ;;3 ~n;, zj a n. užití zmí,ňovacího a z,a
a e le § 28, odst. 2 zák. Čí,S;,5?" . v'loHčeno a tudíž vůbec nepn: 
p~ vacího práva je rovnez j!Z predem Y í § 283 tr. ř. jinak zakl:ď~ 
Jl1e~~ v úvahu m:ěHtko, na -netnz u?tanove~ , z v'roku o trestu. Strucne 
c~t:~U' přílpustnosti či ne,přípustnoslt ~~~O~~\e zIkona již předem vůbec 
?ečeno: kde ať podle po~~hy tr;hstu

, ne'bo zaměňovacího práva, nelze na 
r· 'ílt zm'rnovacl o n 3 t ' 
není mož?O .P?UI~ , .,. d olací po rozumu § 28 r. r. " 
'm činÍ11 z,"vlslym pravo o v .t· Ve odvolání statl1lho 

ne , l' nelze pochybova I, z . .' 1 
. podle toho, co predes ano, dkl d' 'přitěžujících okolnoslt lazu 

astu:pitelství, domáhajíd se na p? 1 :ru~é věty zákonné trestní ;;azby 
z bitrerního vyměření trestu v mezle 

1 'e podle z;íckona .přípustne. r 6, ČÍ's. 1 zlÍ!k. čís. 50/1923 Sb. z. a n., j 

čís. 5728. 

n a § 7 .zákooa čís. 124/ 

.po.me'r.§ 12 zákona čís. 108/1933.Sb. z. a a:'s· 145/1933 Sb. z. a n. 
, " hlášky mm. sprav. • . 

1924 Sb. z. 'a n. ve zneOi vy plat! též. pro trestne 
.. 108/1933 Sb. z. a n. 

P' dpis § 12 zákona C1S. • . 
re. ť koplsu. . 

činy spáchane obsahem IS dk rlom periodickém tiskop1se, 
• " 'nim rozSU tl v o.. . " § 7 

Zadostiučiněm uvereln~ ,_ áohán, jest upraveno vylucn:. v '/ 
'ehož obsahem byl trestny cm sp 'ni vyhlášky min. sprav. C1S. 14;) 
~ákona čls. 124/1924 Sb. z. a ~. ':~:hati uveřejněni rozsudku v tomto 
1933 Sb. z. a .n.; n~lze :11~r§ ~~ 'zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n. 
periodickém tiskopise P 

(Rozh. ze d,ne 27. října 1936, Zm II 285/36.) 
, . stíž-

. -d zrušovací zamHnuv zmater:nl 
N e j v y Š š í s o II d pko sou'. kého soudu trestního v Brne ze dne 

nost obžalovanéhD.dO, r~zy. Slu~~ě~~~:l!1 ulznán vinným iPřečindeml,po,n:l~VyY 
II března 1936, jlmz n zamítI i jeho o vo ant -
ve' smyslu, § 2 zák. čís. 108/1933 Sb.'i~ ziko Č. 108/1933 S~ ... z.,~ n., 
fokuo uveřejnění r.ozs?d'~~ podle ~« a st,;novil. jako' nejvyssl castk~ 

okud šlo o periodIcky tts OPI,S » . '. 200 Kč' naproti tomu v~hove 
'~trat uveřejnění, které n~~e obza;~~l~~k~ tiskopi~ »M. N.«, a zrušI,I: ro,~
tomuto. odvolání, ,po~u~ s~lo .§peI2 zák.Čí's. 108/1933 Sb. z. a n. v pn-

dk '. vy' rok U'crneny ,po e . 
su . ov]. " .. dic!kého tiskop'SU. 
čině zml·neneho perto 

Z důvodů: 

. .. ' bylo obžal,ova .. 
. . pouze vyrokem, JHUZ . 'I b . 

Provedení odvolání ,ob.tra se ". ,'ímž bylo soukromému z~ o CI 
nému odepřeno :podtt1íne~~ ~~SOll'Z;~1 ~řl;ná,no právo, aby dal uverejnttl 
podle § 12 zák. Č. 108/19 ' . Z. . 
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rozsudečnýnález v periodick' ch' . 
obžalovaného do vy'še 4DD Kl casb~PISeC!' ,»111', N,« a »L.« na 

Od I" pro o· e uvereJnem 
vo am vznesené po rozum . § 33 d . ' 

~~r~k~ o uveřejnění rozsudku' e ~ezd' ' o s~, 3 CIt. zák. ~roti Zlflínlěni'lI1 
reJnem rozsudečného nálezu J č ~vodne, pokud se tyče práva k 
o uveřejnění v periodickém ;i:kOap~~~lseM»LN'«' leč oprávněné, pokud 

Nep . ' d » , ,«, 
" ' I avem ovozuje odvolání že . t ' § , 
ciny spáchané tiskem " ,. us anovenl 12 neplalJ. pro 
čině uveřeJ'nění rozsu~'uze Je }rot". napaLdený výrok pochybený též v 

K' v casoplse » .«. 
Instituce uveřejně 'd " , 

zadostučinění, byla p~~ °o;~:t;~I~~':~, ~~Z~:ld.ku, sl?užící především 
chaných obsahem tiskopi,su zaved/ ;nu prot.' bezpečnosti cti, 
1924 Sb. z a n ( .•. d.' "na us anovel1Im § 14 zák. čís 
zda,ide o ~Veř~jn~~U~Oo~~'; ~;:r~~di~k~o d~oj~m ~působe,? p'odl~ 
Zlprava byla urveřeiněna či v • v ,m, 18 OpIse) v nemz ur,i7li", 
vatelem označených. ' 'o urvereJ,nenll v daMieh časopisech 

Co se týče prvního 'í d . 
zado~tučinění ~ ten zlg~s~~ u; upra~1 I. o~st. § 14 cit. z~á~k.~'J'! ;:;::;",~~J; 
účastníka, soukromé st ' ze sou., ~a navrh žalobce s.. I 

ocjPOvědnému redaktor~anI)v~d~dtS~z~J'~"7 ~O~SUd~u (o~ligatorně) 
bez p I a t n ě a bez oznámk va:,:, o y neho casoptsu, aby v 
i důvody, Toto ustan~vení do~ ~:~r~~l1lh rozsu~ko~ý výrok,. po nřlimrl," 
valo se výlučně na trestné či p ,~ u ,§ 24 CIt. zak. nepojaté vLlrano_ 
ho. Povi'nnost, o niž jde byl~Ybl~paC1ane obsahem titskopi,su' periodické_ 
a vybavena sankcí podl~ 'd' lze u.pravem l1stanovel1Im § 16 cit. 
dávání tiskopisu), pie pl'SU § 20, odst. 1 CIt. zák, (zastavení 

Dmhý ods,t. § 14 cit zák . 'hl ' 
i pro trestné činy spá~hané' ii~~~ i ede k u,stanove~í, * 24 cit. zák. 
dostučinění uveřeini'ním rozsudkP sy ndepelr:~dl.ckyml, u.pravil za-
Pi h" J , U va' s I r h pe' d' k' sec, lez navrhovatel označil t d" - no .lC' ych 
pisech mimo onen ve kterém' bU; IZ ne'P0,c~ybně v periodických tisko
t~h?to ustanovení ~emohl soud y a_ ,:v:r~Jnena závadná, zpráva, Podle 
~Isum na věci nezúčastněn' m , ~~ereJnen!, ~ozs~dk2" penodickým tisko
twně) na návrh osob uved~n ,ch mo ul~Zllt, nybrz mohl jen (fakulta
o-~obl js~u oprávněny u.veřej~ítí- r~~r.~~n~~n vOdstavc, vysloviti, že tyto 
dlckych tJ.~kopils'ech a to do " . d Jednom nebo dvou perio
s o- u z e,fl é h o, nik~li tudíž bV!z~~a~~~ em wrčené n a n á k I a d o d-

Že tu zálkon pro poskytnutí z ',' 'h '" v , 

metody, podle toho zda'd mIl1,en~ ~ zadostucmem volil dvě různé 
~'veřejnil, či o jiné' peri~d~c~l~[~~~lcky tJs~opís;, kte.rý urážlivou zprávu 
ze prv uvedený tiskopis je z dů d' plSy, n;a svuJ duvod "jevně v tom 
u1činění dal bez.platně proc'ez' t'OVto

O udmratvčn,l'c~ povinen, aby ono zadost~ 
kd 't ' za osu mel1l mů' b't' t" .' ez o II o'statnfch periodických ti k .. o , ,ze y 1 ez vynuceno, 
zhývá, než přenechatí uveřejnění Sb OPIS\ ~~ vecI nezúčastněných ne
sall!kce podle §§ 20 a 21 t' k 'k ez Ja e' oh sankce, najmě i beze 
k ' , I'S . za. sOlIlkromoprávn' d h d-romym zalobcem a příslušný t' 'k . 1 ' o o e mezi sou-

. m I'S opisem. RfJzsudkovy' vy 'rok "f. 
1 o rte]~ 
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má tu proto pro navrhovatele jen ten význam, že navrhovatel má 
odsouzenému vymezený ovšem nárok na náhradu nákladu s uve

rozsudku spojeného. 
Naproti tomu byla tato. cesta, jak ji má na mysli druhý odst. § 14 

bl. úk., slovem »dalších« co do onoho periodického tiskopisu, který 
urážlivou zprávu uveřejní! a takřka se provinil, vyloučena zřejmě proto, 
že zpravidla nelze ani předpokládati, že by směrodatní činitelé tohoto 

ti,skopis" k u'veřejni'Sní odsuzují-cího rozsudku bez povin
nosti a hrozící sankce svolili, leda po případě za přemrštěnou odměnu, 
kterou by pak uražený musel hraditi většinou ze svého. Taková úprava 
zadostučinění nemohla se však zákonodárci zdáti vhodnoll'iiž z důvodů 
mravních a z důvodů slušností a upravil proto uveřejnění rozsudku jed
nak v periodickém Hskopise, v němž byla stíhaná zpráva uveřejněna, 
jednak v ostatních tiskopisech zcela různě, 

Pokud' jde o nynější právní stav, jak byl založen úkonem o. ochran0 
cti čís, 108/1933 Sb. z, a n., uvedlo ustanovení § 39 cít. zák. tiskovou 
novelu svrchu zmíněnoll v soulad s novoU' úpravou ochrany cti (viz 
zprávll ús!. právn, výboru tisk. Č, 2268 posl. sněm, z roku 1933) a utvo
řilo takto z obou zákonu do jisté míry celek, jehož normy slouží ve vzá
jemném vztahu ochraně cti. Jak úzce oba tyto zákony, najmě CO do 
otázky uveřejnění' rozsudku, souvisí, je zjevno i z u'stanovení § 10 zák. 
č's. 124/1924 Sb, z. a n. ve znění vyhl. čí's, 145/1933 Sb. z, a n .. , pokud 
částečně upravuje otázku útrat vzniklých z uveřejnění rozsudku podle 
§ 12 zák. čís. 108/1933 Sb, z, a n. 

Ustanovením § 39 zák. Č. 108/1933 Sb. z. a n. byl však bývalý druhý 
odst. § 14 zák čís. 124/1924 Sb, z. a n, (v původním znění) zrušen, 
neboť stal se zbytečným hled,ě k obecnému, ustanoveni § 12 zák. Čí·s, 
108/1933 Sb. z, a n., které upravuje stejnou otá,zku, avšak s platností 
jak pro trestné 6nyspáchané obsahem tisku, tak pro trestné činy spá
chané způsobem jiným, 

Podle toho je jasno, že ustanoveni § 12 zák, čis. 108/1933 Sb, z, a n. 
plati též pro trestné činy spáchané obsahem tiskopisu, zvláště když by 
opačný názor vedl pro obor tiskových deliktU proti ochraně cti ke znač
nému zúženi zadostučinění uraženého proti stavu, jak byl d,říve opod
statněn podle zák. Čí,s. 124/Hl24 Sb, z. a n, (v puvodním znění), což 
nemohlo býti zamýšleno, Bylo by též nepochopitelno, že by pachatel 
tiskového deHktu měl býti v uvedeném ,směru privilegován před pa.
chatelem u'rážky mimoHskové, tudíž zpravidla méně nebezpečné, neboť 
znamenalo by skutečně takové privilegování, kdyby bylo zadostučinění 
žalobcovo v pHpadě útoku spáchaného obsahem tiskopisu omezeno na 
uveřejnění v onom jediném tiskopisu, v němž byla závadná zpráva uve
řejněna. Neobstojí tudíž názor stěžovatelův, že ustanovení § 12 zá:k. 
čís. 108/1933 Sb. z, a n. neplati pro trestné činy ~páchané obsahem 
tisku, byť i tento názor - oVŠem bez odůvodnění --sdílel komentář 
Hrabánka-Miloty ('str. 236), a ježto mimo to nelze popříti, že soukromý 
žalo'oce jako řídicí uótet měl důleži,tý zájem na uveřejnění rozsudečného 
nálezu, aby bylo takto obvinění závadným obsahem Uskopisu proti němu 
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]v(f~e;e~;e~:V:ác;eno i ve veřejnosti, bylo odvolání obžalovaného 
]nenl ve smyslu § 12 cit záJk . ď k' ' 

zamítnouti jako bezdůvodné. ' . . v peno IC 'em tiskopise 

Jmak má se věc, pokud se v', k dl § . . 
periodický tiskopIs »M. N« tud/

ro 
po e. 12. o~. za~. vztwhuje 

soukromý žalohce napade~.' z na onen hsko,pls, lehoz obsahem 

B I "ď 1924 ~~' ]~z zevmbně odovoz,eno, ~e ,a proč druhý odst. § 14 zák. čí,s 
. k' ." a n. (v pu.vodmm znem) upravil onen "působ z,~~~~:~'~':~~~ 
]a ~ ~~ ~ym na myslI ustanovení § 12 zák. o ochraně cti 
uve;eln;,nl v onom periodickém Hskopíse v němž byla ' s , 
L1'verelnena pokud se týče ' č' , . 
ti'skopise I~ohlo se díf ,i ,zev a ~rob uverejněnÍ' rozsudku v t 
citovaného ustanovení.1 vy ucne zpuso em vytčeným v prvním od"t",,~ 

Na tom se nemohlo nic ,'T f ' ' stavců byla rozšt~ ena v ,zm~m I I~, ze ',;stanovení obou těchto 
ti,skovvé nov,:I,:, (V~ znění,t~;h~a,~~~~bČí~e r;;/;9~~st~~ec zůstal)' v 
pkozto nynelsl' § 7 d tll d ' . z. a n. , " uveden ' ' o s., ( ezto obsah odstavce druhého 
tisk . o, se vbseobecnou' ,platností, pro trestné činy ať sp"chané ,-

, OpISU, ne .o 2lpůsobem jiny'm po' t d 'k' , 
Že z'pů'sob zados'tu'čl' , ,~ ]a 10 za' ona o ochraně cti (§ 1 , ,nem po rozumu § 12 c'! 'k' I v 
periodic'kého tiskopisu jehož b' h bl. za . ]e vy oucen 'u 
ovšem již výslovně :',' o' sa ~m yl t:es,t?ý čin ,sp,;chán, 
myšlenku v § 14 o~;t~ren.ok nebot slovo »aalsl,ch«, proj ,'ící 
z'ně.~~), není v ddslovu CÍl!. z§' 12 č~ 120/1924 S,b. z,, a, n; .(v půvo,:!nírm, 
tu ]1'ZI n(ení~římé souvislosti s Pře~~~~:~\~~~f:h~r~lmedjetn 1 
nove ~ v puvodním znění), . o ,s . 4"" 

ZlIstaly-li však úplně ne m" , ' . . ,,' zmíněný již rozdí,11 ,., z eneny uvedene leg'8lattvní. důvody 
jednak v periodické~~~is~~;fs:~':e;~~~~~;~'ění uveřejně?í~ ,;' 
ledn,~~, ~ pných periodkkých ti~kopi,sech ae~l ~t l!restnllcIn spach~ni 
nynelsl upravy a k tomu co b 10 ' 'd' e 1- I Se a e ke vzmku 
a vzájemné souvislosti' ~b.ou Iáko~~re u ~~vo;eno o jednotné shuktuře 
sluší i nyní obě u'stanovení li'pr~vují~i o t?~ 1 e, nelz,~ po~hybovati, že 
rozsudku v obom' trestných činů r fO baz u zado~tu~Inem uveřej 
§ 12 zák č. 108(1933 Sb P o I e~pečnoslI ch, totiž ustan(lvel~i· 
znění vyhlášky č. 145(193tS~ n. a § 7 zak; č .. 124(1.~24 Sb, z. a n, ve 
visl?sti azávi,slosti jako celek, 'azd~s nět~~~~tdalI v.l~Jlch ,vzájemné sou' 
vem § 12 z<ÍJk č. 108(1933 Sb z a'~, ,? k z.,:ve~u, ze sIce ustanO-' 
ltskové delikty proti ochraně ci, ,~ ; klah

, Jak JIZ predesláno, též pre 
sudku v onom periodickém f \ ze .vsa . zad?stučmění ulVeřejněním roz
spáchán, jest upraveno v 'Iu'čn~s OPIS;, jehoz 5'bswhem byl trestný čin 
ustanovení § 7 záJk. Č. 1~4(1;2~ ~busbem vycer,pávajícím ve zvláštním 
pro!o cesta upravená ustanovením § '1~'\ n., (v novem znění) a ,že' je 
schudná v příčině periodickéh f k . za .. c. 108(1933 Sb. z. a n. ne, 
spáchán (viz také Miřička TO tl'S, Opl~U, lehož o,bsahem byl trestný čin 

, , ' res nI pravo hmotne, str 320)' 
" ~a~ 1i13'lo by cestou ustanovení cit. § 12 ~ , : ' , , pnčme JI'Z vpředu uvedeno _ ob I '" nehl,edlc k tomu, co v té y o po papaďe mozno účelu zadostuči· 
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n
eni 

d.osáhnouti, vysvítá ostatně i z toho, že uvedený zpÍlsob zadost
učinění jest omezen nejvýše na dvw periodické tiskopisy, kdežto pa
chatel mohl. se útoku na čest žalobcovu dopusti,ti uveřeiněním téhož 
článI<u ve více než dvou periodických tiskopi,sech. I z této úvahy plyne, 
že :periodickými tiskopi·sy, jež má § 12 zmíněného z"kona na mysli; ne
mohOU býti míněny tiskopisy, jejichž obsahem byl trestný čin spáchán. 

podle toho, co dovozeno, mohl tudíž 'soukromý žalobce navrhnouti 
poskytnutí zadostučinění uveřejněním rozsudku, pokud jde o periodický 
tiskopi,s »M. N.«, j e II ve smyslu, § 7, odst. 1 zák. Č. 124/1924 Sb. z,a n. 
ye znění vyhláškyč. 145/1933 Sb. z. a n., na čemž ni'c nemění. okolnost. 
že byl odsoU'zen jiný pachatel než odpovědný reďaktor a vydavatel (viz 
Jiskra--BernM, ZáJkon o ochraně di a UskováJ novela, str. 153), nemohl 
se však onoho zadostučinění, co do jmenovaného ,časopisu damáhwli 
~pÍ1sobem vytčeným v ",stanovení § 12 z§:k. č. 108/1933 Sb. z. a n. 
Navrhl-li pak soukromý žalobce, <rby byl obžalovaný ~ osoba to od 
odpovědného redaktora a vy,davatele r\tzn" - odsoulzen k otisknutí od
suzujícího rozsudku v časop,ise »M. N.«, lize v tomtO' n"vthu s.patřov<rti 
jen návrh na postup podle § 12 zák. č. 108/1933, Sb. z. a n., který by 
y tomto směru byl podle toho, co předesláno, nezi;konný. Návrh po 
rozumu ulstanovení § 7 tisk. novely nebyl podán. 

Odvolání je tudíž ,po této stránce .přisvědči,ti, pokud dovozuje, že se 
tu' nalézad soud dovolává ustanovení § 12 cít. zák. neprávem. Bylo 
proto odvolání v tomto směru vyhověti a zrušiti rozsudkový výrok, uči
něný po rozumu § 12 zák. Čí's. 108/1933 Sb. z. a n. v p.řÍčilně ,periO'd,ic
kého časopisU! »M. N.«. Je-l'il pak příslušný rozsudkový výrok omezen 
na opráJvnění' žalobcovo k u"eřejnění. rozsudečného nálezu v jednom 
periodickém tiskopi,se (»L.«), bylo i nejvyšší č"stku útrat uveřejnění, 
které nese obžalovaný, sni žiti' na 200 Kč. 

čís. 5729. 

Prítomnosť náhradného súkromného žalob cu na hlavnom od'vola
com pojednávaní neni nezbytná. 

(Rozh. za dňa 27. oklóbra 1936, Zm III 277/36.) 

N aJ vy š š í s ú d v trestnej ved proti P. M., obžalovanému ZD 

zločinusprenevery atď., zmatočnú sťažnosť obžalovaného čiastočne 
odmietol a ČÍastočne zamíeto!. 

Z dovO'dov: 

Z dovodu § 384, č. 6 tr. p. llplatnená zmatočná sťažnosf namíeta, 
že b.ol vynesený rozsudok v neprospech obžalovaného, ačkol'vek na 
hlavnom odvola,eom pojednávani obžaloba nebola zastúpená, poneváč 
sa náhradný súkromný žalo'bca na hlavné od,volade pojednávanie ne-

29 

Trestní rozhodnutí XVlU. 



- Čís. 5730_ 

~ostavíl. Zmatočná sfažnosť d'alej dovod" z'e' , 
zalobca musí byf prl'lom' hl ' zUje, nahradny 
. k ' , ny na 'avnom odvolacom . d ' 
lmlsa považuje ako by bol, od á h P?Je navaní, 
točná sfažnosf nie je základná. n 'Ir U na, potrestaOle 

k Sf~ž~vatel' mylne vykladá UlStanovenie § 418 tr p , 
o~~~~~/alob~f podal proti sprosfu~úcemu rozsudku ·sÚciu"pur"v"e'."ny 
hl ,e, ° . avnom ~dvol,acom pojednávani' bol J 

avne od'lolacle pOJednavamie ani on ani J'eh 't ' ale 
P '.t " ,0 zas upCa Sa neQC)stalv 

POJ
' edrnl,Omn?sf ~ahradn, eho súkromného žalobcu na hlavnom 

. avanl neOl potrebná ako zr . . , uU" 101;'00; 
419 od,st :\ t N ,,' eJme Vysvlta z ustanovenÍ' §§ 409 

'. . r. p. ' epravom odvoláva sa zmatočn' , f ' " 
noveme § 43 tr p leb k ď . 'h a s aznosf na 
stupovaní obžaÍoby vo °v~:O'b:~n~~trad~ý s~k~omný žalo]}ca má pú 
preca postavenie náhradnéhD súkrom~:~~a, slta~neho zastUlpitťl'stva', . 
r~v~aké, ako postavenie štátneho zastupi:t~~s~v~u ~ ~o':~ač~v~ní 
~rl~bc~st~~o~~~~nvr:~~~l:~'ened~st~v;nie. sa ná~radn~~o ensy,.,ckU",,"'" 

uvedené v § 49 I d pOJedn, avame nema za na:sledok , 
, pos. o ·st fr p na ČO zre'm k 

sťažnosf námietkou že neciost~' "', ,Je, pOll' ~zuje 
Jobcu na odvolacie hlavné pOJ'edv~me .samánahbradneho sukromného '. 

. d ' navame yť považova ' me o ' navrhu na potrestanie N TI ne za 
prHomnosti náhradného súkr~m e~6 1 • Sf ~edy o~volací súd, keď v 
volaní meritórne rozhodoval. n, o za o cu pOjednával a o jeho 

čis. 5730. 

výpomocný učitel jenž ]} I st 
konal úřad učitelsky' 'J'e úře~!'kU ~:Ien§na veřejné škole obecné, 

, .. do ' um em y~ e 101 odst 2 Ir 'k nym ure ' ikem podle § 153 Ir. zák. '" za . a 

(Rozh, ze dne 29. října 1936, Zrn I 737/36.) 

Nejvyšší soud jak 'd ' , . 
státního zastupitel'ství do ro~s~~~~ ~~~j~::~~ VYh~Věl zmate~ní ď 
~!lbna 1936, pokud jím obžalovaná A SOUl u '! MO~!ě ze dne 1 
Jak bylo žaIováno., zločinem těžkéh ' '.:' byla u'z?ana v1'llnou, nikoliv 
nýbrž jen přestupkem, odle o pos ozenf,~a tele podle § 153 tc-z., 
výroku jimž byla A KP ,§ 31~ tr, z" zrusl,1 napadený rozsudek ve 

, ' . ,uznana Vtnnou 'přestupkem t' ", 
zemm a opatřením podle § 312 t. ,,' pro 1 vereJnym zří-
5. únOra 1936 v S vy'pomocne'h r;',tz'l' JKehoz se dopu'stila tím, že dne . . - -, o UCl, e e V ted b 
j'tnepovanou, když konal svou službu k' t k' y OS? u v § 68 tr. Z. 
výwku o trestu' a výrocích s t' ,_ '.s, ,u ,e m urazila - jakož i ve 
soudu prvé stoli'ce b o ' 1m SOUVlSlClCh Jako zmatečný a vrátil věc 
dbaje při tom .pra~o/Iatn;~o\ý~~~h~ z:~~e~ znovu jed~al a !ozhodl, 
podle § 312 tr. z., spáchaného tím že do 5 " K. ve smeru prestupku 
ného učitele K V tedy 'b '§ co e ,unora 1936 v S. vy"pomDc.-.." 'o.so' II V uo tr . 
svollsluž]}u, S lovem urazila, ' z. Jmenovanou, když konal 
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Dllvody: 

Zmatečni stížnost státního zastupitelství uplatňuje důvody zmateč
ností podle čís. 5, 10 § 281 tr, f. 

S hlediska výtky, že sku,tek, na němž se ro-zhodnutí zakládá, byl ne
správným výkladem záJkona uvažován podle zákona trestniho, který se 
k němu nevztahuje (§ 312 tf. z. - urážka skutkem), je pfi,svědčHi zrna·· 
teční' stížno,stÍ', že je nesprávný právnl názor rozsudku, že výpomúcný 
učitel není, úředníkem stálým, že není, chráněn zákúnem tak, jako učitel 
jlIlnohodnotný, plně placený, který spíše je zwstupcem nebo v}'1konava
telem vl<'rdy, než ten, který jen ze dne na den a jen v čase, kdy se pro 
něho. práce našla, koná úkúny, že tedy není výpomocný učitel na obecné 
škole úředníkem podle § 101 tr. z. a že proto není dána skutková pod
stata zločinu těžkého poškození na těle podle § 153 tr. z, 

Vý;pomocný u.:itel ustanovený na IYbecné škole, aby konal úřad uči
telský, byf i placený jen v čase, kdy skutečně -koná službu, je úřední
kem ve smyslU! druhého odstavce § 101 tr. z. a veřejným úředníkem ve 
smyslu § 153 t-r. z., byť i se mu do služební doby vůbec a do sl,už~bní 
doby 20 měsíců, která je předpokladem, aby byl přípuštěn ke zkoušce 
uči>telské způsobilosti, započetla i:en doba, po kterou sI<UlÍečně učiteI
skon službu v}'1konával. Tú plyne, pokud jde o obecné skolství, před€
vším z Ulstanoveni § 1 zákona ze dne 14, května 1869, čís, 62 ř. z., jež 
doposud je v platností. Ustanovujeť § 1 cit. zákona, jimž se stanovl 
pravidla vyučován! ve školách obecných, že školy ty zřízeny jsou' 
k tomu, aby vychovávaly dítky k mravnosti, a ná]}ožnosti, vyvijely jejich 
ducha, poskytovaly jim znalosti- a zběhlosti, jichž mají zapotřebí k dal
ším" vzdělání v ži,votě, a byly základem, aby se z nich staU hodní lídé 
a občané. Vrchní vedení· a dozor nad veškerým vyu:čováním a, vychová
váním příslu'Ší státní správě (§ 120, odst. 2 Ústavníl listiny, zák.ze dne 
29. února' 1920, čís. 121 Sb. z. a n.). Státu přf.sluši nejvyšší správa 
veškerého, vychovávání' a vyučováni a dozor k němu. SprávU! tu vyko
nává stát minísterstvem školství a národní osvěty, pokud se týče mini
sterstvem zemMělstvf. (§ 1 z"k, z 9, dubna 1 920, čís. 292 Sb, z, a n.). 

Rozsudek zjistU, že K. V., na němž se obžalovaná dopusti>la činu, je 
výpomooným učitelem na obecné škole a že se obžalovaná na něm čin" 
dopu'stila proto, že jako učitel dal 'j:ejí dceři špatnou známku na vy
svědčenÍ. 

Aby bylo jasno, že i vjÍ1pomocný učitel jest úředníkem ve smyslu 
dmhého odstavce § 101 tr. z, a veřejným úředníkem ve smyslu § 153 
tf. z" nutno uvéstí i, toto: Podle § 46 zákona ze dne 24. června 1926, 
čIs. 104 Sb, z. a n" . o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva 
obecných a občanských škol pozbývají dnem účinnosti tohoto zákona 
platnosti všechna v jinýoh ptedpisech obsažená ustanovení o předmě
tech, které jsou upraveny v tomto z"koně, pokud zákon tento jinak ne
stanoví, nebo se to z něho jinak nepodává. V důsledku toho zůstalo 
v platností, ustanovení § 48 zákona ze 14, května 1869, čís. 62 ř. z. ve 
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znění zákona z 10. dubna 1919, čís. 205 Sb. z. a n., aní zákonem čís. 
1926 Sb. z. a n., ani jiným tomuto zákonu předcházejícím zákonem 
zrušené, jež výslůvněS'tanoví: »S I, u Ž b a n a š k o I ách v e ř 
n Ý c h j e s t ú řad e m v e ř e j n Ý m, jehož dosáhnouti může 
rozdi.lu každý státní, obč;m, nehledě k tomu, zdali. a ke kterému vyzniln 
pří'sluší, prokáže-li k úřad", tomu náležitou z,působHost.« 
téhož zákona poskytujle vysvědčení dospělosti (§ 34) 
k pro z a tím ním u ll'stanovení za pod",čitele nebo za U'CIlC't 

definitivní ustanovení podUlčitelem nebo učitelem je z8ipotřebí V"",,,," 
čení uči,telské způsobilosti, po nejméně dvouleté praktické službě. 
»poduótel« byl nahrazen názvem »učitel II. třídy« záJkonem z 27. , 
1903, Č. 16 Zem. zák. pro králov,ství české. Zákonem z 23. května 1 
čís. 274 Sb. z. a n. zavedeno zařazení, ,Ulčitelů do, hodnostních tříd 
ustanovuje čj. ll.: »U čit e I ů m ves I Ul Ž lb ě poč á teč n í ustano_ 
veným buďtež ,při'znány všechny výhody praktikantů ve státní 
Učiteli ve slu'žbě počáteční rozumějí se ve smyslu tohoto zá!kona u<:'",ele 
Werní, kteří jsou na základě vysvědčení dospělosti d o Č a s ně 
novováni ve školní službě na školách veřejných před zařaděním do 
nižší hodnostní třídy.« Zákonem ze d:ne 24. ,června 1926, ČílS. 104 Sb, 
a n., (u'čítel'Ský zákon) byl v § 2 uzákoněn pojem »uč i tel s kýč 
k a tel«, t. j. učitel v počáteční službě s kvalifikaci předepsanou 
zatímní ustanovení, který dočaJsn'ě zastává Uiprázdněné učitelské ~;ot.,' 
zatímně nebo definitivně zřízené, jsou-li příjmy z tohoto místa plynouci 
volné. Ostatní uč íl tel é v poč á teč n í, s I už běs kvalifikací pře_ 
depsanou pro zatímní ustanoveni nebo bez ní j s o u »v Ý p om o c ní 
u čit e I é«. Podle § 6, odst. 1 vlád. nařízení ze dne 14. září' 1928, 
čís. 162 Sb. z. a n., u'stanovuji' se výpomocní, učítelé vždy jen na dobu 
nezbytné potřeby, nejdéle však do konce vyučovací doby školního ro>1<u. 

Dokazuje tedy věcná a ohswhová souvislO'st citovaných ustanovení, 
že výpomocný u'čitel, jenž byl ustanoven na obecné školle veřejné, je ve 
smyslllJ ustanovení: § 48 zá:k. ze 14. května 1869, č. 9 ř. z. ve zn,ění zá
kona z 10. dubna 1919, Č. 205 Sb. z. a n., veřejným úředníkem, kterého 
nazval O'nen zákon podučítelemnebo wčítelem a kterého nazývá zákon 
z 24. června 1926, Č. 104 Sb. z. wn. »výpomocným učitelem«. Uvedené 
vládní nařízení ČílS. 162/1928 Sb. z. a n., "č má zvláštní ustanovení 
O' učItelích výpomocných., v čl. ll. stanoví, že 'Pod slovem »učítelé« 
v tomto vládním nařízení je rozuměti Htemí ulčHele, správce a řídicí 
učitele obecných škol (čl. ll, odst. 2, Č. 2). Úředním títulem učitele pro 
služební obor vyučování líterním předmětům mímo učí,telů na měšťan
ských školách a učitelů na zvláštních odborných školách pro hlu.cho
němé nebo pro slepé je titul >>učitel« (vlád. nař. z 18. ří'jna 1935, Č. 198 
Sb. z. a n.). Z těchto ustanovení zákonů i obou vlád. nařízení, vyda
ných na podkladě zákona' ze dne 24. června 1926, Č. 104 Sb. z. a n., 
zcela ne;pochybně plyne, že rozJ,išov"ní, které činí rozsudek, nemá zá
konné opory. 

Tím padá důvod, z něhož Iprvní 'soud měl za to, že jednání obžalo
vané A. K. pro,ti výpomocnému učíteli K. V. nelze podřadi:U ustanovení 
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atečni stížnosti vyhověti a nwpadený rozsudek 
§ 153 y. :, .. ~ylo ~roto zm ','. . I okud nalézaci soud v tom, že ob-
v dotce~e casll vy~OkU •. ~ T,~epoii,A:! shledal jen skutkovou podstatu 
žalovana dala K. .' ne o I t· ~ důsledkem toho též ve výroku 
urážky sku,tkem,podl~ § 3~,Si~ic~'zrušití jako zmatečný. Ve v~ci samé 
o trestu a ve vyroclc sou. 'vadž se nalézací soud se svebo myl
nebylo však lze rozho~OUtI, ~o~t otázkou a nezjistil okolnosti rozhodné 
ného právního. stano~ls ~ n,e~b~al~vané pří~odilo K. V. ubližení na těle 
pro posouzem, zda jedn~~1 ' . 'e v cházetí z toho, že nutným předpo.
ve smyslu § 153 tr

cÍI 
z. §P;151°~ j z j~ poru-šení: tělesné nepomšitelnostI, 

kladem zlOČll11U po e. . r.. . poškození na těle« vyžadUje 
které jíž podl~ o?ecne.ho vyznam~~~j~~~t;' těla (srv. rozh. č. 4146 Sb. 
jí'sté patholog1cke zmeny. v P,ost~ze, údw'l svědka K. V., že měl červenou 
n. s.).S tohot? hledIska l~ zavazny bolella hlava hučelo mU v ,pravém 
tvář a červene ucho, ce~ de~ ho :lézaci soud 'neobíral a neU'činil po~ 
uchu a zvracel. Ponevadz se lm. na 'T oudu rvé stolice by o m 
třebná skUltková zjištění,. bylo vec ';,'a~; I'P~i tom ~Ui bllde dbáti pravD
v rozsabu zrušení znovu jed~al a ro~ o '. • .. přestu:pku podle § 312 

latného výroku o vině obzalovane ve smeru 
fr. z., spáchaného Uifážkou s lov y. 

čís. 5731. 

Nezachoval-Ii obchodnlks radi~el~ionními f!~Ojiopři :~~:~ 
přistroje za účelem j~ho vy~l zále.m~~tbu :~bniVYlhi'tty u do
časné potvrzenky, nejde am u n. '?! am. 24 odst 1 zákona čis. 9/ 
časného držitele (~az.."í,lrn) o prehcllld!:!e § přestu~k trestný podle 
1924 Sb. z. a 'll., nybrz len u obe o o 
6. odstavce tohoto paragrafu. 

(Rozh. ze dne 29. října 1936, Zm I 761/36.) 

N e j vy Š š í s o u d jako s?ud, zrušov"cí Vytí~~~l ::~~e;nJt:;;ě~~~ 
obžalovaného do r?zsudku kr~JS1<e~:Q ~~lId~e~inem podle § 24, odst. 1 
1936, jímž byl stězov,,!el U'zn~'lvnl~pn~detiy' rozsudek a vrátil věc soudu 
zák. čís. 9/1924 Sb. z. a n., ~r1.ISl ' 
prvé stolice, by o nf, znovU' jednal a rozhodl. 

D ů vo d y: 

Zmateční stížnost, dO,vol~vaji~! se dŮVOclu,~~'~~Č~~:~é~'~' r~z;u;J~ 
10 § 281 tr. ř., i,e~: opra§v~~~att?o:~~ ~~~plnO'st Pproto, že nepřihlíží 
zmatečnost .p!Xile ::~s. 5 , .... , v' ovědi svědka A. K., pO'kud se 
ani k obhajobe stezovatelove, ani k. y? " obžalovaný přivezl radiový 
stěžovatel hájil tím, že s~Me'~g;;vI~~~:e~ S~etnictvem, d:ne 28. zá'ří' 1935 
přistroj. jenž byl dne 1. flJna za 

, 
k-

:.~ .. 

i,,, 
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oe:. Qprá~ně.ného obchodní'ka s radiovými přístroji A. K. n a z k o u š 
a ze A. K. jen .nedopatřením zapomněl odevzdati stěžova,tellzatímn' 
tv~zenku, ~er~ by po dobu 14 dní nahrazovala předepsan<JiLr KOloces; 
a.~e se nal.ezacI soud neobíral ani, ~právou poštovního úřadu ve V. 
n~~ A. ,K. Jest o?rá~?ěn vydati' zájemcům zalímní stvrzenky a v' 
pfllpa~e ~apomnel JlrlpravenouI stv·rzenku odevzdati obžalovanému 
s radlovym aparátem. Vytýkaná ,neúplnost rozsudku se týká' S:ku,tečno';ti 
pr~ pOS~UlZení věci závažné, neboť jak zrušovací soud vyslovil 
o?uvodml v rozhoclnutí uveřejněném pod čís. 5520 Sb. n. s. 
pre~hovavatelem a koncesionářem přijímad slanice radio~é 
opravněno~, f~~~ou zájemci- n,a :~o~, po dobu povolené zkouSky 
n?bo do d~~~e)sl~~ zakOl\pem pnstro)e, sama firma a zájemce je 
v~~en?patntr Sl ra~n.ou ~oncesi teprve tehdy, když se stal vla,s "''''.~,," 
pnstroje, nebo kdyz jel..! ?~ uplyn:',tí z~u:še~~í Ihůt.y nechal u sebe 
(p~~le rozsudkoveh~ 3');ste;1I byl pnst~o) stezovateh zabaven již dne 
1. n)na ~935, ~~dy j.este pred uplynu!tm čtrnáctidenní zkušební Ih'uty 
byl"" .ovs:m pnls!roj ~kutečně dodán na zkoušlvUi). Nezachoval-Ii ob~ 
chodn.lok pn premlstenl přístroje za úče-Iem jeho vy"koušení zájemcem 
pře~pls~ o vys.favenf dočasné potvrzenky, nejde ani u něho ani po dobu 
zlvusebm ,lhůty ~. dočasného držitele (zákwzníka) ° ,přeči~ podle § 24, 
odst. I zakona ČI'S. 9/1924 Sb. z. a n., il!le o !přestUipek trestný jen II ob
chodmka podle li odstavce tohoto §. 

Bylo P!oto zmateční 's~ížnosti, an~ž. třeba se obírati ostatními jejími 
vývo;Jy, J:z .s tOh,oto h;ledlska vyhovetr, napadený rozsudek jwko Zma
tečny zrusltJ a vec vraÍlÍ1 soudu prvé stoHce hy o ní znov,u j'edrtal a 
rozhod'\. ' 

čís. 5732. 

Důvod, p'~ je lstivé jednání podle § 199 b) tr, zák. zloéinem bez 
ohled.u na vySl škody, tkví v klamném uplatňování úřední autority vůči 
podváděnéJ11.u, ~y - .takto oklamán - vyhověl dO!lUlělé vůli vrchnosti. 

(Rozh. ze dne 29. října 1936, Zrn 1901/36.) 

,N ej v y š š í s o II d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížn~sti 
obzalované E. G. do rozsudku kraJského soudu v Litoměřicích ze dne 
26. června 1936, pokud jím byla stěžovatelka u~nána vinnou zločinem 
spoluVIny na podvodu podle §§ 5, 197, 199 b) tr. z., potud, že zruši\; 
nap~deny rozsu~ek ve výroku, jímž byla stěžovatelka uznána vinnou 
~Iočlne,mspoluvmy na podvodu podle §§ 5, 197 a 199 b) tr. zák., jakož 
I ,ve vyroku o trestu této obžalované jako zmatečný a uznal ji vinnou 
prestUijJkem podvodu podle § 461 (§ 197) tr. z. 

Z dllvOdů: 

Zmatke~ po?'le .č. 10 ~ 281 tr. ř. je napadený rozsudek stižen potud, 
poloud ve )Istenem Jednanr A. S. a stěžovatelky shledal skutkovou pod-
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zločinu, podvodu podle §§ 197, 199 b) tr. z., pokud se týče spolu
na něm, učiniv tak vzhledem k tomu, že se A. S. vůči M. P. vydávai 

a »tajného«. Důvod, proč v případech § 199 b) tr. z. Isti"é jednání tam 
\edené je zločinem bez ohledu na vý'ši sklllÍečné nelbo .pachatelem za
tl škody, tkví v k I a m'll é m Ul p I a t ň o v á ní ú ř e dní a u t 0-

ty vůči podváděnému k tomu cíli, aby, takto oklamán, vyhověl do
]l1nělé vůli vrchnosti (srov. v témže smyslu rozh. Čí,s. 3322 víd. úř. sb., 
dále AHmann-Jacob, Kommentar, 1928, str. 568/569; Finger, Stra!recht, 
1914 II., str. 630). O tom však vzhledem k tomu, co nalézaci soud po 
skutkové stránce zjistiL, nemůže býti- řeči v souzeném pří'Padě, neboť 
podle zjištěného dějle nepoU'žili obžalovaní' nepravdivého tvrzeni, že S. 
je »tajným«, k tomu, l1by proti M. P. uplatňovali úřední au:tori~u »taJ
ného« (detektiva) a tím ji přiměli k určitému' jednání, nýbrž uČl~i1i ta!~ 
jen k tomu cíli, by M. P. spíše uvětila, že S. může něco podnlknolltr 
ve pro~pěch jejího m",nžela. Poněvadž toto .iednáni podle toho, co uve
deno nenwplňuje sku'lkovou podstatu zlOČInU podvodu podle §§ 197, 
199 b) tr. z., slvutečná škoda M. P. zpusobená, jak hylo zjištěno, činila 
600 Kč a z rozsudlkových zjištění neplyne, že obžal·ovanÍ zamýšleli ZJpů
sobiti větší škodu, najmI' převyšující 2.000 Kč (§ 200 tr. z.), jde vpravdě 
jien opřes,tupek pod,vodu podle § 461 (§ 197) tr. z. Bylo proto zmateční 
stížnosti obžalované E. O. jen potl)d vyhověti, napadený rozsudek v do
tčené části výroku o vině zrušiti jako zmatečný'" stěžovatelku uznati 
vinnou 'ímto přestupkem, ovšem jako spolupachatelku, poněvadž se 
podle zjištěného stavu věci' přímo zúčastnHa záměrného jednání směřu
jícího k oklamání a poškození M. P. 

čís. 5733. 

Napodobení nebo falšování veřejné listiny, 
Rozdíl mezi zločinem podle § 199, lit. d) a přestupkem podle § 320, 

lit. f) tr. zák. 
Pokus oklamání prostředky nezpiísobilými. 

(Rozh. ze dne 29. října 1936, Zrn 1 1019/36.) 

N e j v y Š š í s o II d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stfi\nosti 
státního zastupitelství do rozsudlvu: kraj~kého soudu v čes. Lípě ze dne 
22. května 1936, jímž hyl obžalovaný uznán vinným přestupkem :podle 
§ 320, lit. f) tr. z., zrušil napwdený rozsudek jako zmatečný a vrátil věc 
soudu první stolice k novému p-rojednání a rozhodnutí. 

Důvody: 

Zmateční stížnosti státního zastupitelství, uplatňující číselně důvody 
zmatečnosti podle čís. 5 a 10§ 281 tr. ř., jest příznati oprávnění. . 

Nalézací soud zjistil, že obžalovaný' vepsal do cestovního ,pasu H. T.; 
vystaveného s platností pro Rakousko a lugoslavii, na žádost tohoto 
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majátele pasu slova »Německo-Deudschland« a že se T. vykázal 
pasem na své cestě do Německa pohrani,ční stráži. Na kvalifikaci 
sku,tku jako zločinu podle §§ 197, 199 d) tr. z. li" obžalo·vaného 
soud' nemmal a shledal v něm jen skutkovou podst .. tu . , , 
§ 3?0 f) tr. z~k, zjistiv, že falšování bylo provedeno 
tatI z slova »Nemecko_Deudschl",nd« byla vepsána jiným inkoustem 
JSou, vyplněny ostatní údaje pasul psané inkoustem, že chybí, ' 
zeme,. obžalovaným připsané, též v ja1zyku f'fancouzském, v ně'mž 
uvedeny ostatní dvě země, pro které hyl pas platně vystaven a 
slově, jehož připsá.ním byl pas zfalšován, je pra.vopisná chyba, 
~I?vo Deutschland je n"1psano »Deudschl .. ndl«. Z těchto zjištěných 
jez vykazoval zfalšovaný obsah ,pasu, uisU'zu-je nalézací soud že 
v<1ní bylo tak »nešikovné«, že' je musel. každý úřad na první, pohled 
znah, a vyloučl'l proto skUltkovou poclstatu zločinu podvodu ježto 
vodný úmysl pacha,telúv nemohl tudiž ('1. j. pro tuto se"Znat~lnost) 
uskutečněn, nemohla tudí,ž vzniknouti žádná škoda a paděláni 
vůbec s to, aby -Dlvedlo. někoho v omyl. 

Tomuto odůvodnění vytýká sti'žnost právem vadnost s 
právního. I když. ~ozsude~ uvádí, že zde nebyla možnost škod'y 
pr~to ne~ze, mlUVItI am o umyshr podvodném), vyluču1e o.bsahem 
odU~?~nellI sku:tkovou podstatu souzeného zločinu pro ne~plU'S(lbi'los 
pouzlÍeho prostredku k uvedení v omyl, případně jen pro tuto 
sabilost vylučuje i možnost škody. 

Z;púsabilost n .. podobené nebo falšované veřejné lis'tiny k'~':II;~~!~; 
(mozno~t uvésti v omyl) je stejně t .. k jako úmysl oklamati s· 
pOjmovym znakem skutkových podstat zločinu podle § 199 dl) i 
~tupku, podle § 320 f) 'tr. z., takže kde není této možnosti a 
umyslu, je ,~ři správném poU'žitíl zákona vyloučeno i odsouzeníl pro 
stupek posleze Uivedený. Rozdíli mezí oběma podstatami, spočívá . 
~ tom, že k n .. plnění prvé jest potřebí možnosti škody a p. fŠ~~~:~~~~~!~~ 
umyslll (jenž s,polu s úm)"slem uvésti v omyl tvoříl 's 
kteréžto náležitosti jsou ovšem vyloučeny, není-U z.:p·ůs·, lbilél,o ,n,rndřpcl;',, 
ke vzbuzení omylu, neboť mezi. oklam<1ním a po'škozením 
činná s?uvi,slo:st, ta'~ž~ omyl vy~?laný oklamáním musí býti nrMllře", 
kem po~koz,e~1 (~ozneho a zamysle;,e.ho), kdežto druhá skutková pod
stMa pnchazl v uvahu teprve, nem-Ir teto mO'žnosti a tohoto úmyslu 
p o š k o cl i: t i. 

,Z~ůsobHost jednáni pachatelova k oklamání lze podle ust<~lené 
pravm nauky I, p;~e zrušov~cího soud~ pojmově vyloučiti jen teMy, 
by.lo~1! k .oklamam UZlto prostreclku, kterym nemůže býti zamýšlené O'kla~ 
mam zpu,so~e~o ?,kdy za žádných okolností; tedy prostředkOll úplně a 
bezpodmmecne, (~n abst;acto) nezpus?bilého. Stačí proto povšechná 
moznost o~lamam, stejne jako dostaČUje povšechná možnost škody. Při 
napodobem nebo zfalšování veřejné listiny sej de tedy na tom že lisiíně 

(n"J'0d~b:né) nebo urč!té~u jejímu obsahu (ve kterém byl~ nepovo
lane zmenena a tak zfalsovana) bylo propůjčeno zdání že Hstina sama 
nebo údaj, kterého se právě týká zfal,šování, pochází oď veřejného 
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t n
u povolaného. O abstraktní nel11ožnost.i listiny napodob. ené neb;} 

kOl.. . "t' I t'·.. Č' tI \ 
zfalšované působi,ti dojmem h~~my (ne,b~ ~rcI e re e~an.m )oel' !S J 

, 'ny'múřadem vystavené muze bylI rec jen tehdy, je-I! uz po.vsech-
verej t '''h b h . h ' povahou listiny jež byla napodobena, ne JO JeJllo o sa u, je oz 
n~~l11oonou změnoll 'byla zfalšována, tedy a b s o I u t n ě vyloučen do"". 
s takového původu j'akožto učinek pach .. telem zlOČinU podle § 199 d) 
j em ' , . h' o . řestupku podle § 320 f) tr. z. chteny. NaprolI tomu pOU' a nezpuso-
~8ost přivoditi in concreto omyl pachatelem zamýšl,ený nevylUČUje zlOČIn 

dle' § H,9 d) a ovšem také ne přestupek podle § 320 f) t~. z. P?dle 
~~tálené judikatmy tohoto zrušovacího sOlldu Jde o, ko!,kretm nezp~sO-: 
bNost prostředku, záležela-Ii příčina pachatelova noeuspech,~ (ne~osazent 
u'iedení v omyl) jediné ve způsobu, jak provedl SVllj č,n, p~lpadne v kon
kretní činnosti těch osob, iež měly býti uveden~ v omyl (č,l~',3616: 4131, 
4599 a j. Sb. n. s.). Jen ,pod tento pojem spada pr?,to"zvl~s,t: take okol-; 
nost, zda padělání listiny bylo provedeno s menSI' Cl v·etsl dovednos\! 

a obratnosti. 
Napadený rozsudek spočí~á ~a ne:;právném, použit! zákona, a~ liŽ. 

tato vada byla zaviněna tím, ze Sl neuvedomjl zasadu, ze jen abstraktU! 
nezpůsobilost padělku vylučuje podvod pod~e §. 199 ~) tr. ,z,, - ale 
také přestupek podle § 320 f) tr. z. -- nell? ze .Sl mylne ~)"klada a roz
lišlIje pojmy »abstraJktní a konkretni nezpuso.bllost prc:stredku k okl~
mání«. Svými vývody zji,šťllje nalézací soud sám ----:- tH;ba s~ad. n~ve: 
domky _ jen konkretní nezpůsobilost a ~~do~ozuje, ze lalsovam uz 
podle své povšechné po'vah~ .~emoh~o za zadnych okolnosÍl vyvolah 
omyl, že přip:sany text pochazl od uradu. 

Je jasno, že i v úřední<Ch listinách m~~otl se vyskytnouti chyby, anii 
činily listinu tu neoo její část chybou st;'zeno

o
': nePlatnou n~?~ na prvnI 

pohled podezřelou, že je zfalšována, a ze muze .. bytI obzvl::ste I pravo:, 
pisná chyba přehlédnuta orgánem pas kontroluJlclm" na ~nklad pr,ohiJ
že'jícím pas jen zběžně nebo také na místě málo .. o'svetlenem .. Stejne ,t!~ 
je zde nepoch)"bně možnost, že uni,~n~ pozornost> tohoto organu; zvlas~e 
nekoná-Ii nebo nemůže podle pomeru a oko,lnostI kona!t proh\Idku du
kladně, ta akol:nost, .že označení země není nap~,,~o take fra?couzsky, 
je také možno, že není, osobě; k jejimuž o~la;nam ?ylo p.oUZ,lto "pa,su, 
třeba i, úřednímu' orgánu, znamo, ze oznacem z~,me nlUSI ~Iytl psano 
také francomstky. Neni také něčím zcela neobvykIYl12' ~praven~ neb? ~o
plnění textu veřejné listin)", ať strojem nebo. rume :ps~neho, Jl~ym 
inkoustem použitým buď pis .. tekm textu s.amym nebo JInOU os~bou: 
(aprobant~m), takže ndze tvrditi, že použití jiného I~kous~u ,v ca,st; 
textu pasu vylučuje předem ,pravost, té.to č~sti textu, tl;n mene ~da~1 
pravosti, jež mu chtěl pachatel pro~UjČI~1 s~e:"ocnou zmen~~. ,Z ,tec~"o 
úvah je patrno, že vady v provedenI falsovan'..,?zsudkem zJlstene; tedy 
už sama vlastnost prostředku in concreto pOllZlteho, nebyly t~kove, aby 
použItím souzeného zfalšovaného pasu, za, ž,ád'nýc!:, ~koln~s!t nen.'ohlo 
býti dosaženo O'klamání. Není tedy fals~vallI!, o ~ez Jde, ,~bsolutn~ ne
způsO'bilým prostředkem, neboť je postrehn.wtelne jen, ~fI, p,ozorném a 
svědomitém výkonu prohlídky palsu a tedy neuskuteonem umyslu pa-
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cha~elova závisí na konkretní činnosti 'jednotli,vců, kteří měli býti 
dem v omyl. . 

Nemůže býti pochybnosti o tom, že změna, kterou provedl 
va?ý v ;estovním pasu H. T., připsa,v do něho inkoustem, byť i j 
nez pkym byl psán .ostatní text, slova: »Němeoko-Deudschland« 
bez označení této země ve francouzském jazyku a s pravopisnou ' 
měla povšechnou způsobilost přivoditi zdání, že zfalšovaný 
~hází od úřadu, jímž byl vystaven pws, oosahující jinak oficiální 
ze tedy pas má platnost i .pro Německo, a vzbuditi tak důvěru v • 
t~t~ veřejné li'stiny v celém obsahu, když se stalo ·souzené padělání 
"st!!flě vystavené skutečně veřejným úřadem k tomu podle zák. čí·s. 
1928 &b. z. a n. povolwným na úředním formuláři a, jwk je patrno z> 
ve spisech založeného, přímo v ru>brice: »země, pro které je cestovni 
pas pl,atný« pod uvedením zemí', pro které byl sku,tečně platně vv'sÍ1lven 
n~hledě ani k tomu, že také rukopi,s, jímž 'byla změna ,provedena, 
nrpk nápadně odchylný od rukopisu, jímž byl olidálně vyplněn 
pasu. 

~otéž: co bylo uvedeno o možnosti uvedení v omyl, platí i o 
noslI vzmku škody. Již v rozhodnutí Čí,s. 2327 Sb. n. s. byla no(lmhni 
dolíčena způsabilost padělání >pasU' cestovního svémocným 
země, "pro ni'ž pas platí, k poškození práva státu na evidenci a kontToi .. 
cestov~n! d,o ~iziny. K qůvodum tam,u·vedeným, na něž se poukazuje, 
podotyka, ze r podle zakona z 29. ,března 1928, ČÍs. 55 Sb. z. a 
.označení zemí, pro které "pas pI.atí, podstatnou náležitostí pasu 
a že úřad mu,že odepří,ti cestovní pas z duvodů uvedených v § 

, Vylouči'l-Ii tedy nalézací soud sku,tkovou podstatu zlo.činu . 
§§ 197, 199 d) tr. zák. a uoznal-li obžalovaného vinným j:en phesÍ1"plcenl 
~dle § ~20 f) tr. zák. z duvodu, pro který souzený sku,tek nepřestává 
b~ÍI zločl'llem podle §§ 197, 199 d) tr. zák., podřadil skutek ten jen myl
nym výkladem zákona pod ustanovení: zákona, které se :k němu nevzŤ1-
huje, a z&vinil tím zmatek podle Čí,s. 10 § 281 tr. ř., uplatněný stížností. 

Následkem uvedeného právně m;)'llIého posouzení, pro něž neshledal 
~~Iéz&cí ~olld v sou~en~m s:ku:t~u podstatu: zločin~, podle § 199 cl) tr. z: 
J!(l po. strance objektIvm, nezabyval se pak soud vubec sub1ektivní strán
Iwu činu ?Malovaného a nezjistH skutkové předpoklady pro závěr o po
~ozovaclitrl úmyslu obža·lovaného, zejmén& se nevyjádřil o jeho doznáni, 
ze mu T. sdělil, že potřebuje a použije ,p.&SU zfalšovaného k cesre· do 
Německa. Zjištěním, že majitel ,pasu T. ho ,použt! k výkazu ,pohraniční 
stráži ,při přechodu hranic, je naplněn& náležitost poškozovaJCfho úmyslu 
na s!,raně tohoto, věděl"li, že pas je pa·dělán, po :pŤ. dal-Ii jej zfalšovati 
práv". proto, aby se jím vyká'zal u pohraničních úředních orgánů a tak 
prostredkem omylll vzbuzeného u těchto orgánů o prwvosti zfalšovaného 
textu poškodil stát na jeho právu ulVedené již kontroly a evidence přímým 
zmařením účelu, jejž sleduje státní správa vydáváním ,pasů a touto kon
trůlou (toti·ž znemožnění' cesty do urči,té země osobám z důvodů uve
dených v § 7 zák. č. 55/1928 Sb. z. a n.). Poněvadž vš&k v souzeném 
připad~ provedl obžalovaný zfalšováni pasu, aniž ho sám použil, takž~ 
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v úvahu jen jaků spolupachatel a spoluipac.hatel~tví předp~
:ť.~~;"~r)~l.uči'';:,~ ;st při provedení trestnéh() čmu. ll, ved~'."em spolu!,u: 

'inýin (v souo>:eném .případě s osobou, jez pouzlla pasu, čtmz 
te :v~ čin dokonán) a ves t e j.~ é.n: :: I é m úmyslu -: tedy 

. m01
U 

poškozovacim - je nll't~o ZjtstI~l,predpoklad~ pro usude~ 
II oškozovacím úmyslu obblůvaneho zvlaste, tedy ~ej~ena, •. ?ylo-h 
P vzájemného srozumění ob?U, s~oLup~.cha~el~ 1 pO~Zllt ,pasu 

maii'telem za účelem poškozeni recenehů JI'z statlll'ho pra"a. 

čís. 5734. 

Súd ukladajúci odpovednému redaktorovi a vydavatel'ovi uverej
:ozsudku podl'a § 7, odst. 1 zákooa čís. 124/1924 S~. z. a ll. 

vyhlášky min. sprav. čís. 145/1933 Sb. z. a n., n~smte sa ~-
00 rozkazujúcich ustanovení, ktoré má o čase a sposobe uverej-

§ 8 cit. zákona. . ..' 
, Rozhodujúc o návrhu žalobou. na ~tl!venie vydávanta ,peflodtck~ 
tJačiva pro nesplneníe povinnostt uver~jniť r?:sud~ (§ 9, od~. \:/ 

čis. 124/1924 Sb. z. a n. v znent vyltlásky m~. sprav. CtS.· 
Sb. z. a n.), súd má len skúmať, či odpovedny.redaktor ~ v~-

. . objektívne splnili uloženú lm povinnosf a1ebo me; na subjektivtte 
presvedčenie o tom hl'adeť nemože. , ' _ 
Uverejnenie, ktoré sa sta10iným než zákonom predptsanym s~oso

])Otll, nie je splnenim zákonnej povinnosti a tr,eba .ho t.:<>vnako povarovať 
za dOvOd pre zastavenie tlačiva ako neuverejnente vobec. 

(Rozh. zo dňa 31. októbra 1936, Zm 111 486, 487/36.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti K. S. pre prestt;po~ zane~ 
bania povinnej pečlivosti. uznal. opravný pmstr~edok ~eneralnej p~ok,: 
ratúry pre zachov&nie právnej jiednotnostl zw~ladnyn:, a vyslOVIl, z:, 
1. rozsudkům krllJjského súdu v Bratislave zo dna ,18. lun~ 19~5, Č, I· 
TI XII 318/34-29, bol půrušený zákon v ustanovem § 8 zak. ČI". 1241. 

. 1924 Sb. z. a n. v znení, vyh1ášky min. sprav. čís. 145/1933 Sb. z. a n .. ; 
2. usnesením krajského súdu v B'a,ti:sIave zo dňa ID. m~rca 1936, č . .l' 
TI XII 218/24-40 a usnesením vrchného súdu v Brattslave za dn~ 
21. apríla 1936, Č. j. Ts I 55/36-46, bol porušen'ý záJk?? v u~t",novem 
§ 9, odst. 1 zák. Ns. 124/1924 Sb. z. a n. v znem ,:,yhlasky mm. sprav. 
čís. 145/1933 Sb. z. a n. so zretel'om na ustanovema § 7, odst. 1 a§ 8 

tohoto zákona. 

Dóvody: 

RozsUldkom krajského súdu v Brati:slave zo dňa, 18. júna 1935, č. j. 
Tl XII 218/34-29, boOI obžalovaný K. S . .odsú?eny pre prestlllpok za
nedbania povinnej pečlivosti: podl'a § 4 z",k. ČIS. 124/1924 Sb. z. a n. 
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~ znení vY~llášky min. sprav. čís. 145/1933 Sb z . 
,Qdppvednemu redaktorovi' periodického čas .. . a n. a 0010 
loy, tohoto ča,sopisu na základ § 7' .0plSU »S.« a tiež v 
známky uvere"1 " . e CIt. zaMona uložené 
j~dného mesia~~1 o v casoplse »S.« rozsudkový výrok be'z Q.Oy")d,,ú 

~ozsudok krajS~étf~a:~d~at:~,~ rO~Sl~dku p~či"ajúc, a to j 
O/)lasené odvolanie zpať boi v hl ~ SUklOmny zalobca vzal proti 
clňa 21. septembra 1935 ~ Y aseny za ~ravoplatný 
»S.«, nov. a nakl. spol toto b~lo vyd~va!e1 OVl· a majítel'ovi 

Oňa 3. októbra 1935 s r~. °i' omč:,ne dna 24. októbra 1935 
a maj.i.tel'ka ča,sopisu A f' UClnI

M
' hlavkny súkromný ža,lobea .. 

kll' Irma a' c spol po' ae atelství V P. u krajskéh :ct " :' ro prumysl , 
periodického časopisu »S « ~ol~u u tV Br~tr.slave návrh, 
1924 S'b z a ' . zas avene v smysle § 9 , . . 'n v znem vyhl "k . , 
keďže ani ZOdp'ovedny' reda' katso' y mm. sprav. čís. 145/1933 Sb z 

, r am vydw tl'"' . . 
sudkom im ulo,ženú povinnosť u'vereJ' "ť ,v~ e , casoplsU' nesplnili 
opakoval súkromlly' žalobca d" 7 dm uve ,eny I'ozsudok. Tento 

. . na . 'ecerubra 1935 
Zavlazanl uverejni'li rozsudok dň 3 . 

sopisu .»S.,« na strane štvrtej posle:n/ ~t1;~~~]bra 1935 v čísle 294 

Kraj sky súd v Bratislave usn' " 
TI XII 218/34-40 zamieto,1 ' heshell1lm .zo dna 10. mafca 1936 

, , navr avneho s''k 'h J 

n~ny v sm}lsl~ §§ 9 a 11 zák čís. 124/1924 Sbu romne o " 
~Ill. sprav. ČIS. 145/1933 Sb . z .. a n. v znem uvlhl"", 
plSU »S.« z dóvodov, že roz;u~íY~ n. na zast~vem,e periodického 
strane štvrtej a že obžalovam·'. h bfl llverel'neny v časopise »S.« 
nenim splni,1 podmienk ulore,::;'o o sa dommevať, Ž:' týmto ' 
I1Henky uverejnenia mu I tom! . m~, rozsu:dk~m, keďze bli!žšie 
hOdu'Júca časť rozsudku má hy 0/ ozsu.dl<u' u;cene nebo ly, iiba to, že ' 
do jedného mesiaca. . wvereJnena bezplatne a bez ~ULH'Ullll" 

Sťaž.nosť podaná hl,avným súkromn' " . 
U.snesema bola wsnesením vrchnéh 'd ym za!obcom proti tejto 
Ts ~ 55/36-46, zamietnutá s Pouk;z:n~; zo dn~ 21. apríla 1936, 
noveho U,snesenia a s doložením d' I" h d~a sprav~e .důvody onlO.I,,",':' 
rozsudok nebol v časopise S a SIC .ovodov, ze Je síce "",,;cl!. 
čis. 124/1924 Sb » .« u~ereJneny tak, ako . " , 
Sb . z. a n. v mem vyhlášk . 

. z. a n., ale že pod!'a § 9 't 'k I Y mm. sprav. Čí,s. 
oprá,vňuje žalobcu k n' h Cl' za,. en neuverej'l1enie rozsudku 

t h ' a.Vf' IU na zasta:venie ča . 
z '0 o, že tento citu~e iba predpi,s "7 d.t SOpll~U, . Č? vraj je zff,imé' 

R ' "', o 's . 1 a 11Ie trez § 8 z 'k 
ozsudkom kr"jského s'd . '. . " ona. 

vrchného súdu v čiastkach u.u a cltovanyml llsneseniami krajského 
prave uvedených bol poru6en' 'k 

V rozsudku krajského súdu bl' Y za On. 
lehata k' o a nespravne U'rče ' . d " , , llvereJueniu rozsudku v'" ' na Je nomesacna 
sudku pOČí,t"júc, lebo pre uverejnec:i~OPI'S~1' »S§§.« od pra~Qplatnosti roz
Sb .. z. a n., totiž pre uverejnenie rozs:k a, . 7 ~ 8 z<tk. č. 124/1924 
llačlve,. v ktorom bola uvere 'nená ,'T ?veh". vyrolru v periodiockom 

'.Jehotu uverejnenia. UstanovuJ! e t Cur§az8Iv~ zp;~va, stanoví zákon sám 
o Iz za'k. CI'S. 124/19Q4 Sb . z. a ,no 
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zllelli vyhlášky min. sprav. č. 145/1933 Sb. z. a n., že rozsudok, klOe. 
uverejnenie bol0 uložené, m u s í byť uverejnený v periodickoin 

ktoré' zprávu prinieslo, na j ,p o zde j š i e v dmhom čísle, 
dni, keď bola zodpovednému redaktorovi a.lebo vyda'Va

rlnfl,,:enlá zpráva o tom, že rozsudok nadobudol právnej moci. Po
zákon mčuje lehotu' uverejnenia rozkazujúcim sp,ůsobom, nes,mie 

"úd túto lehotu stanovi,f ínáč, lebo jemu pfÍ'slúcha pod!'a § 7, odst. 1 
určiť len rozsah prípadne uverejniť sa majúcich dovodov, pokia\' 

tcrho treba k zadosťučineniu, avšak v modalitách, uverejneni'a, pokial' 
samým zákonom určené, od citovaného u,stanovenia zákona odchýliť 
nesmie. Uverejnenie rozsud'ku v časopise, v ktorom u-rážl,i,vá zpráva 

mu'sí sa rozlišovať od oprávnenia, ktoré mMe súd priznať žalob
a jeho návrh pod\'a § 12 z"k. o ochrane cti, aby dal uverejni'ť od
,úci rozsudok na útraty odslÚdeného. Tu ovšem má súdl stanoviť 

····~'"ň·7i inými okolnosťami a podmi'enkami' uverejnenia aj lehotu', do kto
rej sa má uverejnenie stať, avšak v tomto prípade ide o oprávnenie ža
lobwvo uverejniť rozsudok v iných ča'sopisoch, kdežto v súdenom pri
pade nariadil súd inú než záJkonom stanovenú leholu pre 4'ovinnosť 
odsúdeného zodpovedného redaktora a tiež vydavate\'a vo vlastnom 
časopise. Je teda pine od!Óvodnený návrh generálnej pwkuratúry, aby 
v tomto smere (sub 1 výroku) bO'lo vyslovené porušenie imperatívneho 
predpi,su § 8 cit. zákona. 

Avšak i usnesenia krwj'ského súdu a vrchného súdu sub 2 výroku 
uvedené porušily zákon, ,poki,a\' boI nimi zamietnultý žalobcov návrh m 
zastavenie časopisu »S.«. Krajský súd zamielol náwrh ten neprávom n" 
tom z"klade, že pripU'stil možnosť suhjektívnej domnienky zodpoved
ného redaktora, že určitým sposoobom U'verejnenia, ktorý nezodpovedá 
úkonu, splňuje povinnosť rozsuclkom mu uloženú. Paragraf 9 zákona 
Č. 124/1924 Sb. z. a n. ukladá súdu, aby na návrh žalobCI> nariadil za
staveni'e vydávania periodického tlačiva a;ž do splnenía IPovinno'sti uve
rejnenia, proste a .jedine len na objektívnom zákla;de, že zoc\povedný 
redaktor a vydavate!' nesplnil povinnosť uverejniť rozsudok v perio
dickom tlačive, v ktorom bo,la zpráva uverejnená. Mal tedy krajský súd 
skúmať len to, či zodpovedný redaktor, či vydavate\' uloženú mu 1'0-
vinnosť objekHvne sp,lni! alebo nie, a pod\'a toho o návrhu rozhodnúť;. 
subjeMívneho důvodu 'sprostenia tejto povinnosti sa dovolávať nemoho\. 
Nakol'ko vrchný súd prijal pre potvrdenie zamietavého rozhodnutia 
krajského súdu tiež jeho dóvody, platí aj pre jeho rozhodnutie, čo bolo 
práve uvedené. 

Lež u5nesenie vrchného súdu porušilo zákon aj v ďalšom smere. 
Zákon Č. 124/1924 Sb. z. a n. nielen že stanovil v § 7, odst. 1, že súd 
na návrh ž<tlobcu uloží v odsu'dzujúcom rozsudku zodpovednému redak
torovi a vydavate\'ovi, aby bezplartne a bez poznámky uverejnHi v pe
riodickom tlačive, v ktorom bola l1práva uverejnená, rozsU'dkový výrok, 
prípadne aj dóvody v rozsahu súdom stanovenom, ale v § 8 spósobom 
rozkazujúcim (»musia byť uverejnené«, »staň sa tak«) urči! presne 
dobu, miesto wjl vonkajšiu' formu uverejnenia rozsudku; okrem lehoty 
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uverejnenia, O ktorej hola už vyše reč, určil, že sa uverejnenie 
stať na prvom mieste shora ,poslednéhú stlpca drooej strany 
tlačou a vobec týmže~pósabom, akým bola uverejnená zpráva. Z 
že zákon sám imperatívne určuje podstatné· znaky sposobu uv,ere;"p, 
je bezpochybne prejavené, že len takým uverejnením 
zodpovedá zákonom preclpísa'ným modal"itám, splňuje zodpov,edllÝ 
daktor a vydavatel' povinnosť lwerejníť rozsudok. Uverejnenie, . 
stalo iným než zákonom predpilsaným ~pos{>bom, nie je v zásade 
nim zákonnej povinnosti a treha taký spůsob wverejnenia DO'V",n, 

v zásade rovnako za dovod pre zastavenie časopisu až do '~jUelma 
vinnosti ako newverejnenie rozsudku vobec. Citovaniu § 7, odst. I 
v § 9, odst. I, ne]'ze priklad·af ten význam, aký mu dal vrchný súd, 
hy možnosf zastavenia ča·sopisu bola zákonom priznaná len, keď 
sudok nebol "obec uverejnený, tmba to vykladať v súvíslosti S § 8 
ktorý určujúc imperw!ívne spósob uverejnenia tvmi s § 7 nedidny 
Ked' sa tedy vrchný súd obmedzi! len na skúmanie, či bol rozsudok 
rozhodovaním o zastavení v časopise »S.« vobec uverejnený, 
z podsltatne nesprávneho výkladu §§ 7, 8 a 9 zákona. 

Generálna prokuratúra vyvodzuje, že akékol'vek odchýlenieod 
piSll § 8 cit. zák. by sa rovnalo neuverejneniu. Ot,"zku túto netreba 
v fejto všeobecnosti, lebo v súdenom prílpade ide len o riešenie 
či uverejnením rozsudku na š!vrtej strane časopi,su, a to ani nie 
prvom mieste sruora posledného stipca, bolo vyhovené zákonu. V 
smere uznáva najvyšší súd, že takéto uverejnenie uchyl'uje sa od 
pílsanej formy a zťažuje účel zákonom sledovaný, aby sa ur:rze,nÝ 
čitatelia snadno dovedeli o rozsudku, najdúc ho uverejnený na 
pro to určenom; treba také to uverejneníe považovať za nesplnenie 
vinnosti, kloré bol o dóvodom k navrhovanému zastaveniu 
do splnenia povinnosti va forme záJkonoID predpísanej. Preto "v .. ,nu. 
najvyšši súd, že bol v ulSneseniac'h krajského a vrchného súdu 
výroku citovaných ;porušený zákon v ustanoveniach § 9, odst. 1 
Č. 124/1924 Sb. z. a n. so zretel'om na ustanovenie §§ 7, odst. I 
cit. zák. v zneni vyhlášky min. sprav. čislo 145/1933 Sb. z. a n. 
váč súdne výroky pomšujúce zákon staly sa v prospech odsúldellé~lo,; 
nemá toto rozhDdnutie podl'a § 442, pasl. odst. tr. p. proti 
účinku. 

čís. 5735. 

"Násilné vztažení ruky« (§ 81 tr. zák.) nemusí býti vis corpore 
porí data; je jím proto i držení dveří proti s1rážnikovi, jenž je tnUi!eh 
Rásilně odtlačiti, aby přemohl odpor. 

(Rozh. ze dne 4. IIistopadu 1936, Zm I 930/36.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnos( 
obžalovaného do rozsudku krajského soudu v Jičíně ze dne l. července 
1936, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem veřejného násilí podle 
§ 81 tr. zák. a přestupkem urážky osoby úřední podle § 312 tr. zák. 

_ čís. 5736-

Z důvodů: 

Násilné vztaženi ruky« nemusí býti vis corpore corpor! d~ta. Jrest~ý 
» v.' 'v oužiti násilí, nikoli v násilném vztazem ru. y ]a o 

mOl11e~t spo,clya . p . 'akékoliv činy, které staví vrchnostenskou OS0.tltl 
takovem. M.nen~ JSou Jod úředniho výkonu upulStila, aneb odp?r p.re
před vol:bu, v.bu~ a~silim Násilí nemusí býti násilím bezprostredl1lm; 
mohla pr!merenym . . ~s oň ne řimo namířeno proti osobě úředl11. 
třeba o.vs~im~e a~?ut~j2~ ~~ctto práJních hledisek, je přis~ěd~iti naléza
posuzuJe-

d 
v • t, dán pojmový znak »násilného vztazel11 ruky« pc 

dmu sou ~', ze Je, §USI tr zák. jež je spatřovati v tom, že obžal?va~ý 
rozumu us anovel11 '. . 'v b v ohl odpor musel dvere na
držel dveře proti strážníkovl, Jenz; a .y p:em . vV'h' soudu ve Vídni 
silně odtlačiti (srovnej rozhodnuÍl byvaleho nelvyssl o 

čís. 3182 víd. sb.). 

čís. 5736. 

Neodborník v drogerii, nemajúcej y~áve vúradne. schvá\en~O f~
něho zástupcu je zodpovedný za ťažke poskodem~ tel~ ~ . ikovl. 
odst. 1 tr. zák., kt01'é vzniklo tým, že z n~znalostl vy zn 
k požívaniu látku škodlivú l'udskému 2'dravlu. 

(Rozh. zo dňa 4. novembra 1936, Zrn III 448/36.) 

()b' I' . _ sám neodborník - bol zamestnaný v drogerii svojho 
zaovany , d hl' d nad vedením obchodu. 

~ep;~~:1I1;:;', ~:;;e~a b~~~~I:er;~Ive ~ra;~~m s.~hváleného'l~db?r~;e~~ 
, . ~al obžalovaný zákaznikovl, zladajucemu v~n,l . ?VU v 

~ás;~~~~~ťrikéru, dreve;:ý Iieh, zn~~i~tento~:~j~ir~e ~:~~~u~oh~~ž~~ 
. to čistý lieh a že je k zladanému uce u v . 'v I' doč 
l~kéru pripravenéh? použitím .tejt~ I~~{ eO~~~~~fn~kž~~~~~~~o Z~i~ný~ 
ným kataro.m. S u.d p r v,e J ,s o 1 v denía tel a z nedbalosti pod!'a 
dvOjnáSobnYl~ t pre~~no~ d ~a~~e:~ í p:~k~ kvalifikoval čin obžalovaného 
§ 3

d
l0, o~sst~bny,r'p~ečin pod!'a prvého odstavca cit. ustanovenia. 

za vOjna ' '.' 'h č' t v od 
N

. v v • úd zmatočnú sťažnosť obžalovane o las oene -
! aJvyssl' s . 

mietol, čiastočne zamleto!. 

Z d6vodov: 

. . kl d § 385 Č 1 a) tr. p. uplatnená zmátočná sťaž-
Po zakone 'na za" a e . ,. '" ve len pri 

nosť namieta že rozsuďok odvolJacieho súdu sam uznava, z '. 
odbornej znalosti je možné rozoznať, či, i~e o fiS7 ~~~~Ie~o t~~~vr:;. 
lieh, a že obžalovaný ~iadnyc~ o~~o~nyc .zn~~!11 možn~sti rozoznať 
vodzuje zmatočná sťaznosť, ~e o ~a ovany n 
či.stí' lieh od údajného dreveneho hehu. 

., 
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Zmatočná sťažnosť v tejto čiastke je bezzákladná. Keď UU.édHlVo, 

nemal odborných znalostí, -nemal na seba prevziať vybavenie vecí, 
vyžadujú zvláštnych odborných znalostí;; keď tedy obžalovaný 
ta·k učinil, je treba právom ho činiť za to zodpovedným. 

Zo zisteného skutkového stavu, že drogeria nemala dňa 23. 
1934 úradne schváIeného zástupcu, tedy že nemala žiadneho odlloTl"Ii. 
dovodzu1e zmatočná sťa'žnosť vinu majiteľa drogerie a nevinu 
vaného. Ani v tejto čiastke nie je zmatočná sťažnosť základná, lebo 
okolnosť neoprávňovala ešte obžalovanéh'Ů, aby na mieste úradne 
leného zástupcU' konal úkony, vyžadujúce odborných znalostí, 
obžalovaný nema!. Keď tedy obžalovaný tak učinil, musí aj niesť 
sledky za tento svoj čin. 

čís. 5737. 

S hlediska § 384, čís. 9 tr. t. nelze s úspěchem vytýkati zmtle.;XéJm!i·, 
posu!dku vady, nepostaral-Ii se stěžovatel vhodnými návrhy, aby 
kané nedostat~ byly odstraněny postupem podle §§ 237, 238 tr. ř. 
znění zákona čís. 107/1927 Sb. z. a n.). 

Trestní zodpovědnostřidiěe mot'Ůrového vozidla za úrazy (UllnU'Cel,n' 
lidí způsobené rychlou jízdou za nebezpečného stavu silnice. 

(Rozh. ze dne 4. listopadu 1936, Zm IV 391/36.) 

N e j v y Š š í, s o u' d, přezkoumav trestní věc proti L. B. a 
'Obžalovaným pro přečiny podle §§ 290, 291 a 310 tr. z., zamítl 
teční stížnost oMalovaného V. H. 

Z důvodů: 

Důvod zmatečnosti podle § 384, čís. 9 tr. ř. byl obžalovaným ne
právem uplatňován proto, že odvo,lací soud zamítI obhájců" návrh na 
doplnění důkazú výslechem znalce Dr. J. F. o tom, že se obžalovaný 
nedopustiJ, neopatrnosti, že vykonal co mohl a že i při rychlosti 6 km 
by nastaly stejné účInky, a dále dotazem na četnickou stanici o tom, že 
obžalovaný je znám.co dobrý šofér a že od roku 1931 nebylo u něho 
nic závadného zjištěno. Odvolad soud správně odůvodnil zamítavé roz.' 
hodnll'tí a proto se stěžovatel poukazuje na toto odůvodnění. 

Námitka zmateční stížnosti., že výpověď znalce inž. P. je neurčitá 
a nepřesvědčivá, nebyla vůbec odůvodněna. PodIe §§ 237 a 238 tr. ř. 
ve znění zák. čís. 107/1927 Sh. z. a n., pokud posudek znalce je ne
určitý anebo vzbu'zuje pochybnosti, má soud nejprve uložiti' vyslechnu
tému znalci, aby podal vysvětlení. Proto, pokud se ohhájce domníval, 
že posudek znalce inž. p, je stižen nějakou vadou, měl žádati souid první 
stolice při výslechu tohoto znalce, aby vyžádal od tohoto znalce vy-

_ Čís, 5738- 465 

., ď kdY'by tento postup byl bezúspěšný, mohl 
"tlenL TE1prve v pnpae,.. . I 

sve .. • 'd ť o vy' slech Jlneho zna ce. 85 
by obhaJce za a, I I t. " důvod zmatečnosti podle § 3 , 

Taktéžnepravem byl up a novan 

čls. 1 a) tr. p, " edbal'Ůst obžalovaného H. v tom, že 
Nižší soudy spravně, shledaly f ' kluzké jel rychlostí asi 45 km. a 

na silnici ledem pokryte,. tedy. ve ~:de'eti ~yklistu, který jel př:d n!m 
nezmírnil rychlost, ačkolIv mel .Ph,} stražná znameni, z čehoz obza~ 
středem silnice a. nereagoval ~~ J:e °cy~i,sta neslyší výstražná zna,?em. 
lovaný byl povmen U~uz?va I: • •. řed'íždění bude míti k dlspo
ObŽJlovaný H. měl pOČltatI s ~,mí/e P!l PkouJ a že při odbočování mMe 

. sici pouze část jízdní dráhy" aSI 3 72 m s~ro ase mohl býti vzhledem k to
auto na náledí lehce do~tatI smykč ~tery \vot a zdraví osob cestujícidl 

to stavu silnice velmI nebezpe ny pro z . mu _ .. 
v autě, . _ 'h H stačí že si měl uvedomlt; 

Ke zjištění nedbalostI o~z~~ovane od' . ch 'okolností, totiž kdyz 
všeobecně nebezpečí. ry:chle Jl~dy z:nž :~Ymu nevyhýbala jehož měl 
viděl před se~oU' na. sllmcI clkl~i~;e~ zabočit do prava na kluzké sll~ 
obžalovaný predeJetI, .a zt lIm b _ alovaný neuvědomil, že toto nebezpečI 
nici; nesejde na tom, Je~t I :1' o z t b 1 strom a že cyklista ,před ním 
múže býti stupňováno t!l~, .ze u cles y . ~ní cyklisty obžalovaného L. B. 

0- 'vně JetI Spo, u,zavme to. -í 
jedouCÍ muze nespra . 'h - j'ra jehož nedbalost byla ez v pr-
nevylll'čuje vinu. obžalov~ne ~_ S?;: ~škozením více osob. 
činné souvislostI se smrt.1 a t:~k~ ,p zmatečnosti podle § 385, čís, .1 _c), 

Nevyskytuje se tu am dalSl_ duvo.? I . H jednal v tísni. Zavmenl 
Ir. ř., uplatňovaný námit~?u, ze obzaři~:;!ně ; chlé jízdě, klerá za da-
tohoto obžalovaného spoclvalo Vk~ep 011rožo~ala život a zdraví osob. 

t· ěž bylo pOll' azano, kl' t . B ných okolnos I, na n . snažil vyhnoll'ti se cy IS OVl . 
cestujících v autě, n!k~liv v dto:a~ z~k~~nost posuzovati s hle?iska § ~O 
Proto nelze tut? pra~e uv~1 e

d 
o tohoto ll'stanovení zákona UZ proto,. ze 

tr. z. Jinak nem tu predpo ~ ~ . oby cestujíeív autě, nevzmklo 
nebezpečí 'ež nastalo pro sojera a os . , 
náhodou, 'nfbrž z viny stěžovatelovy, 

čis.5738. 

, . . . zakročiť úradne proti 
Obecný starosta je podYa z~ona oprabvn~y 

d 'ného portadku v o Ct. '-"- r na porušeniu kru u a verel, cl ok\adá že pachate\ia nel"uua t 
U. stanovenie § 308 tr. zák. pre P . d 't· 

.' . dz' h spoločného doho nu ta. le 
základe predcho te o .' k odovodnenim rozsudku v smyS 

K otázke rozporu medzt vyro om a 
§384 čís. tO tr. por. /36) 
. , (Rozh. zO dňa 4. novembra 1936, Zm IV 451. . 

. . 'J Ch a s'pol pte zlOČlO 
. - - , . d Ireslnej veel protI ..' ',-ť 

Na J v y S SI sU v. f "točné sťažnosti oblžalovanych zcas I 
násilia proti členu vrchnos I zrna 
odÍmetol, zčasti zamietol. 30 

Trestní rozhodnutí XVllI. 

'>1 
It'l' 
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Z dúvodov: 

Po zákone z dóvodu zmatočnosti pod!'a § 385 • 1 ) 

nn~hna Ztmatočná sťažnost' namieta, že nepatrl k VY'k~~u p~V~lra'nPI'a' 
e o s arostu aby ď b"" . . 

toč . ť' ' . n;e Zl IJuclml sa mladíkmi zjednával poriadok 
na s aznosť me Je tu základná. . 

, . Pod!'a § 21, yt. g) zák. čl. XXII/1885 agenda miestne' bez 
neJ polICIe patn do oboru obcÍ. Podl'a § 52 cit 'k bJ ,P 
venstvá obst ' . , d . za . o ecne on' rl.,. 
kial' t' t aravaJu age~ y, ktoré sú obdam zákonom prikázané 

I~ o agen~y nepatna do oboru iných orgánov. Nako!'ko do ' 
pe:~ncle obecne.ho predstavenstva patri výkon miestnej bezp 
p~ ICle, a obecny starosta Je predsedom obecného predstavencs'·t'''v,srll. 
? e.cnYkl,starosta podl';, zákona oprávnený zakročiť úradne proti a, 
semu udu a vereJneho' poriadku. ' 

Pod!'a zistenia nižších súdov bol obžalovany' J K t ". k 
starosta po" d ' b ' . s arsl Ja o o,lbec:n,,' 

• " zla: ~ny, a y zakročil akoobecný starosta pri bitke ted 
pomsenI vereJneho poriadku obžalovaný J K st .. k t' y 
lak učinH a bol preto tento leho ~kon po p·rá~e. arsl a o s ara sta 

Na základe § 385 č 1 b) tl' " ' 
mieta vadnosť kv I 'fk' . . r; p. up atnena zmatočná sťažnosť 

. . a I 1 aCle a uvadza: alebo je možno zistiť kt 
sobl,] z],omeme r~ky, a potom obstojí kvalifiikácia ale iba' r o. ' 
osobu, aleho me Je možno zistiť kto sp'sob'] t t'l . ,p e Jedn, u 
tcm ď b ť k I" , . ' 00 I' 'O 00 Z omeme ruky a po ' ma y 'va I,flkacla a výmera trestUl zmenená. ' , -

~ tO,h?to pr~vedenia zmatočnej sfažnosti možno usudzovať že ." 
!~~~a ~~t~zno:Jv~ed~:; vecným poukazom vznáša námietku be;trestnosti 
§ 308 tr z Pz "t č ,u ťn<;zl0O;II, ,Je?na'~ sa domáha kvaHfikácie podl'a 

. . ma o na s azno'st nIe Je zakladná. 

žalo~~~yl:~hzIJ'steKnia °lddv?laCAieho súdu výsledko,m smlu'veného útoku ob,-
. . mas. K a M B bolo m' . 'h ' mk)' obžalovaného J. Ch. '. '. IlmO me o aj zlomenie 

hov~~tol'ko. tedy bO,lo ZÍ'ste~.é, žepachatelia sa pred činom na útok do
§§ 70 3~lvsetcI sa utoku zucastmll, Ide o spolupachate!'stvo činu podl'a 
sledok hoc;r~z'ie~r\k;o:om každý z ~častníkov je zodpovedný za vý
§ 308 tr z J, J ~yr;r z pa>cha~el ov privodený, kým ustanovenie 
zieho s~ol~d~~eh~~~~~~~:t~/achateba nejednali na základe predchod-

Na základe § 384 č 10 Ir I t ' . 
H;zpor vrr?kwej ča;ti ~ozsUdk~' s uťe,~on~~~:~~,!~On~~~ st'až~~sť vytýka 

~~~~~ýv:L~~~~č~OI ký~~s~doO:' sú~u prvej stolice zruše:ý u:aČi~\~:li~~ 
súd rozsudok s·' . :ovo nenl rozsudku je u,vedené, že odvolacÍ 
točná sťažnosf ~~~.f:vzelk~!~~~ečo do vlny a kvalifikácie potvrdil. Zmii-

Odvolací súd ponechal bezo 'k'" , . 
vyvodil kvalifikačné d6sledky pl z~eny za, on nu kvahofFkaclu ·činu a iba 
nedotknul zákonnej povahy čim~r;.~C;::é~ vy~.er~ trestu; týo; sa ~Ie nijak 
medzi výrokovoU' časťou rozsudku a J'ehoo' o'dI~ Jed tedy vytykany ro'"por 

. , OVQ neOlm. 

~ Čis. 5739 ~ 
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čis. 5739. 

Kvaliiikoval-Ii odvolaci soud trestný čin obžalovaného mirněji než 
prvý soud, nemůže bez porušeni oboru své působnosti (§ 384, čis. 4 
Ir., ř.) přikázati soudu prvé stolice, aby znovu rozhodl o podmíněném 
odkladu výkonu trestu, jestliže prvý soud i při těžši kvalifikaci ono ho 
trestného činu podmíněný odklad výkonu trestu obžalovanému povolil. 

(Rozh. ze dne 4. IIslopadu 1935, ZlO IV 506/35.) 

Ne j v y Š š í 's o u' d, přezkoumav trestní věc proti N, F. a spol., 
obžalovaným pro zločin padělání veřejné listiny, odmítl zmateční stíž
nost obžalovaného N. F.; z úřední povinnosti z důvodu zmatečnosti podle 
§ 384, Č. 4 Ir. ř, zrušil nejvyšší soud ohledně obžalovaného N. F. roz
sudek odvolacího soudu, pokud jím bylo uloženo soudu první stolice, 
aby podle § 7 zák. čís. 552/1919 Sb. z. a n. a plen, usnesení Č. Pres. 
1510/23 znovu jednalo podmíněném odsouzení, a pominul tento výrok, 
V důsledku toho zůstal výrok soudu první stolice o povolení podmíně
ného odsouzení obžalovaného N. F. netknutý, 

Z důvodů: 

Rozsudkem soudu první stolice byl N. F-ovi, odsouzenému pro zločin 
podle §§ 391, 393 tr. z. na 6 měsíců žaláře a trojroční ztrátu úřadu a 
volebního práva do obcí, povolen podmíněný odklad výkonu trestu na 
zkušební dobu dvou roků. Ro,zsudek soudu první stolice nebyl vůbec 
napaden ve výroku co do obžalovaného N. F. Odvolací soud z úřední 
povinnosti podle § 387, odst. 4 tr. ř. zrušil rozsudek soudu první stolice 
co do kvalifikace činu a rozhodl, jak výše bylo uvedeno') 

Soud první stolice při těžší kvalifikaci po'volil obžalovanému pod
míněný odklad výkonu trestu a tento výrok nebyl veřejným žalobcem 
napaden, Odvolací soud podle § 387, odst. 4 tr. ř. změnil kvalifikaci 
v mírnější, a čin sám s použitím §§ 92 a 20 tr. zák. kvalifikoval jako 
přečin. Tímt" mírnějším posouzením trestného ,činu nebyl a vzhledem 
na ustanovení § 387, odst. 4 tr. ř. ani nemohl býti dán základ k tomu, 
aby mohla býti znovu' posouzena otázka podmíněného odsouzení, které 
bylo obžalovanému i při těžší kvalifikaci ji,ž pravoplatně přiznáno. 

Nejde tedy o případ, ve kterém by se mělo znovu rozhodovat podle 
plenárního usnesení nejvyššího soudu Č. Pres, 1510/23, neboť rozhod
nutí odvolacího soudu' o řízení podle § 7 zák. čís. 552/1919 Sb, z. a n. 

*) Poz.n. md.: t. j. zrušil rozsudek soudu prvé stolice z důvodu zmatečnosti 
podle § 385, Č. 1 b) tr., ř. ohledně "bž;a~ovaného A. V. a z důvodu § 387, odst. 4 
tr. ř. i .ohledně obžalova:ného N. F. a kvalifikovali čLn -o:bžalo:vaného N. F. jako zločin 
<padělání veřejné Hstim.y podIe § 391 tr. zák. a vyměři,l mu trest s použitím § 92 tr. 
zák. na dva měsíce 'vězení, Jednoroční ztrátu úřadu a 'Volebního Ipráva do obcí a 
v důsledku toho kvalifikoval čin vzhledem 'na vyměřený trest ja:ko přečin; poukázal 
pak soud první stolice, aby o podminěnérn odkladu výkonu trestu znovu rozhodl. 

30" 
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~e stalo ve skuteč~osti v neprospěch obžalovaného což však je 
em ~a ustanovem § 387, odst. 4 tr. ř. nepřípustné. 

~rekr?čII, t;dy tímto rozhodnutím odvolací soud obor své 
no.stI a lim zpusobiI formální zmatek ,podle § 384 č 4 t ' ma podle § "84 I ,.". r. r., Klerér,,, 
iozsude ~, pos. odst. tr. r. dbat z úřední povinnosti. B I 
. k, odvolac!ho soudu v tomto výroku zrušen, důsledke~ 
~:~;IO treba n?v,eh.o rozhodnutí, neboť zůstal takto výrok soudu, 

ce o podmmenem odkladu výkonu trestu netknutý. 

Cis. 5740. 

K~ skutkové podstatě zločinu podilnictvi podle §§ 185 186 ) t 
se vyz,~uje sku!ečná znalost okolností, kvalilikujicich pHSIUŠ a , ,r_.,', ,~., 
za zl,rn:t."~ ne~taci pouhá m o ž n o s t věd o m i o oněch ok1~1n:eoču,nO!,te,;ií:. 
klere ctm kradež zločinem. o, 

, (Rozh, ze dne 5, listopadu 1936, Zm II 33~ /36,) 

obž~~Ja~lh~ Šdío ~~z~u~kLat;'aj~~th~r~~::~~c~ 0~~r~t~~m~~e~n~tstížnod~ti 
8. ledna 1936 pokud bIt" tl' .. a IS I ze ne 
na krádeži podle §§ 18l1~6e~r: e ,~nr v;nnym zločinem podiInictví 

~~fé~~~~~ rozsudek jak~. zmateč:~ z:e 'vý~~~:vn;d~~~ují~Í~' ~a~)áti~r~!~ 
. u soudu, aby JI' v rozsahu zrušení znova projednal a rozhodl. 

Z důvodů: 

ČíSZ5m~teč)ni(StíŽ~OS~i, dovolávajicí se důvodů zmate,čnosti podle § 281 
, , a spravne 10) tr.. ř., nelze, upříti oprávnění. ' 

vanY~~l~IJe rHozSaUdpkOžVéhOd ~ýro~u převedl stěžovatel na sebe věci obžalo~ 
. " o clzene a to 5 párů bot 10 .• ~házejících z krádeže k újmě iirmy B pokud s a t' č p~u tunČoch, p~

Jony při čemž pr' bl" , ., e y e , ., a 3 deml-
chá,;a způsobem iIo~~n ý~ o a z ž~r~~~~\~~~~~~~o;n ~~h kr~~ež byla. spa. 

~y:~:íč~~k~e~n~elfa~~~~zk ly ,B.)6!e?šuj~ částku 5~0 ~~~~a~!s~d~k 
nost!, které činí krádež, zS n~Ž zeo~h~:e~va~~mu byly povědomy ?koI
s hlediska ustanovení § 174 II /) tr .,; k iY a 'punčochy,. zl?~lllem 
hodovad d' d Z ' • ' za., emu z poukazu]l, tez roz-
věcí 2.000~~opr~sah;~~~ít~é ?uvOdlů, výs~ovn~ vylu~ujicích úhrnnou cenu 

~8~inu ~bžal~vanéh5' ~ločin,z~~~h~:;/~anťre:~~Ji S~~dr~~~~~v~p~~~o 

§k§vaii~8i5Ljl~8Z5č~nb')' O~tai<:I~~~~é~~e]~~oo !I~~i~é ~!:s~~~!~~~í~~O:r~~:ž~ZSpUodd~~ , 'r, zak. Trest byl 's'pra'vne' ," d ' § 186 b)·' ., , vymeren po le ustanovelll 
pady § 18~' t~~~ik~bSahUJ;IClhO společné tres,(ní ustanovení pro oba pří-

Leč stížnost je v právu k d hl d' k ' ' podle § 281" 5 t, " ' po, lL. s, . e IS a zmatku nedostatku důvodu 
.' ' ,CI,S. Lr. vytyka, ze rozsudkové zjištění, podle něho~ 
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Obžalovaný věděl, že cena věcí v prodejně B. odcizených přesahovala 
částku 500 Kč, nemá ve spisech podkladu. 

Pokud rozsudek uvádí, že obžalovaný při hlavním přelíčeni prý do~ 
znal, že věci, které k sobě přijal a jež hleděl ukliditi před četnictvem, 
tudíž veškeré věci, i demijony pocházejicí z jinych krádeží než u firmy 
B., měly (úhrnnou) cenu »nanejvýš přes 500 Kč«, jde, nehledíc k tomu, 
že ono doznání není osvědčeno protokolem o hlavním ,přelíčení, o okole 
nost pro kvalifikaci podle § 186 a) tr. zák. zcela nerozhodnou, poněvadž 
v případech § 186 a) tr. zak. na rozdíl od § 186 b) tr. zák. neplatí zá
sada sčítaci (rozh. čís. 5280, 5489 Sb, n. s.). 

Pokud rozsudek dále na základě výpovědi spoluobžaJované F. Š. dO
e 

spěl k úsudku, že stěžovatel nemohl míti pochybnosti o tom, že při 
uved~né krádeži v prodejně firmy B. pachatelé »m o h I i« odciziti věci 
v hodnotě více než 500 Kč, j de tu o závěr právně rovněž bezvýznamný, 
neboť k opodstatnění skutkové podstaty zločinu podílnictví na krádeži 
podle §§ 185, 186 a) tr. zák. nestačí po stránce subjektivní, pouhá m o ž
n o s t vědomi o oněch skutečnostech, které činí tu kterou krádež zlo
činem; vždyť tu nejde o trestný čin, který může býti spáchán z pouhé 
nedbalosti. Z jasného znění citovaného ustanovení vyplývá nade vši pOe 
chybnost, že se II pachatele vyžaduje s k u teč n á z n a los t okol
ností kvalifikujících příslušnou' krádež za zločin, k nimž v případě zl Oe 
činu krádeže podle § 174 II a) tr. zák. náleží najmě i skutečnost, že 
cena věcí více pachateli odcizených přesahuje 500 Kč. 

Rozsudek zjišťuje pak ovšem ještě, že obžalovaný dobře věd ě I, 
že předměty (zřejmě jen boty a punčochy) pocházejí z krádeže u B., 
jež byla spáchána dvěma (vlastně více) zločinci, a že cena věci odci

e 

zených v oné prodejně při nejmenším přesahuje čá:stku 500 Kč. 
Leč rozsudek neuvá:dí důvody, o něž posléz uvedené zjištění opírá, 

a zjištění to nemá podkladu ani ve spisech; neboť ani z dosavadních 
údajů spoluobžalované p, Š., ani z obhajoby stěžovatele samého ne
vysvítá, že mu bylo sděleno, že mimo boty a punčochy, jež u sebe uscho

e 

val, byly v prodejně firmy B. odcizeny ještě dalši věci, a to věci v ta
kovém rozsahu, že si byl vědom, že byly ukradeny předměty v ceně 
500 Kč přesahující. Že již ony boty a punčochy, jež stěžovatel na sebe 
převedl a u sebe ukryl, měly ceny 500 Kč přesahující, rozsudek nezji~ 
šťuje a nevyRvítá to ani ze spisů, Z toho, co uvedeno, vysvítá, že roz7 
sudek postrádá co do rozhodné skutečnosti jakéhokoliv odůvodnění a 
že j~ proto stižen zmatkem čís, 5 § 281 tr. ř. 

Cis. 5741. 

Neodepřel-li svědek slyšený v civilnim sporu - byv poučen podle 
§ 321 c. ř. s. _ výpověď o otázkách, jichž zodpovidání by mu přivo
dilo nebezpečenství stiháni 'trestnim soudem, neni zbaven povinnosti, 
aby pod důsledky § 199 a) tr. zák. vypověděl pravdu. 

Nejde o skutečné násilné vztaženi ruky na vrchnostenskou osobu 
podle § sl tr. zák., nýbrž jen o vměšováni se ve výkon služeb veřej-

'."" 
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nýeh podle § 314 tr zák "ká" I 
výkonu soudního VYkonav::tJ: (;:.e "a-l~ o~Ob~ třet~" (nikoliv 
nepřímo - dotkla jeho osoby. vrentm verl) , 3mz se - byť i 

(Rozh. ze dne ll. listopadu 1936, Zrn I 1263/35.) 

lova~~Z;~~k;m 1~~:k~hO soudu v ~áboře ze dne 8. října 1935 byli 
podle §§ 197' 199 ). a J.ushna S. uznáni vínnými' zločinem po,aVr'Ňi' 

" . . ' a tr. zak. a m'mo to obžalovaná A -
vereJneho nási,Jj, podle § 81 tr. zák. a obžalova . J nna S. : 
SPO~VI?y na" ~~řejném násilí podle §§ 5, 81 tr. z~~. ustma Š. ' " 

.eJvyssl soud zamítl zmateční stížnost b- I' ... 
v celem rozsahu, zmateční stížnosti obžalovan' ch 1 za ovaneho J~na ,; 
pot~d, :pokud směřovaly proti výrokU! rozsudk ;-. , nnr a J~~t~ny ~. : 
zloclI1 podvodu podle §§ 197 199 ) t 'k .ovemu, .o SU:ZUJlclmu Je: 
yyšší soud zmatečním stížno~tem t~ch~~ za ., napr?!1 tomu vyho~ěl . 

I
zalovaných, pokud čelily proti rozsudkové~~UvyPr~~~z~dJSmeno.v~nYCh 
ovanou Annu Š. pro zločin odle § . "' UZUJlclmu 

pro zločin spoluviny na témle zloč'n 81 tr. }tk. a obz~lovanou Justinu Š. 

výroku lako. zmatečný a uznal O~ě U;t~~~s~afefkadeny r?zsudek v " 
protl vcreJnym zřízením a opatřením podle § 31~ tvm~Ykml , ' 

r. za . 

Z d ů vod ů: 

Zmateční sUžnost obžalovaného J ". , 
zmatek podle čís. 9 a) § 281 t " b 'd~' ~e, pokud vytýká rozsudku 

I ",. r. f., ez uvadna. 
Nelze pnsvědčiti zmateční stížnosti že . "' " 

pokládati za výpověd' svědeckou kd "' .. " vY~o~ed svedka J. Š. nelze 
něn Ý a když trestní řízení pro cizol~~t~t ~y~ej:ž byl ~!hšen j~ko O?"vi

~~~~mbYI vpravdě i při výslechU! ve sporu Ck la 5~9/~3 u~I:S~ě s~~~t 
Je sice správné, že podle ustál'h h '. . 

nespadá pod trestní sankci § 199 :)'et o r?~ O~Ova~1 nejvyššího soudu 
z účastenstvi na trestném čínu o " : .. za . v>:po~eď osoby podezřelé 
tila-li se při výslechu subjekt' '" ~emz" Je vyslychana Jako svědek, d
zakrýti vlastní vinu Ale o to I;?~ o VI?Jnoku a chtěla-li křivou výpovědí 
žovatel byl jako sv'ědek SlyšenU ec.n~J fe souzeném případě, kde stě
poučen ve smyslu § 321 "v ClVln m spor~ a ~řed výslechem byl 
o otázkách, jichž ZOdpovídCánr b~' s p~~~e ~ehoz Sml ?de~říti výpověď 
bylo k hanbě nebo. Uvodil v "OVl neb osobam Jemu b,]í~kým 
Nepoužil-li stěžovat~ tohot~ n~~~?~~e~ství stíhání trestním soudem. 
Jako svědek i na ta,kové otázk o,~ lllI, ~ebyl zbaven pO~lnnosti, by 
§ 199 a) tr. zák. (srov. rozh čís Y3655PoSvbedel praydu, a to pod sankcí 

N I'· ..... . n. s., črs. 2896 víd. sb ) 
. a ezacI soud z]lstII logick . . . 

důkazu, v němž je poučení od)e ze zaznan:u p:?to~olu o provedeném 
stěžovateli bylo před sVěde!kY'm §.3

1
21 hc. r. S; radne zaznamenáno, že 

C " " y vys ec em dano poučení p dl § 321 . r. s., ze vsak obžalovaný tohoto .' ,o e 
nepoužil a prohlásj,] že jako ,svěd t ava §í:2~, č. 1 c .. ř. ;. mu daného 

, e vy:p,ov alŤt hude, čtmz zároveň zji .... 
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štěno, že obžalovaný poučení to slyšel. Ostatně se obžalovaný ani ne
hájil, že poučení to neslyšel. Bylo proto zmateční stížnost obžalovaného 
J. Š. zamítnouti jako bezdůvodnou, z části jako neprovedenou podle 
zákona. 

částečně oprávněna je zmateční stížnost obžalovaných Anny Š. a 
Justiny Š., pokud čelí proti výroku odsuzujícímu je pro zločin podle 
~ 81 tr. zák. a podle §§ 5, 81 tr. zák. 

Nalézací soud zjistH, že výkonný orgán okresního soudu v P. Ladi
slav Ž. k rozkazu soudu prováděl za přítomnosti zástupce vymáhající 
strany L. a četnického strážmistra K. proti J"@ Š. mobilární exekuci, 
že oznámil obialované Justině Š., že přichází vykonati exekuci proti je
jímu synovi, že zabaviv několik věcí ubíral se do mlýnice, aby zjistil, 
zda tam jsou nějaké exeku,cipodléhající a dlužníku náležející věci, že 
obžalovaná Justína Š., když výkonný orgán šel ke dveřím mlýnice, volala 
za ním: »Nepouštějte je tam, zavřete!«, že výkonný orgán vešel do mlý
nice, kam ho chtěl L. následovati, že však obžalovaná Anna Š. ho (L.) 
předhonila, dveře zavřela (zamkla) za výkonným orgánem a stoupla si 
před ně s roztaženýma rukama, aby překážela výkonnému orgánu v jeho 
výkonu služby a překazila o'statním jeho průvodcům přístup do mlýnice, 
že však na vyzvání četnického strážmi,stra dveře mlýnice otevřela a že 
soudní vykonavatel Ž. byl podle své výpovědi v mlýnici, ve které bylo 
přítmí, uzavřen 2 neb 3 minuty. Z toho usuzuje nalézací soud, že obža
lovaná Anna š. použila proti výkonnému orgánu skutečně aktivního ná
silí v úmyslu, aby zmařila další výkon exekuce, a že obžalovaná Justina 
Š. tento trestný čin výkřikem: »Nepouštějte je tam, zavřete (zamkněte)!« 
rozkazem Anně š. daným nastrojila a úmyslně podnět k němu dala v tom 
zlém úmysl:u, aby úřední výkon soudního vykonavatele, to je další zaba
vování svršků Janu š. náležejících, byl zmařen, a že obě obžalované 
věděly, že mají před sebou soudního vykonavatele, tedy úřední osobu 
ve výkonu služby, t. j. př~ provádění exekUCe. Ve zjištěném jednání 
obž"lovaných spatřuje nalézací soud u obžalované Anny Š. zločin ve
řejného násilí násilným vztažením ruky na osobu vrchnostenskou podle 
§ 81 tr. zák. a u obžalo·vané ]ustiny Š. spoluvinu na tom zločinu ,podle 
§§ 5, 81 tr. zák. 

Podle ustálené judikatury nejvyššího soudu pozbývá úkon veřejného 
činitele povahy výkonu úřadu (služby) a činitel sám zvláštní ochrany 
podle §§ 68, 81, 312 tr. zák. jen, nespadá-li dotčený úkon vůbec podle 
povšechné své povahy do jeho působnosti, v okruh jeho oprávnění a 
povinností, takže stačí, že veřejný činitel byl formálně k dotčenému 
úkonu oprávněn, třebaže tu nebyly jeho věcné předpoklady. Služebni 
výkon soudního vykonavatele Z. záležel podle rozsudkového zjištění 
v zabavení, svršků Jana Š., které podle zákonných předpisů přísluší vý
konným orgánům. Odpor proti jeho úřednímu výkonu mohl by ve směru 
§ 81 tr. zák. býtí beztrestný jen tenkráte, kdyby si byl Z. osoboval slu~ 
žební oprávnění, která jsou vůbec cizí okruhu jeho povinností. I kdyby 
bylo pravda, že si měl soudní vykonavatel Z. při výkonu exekuce počí. 
nati jinak, byl formálně k dotčenému úkonu oprávněn. Zda tu byly 

"i.: 

i,,"" 
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i věcné předpoklady řádnosti jeho jednání (provedení exekuce 
Janu Š. v mlýnici patřící prý justíně Š.), nepřichází v úvahu; nelbvlv_l.] 
ó,pravňovalo to po případě jen ke stížnosti na příslušném místě. 

Není tu proto vytýkané zmatečnosti rozsudku, nezjístiI-Ií naléz:ac 
soud, že mlýn a pila vN. R. náležejí vlastnicky výhradně 
Justině Š., dále z výpovědi svědka Ž., že se ptal Ju~tiny Š. před 
čelím exekučního výkonu, zda jako vlas~nice svolí ku provedení 
vení ve mlýně, že justina Š. souhlas odepřela a k zabavení ne~;yoliIa 
a že v místnosti, ve které dlužník Jan Š. bydlí, zabaveny byly loveck:ě, 
ptišky, neboť jde podle toho; co dříve uvedeno, o okolnosti nelcozhoclné, 
pro posoutzení otázky, zda výkonný orgán Ž. byl při výkonu exe,kuc;" 
chráněn ustanoveními §§ 68, 81 tr. zák. 

Přisvědčiti je však zmateční stížnosti, pokuď s hlediska 
č. 9 a), správně 10 § 281 tr. ř. namítá, že roz sudková zjištění nelmohotj.: 
osplavedlniti znak skutečného násilného vztažení mky podle § 81 tr. 
Neboť jednání obžalované Anny Š., že zavřela nebo uzamkla dveře 
!lÍCe za výkonným orgánem a stoupla si ,před ně s roztaženýma rul{anoa.:, 
v, čemž nalézací soud spatřuje skutečné násilné vztažení mky uu,ca<,'c 
vané Anny Š. na soudního vykonavatele, není s to, aby naplnilo 
skutečného násilného vztažení mky podle § 81 tr. zák., poněvádž 
nešlo o čín, který by se, byť í jen nepřímo dotkl těla soudního vvlron,,~ 
vatele. Totéž platí, o zjíštěném činu obžalované Justiny Š. Výzva j 
~Nepouštějte je tam, zavřete !«, pronesená, když soudní vykonavatel 
ke dveřím mlýnice, nenaplňuje zřejmě z téhož důvodu jako u' UU'.dlU, 

vaně Anny Š. pojem výzvy ke skutečnému násHnému vztaženi ruky 
§§ 5. 81 tr. zák. 

Zjištěná jednání obžalovaných Anny Š. a JU'stiny Š. opodsta!ňu'ÍÍ' však 
skutkovou podstatu přestupku podle § 314 tr. zák., neboť o"IJraVnUlll 
k závěru, že obě obžalované se vmísily, nedopustivše se urážky v § 312 
tr. zák. dotčené, tím; že, obžalovaná JU'stina Š. slovy: »Nepouštějte je 
tam, zavřete!(, a obžalovaná Anna Š. zavřením dveří mlýnice za' vÝc 
konným orgánem, aby překážely soudnímu výkonnému orgánu v pro" 
vedení exekuce proti Janu Š. Při tom je ostatně bez významu, zda obža~ 
lovaná Anna Š. slyšela výzvu obžalované Justiuy Š. čili nic, ježto již 
čin každé obžalované sám o sobě naplňuje v tomto případě skutkovou 
podstatu přestupkU' podle §314 tr. ziÍJk. Čin obžalované Anny Š. nelze 
posuzovati podle § 93 tr. zák., neboť ze skutkových zjištění roz sudko. 
výchnelze činiti bezpečný závěr, že tato obžalovaná měla úmysl svěctka 
Ž., omezovati v osobní svobodě. 

Bylo proto částečně vyhověno zmateční stížnosti obžalovaných An!\y 
a justiny Š., pokud se tato týká výroku o vině ve směru zločinu §81 
tr. z. a §§ 5', Sl tr. zák., a obě tyto obžalované v tomto směru uznány 
vinnými přestupkem podle § 314 tr. zák. a vyměřen jim nový trest za 
zločin podvódu:podle §§ 197, 199 altr. zák. a přestupek podle § 314 
tr. zák., a to podle§ 2.02 tr. zák., ježto< nalézad soud neodsoudil obža>
lovanou JUSti'HU Š. pro křivou přísahu. 
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čis. 5742. 

ď, • 'tk ustanovený obecnlm zastupitelstvem a 
Ohledac ,masa a doby a, . 'en osobou jmenovanou v § 68 

~zatý do sl~~U ~b.ecnlm s!arostfe' Je ::'J ,312 tr. zák., nýbrž i veřejným 
k. zák., pozlvaJlc§l OC1oh

l
ran,dY tpod2 tr ~~" poživajiclm ochrany podle § 153 

úředníkem podle ,o s. • ,-""" , 

k. ~~:'skutkové podstatě nedokonanéhotločinu podle § 153tr. zák. 

(Rozh. ze dne 12. listopadu 1936, Zrn I 749/36.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušo~~C!h';[hsOoVuěduz~a~~'~:t!!n~~~ 
státního zastupi,telství do ro:sudku .kraJ~1 e § 259 'č 2 tr. ř. zprošten 
16. dubna 1036, j~mž byl obz~IO~~~Yt;Ozá~. zrušil n~padený rozsudek 
obžaloby pro zločm podle §§, :.'. dne 13 prosince 1935 

jako zmat~lčnt ~:e:a~ř~~~:r::t~;~~e~~~b~h~eedače m~s.a F. ,:", tud~ž 
v T. u~azl s u § 68 t zák když konala svou sluzbu, 'Clmz spa· 
osobu Jmenovanou v r.;, 
chal přestupE:k podle § 312 tr. zak. 

Z důvod ů: 

I ť' dO ody zmateč· 
Zmateční stížnost státního :aNstuPitde~stvoízsuJd:knuplr~éh~v soudu proto, 
. dl č' 9 a) § 281 tr r apa a r 'k HOStl po e 'lS. , ... . , d ustanovení §§ 8 153 tr. za ., 

Z'e s'mtek obžalovaného nepodradll po, . § 312 tr' za'k O'práv, , I ' d ustanoveni .' 
jak bylo žalováno, nebo a. espon p~ d' meru Nalézací soud zprosUI 
něni lze p~iznatio stížno.sti J~n.v PO~;len~:; náhl~du' nebyl F. P. veřej
obžalovaneho vubec vmy, J§t~5§ t kk ani osoboul vrchnostenskou 
ným úřednikem ,;,e sm'y~lu d'l :~s~leda], skutkovou podstatu § 153 
podle § 68 tr. zak. ~ Jezt~ I a e . F P.a na těle nepoškodil, jak toto 
tr. zák. také proto, ze obza ?v~ny. . 
zákonné ustanovení předpo klada. 

, .. .. 'k d řel prvý soud P-ovi proto, ž~ nebyl 
povahu vereJneho uredm a o ep :. veře'n' m úřadem, ustanoven 

okresním úřadem, tedy pk rozsudet~ utva?~, dem J s~hválena, také nebyl 
d Č n 'brž pouze lmo ura, , 'b 

za ohle a e masa, y ',. h 'brž jen obecním .starostou do silu, 
okresním úřadem v~~t d~ pnsa y, n~ ohledačem masa, pro kterýžto ne· 
takže nejde zde o uredm ustano~e~t mod veře'ného příkazu ,povinna 
<,lostatek se nestal os?bou, kt~ra J; P neb I jako ohledač masa 
obstarávati vládm pr~ce. Ponev~dz ~a~ilfanuY§,312 tr. zák. Tomuto 
vzat do přísahy, odeprel mu prvy sou t oc 
odůvodnění vytýká s(í,žnost právem mylnost. .,' 

, edené v obvodě bývaleho kralovstvl 
Ohledání, masa a dobytka, zav k 't 177.0 označeným jako vše· 

české~o tiž. p.atentem z~ dne !4'ber~~á~~ími' n;řízeními, ze 27. pros.ince 
obecny trzm rad v, čech, ach, a b

U

21 'k 't 1830 čís. 123 téže sbnky, 
, •. 285 Sb prov zak a z . ve na , 

:810, CtS. '. d' 'ak' 'př~dpiSy' zdravotními, jednak veterinárními. 
Je upraveno Je n ' , 
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• Zákon o organi,saci ve' . . . r. Z., stanovil pak v § 3 arej~~ z~ravotnI služby z 30. dubna 1870 
obcím v samostatné' .. hl, , vykon~ ohledání, masa a dob tk ' 
k vi' jepc ,pusobnostI jako't č y a 

cem potravním. Agenda tato s . z o s.ou ást zdravotní 
nosÍl o?ce zmíněný v § 28 č bPada.pod. vykon samostatné 
zem. zak., pod Ns. 4 (v'k es. o e.c. znzem ze 16. dubna 1 
a dohled k pr d .. Y on polIcie vztahwHcí se k • o eJl' na trhu) a č' 5 ( .' vecem PGtr,,,"' 

Jako veterinární' . <8. pollcíe zdravotní). 
čís 177 ř .• predpls spadá v úvahu dále 'k 
byiek a sia~~,J~n~ rO~~ři~ značně povinnost dá~t o~~e~~t~' :fs

na 

lékaři k ohled,;ní, dotytk~ z: ~~~~ ohledači. m~jí býti ustanoven? a 
Jat~ac~ vůbec a k ohledáni .. v obec.nIch jatkách jakož i ve 
~~,!:0tlkekař bydlí nebo je na bl~;~u.n~~~~~~~ ~okrážkác.h v mí'stech, 

y a a masa který • d 'd ' ni za on o upravě k vádějid § 1.3 p;áVě uv~~:n~Ih~l~á~ařízení z 15. října 1909, ,Čí's. l

v

7"8,eol>" 
Je-Ii ohledání masa 'd b ona, nebyl dosud vydán. ' , 

p~tří do samostatné pů:ab~o!t;ka součá~ÍÍ'.,?i,stní policie obecní, 
num obecním, především podle §o~~eč nalezl výk?n této agendy 

Podle § 32 čes obe" es. obec. znz. starostoví 
. . ,c. znz . b . . 

,mmu star?stovi jistý počet o;o;;a o e~nr .~~stupítelstvo přídati 
konaly pracé, jež obci náleží odl sroVnaVajICI' se s potřebou které 
Shledá-I.i. obecní zastupitelst/ e. samostatné i přenesené' " 
novem urednící a služebnI'cI', o .,potrebu, aby za tím účelem 'bylI' 
má b T . k' (zmencI) přísl .. ' d, 1. 1, ja e tituly a platy mají T,"·' ~s, m~, stanoviti, koHk 

o pnsahy. ml 1 a Jakym zpusobem se mají bráti 

.:odle tohoto zákonnéh ' .. c1aCI masa a dob tka ", o ustanovem JSou také zři'Zováni I " , 
okresnich úřad' y 'b JeJICh u~tanoveni patři tudiž d ' alct.I ~hlec 
sobnosti, v něm~Ž :%e~z ~~ecnrho zastupitelstva; jdeťO pPr~~~bnostbI mk~Ii 
op t' ' muze sama volně t o o or pu· 

arem (§ 28 obec. zříz.) šetříc záko ~s anovovati, nařizovati a činiti 
Uvedené z'k" nu. ab ," a ony ,pnkazují' pak obcí . 

d J, v pnpad"ch Uivedených v § 13 zák Č' p~kUcl jde o volbu ohledačů 
amm zverolekaře jinak, odl . IS. 77/1909 ř. z. pověřilo hl' ~~~1, z;í;~oJ!k;bů, lékaře, ~te!~ ~~s~~~ ,~~~leo§7s věc!, zn~,lé, tedy ~ k~~ 

~!~? k porážce .~z~~~~' z~d~~~~~~e~~~~:nou,pro~~~~:~O~y~~~ ~~~: 
Zál~.~h - a nem-~I osob takto kvalifikovan? zakonnem. u,stanovení uve

Zl pak na ObCl (obecním zas tu it I t ych, spolehlIve osoby laické 
f:t~tupPI!elstvba) P?věří t011'to funkcí ~n:b~~%:: ,z.daII~ určitou' osobu (člen~ 

.. r~ce ,o ecmmu zří!zend ro!' , .. ~ze-l za tím účelem výkon 
z~ia.stnIho zřízence jen pro ttnto j'~ ObOE)IZ ustanovenému, či zřídí-Ii 
danI masa a ~obytka je odle § o or. Znzence.~'8tanoveného k oMe
~o ,shlIbu, stejne jako úředníka ne~o če~: obec. znz, vzíti do přísahy či 
jme o 'Ohoru ,p.fis'Obnost,· ob' znzence ustanoveného ,k v'k kt .. t . . eOnI (na v , , y onU 

erez o zaslíbení řádného konán' ~r. mI~tm p'Olicie bezpečnostní) 
obec starostovi nebo' h . 1. povmnosÍ1, jež přísluší V" .' 

služebního ooměru J1~ 0'1 zabstuPcI, má konstitutivní význ"Pn
J
mou'Í1 ~ka 

, . ml e yla určitá osoba ob " (b 1',1 pro vzm Cl o ,eCnIm zastup i-
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tel
SlVem

) zvolena ohledačem a vzata starostou do sUbu, byla řádně 
ustanovena. jiného formálního ustanovení, které nalézací soud 

postrádá, není. přísež,ná forma zaslíbení, požado,vaná ,gna·d zákono
dárstvím starší doby, byla 'v zákonodárství československé republiky 
nahrazena pouhým slibem, jak patrno zvláště také z ustanovenj § 9 zá
kona ze 17. prosince 1919, Čí·s. 16 Sb. z. a n. z r. 1920, týkajícího se 
služebních poměrů trvale ustanovených zřízenců obecních, a z jiných 
zákonů, upravujících poměry veřejných zaměstnanců. 

Již ustanovením obecním zastupitelstvem a vzetím do slibu obecním 
starostou stává se ohledač masa a dobytka zřizencem nebo služebníkem Uřadu obecního (§ 68, odst. 2 tr. zák.). Jako ,takovému pak mU přísluši 
ochrana poskytovaná osobám v § 68 tr. zák. jmenovaným ustanovením 
§§ 81 a 312 tr. zák., ani'ž bylo zapotřebí jeho vzetí do přísahy okresním 
úřadem, kterýžto požadavek nelze dovoditi ani! z 11'vedených zákonných 
předpisů o ohledání a ohledačích, ani z § 68 tr. zák. Ani potvrzení ohle
dače jmenovaného obcí okresním úřadem není konstitutivní podmínkou 
v založení jeho úředního postavení, neboť tuto náležitost nelze rovněž 
dovoditi z uvedených dosud ustanovení, která jediné přicházejí v úvahu. 
Múže.jíti jen o pouhé oznámeni okresnímu úřadu a vzetí jmenování na 
vědomí tímto úřadem, čímž jest umožněno státní správě zjištění, zdali 
obec plní náležitě povinnosti uložené jí, předpísy o ohledání dobytka 
a masa, po př. zjednání odpomoci a nápravy, kdyby tyto povinnosti ne
byly plněny zvláště tím, že by ohledání masa bylo zanedbáno a ohledači 
nebyli ustanovení. Tento d'Ohled jest odůvodněn - nehledě ani k usta
novením guberniálního naří'zení z roku 1810, jímž bylo již nařÍizeno kraj
ským, to jest tehdejším zeměpanským úřadům, bdíti nad zachováním 
předpisů o zřízení ohledačů masa a dobytka - všeobecně dozorčím 
právem státu, vyplývajídm z ustanovení § 102-1 04 čes. obec. zřízení. 

Zákonem z 15. dubna 1920, čís. 332 Sb. z. a n., převzal, ovšem ,stát 
vykon polide zdravotní (§ 1). Zákon tento nařízuje v § 2, že za tím 
účelem bude zřízen u okresních úřadů, měst se zvláštním statutem a žup
ních úřadŮ (nyní zemí,) potřebný lékařský personál a pomocný personál 
zdravotni (pomocnice při porodu, rpečo'vatelé o nemocné, sociální pra
covnice, desinfektoři atd.). § 3 tohoto zákona praví pak, že působnost 
státu v oboru zdravotní policie se vztahuje na vše, co dosud obstará
rávaly v oboru zdravotní ,policie obce, ať v samostatném či přeneseném 
oboru působnosti a v § 4, č. 1 d), jmenuje zákon výslovně takézdra
votní policii, týkající se »po,travin včetně masa«, takže tímto zákonem 
byly zrušeny předpiSy obecniho zřízení a zákon čís. 68 z r. 1870 ř. z. 
v ustanoveních tomuto zákonu odporujídch (§ 15 zák. čís. 332/1920 

Sb. z. a n.). 
Z ustanovení cit. zákona a zákona l 13. července 1922, čís. 236 Sb. 

z. a n., kterým byl prvý zákon doplněn a uveden v činnost - kromě 
ustanovení o pomocném personálu zdravotním (čL I zák. Čí's. 236/1922) 
_ a z prováděcího nařízení ze dne 11. ledna 1923, čís. 24 Sb. z. a n., 
plyne, že výkonnými orgány státní policie zdravotní jsoU (státní) lé· 

" 
',i 

\"'1 
t,,: 
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kaří obvodní a obecní .. , . .-noveni, ve všech ' ,Jlm~ nalezl působíltí v obcích " . . .•. 
státní služby zd ve~e~h te:o polkie podle zákonů' pro n~: JSou 
(§ 23't ' ravo ne polIcejní a před . o upravuJlclch 
až 27 ~:t ~:~.). ~~sobn?st těchto státnít~SI~k~~?abnÝlch. na základě 

, " . r., pn čemz nebylo .. , u y a vymezena ' .. 
vadem prohlídky dob tk . pm ulozeno za služební v§ , 
ven o bylo v § 28 uve~e a, určeneho k porážce a masa 
hlídku tl> stejně jako lék:~hO, n~řízení jen, že nemohou' . 
d?Zh

or 
nad potravinami kdSyk: tuokony .ve v~řejných ústavech a 

nIC a nemoh r ' '. nem na ukor j .. h . ~"uur,n"" 
zvláštní od ,ou- I by tI ustanoveny síly zvlá:rC; povmnostI 
pro agendum~;~. By!o, dále tímto § ustanoven; nde a dO,~tane:li, se ..•• 

~:!~~!~~~k~;~::!i ~~~~~~~00~0~s~~7~~~~rs:J% ~~~~~~íh v ~fr~ru~1\aZ~ . , 
l>pravující výkon stát~rl pr?~lIdce masa a dobytka. Zák~~oru .nad .... 
vení o osobách, které m~~lIcle ~dr,a~otní nemají' jinak žád~ha . 
obsahují ustanovení J provadetI prohlídku. masa a" o 
33<2/1920, §§ 15 17 ~ák°1!:°cn2ém personálu zdravotnímdO(b§y~ka., '. 
mocné osob' k "k o ' •. CIS. 36/1922 Sb z a') .. zak. p , ~,u olum zdravotně-Iékařsk:' n., maJI na zřeteli 
Sb z onevadz ~redpísy vydané dosud na. ym. " . " 

~~~:h: ;A ~~~:~ís~~~ní2~~;~v203tn~tOli~~~vnee~~~ki~;~j~~ ~;~'n~3;t . 
a do: statm zdravotní policie, odňaté ·o~·/ n., o;gánům pověřeným .' x

tka
, am neustanovily k . .. lm, take agendu ohledá . ~yO~~itla" z~JaesnZ~konem čís. 332/1 bi~m~bPrzOVaáděnf kjt

iné 
orgány, nut~~ ..•.... 

e ze záko o vo •• n. erý bl" 
votní pé,če, jen v ohtdu a nanzení vydaných dosl>d v 06 prov~d~n, tčeny dosavad' , e u zdravotní policie v už" oru statm ." 

I 

' nI predpisy o ohl d' . slm smyslu neb I 
s usnost a působnost b' e am masa a dobytka .' " y y , 
výkonem pohcie vet ~ ;1' v oboru této agendy ktera! zeJmena ani pří-

, ermamí j'ov 'k ' Je svou 
a ze proto příslu'Ší i po vydá/J1~kVY o~ dosud státem nebylO' ~'pOVall0lf úředn' t " I za ona CI'S. 332/1920 Sb raven, 

I pos avem F P J' kb' z. a n obcí 
ochrana podle §§ 81 . . a o o ecního ohledače . m. 
a vzetím do .libu a 312 tr. zák. byly za,ložen n:.~sa a s ním spojená. 
nebyl u t <" a odepřel-Ii mu naléz' y JIZ ustanovením obd 

IS ,anoven okres'" aCI soud tuto och r~~a~:., z~kložil n~jPrf~~ě u::~~: :~ojr:~espo~ vzat tí~t~n~ř~~~~ ~d 
Ú' d . a ~alIzll tedy rozsudek zmatkem

vrc d~ost~nske osoby podle 
. ra em, t. J. obecním za' po. e ČIS. 9 a) § 281 tr 

~h~u6~z::é~~thle?ač: sluší ~~~~I~~~~;~~~s~~noveného a starostou 'cto 
veřejné úředník/ybrz i za veřejného úřednikaJ~~;t o§sObu jmenovanou • 
sudek správně uv~~,smyslu tohoto ustanovení sluší e ~53 t~. zák. Za 
kdo mocí p"k I, osoby uvedené v § lOl d povazovatI, Jak roz-

" n azu veřejného " ' o st. 2 tr zák t "' . 
pnsahou čili nic' . '. ,pnmo nebo nepřímo d .' ;'. ohz ty, 
podle §§ lOl, 153J:oU pOVInnI opatřovati práce vlá aneho,. at J~5lU ~oct 
a slu,žebníka úřad r. :ak; je vymezen úže než o'e dY;,PoJ~m urednlka úředníky podle § ~ ;jatTIIhO, neb obecního, obs~ž!n~ :r§edmka, zř!zence. 

. tr. zak. lze považovat"·' y 68 tr. zak. Za I Jen ty obecní úředníky a 
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zřízence a ovšem také jiné orgány pověřené vedenim obecnich věcí, kteři 
Vykonávají určité práce vlády. Vládními věcmi se pak podle ustálené 
judikatury nejvyššího soudu rozumějí jakákoliv opatření, která se do
týkají státního celku neb aspoň většího počtu občanů a jimiž se jed
notlivec právě z důvodu většího dosahu jeho jednání podrobuje určitým 
obmezením nebo závazkům (čís. 3170 a j. Sb. n. s.). 

účelem ohledáni masa a dobytka je zjistiti, zda maso nebo dobytče 
jsOU zdravé, a tím zameziti, aby ,se nestalo předmětem trhu maso škod
livé lidskému zdraví, aby se tak zabránilo rozšíření nemocí zvířecích 
a tím pádu dobytka, jehož chov je národohospodářsky důležitý, a hlavně přenesení nemocí zvířecích požíváním masa z dobytčete nákazou sti
ženého nebo masa zkaženého nebo jinak na lidi, čímž může býti zpu
sobeno i ve větším rozsahu úmrH nebo epidemické rozšířeni nemocí 
v obcí, kde je takové maso prodáváno a chováno, a odtud přes tento 
obvod; to jasně doka,zuje, že předpisy týkajicí se ohledání byly vydány 
jednak v zájmu péče o zdraví občanstva, jednak jako preventivní opa-

tření proti r0zšiřování, nakažlivých nemocí zvířecích. péče o zdraví občanstva je jedním z důležitých úkolů a povinností 
moderního státu. Důležitost a zájem státu na zdraví občanstva by' vy
jádřen dostatečně zákonem čis. 68/1870 ř. z. a zvláště pa:k zákonem čís. :>32/1920 Sb .. z. a n., jímž stát sám převzal výkon zdravotní policie 

a většinu nákladů s tím spojených. 
I když agenda, týkající se ohledání masa a dobytka, ,patří do samo-

statné působnosti obce, je veřejný zájem na první pohled zcela jasný, 
takže je jisto, že úkony obecních orgánů v této příčině nemohou býti 
stavěny na roveň úkonům práva soukromého, nýbrž jsou výronem ve
i'e},noprávních oprávněn,í a v'fchnostenké moci a vztahují se na předmět, 
který nitleží k věcem vlácdním. Pov"hu těchto úkonu, jakožto úkonů týka
jících se zájmu státního celku, není proto třeba ještě dále dokazovati 

z řady jiných zákonných .předpisů a úvah. 
úkony ohledačů masa a dobytka sluší proto považovati za opatřO

vání věcí vládni ch ve smyslu § 101, odst. 2 tr. zák. Že byl F. P. zřízencem, 
po př. orgánem obecním, bylo již dovozeno. Svým ustanovením nebo třeba jen pověřením obcí _ o jejíž veřejnoprávní povaze nemůže býti 
pochybností, když se v § 29 čes. obec. zřízení' ulkládá obcím za úkol -
v přeneseném oboru ,působnosti - spolupůsobiti k účelům veřejné 
správy a když také obory činnosti samostatné jsou, jak bylo dovozeno zvláště o výkonu ,policie, týkající. se obchodu masem, vykonáváním prací 
vládních _ a složením slibu řádného Iplnění povinností, stává se ohl.edač 
a stal se také F. P. nikqli soukromým zřízencem obce, nýbrž součástí 
její veřejnoprávní organisace a výkonným orgánem jejich vrchnosten
ských práva tedy úředníkem, jenž z veře.jného (nepřímého) příkazu 
obstarává práce vlády. V souzeném případě bylo tomu t~k Hm spíše, 
že P., ja:k rozsudek zjistil, byl dokonce schválen okresním úřadem. 

Když pak F. P. v době čínu konal podle zj,štění prvého soudu, svou 
službu, to jest ohledával-maso, poží,val jako úředník ochrany podle § 153 



478 - Čís. 5742_ 

trzákbť' . ., y I nebyl ustanoven okresní .. 
nebyl. úře~níkem veřejným podle § 15;\ ura~em. Ná~le? soudu, že 
mylnem vykladu zákona kl . Č· , r. zak., sPOčlva tudíž 
čís. 9 a) tr. ř. stížností' upf~rně~~lh~~zsudek zmatečným z důvodu § 

Siížnost se domáhá 'd .. 
ustanovení §§ 8 153 t pr\ evslm podřadění skutku obžalovan 'h 
fikaci tuto vylo~čil prvÝ :a d ~o~ který, jej podřadila obžaloba

e 
o 

P:o ~edostatek dalšího obj~~tiv~~hoz z~~uvodně~í ro~sudku patr~o, 
n~lezltosti této Se vyžadu( e . en k na ~u', tOŤIz poskození na tě!.e 
neho zločinu podle § 153 tj J'k plnenl skutkové podstaty . 
n~ který zněla obžaloba ;. ;~Ie'd~:do~~n,an: zločin podle § 153 tr. 
vyr~ku obžalovaný z roštěn ob' ne 'Oz rl ,tak~ podle ro2:SUl1ečné!i 
denemu výsledku, ač byl pachat~f!:~ SP?,ČIVa pravě v tom, že k 
nost: pro překážku odjinud v to řišl bmyslen, ~edošlo pro """vUU1IC 

nos!, nezávislé na vůli obžalo Ph Ou n:,bo nahodou, tedy pro , 
nem zákonným znakem zl .. vane o. Kdyz skutečné poškození . 

, k' OCJnu podle §§ 8 153 t ' vyro Jest opřen o tento řeď o " .' r. zak. a ZOlrn.'f"j," 
nalézacím soudem nespr~~ně p k:~t, J~ zrejmo, že bylo i v tomto 
lovanému za vinu kladen' IP?UZI o zako'na v otázce, je-li skutek ' 

t t' Y z ocmem podle §§ 8 153 ' v om o smoru stížnost vytýká. ' tr. zak., což 

Toto porušení zákona může I' .. 
tr. ř. jen za předpokladu 'e o~ ulvodmt! zmatek podle čís. 9 a) § 
stížnost bylo by lze uzn~t~ o se ,s a, o ke skodě stěžovatelově. 
výsledky hlavního přeličení b~~;vnlenou" kdyby s úspěchem ~U'd"'cnl 
by při správném oužití zá. a es,pon napověděny sklltečn')sti 
lednal ve zlém ú!ysln Před~O~f, ~PO?statňovaly úsudek, že Ob:tal')vam;' 
~lenél~1U' jím dosažení trestné~o a ,a~ed~ §§ 8, ~53 tr. zák. a že k 
zalovano, vys e u nedoslo Jen náhodou, jak 

Stíž,nost dokaZUJ'íc z'e'b I'a 'b' I 
v· , ,y' I o 'za oba nah v 

pouzlŤIm zákona stižena v ch' ,ore uvedeným nesprávny'm 
d ' Y aZI ze správné . ďk sou- II p'Odl'ožené interpretace 'k ' ' JU I' aturou nejvyšší-ho 

tr. z.ák. j; možný a že je dán te~~ on:, I z~ ~?:k~s z~~činu podle § 15.1 
~OSft 1'; I m Ý ú mys I pachatelův Ypř' y ;/~. ZJI~t~,n ;~n bezvýsledné či'n" 

telOU utočí. . IVO I I' U, lIzem na těle osoby, na 

. Nestačí tedy pouh' úm I " .' . 
Je postačitelný při dokona,{e,snl neIP:atels. ky. (umysl zle nakládati) ktery' 
J'inal ď d' Z oCJnU' podle § 153 t 'k ' , o uvo není rozsudku vadn t ' r. za . Nevytýkajíc 
n?st jen na obsah trestniího ozn~s p~ strance formálni, poukazuje stíž
Olctva doznal, že chtěl ohled č ;,em, po?le něhož obžalovaný u čet
vatel~, ~ežto P. obtěžu'je zamě~t~av~t?h~odl!J, z krámu svého zaměstna
upl~tnuJe zřetelným poukazem d o de luznyml n~patrnými věcmi. Tím 
tr. r., vytýkajíc, že prv' soud U~?, zmatečnos!J podle čís. 5 § 281 
19ježité okolností pro tosouzen~e~~~~~d~ k ttto ~odle mínění stížnosti . 

t~. ~ák., Leč z této okolnosti v I' u~ys u predp?kládaného §§ 8, 
a Zalljetr obzalovanéh'O vůčí' . yp. yva pouze neprátelské smy'šlení 

Jmenovane vrchnostenské os ,." . ove, Jemuž dal 
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obžalovaný průchod t<tké sku,tkem, a umysl dotknouti se těla ohledačova, 
nikoli však i úmysl způsobiti mu i poškození na těle. Nejde proto o okol
nost rozhodnou a tím také ne o zmatek právě uvedený. 

Jinak dokazuje stížnost zlý úmysl ze skutku samého, který podle bez
vadného zjištění rozsudku spočíval v tom, že 'Obžalovaný uchopil P. na
před za levou ruku a pak, když výko'nslu·žby byl podle náhledu rozsudku 
stížností nenapadeného skončen, uchopil P., když tento před tím obža
lovaného udeřil holí do obl,ičeje, znovu kol těla, vyzdvihl ho a udeřil 

jím proti zdi, aniž ho při tom zranil. Ani toto zjištění samo o sobě neDo 
třeba ve spojení s okolností shora uvedenou ne opodstatňuje ještě zá
konn'ý pojem zlého úmyslili podle §§ 8, 153 Ir. zák. a, předpoklad, že 
k poškození těla, jmenovaného veřejného úředníka nedošlo jen náhodou. 
Neboť v tomto zevním ději se sice vyjádřil nepřátelský úmysl obžalo
vaného, avšakneprojevÍ'l se bezpečně jeho zlý úmysl přivoditi právně 
relevantní výsledek, jehož úmyslné způsobeni je trestné jako zločin podle 
§ 153 tr. zák., způsobem poznatelným pro třetí osoby tak, aby pozoro
vatel tohoto děje mohl z něho poz,nati zlý úmysl obžalovaného způso
bití F. P. poškození na těle. Nelze tvrditi, že s činností, kterou obžalo
vaný vykonal, bývá obyčejně podle zku'šenostÍ< přivoděn výsledek usta
novením § 153 tr. zák. požadovaný tak, aby z této pravidelnosti vý
sledku' mohl Dýti dovozen úmysl jej způsobiti a, když výsledky hlavního 
přelíčení nebyl ani napověděn projev obžalovaného poukazující k ,pří
mému úmyslu ,poruši'U tělesnou neporušenost jmenovaného ohledače, 
není opodstatněn zákonný znak sUDjektivní, o který jde. 

Stížnosti nutno však přisvědčiti, pokud vytýká, že nalézací soud ne
shledal ve skutečnostech, na nichž se zakládá obžaloba, ani skutkovou 
podstatu přestupku podle § 312 tr. zák. Mylnost odůvodnění nalézacíhQ 
soudu, jenž neuznal na tento trestný čin proto, že P. nebyl vzat jako 
ohled ač do přísahy, byla již dolíčena nahoře uvedenými vývody, z nichž 
vyplývá, že úřední (vrchnostenská) povaha ohledače je založena již 
ustanovenim jeho obcí (oDecním zastupitelstvem) a vzetim do slibu 
obecním starostou. Tyto náležitosti' vyplývají ze zjištění' prvého soudu, 
jenž zjisHl dále, že F. P. byl ve své funkci schválen okresním úřadem. 
Podle odst. 1 důvodů rozsudku zjistil nalézací soud, že F. P. konal dne 
13. prosínce 1935 ohledání masa, tedy svou službu, u zaměstnavatele 
obžaíovaného, a dospěl k přesvědčení, že tato okolnost byla obžalova
nému, jak sám doznal, známa. Třeba již P., jak rozsudek předpokládá, 
skončil sv'ůj konkretní úkon služby, když jej obžalovaný uchopil za 
levou ruku a p<tk kol'em těla a vyzdvihl jej a mrštil jím proti zdi, byl 
ještě ve výkonu služby, když obžalo'vam,ý vykonal tuto činnost, k níž 
došlo, jak rozsudek podle výpovědí ·obžalovaného i, svědka P. zřej!mě 
předpokládá, v ODchodě řezníka A. M., zaměstnavatele obžalovaného, 
kam se právě dostavil P. za' účelem 'Ohledání masa, a tb bezprostředně 
po tomto 'Ohledání. 

Úmyslným činem obžalovaného, II něhož nepřicházejí podle jeho ob
hajoby v úvahu důvody vylllčující trestnost, byla nepochybně sní,žena 
úřední autorita ohledače masa, čehož si obžalovaný už z povahy skutku 

" 
,. 

" .. ',1.1 
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musel býti vědom. Zjištěné 'edn" • 
zákoné znaky přestupku pO~le §an~l~bztaIO~aného zahrnuje tudíž 

r. zak. 

Čís. 5743. 
U stanovenie § 391 tr zák. . . 

veniu § 71 tr. zák es! . ~ o padelant verejných listín je k 
konu zvláštnemu •. pr • v om pomere ako zákon všeobecný k 

Padelanie výučného listu • . 
živnostenského oprávnenia sp:ďys~:'dcedla o P~axi ciel'om dO'!ialmUit;: 

• a pvu ustanovente § 391 tr. zák 
. (Rozh. zo dna 14. novembra 1936, Zrn III 425/36.) . 

Obzalovaný M A zubn' t h'k . . 
dobu,. ani prax, d~ho;oril sl s;cSpn~l~o~~~aJúci . ani predpís~nú uČE~bnÚ' 
~byzIskal u krajinského úradu k . za ovany.m S. S. a tym Clern", 
Zlvnusti, padelali spoločne . ednak O:~~SI~ k. prevadzamu zUbollechnickl!Í 
kovaní, opairivši tieto listin~ p d . yučn~ lIst, Jednak svedectvo 
činitel'ov. O b a sú d " ž r plsml a uradnými "'zítkami príslušní'ch' 
zlačino,:, pad~l~nia ver~jn~jl list:n~hp~dtl'~ I§I§' c 7~z~aly ich ~a to vin.m''''';'' 

. Na J v y s S I, sti d zmatočn' ,. , '. 91 tr. zak. 
mletol, zčasti zamieto!. e staznostJ obzalovaných zčas!i 

Z d,óvo d ov: 
.Na. základe dovodu zmatočnosti odl'a § 3 • . 

zmatocná sťažnosťnamieta že č' p . ~5, c. 1 b) tr. p., uplatnena 
ako prestupok podl'a § 71 'prest ~~~bzalrl~~eho mal byť kvalifíkovaný 
c~el'om dosiahnutia zamestnani~ '.' n~ o ~ padelanie sa stalo jodine 
me Je základná. ' Pflpa ne VyZ1Vy. Zmatočná sťažnosf 

Po~~tatn~u náležHosťou činllJ odra § ._ 
alebo Jej moznos1'«. Z o'm' p, . 391 tr. zak. Je »právna ujma 
vzťabovať na určité prlvb a~eb~ra~~~nUJm,:,« vysvitá, že listina sa mus! 
rovn:lma s ustanovením § 401 tr fák y pomer, ako to plynie aj z po. 

V§ 71 .rres!. úkona uvedené listi' . . .. '. 
a falsovame týchto spojené . ny s~ ,prevazne hstmami verejnými 
nosi'ou ,právnej ujmy bude tr~s~r~vnou, ujmou pre niekoho alebo mož- ' 
z~k., jestliže toto falšovanie nesp:~fo~~a ~s~anovenia §391 a nas!. tr. 
zak. Z toho plynie že § 391 t 'k P vyOlmky uvedené v § 71 prest 
lex generalis ku' l;x specialis r. za . Je k § 71 pres!. zák. v pomere ako 

P '. . ravna wma t j stav od ... 
vaný nielen' či,~o~' vyčeT lv':~lucl právu móže byť vyvolaný a udržo- ' 
§ 391 tr. zák., ~le aj činom ~ § i~clm skut~ovú podstatu zločinu pod!'a 
pre niekoho nastane takmer vžd 'fr es.!. za,kona ?písaným. Právna ujma 
p.re.st. zák, takže právna ujma II b pr! ~pac~am prestupku podl'a § 71 
Juclm znakom. e o Jej moznost samanie je rozlišu-
. Rozlišujúdm znakom alebo h' , 

he "peciálne skutkové znaky kt~a;llC?U medzl týmito: dvoma činmi sú 
zákona, tedy: 1. účel s ak-'· re su u.vedené vý,četmo v § 71 rest 
po~et druhov listín y ~71 ~e~: ~~: Ilstma f.alšovaná, 2. taxatívn~ vý~ 
pravneJ ujmy, ktorá falšov~ním' ty' ch't~~~dt~nYCh!. 3. roz.sah a déiležitosť 

s In\l1ioze vZOIknút 
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Možnosť právnej ujmy falšov"nim sposobená nesmie byť -- podl'a 
zrejmého ducha zákona - vačšieho rozsahu. Treba tu zdorazniť, že 
treba mať na ,mysli možnosť vzniknutia právnej ujmy a nie snáď ma
teriálnu ujmu alebo škodu skutočne vzniklú, z čoho plynie, že priroz
hod nutí v konkrétnom pr!pade nebude smerodatné, či práve obžalovaný 
mal také znalosti a schopnosti, ktoré vylučovaly vzniknutie vačšej ujmy, 
ale bude smerodatné jedine to - odhliadnuc od osoby - či falšovaním 
dotyčnej listiny maže vzniknúť a aká veliká právna ujma maže vzniknúť 
pri eventuálnom nedostatku sposobBosti verejnou listinou dosvedčenej. 

V súdenom prípade obžalovaný padelal vysvedčenie o sposobi!osti 
za tým účelom, aby oklamaním úradu dosiahol vydania inej verejnej 
listiny - koncesie - oprávňujúcej ho nie k nastúpeniu služby u jed
notlivca, ale k samostatnému prev&dzani,u t<lkej živnosti, ktorá vyžaduje. 
určilej len dlhšoUl praxou nadobudnutel'nej vedomosti a týka sa prác 
prevádz"ných na tele mnohých, počtom neohraničených l'udí, z čoho 
plynie, že ujma, ktorá z fal,šovania maže vzniknúť, je čo do rozsahu 
a velikosti vel'mi značná, takže presahuje rámec, ktorý mal zákonodarca 
na mysli pri stanovení výnimečných prípadov falšovania verejných listin 
v § 71 prest. zákona uvedených. Nemýlily sa ,preto nižšíe súdy, keď čin 
obžalovaného podradily pod ustanovenie § 391 tr. z. 

čís. 5744. 

Pokračovanie je zmiitočné podl1a § 384, čís. 6 tr. p., bolo-li konané 
hlavné (odvolacie hlavné) rojednávanie v neprítomnosti obžalovaného, 
hoci neholy splnené podntienky § 1 zákona čis. 8/1924 Sb. z. a n. 

(Rozh. za dňa 14. novembra 1936, Zrn JIl 483/36.) 

Na j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti J. R. pre zločin podvodu 
zmatočnú sťažnosť obžalovaného, založenú na dovode zmatočnosti 
podl'a § 384, č. 6 tr. p. odmletol, avšak z úradnej ;povinnosti z tohoto 
dovodu zmatočnosti zrušH rozsudky oboch nižškh súdov s celým po
kračovaním a súdu prvej stolice uloHI, aby previedol nové hlavné po
jednávanie a znova rozhodol; zmatočnú sťažnosť obžalovaného v ostat
ných častiach poukázal najvyšší súd na toto rozhodnutie. 

Pri preskúmaní ved z úradnej povinnosti zisUI najvyšší súd toto: 
Hlavné pojednávanie pred krajským súdom holo konané v ne,prítom
nosti obžalovaného. Aby hlavné pojednávanie mohlo byť konané v ne
prí,tomnosti obžalovaného, treba zachovať podmienky § 1 zák. Č. 8/1924 
Sb. z. a n. Pokial' sa týka podmienky, uvedenej sub 3 cit. paragrafu, 
nebol a táto ~plnená. 

Hlavné pojednávanie bolo kon"né dňa;', septemhra 1934. Naňom 
ani obhájca obžalovaného nebol prítomný, nemohol tedy súhlasiť s pre-

Ttcstnl rozhodnu.ti XVIII, 31 

\, 

1 
, 

'~ 
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vedením pOj'edn' . h . . avama v neprítomností b' I . 
blavne pOJednávaníe bolo však doručen.o t~ °lvane~o. Predvolaníe 

ra 1934. Nebola tedy dodržan' . d' e ? Z<~ ,ovanemu dňa 3. septem 
určená. a osml nova lehota v § 286, odst. 2 tr ' 

Tým" že neboly splnené ;podmie k ' . 
nosÍl obzalovaného bolo hl, . ~ y 'pre pokracovanie v nemítn,", 
osoby, ktorej príto;nnosť p :~fe~ojed.navame konané v nepriit<),mn~;: 
tak zmatok, uvedený v § 38~ čas~J: zakon za n~zbytnú. Zavínený 
paragrafu treba brať zrete!' ~žď r: PJ n~ ktory pod!'a posl. odst 
sudky oboch nižších súdov v sn! ~e u§r\ nej povInnosti. Preto boly' y 4, odst. 1 por. nov. zrušené. 

čis.5745. 

Prejav, ktorým sa PQškode' . 
neodvolatel:ný ~§ v 49', odst. 4 tr~yp.rekQI práv súkrQmného žalQbcu, 

V prehlasent státnehQ zastu ·t ľ tv senia P, odl'a § 34 odst 1 tr pl ~"s a, trebárs v d Ó v O' d O' c h ".ft • cl' ' • • p. uvcuenom ž . d' _.e-

t
p'?tpa e vmy, treba spatrQvať odopretie "stu

e 
am ~ha osoba nemá 

eJ o Qsobe. za povama QbžalQby aj 

(Ro,~h. za dňa 14. no'vembra 1936, Zrn ll! 150;36.) 

,Tricať robOllní,kov utrpdo. v to. " " . 
poskodeme na tde. Stopovani'e ~ar~nskom podmku pri práci ťažké 
b~l(} ,provedené proti inženiiemvi vpo~e;i~ej JV~I z tel prí6ny zahájenej 
ceho u'snesenli'a, klorým štálne zast .t ~ ., . V dovodooh za,slavujú
odoprelo Z<l!S'tupoo/ať o,b' lb, ,.'uP: el's·tvo pod!'a § 34 odst. 1 tr p 

d
. . za.a u, pWÍI liflZ J A bl' . . 

Vle 'UCJ. A. Č. nemá na prLpade vin "1'" I ,0 o~ uvedené, že ani! direlo~ 
hala p,aTom oboch _ iuž J A drl Nahr.adna sukromná obžaloba stí-

P
r ,V' ť' . . . . a le oveduceho A _ . ec:n azkeho pO'š,\oodeniana lele p d!' § 3' . C. pre tncafnásobný 

z poskode~ých _ J. K., J. N. a V. O: ~,~ .10, ?dst. ? tr. zák Traja 
p1lsolffine, z'e nezmo,cnHi prá'Vneho z',.t ozna~llh vsak sudu prvej sto·lke 
lobcov, aby tiež v kh mene pok atS iUlťCU nahrad1ný'ch súkromných ža
~rým, res~. aby prevzal trest:é ~~~r:t tre~tnoSm. súde p.roti ohžalo-

aV1lli0
1
m pOJednávaní, v rítomn . " o'Va!n~e. ud prve] stonce na' 

kl~.ďe onoho kh písomného preh~'~:1 ~pomenutyoh poškodených na zl>
ml'elaU, usnesením konšlato~al ž a e~"a a ~ez ~oho, že by oni niečo na
~oby. Hlo poškodení, však pr~z ~ me~,~o/a~" poskodení Ulstúpi,Jj od obža
jednáv1l!ní ,proMredníctvoms\"o'ho o ':SIII na hlavnom odvolacorn po
rozsulClk." ord%ladeho súdu. J o zas'lupcu zmatočnúsťa'žnosť proti 

N a j v y Š š í s ú d zmáločnú ť' , 
V. O. odmI,etol zma"tocVn'u' st' v, s,ť' aznosť ,poskodených J. K J N a , I, b ,,' ,aznos druh' h' . .,.. 
za o' 'co.v c",~stočne odmi,,{o,1 č', t v YC. naJhradnych súkromny'ch , las ocne zamletok 

Z d6vodov: 

PoškolClení J. K. J N a V O . . . 
náv1l!ní svoíim zá:~tupo~m ;miiioo~I~Slhť n~ odvlQ.lacom hlavnom pojec1-nu s aznosť z c16vodu zmato·čnosti 
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podl'a' § 384, Č. 9 tr. p. a ínak bez číselného o~n"čeni,,, pwti OSllObodeniu 

oM<:h obža,lovaných. Meno
van

; poškodení prehlásením zo dňa 18. decembra 1933 zrejme 
vzda-li ,sa prm rukromný·ch žaloboo'v. Tomu nasvedoo'je 1l!} obsah ·Ulsne
sen

ia 
krajskéhO súdu, uV1edený v záipisnid o hla\"nom pojednávaní, ktoré 

výs10~ne konšt1l!tuje IUlstúpenie týchto ,poškodených od obžaloby, proti 
ktorému poškodení" hod borr .prítomní, nevznesli námietky. poneváč podYa § 49, ad&!. 4 tr. IP., vzdá-JjsaMo ,súkromnej žaloby, 
nel'ze to odvolať, nemMu už mo poškodeníl vystúpiť ako náhradní sú
kr

ornní 
žalobco"ía. Nebol,i preto' aini, oprávneník ohláslenIu zmatočnej 

sfažnos
ti 

a ieh zmiitoóná ,sťažnosť mala hyť pod!'a § 32, 'odst. 1 por. 
no

v
. odmietnutá súdom, Ul ktorého bola ohláJsená. Poneváč tento súd 

tak neulČini,l, odmieto,1 naoj.vyšši súd pod!'a' § 434, odst. 3 tr. p. zmiitočnú 
sťaxnos,f menovan,ých poško.dených jako podanlÚ osobami k tomu ne-

oprávnenými. Zmaločný dovod pod!'a § 385, Č. 1 aj tr. p. upl1l!tňujú ostatní sťa-
žovateJila dotyčneoboch obŽaJovaných. ČO do, obžalovaného A. Č. zma
to,čná sťažnOlsf vytýka aj to, že vrchný súd neprá%m tohoto obžalo-
vwného osllobodiI na zákJ.ade § 326, Č. 3 tr. p. 

K tejto námi'e'tke najvyšší súd. po.~namenáva, že vrchným súdom uve-
dený do'fod. spwsteni,a obžaloo/anéhO' A. Č. neobstojí, lebo je mylný názor 
odvolaóeho ,"údu, že štlltne zastupitel'stvo· neučÍ,nno do.s~al' prehlásenia, 
p'0d!'<l! ktClrého odopiera zas,tupovať ohžalobu. 

Vrchný súd sám zilsťuje, že stopovanle v lejto trestnej ved bolo pre
vedené proti olbžaJ.ovanému Inž. J. A. a že 0/ d6vodoch zastaJvujúceho 
usneseni,a je uv,edené, že' ani, A. Č. neneSÍ'e na prípade viny. 

Nemóže hyť pochybno'stí: '0 tom, že týmto vyjadrením, hoc len v do
vodoch usnesenia uv'eden:0m, ulčini'lo štátne zastupitel'stvo prehláseni'e 
podra § 34 tr. p., ktorýmod.opil€ra za'stulpo~ať obžalobu aj proti obža
lo,vanému A. Č. pod!'a ustanovenia § 34, odst. 2 tr. p. nile je k takému 
prehláseniu potrebné konanie stopovania, najmii nie proti určitei osohe. 

čis. 5746. 

Zločin podle § 6, čís. 2, al. 2 zákona na ochr. rep. vyžaduje po sub
jektivni stránce, aby byl pachatel při vyzvídáni chráněných skutečnost! 
veden záměrem vyzraditi vyzvidané tajemství přímo, nebo nepřímo cizí 
moci; nevyžaduje se, aby jednal v úmyslu poškoditi republiku. 

Na zločiny podle § 6, čis. 2 zákona na ochr~ rep., spáchané před 23. 
květnem 1936, nelze vztahovati přisnější trestni sazbu zákona čís. 130/ 

1936 Sb. z. a n. (§ 281, čis. 11 tr. t.). 

(Rozh. ze dne 17. ]j,stop3!du 1936, Zrn I 934/36.) 

N e j v y Š Š j, s o u d ja,ko s'Ůud zrušovací zamítl zmatečn,í stížnosti 
obžaloV'aných do rozs'Uldku kr1l!jského soudu v X. ~e dne 16. čerV'na 1936, 
jímž byli uznání' vinnými zlOČÍ1nem podle § 6, čÍs. 2, a!. 2 zákona na 31' 

". 
\~ 
, 
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ochranu republiky a to pok d • rl zmatečním stížnostem p~kUdu . c~. I"y fwti výro,ku, o vině, vyhověl 
rozsudek \Oe v' k' smerova y pro li vymku o trestu u"'~a'J, 
z obžalovanýd{'~IO~i1o~r;l:tu u 'o:~O!w olbžal'~'va'.~lých. zrušil ~ ka'žň,'i> 
Sb. z. a n trest tě'k'h P, lov§ 6, ČIS. 1, prvm vety z<lkona čis 
Č .' z e o za >are v trvání 3 wků ť 'h .' . tvrtl<e'lI1ě a. podle § 29 č l'k' zos reneo Jedním . 
po 2.000 Kč'en' , ... za ,o,na na ochranu repwbllky pelrrěl'iN 
II každého ,J

d
. I:' s·e v pnpade nedobytnosti 'promění v 

naa slch dva·cet dnů. 

Z d Ů vod ů: 

Zločin pod,le § 6 č 2 I 2 'k t' . ' . ,a. za. na ochr rep "d' 
1!Vll! sn:án~e, aby pachatel byl pH vyzvídáJ~í. ch'r:::: .~u~ e , . 

vede:n zamer~m vyzradi'ti' vyzvídan:é taJjlemství pří" ' b .SK,u.t"č'nost 
,moct.. Napf10h tOmlUi se nervyžadu"e 1... mo ne OJ nepnmo 
škodilti repubHku J t . J, ?,uy. pachatel; jednal v úml"slu 
hodné u . d' I' . e, proo' pro. sub, l'eklIrvná' vinU' obžal;Ovany' th 

, lVaJ 11-1 II r{)zsu!dek k odůrvodněn' čl" ",' 
§ 29, Čí,s. 1 zák na ~chr Te' ~,pro ne~ oži,1 peněžitý tres,t 
úmysl poškodT . b : p., ze nema na s,trane obžalovaných ' '," 
pachatel kt' I. I rep~ 1.lku .. Nutn,o ovšem již zde poukázali k tOl' 
zmcli! d~ím~r~tá~~zvnl'u~t~n.e,VOtll'm'enSpké~ktaje'.Ths,tví' určitého státu, aby mJ':' .,' 

, ' "o·~ oZlllJe onen ťt . h 
nost k tomu,to dli nutně směňuJ' tik' k . 'k' s' a a Je ° záměrná 
je nerozhodné že nal' . '. . e ~ e' pas ozenl onoho státu. . 
nost, že nemŽe býti ;:~~~z~~~d 1m~~~lho?'ždal~v~'llIý:n polehčuFCÍI ' 
pod],e § 6 čí~ 2 a'l 2 ďk ' ze JeJlc Je nam melo vy'sledek '.' , ., '. za ona na oohr r . d k ',' . " 
vykoná činnost směřuJ'ící a z o b'I' .~p. Jeo,onan, ]akmHe pachatel 

. k' ])U&O' I. ou k tomu aby tV-I 
vOlens' .eho taJ' emstvI' pokud' ' t v- ' mu opa n"a ma],ost 

, I I -ovsem a'Ío cmnost . 
zradHi toto tajemstvl dú moc' J t'" Je nesena záměrem vy
výsledky oné první' v'zvědné Lepro o ne~ozhodné, zda obžalovaní 
rozsudkul staIa dne ~3 ú~or~e~ih6do .!.ep:;'lky, která se podle zjištěni 
nilkoH". . , JIZ S ' tecně sdělila cizí moci, či 

Poněvadž zji~těné jedlnáníb' 1 . 
jektiMl1í, taJk subjektivní Skutko~o~~;poo~a~y~h ~a,~~.;idá jak po stránce ob-
z~k. .n~ ochr. rep." l1e och bi,l na." '~ ~ ll' Z .~. lnU ~odleJ 6, č. 2, aL 2 
vllmyml tímto zločin"nfa n~ pouz~eztc!. soud, kdyz obz.alované mznal 
stupkern podle ,§ 24 č 2 z 'k' zhocllUe, m podle § 6, c. 3 neh,o pře-, 

tk 
' , . a. na ocrrep Rozs"'d k t' ' 

zma em '~odle § 281, Čí,s. 10 tr. ř. . . w e ne rpI proto ani 
Na~rotl tomu je zmateční stižnost ob' I . 'o , 

poJ<ud Jako zmatek podle § 281 čís II (, za o:'anyc~.plne odu,"odnena, 
Uipla~ňUlj.e, že nalézací ,soUld vy~ěřil' obža~~f~~vn~ te~ Č. 9 a,), 10) .tr. ř. 
IJ"'vnl sazby zá,lmna ze dne 13. května 1936 č/~~es podle § 1, lIt a) 
záJkolU nabyl účinnosti teprve dnem '23 k Čt IS' 1 Sb. z. a n., ač tento 

ZáJ'_~' d " ' . ve ml! 9.36 
""n ze ne 1 9" března 1923č 50 Sb . -

podle § 6, Č. 2 trest tě'žkého ža,] ov '.' .. . ,z: a n. stanovil na zločin 
při,těžujících od pěti do dvacet~td ~! do pet~.!et, .za ~kolností zvláště ' 
května 1936 Č. 130 Sb ' , n?·~ na dOZlvoh. Zakon ze dne 13. 
žaláře od pěti do dvac'e~' l~t~!.~~n~vI ~s~~ nt~ tento zločin trest tHkého 
těžujíc!oh trest smrti. a OZliVO I, za oko,lnosH zvláště při-
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CIn, kterým byli obžal;Ovaní uznáni vinnými, byl podle zji,štění na
padeného rozsudku' s!páJehán v únorLI a březnu 1936, tedy jdtě před 
účinností zákona čís. 130/19'36 Sb. z. a n., který nalbyl účinno.sti dnem 
23. května 1936. VzhLedem ke všeobecné zá«acte vyslovené v čláJn,ku IX. 
u,"ozov.adho patentu ze dne 27. května 1852, Č. 117 ř. z. k trestnímu 
zá;ko

nu 
pro všechny normy hmotnéhO' práva trestního, že totiž ,nové 

normy trestnÍ' smí .s<e u,žíti i na trestné činy spáchané p,řed :po'čálkem 
její účinllD'sti jen tehdy, není-H nová norma 'pří'snější, nežli nmma do
saNaclní, 1<terou naJhrazUlje, nel,ze na zločiny podle § 6, Č. 2 zák. na ochr. 
rep., spáchané před 23. květnem 1936, v.ztahovati přís,nější trestní sa,zbu 
obSaženou v záJkoně č. 130/1936 Sb. z. a n. N~lézací soud tím, že tak 
uči.nÍ'Í, vykročil ze své mlOci trestní a zatížil rozsudek zmatkem podle 

§ 281, Č. II tr. ř. 

čis, 5747. 

Nekialá soutěž (zákon čis. 111/1927 Sb. z. a n.). 
K pojmu obcllOdnického soutěženi ve smyslu § 29 zákona. 
Počitáni lhůty k obžalobě při pokračujicím trestném čUtU podle to-

hoto zákona. 
K otá",ce zmocněni k trestnímu návrhU jménem družstva. 
Vzal-Ii soukromý obžalobcepodle dohody s obžalovaným zpět 

opravný prostředek proti osvobozujicí části rozsudkU, neodw\al tlm onu 
část obžaloby, na základě které byl Obžalovaný odsomen. 

(ROIzh. ze dne 17. listopadu 1936, Zrn IV 238/36.) 

Obžalov:aný J. S. byl ředitelem »R-cké'ho dwžstva v P.«. V listopadu 
1927 da,! zapsati, do obchodního rejstříku firmu: »R-cká svojpomoc, J. S. 
v P.«. V září 1928 začal pod touto firmou obchodovati. Při označování 
firmy v korespondenci, v cenícich a pod. neuváděl·dodatek »J. S.«,ob
chodova], v mí,stnostech R-ckého družstva, pOUlžíval jeho adresáře a jwko 
socHo. a ad,r.esu nlO,vé Hrmy uv2iděl sídlo·, a!dresu w číslo telefonu R-ckého 
clruž'stva. O zalo'žení nO'vé firmy aO tétO' činnosti obž~],oo/aného včdělo 
a jednalo R-oké družstvo jÍ'ž v měsfdch srpnu a září 1928. Dne 5. pro~ 
sinDe byl abžalovaný ze· služeb družstva propUlš,těn. Dne 12. ,pros,ince 
pOda,lo dnu,žs.t\Oo návrh na trestní stiháni' olbžalo.vaného pro ne'l<!alou 
soutěž; v náJvnhu byliO u"edeno, ž.e se obži>llOo/aný 1 nad,Me (I. j. i po 
svém propuštěni,) dopouští trestných činů podle §§ 29, 31 zákona proti 
nekaJlé soutě,ži. Ná"'rh hyl signováJn o·značením »R-cké dru0stvo v P.« 
bez dalších podpi'sú; plná moC pw adlv'okáta, připojená k návrhu, byla 
opatřena dvěma podpisy, jichž vzt<rh k ž"lujícímuI dr,užstvU' nebyl nijak 

určen. Rozsudky obou ni'žši,ch soudů uznaly obžalovaného vinným přeči-
nem meu.žívání podnikových značek a zevních označení R-ckého druž
stva podle § 29, odst. 1 a 2 z1Í!kona proti n.ekalé soutěži. Poněvadž se 
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obžalovan' h' "1 ' , , y a]I', ze firma »R-ck' . spech zaluiícího družstva ' a svoJpomoc« by],a založena 
nímhljméI;e.m, avšak na Zi,~:ea,~~~~:~I"1 si~c~hna vlwslní účet a po~e 
mo y by tl dokončen za " za UjICI o ' a to 
v O'b~hodech, jichž p[ová~~~t~ obahod~ a aby mohlo 
pomer trval J' en do 5 . ylo R-dkemu družstvu " 
b' I . prosince 1928 a ' t" ze ~' z~ o'Vaný pracoval to!i.l<'o na Hikvida~ie p; ~ ~z, do 'I<'once onoho 
'fOIjPomo:?u« pro žalu1 íd družstvo ,o ,c o ~,uza<vřených »'K-cIl'A" 
č~m, zrusI,1 nejvyšší soud dl §a ze UJZ neuzwal závadných 
ČIS. Zrn IV 145/31 v d .~o, e 35, odst. 1 por nov r02oswjke,;;' 
účelem doplnění skJUltk~'vý~~UjI'~I'tč,á~ti rozsu:dky obou'" . 
aby bylo umožněno přezkou ZI!S ,enI' ve smeru 'Obhajoby' , , 
obžalovaným v době d 5 man!, zda šlo mezi žalujícím 
smysl'k o . prosI'nce 1928 o ob h d . ' 
... d ,'u za: ona proti nekalé sOIUltěži' dále 'I b

C
,?' ~~~~é soultěžení 

yD epsane na plné moci ři, o"€! .' . m~ o 'yíl Z]lsteno, zda 
zastupovati' družstvo přel p J ne kle shhaCllmu návrhu byly oprá'1měn;':: 
nosti učiněno, zl'ištěnI' "ladS?UI em. V novém řízení, bylo' co do 

• K' ne a rovně' bl'" , 
svoJPomoci,« šly skutečně na z', k z y,o zJ!sten.o, že obchod'y "K··Cké. 

stobce zprostil obžalovaného o~sv 1\ ztratUl zaluJIcí strany Soud 
v době od konce září 1928 do 2"'0' y.pro nekalou soutěž', spáah",n ~ut~1 čalst rozsudlku potvrdil uzn~i ~~~~":~, °lnoho ,rolklu; odvo,l'ad sa~~ 
ťO 'e . odst. § 29 zák '. za ovaneho vinny' ml" '" 
since 1928 d ,. ona proh nek C'lout. spáchan' d b' preclnem 

. o 'Konce toho ro'l<'u. ' )"m v ,O' e od 6. pro-

NeJvy'" I b s S 1 S ° u d zmateční C t O' ce částečně odmítl,čásleĎně ",'~ Iznns, . hi<wní'ho soukromého ža-
P?r.. nov. Z"lIŠ;.] z moci úřední vs'" za[UlItI; n~ z"kl'acdě § 35, odst 1 
,~ast~ vztah~iicí se na činnost oh~~~~~~~~h vrCh~l'~? soudu v odswwjící 
,,0 Ol1Jce ,tehoz měsíce, nařídil v t . o v ,o e od 6. ,prosince 1928 
J~;:: vrohm soud; zmateční s'tílžnQlst~~~,~ozsa~u nové řízení, a pověřil 
u azal na toto rozhodnutí. o za ovanehlO a Jeho obhájců '1'0'-

Z důvodů: 

1. ,Před vyd,zením p",vní-ch námi! k kr~n.I.elho ,ža'lobce třeba poukázati' n: t zm3'tečnÍ stíž,nosti hlavního sou ... 
nostl obzalov1l!ného hyb dám,a'" .~'. ze pro praV!ní posouzení čin
~oudll ~ 19. května 1931, Č. Zm l~ 1~,,;/~~,ce v. rozhadl1Jutí, nejvyššiho 
. pr?'Sln,Ce 1928, byla nařízena. , č" ." :5; Pokud Jde o dobU! do dne 

],zepmZlkoUlmati zda š'Lo až d ur .'tda zJ1'stem, na' záJklaJdě ni,ch'ž by bylo 
dru2Jstvem oo'b c h o· d':o k ,?ne' .oby mezi obža'lo'vany'm a z'al " . t' t' ' . n ,1' c, e s o' t v , , ,uJlclm 
e o otazky pak ibylo vyznačeno " u :; e n.~': Ia'~o základ pro řešení 

svoJ;pomo'C« obchodovala do 5 pr.edevslm zJlstel1l, zda firma »R-cká 
dru-zstva V h ' . prosllnce 1928 na' . k ' v '" '. rc -nI slOwd z kladného z·"(' , , .' ZlSla ztratu »R-ckého 
z~ ynobch~do,vání, na zi.sk a ztr"tu J~~ ",Ol teto skutečnosti učinil závěr, 
~~Jtm,!, podnlk~ hlaJvníhosoukromého r~:tt~a byl.~ ~y~?~čeno ohrožování 
~ 1 ~Inem ,ohzalovaného poškozen- n . o ce, z,a ~ezeJl'CI'vv tom, že mohl 

mku hlavmho soukromého žal'obc~ p . tom ,vY,tyčIl ohrození zájmu, podJako na,leZlto'st přečínu podle § 29 

_Čís. 5747- 487 

z"k. proti neka,lé soutěži,; tomuto zaveru všaik předeslal v předchozím 
ods

ta
.
vci 

svých důvodů, že shl'edilvá toto ohrožování zájmu podniku 
V tom, že .m ů ž e být Í' při v·o d ě n '" v cit. § u v e den á z á
I1l ě n a a tím dána možnost poškoditi toho, jeho,ž podniko,vé značky 
byly použí,vány a při tom získat i prospěch pro neoprávněného použi
vatde. Vrchni soud !lamačill těmito výV'0'dy zřejmě v intenci CÍlt. roz
hOdnutí nejvyššíhO' soudu, že neshledáJvá předpokladů, aby se uznalo 
na ob ch o do ni, c k é s o' u těže n í v přípacdě, kele obchody jedné 
strany jdo,u na zisk a ztrátu druhé stmny. Ve vývodeoh vrohního soudu 
nelze tedy shledáva1i stanovení' náleži,tostí, přečinu ,podle § 29 zák. proti 

. nekalé soutěži v tom smyslu, jak má za to zmateční stížnost sOUJkro
méhO' žaclobce, jacko byse v rozsudku,. vyžadoval pachateluv ú mys I 
na vlwstní oboha'ceni aneb nac poškození druhé s,trany; jen z ob j e k-
t i v ní str" n k y se tu pOSU,zll'je význam sku,te,čno sti , že jedna strallla 
pracuje na zi,sk a ztrátu druhé strany, v tom směru, zda z tohO' může 
,"zejítipoškození jedné stramy a tomu pravide,lně odpovídající prospěch 
druhé strany, jack to tkví v celé podstatě s o' ll' \ ě žen i. Způsobilost 
poškoditi sO'utěžitele je v Z<ÍJkl'adním ustanovení § 1 zák. proti nekalé 
soutěži vytóenac přímo v záJkOlně jako náležitost jednáni proti dobrým 
mravum soutěže vwbec. Z možnosti po,škození soukromého žal,obce tedy 
právem vrchní sOlud vycházel; poněvadž !pak jako. zpusob ,poškozeni 
v § 29 zák. uvedený vytikl vý'slovně právě mo'žnost záměny, je zřejmo, 
že ,správně zkoumal vlastně jen otáz1i<u nejvyšším soudem 've výše cit. 
rozhodnutí vytčenou, bylo-Ii mo.žné obchodnické soutěžení, Ikdyž ]e 
zji!štěno, že Hrma »R-cká svojpomoc« obchodovala do 5. pros,ince 1928 
na zi,sk a ztrátu »R-ckého dru.žstvac«. Nesprá"ný výklad zákona v na
značených 'směrech mu tudí'ž vytýká zmateční s!Ížno'st pod důvodem 
zmatečnosti podle § 385, Č. 1 a') tr. ř. neprávem. 

Při tom ještě sluší podotknouti, že vrchní soud při, tom, kd,yž a'pli-
koval na konkretní, přiipa!d Mtleži,tosti skutkové podstaty podle § 29 záJk" 
ne?Jkoumalmi,jak, zda obža.lo,van'ý z pou,žívání hrmy získával 'pro sebe ).: 
i ,prospěch; i i<dyby s.e tedy mělo za to, že vrchní soud považovacl i lÍ's
káJnf pwspěchu pro soutěžitele za náležitost slkuN<ové podstaty přečinu 
podle § 29 zák. _ ač podle hořejšího výlklwdu nesluší onomUl místu ro'z
s.udku takto rozuměti _ neodvodH z tohoto předpokládaného právního 
výkladu pro SOUiz,ený případ žádných důs,ledků soukromému žalobci ne
přúz!"ivých, "eboťse ni~a,k dále l1'ezaJbýval otá1)kou prospěchu obžalo
va,né:ho, takže předpokládan'ý prá'Vní názor vrchního soudu neb)"l by 

stěžovateli nilkteraJk l1Ja új mu. 
S hledi'sika ziíJkl,adlOiho předpokladu přečinu podle § 29 z"k. proL 

nekalé sou.těži, ahy šlo vubec ,o, soutěžení mezi dvěma podniky, byla 
pak v tomto pří:paJdě pro dobu, ve které. R-cká S'vojpomoc obchodovala 
podle zjištění' na zi.slk a ztrátu R-ckého družstva, skutková podstata 
přečinu podle § 29 zák. proti neblé soutěži vyloučena právem, neboť 
ndze tvrditi, že tu šlo ,o soutěžíd podnilky, ježto nebylo předpoklacdu 
pro soutěžení, t. j. pro UlsHování aspoň dvou podniků stejného druhu 
o zí'skání zákaznictva, ,o odbyt zboží a pO'd.; v,~dyť zákaznidvo R-cké 

.', i 
, 
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svojpomoci v té době bylo ve sllmtečnostÍ' záika"lniclv·em R-akého 
žstva a i odbyt zboží se děl v té době v zájmu nebo ke š,lmdě I ,. 
Jaká byla z tohoto poměm mezi oběma podniky konečná bilance, 
aktivní nebo pasivní, tu' nerúzhoduje, neboť pro případné ručení 
škodu v tomto poměm jedné nebo, druhé stralně vzešlou třeba 
jiných pravidel, nežli předpisů o nekalé soutěži,. Rozhodné je též 
jaJk hyl tmto vzájemný poměr obou, firem nakonec skutečně IIlr ""'''P'' 
a je bez významu, jak nwpřed a v prwběhu jednání- strany naň n'a,hlLlelv,' 
zda obžalo\"aJný považoval filrmu R-cká sv.ojpomo.c v té době 
majetek, souhlasil-li on i R-cké dru0stvo od počátlm s Umto ZP,u's()be,m, 
ohchodování a pod.; pokud bylo v rozhodnutÍ' nejvyššího 
IV 145/31-5 nai'í'zeno zJišťování i okolnos:tí' k tomu se vztahujídch, 
i to zřejmě za účel jen dokonalé oS'IěUenílotálzky, šly-U obchody R-oké, 
s\"ojpomoci podle koneoné úpravy vÚÍ'emného poměru n'a zisk a ztrátu 
R-ckého dmžst'la. Poně'ladž pak ta'to skulŤe'čnost je pro dobu do 5. :pro~ 
sÍďlce 19Q8 bez'ladně zjištěna, byla vrchním sowdem správně ve ,smyslu 
cit.wzhodnu'tí nejvyššího Mudu řešena i právní otázka, že nešlo v této 
době o nekalou soutěž podle § 29 záik. 

ll. OdSli'ZuFd část odvolacího. mzsuldku za dobu činn.os!ti ob-žalova_ 
ného. od 6. pwsilnce do 31. prosince 1928 je napad"na zma tečními stíě
nostmi .obžalovaného a jeho d'lo.w z'lolených obhiljců, které mají v pod~ 
st'atě stejný OIbs,ah. 

:5e zřetelem k opatření, které činí nej-'1yšší soud o této části odvola-' 
cího wzsud,loiJ naříizením, a"hy se věc znovu projednalla, je tř-eba Ise ,na 
prvém místě obírati výtkami zmatečních s!tíllnostf, uplatněnými s hle
cHska důvodU' zmateón'osU podle § 385, č. ,1 c), případně i s hlediska 
§ 384, Č. II tr. ř., ja1ko by nebylo v :souzenérn p'řípadě základu pro ří
zení, totiž zákonné obžaloby, případllě ,platnéh.o a včasného sowkro
mého návrhu. Nejvyšší soud je nesMeda-l opodstatněnými. 

Pokud jde předevšim o tvrzené nedostatky trestnlho návrhu, jako by 
nebyl podán na záJkladě řádného usneseníl sp'rávllíiho výboru scmkro
mého ža,[obce, :přihlížel nejvyšší- soud jen k tomu, CO' v této příóně bylo 
.nařízeno zji'stiti ji'ž v předešlém jeho rozhodnutí z 19. května 193:1, Č. j. 
nm IV 145/]1-5, zda to,tiž o,soby, které podepsaly plnoU' moc k trest
nímu náivrhu, byly oprá'llnělly v kritické době zastupovati družstvo před 
soudem. Tato skutečnost byla v no,vém ří~ení zjištěními nižších soudů 
na základě '1ýtahul z firemního rejstříku: a .staJnov družstva potvqena 
a poněvadž je i zj,ištěno, žemís'topředseda druěstva J. D. a člen správy, 
J. B. podepsali plnou moc ve vědomí, že ji pO'depi,sují za účelem podání 
trestního oznámeni protÍI J. S. pro nekalou sOl]těž, stačí tyto okolnosti 
nejvyššímu ,soudu v tomto případě k závěru, že je podmínka řádného 
stíhacího návrhu splněn:a. Proto nevyvrací blíže námitky stěžovatelů, 
pokud v nich potírají' platno:st tohoto úkonu dvou členů sprá"ního vý
bom s hledi,ska tvrzených formiilní:ch nedostatků při -usnesení- o podání 
trestního, návrhu ve správním výholnU dmžls'lva. 

Lichá je též další námitka, že stíhací ná'lrh nebyl :učiněn včas v pre
kl:usivní lhůtě podle § 34 zák. proti, nekalé soutěži. Stačí v tomto směru 
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, " činnost obžalovaného clo, 5 . 
. . že i tehdy když se bere zretel n";,, 1928 se v dmžstvu Jednalo 

)lvest1 , 1928 a n~ to, že již v srpnu a v za:l " o dni 5. prosince 1928 
pro~~~:něnosti firmy soukromého, žato;~c6_ě~~~i 1 iiťkOnná lhůta k P??áni 
~ ~innost pokračující; 'dPr~:o o~e~re;r~'since d.o 31. pros,inc; ~9?8 l;ZJ' ~~ 

'vrhu pro činnost v o: e ' . ,'žalobce o tvrzene r I v e 
~a neděl po té doob.ě, kdy :~'lso~~;~;~ávrh dne 12. prosince 1928 po

. tl" obžalo.vaneho dO'le e , , 
Člnnos .- t 'de vČasny. 
daný byl pro clobu, .o mz u J ' • ,', z 12. pwsince Ig28 poukázal 

T'm -ze soukromý žalobce". oznamen,lt' tre-sl,ny'ch činů normovanych 
I' , " dale dopous 1, - t lm 

. na to že se obžalovany I na -Sb a n zwbez'pečj.) si, ze se re~"1 
I §§ 29 31 z<ÍJk. ,č. 111/19Q:Z 't' zz'a' zav'~dené podle ,návrhu a za da e 
v , 'k' povazoval . '. d b' zave 'e-
~~~~! jt~~!f~Č~~ou ;;a6n~ost, ji,ž ~,~,ž~I:O;;žn~ob~~~;'rie vU'f~oen: do ~~ne 

ého trestníh!Q řízem a Jez p~k by ebyl uO'vým nirvrhem alOI ro::;sIre~ 
~l. pro,g,ince 19'28. Ohž",lovac~,sp~~:a.čovacím akt'em v trestním nzem, 

, d" -'-'ho návrhu, ale Jen p mm nlVejSl ,';. 
kteté bylo. řádně již zah'"Jeno. " 't zv. »pokonávkou,« uhaslo 

Bezdůvodná je též výtka Obh~~~~1' :oeža:iovanéhO' pro tn;stI.y č~n, 
a'vo, "'oukromého žalobc,e n,a sb', od"e' dlohodnutíl s obzalO'van,ym 

Pr o , v 1 '-, tím ze:p 'li d ola-
ú ně'ž jde. Soulkrnmy za OIUlce ,1 ,'l, -roU dřfvějšÍIffiU rozsudiku O! v , 

I]zpe-t zmateční stížnos,t podl,. anoudP I-al t;~ tu část obžal'ohy, na za,.-
vza "' , č'sŤ1 neo 'vo ' mu vo t 'k JP 

'ho soudu V osvobo'zU]1Cl ,a" -dsouz en' jen tatO: c'"s ,vsa 
~;,aděkteré by,l obžalo'"a:ny tehdy 0_ rud,í'ž 'so:~kromý žaIobce pO'kra
předmětem dalšího'řízeu>. Mohl v nem " ' 

čovati. , '- la podmíněnou' dohodou, spravne 
k na·"ky« kterauy: v' ét' dohody ale V 'zna'm t. zv. »po o , 1'"," uza'Vrem1m t n' 1 .l. 

poso~diil vrchní soud. účinky 1~~~t~~Já~~cíl podmínky v ni s~ano::~~~i 
b I ob nastaly teprve ,po sp' - ,'Oukromý žalobce 'I !lovem r.' 
kie~á !e však neslPln~I:~. Neb~?r~t~v~en vzíti ohžalo~:u z:p~t, b~ ~~
po rOlZhodn:u~í !1eJ~ysslhO S~~tiUv pokonáV'ce platné zlpetnetI ?' t' ~eni 
mohl so~d bZ ~e.fn~e,~~~; ~~~",e~é ~ové ~rojednt~~o:~~: !~~v:: ~ tre,st

~~ot!i;r~ád!ý { u:PI~tfěnýc~~u;~dd~~ k;::ln~~ vJosud účinné trle;~~·í dO~~~ 
ním řírzení proti obza?vanem a dobll od 6. do 31. prOSInce 
žaloby soukromého zal obce z . 
pokračovalo. 

čls.5748. 

, ' 6 ládnlho nařízení čls. 202/1930 
Služební úkon linančnt strá§ze

8
}§tr ~k i tenkráte, byl-Ii za n,ebez-, 

b z a n) je chráněn podle , " 82 'nařlzenl ministerstva hn~~l 
S :1 ~ pr~dlenl proveden v m~zlch, § roku 1907 beze služebnlho pn
~ 45 Věstníku ministerstva Itnancl z 
CIS. 

kazu. ze dne 18. li~topadu 1936, Zm 1 975/36.) 
(Rozh. 
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Nejvy'" 
ty' I . s S I S ° u d jako s'Oud' . 
~9~~ o~a~eho do ,r,ozsudku -krajského z:~~~WtcICzamíltl zmateční 
§ 81 't JI'ffi~kbyl stezovatel uznán vínny'm Zluč~ hebu ze dne 9. cerv~,,~. 

r. za' . o lnem veřejn'ého nás,iIí 

Z důvodů: 

. . Hm~tněprávní zmatek čís 9 al) , 
Je.d~ak },e dozoroe fínanční siráže F§ ~81 t~ r. uplatňuje stížnost VVl,,"o .. 

;ranl stezovatel'Ovo nelze pova'žO t: . ne yl ve slulŽbě, jednak 
tsou VOboj.ím směru bezdůV'odn~a I· ~a n,ebeZipečno.u vyhrůžku. 
ze N. Ibyl Sllce oblečen ve slu' ty' .1 kdF z hestnIlho olmámení 
tehdy právě ,přede. s'aZ~{)llL, s,tejn?kroj,ale nevyko,n 
zak;oól Jen z vl'a'stního P . u .~ I u z e b n i, o b c h ů z k 
nenl to na újmu služebnioPUdu, poneva'dž bylo. nebezpečí v u, 
dne 19. pro.sínce 1930 : . .p2o.vaze Jeho zákroku. § 95 vlá'd Prc·}dl,ení 
pilo.. . ,os. 02 Sb. z . . . . n 

I s~ o, -o.rgwmsacI lí,naoční stráže . a n., vydwneho k provedení 
p'a ovepoměry, stanoví: »Dnem' .~. u'P'ra'~'UJkí její služební a ně,lktelré< 
§, 96) pozbývaj'í platn'Osti 'kud u lunosÍ! tohoto ,.ra'řízení (1 I 
;sec~nla, v jiných předpis:e~; o~~:~ z, tohoto nařízení jinaJk n. ',ep',od'iVá 
ec, které jsou uprav'enZyenV,a 'tU s t.atno v'en.i o pledm 

M ' . Om On" . 'ez, lemito před 't ' , a r I z e fl. h« 
'Odst § 95 me y ne n I uprava I ''b 
sem 'Slový: o~g~~~c~~~~in~~d o u c í, úpra~~zz~'á~t~i~žs~:ž~~~~hUje.~al'~í 
pro !ilnanční stráž (§~) s I n ~ ~,e II o s' III že b!ll j,h o . "m pre PI
dosavadního I' , ~e zrusu~" v tu dobu . " . p r e d p I Sll 
s~m milO. fi'll:n~~e~,n;~o ,G,redpisu pro finanční sl~l~e ~~~~!~a ~'~Ť1lno;reni' 
čts. 45).« . rezna 1907, čis. 21.134 (V' t 'ksene o .vyno-

. es nII mm. ÍlInand 
CItovaný § 8 stanoví' " 

~:bndí~ ,~ředpi'Sem, k t e,/ýu~rya'':": ťliUŽby !inwfl.čni stráže se provede slll-. 
eva ,z vsak rk vyd'" ml lHl1"S tJe T'8 t v o f ' 

,nařízení čís. 202/1 ;~~ ~~veho služeb:niho předpisu posud- ~~daO~1 c 1.« ro. 
103/1925 a 114/1927 St" z. a n. vydwné k provedeni zákonů: Oa vad. 

~~~ů:m pro finanční stráže: :~n~C~~II~et~~gUj!Ckí d~íl~ěj~íit;' služe~~í;:;/~i;~~ 
e lleupravenym up ". y, Ja vyse receno 'k • 

řízení z 19 III 19 ' I ravu~~ Jej dosuld platně cit. , . ,.vy on sllU~by 
Věstníku' ~i,n" lilTI~:c~ proto Je přihlížetí k § 82 tOh~~~:eařmtn~ster.slké, na
nebezpečí' z prodlení z, ri. 1907" ustanovujicího v od-st ·s~~~· 1m. c. ~~ 
smí j'inak '" "ma Inančm stráž takové 'I' I " ~ m m: »Pn 
okamžHémuJ~~I~~ P!llkaz,:'PředSevZit, ta.k é b ~ ~zeh~l. ~ykony, které 
z tohúto Gprávně~íe~ na~nz~némlU p ře cl 's e v z í t i'«P rl .. ~ Z II ?prúti 
příp'wdě nešlo) yloucenych, zejména v § 87 clot' , (? pnpald ukonů 

. cenych, v IsOuzeném 
Z toho plyne J'asne' . f' " . vb' ze manC'll1 t· " 

(a O~~'f~' :v~ p~s?hnosti uprave,né § 6 s v~:d ,~r~v~dějkí jaký:koliv úkon 
" ,a, ovy uko.n v souczené ,," , " ar. c. 202/1930 Sb. z 

sít-znoslt vurbec popídno) při n'e~e:~;:;'~de slo, roz,sudek zjišťuje ;:e~i 
CI v Prodlení v mezích ustanoveni 
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§ 82 služ. předpisu Č. 45 Věstnílku min. lin, z r. 1907 je ve vý:konu s.]u~by, 
. i když nejde o provádění přimého služebnih'O nařílZení, jaké má na mysli 
§ 29 vlád. nař. Č. 202/1930 Sb, z. a n. 

Pak ale podle § 2 dl. vL nař. Č. 202/1930 Sb. z. a n. požívá práv 
stráže civi,lní a voj-enské, tedy i 'Ochrany § 81 tr. z" zvláiitě 'když i z po
všechné pov .. hy finanční stráže .plyne, že za: 'konání služby nutno pova
žovati nejen úkony, jimiž se proojevuje nařizovací a přilkazovací múc 
veřejného čin,iteI-e, nýbrž i veškeré jinwké úkony, i,ichž je třeba k řitd
nému plnění úkol.ú dotyĎnému v'eřejnému činiteli zákonem n'ebo pova:hou 
jeho ,služby uložených (rozh. čís. 2854 Sb. n. ,s.). 

Poněvadž tedy formálni oprávnění ke služebnim'U záikroku dozúrce 
tiil'wnční stráže N. není hráno v poch)"bnost, a z hořejší úvahy p,lyne, že 
zákrok by,l proveden ve vý:kot1'u služby, je výrok o vině ve směru 
zločinu poďle § 81 tr. zák. důvodný, :lodyž přece prvý soud zjišťuje 'bez
v",dně nejen pohrůžku stěžov1>telem proti dozorci použitou, nýbrž i její 
nebezpečnost, že pachatel ihned vyr'koná to, čím pohrozil, totiž Uhodí 
N. mkou, tedy zlo na životě, zdravl nebo tělesné ,n,'eIporušeno'Sti, a do
spívá i z okolností čilOU .(zejména z násilného se vytrhování, útěku a 
z toho, že obžalovaný byv znovu dostižen, nastavH N-ému nohu) k lo
gickému závěru, že oobžalov .. ný pohrůžkou a vztažením rwky k údem 
.proti N-ému, jejž jako finančního dúzorce znal, chtěl zmaři1i jeho slu
žební úkon, spočí.vající v předvádění- pachatele, An,í po objektivní ani 
po subi'ektivní stránce sku,tko,vá pO'Vaha § 81 tr. z. tu nechybí-. 

čís. 5749. 

Manželský 'Otec, pokiaY nebúl súdom pravoplatne zbavený otcovskej 
moci, nemůže sa dopustiť zlúčinu podl'a § 317 tr. zák. 

Po subjektlvnej stránke vyžaduje sa k zločinu podl'a § 317 tr. zák. 
vedúmie protiprávnústi činu. 

(Rozh. zo dňa 19.novembr1> 1936, Zm \l] 444/36.) 

Na j v y Š š i s úd v trestnej ved proti J. S. ,pre zločin lúpeže 
dieťaťa podYa § 317 tr. z. zamietol zmatočnú sťažnosť poškodenej. 

Důvody: 

Poškodená u:platňu~e d6vod zmiitočnosti ,pod!'a § 385, Č. 1 a) tr. por. 
vyvodzujúc, že skutková podstata zločinu lúpeže d'ieťaťa pod!'a § 317 
tr. z. je daná, keď bolo zistené, že dieťa halo obžwlo'va,nému odobrané 
rozhodnutím súdu, ktoré súdne opahenie je s h\'wdilska inkriminovanéhD 
trestného činu ro,"nocenné s tým, ako keby bol obžalovaný zbavený 
otcovskej moci. 
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S týmto pTá· . . I ,. VII1ym nazorom ne!' . I . . pre z oCln Iú,peže di.eť ť ze suh aS'lť. Pod!'a § 317 t rťoti jeho vúli z moci je~/r~~~ta!llý ten, kt?, dida mladš~~ zi4

má 

. s ou' aleb.o hrozbou une' lOv, opatrovmka alebo do ' 

J
e ab t k" . sle a ebo vo sv . . ' zorcu , y a e dleťa nebolo od . ojel mocI zadrží Účel o 

oprávneny' " .flIlmané z opater t h . m 

J 

.: a ,povinný starať sa o 'eh' .~.y o o, kto je pod]'a 
~ pstené, že obžalovan" J o vyZJfVU, výchovu a zao.n.",t,ro,"' 

manzehtva s R S ct' Y Je otcom dldaťa T S .. " , 
skej. moci naď tý;"t~a dli~:~bťoruám 119~2, ž~ neb.ol· S~d~~r~~:~:nh~ z rodlčov dl' nt' t' m, a e ze nasled·k y . • a' a okresn Ý s' dB. .. om rozluk ov' h ~an~dj,], aby dieťa boJ '.~ v .. ~snesením ZD dňa 9 ,. e o 
Je ustené, že tomuto o, o ovz~ane do opatery jeho. ~a:arca 
17. apríla 1935 ž ' usnesemu okresného súdu b lyR. S. , t' ' e vsak U'Ž d'ňa 24'1 ' 0' 'o vyhoven' v~~ J~hon;atky, vzal k sehe. Tr~,:Pf!l ~ 19~.s obžalovwný dleťa ze .' 

. c neho 'sudu, ze obžalovan' k a s'ú:hlaslť s právnym .. imC)vj",ITrc,
sudom pravoplatne b . Y al o manzelský otec T S . . ' 
iíinu pod]'a § 317 t 1] aveny o,tcovskej moci, nemoh i .. , pokrar 
n~:om, bolo by treJ~az~v~~~l ~a všwk aj odlhHadlo ;ď ~~h~~tustJ,f 
o za'l~vaný po odahratí did~,r pod!'a ~'alši'eho zi,ste!1Jia " 
so~:,~taťo~1 k okresnej >pečlivo~t~~ytUi)eh? matky išiel .' , ' 
~b I~ ~p:oov okresného súdu v B ob,?\wdez l k okresnému ' . a 
e~neo ycn~ w~ie~teni'a dieťaťa 'b~lo ~~l~va?y to?ože dňa podal Z1'aIClosf: 

~P:á'J';~~é~~' zZ;k~~~~'o~ obžalovaného ~~~~~v~d~~~t~~~~e. Z toh~ pecovať o v'" o ozorou, ale že súc s.i d . ~ z mocI ., kt .. yZI'VU, zaopatrenie a . h' ve omy svojej p'o ,vi'lmc}sti;" 
I 0~'Y je predmetom toho.to t • t ,vyc O'JU svo.jho di>eťaťa 
t:~f~ed~~i:::e~i6 ~~~~ieVaj~~S s~e~~ K~~:á~;~n~~, nl=~r ~o' sna,~e oj' 
podstata trestnéh'; č' Jeho maltky nevyhoviUje týmto ,~~vom, ze umies
a<Ii v tomto . mu, z kto'rého je obžalovan' . za~lmom. Skutková 
vedomie protfp~:~~~~stdač'r:á po sulbjektíW1ej' strru~~ne~{b nebbola by tedy , ,I lnu. ' I o y schádzalo 

Olbzalobal tvrďilla ' je daná i " z'e skwiJková podstata I" 
zadržal I,:;;t~'e ze ohžali9'~anýsvoje di>eťa zv~cl~:Uo:P?dl'a ~ 317 tr. zák. skl1tko~á pod t tvyho,ve~ ZI,ado.sti jeho matky J.e] r:"OCl 'protilprávne 
29. apri,],a 19~5a ~,re~rI'ChildZa do, úvahy pr; zi.~te';:t;me dleťaťa. Táto 
silIa vy' sl' ' p ed ura,clom oIDresneJ' p 'I' . ' e matka R. S. dňa 

'ov ne, ze netrvá na t ec ,l'VOStI o mládež B 
s umiestenim .d:ioefafa u 'eh om., aby dieťa bolo u nej a že t': . '. prehlá
alby na výchovu 'eho . J .'0 otca - obžalovaného _ Jm ~~hlaslla 
v celom rozsah J ?olo uradne dozerané Je . Z1adaJuc len 
zamietnutá. . u oezzakladná a bola preto ;po.d!'are§t03'6zmatoč>ná sfažnosf , odst. 1 por. nov, 

čis, 5750. 

Připouštěji-li okoln ť .. , nebo 2 zákona o o.ch o.S,I, ]!chz se pachatel trestného .. 
nejen závěr o. pra'Jdi:: ~~ž~~~~v~ k d~k~u ?~UV~~éC~~~IJ rzem, nybrz I závěr o.pačn' ' y, ne-
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k beztrestnosti Po.uhá mo.Žl1o.Sť první eventna\ity, nýbrž musl býti 
odůvodněnO, že a proč je první eventualita pravděpodobnější než druhá 
dO té míry, že přes ~o, že ani ,druhá eventualita není vyloučena" přece 
lZe řici, že byly dokázánY oko.lnosti, pro něž skutečno.sti, O které jde, 
bylo \ze pokládati nejen vůbec, nýbrž d ů vod n ě za pravdivé. 

(Rozh. ze dne 20. Hstopaclu 1936, Zm II 443/36.) 

N e j v Y š š í so u d ja!ko sOUld zrušov"cí vyhovbl zmatečn,í stíi~nosti 
souikromého žalobce do. rozsudku krajskéM soudu ve Znojmě ze dne 
28. května 1936, jíl!11IŽ byli CJbžalovaný podle § 259, Ns. 2 tr. ř. ~proštěn 
obžaloby pro přečin pomlwvy podle § 2 zákona čí-s. 108/1933 Sb, z. a n., 
zrušil nrupadený rozsudek jako zmatečný a vrátU věc soudu nalézacímu, 

aby ji zn.ovu projednal a ro~hodl. 
Z důvodů: 

RQz,sudek sám vykládá a posuzulj'e stíhwný člá:nek v tQm smy,s,lu, že 
článek .obviňuje družstvo a tímto způsobem i jeho předsedu, že u vy
rovnání šlo O' pouhý »ziukrok na oko«, a dŮosledkem toho o postup ne·
seriosní. Rozsudek shledává v tomto obvinění uvedení skutečnosti, která může soukromého žalobce vydati v opovrž·ení nebO' s,ni:žiti v obecném miněni (č. I. 3 o.pisu rozsudku), a jeho proto sice nesprávné, ale bez 
významu, pra'Jí-li rozhodovací důvody (č. 1,. 2 v. '0pi,su ro'zsudkU), že 
obrat »neseriosní jednání« v tomto příp"dě neznamená jednání nečestné, 
neslušné a dobrým mravům odporl11jíd. Tím padají vývody zmateč>ní s,tíž
nos

ti
, pOlkl:ds

e 
zrubývají výkladem so~zeného článku. Stižno

sti 
je přisvědčiti, pokwds hIedilska zmatlku § 281, Č. 9 b) tr. ř. vytýká, že nalézací 

soud mylně posoudil právní ot,ázku, zda se obžalovanému podařili dŮokaz 
omiwvitelnéhO .omylu. Ve smyslU § 6, od,st. 2 b) zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n. předpokládá 
beztrestnost z u'JedenéhQ duvodu,že pachatel dokázal, že měli pro své 
t"rzení takové podklady, jež mu - nikQli snad jen podle jehQsubjek
ti'Jllího nazírá:ní, nýbrž při objekti'vním jich zkQumání 's hlediSika redak
tora prŮoměrných schopností a povinno'sti svéhO' povolá:ní normálně plní .. 
cího _ pro svQU vnitřní s<pol'ehlivost a přesvědčivo,st mohly postačiti, 
aby tvrzení mohl pokládati za pravdi,vé (rozlh. Č. 3451, 3542; 5171, 5576 

Sb. n. s.). K úsudku, že uvedené jYředpoklady j'sou v souzeném připadě "plnémY, dospěl však nalézací soud již na zákla,dě kusých úv·ruh, že obžalovaný 
jako kai.idý jiný občana redaktor průměrných schopností mohlI prý při 
ohjektivnlm z:koumání biI.ance druwstva »0.«, revisníhG nálezw a novinářskýoh zpráv »0. L.« důvodně pokládati za pravdivé, že »PQstu1p D. 
s vyrovnacím řízením byl ,pouze zfukrok na oko. .. a že návrh na vy-

rovni>nIÍ nebyl učiněn vážně, t. j. seriosně«. 
Co se týče bilance a revi.sní,ho nálezu, zjišťuje nalézací soud, že jme-

nované družstvo vyk:rzovalo ke konci r.oku 1933 bi!a!nci .8!ktlvnÍ1. Dále 
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zj'iMuje nalézad soud, že ři od' , , ' 
bylo, rOzsudek ani nezjišt'ul~ P b aťl na~rhu 'na vyrovnáni _ 
19,25L712 Kč 47 h a pasiv'; Čá:Slkoya akh'la původně uvedena 
se.za vyrovnacího řízení po dh dU 19,774;304 Kč 30 h, kteréžto , 
loz~'k pozměnIly v ten zpŮiso~ !' e~, a pr~zkoumání jednotHvých 
pasiva 19,595,576 Kč Hl ,h ,z,e~, hva ČinIla 18,875,112 Kč 98 
n:"znanou ve výši 853,115 Kč ~~č~aJlc .v to ?všem po,lo,žku , 
Kc 69 h, ' takze ,pasiva činila toliko 

• V'U"·,CIU 

Rozsudek též zjišťu'e· • 
n1l(prosto imobi,lní a že Jn" zehdtmz, stvo bylo v době návrhu lla VV,'o,,"", 
Pas' 't ,avr 'en byl též od" d 

I ltVl ou družstva. I 'UVQ něn insolvencí a I 

, Oč jde v novinářských zprávách D ,',' , • 
uvahach dovolává rozlsuldek v' I ,>~ ',L«, pchz se rozsudek ve 
Je,; ?,b?ajobu obž~Jovaného JS .ovne vub~c nezjišťuje; reprocluku' 
(zr~!me roku 1934) oznámiÍ ~~ Jmen?vany časopils jilž dne 27. cpJ,e,,,"_,: 
?hbseno až v záříl 1934 že' 't č~· pUJd,e .~'Ů vyrovmá:ní, které bylo 
ntelna zapl:atí všeoky ·k' d u o I na spoflltelnu a vyhrožo"al • 
č' ť • SI o' y atd Z' h " , ze ' , 

liS I, ze,ro,:sudek takový obsah či:'k " uva' rozsudku lze nepřímo 
skutkove predpokládá, all! II Jmenovaného čwsopi's'U' po ' , 

Z to:~o, co předesláno, v I','. , 
p.osta,ču1 ICí púdklad pro ř" YP Y;'a, ze nalezaci soud p'Ůkládá •. • 
vltelného omylu, že' tu 6' l~znilJllI beztrestnosti z dúvodu dúk zreJme 
fOlku 1933 a stavem jeho f !O~po'rn:ezil bilancí družlstva D a~u 
vyrovnání, dále že »D JmellI '!",dilJnym bě,hem roku 1934 :' e 

~~~~~~en~e :t~a'~y ,S~'Ůfii~i~~ 0:!~/ou':'~Ť~~~~~:t70z ža:ohce, vp~a;;~~e~~ 
po nějaké do1ěo::~~1 o~,:o~~~~'o\Onání bylo pa.k sk~r:;Iě °n~~:i!~~~i~;~ 

Podl'e toholo zj iW éh 
di&ka do.b, kel ,on" '0 stavu' věci, nebyl b b' • 
že ruružst }, .'y.byl shhaný č1áuefk UlVeře 'n· Y yval ovsem ani s hle-
řitelnu k ;~'v~~.~n~;~inávnh na vyrovnání na

J o~n~ IZgyl.c~rkVt yl'O?:če~ závěr. 
. , o pnmelo spo-

Leč tyto okolnosti .. h. 
něho omylu d ' ' .' pc z ~e tUl rozsudek s hled'. k " 
aneb nlzn t o~o.J.a~a, ~.teJne připouštěly též "I~ a. dukaz.u omluvHel_ 
druhtv. os nazoru pf!' odhadu, v' očtu' zaver, z:, .tu slo O omyl 
tu záko~n~' na:r~"o vyrovná,ní bez~~tně taJ' sesta~enI Jmění, že tudír 

po mmky takOvého n' h ' . , v .predpokladu že jsou 
p.' •• avr u opodstatněny , 
, .rIipou~teji-H však okolnnsti ",. . 

~j~n n~~~ě~ ~"k o ~ohra~ě cUk ~~~~'z~eo'::;~~~:in !;estného {:inu podle 
stači ,k bezt Pt rav,~lvostl urM!ivéhn tvrzení ny'b • e~o .o,:,YI, u dovnMvá, 

re'81 nosh s 'Urved 'h hl " I rz 1 zaver opaon' 
tuaH!ty, nýbrž musí b' r~ne ,o. 'cdli'ska pouhá mo~no t ' " y, ne-
tuali>ta pravděpodohnr.:,uzn~,no a ?dů-vodněno, že a proč s prvn~ even-

eventualita nen, VYlo~Jť~n:ez~~~~a do. té,:,~ír!" že přes to~ež~~~: J:~~i 
nosh, pro které skuteČlnosti ~n •• ~ozno .ncI, že byly dokázány ok~l~ 
mohly býti> pokl1Ídány za p~a'ldi~~.J e, neJ en vůbec, nýbrž d ů vod n ě 
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Měl ludí.ž nalézadsoud v souzeném případě zkoumati, proč byl 
v době uveřejnění stíhaného člán,ku podle objektivního měřítka průměr
ného a nepředp01atého pi'satele a redaktora normMnich schopností a 
normální pozornosti, závěr, že šlo o s,imiUl,Q~ané vyrovnání, o návrh na 
oko, do takové miry, jak nahoře uvedeno, pravděpobnější než závěr, 
že tli mohlo též jRi o omyl a rů,zné názory při odhadu, výpočtu a sesta
vení jmění a Hm o bezellstné podá:ní návrhu na vyrovnání" Jen ,správnými 
úvahami o tom, proč byla jedna z uvedených eventualit objektivně mno
hem pravděpod'Ůbnější .než druhá, mohlo býti dovozeno, že ll'ledená 
skutečnost na cti důtkli'lá moMa býti pokládá!na důvodně za pravdivou. 

Poněva,dž Illalézaci soud o věcU po stránce právní s tohoto hledi'ska 
neuvažo,val, ba ke zmíněné d'ruhé .eventualitě vůbec nepřihHžel, vych~ 
zeje přes správno,u citaci znění zá,konného předpi,su, zř'ejmě z my,llllého 
ná,zoru, jako by k dúka'zu omluvitelného omylu s(ačila již pouhá mož
nost eventuality, že je uvedená nebo sdělená skutečnost pravdivá, je 
rozsudek sHžen uplatňovaným zmatkem § 281, č". 9 b) tr. ř, 

čís, 5751. 

Ke skutkové .podstatě nedokonaného svádění ke zločinu podle § 9 
tr. zák. se nevyžaduje, aby pachatel označil tomu, koho navádí ke zlo
činu, také prostře~ a způsob, jak má býti dosaženo protiprávmího vý
sledku; stačí záměrné působení na někoho, aby byl pohnut k určitému 
zločinu. 

(Rozlh. ze dne 20, listopadu, 1936, Zm II 505/36,) 

N e j v y Š š í s o II d jako soud ~rušovací zamítl "matečni sUžnost 
obžw!ovlaného do rozsudku krajského soudu trestniho v Brně ze dne 
9, května 1936, jímž byl stěžovatel u-znán vinným zločinem nedokona
ného sváděni k vyhnání plodu podle §§ 9, 144 tr, z. 

Z d ů vod ů; 

S hledi'ska zmatku čis. 9 a) § 281 tL ř, stížnost ctoličuje, že pouhá 
rada, udělená K-ové po případě v tom směru, že bude lepší, když se 
K-ová ro'zhodne pro vyhnáni pl,odu, jelikož se stěžo,vatel o dHě starati 
nebude, prý nenaplňuje skutkovou' podstatu zločinu podle §§ 9, 144 
tr, z, V tomto směru není sÍÍ'žnost vůbec provedena podle zákona, neboť 
proti předpisu' § 288, odst. 2, čís. 3 tr, ř. nebuduje při ,doUčováni hmotně
právní pochybnosti rozsudk,u na neztenčeném a nezměněném podkl'adě 
rozsudku, podle něhož obžalovaný K-ovou pře ll' 10 u val, aby si 
dala pomoci, že by ho udělala nešťastným, že jí nedá ani haléře, nedá-H 
si plod vzíti. poclJ,e rozl>wdlko'lý'ch zjištění nešlo. tudíž o pouhou radu, 
nýbrž obžalovan,ý naléhal usilovně na K-ovou, a;bysi zpu.sOlbila vyhnání 
svého plodu a aby ludiž spáchala zločin podle § 144 tr.z, 
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Ostatně je stížnost v d' • . novenÍ § 9 tr zá'k če'l' .lIve 'he~em smeru Í věcně na omylu' 

Č • • " I I pOll< emu pokllsu 1" ' . 
I.nné mzhodnutí a stac" t k ',.' vyvo avalt v jiné ' 

k 
o I pro o e svadení p'O TO § 

po, u~ pusobMi na vů,H jil1é O'sob za úče' '. ZUll1lll 9 tr. z. ' 
cham mčitého trestného činu UY'd' r lem, aby byla pohnuta, • 
sl'Ůvně jako formu SI olu",in ' vao !- ',;stanovení § 5 tr. zák. radu 
může též, zůstala-Ii bez vý~~::m~z~rbyh pochybným, že taková·' 
dění ke zločinu po fOizumu § 9 tU, :{ l t:oStřed~em nedokonaného 
kdyby šlo o slovní vy 'zvu va',. ~' za! " oeco .Jlil1eho by Iplatilo jen ' 
tl' , " zne ne'mluenou a nad ' 
e ,ovym umyslem vyvolati "10 , opmvazen-ou 

nebo výzvou obrací (mzh p~~s 'u~nero'zhOdnutf v ,Osobě, k ní'ž ' 
šl'Ů o »řeč nemzmyšlenou«' ats. 037 Sb. ',:. ,s.). Stíržmost 'sice . ' 
k?vém podkladě rozsudke~ ';~i;cto:nto tS';:~ru ,ro.~něž nebudu~,e l1a 
vSlmnouti. -J enem, a",ze SI Jl nelze po této I 

Zcela neprávem domáhá se st" • ď zem k tomu, že obža]'ŮvaJl1' B K ez?vatel ko',:ečne beztrestnosti ,. I 

a jakými prostředky ma' zYloo: -o~le podwbne neudlal, jakým ' .'. 
o_A' , . ' ·cln poue § 144 I 'k " vyz<wi1~e-lt se již s hlediska k t Ď ' r. za' . prove,s'h. " 

§ 5 tr. zák., aby návodee zl' '~k Ut e neh? na~trojel1í zloči'nu po, ,., ' 
působení na pachatele smoY . u ~ k Jehoz spáchání jeho vMe a ' 
čí-li tu všeobecné v,"bl'd'n'ue,tl;UJje'č~t~ oval do všeoh podrobností a 

d h ( 
J' m I' e osoby k t " č· ' 'r~ ll< rozh, Čí's.3448, 3464, 4285 Sb" resu~eo I~n~,~ti určitého 

am pro nedokonané sva"d'eon' . n, s.), nemu'ze mc JIného 'platl'tl' 
,L po rozumu § fl t 'Ik ' .. 

povahou Ileni ničím jiným n ,0 'd r. ZaJ ., které přece ..••... 
bez výs.ledJm (,rozh. ČíIS. 3O:~ ~~vo em podle § 5 Ir. ,zák, jenž ' 
konaného sváděna~ zločinu . odl,~ n. s:). ',<e skuťkove podstatě < 

pachatel označil tomu koho ~ 'd~ ~ tr. zak. se proto nevyžaduje aby 
a zpfrsob, j<lkým má 'být; . ; ~vaJ;u . ,e zlo~inu, také prostředky {i,miž 
měrné P?sobení na UJrčitou ~s~,~~ravního vysledk~ ,do,saženo. St~čí zá~ 
(rozh. ČIS. 2914 Sb. n ,g) . po. ' aby bJ."la k určl'emu zločinu po:hnuta 
sudkových1Jj-ištění těh~t,~o,~ ~~:~~,v:!-h ;pr~to oMalovaný pod!>e roz
pokud se týče aily si dala I. lod v ',' : z u~pe~hu, a!by si dala pomO'ci n<lipllňují~jmll ~onkretní zloč~n 'POd~~'§ J~~ o s,,"afěni k u:čitému jednání: 
pOdl,e vule stežovatel.Q<Vy dopustiti. tr, zak., jehoz se měla K-ová 

čis. 5752. 

Tam, kde cena věci je rozhodrní . , . 
II tr. zák.), musí býti i ona . pro kv~tfika~t trestného činu (§ 176 
eventnalis. pOjata do zlého umyslu;stači tn dolus 

Neuvažuje-Ii pachatel. °ed vo kterou se romodl ukradn:ti ClJt1~ .n~,bo při něm vůbec o ceně věc· 
ji již alespoň eventuálně do 5' éhtakž~ JeJt cena je mu lhostejná, pol~ 

. v o umyslu. J 

° ~I ten, kdo nabyl radiotelefonnih .. , 
dezt), neni zproštěn povinnosti .. O .~zem trestným činem (krá-

Pojem »potulováni«. . vyžádati St provoZIli povoleni. 
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S hlediska skutkové podstaty přestupku podle § 1 zákona čís. 89 i 
1885 ř. z. se nevyžaduje, aby »prostředky k výživě« poskytovaly trvalý 
zdrOj výživy ;stači, že z nich může býti zaplacena výživa v dO'bě, v niž 
se pachatel pohyboval bez cile z místa na mlsto. 

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1936, Zrn 1 1110/36.) 

N e j v y Š š i s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl v neveřejném za
sedání zmateční sU~n'Ůst obžalovaného do, rO'zsudiku krajského soudu 
v T;íJboře ze dne 29. zMí' 1936, jímž byl stěžovatel uznán vinným 1. zl'Ů
činem krádeže podle §§ 171, 176, II a) trL z" 2, přeči:r>em podle § 24, 
čís, 1 z"k. z 20. prO'sÍlnce 1923, ČíIS. 9 Sb. z, a 11. z wku 1924, a 3, pře
stupkem potulky podle § 1 zá;kona z 24. května 1885, Č. 89 ř. z" a to 
pokud směřovala proti výroku o vině ad I. a 2" vyhovél jí však, pokud 
naJp"dal

a 
výrok '0 vině ad 3., zrušir! rozsudek v tomto výwku a d:usled

kem toho i ve výroku o trestu a výrocíoh' s tím souvisících a vrátili' věc 
soudil' prvé stolice k no-vémUJ projed:n"ní a rozhodnutí v rozsahu zrušení. 

Z důvodů: 

Neobstojí hmotněprávní výtka, uplatňovaná jako zmatek podle 
čis, 9 a), b) a 10 (správně jen 10) § 281 tr: ř., že na\ézací sO'ud ne
zjišťu1 e , zdali si obžalovaný uvědomil, že cena ,radIÍopří'stroje a kabátu 
přesahUJje 500 Kč. Jest ovšem u krádeže tam, kd·e je cena věci činitellem 
zak!rá,dajídm kVaJti"kad, tedy také i při kvalifikaci podle § 176, 11 a) 
tr. z., tato cena nejen objektwní podmínkou trestnosti, nÝ'b~žm'll'sí býti 
tento znak skutkové podstaty p'Ůjat do zlého úmys';u. Stačí vš"k dolus 
eventualis. Znalost ceny nerozhO'dUlje, nýbrž skutková podstata zločinu 
je vylo'UJčena jen tehdy, jest\ilže byl úmysllpach"telův určitě namířen na 
věci menší hodnO'ty a on by hyl Ulpu1sti1 od jednání n~bo je omezil, kd'yby 
mu byla bývala známa vyšší cena věci. V tomto směru se VŠaJk obža
lovaný vůbec nehájil a netvrdi,l, že byl rozltodl1lut odciziti a odciúl radio
přístro:j a kwbát jen v :přesvědčení, že cena těchtO' věcí n"l]lřesahu,je 
500 Kč. NeUJvažuje-li pachatel před provedením činu nebo přil něm vilbec 
o ceně věcí á. tato byl"- mu lhostejná - taklle by 'byl neu'PllistU od krá
deže, ani kdyby by,l znal objektivní cenu věcí -, pojímá ji~ cenu tu ale
spoň eventuálně do svého úmyslu. TUJ pak stačí, že odcizené věd mají 
skutečně cenlU rozhodnou pro kval,ióikaci. 

Pokud jde O' přečin podle § 24 zákona z 20. p<wsi,nce 1923, čís. 9 
Sb. z. a n. z roku 1924, uplatňuje smnost jen důvod zmatečnosti podle 
čís. 9 a) § 281 tr. ř. Výtk{,m jejím nelze ~o\Cně'ž při'znati olPodstatněnost. 

p'řechovavačem ve smyslu § 24 z"kona čís. 9/1924 Sb, z. a,n. jest 
osoba, která má radioteldonnízaří!leni II sebe. (§ 3, odst. 2 zák.), čímž 
se rozumí, že zařízení to je v dosahu její faktické moci pou~ívati ho 
k zachycení a posloUJchání vysílaných zpráv (viz rozh. čÍs. 4815 Sb. 
n. s,), pojem tento je naplněn zjištěním rozsudkovým, stÍ:žností nena
'padeným, že obžalovaný měl přílstroj dva dny ve svém držení a že si 

jej chtěl ponechati a sám užívati. 
Trestní rozhodnuti XVIII. 
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Namítaje pouze, že apMát byl na'lezen v bytě M. Z., podle 
rozsudku mí.lenky obžalovaného, netvrdí stěžovatel s·I<m, že neměl 
u'Vedené faktické moej, v souzené době. Bylo-li tomu tak, je nell'Ozho.dno 
že pHstroj neby'l v bytě obžalovaného, nýhrž jiné osoby, k.terá po 
padě měla nad ním faktickou· moc vedle obžalovaného. Zákon 
na:řiz.uje stri'ktně, že ke každému přechovávánÍI za,ří\zení 
je ,potřebí zvláštního povolení. Toto ustanoveni je součástí trestního 
kona, takže ne'vědomost o něm jest jen výsJedkem neznalosti Z<iIKUrta,. 
která Momlouvá (§§ 3, 233 tr. z.). Povinnosti vyžádati si 
provoz!fií konce'sí, která je povaJhy ryze osobní, uděluj'e se jen OS(lbánl 
spo·le:hl<ivým (§ 6, čís. 3 zák.), z jejíhož nabytí jsou vylou'čeny 
odsouzené pro trestné činy Ulvedené v § 17 zák. a jež mŮ'Že 
přena i jinak bez u'dání' důvodů (§ 9 zák.), neni zproštěn 
chova'Vač, anil ten, Jenž nabyl zaříiZení trestným činem, už vzlhledel11: 
k tomu, že zá,kon sledujíd' ochranu veřejného státního zájmu na 
kontrole provozu radíotelegrafního, chce z něho pávě vyloučHi ~V"V r •... 
V ohledu státním, občanském, nebo. i mravním nes:po1,ehli'vé. Je 
z·cela bezpods,tatná námiltka, že snud nezjistil, zda si obžalovaný muse[ 
uvědomíti, že i odcizený rad,i'Ový aparát musi' býti phh!ášen. 

S hledilska přečinw pod,le § 24 zák. Číls.9/1924 Sb. z. a n. je směro_ 
dalno jediné, že stěžovatel k přechováváni radiopřílstroje neměl koncesi, 
kterážto skutečnost není ,sÍ'ÍožnosÍÍ' popřena. O ,iaký aparát šlo, a byl-lí 
totožný s přístrojem odcizeným M., jest nerozhodno. 

Bylo proto stížnos,t jak ve- směru zločinu krádeže, tak i: ohledné Ipře
čÍ'nu podle § 24 zák. ČíIS. 9/1924 Sb. z. a n. zamítnouti. 

Odůvodněna je však zmatečnil stížnost, pokud, uplatňují'c důvody 
zm~tečnostř podle ČÍls. 5 a 9 a) § 281 tr. ř. [nesprávně též Č. 9 bl], vy~ 
týká vadno,st zá,věru na paohatel,stvi ,stěžovatelovo ve směru plíestupku 
potulky podle § 1 zl<k. ze 24. května 1885, čís. 89 ř. z. Rozsudek se 
omezuje v odůvodnění, 'V tom,to slměru jen na udá1ní., že obžalovaný ske 
pop'řel, že se toulal bez práce a bez zaměstnání, ale že neuvedl, u koho 
pracoval, a také nemohl prokázati, že má prostředky ke své výživě. 

"Potulováni« znamená bezcHné touJánÍ', tedy činnost déle trvající" 
,opětné měnění pobytu bez zaměstnání, z kteréhož to by tUlI.rk mě]o výživu 
v době touláni. PotulkoUl není, mů~e~li pachatel prokilzati, že má pro
středky k výživě (nebo hledí jkh poctivě nabýti). Sk'll:tková podstata 
souzeného přestupku nevyžaduje, aby prostředky poskytovaly trvalý 
zdroj výži,vy, stačí, že z nich mů'že býti zaplacena výživa v době, v níž 
se pachatel' pohyboval bez cíle z místa na mlsto. 

Odůvodnění rozsudku, omezujíd se v podstatě na dtad zákonné 
definice, neobsahuje, ani kdyby se !přihlédlo k výroku, v němž jest uve
deno, že se oMa,lovaný potUllova'l před svým zatčenim v kraji, tábm
ském, zjištěníl takových konlkretnkh skutečností o ,pobytu obžalovaného 
a čase a místě toulání', alby mohlo býtil posouzeno, jsou~H n<l1plněny 
pojmové znaky souzenéJho či,nlu,. Pojem potUllování Ineni j-eště opodstat
něn odůvodněnim, že obžalovaný neuvedl, llode a u koho pracoval, a to 
tím méně, že obžalovaný 'V tomto ,směru" stejně tak co do průkazu pro-
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" .. ani nebyl vyslechnut podle prot~k.olú, 
středků nLbo Snahy)lCh n~byt\elíčení Od.suzujíci výrok spočívaj1Cl n~ 
na něž se vdvolal'pn hlav~;m p matk . odle ČÍ's. 5 a 9 a) § 281 t~. ~. 
podkladě ta·k ku,sem je shzen z t ;'v~osti v tomto směm podle § 0, 

uplatněnými stížností. By:o pro o s '~Iasu aenerálniho prokurátora vy-

d t l zákona čís. 3/1878 r. z. za sou b o ,5 • 

hověti. 

čís. 5753. 
'k) , tu v.' . ~., ohoršení (§ 516 tr. za. Je 

Způsobilost CI?U v~b~d~~1 ver~J~:nP b ť i ne veřejně, tedy přece ~a 
jen tenkráte, byl-\! smtlny Ctn ska~ t'. le mohl býti snadno p<lzorovan 
ntlslě snadno p~~ném a za o o ~o: \ vědom možnosti, že se o činu 
třetí osobou a ze .SI, pachatel:us1 , ~yl-Ii smilný čin spáchán na do~ 
doví větší počet \!~I; !o::Cl;yani n;::I'Případě ve sklepě. 
spěté osobe v uzavrene , 

(Rozh. ze dne 21. l<istopadUl 1936, Zm II 514/36.) . 

. . I. ,šovaCÍ vyhověl zmateční stÍžnosh 
Ne j v V Š š i s o II d jako sou~ zm du v Novém Jíčíně ze dne 18. 

obžalovaného do' rozsUldku kr~!sk0ho sou n'iI~ vinn' m přestupkem podle 
srpna 1936, :pokud jím byl ~teZů'vat~lk '''ev' ro'kuYo vilně obžalovaného 
§ 516 Ir. z., zmš1,1 na:pad,;n~ rozs~lr:stuV a v~roCÍ'ch s tím sOUlvi'sídch a 
a v důsledku toho I ve vyroku; o, bžaloby že smilnými 6ny, a to ve 
zprostil ho podle § 259., ČI~. 2 r. r. \0. t' A'M sukně a v únoru 1935 

kl ~ až1lV se zvec nOUI II • ." "k ' 
žních 1935 ve s epe, sn . 1 h t' 'i za prsa a zvednuv Jl su ne, 
v bytě, svaliv A. M. na.poste, c.( tUl6ě a způsobem budícím veřejné 
nJiravo.počestno~,t a styÓ'h'vost ~rtZ1, .~upkU protí veřejné mravopoóest
pohoršení, čílmz se pry dopus 1 pres 
nosti podle § 516 tr. z. 

Z důvodů: 

, '. . dá rozwdek nalézadho soudu, 
Zmateční stížnost obzal'~vaneh? n,,~a '. m ,přestu,pkem proti veřejné 

d " b I obžaIovany uznan vmny , t' ne 
pokll' . p;TI Y.· dl § 516 tr z uplatňUljÍIC dúvody zmatecnos 1 po, ' 
mravopocestnostl po I,e, v • ., 

čís. 4 a 9, IH. a) ~ ~81. tr. r. , " ššího soudu nevyžaduje skutkov~ 
podle ustálene Judikatury ~~v; aby bylo :veřejné pohoršem 

,podstata p. fe. stupku pOdl,e. §č5 , ,rb"110zs't' J' e vzbuditi Tato způsobilost 'b " sta 11 zpUSO' ' . ) . 
O'pravdu vzhUlZeno, ny rz . . h' ll' byl c'l'ln s·miluy· byt 1 ne 

v • t kráte spao an- , - 'v 

je však opodstatnena Jen. e?' , d' "stup' ném a za olkolnosti, ze 
, . , t d řece na m11ste sn a TI o pn, ..' 

vercJne, e y p .' . třetí osobou; po sWbjektlVTI1 strance vy-
sn a.d n ? mohl byh pOZOhrotv~nmusÍ'l 'býti vědom možnosti, že se o ónu 
žadulJe zakon, aby Sl pac a e. . 

doví větší po:čet H~í.k k lkovy' ch zji'štěni rozsudku, ~e k činům ob-
Vychází"l'l' se vsa ze SI ~ d Vl 'ednak v kuchyni jejíž d,veřoe byly 

ža],ovanému za vinu kladenym os °bJ . :'pade~h v· ;olukromých mí,st~ 
. d k sklepě tedy v o' ou "Pn' I' 'h z<ťvřeny, Je na ve.'. :. t 'h nelze schvá]'j,(j závěr naezac1: o 

noste ch veřejně mkoh pf1lS ulp-nye , 32" 
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s~udu, že si obžalovaný musel b ·ti 'd' ' ,. ,. 
bylI pozorovám třetí> osobou oh/I' ,~~ :dm

" ze pn cm~ s nad no 
byly zaměstnány svými 'Pra~emi v ~s e . yz o~oby v uvahu přkhhej 
bylo zjištěno, ani nevyšl~ v řÍ'zen,mI'O:o uvedene mí'stnosti. Ani ji'Oak 
lovaný předpoklá!dati že. . Ihna]~vo niC, z čeho by byl musilo 
Zl h . I v ' se o Je o bnu snadno d ' ''" o '0 p yne, ze na záJkladv '''1' '. .', OZVI vetsl počet . 
složka skutkové podstat evzJ~ ,,~yCh skutecnosti není dám slF'bjE'ktii'vni 
vod-něné zmatečn, stížn!stPI' roebs, lPI' u P?dle § 516 tr. z., pročež 
1878 ' za, '0v«neho podle § 5 d t . 

,r: z; ve znění zákona čús. 56/1935 Sb z ' o s . ,2 zak Čí,s. 3/ 
nevereJnem, n"padený rozsudek zm"," . . a n. vy~oveb v zasedání 
Ihned podle čí's 2 § 259 t' SIlI .Jako zmatečny a obž«lovanéh' 
§ 516 fr. z.' r. r. ~proStltl' ohžaloby pro přestupek POdl~ 

čís. 5754. 

. Nejde o vymáhanie majetkového r . ' stvo v smvsle § 350 tr zák . P ospechu a tedy aUl o vydierač 
menúu v tiačia jeho kimej ~r:~~~\~-Ii ~achat~I'I<~ poškodenému ozná: 
savádnom pomere alebo nevstú . rl, n: ude-I~ s nou pokračovať V do
však prestupkom útisku podl'a 1;- I ,~ nou v~ snatok; čin pachatel'ky ;e 

Zločinu podl'a § 353 čis 1 za. ona CIS. 309/1921 Sb. z. a n. ' 

~!h~~:;~:~~~á~~a~~~L=/.~:~E~;~~~~~? l~h!~k~~:~ 
soblf. uto skodu skJutočne spo-

(RoZJh. zo·dila 21. novembra 1936, Zm III 296/36.) 

' s I S u' V lrestnej' ved p ť J A ' NaJ'vyš" 'd 
z 'pre6nu polousu zloči'ITU V dier«čst. ' ro, . . a spol., obžalov«ným 
náhradného súkromného žal:abc K ';a, 1. vyhovel zmatočnej sťažnosti 
pod!'a § 385, čís. 1 a) tr p u "I' ., uplatnenej z do vodu ~matočnosti 
dávod'll zmiitočnos!i dotyČn'~ zr~~Il rozsudok odvoladeho súdu z tohoto 
stupkom útisku pod!'a § 1 záJk o' ,~a03v09an/eJ J. A., a uznal ju .vinnou pre-
ty' m ' . .. ' . CIS. . 1'921 Sb z a kt' . . ,ze vo svojl.ch dopisooh za d V 24 . . n., my spa.chala 
zlla kapitánovi K. P. Hvere'"u . ' na . r;'arca 19~4 a 3. máJja 1934 hro
boru, ked' si ju nevezme z~ ~~'~ ~ tlacl- a o~namenj.!" II kárneho vý
ctI,.ehcejúc tým bezprávne na ňo':neIkU , ':~ťdy hrozda nrekomu ujmou na 
zmato.čnú sťa'žnO'sť obžalov«ne' vy.nu 1 , ~by mečo konal; 2. zami'etol 
zmatočno.sti pod!'a § 385 ' II ~i A. ,3. z u~~dnej povinnosti z dovodu 
s~dov v časti vzfahu1júc;j ~'a nao~~'al~: zn~svl rozsudky oboch ni'žších 
bCle, a kvali~;koval čin tejto obž I ' v~nuk V. A., a to ČO do kvalifi
stvapodl'a §§ 65, 350 Ir. z. . a ovanej a o. pokws prečinu vydierač-

Z dovodov: 

:~oti r~z&~dku odvolacieho súdu náJhradn " . , 
ohlasll zmatocnú sťažnosť z dovod .' .. "y sukromny zalobca K P. 
tr. p., a to dotyčne obžalovanej J ~ z~att~no;lt! 'J.'lod!'a ~ 385, Čí,s. 1 a) . . ., a eJ o a'SI a zmatočnú sťažnosť 
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aj obžalovaná V. A. z dovodu § 326, čís. 1,2 tr. p., ale podl'a obsahu 
prevedenía z dovodu zmatočnosti pod!'a § 385, čís. 1 a) tr. p. 

Zmatočná sťažnosť náhradného súkromného žalobcunamieta. že ob-
žalovaná]. A. jednala za tým účelom, aby si zadovážila majetkový osoh, 
a z toho potom činí svoje závery o vine obžalovanej. 

Odvolací súd oslobodil obžalovanú ]. A. sÍCe na základe § 326, č. 2 
tr. p., ale pod!'a odovodonenia rozsudku založil výrok o oslobodení, ob
žalo.vanej na tom, že čin obžal'oby nie je trestný, takže va skutočnosti 
ide o oslobodenie z dóvodu § 326, Č. 1 tr. p., možno tedy rozhodovať 
meJi,to

rne 
o tom, či zistené skutočnosti zakl,adajú skutkovú podstatu 

trestného činu. podYa ústenia od,volacieho súdu obžalo,vaná ]. A. nechcela od sťa-
žovatel'a peni""ze, ale chcela dosi""hnu:ť iba trvani'a stá'vajúceho. pomeru 
medzi ňou a sťažovate!'om a event. uzavretia sňatku. 

»Stávajúci po"mer« medzi sťa'žovatel'om a obžalovanou neTze pova·· 
žo,vať za majetkový osoh v smysle z"kona. Sňatok spočiva predo

všet
-

kým na etických úkladoch. Keď tedy obilalovaná nó.iadala peníaze, 
ale chcela dosiahmwť ilba sňatku, je zrejmé, že nemala na mysli so sňat-
kom pr\padne spojenú hospodárskw str"nku, «le že mala na my,sli iba 
eticl<ú stránku sňatku,ktorú ale, ako už z pojmu plynie, ne!'ze podriadiť 
pocl majetkový osoh v smysle zákona. 

Nemýlil sa preto od,volad súd, ked' dovodH, že nie je splnená skut-
ková podstata vydieračstva. Ale mylný je názor odvolacieho súdu, že 
nie je ,splnená skutková podstata pr,estupku útisku. 

Obžalov'.1á J. A. nemala »právo« na uzavretie sňatku s náhradným 
súkromným žalobcom, nemohla tedy k sňatklu núm náhradného súkrom
něho žalobou hrozhou, uve<rejnením v tlači a oznámením 'll kárneho vý
boru, tedy hrozbou: ujmy na cti. Táto činnosť obžalavanej J. A, uplne 
vyčerpáva skutko,vú podstatu prestupku' úti,sku' pod!'a § 1 .zák. čís. 309/ 
19'21 Sb. z. a n. a preto najvyšší súd vyhovel zmatočnej sťažnosti ná
hradnéhosúkromného žalolbcu a rozsudok odvo!acieho súdu v tomto 

smere zruW a rozhodol pod!'a zákona. 
pre po,sú.denie viny .obžalovanej V. A. neni smerodatné, či V. A. bola 

subjektívne presvedčená o tom, že jej dcéra má právo na peniaze poža
dované od poškodeného, alebo n'ie. Zá:kon kll! s:plneniu skuhkovej IPod
staty vydiéračstva nežiada, aby pachatel' vymáhal be~právny majetkový 
proslpech, a preto je irrelevantné, či vymáhaný prospéch bol objektivne, 
aleho pod!'a subjektílvneho presvedčenia obžalovanej oprávnený a.Jebo 
bezprávny, leho zákon žiada, aby sposob vymáhania tohoto prospechll! 

majetkového bol bezprávny. 
Výzva ohžalO'vanej V. A., aby poškodený zaplatil ako náhradu za 

štyri roky, ktoré jej dcéras poškodeným preiiHa, 50.000 K!č, in a' k by 
musela požiadať dcéru, aby urobila na poškodeného wdanie u Z. V. V. 
v B., je hrozboU' v smysle § 350 tr. Z., lebo znej nepochybne v~pl,ýva, 
že poškodený utrp'í, v prípade nezaplateni-a požadovanej čiastky, prí
padne dtelnejšiu ujmu va s'vojomslUlžebnom postaveni alebo dokonca 
stratu existencie. Ide tu' tedy o vymáhanie udaním II kárnej vrchnosti 



502 - Čí~. 5755-

poškodeného, tedy o s.posob v m'h' . 
nútený, k zaplateniu požadova~ýc~ "p:I~~z~torym mal byť poškodený 

Obzalovaná ske mala' _ --. 
chovamie poškodeného k je' gr~vo podať sťažnos!" kárnej vrchnosti 
ozn~menia vymáhat" svoj lre~l;e, ne",'ala v~ak 'právo vyhrážkou ' 
vaneho dopi,su »inak b s oprav~.eny narok. Z vety' __ 
chybne vyplýva úmysel' tSoO~~ rr;;u<se~ pozlad:a~ svoju dCéru« atd'. _ 
stanovenej čiastky a reto o _ roz, .?U vynu!lf zaplaten,e Je-d nOlst",';"" 
obž~lovaná tento úmyťel l1el~:fab~toj~ tvrdem~ zl1!atočnej sťažnosti 
domle,. že nebude tiež brať naň oh!'a~cela dat PO~ko,de~nému len na' Ve_ 
lova~ej V. A. z dovodu zmatočnosti v ~e jedy }matocna sťa'žnost' obža_ 
bezzakladná a bOla preto :pod!'a § 36 d ~\ c. 1 a) tr. p. nznačeného 

Pri :pres-kúmanl veci, z u' -d" : o s '. por. nov. zamietnutá. 
ž .". ra nej povmnostJ s'P I' 
} mzsle súdy nespráv,ne kvalifik 1" ,ozna vsak najvyšší súd 
CinU pod!'a §§ 65, 353, Č. 1 tr. z. ova y Cm obzalovanej ako pokus zlo: 

, Ni'žšie súdy kvali.fikova1 čin o ' . 
ze z oznámenia moMa vZ~k . ť bz~~ovane] takto prihliadnuc k tomu 

. ujm~. Avš"k zločinu podl'a § 11~3 p~s odenemu zna6nej,šia majetková 
kt~~l pnamo vyhráža ~pósobením' , . ! tJ. z. sa dopwstJ. liba pachatel' 
hrazka mUže byť len vted "znac~el maj-etkovej škody a tMo vy: 
takúto škodu sp-ásobiť tedy

y ~az~al" ma-I! pachate!' možnosť skutočn" 
v' I dk ,zaVlISI- 'l' uskutočnen' h b - C 

ys e . u aspo-ň do istej miery od vol-e - h t I' le ~ roz e obsaženého 
Z" . - pac a e ovel 

. Istene bOlo, ~e obžalovaná V A ' . 
vrchllostJ poš<kodeného neb I t ď '. vyh~o'~ovala len udaním u kárnej 
hrozbe aj len b01a na~naófa o ž~ y z~tene, ze by obžalov;a.ná vo svojej 
vz'nikl~ prc ,obžalovaného znaČná 'l~~jet~der,d:?[náhať, a~y z ozná1menia 
pnk;acovan,a vóbec nezávisel od ne: 0\ a S· ?da, a .vysledok kárneha 
hromva].a tedy obžalovam' _. j, al: od pnslusnej vrchnosti. Nevy_ 
pret ' a pnanlO z'nacnou maj' tk ' - o, ze z ozn<Íimení.a eventuálne tak' 'k e, ovou skodou a len 
samotnú hrozbu škodou považo ť a _hs oda mohla vznikaúť, ne!'ze ešte 

, . va za rozbu vsmysJ,e § 353 ' 
MyI!ly sa preto súd k ''" , . ,co 1 tr. z. 

novenie §§ 65,353, č. I ;;" z~~ ~~~ o:bzalovanej V, .. A. podriadily pod usta
tr. ,p., ktorý podl'a posledného o~~~mly tak z;natok pod!'a § 385, Č. 1 b) 
z uradnej povinnosti. V d6sledlo _ VCa t~hoze. §u treba brať v úvahu 
volacl'eho súdu pod!'a § 33 d tU ;oho zrusl,1 najvyšší 'súd rozsudok od
len v pokuse prečinu pocll'~ '§S 65 ~~~. nov. a obžalovanú llIznal vinnou 

, tf. Z. 

čís. 5755. 

Spáchal-li vinník pri t "' '" 
v~chnosti (§ 4, odst. 2 zák. ~e~l:~~~tos~i nási1ie j~dnak proti orgánu 
n~1a on~n org.an vrchnosti (§ 9 § 4 , rl: Jed~ P~ob osobe, ktorá brá" 
nasobny prečm podl'a § 4, odst: 2 cit. oJ::: 2 cit. zak.), ide len o jedno. 

(Rozh. za dňa 21 . - -. b 
. novem ra 1936, Zm ll! 493/36.) 
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Na j v y Š š i s ú d v trestnej veci proti N. K. a spol., obžalov,aným 
z prečinu násiHa proti orgánu vrchnosti atď., odmietol zmatočnú sťaž
nosť obžalovaných N. K. a A. K.; z úradnej poví-nnosti však z dovodu 
zmatočnosti podl'a § 385, Č. 1 b) tr. p. zmšH rozsudky oboch nižších 
súdov v časti, tÝ'kajúcej sa obžalovaného A. K., nako!'ko čín tohoto ob
žalovanéhu bol kvaHfikovaný ohem prečinu _pod!'a § 15, Č. 2 zák. 
čís. 50/1923 Sb. z. a n. ako prečin pod!'a § 4, odst. 2 zák. čl. XL:19l4 
a prečín pod!'a § 4, odst. 2, § 9 zak . .čl. XL: 1914, a čín tohoto obžalo
vaného označený pod 1. a 3. výroku rozsudku krajského súdu kvalifi
koval ako jednonásobný prečin pod!'a § 4, odst. 2 zák. čl. XL:1914 

Z d6vodov: 

Pri Ipreskúmaní veci z úrad<nej povinnostispoznal najvyšší súd toto: 
Ni'žš;'e súdy kvalifikovaly čin obžalovaného A. K. okrem :prečínu 

pod!'a § 15, Č. 2 zák. Č. 50/l923 Sb. z. a n. ako prečin pod!'a § 4, odst. 2 
zák. čl. XL:1914 a prečin Ipod!'a § 4, odst. 2, § 9 zák. čl. XL:19l4, ale 
pri tom súd ,prvej stolice vymeral za Heto činy okr'em trestu na slobode 
íba jeden peňažitý trest. 

Odvolací súd na odvolaníe obhájcu, obžalovaného A. K. ČO do viny 
a trestu podl'a výrokovej častí" potvrdi,l v celku rozsudok súdu prv.ejsto
Iiee, tedy aj ČO do kvalHí,káde, a iba v odovodnení ~ozsudk-u uvádza, 
že tento vyšeuvedeným sp6sobom kval,ifikovaný čin považuje za jede 
notný trestný čin, aka to aj prvý rozsudok zrejme činÍ. Pod!'a výr okovej 
šasti rozsudku ponechal tedy odvolací, súd kvaHIfikáciu tohoto Nnu ako 
dvojnásobný prečin násilía proti orgánu vrchno-sti v platnosti. 

Vyšeuvedena kvaJifiikáda činu ohžalovaného A. K. je mylná, lebo 
činy tohoto obžalovaného boly spáchané pri tej istej' príležitosti proti 
dvom finančným strážnikom a o'sobe, ktorá ich bráni'la, tedy bol· poru
šený 'uvedeným činom obžal,ovaného v podstate len jeden 'právny statok, 
t. j. právny výkon povolan;a' fÍlnančnej pohraničnej stráže. 

Nakol'ko tedy nižšie súdy kvalifikovaly tento čin obžalovaného A. K. 
ako prečin násilía proti orgánu vrchnosti pod!'a § 4, odst. 2 zák. čl. XL: 
1914 a preči'n pod!'a § 4, odist. 2, § 9 zák čl. XL:1914, sp6sobÍ;\y tým 
vecný zmatok pod!'a § 385, Č. 1 b) tr. p., ktorého !reba dbať pod!'a 
§ 385, po sl. odst. tr. p., z úradnej povinnosti, poneváč je na ujmu, ob· 
žalovaného. 

čís. 5756. 

o připuštění důkazu pravdy (omluvitelného omylu) není třeba roz
hodovati formálně zvláštním usnesením. 

Jde-li o obvinění z určité nečestné a opovržlivé vlastnosti nebo z ta
kovéhO smýšleni, mohou pro úsudek o zdařilosti důkazu pravdy (omlu
vitelného omylu) přicházeti v úvahu jen skutky obvinění ospravedlňu
jící (§ 8, odst. 2 zákona o ochraně cti), pokud tu Iwly již v době obvi
nění nebo v přiměřené době předciltázejícl; nemohou však přijíti v úvahu 
skutky z doby časově době činu tak odlehlé, že by z nich vzhledem 
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k uplynutí drahné doby n b I I .. nost obviněného v době ~n~.o ze soudIt. na vlastnosti, povahu a 

(Rozh. ze dne 24. lístopadu 1936, Zm I 151/34.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud ' " , soukromého žalobce do d,_zrusovac,I vyh,ove,l zmate,ční di7"~_' 
. k rozsu NU' kraJ'iského so d H 
Ja o soudu kmetského ze dn 4 ," ".. Ul U v radci ",al:o,,' 
obžaloby pro přečin podle ~. t~nža 1 93~, pmž byl obžalovaný zp' roiítě" 
zrušH napadený rozsudek a vr T ,3 zakona č. 108/1933 Sb. z. 
proJednal a rozhodl. a 1,1 vec soudu první stolice, aby ji 

Důvody: 

Zmateční stížnost soukrom'h 'I b ' zmatečnosti § 281 c' 5 9 be o z~ o ce nwpada,' rozsudek z rl {'''n,",'. 
, . ,a ) tr r N . d' d' 

nalézad soud uvažovalo tom d ď • b' em uvo na, pokud: namítá 
bez návrhu oMalo,vaného ' z 'a se o zalovanému zdařil důkaz " 

, Stíhacf návrh byl u6~ěn v roce 193: je.dnání, které bylo provedeno I , 2, Po bezvýsledném <TI,i,.,""-

neho ~odle §10 zákona' 6s, 124;i9~rfn;b 1932, vyzval' soud " 
chce-I" podatI důkaiz o t, ' .. .' z, a n. tehdy", , 

Ih
't' vrzem :pro nez je stíh' " 

.. u e skutečností j' ež chce d k; t' ' an, oznaml'! ve 1 k" ' ' o aza I a průvod-ní pro ť dk .. 
pro a!Zah. Obžalo"aný vyhověl t't ' , , " ' ,s re : y, JImiiž je chce 
aby okolnosti v těchto na'''rz'I'ich

e 
Ou VYd z, ve, Pk

fUVOd
, mm, ',I návrhy se žádostí t'č k " ' 've ene důk d ' y :' ' , dukazu pravděpodobnosti, (o I 'I I' azu prav y, pokud se 

slysemm nabídnuy'ch svěd,l{u' S d dn:'k'u", e neho omylu), byly zjištěny 
I
',' 'k ' au ll' azy ty "" o dl p,. lcem, onaném dne 4, října 1933 ted'" iy'f ,ve,. rl hlavním pře, 

: 933 Sb. z, a n" odvolal se obžal;va .y J1'z za pl~tnostJ zákana Č, 108/ 
ze se přesvědčil že to CO" čl' 'k ny na ony pruvodní' návrhy ll!váděJ'e 
d'k ,,' .an u' napsal'e d ' u' az ,pravdy. Nelze prota d' d" .'.J prav a a že o tam nabídl 
veden :proti předpisu prvního.u;~s;~e tvr§dltI, ~e důk~,z pravdy byL pro
a n, bez návrhu obžalovanéha vce 7 zakona CIS, 108/1933 Sb, z. 

Pakud sUžnost v t 'k' " • , y y a, ze soud měl o to ' o 

pousl!, rozhodnouti zvl'a"stn'lm ' m, ze dukaz pravd'y ,p:ři-
I 

' Uis.nesemm neUlpi t" , 
s iovne dovol:ávany',ch an° .od ' .. ,' " a nU'Je lIm žádny' z vy'-

, h ' I I' za, ny JInY ze zrn ťk
Q 

ntc , Ne?~ť není ziikonnéIIO ustanovení ž 'a u v § ?81 tr. ř, u'Vede-
dnve, nezh :~ŤÍ'sto;U'Pí, k provedení důka~ů e SO',~9 ':"~S!' pod ~eplatností ""c14t 
vodu vylUČUJ1'Clho trestnost pod,le § 6 d t' sm~ruJ1'clch k prukO!w dů
hodnollil! o tom formiilně zvlii't' ,,o s . 2; zakona a ochraně cti roz-

Opodstatněna nenl' a'nl' dal's'~ n~m ·tuk,sinesem,m. ' 
o lb' ' , II naml I a stí" t" zao ,ce v zažalovaném čl' 'k znas I, ze pokud je soukromy' 

d Q , an Ul srovná1váil1 s p f pr~v ,y vubec nepřípustný, ježto, r' v tét' 0'0 es~rem J, T" je důkaz 
nebo sděleny žádné skutečn ,t' Pk y, , o ča,Sl! članku nebyly uvedeny 

V
atl ,... os I, mmz se dukaz p d , a ze I v pnp"dě kdyb 'I . , ' rav y mohl vzta:ho-

by o s.!<Julečnosti sO~kromJ;as ?, o redenr nebo sdělenískulečností šlo 
1933 Sb, z. a n, pro J'eJ'I'ch'z' Sdz;"1 a ~ pobd e § 7, odst. 2 ziik. čís ; 08/ 

, ' ' e 'cm ne' ylo t' d' ' 
novenych. Pravdu má stílžnost J' en t d u po mlnek zákonem sta-po u' , pokud uvádí, že Se důkaz 
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pravdy (omluvitelného omylu) může odnášeti jen k uvedeným nebo sdě
leným s k u teč n o s tem, Pod pojem ~ku:ečnost~, vša,~ ,spadá, nej,en, 
výčitka určitého, nečestr;ého, skutku, .nybrz pa p'flipade I ??VlT;aVam 
z určité nečestne, opovrzlIve vlastnostI nebo takoveha smyslem (VI'Z 

ro
zh

, č. 5159, 5308 Sb, n, s,). Smysl, cíl a směr zažalovaného člitnku, 
podrabí-li se výkladu v jeho celistvosti (§ 8, odst. 3 zák č. 108/1933 
Sb, z, a n,) je ten, že soukromý žalobce byl jím 'Obviňován z tak'Ovýchto 
vlastností, pokud se týče smýšleni; v prvni č,,"sti, kde se uvádí, že pro
padnu,ti studenta T, je důsledkem hněvu, v němž žije soukromý žalobce 
s otcem studenta profesorem J, T, obviňo'ván je soukromý žalobce z ne' 
zachovávání předepsané a nutné obj"ktivnosti a ze zaujatosti vůči stu
dentu T" prýštící z hněvlu, v němž žiije s otcem onoho studenta; v druhé 
části pak konečnými vetami, v niiCIhž je soukramý žal'Obce srovnáván 
s prafesorem J, T. se zřetelem na případ v první části uvedený, líče~ 
je soukromý žalobce jako člověk, pokud se týče profesor, vlastno

sh 

opačných, nežlii jsou člán,kem přípi,sovány prolesom T, Že je přípustný 
dÍlkaz pravdy a s~Uitečnosh tvrzené v první části zažalavaného čliinku, 
stížnost nepopírá; že pak je přípustný i o skutečnostech (vlastnostech 
a smýšlení soukromého žalobce) tvrzených konečnou částí, článku, plyne 

z toho, co Uivedeno. Nelze dáti' konečně stížnosti za pravdu, že důkaz pravdy není v pří~ 
čině skutečností tvrzených ve srovnání soukromého žalobce s profe

sa
-

rem T, přípu'stný z dÍlvadu uvedeného v § 7, odst. 2 zákana o ochraně 
cti. Není pochyby, že obsah celého článku byl namí,řen proti soukro
mému žalobci- se zřetelem na jeh'O vY'ohovatelskau činnost jako středo
školského profesora, tudíž V'~hledem k činnosti, která, JSOUC upravena 
a usměrňoválna' předpisy vydanými, státními' úřady pečujícími i 

o výchoVU 
a vzdělání občanstva, spadá do oboru opritvněných zájmů veřejriých, 
Nejde tedy o skutečnost života soukromého, jak míní stížnost, takže 
předpis § 7, odst. 2 zákana Č, 108/1933 Sb, z, a n, tu' nepřichází v úvahu, 

Stížnost je však dÍlvodná, pokllid namí,tá, že nalézacísoud: nesprávně 
posoudiil vec, u'w.av, že se obžalovanému "dařil důkaz pravdy o obsahu 
zažalovaného článku, Pokud jde o prvníi část člicnku (propadnutí stu
denta T), pochybiil, nalézací soud ji'ž při výkladu této části článku tím, 
že vi,děl podstatui obvinění soukromého žalobce jen v před-hU zee , že sou
kromý žalúhce 'nezachovává objekti"nost a že je zaujatý vůčí stu
dentu T, Nalézaeí'o soud nechal však vůbec nepovšimnutým obviněni 
v článku lom na diVOU: místech zdůrazněné, že si tak soukromý žalobce 
počína,l vůči studentu T. v důsledku hněvu, ve kterém prý žH s otcem 
studenta T. profesorem J. T DŮisledkem toho se nalézací soud vůbee 
nezabýval otázkou" zda skutečně mezi soukromým žalobcem a profeso
rem T. bylo nepřátelství a hněv a nepříhlédl ke svědeoké výpovědíi 

J. T" 
že se každého dne se soukromým žalobcem ve sborovně s'Íýká a s ním 
hovoří, což by nějakému nepřátelství nenasvědčavalo, Nelze vylIOUÓ'ti, 
že, kdY'by byl nalézaci soud zji!stil, že tvrzeného nepřátelství mezi sou
kramým ža}obcem a profesarem T, nebylo, byl by jinak ,posoudil 
i otázku, zda si, soukromý žalobce počínal vÍlči studentlli T, neobjek-

ti,vně a zaujatě. 
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• Pokud pak jde o obvinění . . • 
vrziIvy~h vlastností a z takoVésoukrOI,,:Cho, zalobce z hanlivých a 
nalczacl soud některé sk ,ho smyslenl (konec článku) z" . 
na opodstatněnost obvi ;'tkove okolnoslI, z nkhž by bylo J,~e jlSlIl 
k •· . . nenI soukromého ·al b 

em pnplsovaných. Tu • k . z o Ce z vlastností je 
nezjistil, kdy se ony ok vfa pochybl,J nalézací soud v tom ž mu, 
o obvinění z určité ne·c·e

o 
nto?tl sběhly. To bylo nutné prot~ z~e" 

'. s ne a opov T' I ' smyslení" mohou pro úsudek ' •. rZ.lve vastnosti nebo ta,]'{O,,,,"~' 
omy:u') podle povah věci •. ,0 ~danlos~1 dů:bzu pravdy (' 
~edlnujkí (§ 8, odsi. 2 pnc~azetl v uva~~, jen skutky obviněni ' 
C}'~u) n'cbo v přiměřené )dob?ku.d dlU' byl);' JI'z v době obvi,něni, (v· ...•• 
j1'Í! skutky z doby časově do~ ?r~. chazejlCI, nemohou však v úvahu .•.. 
k uplynuti drahné .doby neb I,; Izi'nU tak ?dlehlé, že by z nech vzhledť l-
nost?bvi'~ěného v době čin~. e souditi na vfastnosti, povahu a oso~ 
• liZ z teehto dúvodů je rozsud k. ., 

v~n~ zI?a!ečni stíž,nosti zmšiti a' ; . :ma~:cny a bylo jej proto u vJho_ 
n3Jnl veCI při novém h!:avním :' ,?ne~a 'Z Se nelze obejíti bez TQ.' 

by ji znovu projednal a rozho~f.e]:I'cenl, věc vrMi:ti soudu první '~toli~t 

čís. 5757. 

Ochrana cti. 
V nabidce důkazu pf d '. • 

omy. lu. av y Je obsazena nabídka důkazu omluvit I 'h 
D \" eneo 

0'"0 ava.Ji se odpovědn ' , 
péč~, b~ztrestnosti z dŮVOdl a::~~o;, proviniv se zanedbáním povinné 

tSu."Jekt~vní přesvědčení o pravd~~s~,nehodomylu, nepadá na váhu jeho 
ecnosh. I uve 'enych nebo sděleny' h k V • , c s t1-

ereJnost má zájem (§ 6 
a n,) na tom, aby se dověděl~ ~~s~ •. ~ f 4 ~á~ona čís. 108/1933 Sb z 

, CI e proJevtl neúctu ke státnl' h ' •• ymne. 
(Rozh. ze dne 24 r t 

. .IS opadu 1936, Zrn II 422/36.) 

N e j ~ y š š i s o u d jako s . " , 
sOiUkrome žalobkyně do rOzSUrdk~u~ z.rus,ovael' zamítl lmateční stížnost 
ze~ne 2? června 1936, jímžb J: Oi .ra]skeh? sou~u v Moravské Ostravě 
tr. r. obzaloby pro přeČin ,J; .§bzalo~any zprostěn podle 1'i 259 Č' 2 
pokud se týče pro přest 'ko . e 2 z3Jkona čís. 108/1933 Sb ;. IS. 
ve znění vyhlášky mi . {pe, podle § 4 zákona čís. 124/1924 Sb . a n., 

ms ra spravedlnostičis. 145/1933 Sb '. z. a n. 
. z. a n. 

Z důvodtI: 

Zmateční stížnosti tj lar .. , 
9 b) tr. ř.,. nelile Přiz,~alop:á~~~~ntůvody zmatečnosti § 281, Čí". 5 a 

S~ledlska důvodu zmatečnosti' Č' 
n,~s~ pre?evším, že obžalovati' dO, IS. 9 b).§ 281 tr. ř.namítá stíž. 
člmz nalezacímu soudu vytýkl. Uk~~k omlu"rtel'ného omylu nenabídl 

, ze o u aZll tom Uvažo'val proti p'ředpis~ 
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7, odst. 1 z<\kona čís. 108/1933 Sb. Z. a n. bez návrhu obžalovaného. 
je Ikhá, neboť podle protokolu o hlavním přelíčení, jenž je 

rozhodným dokladem o průběhu hlavního přeUčení a o prohlášeních 
stran, obžalovaný důkaz omluvitelného omylu výslovně nabídl. Leč ne
hledě k tomu, .při'Poušt! stěžovatelka v souhlase s obsahem 'spisů, že 
obžalovacný nabídl důkaz pravdy, v,e kterémžto ná'vrhu je zahrnut a ob
sažen zajisté i důkaz omluvitelného omylu (minus in maiori conUnetur). 

Bezdůvodná jest i dalši námi,tka stí:žnosti, že se nalězací soucl neza
býval otázkou a nevyslovil., že obžalovaný mohl býti důvodně přesvěd
čen a že subjektivně byl přesvědčen o pravd·i.vosti skutečnosti v článku 
o sou,kromé žalobkyni tvrzené. Leč touto otázkou' byl by se býval nalé
zaci soud musil,. zabývati jen v případě, kdyby byl, zjistil, že obžalovaný 
byl původcem zažalovaného člá:nlou. Stížnost ..přehJi:žf, že nalézací soud 
zřejmě uvěří,J obhajobě obžalovaného, soukromou žalobkyní' nijak ne
popkané, že inkriminovaný článek nepsal, nečetl a do tísku nedal, a že 
proto jeho s!\<Lltek posuzoval jen s hlediska § 4 z"kom čís. 124/1924 
Sb. z. a n. Předpis § 6, odst. 5 zákona o ochraně cti stanoví, že byl-li 
trestný čin proti bezpečnosti cti spáchán obsahEll11 tiskopi·stl' a je-Ii tu 
některý dt1vod vylučující trestnost ve smyslu ustanovení předchozkh 
odstavců téhož paragrafu, není trestná ani osoba odpovědná za zane
dbání povinné péče při vydávilní tis.kopisu. Nejvyšší soud vyslovi'l a odů-' 
vodni! v rozhodnutí' čís. 5531 Sb. n. s., že v případě, když se od'P0vědný 
reda,ktof, ,proviniv se zanedbáním, povinné péče, dovolává beztrestnosti 
z důvodu omluvitelného omylu', je dtlkaz omluvitelného omylu považo
vati za provedený, dokáže-Ii obžalovaný redaktor objektivně aspoň ta
kové okolnosti, pro které uvedené nebo sdělené skutečnosti mohly býti 
každým člověkem průměrný,cb vlastností :pří normální bedli,vosti důvodně 
pokládány za pravdivé. SUlbiekti:vní přesvědčení obžalovaného redak
tora o pravdi'vosti uvedený·ch nebo sdělených skutečností tu nepadá na 
váhu. že by, jsa posuzován s těchto hledisek, kladný výrok nalézacíiho 
soudu o omluvitelném omylu byl právně pochybený, stížnost nedoJi,čuje, 

Při,svědčiti nelze stížnosti ani, pokud 'napadá výrok rozsudku, že uve·· 
dení nebo sděl'Ování skutečn'osti, o niž jde, bylo ve veřejném zájmu. 
Státní, hymna je symbolem státu. Projev neúety ke státní hymně je pro
jevem neúcty ke státu. Je všeobecnou, zvyklOStÍ", že úcta k tomu,to sym
bolu státu se vzdává tím, že se státní hymna >:pívá, pokud se týče vy
slechne ve v~přímeném postoji'. Důstojným zpíváním, pokud se týče dů
stojným vyslechnutím .státní hymny způsobem pr<ivě naznačeným je 
projevována r3Jdost z existence státu, oddanost a láska k němu. Tyto 
vlastnosti vzb'U'zovati a p.ěstiti v mllldeú povinné školou je povinnosti 
jejích vychovatelů ('uči,telů), lidí to s vyšším školským vzděláním; jkh 
příklad pů'sobí obzv],Mtě v prostřed;' venkovském i na občacny škole 
odro.t1é. Jestliže učitel nepovstane při zpfvání státní hymny, obzvláště 
při p'řH,ežitosti, kdy její ~pív,"ní, je jedním ze ~působů oslavy státního 
svátku 28. října, jak tomu bylo v případě, o němž v zažalovaném článku 
bylo 'Psáno, dává tím najevo, že nemá kladný poměr ke státU', a dává 
tim zejména špatný příklad ml<'!deži jeho výchově svěřené i ostatnúmtJ) 
občanstvu. Máť pak veřejnost zacjí'sté opr<'!vněný zájem, alby se o tako~ 
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vých nevhodných a nes olehr . 
obzvláště, působí-Ii tito e ros~~y~~ vycho~atelích mládeže 
vou občanstva mus' b 't' P re I, kde statm myšlenka teprve 
ni" I y I namnoze vzbuzena " 

a ezacI ,oud otázku veřejného .. ~ pestena. Posoudil 
zajmu po strance právní sprá-vně. 

čis. 5758. 

Nejde o provádění důkazu " hl . 
t.r; ř.)! byl-Ii při něm pouze ~~ěle:vm~ odvolacím přeUčení 
utedm Odpověd' na dotaz Sůudu) na" v Jlhs led,: k důkazu prelčten 

nzene o na predešlém prleu<:en!í. 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1936, Zm IV 490/36.) 

Nejvvšší soud 'k 
obžalovaným pro zločj~ ~Ie~. oumav tre:stní věc proti L. Z. a 
va?ého E. Z. o navrácení v ř~ld~]':Oh organ';l vrchnosti, žádost oO"al(l_ 
obzalovaného odmítl. p sly stav zamIll a zma teční slfžnosl 

Z důvodů: 

. Obžalovanému E Z kt .' 
iíčení, na němž byl 'vy~ese~1 ~~ebdl n." druhém odv~lacím hlavním 
stoupen zvoleným obhájcem b ~a eny rozsudek, am přítomen, ani 
1936. Ohlášení a pro d .' Y OpIS lozsudku dOl1učen dne 28 co,,""," 
I . b ,ve 'eOl zmateční Stíž'10 ~. . 
eny o hájce na poštu dn '3 ' 'I Sll podal v jeho 
lhůt kde . cervence 1936 ted '. 

y. po .ání zmateční Stížnosti, (§ 388' C Y po uplynutí ~U''VUHe / 
, ,0Jor~? ramec vlastního odlivodnění tét tr. r., t§ } I; odst. 2 por. nov;). 

preuevslm dovowJ'e z'e zmat ',' ov o zma eCm stl'žnosti otéžo'vatel, 
d . " ecm sll'zno t dO .' eny rozsud.ek je vlastně ro ,dk s po al včas. Tvrdí že 
~/1924 Sb. z. a n. a že tudíž ~~~'to e~ kontum,?,čním podle zákona čís. 
lako, ~odano,~. ~čas, t. j. v osmidenni Ih~~!ng XflJmouh zmateční' stížnost 
Je :reba, zrusI'Í! napaden}' rozsud k' e '" ,odst. I CIt. ' nebo 
z duvodu zmatečnosti odJ e" I, s odvolacl'lTI hl, " 
přeličení, při němž pr~ by~ § 384'dCI;s. 4 a 6 tr. ř., neboť , hlav'ní 
no, sti stěžovatelově ač s~e'z' prtovleen d,l1kaz, bylo konáno v ' , 
č's 3 .. , ova e· nebyl k ně 
I. . za~?na Čí,s. 8/1924 Sb. z. a n o m~ ve s~yslu § 1, oclsl. 1, 

by neJvyssl soud neuznaL některé z t~ vubec preclvoLan. Pro případ že 
uplatň~je stě'žovatel v souvislost' echtod~ou, s~~novi'sek za sprá~né 
v~~cem v předešlý stav, odlivodň~,' se. z~ate5'ní syznostl žádost o na~ 
stlzllosh zameškal bez vlastni . Je JI, tlm, ,ze Jhutu k podání zmateční 
českému, ,po'\l!čení o opravnýoh 'p~~:~: ~~~vedomosti, jelikož nerozuměl 

. N e a, vy Š Š Í s o u. cl se zab'v J re cI'e proh doručenému rozsu.dku. 
bYhOvb,tomto případě zmateční, [tl;~~o:~j,pprv;. otázkou, v jaké lhlitě měla 

zalovaného E Z I" ' o ana. 
soud ' . '. uzna VInnym zažaIova ' , 

, prve stohce. Na hlavním odvol ' , ' ov n~m trestným činem už 
2. ~Ulbna 1936 a na němž byl ten t aCII"', p~ehcenr, které se konalo cine 
Jenym obhájcem, bylo k návrhu Veř~jnOé~~al?v~r:;r zasto~pen svým zvo

za o ce, k nemuž se připojil 
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obhájce stěžovatelův, nanzeno doplnění důkazu dotazem na okres". 
v S. o tom, zda K. S. vykonal předepsanou přesahu jako lesní 

,[1,01"1' a :tdy a kde se tak stalo. Na dalMm odvolacím hlavním přelíčeni, 
KU'W"C'" dne '12. června 1936, na němž stěžovatel nebyl ani pří!tomen,. 

, ani zastoupen svým zvoleným ohhá'jcem,' byla pouze přečtena zpráva 
okresního úřadu, která byla odpovědí na zmíněný dotaz soudu; byl tudíž 
jen sdělen v Ý s 1 e dek důkazu nařizeného na předešl'ém přelíčení a 

tu tedy o provedení důkazu na hlavním odvolacím přelíčení ve 
smyslu § 402 tr. ř.; proto nebyla přítomnost stěžovatelova na tomto 
hlavním odvolacím přeUčení nutná a v díisledlm toho nepřicházely před
pi'sy zákona čís. 8/1924 Sb. z. a 'n. vůhec v úvahu. Zmateční slíznost 
mohla tudíž 'býti podána jen v zákonné Ihlitě podle § 388 Ir. ř. a § 31, 
odsl. 2 por. nov. 

čís. 5759. 

Ide o zosmešňovanie úradnika (zriadenca úradu) - a tedy o urážku 
úradu v smysle § 46 tr. zák. prest. - tykal-Ii mu vinnik pti úradnom 
styku a hovoril mu, že nezná svoje povinnosti. 

Kvaliilkácia tohoto činu podYa čl. 4, odst. 2 zákona čís. 125/1927 Sb. 
z. a n. neprichádza do úvahy, spáchal-Ii vinnlk čin bez predChádzajú
ceho napomenutia. 

(Rozh. zO dňa 26. novembra 1936, Zm IV 517/36.) 

N a j v y Š š í s úd v trestnej veci proti O. H. pre zločin násHía proti 
orgánu vrchnosti, vyhovujúc Zl\Tliitočnej sťažnosti verejného žalobcu, 
z dovodu· zmatočnosti označeného v § 385, Čí,s. I a) tr. p. zrušil roz
sudok vrchného súdu a ,uznal obžalovaného vinným prestupkom ur<ižky 
úraclu pod:l'a § 46 Iprest. tr. ·z., ktorýspáchal vinník tak" že dňa5. le
bruára 1936 vČ., keď prišli k jeho domu finanční strážnici O. Č., A. Č. 
a F. D. preto, alby preví,edli úradné šetrenie a dozorca finančnej stráže 
O. Č. išlel cez jeho záhrac\u do jeho dvora, obžalovaný s vi:dlami v ruke 
išiel:proti Č. a hovodl mU': "Ty si ešte mladý financ, neznáš svoje po
vinností, tusom pánom ja a bez starosty nemáš čo na dvore hl'adať«, 
tedy 'sa dotknu! bez Ipredchádzaiúceho napomenutia urážl'ivými výrokmi 
zriadenca úradu pri úrad,nom jeho konaní. 

Dovody: 

Proti rozsuclku vr'Ohného súdu podal zmatočnú sťažnosť verejný ža
lobe a z dóvodu zmatočnO'sti pocl!'a § 385, Čí,s. 1 a) tr. p., čo do oslobo
denia obžalovaného. Generálna prokuratúra preiavila súhlas so zmii
točnou sťažnos,fou verei ného žalobcu, pak lal' sa domáha oc\súdenia 
obžalovaného aspoň pre prestupok pOd,l'a § 46 prest. tr. z. 

Zm,atočnei sťažnosti ne!'ze odo,preť oprá vnenia. Odvolací súd zi-stil, 
že dozorca línančnej stráže O. Č. pri prenasledovaní podlúdnikov, kto-
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,ých sto . dl ' 
lovaný sP~i;i:m? /IOu~i:O:;Ší~~zzal~~~7éro,.,voŠíel do jeh? dvola a 
»Ty si ešte mla'd' t" a e, ISlel proh O. C a hovor' I y l!flanc neznáš s o' , . .' I 
a bez ~,tarosty nemáš čo ~a dvore hl;ad':f~<ovlml0sh, tu sam pánom 

Nelze pochybovať o tom ž b' I . 
poznal, že do jeho dvora p .č. ]e dO za ovany podl'a služebného 
na to, že tohoto oslovil že ~I'sle t ozorca fi,n~n,čnej stráže a že 
vedel i to, ze tento prišiel do eZehs adrosty nema co na Jeho dvore 

T' , , , I o VOla vykonať uradn' 'k 
n }m, ze ,obzalovany dOzorcovi finančnej stráže t Yk u Ion. 

IU, ze nezlla svoJe povinn t" v'l' y a a 
obvyklé vo styku s úradní~':nli bOU~I~roh nemu výrokov, kloré nie 
smešnením jednajúceho úradníka fl ~ra dnom I.ch konanu a ktoré sú 
v konaní obžalovaného videť skut.!olJpa n~ ~f1adenca úradu, preto 
pod]'a § 46 prest. tr. z C'I 4 d' t 2vU po ~,atu prestupku má'žky 

'd . . ,o 's. z8Jk CI'S 125/19'27 Sb p.n e do úvahy pri rkva1ifiikácH činu " r' V ' ,I. z. a n. 
6n b~z predcháJdzajúceho napomen~ti~onevač obzalovany s,páchal svoj 

,HI adla; na vyše u,vedené, mýlil sa 'odvolací', , , 
obzalovaneho nespoznal skutkovú d '" sud, ked va vyrokoch 
zavinil tak zmiitok ,podl'a § 3,85 "pOl statU' zmdneho trestného činu 

, CI,S. a,) tr. p, ' 

čís. 5760. 

K § 335 tr. zák. 

aby ~k.!!g;;~ p::~p~~§ 95 vlád',~ař. ~íS:.53/1931 Sb. z. a n. staviteli 
osobu vybavenou po;"beOU

bn
, p,?venl

l 
natlezltě způsobilého dozorce, t J! 

, 'U yml zna os mi a zk' '",". . • 
prosto spolehlivou co do přísného h"" u~no",ml, ale také na-
ních předpisů, je v tom zahrnut i ~:c ovavam zn~ýc?, ji ?ezpečnost
o schopn()stech a spolehlivosti PI ~,aby se staV'l~el radne přesvědčil 
zvláštní příčinu poukazuJ'ící p:~o,enkeho dOzorce, zejména má-Ii k tomu 

, ave nedostatku těchto vlastností. 

(Rozh. ze dne 27. I,istopadu 1936, Zrn II 334/36.) 

Nel' '" , v y s S I S o u d jako soud zmšov ' ' , 
obzalovaného do rozsudku k ',' k 'h ,acI zamltl zmateční' sHžnost 
dubna 1936, pokud jím byl s;ěi~'v:t ~ soudu v N~vém JiČíně ze dne 27. 
pečnosti života podle § 335 t e uznan vlnnym přečinem proti bez-

r. z. 

Z důvodů: 

Zmateční; sUžnosti u lat' .. ' o 

a 9 a) § 281 tr·' '1 p ,"nuJI~1 duvody zmatečnosti podle čís 4 5 sr" ..' 1., T ne ze pnznah oprávněni.. . , 
IznostJ Je v zasadě přis'vědčHi k d ' 

ukawjfc k rozhodnutím zrušovacíh~ '~~l1'~ . ~~od;m svých vývodů, .po
dovomle, že na stavJ.teH nelze s . ~ IS. 57~ a 3996 Sb, n, s., 
by jeho dozor šel dále než se e ,s~anovl,slk~ trestmho· zákona žácdati 
jinak veškeré pOdniká~ib I, ~u za on~ a, pred,plsy nařJ.zuje, poněvadŽ 

y o y znemozneno, ze trestní' zodpovědnost 
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stavitele není osobní, nýbrž všeobecná a že proto i v souzen~m případě 
vzhledem k předpisu § 95 vlád, nař. čís. 53/1931 Sb, z. a n. nelze činiti 
stavitele oc\povědným za nedostatek vlastního dozoru a součinnosti, 
nýbrž za nedbalost při výběru osob, jež dozorem pověřil. 

Zmateční sHžnost je však na omylu, pokud míní, že se nalézací soud 
neřídil těmito správnými právními hledisky. Vždyť í nalézací soud, po
ukazuje především k citovanému U!stanovení § 95 vlád. nař. čís. 53/1931 
Sb. z. a n., podle něhož stavitel, není-li osobně phtomen provádění 
stavby, je povinen povMiti, dozorem náležitě způsobi'lého dozorce, a obí
raje se pak otáJzkou, zda stěžovatel této povinnosti v someném případ:, 
vyhověl, dal bm jasně najevo prá,vni názor, že stěžovatel, kdyby byl 
dozorem pověřil dozorce náležitě způsobillého, nemohl by býti činěn 
od'P0vědným za nehody, o něž jde, a že mči za tyto nehody jen, jednal-li 
při výbéru dozorce nedbale tím, že pověřiol dozorem osobL!, kterou ne
považoval, nebo "spoň při nál,eži,té pozornosti nemohl považovati za 
náležitě způsobiloU! k tomu úkollli 

Zma teční shžnost také neprávem vytýká, že se nal,ézací soud nevy
slovil o tom, zda obžalovaný ,poHra Ch. mohl, považovati za spolehli
vého. Právě touto otá'zkoUi se nalézací soud zevrubně obíral, jenže, uvá
živ veškeré okolností p'řilpadu, dospěl k závěru, že obžalovaný po čer
vend 1933 nemoM již Ch. považovati za spolehlivého dozorce a že' nac 

opak musel míti a tedy měl z<ivažné pochybnosti o jeho způsobilosti. 
Tento závěr mw náležitou opom ve zji'štěných skutečnostech, že Ch;, 
jsa v roce 1933 stěžovatelem pověřen dozorem nad sta\Cbou měšťanské 
školy ve Sl., při vykopáv<iní hlubokého sklepa o:pominu,1 jej řádně za
bedni;!i a stbny jeho šalovati, následkem čehož se dne 24. červenCe 1933 
hUna z boků sklepa .sesul'a a někoHk dělníků zasypala, že Ch. byl pro 
toto opominutí trestně sHhán a odsouzen a že se stěžovatel o této ne
hodě, j"k sám ,doznal, dozvěděl. NaMzací soud právem zdůrazňuje, že 
stěžovatele nemůže vyviniti, že se nedověděl, zda Ch, byl za onu ne
hodu odsouzen. Uklácdá-I,i zá,kon v uvedeném § 95 staviteli, aby do
zorem pověřH náležitě z:působi1ého dozorce, t. j. osobu vybavenou po
třebnými znalO'stmí a zkušenostmi, ale také naprosto spolehli,vou co do 
pří-sného zachovávání známých jíl bez:pečnostní'ch předpisů, je v tom za
hrnut i příkaz, aby se stavite \ o schopnosteoh a spolehlivosti zvoleného 
dozorce řádně přesvědčJ.l, zejména, má-U k tomu zvláštní přibnu, po
ukazující právě k nedostatku těchto vlastností, jak tomu bylo i v sou
ze'nbm případě. Vytýká,H zmateční stížnost V této souvi,slosti, u:pl1atňujk 
zmatek podle čís. 4 § 281 tr.ř., že obžalovaný n8Jbídl důkazy svědky 
o zlpůsobilosti a zejména o spolehUvosti Ch., že však důkazy ty nebyly 
soud·em připuštěny, stačí k odůvodnění neoprávněnosti této výtky uvésti, 
že nezáleží na tom, zda svědci považoval'il Ch. za ~poleh]ivého, a Že 

řešení otázky, zda stěžovatel mohl Oh. nhledem k nehodě při stavbě 
školy ve Sl. ještě pokládati, za spolehJ.ivého dozorce či,\; nic, .pří-s]uŠí 
soudu a nikoli svědkům. Okolnost, že stěžovatel, když koupil elektridý 
výtah, .flaněmž pak došlo k úrazům dělníků F, M. a F. H., při1kázalpo
liru Ch., aby náležité poučil .dělníky zaměstnané u výtahu o obsluze vý
tahu, je pro posoLl'zen, viny obžalovaného zcela nerozhodná, neboť do-
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kazoval·a by jen, že se stěžovatel i nadále ještě spoléhal na Ch., 
kazuje však, že tak mohl činMi důvodně. Nelze proto vytýkati soudu 
zmatek podle Čí,s. 4 § 281 tr. ř., že ani tento důkaz nepřipu·stil. 
bezdůvodná je však i námitka s hlediska zmatku, čis. 5 § 281 h. 
prý nalézací soud přehlížel, že od oné nehody ve SI. uplynuIy již 
roky; neboť nalézací soud výslovně zjisti!, že se tato nehoda 
24. července 1933, nehody pa'k, o něž jde v souceném případě, v 
polovici srpna 1935, z čehož je patrno, že mníněná okolnost ·m'USla 
zornosti soudu a že ,ji soud uvážil, jenže jí, nepřikládal onen 
který jí, přikládal stěžovatel. 

je-Ii' podle toho, co uvedeno, ji,sto, že si obžalovaný při výběru 
zorce počínal nedbal'e, ježto mohl mÍlÍi a dokonce, jak soud zjišťuje, . 
závažné poch)"bnosti o n,,<prosté spolehlivosti polí!ra Ch., dlužno 
zaCÍimu sOlOdu přisvěd6ti také v tom, že bylo povin'ností stěž01/at!ele 
v takovém případě mu náležejíd, aiby se dosta·čujki kontrolou a po příc 
padě i vhodnými opatřeními sám postaral, o řádné a zejména bezpeč_ 
nostním předpi'sům vyhovujid provádění stavby a tedy i o bezvadné 
zřízení a správný provoz elektrkkého výtahu pro stav~bní materiáL Ani 
této povinnosti VŠa'k stěžovatel nedostál, neboť, jak nalézaci 'soud 
dojížděl sice na stavbu jednou týdně, avšak výtwh přesně vůbec 
prohlédl, spoléhaje se na ujištění poHlra Ch., že vše je v pořádku,. 
třeba se šmti o tom, že není, jak stí'žnost Medí dovoditi, kontrolou, když' 
se stěžovatel Ch. toliko ptal, zda výtaJh jest opatřen bezpečnostním 
zwřizen'Í'm, wniž se sám osobně přesvědčH, z;da a pokud se tak skutečně 
stalo. Namítá-U pak stížnost, dovolávajíc se znovu úvodem nrov,"","r" 
rozhodnutí zrušovacího soudu, že by přesnou kontrolou bylo wemož .. ' 
něno veškeré slavi,telské podnikáJní, stačí uvésti, že kontrola elektrického 
výtahu vyžadovala podle zjištění soudu j,en malé chvík Nehl:edic k tomu 
vzešla obžalovanému :povinnost k důkl:adné kontrole při provádění 

stavby tc;prve jeho vlastním zavlněnim, toUž tím,. že :pověřil dozorem. 
nad stavbou osobu, Fž nemohl: pokládati za spolehlivou, a stěžovateli se 
proto nemůže omlouvati nemožností náležité kontroly pro nedostatek 
času, čimž se při hlavním přelíčení ostatně ani nehájil!. 

Usoudil-Ii nalézací soud, že stěžovatel svou nedbalostí. při výběru 
spolehlivého dozorce, pokud se týče opominutím nutné kontroly spolu
zaviniil úraz ?ělníků, uznal ho právem vinným přečinem podle § 335 
tr. z. a nesejde na tom, že podle rozsudkového výroku spatřuje jeho 
zaviněni v opominutí bezpečnostních opatření, když toto opominutí bylo 
jen dalším článkem v přičinném vývoji událostí vedoucích ke škodli
vému výsledku, k němuž dbžalovaný zavdal podnět. 

čís. 5761. 
K § 335 ir. zák. 
~odle § 45 min. nař. čís. 116/1908 ř. z. je zabezpečiti dělníka nejen, 

pracuje-li na okraji stráně zcela nezávisle na práci jiného dělnika, nýbrž 
i tehdy, pracuje-Ii tam společně s jinými dělníky tak, že nehoda jednoho 
dělníka může míti v zápětí i nehodu ostatních dělníků. 

(Rozh. ze dne 27. Hstopadu 1936, Zrn II 370/36.) 
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. ud zrušovaCÍ zamí.tI zmateční sUžnost 

N e j v y Š š í s o u d pko a ~sokéhO soudu v Novém Jičíně ze dne I? 
b

žalovaného do rozsudku kr ] . 'nny' m ,přečinem proti bezpec-
o, 1936 J'ímž byl stěžovatel uznan VI: , 
brezna , 
ností života podle § 335 tr. z. 

Z důvod:ů: 
. dl .. 4 a , "' . dO, d zmatečnosÍl po e ccs. 

Z t " stížnosti ulplatnu'Jl:Cl u,vo y ma eenl J .,"" h ' 
9 aj § 281 tr. ř., nelze přizn:;;Í1, u,sP~~lězacíiho soudu nařidH obžalovan~ 

podle nenapadeného zJlstem . 6 'ří 1935 po odstřelu skalm 
.' ko správce, kamenolomu ve V,. dn~5 . ,za20 m vysoké dělníku H. B., 
hmoty na skalní stěně skoro,ď~oln:\ a, ty a~isId ještě 'na skále. To.muto 
"'by odstranil zbytky odstre 'en

d
e 'I r:rk

o 
O' c' t'lm že si omotal Je,den 

<.< OCl 'e nI' a ." b' d' říkazu vyhověl B. za pom , ,k u'vázal na železné potm I o 
P k I· ťla druhy konec pa . k'l 'e polo-
konec lana' o em e , h kt . 'de kolem cele s' a Y a J 

tl Č ' • vzduc ere J. - ktery' 
kompresoru, pro s . a eny .' 1 I ' stěny a dal se pak c-ou, , 
žen~ asi 1 fil od ho,~ního o~raten S'(~~~~ě za ;mí,něným ,potrubír,:r, neJ.~a 

,postavi'l na okraj skalm ste J .'t't· po.dle potř~by vzdy n. lze 
se , 'dél stenys'pOUS e I , ť I 
sám niijak za'bezpecen, po . k de týče jak obžalovaný, ktery s a 
tak, jak v práci pokra~?~al, po u ,~ č-ovi piři:kázal. Když B. prac~val 
dole v kamenolomu a. ndl,l tuto pracll, "st vrstvy nad ,ním, zasahla 

.. k I' tény sesu ase ca .. . ' a 
'íž asi v polOVl'Cl s a m s ,', .'1 Lano na němž byl B. pnvaz.an 
Ja strh,),a ho s výstupku, na nemz ~t~~. na, n~lo a č., nejsa na to přIpra
'ež Č. držel oběma rukama ... ,"e nah skál Při tom utrpěl smrtelná zra~ 
~en pozbyl rovnováhy a znhl sel s~d 't y'B který zůstal viseti na lane 
ně:~í, jimž ještě !éhož ~nep~~~:ťko~,~r~so;l1, utrpěl od padajících na 
UlPevněném na zeleznem p- , .. k' 
něho balvanů' pou,ze pora,nem: leh e. du že tímto pracovním pos,tup~m 

Právnímu názoru nalezaclho sou " '1 ',s 116/1908 ř. z., pokud Jde 
, ' d' § 45 mrn nar.C .. . b 

nebylo vyhoveno pre :p~'su f" ':padnému spad,nuH se skwliy za' e.z-
o to, že O. Č. ,~ebyl: m<)ak pro / ~~~den' předpi,s výslovně u~st~no,vu!e, 
Pečen nutno prlsVedčltl. VzdY.. . h .Jb c'l'ch samy' ch ny'brz I delmcl , .. , na pnkryc u o ' , . 
že nejen dělníci praWJ.'Cl,~ , t" mu:sí 'hýti zwbezpečení tak, z; JSou 
prawjíd jen na pokraJI,pr~kre s ran,~ň mkou dosažitelné ochranne la~? 
bud' ,přivázáni, anebo z: Je .tu asp I t'l ne.pochybně i V sOll'zeném p:l-

k , 'predpl's ten p ,a I . , d zel spolehlivě Zll! o,:vene;. : k , .. ' říkré ba kolmé skalní steny" r" 
padě, kde O. Č., stoje n~ p.o rajl ~ B ' racwjíd přímo na skalm sten,c 
oběma rukama lano, na nt~n:~ vl'spe~uÚěl "p~k!U:d se týče povytahov~l. PEl 
samé a tohoto podle po re y s, 'k· tomu z'e 'práce B. a prace C. , , . ' d pravem " ' .
tom poukazuje naleza':l s?u:, tvořil 'eden celek. šlo o pra,co~n; 
byly vzájemně 'na sobe zavlsle ~. Ydbplňujfcí činnosÍÍ' obou delmku 
úkon ,prováděný společnou, navkzajerr:bsOec" sam.e'm a hrozilo-li B .. nebez-

.. k' I . edna na u '1 , t" jedna'kna pokraji s a y, J. o' býti náJhle stržen dolů, byl 1m ,za-

P ečí že uvolněnými balvan~ mUl ze, po.kl'aJ"I .. ska'ly a drže l'an. o obema 
, .' . ' t Je vo ne na; hl .. 

roveň ohrožen 1 C., len::, s ~ o , , ádem B. se rovněž snadno m? " z:~: 
rukama, náhlým a neocek~v~nym P 'li b'li § 45 cit. nař. chranen JIz 
liti se skály, jak se skut~cne, s~aIO'eraa~ezá:isle na práci jiného dělníka, 

. dělník praclljíd na okrajl strane zc 33 

Trestnf rozhodnutf XVIII. 
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je zmíněné ochranné opatření tím, ví-ce na místě v případě, kde jde o 
lečnou prácí několika dělníků za takových okolností, že nehoda jedlnoh( 
dě1níka, ať již jím zaviněná nebo nezaviněná, snadno může 
pětí nehodu· í, ostatních dělníků provádějílCich svůj pracovní, úkol odborně 
a s náležitou opatrností. Není-Ii· pochyby, že i č. pří uvedené práci 
jména vzhledem ke zmíněné úzké spojitosti s prací B. měl býti 
§ 45 zabezpečen způsobem tam u'vedeným, nesejde na tom, že by k 
č., byť i nebyl nijak zabezpečen, nebylo snad došlo, kdyby se byl 
stavÍ'! dále od okraje skalní stěny. r kdyby tomu tak skutečně bylo, 
mŮlže tato okoll110St nic změniti na ciJtovanérn přÍisném p'ředpi'su § 
jenž, počítaje zaji·sté i s Ulrbtou vlastní neopatrností dělníka a tedy 
s I.ehikovážným nezachová·váním žádoucí vzdálenosti od okraje stráně, 
nařj,zu1e zcela bezvýhradně, aby ka'ždý dělník pracujíd na okraji stráně 
hyr zabezpečen. Důsledkem toho nebylo třeba prováděti důkazy o tom, 
že Č. mohl- stáH ve většíl vzdá,lenosti od okraje skály a zmatečnf stí-žnost 
uplatňuje neprávem pro neprovedení těchto důkazů zmatek podle Čí,s. 4 
§ 281 tr. ř. 

Ostatně zji,stil nalézad soud, že ohžalova·ný věděl, že již v H. při po
dobné práci došlo k neštěstí, že proto asi týden před nehodou Č. opětně 
výslovně upozorni:! na nebezpečÍ práce s poukazem na ono neštěstí, v H., 
a že proto obžalovaný, jsa si, dobře vědom toho, že i při< odkJ,i;zovací 
práci, kri,tkkého dne prováděné může dojíti k neštěstí, k němuž pak sku
tečně došlo, mUlsel n",hlfžeti, že i Č. mU'sí býti bud' přivázán aneb aspoň 
zaJbezpečen ochmnným lanem. Nalézací soud předpokládá takto zřejmě, 
že obžalovanému ji·ž podle jeho povolání' jako správci kamenololllu byla 
známa jak nebezpečnost práce, tak i, nutnos,t patřičného zabezpečení Č. 
a nezáleží proto vůlbec na tom, že se snad obžalovaný nesprávným vý
kladem § 45 cit. nař. domní.val, že se předpi!s ten na souzený přÍ'pad, 
pokud jde o zabezpečení. č., vi"!bec nevztahuje. 

Zji,shl-li pak nalézaó soud, že se obžalovaný přes to nepostaral 
o řádné zabezpečení i O. č., ,j'ak bylo jeho povinnosti j",ko sprá!vce ka
menolomu a že toto ochranné opatření nebylo zejména nahrazeno ani. 
tím, že asj· 1 m od okraje skalní stěny leželo potrubí, ,poněvadž se hu 
Č. při pádu nemohl nija,k zachytiti, dlužno přÍ<svědčiti' nalézadmu soudu, 
že se obžalovaný dopustil opominutí, o němž ji,ž podl,e svého povalání 
mohl nahl·ížeti, že se jím může způsobiti nebezpečí. pro život a zdraví 
nebo tělesnol> bezpečnos~ O. Č. Zjistil-Ii kanečně nalézacf saud, že toto 
opominutí bylo v přílČinné souivilsl'Ůsti s úra'zem a nastal-ou smrtí O. Č.,
podřadil ,právem čin obžalovaného pod skutkovou pod·statu přeNnu 
pndle § 335 tr. z. 

K vývodům zmateční stížnosti, pokud jde o smrtelný úraz O. Č., 
dlužno jen ještě podotknouti, že obžalovaného nemůže vyviniti, že Č. 
opětně upozorni,l, na hrozíd nebezpečí, když se obžalovaný nepostaral 
zároveň o patři'Č'né jeho zabezpečení, a že nezáleží ani: na tom) že snad 
i Č. sám svůj úraz spoluzavini,l, je-Ii jista, že i neclbalost obžalovaného 
tvořila aspoň jednu z pHčiU1 škodlivého účinku. 
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čís. 5762. 

o _. odle § 153 tr. zák. stačí jakýkoliv 
Ke skutkové pOd~tateo.zI~~n) u, !ysl nepřátelský; není třeba, aby byl 

••• .v k usmrcem smetujlCI u 
(j~~~~~~Zpředvídal šk~ý vtsledek. 
p Pojem úmyslu nepřatelskeho. 

27. listopadu 1936, Zm II 470/36.) 
(Rozh. ze dne 

v vad zamítl zmateční stížnost 
N e j v y Š š í s o u d ja'ko. sou~ zr~~~dU v Opavě ze dne 5. s~pna 

obžalovaného do rozsuukUl krajske.o ·ln.nY·'ln zločinem těžkéha posko
.. b I t""ovatel mznan v' 1936, pokud j11n y sez 

zení na těle podle § 153 tr. z. 

Z důvodů: 

". ..' . ,Iathu,ici číselně d:ůvody. zr;'atečnosti podle 
Zmatec11l shznostl, Ut t. o J nelze phzn"ti opr",vnem. v b I 

čís. 5, 9 a), b), 10 § 28 , ~. r;, . em čí'S 9 a) § 281 tr. ř., ze ne .y? 
Zmateční sUžnost nam~ta dUtVOd

t
· . u'bHŽení na těle zastávají·c zřeJme 

b" I 'ho phvodJ. lacl " , § 153 t z vy-úmyslem o' za ·ov",ne .. , do t ť zloónu podle r. .. 
rávní názor, že se ke skutkov; po sů:o~iti zranění', nestačÍ' však, pko 

hledává přímý úmysl pachatel~~, z§P 152 tr. z. pouhý dolus indiIectuS. 
ke skutkové povaze zloónu po e v o .. d' ch § 152 tr. z. je důvo-

. °dv·r Kdez(o v pnpa e . I· ... 
Stíž:nosti nelze phsve CI' 1. • k' .:. a těle nebo v mys l' pne 

. .k tk·· "žnost nasled u JIm n 'v' v . pa-dem zločinnosÍ1 s li u V . V. d h § 153 tr z zvlastm pomel 
osoby zptrsobených, jest j!m v:npal.':~ í (veřejn·ý)· úkol, který o~oba. 
chatele k poraněné osobe nve. ,o ZV aSI ~ ebo který byl příónou uta~u 

I ·t v· v dobe utoku pnI, n . . . ·ho du-
na ni,ž pachate u. OCl, v k"k . podstaty· shodují. Nent pravm . 

I J·nak se obe s u·, ove. , ve j·e pOjem pachateova. l' • • ší opory pro n",zor, z 
Vodu a zákon neposkytuje anI' nel1m-en k ob.zvláště úže než jak je vy-

53 t vymeZl' 1 pna' , ' ~ . k" 
»úmyslnosti",< v § 1 r. z. P ,to stačí il pro obor § 103 tr. z. Ja y-
mezen zlý úmysl v § 152 tr; z. ,\~~jíd) úmysl nepřátelský. Takovym 
koliv (jiný než k usm~cem sm:~u·ící k pOfUlšení tělesné nedot~nutel~ 
úmy.slem je jakýkol.l.v umysl s~er J I kl 'dali nebol,i, úmysl pusobltl 

.v •• I napadenym z·e na, a, 't' t oby nosti, tUdllZ I umys· s, Ob' že se jím vyvol" u e o os 
na lěl.o jilné osob~ takovkn;t~~U~~b~~omíjejicí (v témže smyslu ro~h: 
pocit nevolnosÍ1 treba v ra) Pocit takového rázu nastává ~e,poo9Y n~ 
čis. 1710, 2348 a j. Sb. n. s;. t k jak zacházel v souzenem pnpad, 
i li osoby, ·S niž bylo zachazeno ~'i~ ho tak prudce od sebe, že spadl 
obžalovaný se svym otceti 0~1~ "e obžalovaný jednal v umyslu takto 
na kamna a pak na zemI. sil' e , L .k tkavém podkladě v rozsudku 

. . olehlwou oporu ve s u tVl . tím 
vymezenem, ma sI' . . . d ' . otci lehké ublíženi na e e, Je . 

v • talo li z Jeho Je nanI . . . k stránce z,ji,štenem a nas -. o. dl § 153 tr z. naplněna P po .. 
skulková podstata ZlOC111U pOb· .o

kt
· 'Npbylo zej·měna již třeba obHaŤ! 

. , k· o stránce sul je I\'nl. ' ., hl před objektwnI, t", IP. _ . o. dvídal nebo aspon ma -
se otázkou a zjistiti, zda obzalovany pre 33' 
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vídatí že svy'm J' d, " .' . • . , ' e nanlm muze otCI zpusobíti zraněni Jak '" 
Je umysl v § 153 tl' z předpokl' d 't . .' Jlz lId,maLcelnc 
druh{ věty § 1 t . '. '" I' a any, . zv. umysl ilTIdirectus ve sm,,,!,, 
, . , "r. z., JeJlz sova »z čehož zlo, které tím povstalo 

~i~~r ~O~~~~~\:,::os~be!k~i~:,na~n~ povstati múže« označují jen ~bj 
pachatel odpovídá tudd za vš~chre p~kia~k nekřím~ého zlého úmyslu a 
Jako z příčiny nastalého v 'sledkunYa nas .e ,y, .tere vznikly z .jeho činu 
dati (r?z~. čís. 1424, 3051 Sb. n. 's.)to I tenkrate, nemohl-Ii ]e předví-

Je-Ii ]isto, že obžalovaný jdi ' I " podř~diti, j,eho čin toÍiko Skutk~v;~,o~s:~~l~~e~~~~~a~e1S~~I~'lInebYIO, lze 
pokladaJlclho pouhou nedbalost Ne ob t ,,_ '. §, . z., pred_ 
podle čís. 10 § 281 'r ř v této' "čo ~ oJl I pr,oto a~1 duvod zmatečnosti ,. . pn me up atnovany. 

čís. 5763. 

Není potřebí nového souhlasu ke stíhání člena N' dění, když po rozpuštění nebo skončení volebního Ob~:~nlh? shromáž
zao,"u ~olen do téže sněmovny. tsnemoven byl 

, Je, v~ak potřebí opětného souhlasu druhé sněmo,"n Národn' 
mazdent, když při nových volbách byv:' al' 'I N' Y . tho shro
byl zvolen d .." . ' y c en arodntho shromáždění 

, , o Jme snemovny, než která již udělila souhlas k jeho stíhání. 

(Plenární usnesení, ze dne 30. li,stopadu 1936, Pres. 577/36.) 

'I U nejvyššího soudu ,vznikl spor při řešení otázky zda]' ť b 
Ve.10 souhlasu ke stíhání po I' b" ' e re a no-máždění d'o cl 'h' " " zvo em yvaleho člena Národního shro-

, me snemovny než té kt 'd" d I stíhání. ' era nve a a sou-hlas k jeho 

První ,president nejvyšší,ho soudu, řikázal . odl ' 
kana ze dne 16. dubna 1919 č', 216 gb P, ,e ~ 1,2, od~t. 2 za-

" ,. y ,1S. v . z. a n. resent' teto otazk If> 
narmmu senatu, Jenz se u'snes} na prárvní větě uvedené v č ·1 Y P --e e. 

Důvo,dy: 

Nedoznala různého řešení u nejvyššího s ud' . třebí novéh,o sOL1hlasu ke stíhání 'I ,o ',:uotazka, zda Je po-
po rozpuštění neb skončení voleb~Í'~~a ;~~~O~TI1lhO, shromážbdění', když 
znovu do té' , snemoven yl zvolen 
za jedno že zve t~~~~~~ny.,V t~;n smě~u je judikatura nejvyššího soudu 

iást prá~?í, ~ě~yje včef:I'~~n~s;~;"~I~n:~nu;~~s~e:á~~e~~e~~~; a r~~~l 
~ ]eJ.' obe casÍl spolu uzce souvisí a úvahy k jich v řk t' d P , člva]1 ; velké části na společném podkladě. y nu I ve oUCi spo-

shroO~~~~~~ízd~d]e, potřebí n,:v~ho souhlasu ke stí:hání člena Národního 
, yz po rozpusteTI1 neb skončeni volebního obd b' .-

moven byl znovu zvolen do téže sněmovny, řešH nejvšší sou'~ ~. ~~~-
hodnuÍlch ze dne 24. listopadu 1925 Zm lil 940/25 a Y I 25' -
1926 Zm 1263/26 N' ,c, I" ze (ne . cervna " . e]vyssl SOU( oplTal v uvedených rozhodnutích svůj 
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právní názor, že není potřeba nového souhlasu téže sněmovny, o ten 
důvod, že rozhodnutí sněmovny o zrušení osobního imunitního práva 
poslancova, .které bylo vydáno :po řádném prozkoumání věci s hledisk 
podstaty imunity, je konečné, neodvolatelné a nezměnitelné, že uvol
nilo plně možnost řádného běhu a zakončení trestního řízení, které již 
novým rozhodovánÍ-Ol téže sněmovny o rozřešené otázce nemůže býJli 
rušeno. Dále opíTal tento názor o důvod kontinuity nově zvolené sně
movny se sněmovnou téhož dmhu v jejíni dřívějším složenÍ. Stačí po
ukázati na důvody zmíněných rozhodnuti. (Víz Právny Obzor IX. ročník, 
str. 79, rozh. Čí,s. 2432 Sb. n. s.), 

Naproti tomu otá~ku" zda je potřebí opětného souhlasu druhé sně
movny Národnrho shromáždění, když při nových volbách bývalý člen 
Národního shromáždění byl zvolen do jiné sněmovny, než která jíž udě
lila souhlas k jeho stíhání, rozhodl nejvyšší soud dne 31. května 1926, 
Zm lil 415/26 a dne JO. září 1935, Zm III 364/35 záporně, v posudku 
ze dne 29. května 1936, Pres. 577/36 však kladně, 

PlenárnÍlmu senátu je vycházeti při: řešení teto o,tázky ze znění zá-

kona, z jeho smyslu a účelu. 
Směrodatnými jsou, U'st"novení § 24 ústavní listiny, že "k jakému

kohv trestnímu nebo di'sópli'nárnímu stíhání, člena Národního shromáž
dění je třeba souhlasu pří,slušné sněmovny« a ustanovení § 6 ústavni 
Iistíny, že »moc zákonodárnou vykonává pro celé území' československe 
republi,ky Národní shromáždění, skládají'cí se ze dvou sněmoven: sn0-

movny posl'anecké a senátu«. 
Stěžejní otázkou: je výklad slov textu § 24 ústavní· Hstiny, že je třeba 

souhlasu pří s lu š n é sněmovny. 
Rozhodnutí nejvyššího sou,du, která řešíla spornou otázku: záporně 

(Zm lil 415/26, čís. 484 Sb. min. spr. a Zm lil 364/35, Čí~. 5358 Sb. n. s.) 
vycházela se stanovi,ska, že svoleni té sněmov,ny, jejímž členem byl stí
haný člen Národního shromáždění při z a h áj e n í t r e s t n íh o ř í
ze n í, platí až do té duby, kdy je d2:ný souhlas ke stíhání vyčerpán 
skončeným trestním řízením bez ohledu na případné změny, které 
v osohě stíhaného nastaly 11O'Vl)U' volbou, byť se i stal členem druhé 
sněmovny NárodnHlo shromáždění, která už nemá znovU o souhlase 
k trestnímu: sliihání rozhodovatí, 'když s konečnou platnosti rozhodla 
otázku tuto už sněmovna pří,slušná k tomu v dohě uděleného souhlasu. 
Nejvyšší soud vychází lu se stanovíska, že úkonodárné právo členů 
Národního shromáždění má jednotný základ, podle kterého třeba po
suzovatí s jednoho hlediska i právo imunity z tohoto členství vycházející, 
Je zřejmé, že i pH těchto rozhodnuUch -nejvyšší soud hleděl na znění 
§ 24 ústavní listiny. I ona rozhodnutí nejvyššího soudu vyžadovala sou
hlas ,pří,slušné sněmovny, za tu však považovala ve sledov"ní; své zá
kladní myšlenky, v ní,ž byla zdůrazněna potřeba neru:šeného chodu 
jedenkrát řádně za-hájenéh-o trestního HzenÍ, tu sně.movnu, jejímž čle
nem byl obviněný v dohě uděleni souhlasu. Nejvyšší sowd, vykládal tll 
ustanovení § 24 ústavní Iisti'ny, že ke stíhání člena Národního shromáž
děni je potřebí scuhlasu pří s I u š n é sněmovny, čistě č a s o,vč, t. j. že 
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přislušnoLl k Llděleni souhlasu je sněmovna proto, že jejim členem v t 
cl obě stihaný poslanec je. 

Avšak zněni § 24 ve spojeni s ustanovenim § 6 ústavni 
poušti i jiný výklad ustanoveni, že je potřebí ke stíháni člena "alm,," 
niho shromáždění souhlasu pří s 1 II Š II é sně ,.m o v II y, k němuž 
přiklonil nejvyšši soud v uvedeném ji.ž posLldku ze dne 29. května I 
Uvedené zněni zákona při:pouští toUž i ten výklad, že p.ř i s I u š n o s 
sněmovny je rozuměti, se zřetelem k tomu, že § 6 ústavni listiny roze_ 
znává mezi s-němovnou poslaneckou a senátem, pří, s 1 U' Š II o s t dr u
h o vou. Nutno zdúrazniti, že tento výklad je přirozenější. Právě to 
že zákonodárce zdúrazňuje potřebnost souhlasu pří s I uš n é sně~ 
movny, je důkazem, že měl na mysl·j· příslušnost dmhovou·, neboť toto 
označení je příznačné pro rozlišení d-ruhové, kdežto k vyjádřeníl přislu·š
nosti podl,e časového pojetí je třeba voHti výraz s obsahem č",sového 
určení na př. tehdy, v té době příslušnou. V § 24 ústavní listiny měl 
na mysli zákonodá:rce druhovou přfslušnost sněmovny právě tak, jako 
když v § 23 zdúraznH, že pro výroky učilněné u výkonu mandátu jsou 
členové Národního shromáždění podrobení jen disciplinární moci s v é 
sněmovny. 

Pro tento výklad mhuví vš",k i ta skutečnost, že ka·ždá sněmovna 
tvoH pro sebe -celek složený právě jen ze členů této sněmovny. Každá 
má jako s"most",tný celek i svá autonomní· práva, jak to na př. vychází 
z ustanovení čl. I. zák. čís. 325/1920 a 326/1920 Sb. z. a n. o jednacích 
řádech obou sněmoven, kde je každé sněmovně dáno právo samostatně 
měniti tam vypočtená ustanovení, svého jednacího řádu, nebo i z u,sta
novení § 5, odst. 1, Čí's. 1 a § 14, odst. 2, Čí·s. 1 a odst. 3,či.s. 1 zákona 
o ochraně cti, podle ni,chž má každý zákonodárný sbor samo;;ta·tnou 
žalobní ochranu a jeho předsední·ctvo samostatné oprávnění k vydání 
zmocnění· ke stíhání mážky. Dále každ·ý člen Národního shromáždění 
patří výhradně a výl,učně jen k té sněmovně, do které byl zvol,en; proto 
lze považovati všechna práva a povinnosti, které má on se zřetelenl 
ke členství v této sněmovně a naop1l'k sněmovna k němu, rovněž za ta
ková, jež spad·ají do ·souboru autonomních práv jen této sněmovně pfí
slušejidch a ji se týkajících. Tomu je dán právní výraz pro imunitni 
právo ,předpisem §§ 24 a 25 ústavní Ii'stiny, ve kterých se zdů,razúuje 
příslušnost sněmovny. V žádném zá,koně není' stanovena ipro obiQr imu
nitního práva ani závi,slost jedné sněmovny na druhé, j1l'ko je tomu pro 
návrhy zákonů, ani taková vzájemná kontinuita obou sněmoven, jaká 
plyne z Ulstanoven; §§ 45 a 48 ústavní listiny ,pro závaznost usnesení 
jedné a téže sněmovny v různých jejj,ch volebních obdobích. Kontinuita 
platná pro jednu a tutéž sněmovnu nemůže však býti podkladem pro 
vzájemnou platnost rozhodnutí jedné sněmovny pro druhou sněmovnu 
tam, kde se podle slovního znění, zákona zdůrazněním při-slušností sně
mo·my vyžaduje samostatné rozhodnuti té které sněmovny, jako ,je tomu 
právě v § 24 ústavní Ustiny. I z toho lze vyvozovati, že v případě po
třeby bude nutné rozhodnutí té i oné sněmovny a že žádná z nich ne
může býti ve svém autonomní1m právu zkrácena závislostí na rozhodnutí 
dmhé sněmovny. 
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Tomuto výkladu textu § 24 ústavní IisUn'y n~svěd.čuje i účel, který 
zákonodárce timto ustanovením sledoval. Ne11lť v~~u'~n~~ obsahe,? uS,ta
novení o imunitním právu člena Národniho ~hro~azde~1 J~n .o~obnl pra,:o 
.ehO nestihatelnosti. Ustanoveni? Imumte v ustav?1 h-sh?e, obsahuJ; 
~ sobě též i význačné složky prav a povmn.osy .zak?no~ar.neh~ sboru 

·ho J·ehož členy J·sou osoby Imumtou chranene. Pnslusna snemovna sa'iDe· , . h v' 

. imunitním poměrem svých členů zřejmě dotčena,. zda t!IO mo ou CI 
Je ohou bez překáž,ky vykonácvah svůj mandát ve snemovne a t~k spol~
l1:mobiti v jejich úkol'ech. Mimo to každá sněmovna rozhodujte ve ve
~~~h imunitních stanovi si zcela au5ono,:,n~ hlediska, ~e kterých ie. ~hc,e 
·osuzovati. Při samostatné stfUlktme kazde z oboll snemoven Je zre~m~; 
fe tento význam imunity je v p;~é. ř~dě ~kt;'ál~! p~o tu komoru, k ntz 
stíhaný člen Národního shromazdem prave pnslusl. I tento ~noment 
mluví pro výklad slov »phslušná sněmovna« ve smyslu d~uh?vem. 

K podepřeni opačného vy,kladu těchto slov.nelze se s. uspec,he~ .do
volávati ustanoveni druhé věty odstavce prve-ho ~ 24 us!av11l Irstlny, 

odle něhož je stíh"n; n a v ž d y vylo-učeno, odepre-Ir sn~movna sou
hllas, neboť je moŽ;no důvodně namítnouti, že nel,ze a~~lo~H .vyv~zovatr, 
že je i stíhání navždy připuštěno, dala-li t e h d Y pT!·slusna snemovn.a 
souhlas. Svědči tu proti použiti ana,l'ogl,e ta okolnost, ze Jde. v ~n~m za
konném ustanovení o předpus speciál,ní, tedy o ~ředpl"s .vYJllr;'ecny,~.te
rému podle všeobecných zásad právní,ch nelze pnznaŤl za?neho dalsuho 
rozšihljíciho výkladu a jehož proto nelze an~loglcky POU;zl,tr. k vyklad~ 
ustanovení obecného, kterým jest ustanove11l § 24, prva veta ustavm 

Hstiny. , ... .• 
Z ustanovení, § 54, odst. 7 ustavnl hshny-, n~lze .pa.k, mceho dovozo-

vati pro řešeni této otázky, neboť tu jde o l11shtuc! sveho dfUlhu. • 
Jeví se tedy výklad ustanoveni ústavní .listiny v ~ 24 ~ tom sme;~, 

že je potřebí opětného souhl;asu druhé snem~vny :,arodmho, ~h:o~az
dění když při nových volbách býval,ý člen Narodmho shromazde~1 ?~I 
zvol~n do jiné sněmovny, než která ji'ž udělila souhl",s k Jeho strham, 
odůvodněn zněním, smyslem i účelem. zákona. v , v • 

K témuž názoru dospěla předsedm~~v~ob?u sn~moven na,.sp.ol;cne 
poradě konané dne 21. ledna 1936 (pnpI·s Narodmho shromazde~1 re
publiky československé mi'ni'sterstvu, spravedlnosti ze dne 11. unora 
1936, K 1515-IV). .. . -., " 

Na základě těchto důvodů a úvah setrvava neJvyssl soud na nazoru 
v rozhodnutich jeho opětně pmje,·eném, ~e souhlas ~e stíhání, člena 
Národního shromáždění pří s I u Š 11 ~ u snemo;no:, Jeon.ou da~y vzta
huje se na celé ří.ze,ní trestní až do Je~o~koncem .se vsemi dusl;dky, 
ježto řízení ono tvo·ří jeden v sebe uzavreny cel·ek az do pr~vedenl .roz
sudku. Souhlas ten je trvalý, konečný a tou sněmovno~, ktera Jej udel:,la, 
neodvolatelný. Kladným rozhodnutím sněmovny k!erehokolw obdob I Je 
imunita člena Národního shromáždění pro konkretnl clelrkt trvale suspen
dována ať během stíhání imuni,ty vůbec pozbyl a ji zase znovu nabyl, 
či níkoÚv. Ježto podmínce § 24 ústavní Hs~i,ny fo;·mál~ě bylo~činěno z~
dost, je námitka imunity opřená o § 24 ustaV11l h-g;tmy vyvracena ude
leným souhlasem příslušné sněmovny. 
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Naproti tomu však dospěl ď ". • 

ús:avni listiny je ke stíhání člen~e~vz~s~ ~~ud hk n~~or,u,. ž~ podle 
snemovnv pří s 1 u Š TI é t, "r nIl o S romazctem treba ovunla 
příslušnil ves mys I u v d om hsmysl,u, že je jí vždy sněmovna 

, b I I'.' r u o v e m, tedy sněmovna b 
a ze y _ I' obVIněný za trestn'h ... , , ne o 
movny, nekryje souhlas dan' I o nZ<;11I postup~~. cl:,n,em té i oné 
i s,tíhání člena Národního s:ro~~ž~~~7°v~0~" J.eJ~mz c1e~em, byl 
snernovně druhé. K tomuto dalšímu stíh~n' ~ etJ

e
b o noveho clenství 

nove příslušné. I Je re a souhlasu 

čís. 5764. 

hUj'eN:a mi~~.ťar~entný ~reiav člena Národného shromaždenia 
, us"".ovenle § 23 ustavnej listiny an° vl d cl" . nev·zi'. 
co sa stalo vo snemovni a bol I' .. ,I e y, Jó eluje-h sa v 

, • • ,. I uClneny vo verejnom záujme. 
Taky prejav mc je beztrestný ani podl' § 44 ' , 

žil-li do neho vinnik doplňk kl' a zák. cl. XIV:1914, 
T d'l . "y, ore neboly VD snemovni predne!>ené. 

stačí ';; ~b~aChaiel\ z~ ~azený spreneveril sverené mu peni!lze. 
u om UVl el neho omylu, dokáže-Ii sa, že ich nevyl~čtov:al. 

(Rozh. zo dňa 2. decembra 1936, Zrn III 519/36.) 

N a j vy Š š í s ú d V trestnej veci ,. AH' činu pomluvy obsahom tlače zrn" ,pr?'1 ,',., o,bzalovanému z pre-
stočne odmieto,l a čiastočne z~miet~:~cnu slaznos! obžalovaného či'a-

Z dovodov: 

Námietkou, že jednal vo svoJ' eJ' o I k .' .. 
svojho poslaneckého mand't "P s anec eJ mnkCII a že za výkon 
d- a U' nemoze byť trestan' ťk b' 

úvod zmatočnosti pod!'a § 385 č' I) , y, vy ~' a o zalovaný' 
svoJu námi'etku tíež za dovod '"t: c tr. p." nespravne označujúc 
~ťažovateI' zrejme má tu na ~my,s,alloonto.sh pod!'a § 385, 6s. I a) tr. p. 
h t kt . us anoveme § 23 vety d h' " 

'8 0' V orom Je vyslovené že 'I, . N' , ' , ru eJ USL. . k " ' c enOVI,a arodneho shro 'd . . 
vyw y nClnené pri výkone mancl't , '. maz ema su pre 
fOch podrobení len di,sci línáme.a u VD snemDvm a snemovných výbo
tejte, prehlíadol však, že trejav ,pJre ~~CI, svoJeJ snemovne. V námietke 
nebol výrok V'O snemov'n'l' .' oly Je na neho vznesená obžaloba, . , pnp. snemovnom vy' bore I . . 
parlamentnej tlači toUž v peri'Od' k ' . ,ae preJav v nllmo
preto naň ustanov'enie § 23 . t 'IICt' °Tm casopl's.e »S.«. Nevzťahuje sa 

. k us .1S omuto zaveru .. , 
am 0' olnosť, že v prejavu tom sd I" .] , ,me Je na zavadu 
--: jak v zmatoonej sťažnosti tvrdíe ~v~e' c~ sa stalo .vo sne~ovni a že 
tym sa z uvedeného prejavu nestal ,) r~~al :':0 v~reJnom zaujme, lebo 
snemovnom výbore. Id:e tu t ,d' . y" ucmeny vo snemovní' alebD r t K . . e y o. Hny CIO« v smysle § 24 d t . 
lS . shhamu tohoto bol dany' s 'hl ' I' .' , o s . 1 us!. U as pns usneJ pos!aneckej snemovne, 
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takže v žiadnom smere nechráni obžalované'ho poslanecká ímunita. 00-
sledkom toho je v tejto časti zmatočná sťažnosť obžalovaného bezzá-

kladná. 
Ten istý dóvod zmatočnosti uplatňuje sťažovatel' poukazo111, že 

v člán'koch, u,vedených v rozsudkoch nižších súdov, uverejnil len obsah 
rečí, prednesených v poslaneckej snemovni poslancom j, S. a obžalo
vaným samým. Nesprávny vraj je záver ni,žškh súdov, že nverejnené 
články nie sú verným obrazom oných rečí. Ani tejto časti zmatočnej 
sl'ažnosti ne!'ze dal' za .pravdu. 

Ustano,venie § 44 tlač. zákona (zák. čl. XIV:1914) vylučuije trestné 
stihanie (pre nedostatok protiprávnosti) iba pri takých výrokoch, ktoré 
verne podl'a smysiu a pravdive sde1'ujú verejné rokovania snemovní, 
prÍpaclne iných v ustanoveni tom uvedených korporácií a úradov. V č1án
koch, uverejnených obžalovaným, tomu tak neni, lebo obžalovaný do 
svojich zpr!w o prejavoch, prednesených v posl.aneckej snemlOvnipo
slnncom J. S. a obžalovaným, vloži,l mnohé doplňky, ktoré vo snemovni 
prednesené neboly. Do či,sla z 21. decembra 1929 dodal na pr., že ma
zený »vedel' z'IliiČi!' 14 milionov dotárov«, do čísla z 22. clecembra 1929, 
že plat, ktorý poškodený mal, mu nestačil, v čisle z 19. jannára 1930 
uviedol okrem iných dodatkov, že uposkodeného z rubrik "Vzal« a »Dal« 
bola najdená iha rubúka "Vzal« .. Tými10 cloplnkami obžalovaný zcela 
,kreslil obraz l'O'kv,vania v posl.aneckej snemovni. podl'a tesnopiseckých 
zpráv bolo tam mcnovanými rečníkmÍ o' urazenom hovorené, že nevy
i>čt:lva! úver po,skytnutý Spoj,mými štMmi severoamerickými k repa
triádi mských legií, že urazený je l'ahkomy-se!'ný a pod., kdežto obžalo
v<l!ný vo svojich doplnkoch obvi,ňuje urazeného priamo zo sprenevery 
peňazí, poskytnutých úvernm ku spomenutému, účelu. Pre tento značný 
mzdie1 medzi rečmi skutočne v poslaneckej s'Ilemovni prednesenými a 
medzi tým, ako ich reprodukoval obžalovaný vo svojích článkoch, sa 
sťažovatel' neprávo111 domáha beztrestnosti na základe § 44 tlač. zákona 
a je preto tiež v tejto častí zmatočná sťažnosť obžalov<l!ného bezzá-

kladná. 
Ďalšia nácmielka, ktoroU' obžalovaný vytýka ten istý d6vod zmatoč

n(JSli, 'je, že sa mU' podari;]' dokaz pravdy alebn a,spoň omluvitel'ného 

omylu. Táto námielka je bezzákladná. 
Najťažšie a najzákladnejšie obvínenie, ktoré obžalovaný o mazenom 

predniesol, je obvinenie zo sprenevery. Musel by tedy obžalovaný 
v smysle § 6, odst. 2 z"kuna o ochrane cti preukázať, že urazený si pri
vlastnil cudúe, sverené mu peniaze bHžšie v jeho člárrkoch opísané (do
kaz pmvdy), alebo by mwsel aspoň dokázať okolnosti, pre kloré by sa 
d.ovodne mohlo pokladať za pravdivé, že sa urazený dopustil sprenevery 
(dókazomluvitel'néhoomylu). Jak správne nižšie súdy dovodíly, nepo
darilo sa obžalovanému dokázať doty-čne sprenevery pravdu, lebo vóbec 
nikto nepotvrdí1, že si urazený privlastníl niečo z peňazi mu sverených. 
Ba ani sám obžalovaný vo svojej zmatočnej sťažnosti sa bližšie na zá
klade skwtočností zistených odvolacím súdom nenamáha dovodil', že 
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právny záver O nepodarení sa dokazu pravdy je mylný. Pokia!' ide o 
kaz omluvitel'ného omylu,. poukazuje sťažovatel' n~ preja~ poslanca J. 
predneseny v poslaneckeJ snemO\OllI, na obsah vypo,vedl svedkov o 
vyúčto'vanÍ sverených peňazí z úveru hore opisaného a vabec na 
nosť, že proti urazenému bolo u vojenského súdu vedené trestné n"",, ' 
čovanie pre neuposlúchnutie rozkazu na vyúčtovanie zmienených pClldZI 
za ktorého sa - "ko ústily tiež nižši'e súdy - dokázalo, že 
skutočne nevyúčtoval peniaze, pohal' mu boly sverené. Snaží sa 
sťažovatel' dovodtť, že dokázaním' nevyúčtovania o upotrebení 
sverených mazenému a neuposlúchnutia rozkazu, na vyúčtovaníe 
dokázaná okolnosť, pre ktorú by aj ktoko,I'vek iný dovodne čerpal pre
svedčenie o pravdivosti tvrdenej sprenevery. Ale nevyúčtovani'e a ne
uposlúchnutie rozkazu na vyúčtovanie s\Oerených peňaú je tak vzdialené 
od sprenevery, že ,nel'ze pri d&kazu týchto okolnosli' vždy usudzoval a,j 
na spreneveru. . 

Niet preto d6vodov pre záver, že dokázaním nevyúčtovani,a a ,',ne
uposlúchnuti'a rozkazu na vyúčtovanie sverených peňaz! boly dokázané 
okolnosti, pre ktoré by bolo pri šetrení normáclnej bedlivosti (ktorú mal 
obžalovaný zachoval tým viacej, že išlo o úbvinenie vznesené po mno·· 
hých rokocl1 a o neoovyklú čia'stku) možné pokladať za dokázané aj bez
právne privlasinenie si sverenýeh peňazi. K tomu treba doložiť, že podl'a 
spisov divisného súdu v Prahe upustil vojenský prokurátor od stíhania 
urazeného - jak výslovne ve} svojom usneseni za dňa 3. marca 1923 
uviedol - práve pre nemožnosť vyúčtovať spomenu-tý úver. Bolo preto 
obvineni,e za sprenevery obžalovaným učinené ukvapene a bez šetrenia 
normálnej pečlivosti. Nepodari1 sa teely obžalovanému ani, dlokaz omlu
vitel'ného omylu. Neprávom sa k odóvodneniu svojej námietky odvoláva 
sťaž'Úvatel na roth'Jdnutie najvyššieho súdu čIs. 2234 Sb. n. s. tr., lebo 
v súcIenolll prípade podstatu tvrdeni'a - totiž sprenev,em alebo skutoč
nosti cI 6 vod n e na spreneveru poukazujúce - nedokázal. 

čís. 5765. 

Právní závěr <) vědomi obžalovaného o okolnostech náležejících ke 
skutkové podstatě trestného činu musí býti podložen skutkovými zjiště
ními, k nimž dospěl soud po zhodnocení provedených důkazů; nestačí 
p'Ouhý 'Odkaz 8{)udu na "částečné doznání obžalovaného a provedené 
důkazy«. 

(Rozh. ze dne 2. prosince 1936, 2m IV 453/36.) 

N e j vy Š š í s o u cl, přezkoumav trestni věc proh V. B. a spol., 
obžalovaným pro zločin krádeže atd., z úřední po,vinnosti podle § 35, 
odst. 1 por. nov. zmšil rozsudek odvolacího soudu co do ohžalovaných 
J. S., I. N., L. K. a D. G. v celém rozsahu a nařidU nové projednání věci, 
které uložil vrchnímu soudu v Košicích; zmateční sUžnosti těchto obža
lovaných poukázal na toto rozhodnutí. 
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2 důvodů: 

.' . . I t 'n' ch věcných zmatečnosti 
při přezkoumání VěCI s hledIska up ~,~esIud že odvolací soud ne-

dle § 385 čís. 1 a) tr. ř. shledal ~e)v'ySSoluZ'I·tl' ~1Í!konného ustanovení. 
po J •• h" .. vCní zaVl,SI p I 

'Jistil okolnosti, od 'Jlc z zps e . t'k se vyžaduje vědomí 
Zl' -- podle § 370 r. za . , 

Ke sku,tkové poc state ~1'~U' I -- . a-nebo př,ečinu krádeze. 
, • c pochazl ze z octnU § 326 .' s 2 

pachatelovo, ze ve . b 'I va-ného J. S. podle , Cl' . 
Soud prvést?lice ?svobodll o za~, í'Cá a spoluobžalova~ý V. B. ~o 

t
. ř Z důvodu, ze obzalovany J. S'IP P nabyl přesvědčem o tom, ze 
1. . "d'ču;e takže soud prvm sto lce ne 
neusve · " • I' tky 
1. S. vědělo původu koupe~ea-: S vinným dvojnásobným pře: 
. Odvolaci soud uznal obza-Iovaneho 2J· t' z dův'Údu že na základe 

dl § 370 odst r. z. , d 'h pře<] 
čínem ukryvačslva po ,e, ',' J' S a důkazů prove enyc .' : 
.'stečného doznám obzalovane~o '. ". obžalovaný látky koupIl, aC 
ca

udem 
prvé stoJice vzal za dokaz~ne, ze 

sO ,..' --nu kradeze. . o 
věděl že pochazejl z precI' . "včdomí obžalovaneho o pu-

, I . ud právní- zaver o' o· ávní 
Učinil tedy odv? 'a~l so , . t' nichž dovo,zuje tento SVU] pr . 

du Věcí all,e nezl1sttl skutecnos I, z va ' , ' "" 
závěr. , ' .,' onkaz na částečné doznání oobza~ 

Nestačí v tomto smeTlI vseobe,cny P d 'prvé stoli-ce jako dukazn, 
d é pred sou em o k 'h 

lovaného a důk~zy ~rove en . z,,"kladě zhodnocenf těchto, ~u. aZI1lC 
prostředky, pon~va?z t~prve na. soud učiniti skUltkové zpstem ,vyslo
prostředků a logl-okeho usud~U ma 'h která je př,edmětem nbza\oby, 
venim, co se z ~innÚ'str 'Úbzalovane a-~"ch .okolností: se to stal?,. :reprve 
podle přesvědčeni ,soUldtll stalo a z~.1. y dkladem pro pOSllzovam s hle
takto zjištěn~ skutc~nostr ~noh:~" rt~ P:ozeni právních závhů: . .. 
diska hmolne-trestnrho prava p ci . d rvé stolice uvadl 1"ko ~JI~ 

U obžaI-ovaných l. N., L. ~: a D. tl" S?Uh konfrontacích s uvedenylm 
, V B pn J,edno wyc .' ' 'dět 

štěni, že abžalovany ... d' -- takové dkolnosti, z nichž Je J~sne V
k
\ .~ 

obžalovanýmI tvrdl,l jIlm o OCl 'e obžaI-ovaný V. B. l'alky, elc 
že tito spoluobžalovaní věděli' o tom I ' z bchodě svého zaměstnavatele. 

. odával odem v o' lk udu 
spolthObžalovanym ~r.. .' ''ll' skulko,vý stav v rozSUC u sO 

Odvolací soud pnjlma za dokaza } Všeobecným poukazem na okol
prvé stolice uvedený a pou,kazuJ~ n~~;ci tvrzené avšak blíže vůbec ne
nosti obžalovaným V. B. pn kon:o .' které byl,y podlkladem pro- :oz
poznačené, nejs~u zjištěny sku,tecn~'st~ D. G. věděH, že kouyené, Latky 
hodnutí, zdaobz"IO'vam L .N., L:~ost 'e podstatnou nálezltostr ČInu 
pocházejí z krádeže, kterazto ,vedo . kaz~je se též na vývody uvedene 

odle § 370 tr. z. V tomto s,?eru pou 
~ části týkající se obžalova~eho J. S,. k' ch oko,lností obžalovaní, J. S" 

Je tedy třeba zvláště. zJl~trtr, z; ;~žrlovaného V. B., jakou prod;JI1l 
l. N., L. K. aD. G. kOUpllt .Iatky o 'e koupiliobžal,ovaní, cO oznamrl 
cenu měly tyto laiky a za J"kou c;~u J ůvodu látky, a jak se, ch;:,vah 
obžalovaný V. B. spolUlobzaIova~y tr· V B. pro odcizenI techto 
obža,lovaní po. nrrbytí VědO,~o~str3 op. oZr

a n~~l. n~jvyšší soud nemůže sám 
látek. podle zasady § 33, o s . 
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tyto okolnosti zjistiti a )rot ' ' 
rozsudek odvolacího sotdu o ptOkracoval, podle § 35, odst. 
soudu ab ' . vomto smeru zruš'l I 

, Y o veel zno.vu jednal a rozhodl.' I a u ožil 

Čís. 5766. 

, .urážka verejného úradnlka (S 4 ' 
kucle a prestupok útisku (1$ 1 "~ .6 tr. zak. prest.) pri výkone 
v!nníkom, ked' sa úradnlk ~Zd'~~ • cls. 3?9/1921 Sb. z. a n.) sPlícbat 
Ťýchto činov ku skutkove]' pOdstatvalls !~lesta Úfadného výkonu' 

e z OClnu podl'a li 2 zák. čl. XL'l 
(Rozb. za dňa 2. decembra 1936 Z IV • 

,m 599/36.) 
Najvy'" 

'" s. S. I S ú d v treslnej veei, t" O ' 
za .zloclnu na'slMa proti členu ú ' pro. I , " S. a spol., ob;tal(Na 
]. 5., upla1tnenú ČI) do vi'TI /a?u, zl1mtocnu sťažnosť 
z,;,atočnosti, pod]'a § 3-85, ~: ~(~n),etol; z úr~d"ej po'vinnosti z 
s~dov dotycne obža,lovanéh . tr. p. zrusll.l:ozsudky oboch aOvoc!Jí 
dosledne aj čo do výroku o ~ J. t S. čo. do kvahflkácie trestného či 
Mlkov.al čin. obža.J,ovaného J ~es e ~ vyr~ko~ s týmto Spojených a nu 
a) pre~tupok podYa. § 46 pre·s!.·' ~facha.ny dn.a 13. júla 1935 v Ch. 
n~ notarskeho tajomníka A S za S' s-pach~ny tym, že obžalovaní' ' ' '. 
ml von za dvora« ted " .. » asom tJ no.társkeho Krista ak' " 
, d ,y ze sa dotkol urážr ' . , p . uJ 
~~a '110m jeho konaní, b) prestupo'k útisk lVYd~' výrokr:',i úradnika 

. z. a n., spachaný tým že obža! ,u po a § 1 zak. Č. 
A. S.: »KfÍ'sta, Boha notá~a, zabi' e~v~~y knčal na?otárskeho tajomníka 
mu h:ozJ! ujmou na tel'e, Cheejú~ t' ll' b ak ,~I VStUPI'?O maštale«, tedy 
0pommul prevedenie exekúcie. y ezpravne na nom vynúM, aby 

Z d6vodov: 
Pri p"eskúma' . 
N'v~, J , ,ni veCI z úradnej povinno f 

1 
Izsle Slídy u,znaly obžalovaného J S· S.' spoznal najvyšší súd toto: 

935 v Ch k d' , . . vI.nnym preto • d' .. ., e notarsky tajomník A S ,ze na 13. 'jula 
mestkom starostu J Šr a"' I '. so starostom obce J G a na' c O . . . z llee 'Dm preved . ,." 

'"s. chcel sa presvedčiť či, z b ,.,., en~a exekucnej dražby proti 
pnslel na dvm O. Š., obtalov:n ~venz oycek Je v mAaštali O. Š., a preto 
na notarskeho tajomnika: »Ba.so,~ {:, S. t~urovym sposobom začal kričať ' 
:0 dvo!a«, a ked' A. S. z obav 'r I no ~:skeho K:'St~, pakuj sa mi von 
ealol:>~aj.ovanýďalej: »Krista y l;d ura~"vym ~~Slhm sa vzdialil, kri
dO mastale«. Tým). Š. znemoŽnil ~ a ~otara, zabl]em ho, ak mi vstúpi 

, menovaný bol nútony' vol' (,. . S OVl prevedeme dražby lebo te"az 
a . t· 'a Sl o pomo" ku ]) j' ' . 

SIS encm ~a deň 25. júla 1935. ' revec\enlu dražby četnícku 
Tento On bol 'nižšími súdmi k IT ' 

členOVI úradu pod]'a § 2 odst 2' .,~a ;,.Ikovany ako zločin násilia proti 
na pOlbž,Hý trest ako pr~čh . za. cl. XL/1914, kva'lifikovaný h!'"diae 

. Podl a znenía výmkovej časti rozsudk' . 
taJommk A. S. sa vzdialfl po prednesení ~. ~(Ukdu pr~eJ st(}lice notársky 

y ) u obzalovaneho »Basom 
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notárskeho Krista, pakuj sa mi von zo dvora«; z toho vyplýva, že iba 
výrok obžalovaného bol príočinou, že dražba prevedená nebola. 

Upustením od výkonu dražby a vzdialením sa notárskeho tajomníka 
S. z miesta dražby prestal aj právny výkon povolania notárskeho 

I,i/)mnika, t"kže ďalším výrokom: »Kri'sta, Boha notára, zabijem ho, ak 
(ni vstúpi do maštale« obžalovaný J. Š. liŽ neprekážal notárskemu ta
jomníkovi ako členovi úradu v právnom výkone jeho' povolania. 

Spadá tedy činnosť obžalovaného J. Š. jedn"k do doby právneho 
",ikonU povolania notársKeho tajomníka, jednak mimo tejto doby. Nel'ze 

celú činnost obžalovaného posudzovať jednotne jako jediný čin 

druhu a keď nižšie súdy tak učinily, spúsobHy tým vecný zmatok 
. pod!'a § 385, Č. 1 b) Ir. p., na ktoTý je treba, nako;!'ko je v neprospech 

obžalovaného, brať zrele!' pod;)'a § 385, posl. ods\. tr. p. z úradnej po
vinnosti. Bol'o preto treba v tomto smere rozsudky oboch nižších súdov 
zrušiť a \"nzhodnúť podľa zákona. 

Prv}' výrok obia'i·ovaného 1. Š.: ».'B<lsom ti notárskeho Krista, pakuj 
sa mi von zn dvora«, prednesený praU členoví úradu v právnom výkone 
jeho povolania, ne!'zepo,važovať za nebezpečnú hrozbu v smysle zá
kona, lebo len týmto výrokom nebola ohrozená lelesná neporušenosť 
ani člena úradu ani osób súcich k jeho pomoci. Ale tento urážlivý výrok 
dotýkal sa poškodeného ako úr"dníka pri úradnom jeho konaní a za
kladá preto skutkovú podstatu prestupku pod!'a § 46 prest. zák. Na túto 
jeho povahu poukazuje jeho slavné znenie, ktoré je namerané práve 
proti úradnej lunkdi a dotýka sa úradného výkonu úradníkovho. 

Druhý výrok obžalovaného J. š.: .»Kdsta, Boha notára, zahijem ho, 
ak mi vstúpi do maštale« bol prednesený ske už po úradnom výkone 
notát-skoho tajomníka A. S., ale zrejme z pomsty za výkon jeho povo
lania; prez to ne!'ze túto činnosť podriadiť pod skutkovú podstatu zlo
činu pod]'a 1$ 2, odst. 2 zák. čl. XL:1914, lebo v takom prípade sa vy
žaduje, aby s·k u t k o m bolo ublížené členovi úradu pre vý'kon jdJo 
povolania. 

Nakorko obžalovaný týmto pohrozením ujmou na tele chcel zrejme 
dosiahnuť, aby notár v budúcno-sti opominul vykon"ť ten úradný úkon, 
o ktorý išl'O, vyhrážka však, byvši prednesená len nepriamo, nebola tak. 
silná, že by tu išlo o vydieračstvo, v)'čerpáva tento výrok obžalova
ného skutkovú podstatu prestupku útisku pod!'a § 1 zák. Č. 309/1921 
Sb. z. a n. Bol proto obžalovaný J. Š. uzn"ný vi"l1l1ým jednak preslup
kom urážky úradu pod!'a § 46.prest. z"k., jednak prestupkom útisku 
podl'llJ § 1 z,"1c. Č. 309'/W21 Sb. z. a n. 

Čís. 5767. 

Ustanoveni § 10 ZlÍkooa čls. 4S/1931 Sb. z, a n. vylučuje nejen výrol{ 
o ztrátě práva volebniho, nýbrž též výrok, že se mladistvý dopustil pro·· 
vinění z pohnutky nizké a nečestné; je'li tento výrok zákonem vyloučen 
v rozsudku odsuzuj/dm mladistvého provinilce, nemůže jej nahraditi ani 
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jiný soud při opětné d. ' 
chaný již po dOkonan~moos:.::n~, pachatele~ pro jiný trestný 
pří~adě, nepřicházi proto ustano~e~7 §r~ce .v:ku Vinnikov~. V 
zenl v uV1\hu. za ona o podmměném 

(~ozh. ze dne 3. . prosInce 1936, Zrn II 467/36.) 

N e j vy Š š í s o II d jako s d • , 
obžalúva:ného do rozsudku k o~'h zrusovacI vyhověl zmateční s 
7. července 1936 'j .' b ' r.a) s' e o soudu v MOI'avské Ostravě z 
krádeže podle §§ 1 ;;z 1 il ~r:)~~tel nepo.dmíněně odsouzen pro e 
roku o nepodminčné~ odsouzen' . ť:' IzrusI,1 napadený rozsudek Ve 
soudu k opětnému projed " II o hza ova'~e~o. a vráti,1 věc "<Vlezaci'm,' 

nam a roz odnUh veCI v rozsahu zrušenI. 

ZdůvodIl: 

Obžalo'vaný byl napaden 'n' . ' 
podle §§ 171, 174 II a) tr yz 1 I OZSUdk~,,~ ~dsouzen pro zločin kr;;d"že] 
v trvání 2 týdnů, zo'Střenéh~ 1"0 ~epo~'."dn:ne ,k trestu těžkého 
souzení opí'faJjí rozhodovací dův~~m oy ne: VYI?k o ne'p~d'."íněném 
~onu tre~tu je (zřejmě podle § 2 zrkonto,~ ze pry poclmIneny odklad 
cen, ponevadž obža,lovan' b]. .... ,a ,c. 562/1919 Sb. z. an.) , 
nízkých a nečestných a ~áI~ni~~ ~~~rtst~'~ "a ČInY spáchané z 
rozsudek neuvádí. ' u a Jeste neuplynula. D 

Obžalovaný ohlásil sice zmat • ',. ". . .. 
opravného prostředku J'ím' ,. edc?I st!znost, oznacuje vsak , '. 

, , z napa ;a tohko vyrok od' • 
s9uze~1, za odvolání. Poněvadž však na ade ' '_ 'nepo ~ll~eném ' 
predpls § 2 zák. Č, 562/1919, Sb z P ny vyr.ok se op,ra o striktní 
ve smyslu § 1 cH. zák. a poněvadŽ fi a on. a n!k?iIv o arbitremí úvahy 
mzhoduje jeho obsah a účel a 'k)" Ph suzovam opravného prostředku 
rozhodování v tomto proved·' ';" o I je ,o oznaČení, je podle ustáleného 

cl ' cm opravneho prostř dk • ve enI zmateční' stížno.sti. ' e' u spatrovati pro-

.. Z,:,ateční stížnost jest oprávněna Jako .' 
pnchaZi, po·kucl jde o obžalovanéh ',' h podkl.ad napadeného výroku 
byl stězavatel jen jednou odso o, v u~a' u Jen trestní list, podle něhož 
jako soudu mládeže ve Fr' dk uzen'cl a o rozsudkem okresního ,soudu 
P dl § 45 Y . u ze ne 19. srpna 1933 . , ' 
. o e" 1 tr. z. a § 3 zák. Č. 48/193,1 Sb pro prOVInelll 
v trvanl 24 hodin podmíněně. V' tkou ž " z,, a ~. k trestu zavřeni 
byval (právní-) otázkou zda ob Y I ',e se nalezacI soud blíže neza-
'ak I d' ,za ovany tento čin kt 'h d J ' o m Cl 'IstVy' soáchal z d. Oj" 'k' ' ere o se opustil •. , ' , UVOl u mz ych a nečest ' h ' 
zrejme zmatek podle § 281 Č 11 t _ ,nyc , namítá stížnost 
může-H vůbec odsouzenI' pr'o:' :. hr., a to pravem. Jde o otázku 

clln spac any' d b' k ' nedokonal osmnáctého roku s 'h 'k voe, dy pachatel ještě. 
~ ., ve o ve· u a kdy 'byl t cl'" . 

rozllm~ :J 2, odst. 1 zák. č. 48/1931 .. li ': mladIstvý po 
Souzem vyl'ovčíti povolení pOdmíněné~~'o~kf n" vpnpact" opětného od~ 
ustanovení § 2 zák. Č. 562/19'19 Sb adu vykonu trestu ve smyslu 
pohnutky trestného činu ( :.:) Z. a n; s hledI'ska ní-zké a nečestné 
předešlého. provlOem , ktery byl přeclmětem rozsudku 
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Je .připustiti, že usta·noveni § 7, odst. 3 zák. Č. 48/1931 Sb. z. a n. 
praví jen se vztahem na m I a d i s tvé h o provinilce, že předcházející 
potrestání není přiznání podminěného odsouzenÍ! na překážku. Z důvo
dové zprávy (str. 43) vyplývá, že se II mladistvého provinilce jevilo 
zákonodárci přísné užití § 2 zák. o podm. ods, nemístnou a neúčelnou 
tvrdostí. 

Leč ani v případě, kdy byl trestný 6n, který je podkladem opětného 
odsouzení, spácháll v době po dokonaném osmnáctém roku věku, ne
může ustano,vení, § 2 zákona Č. 562/1919 Sb. z. a n. vyloučiti podmí
něné odsomení s hledi'ska nízké a ne,čestné pohnutky onoho proviněni, 
které bylo předmětem předešlého' odsouzení. Užitf příslu,šného ustano
vení § 2 dt. zák. mělo by totiž v tomto případě za předpoklad přípust
no,st výroku o nízkých a nečestných pohnutkách v rozsudku nad mla
distvým provin,j,]cem vyneseném. Takový výrok by se však zřejmě příčil 
duchu a intenci, zákona Č. 48/193,1 Sb. z. a n., jak se zřetelně zračí 
v různých jeho ustano,veních. 

Již důvodová zpráva (str. .35) zdůrazňuje jako jednu z vůdčkh myš
lenek uvedeného zákona, že trestné činy spáchané ve věku ml,adistvém 
lřeba po,sulovati, hledíc k nedokonanému, vývoji mladistvého a k je'jich 
příčinám, mkněji a odchylně od trestných činu spáchaných po osm
náctém roku věku. Největší- důraz klade se n<l! výchovnou tendenci zá
kom. Že z"kon zavedl pro trestné činy mladistvých odlišné pojmeno
vání (§ 3), prýšti právě z tendence, posu,zavatí tyto činy, hledíc k věku 
pachatelovu, k jeho nevyvinutému ro'zumu a nedokonalému sebeovlá
dání, odchylně od deHktů osob star~ích (důvodová zpráva str. 4'0). 
Tytéž úvahy vedly v § 8 cio!. zák. k odchylné úpravě trestu na svobodě 
(důvodová zpráva str. 45). Podle § 10 zák. Č. 48/1931 Sb. z. a n. ne
nastávají pak při odsouzení, za· činy Ispáchané ve věku. mladistvém ná
sledky odsouezení st<l!novené trestními nebo jinými zákony, najmi' tudíž 
ani ztráta práva volebniho. K tomu pra'vi důvodová zpráva (str. 46), 
že prospěch mladistvého vyžaduje, aby bylo odstr<l!něno s wsty vše, co 
by mohlo ztižiti jeho úsiH se polepšiti, že proto ·nelze s jeho odSOllze
ním spojiti ony právní, násleclky, které jinak s ním spojuj·e trestní nebo 
jiný zákon, zejména § 26 býv. rak. tr. z. a že v takovém přtpadě rovněž 
nelze vysloviti následky pOdl'e § 3 zák. Č. 75/1919' Sb. z. a n. 

S těmito předpisy a s tímto duchem zákona by bylo nesrovnate\no 
přip,"sHtí, aby rozsudek odsu,zujíd ml"distvého provinilce obsahoval 
znevažující výrok o nízkých a nečestných pohnutkách jeho činu,. Je-Ii 
vylollč.en výrok o ztrátě práva volebního, musí to ze stejného dLJvodu 
platiti též o jeho pravidelném předpokladu, totiž o výroku o nízkých 
a nečestnýcb pohnutkách, zvláště když se přihlíží, k povážlivým násled
kům, které by ta:kový výrok mohl míti v zápěti pro další postavení od
souzeného pro-vini1ce v občanském životě. Je nasnadě, že by takový" 
výrok značně ztěžoval snahy vytčené v § 22 zák. Č. 48/1931 Sb. z. a n. 
a směřující k tomu" «by byl mladistvému provinUci umožněn zase spo
řádaný živo!, Tím by byla jeho snaha polepšiti' se vážně ohrožena, ačkoli 
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tendence zmíněného zák ,., , tento cíl. . ona, prevazne výchovná, staví do popředí 

Je. ~rot~ míti za to, že ustanovení § 10" . ° ztrate prava volebního n 'b 'tO>' :lt. zak. vylučuJe nejen 
vinění z pohnunky nízk' , y črz ez. vyrok, ze se mladistvý dODustil 

e a ne estne Je h tento ' k' . 
v rozsudíu odsuzujídm mlad' t 'h' -., vyro zakonně 
ji~ý soud při opětném ods~u~se~f p~t;~t~\~tl:e, nemůže j,ej,?ahraditi . 
JIZ po dokonaném osmnáctém roim I'ěku. ve pro trestny Cin, spáchan.ý 

:,raví-!i J'",k napadený rozsudek ~ ostatně b . 
---: ze zmmené provinění stěžovatelo bl. ,ez podkladu ve spisech 
kych a nečestných, a vylučuje-li pro~o ( Y~l spacha?o ~ pohnu,tek ' ••• 
z. a n.) podmí,něné oclsouze~í J'e . ° :0 e § 2 zak. c. 562/1919 . 
§ 281, Č. I I tr. ř. ,rozsu· ek takto stižen zmatkem 

" P?dle tO'ho, co př,edesláno bude.. . ď' -
nzem uvažoval o podmí,něnén; odkl ~a n~lezaclm soude, aby v novém 
ustanoveni § I zflk. Č. 562/1919 Sb

a z~ ;y;onu trestu jediné s hledi,ska 

čis. 5768. 

Zločin podvodu podle §§ 197 199 d řilo-Ii se uvedení v omyl' nedošio r k ) !to zák. je dokonán teprve, zda-
dených v § 8 tr. zák., jd~ o pOku~.1 nemu pro některou z příčin uve-

Nejde o pokus nezpůs b'l' ' denky v tom, že bylo PŮ~O~.mdProstredk~m: záleželo-li falšování jiz-
změněno vyškrabáním a Vyryt:mj::~hv~1s~~I. na obou jejích stranách 

(Rozh. ze dne 5. 'prosince 1936 Z , m I 1086/36.) 

NeJ'v .. , ,_ . y s S l' S o U d jako soud z' , ., •• shznostr obžalovaného do dk rusovac,I castecne vyhověl zmatečni 
18. září 1936,potud že na' ro adzsu.' u kraJskeho soudu v Liberci ze dn·· 

o ' 'p en y rozsudek J' e ... k . . c 

zusta1 nedotčen zrus' ,I ve vy' ro'k '.; b' I1Z J.lua ve vyroku o' vině 
d 

" u o vrne o žal . h po vodu podLe §§ 197 1909 d) t ' .. ovane o ve směru zlQočinu 
Jakož i ve výroku o t;'estu toh:toz., bS'p~chan<;ho dne 15. listopadu 1935, 
obžalovaného v dotčeném směru v~ ď~ o'vaue~o Jako zmatečný a u,znal 
vodu podle §§ 8, 197, 199 d) t' Illnym~loČlnem nedokonaného pod-
~;stopa.du, 1 935 na železniční trat~' F~·;dl~~~-=-~~. dopustil ,tím, že dne 15. 
csL statmch drah Č. 12227 datum /, .. lberec, zmenrv na Jízdence 
15. listopadu 1935, padělal . ozna:d~n~ ze ~ne 13. listopadu 19'35 na 
ustavem a .předložil ta.kto f I~ ena~I razI,lkem, zavedené veřeJ'ny'nt 
b

z a sovanou v"reJ r t' y ho. uvedl v omyl čímž stát ,c nou IS m~ prů,vodčímu vlaJku, 
pře. vyšujíd 2.000 KČ a že tI'm nadsvkelm.maJetku mel utrpětí škodu ne-

k 
' . I ". ' I po, nF CIITI vedou·c· k k •. 

onanr z oellnu, podvodu k . ehož d, ,~, v 1 e SI utecnemu vy-
odjinud v to přIšlou ne!bo nih0dou.okonanr vsak nedošlo pro překážku 
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Z důvodů: 

.' Zmateční _stížnost uplatňu,je důvody zmatečnosti čís. 9 a), 10 

§ 281 tr. ř. Stížnosti nelze přisvědčioti, pokud s hlediska zma,tku čís. 9 a) (ne-
správně i ČÍls. 10) § 281 tr. ř. namítá, že zjištěné jednáíli stěžovatelovo 
,neni ČÍ!nem trestným před soud příslušejícim, poněvadž železniční do
pravní řád ohsaJhuje též zvláštní ustaJnovení' trestní pro případ použití 
vlaku bez jí.zdenky. Příslušná ustanovení jsou rázu administrati'lníhO a 
proto nikterak nevylučují, aby závadné jedmámi, n3iplňuje-H zároveň skut
kOVOU podsta,tu činu trestného podle trestní,ch zákonů, bylo podřaděno 
i těmto předpisům. Skutečnosti napadeným rozsudkem zji,štěné plně opodstatňují závěr, 
že stěžovatel jednal ve zlém úmyslu, jehož je třeba ke skutkové podstatě 
podvodu. SprávnO'sti tohoto závěru není na újmu okolnost zdůrazněná 
zmatečnl stižností, že se případy jíozdy »na čemo« vyskytují velmi často, 
a to dokonce též u Ucl, zámo,žných. 

S hledisk<l zmatku čís. 10 § 281 tr. ř. namítá sÍÍ'žnost, že škoda jed
náním stěžovatelovým železniční správě zpú"obená ani jednotlivě, ani 
v celku nedosáhla výše 2.000 Kč (§ 200 tr. z.) a že tedy v pří,padech, 
kde nešlo o zfalšová,ni jí,zdenky a kde tudiž není dána kvalifikace podle 
§ 199 d) tr. z., mohlo by jíti leda o přestupek podvodu podle § 461 tr. z. 
Dovolá,váni se zmatku čís. 10 § 281 tr. ř. z té při,činy je však pochybeno 
již proto, že by aní nebylo na prospěch obžalovaného, kdyby kromě 
zLočinu ,podvodu podle §§ 197, 199 d) tr. z., jimž byl jediné uznán vin
ným, byl odsou-zen též pro korl:kuru~id ,př-estllpek podle § 461 tr. zák. 
Osta,tně na'lézad soud po práv,ní stránce nepochybil, podřadil' jednání 
stěžo,vatelovo' v ~elku ustanovení §§ 19'7, 199 d) tr. zák., při čemž na 
výši škody, nepřevyšuje-li 2.000 Kč, vúbec nesejde, t"kže bez významu 
jsou i výtky st,žnosti, týkajíd se zjištění výše škody v jednotUvých 

případech. Neodůvodněna jest i právní námitka stížnosti činěná podle čís. 9 a) 
§ 281 tr. ř., že v přÍlpadě zfalšo,vání jízdenky šlo o poku's s nezpůsobilým 
prostředkem, poněvadž změna data byla velmi, n.ápa,dná a průvod,čí 
vlaku ji ihned poznal. O beztrestný pokus by šlo jen tehdy, kdyby prá
vem bylo l,ze řílCi, že pachatelem bylo, použi,to prostředku k dosa'žení 
zamýšleného cíle (okl'amáni a poškození,) naprosto a bezvýjimečně (in 
abstrac!o) nezpůsobilého. To však nelze tvrditi v souzeném přÍlpadě, kde 
falšovánÍ- záleželo v tom, že na obou, stranách jízdenky vyškrábnutím 
a novým vyrytím čÍ-sHc bylO' původní datum (13/11 1935) změněno na 

Přisvěd6ti je však zmateční stížnosti, pokud s hlediska zmatku 15/1 I 1935. 

číos. 10 § 281 tr. ř. vytýká, že v případě zfalšo'vflní' jÍizdenky bylo ne
právem uznáno na dokonaný podvod, ač vpravdě šlo jen o pokus. Zločin 
podvodu je dokonán Um, že lstivým ,jednáním (předsthilním) pachate
lovým, stavším se v )Ímyslu poškozovacím, byl někdo uveden v omyl. 
I zločin podvodu podle §§ 197, 199 d) tr. z. je dokonán teprve, zdařHo-li, 
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se. ~v~de~f v omyl (první věta § 19Q 
. • sbr~m pn použití zfalšované e' .," .tl .. Z.). Stalo-I! se však lstivé 

vacrm, ale nedošlo-Ii k uvedenr :e]ne Il!stm
y 

_sice s úmyslem 
v § 8 tr. z., zltstává čin pokusem. omy pro nekterou z příčin u"ve,jenlv~~ 

,Ze skutkových zjištění na, ade . . 
vlaku, Jemuž o~alovaný přeJ;oŽÍ'ter~- rozsudku Jde najevo, že mf':",,," 
uveden v omyl a z'isti! rav' z a,sovanou nepla,tnou ' 
~rateli nepodařilo JVésti PZf",].lo~;~~:~~\Z toho)e zřejmo, že se 
.. restný čín obžalovaného zúst",1 t t ~ mou pruvodčího vlaku v 
]Inud v to přišlou nebo ,náhodou aU ': J nedokonan pro překážku 
znaky zločinu podvodu podle §§'19;n~ze tedy Jeho čin, jenž má ostatrlf 
kval!hkován jm za nedokona ' I _: 99 d) tr. z., v tomto případě 
tr. zák. ny z oCln podvodu podle §§ 8, 197, 199 

čís. 5769. 

Porotný súd ~ebol sostav' , ' ' 
tok pod:!'a § 384, Č'S. 1 tr. P.~~~la~~. z~kona ,a bol tedy zavinený zrnae 
25 por. nov.) rozhodovanía pod!'a § 31-hdS~ zast~pcovía poroty (§§ 18 
z. a n. (§ 10, odst. 2 cit. zák.). ' o s. 2 zakona čís. 91/1934 Sb: 

(Rozh. zO dňa 5. decembra 1936, Zm III 551/36.) 

Najvyš" , s 1 S u d v trestne]' vec' t' K za. zloónu vraždy atď z ' ., I pro I . S. a spol. obžalovan' 
§ 384 " ., mocI' uradne'] z cl ~ cl .. ' - ym 

'h ' ' ?IS. 1 tr. p. zruši,l pod!'a § 34 d t 1 ovo u zmatocnosti pod]'a 

~~jí~Ci~~~~:o~nýel!~tct~~;~avd~~í~~:k!O:é' nafI~~'o~~~~ ~~z~~~~~ ~~~f:= 
no've,ho hla'vného porotného po' d ~cne oboch obžalovaných konaníe 
porotný súd K " jcna.vaJma a tým p 'I k _ j ,v om<ťrne' zmatočné sf - f b _ oven' mjský ako 
za 'obcu poukázal na tot~ rozhodnu'tie~znos I o zaIovaných a verejného 

Z do vod o v: 

Na]'vy'" , 'd , ,,, SSI sn nemohol sa zmatO'čn', . "V , • 

po"evac sa presvedčil, že sa tu v ,sk
ym

], staz~o,staml vecne zaoberať, 
tf. p., klorého treba db f Y ytu]e zmatok pod!'a § 384 ", 1 
vinno'sti a v smysle posl. odst. cit § vždy z u' r ]' CIS. . ,Mn~p~ 

Zo z' .. ". ,aplSlllCe o pojednávaní- ' red " VySSI sud, že porotcovia pod!'a § f8, porotnym sudom zilstH totiž naj-
dvoch porotcova že tito sa zu'č t 'IPOT. nov, ustanovili zo svoj'ho stredu 
a 5 ' as ml v smysl' ,t . 

, por. n?v. vyneseni'a rozsudku hoc' kl e, us anavema § 25, odst. 2 
vych a pravnych otáwk, orotca '. I a?nym zoclpovedaním skutkočlnom vraždy podl!'a §§ fo 27871 boh obzalo'vaní uznaní. vinnými zlo- . 
odst. 2 zák. čís. 91/1934 Sb r. z. a pre ten príipaJd v smysl,e § 10 
o vol'be z~stu.pcov poroty a' i~h a ú~~s~stanovenia §§ 18 a 25 por. DOV: 
a malo byt pokračované pod!'a od t 2 §P3

f1 ~yn:~em rozsudku neplatia s . zak. Cl'S. 91/1934 Sb, z. a n" 
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ktorý stanoví, že rozhodnúť o tcm, sú-Ii tu podmienky uloženia trestu 
na slobode miesto trestu smrti, jako i o vyške trestu na slobode, ktori' 
by sa mal uložiť miesto trestu smrti, náleži porotnému súdnemu sboru 

samému (teda sudcom z povolania ). Keď prez to zúčastnili sa vynesenia rozsudku okrem porotného súc!-
nehe sboru i dvaja porotcovia, ktorým pod!'a odst. 5 § 25 por. nov. ná
ležia tie isté práva jako hlasujúcim členom súdu, nebol rozhodujúci súd 
soslavený pod!'a zákona a bol tým spfJsobený lonnálny zmatok pod!'a 

§ 384, čís. 1 tr. p. 

čís. 5770. 

K rozlišení zpronevěry od podvodu. 
K otázce zpronevěry členských podílů, vkladů a příspěvků do pod-

půrného jondu družstva, bylo-li jich použito k úhradě režie družstva. 

(Rozh. ze dne 7. prosince 1936, Zm I 228/36.) 

N e j v y Š š í s O u d \ja'ko soud zrušovaCÍ zamí,tl zmateční stí,žnos
t 

obžalovaného do rozsudku krajského soudUl v plzni, ze clne 14. ledna 
1936, jími "yl stěžovateluzni>n vinným zločinem zpronevěry podle § 183 
tr. z. a .přestupkem podvodu podle §§ 197, 461 tr. zák., pokud napadala 
výrok, jími byl obžalovaný uználn vinným přestup'kem podvodu podle 
§§ 197, 461 tr. z" vyho,věl jí však, pokud napadala rozsu,dek ve výroku 
odsuzujícím stěžovatele pro zpronevěru vkladů a příspěvků v částce 
asi 18.000 Kč, tento výrok zrušil jako zmatečný a v dúsleddch toho 
zruši,1 i výrok o tre'stu a výroky stím souvi\síci a vráti'l věc soudu prvé 
stolice, aby ji v rozsahu zrušení znovu, projednal a rozhodl. 

Z důvodů: 

Ve směru zloči.nu zpronevěry spáchané zadržením a přivla,stnění'l11 
si pří-spevku a vkladů v čitstce asi 18.000 Kč nelze stížnosti, uplahiující 
či.selně dll'vody zmatečnosti podle čis. 5 a 9 a) § 281 tf. ř., odepříti 

Věc je někomu svěřena, byla-li mu nad ní, propůjčena přímo nebo oprávnění. 

nepřímo skutečná dispo'siónú moC v předpokl,adl1' nebo důvěře, že s ní 
naloží určitým zpúsobem nebo ji použije jen k tomu účelu, za kterým 
mU byla disposiční moc dána. Pro rozsah tohoto dovoleného způsobl' 
nakládání (účelu svěření, obsahu důvěry) je rozhOdný buď právní poměr 
mezi svěřitelem a tím, jemuž věc byla ,svěřena - při čemž nemu,sí jít! 
o výslovnou dohodu, nýbrž postačuje, když se svěření stalo za před
pokladu, že s věcí bude naloženo ve smyslu odevzdatelově - neho. i fak
tioký vztah osoby, do jejíž di,sposice se věc dostala, k této věci. Jediné 
nedovolený způsob n",kládání se ,svěřenou věci jest iako protiiprávn,j 
trestný s "hledi,ska ustanovení § 183 tr. z., které chrání cizí právo svě
řitelovo proti neoprávněným zásahům do něho, jevícím se jako z"držení 34· 
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nebo přivla,stn,ěnf svěřené věci Tak' . . 
nos~í vyplýva,jících pro osobu' v .' .,:~at~ sv:n~oc Je po"ušením 
z vu"e nebo příkazu opra' n' !h JeJI'z s u,(eone dlSpo,siční moci 
"t I v ene o z onoho prá 'h 
fl e em a detentorem věci nebo "~I č ' vm o poměru 
a tím trestná svémoc je p"k zad s, u : neho vztahu jeho k ní. ':'[()tf,[lrávni' 
s vůH učiniti tento stav trval' rzenlm, o,?~zuJ,e-h sena pouhé _ 
nebo vydati ji tomulo o ym- nep':nenlzavazku vrátHi věc sv,ěřf.:teH 
vlastn,ěním, je-li sku;t~č~ě ~rk podl~ pnka~u. jeho jiné o,sobě, nebo 
vla,stniku a příči se , říkaz/ onava~? pravo, Jehož výkon pří,sluší 
případě účelu, za kte~ým s.e ~~~t~1 VUdl1 ~S'Ohby oprávn,ěné (Svěřitele) 

a 'O Je o- skutečné mo'ci ' 
, ProlipráVlnost a, trestnost zpronevěr "., ' 

very o svěřHelovy nedovoleným zásahe: ,~;očlva ov~em ve zneužiti dů
prop,uJčena sku,tečná mnc, ve zklamání' h Jeh,o prav o,sobou, jí'ž byla 
nalozeno jen podle jeho příkazu, nebo' Je o.v: pled~okladu, že věcí bude 
bylo použHí věci určeno. Byly-li všakv~l~ č'doen,k učelu, k jehož splněaJí 
klad pachatelem lstivě vzbuzen a, o ,:vera a,nebo tento předJpo_ 
poško.dÍ'ti a tedy čÍinno,st osoby

y 
VktOS?bbe Ik ve,cI oprávněn,é v úmyslu J'i 

u"l d' . , ere, ya vec ode ď . "" lspasl,ční mod nad ní ,'.. , ' , vz a,na a Jež zne-
trestného výsledku aby se" ,smderuJtl.c,I podle jejího úmyslu, k dosažení 

, d ' , ' Vlec o,s ala v její skut č 
v Je 'GallI Is!ivém a jestliže držitelé věci o e .n~u ,moc, záležela 
z omylu u nich vyvolaného t k' b' devzdah JI teto osobě jen 
r07hodnu~ a odhodlámí Oc!~V:d:~ l~ J~n tento .orr.'yl po.hnutkou jejf.ch 
nejde ° veCI svěřené n"brž " I' o ,skutecne moo pachatelovy 

, "J (} vecl vyakane (čís, 5422 Sb ) , 
Ú d k ' n, s, , 

su e , zda věc odevzdaná h tl" 
svěřena a zda disposice s ní, Č' P,"c, a e I do skutečné moci byla mu 
pOkl,ádá,proto přesné zji'šlění ~,~~.~~a ~:ch~tel'em Je protipdvní, před
meZI sventelem a osobou . .., P . vn~ho nebo faklIckeho poměru 
ností, jež má Ona osoba; ,v oJ~J~~ mo~~ ~e, vec,. a rozsahu práva povin
a zji-stiti i způsob, kterým '~ošlo ~ ~verell.I: Nutno~ pa,k .při'hlédnouH také 
~oci pachatelovy, neboť jen tak mů?m~:ťe s~.~ec dostala do skutečné 
n"nou .či vylákanou a tak opodstatn~~ y ~ ro,z ,~e~o, zda Jde o věc svě-
voru Čl o podvod. pravnI zavel', zda Jde o zpmne-

Částka 18 000 Kč P '''' , k . " ,ro Jepz zproneveru byl b' I " 
s ladala se, jak vychází z odů odl' fO zao,vanyuznán vInným, 
ský~h, jež složi,ly osoby v roz~ud~en ro~SU?kU, !ednak z pří,spěvků člen
z,: cleny dmžstva »V.«, jehož byl \~Vf ene,z duvod~ s':,eh,O přistoupení 
nIkem), jednak z platů . , t t ,o za .ovany vedoI>clm clmtelem (úřed
účelem získání zápůj6ky l:~ y o o,s:oby vykonaly v předpOkl'adu a za 
jehož oborem působnos,tů byl/~~~ech~,f-lY~OUCího z členství družstva, 
zápůjček členům. e Z'lIS enI rozsudku též poskyto,vání 

Pokud jde o částky složené jednotlív' . '.. . 
SOI>d bezvadně že každy' čle 'I I X,ml. o,sobaml, zjlshl nalézaci 

, k 50 ' : n me zap ahÍl- zaplsné 50 Kč '''... 
speve Kc, denský (závodní) podíl 150 Kč ". ' rezlJnl pn» 
fond 5O~100 Kč (správně snad 50 nebo 1 ,a p:I>spevek ~a,podpůrný' 
na poskytnutí zápůjčk m'l ,00 Ke). Clen, ktery cl'nIl nárok 
rovnající se 15%' p 'Yd' e ,pa'~ ~odle ~tanov složiti (předem) částku 

o oza ovane zapuJčky Jako vklad a 21~ 01. ' ,. 
J 2 /0 na spravnl 

- čís. 5770-
533 

výlohy. DÍL!e zjistil nalézaci soud, že družstvo nebylo právněno dispo
novati členskými podHy, příspěvky do podpůrných fondů a vklady a že 
podle staoQv smělo di;spo'llo.vati ostatními penězi, tedy zápi'sným, režij
ním pří,spěvkem a částkou 2 Y2 % placenou jménem správních výloh. 
Pokud jde o posléze uvedené dva druhy plateb, je zřejmo ostatně už 
z jejich pojmenování, že byly výslovně určeny k úhradě režie družstva 
čf.li správnlch výloh. 

Vinu obžalovaného (pojmově přivlastnění si svěřených peněz) spa
třuje nalézaci soud v tom, že ,,"č věděl, že podle stanov družstva nesmi 
býti vlOŽenými penězi samovolně disponováno, použil jich jako jediny 
vedoucí úřednik družstva k jiným účelům, zejména k úhradě režie, a tím 
je odňal svému účelu«, V rozsudkui uvádi nalézací soud, že obžalo
vaný svěřené pení,ze proti vůH osob pení~e ty svěřivšÍ{:h a proH znění 
stanov za sebou zadržel, ponechal si je anebo kryl jimi režii a že, jsa 
pn delší dobu jediným úředníkem družstva, měl zájem, aby družstvo 
nepre,stalo exí'stovati, a že pat r n ě z největš, části uspokojoval z ti
tulu režie družstva 'jenom své nároky, totiž svůj plat jako zaměstnanec 
družstva proH zněnI stanov. 

Spatřuje tudíž nalézacf soud přivlastnění si všech peněz, o které jde, 
v částce plných 18,000 Kč jí'ž a předeVŠím v tom, že jich obžalovaný 
použil na režii. Že si obž"lovaný ponechal pro sebe více peněz, než mu 
příslušelo na služném, které rozsudek sám zřejmě považuje za režijní 
položku dmžs!va, nalézací soud nezjistil, nýbrž naopak uvádí, že uspo
kojoval své námky (služební) a užíval peněz k zaplacení určeného platu, 
a stejně tak neuvádí a nezjišťuje jiné účely (než kryti režie), k nimž 
obžalovaný prý použil inkasovaných peněz. Pokud tedy rozsudek praví, 
že obžalovaný peníze za sebou zadržel, ponechal si je, anebo kryl jimi 
režii - ve kter'ýchžto poslední,ch dvo.u dIsposicích spatřuje patrně při
v"astněni si - má patrně, na mysli ,jednak ponechání si penh obžalo
vaným na jeho služební' požitky, jednak použití peněz na jinou (věc
nou) režii družstva, neboť jiný výklad se nedá skulkovými zjištěními 
rozsudku .opodstatniti. 

Z toho, že rozsudek uvádí, že obžalovaný disponov,,1 penězi proti 
vůE o·sob peníze ty mu odevzdavších (složivších), je patrno, že pokládá 
za svěřitele (osoby k penězům oprávněné) nikoli dru·žstvo, nýbrž jed
notlivce v rozsudku uvedené. Zjistil-li :pak, že družstvo nebylo opráv
něno di:sponovati členskými podí,ly, vklady a přispěvky do podpůrného 
fondu, pří'PusU,J ,sám, že ostatními složkami plateb bylo oprávněno volně 
dispo,novati, ktemužto disposici nemohlo prováděti jako právni'cká osoba 
jinak než svými čini,telí, tedy po případě obžalovaným, jakožto vedou
cim úředníkem (funkcionářem), a že tedy nešlo o peníze družstvusvě
reně. Ať už šlo o poměr svěřen,I mezi jednotlivci v rozsudku jmenova
nými a obžalovaným - založený tím, že jako zmocněnec družstva, přijal 
peníze pro družstvo, či mezi družstvem a .obžalovaným, vzniklý tím, že 
j"ko vedoucí úředník spravoval jeho peníze, mohlo by jíti podle toho, 
co bylo uvedeno, o zpronevěru jen, kdyby byl obžalovaný nepoužil peněz 
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~io°,:n~u~~i~~S;i!, jže~l~ť~~~~~:~ý ~~o~;:~o~~fs~~~~z;etZjiSli1, knýbrž 

~~)~~~~~'li t;~~aze . v ~ét0cl režii, činil, ~ejvětší položku jel;o n:luž~~t~í 
asi 18 DO() K} vyro, o SUZU]ICI stezovatele pro zprone,'ěru celé •. 
"e'i i 't c na pr,eclpokladu, že obžalovaný použil peněz k .. 
'. z t:',c,ruzs va:- a hm Sl Je phvla,s"tnH -, je zřejmo, že neni . 
,~zsuclk~ veeIem rOzsahu opodstatněn, neboť rozsudek jak 'iž 
'~tS10~nek ZjiStI}, ž,e část peněz, totiž zápi,sné, režijní PfispěJek "aV '2,oe'nO"'i 

k n,~e~". ,:pravnl, byly, obžalovamému, případně družstvu 
u I a e I elle nebo spravmch výloh Spatřu' e t d" . ' . . 

110U dilsposici a ted ř' . '.·v J II 12 rozsudek prohpráv_ 
zjištění vychází ž{ G,;SV~jeUlt penez v n~kiádánf jimi, o kterém z 'jeho 

lovvall-Ý oelila] ode-vzdIn~ c::~op~~~,;ea d~~~~I~a'i~~ ,~řes'~ě:~~e~f, .. že ~bža~ 
p;e: to,. že zji.stil, že jejich účelem ťyl~ úhrada reži,: 't~t'~~ ]~~Ch učel~ 
zavery JSou, pokucl jde o tento druh platů přfmo 'I.' k j o pravn, 
se skutkovými zjištěními. ,v ogi'C ern rozporu 

Nesprávnost toh()to právn'h ' " . 
zmatku podle čís. 9 a) § 281 \,0 l~,S~~f~~~ sh~nost vy!ýká s hlediska 
neponechal, nýbrž že je odvedl ~lr~:ž~tvL! to~;' zOeu;i\ ~b~~~~~~l'~ý .pe?íZ0 
byly placeny, že se peni'zc staly pl'i'ietfm' jich s~stran)' ' " kdJ'l'~emu 
majetkem družstva i dlužno dátI' st'O t' 'organu ruzslva 

, ' I "lznos 1 za pravdu. 
Pro toto vadné pOsouze' "'I' , 

bOI' Ol nezjls oval nalezací soud v j' ake' vy' s" b I o za ovanemu po př O" é " v ' 1 Y Y 

~~;;~~. P~;~la~í ú~~~~ě sf~!ie;:dl:~~f:;~~o~~~y~tli!~r~~~~~lí P;:i~~r~:ě 
a vklady avšak ť .k I " , ze s 'o o pod'ly , z e o, o HOStl, ze se namnoze nes'hod" cl o v " 

rozsudku Llvedené částk s částkami .,; .. v llJI V ~ llvodnem 
podle Llveclených zjištěJ ' . .' teL b~h cl~nové povlnlOi složiti 
jednotlivé položk u· 'in ' a :0 10~'U~ ek u, nekterych osob specifikuje 
ke kterému z uV~del1jýcKC~č~~~k tk~il, je zrejmo, ž,:.nerozlišuje přesně, 
peníze a v jaké výši, tím mén~', ak

o 
ze stanov2. sloZl<I~, ta která oS?ba 

l1ylo použito k tomlI neb onomlI ~rč~lu ~~Jfe S~~:~I~ s :,~~a~em'kaby ]lch 
nedostatku - nehledě ani k tomu' 'Ik' ':,', z e em. tomuto 
p kl' d' , , ze z ce ové castky 18 000 Kč ji' 

o ,a a pr?o s?ud za zpronevěřenlI, nutno vyloučiti zn"čno.~ č' tk '. z 
nenl ve l]lstemch rozsudku zcela bez eV' , ars u
datný pro kvaliHkaci činu že " P c,noe 'Opory pro ll's'Udek směro-
počtenim částky 1.700 Kč jit~~~r~~~ne~:ných peněz}fn;, byt' i s ~řic 
stroj e, přes 2.000 Kč. y zpro!1evereneho psacrho 

Mimo to rozsuclková zjištění. nesl t..· , 

~Z~;'~b~~i~e:~~é~~~e~g( p~dkla~ p,r~hY úa;~::~, ~~ ~~ ~~~t~yk;~r;k~~~l~~ 
kl cl .",'" " I opravnen,ye k mm osob neho alespoli v před-

po a u, ze jl~", nalozl podle jejkh příkazu, že tudíž mu bl" 
ov~hu vkladu, clenských podílů a příspěvků do fondLI _ z~ y sv:re~y, 

ťe~I~O;s~~:~,~dt~i~~~:ět~~~~~o~~~oo~irt;:~nské ,stá~ají SI~)Žení'fl~}~~h,c~;~~. 
od jeho členú, jak plyne z lls!a<novení Zá~o~:~a~n~t~b~~DI~~~u ?d~~n?éh? 

J c. _._ ._. o 
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(zejména §§ 48, 84) -jako statku svěřeného, dovozuje nalézací soud 
z Jejich účelu ve stanovách uvedeného, s jejichž ustanoveními, podle 
pi"esvědčení soudu obžalovanému známými, ztotožňuje nalézad soud 
i vlIli osob, které složily peníze družstvu, jak k tomu byly povinny podle 
stanov z důvodu svého členství a,nebo z dÍlvodu žádosti o zápÍljčku. Ne
zjišťuje blíže ustanovení slanov, týkající se těchto peněz, aby bylo lze 
posoucliti, zda případně zÍlstalo k těmto penězům o,sobám, které je slo
žily, vlastnické právo nebo jiné věc n é oprávnění, či zda se staly také 
příspěvky k Tondům a vklady zaplacením neobmezeným vlastníctvím 
družstva, a z toho dovoditi, kdo byl z těchto peněz oprávněným (svě
ři-te!em) a jaký byl přesně obsah poměru svěřeni (obsah důvěry) a proto 
rozsah povinnosti obžalovalOého k věci, - uvádí rozsudek jen, že jich 
nemělo hýli podle stanov použi,to ke hrazení. režie a zjišťulje, že z člen
ského příspěvku mělo býtí 250 Kč uloženo a že pro tyto pení'ze (snaG 
pro fondovní příspěvky nebo i 15% vklady) byly zřízeny fondy. O účelu 
těchto fondů, po př. vkladÍl, se rozsudek nezmiňuje. Jak nasvědčujeodů
voclnění rGzsmlku, spatřu,je nalézací soud protiprávnost .iedn"ní obžac 
lovaného nikoli v tom, že si snad ponechal jaka. prostředník mezí 5'lo, 
žiteii peněz a družstvem pen,ze ty, "n,ž je dřiveodvedl dm~stvu, po 
připadé, že jimi nenaložli ve smyslu družstva, v jehož byl slu'žbách, 
ílýbfŽ v tom, že pouhl peněz těch p o vy P I a cen J, j i C h dr už
s t v u' - které se st"lo buď přimo nebo prostřednictvím obžalovaného 
- na krytí režie, zejména ovšem svého u r č e n é II 10 platu, a tak jed
nal proti stanovám a proti vůli osob peníze družstvu zaplaHvškh. Způ
sob, jakým se peníze dostaly do 'skutečn~ moci obž"lov"ného, příip"dně 
družstva, nalézací soud při, svém, právním posou.zení neuvážiL 

Ze zjištění rozsudku vychází, že činnost družstva »V.«, která se p()dle 
odllvodnění rozsudku, vlastně soustřeďovala v rukách obžalovaného, 
byla pokračovánim činnosti družstva »V.«, které bylo úředně rozpuštěno, 
a obžalovaný převedl členy posléze uvedeného drwžstva do družstva sou~ 
zeného, aby si opatřil eXÍostenci, tedy patrně zvláště slLlžební plart, k jehož 
úhradě hlavně bylo jím podle zji'štění, rozsudku použito peněz, o které 
jde v rozsudku. Dále zjistil nalézací soud, že obžalovaný některým oso
bám v rozsudku uvedeným sliboval úvěr, a to ve značných čá,stkách, 

a že osoby ty složivše různé částky nedostaly úvěru ani peněz zpět a 
tak byly poškozeny, V odůvodněni rozsudku je zjištěno, nebo při nej
menším napo.věděno, že alespoň některé osoby složily i, členské pří
spěvky (tedy nejen vklady) proto, že jim byla obžalovaným sIibo,vána 
zápůjčka, z čehož plyne, že se k tomu rozhodly v předpokladu, že ze 
svého členství získají majetkovou výhodu a za členské pnspěV'ky a jiné 
vklady protihodnotu, ve kterémžto předpokladu byly zkl"mány. Dále 
zjistil rozsudek, že Mužstvo nemělo žádný majetek, takže nemohly býti 
nikdy, zejména ne v době dohledné" slíbené vypláceny zápů'jčky, které 
sliboval obžalovaný jednotlivým osobám případně pod ,podmínkou člen
ství v družstvu a s nfm spojeného zaplacen,í příspěvků a vkladů. Nalézací 
soud dospěl i k přesvědčení - jimž odůvodnil subjek(i,vní stránku zpro
nevěry -, že si byl obžalovaný vědom, že dmžstvo nebude s to, aby 

'I ti 
'.L' , 

"i 



::'1 

,:.': 

't')'; 

li: 

- Čís. 5771 -
536 

P?skytlo členům pro nedostatek ". 
dale z, přijatých nebo spra\'ova'11' chrostr,edku slrb.ova'11ou zápůjčku, a 
ve svem hmotném záJ'mu <v y, pen~z kryl reZl1' družstva aby '~ ou ,exl<stenCl. ' 

Tyto skutečnosti pou:kazu' í k t ,.' -dostaly peníze, o něž jde 1 .omu, ze se v jednotlivých, , , 
lohy, složené přímo za úČe~e: dneje~ v~la~yo?a zápůjčky a režij'ní 
díly a .. . čl osazenI zapul čky n' b ' . pne enské ,povinnosti do k t ' , .' . y, rz I čJ.enské 
z vlastmho rozhodnulti osob .' I ,. s,~ ecne mocI obzal'Ova.ného . 
lo~aný jimi. naloží v jejich ]~~y~~~VSI~h, ~eb~ v předpokladu, že • 
neho lstIvým předst' , " y rz z omyl-u vyvol 

Případ ' I' ran I mne ho' d ' 
I 'nym ,zaInžením. družstva I " JeTI a n í-m ( 

tečné existence a účelů i ros -ěš~o:uze na oko" předstíráním jeho ' 
a ochoty spln,iti zápů]'čk p p I' osl! ve stanovach u,vedených 
vým využitím omy'lu ta uk" zadm; c~ním s,~u.tečného stavu aj'.) ,mlJZrlosti 

P 
"t k ' I ze uveral poskozel ' h b ' ~UZI o. jeji.ch účelům, zvláště k d '.' l)iC oso, že peněz ': 

pUjček), které bylo zneužito. ou" ?SaZelll, majetkového prospěchu 
nepřímých majetko-vy' ch účelu'P b' ~Itllm p~nez ve. pro-spěch přímy' ch, '. 
lem kt . b O> za ovaneho byla . h " ery yl pohnutkou 'e'kh. .', v niC vzbuzena 
vanemu a že protiprávním j. jd ' ~ozhodnul!, odevzdati peníze ' 
rozsudkem zjištěné nýbrž )eCnamm nebylo tedy teprve pou-žHl

u
,' DZ'Ho-

moci obžalovaného' Z' .. t'luI'z rn~ost" pro kterou se dostaly do 'ť' . J1's I'~I na.lezacl 80' d t t skllt,ečllé 
s oval! podle toho co bylo ř Č. ,u y o okolnosti, bylo mu zji

e 
-

uve?ených v části 'rozsudku, oe n~~o. v uvodu, zd:,li ve ,všech případech 
dru2Jstvu odevzdány z om lu . . j,de, byl! ~emze obzalovanému nebo 

. Jednáním a předstíráním ~bža]ISOUD~hO v pnčmné souvislosti se Isti'vy'IT1 

j
. edná ' tl' ovane o a posouďť d .' m sa o v úmyslu poškozova' , I I, Z a se toto lsti"," 
ve zji,štěnkh rozsudku na'Pověd' CI:111, pro ,nějž. jsou rovněž předpoklad; 
podvodnou. eny, a neslo-Ir tedy o činnost v celku 

. Neřídil-Ii se nalézací soud tě:', ". . 
jeho rozsudek spočIvá na mylil1é~lto 'kfa~11!ml hledIsky, je zřejmo že, 
v pojmovém jeho znaku »zadržen;' ~~b au,. uiStanc;veni § 183 tr. ;ák. 
a proto trpí zmatkem podle čís 9' , o pnvla~tnenj, si věci svěřené« 
Do:savactni skutková zjiště " a) § 281 tr. r. sUžnos!í uplatněným. 
oblektivní,tím méně Sllbje'kt~~nr~~S~~kU neopodstatňují ani po stránce' 
a~~a.k ta.ké ne zločinu pOdVOdU' c~ ov~ pod~tatu zločínu zpronevěry, 
nez s,e vztahuje výrok rozsudku d clo vsech ]ednothvých případů na 
hodne pro kvalifikaci a pr'I"p'a'dne' at .. I a) ,~ebo. aspoň jejich části ~oz-
b "ť b . ez pro vym' t o, ep' I . ez nařízení nového hl'h ,..~ru restu. Nelze se proto 

ven samé. avntl .Q prehceDlI a rozhodnouH ihned, ve 

čís. 5771. 

, .. Učinil-li člen obecního zastu itelstva . 
pnJat, hlasoval-Ii pro jeho uvef~' _ ,na,vrh na usnesení, který byl 
~I-Ii podle toho sestavenou VYhIJ~:l1 .v mlstních Čl!sopisech a pode
§ 1, odst; 3 zákona čís. 124/1924 Sb u, Je .ho poklá.d~tt za půvool:e podle 
1933 Sb. z. a n., ježto přispěl k uveř~j:ěn~ ť' ve znem Y)lhlášky čís. 145/ lm zosnovaneho projevu způ-
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sObem uvedeným v hodě třetím a čtvrtém třetího odstavce tohoto pa

ragrafu. Právo a -povinnost členů obecnlho zastupitelstva hlasovati o poda-
oých návrzích nezakládá pro jeiho navrhující a hlasujicí členy imunitu 
proti trestnlmu stíhání pro jakýkoli projev a usneseni sboru. 

Beztrestnost projevu podle § 6, odst. 1 zákona o ochraně cti neplyne 
ještě z té pouhé okolnosti, že k němu došlo na základě hlasování v obec
!lim zastupitelstvu; o výkon povÍll11losti neho práva jde toliko tehdy, 
opírá-Ii se tento výkon o z v I á š t n í zákonný předpis, nebo lze-Ii 
výkon práva nebo povinností aspoň dovoditi z právnlho řádu vůbec. 

\{ výhradě stíháni podle § 18, odst. 1 zákona o ochraně cti. 

(Rozh. ze line 7. prosi,nce 1936, Zm I 1143/36.) 

N e j v y Š š i s o u d jako soud zrušovací vyhOvěl zma.teční stí,žnosti 
soukromého žalobce do rozsudku krajskéhO soudu jakož.to kmetského 
soudu v Kutné Ho,ře ze dne I. dubna 1936, jímž byl obžalova,ný podle 
§ 259, č. 2 tr. ř. zproštěn obžaloby pro přečin podle §§ I, 2, 3, 4 zá
kona č. 108/1933 Sb. z. a n., zruši,1 napadený rozsudek - včetně usne
sení o útratách _ jako zmatečný a vrátil věc soudu prvé stolice, aby 
ji znovU projednal a rozhodl, přihlédaje k útratám řízení, zrušovaciho . 

Z d ů vod ů: 

Zmateční stížnosti, npřené o důvody zmatečnosti č. 4, 5 a 9 - zřejmě 
9 a) _ § 281 tr. ř., nelze upříti oprávnění. 

podle obsahu trestního oznámení i znění obžaloby jest obžalovaný 
pro obsah pozastavené, v ltskll uveřejněné vyhlášky stíhán jakO' jeji, pů
vodce, který zprávu tu sám ve formě prohlášeni, resp. vyhlášky sepsal 
a do tis'ku dal, její uveřejnění, ti:skem nařídi,l a informaci k ní poskytl, 
po případě i jako spoluvinní'k, který »návrhem, příkazem, od"racením 
překážek, zúmyslným opatřením prostředků, rozkazem a radou tento čin 
nas,trojil a ]akýmkoli jiným způsobem jej zařídi.J«, čímž se prý dopustil 
přečinu proti bezpečnosti' cti podle §§ 1 až 4 zákona č. 108/1933 Sb. 
z. a n., po pří,padě ve spojení s §§ 5, 7 a 239 tr, z. 

Kmetský soud obžalovaného zprostil obžaloby z dúvodu, že nejde 
o nějaký élánek, sepsaný a do tisku daný a.utorem, nýbrž o obecní vy
hlášku, usnesenou obecním zastupitelstvem, a zjišťuje, že obžalovaný 
jejím autorem není, že uveřejnění její v novÍI!1ách nenavrhl, zprávu tu 
do tisku nedal ani nevyvinul nejmenší činno·sti , aby ona vyhláška do 
Us-ku byla diuna. Zároveň však zjišťu~e soud, že ohžalnvaný jako člen 
obecního ,as!upite1stva v Č. hlasoval i pro to, aby vyhláška byla otiš
těna také v mí,stních časopisech, čímž prý vykonával jen své prá,vo a 
povinncst člena obecního zastupitelstva, aniž překroči'l meze tohoto. 

svého oprávnění. 
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Pravel'1 I' 
i napaL a Zlnat v, 'v 

zmatku č. 5, Správně Č. ~can)1 §stl~~~St te}1to výrok jako vadny' s 
Nap I . tr. r. 

~ ac eny rozsudek zjišt'u' v 

v C. dne 24. května 19-'5 Je: ze se ve schůzi obecní-h 
lobce; že se i obžalova/" rozpreclla debata o činnosti o. . . 
tohoto usneseni I} Ujal slova a přečetl náv I soukrOmeho 
n' 1 ". - projevu bl' ' r I Usneseni' • 
• avl'] Jl'neho člena obec .. - Y o]ednohlasně přiiato .' z; 
reJněn i v mís.)nich č nIho zastupJtelstva, aJby tB Jt a ze pravě 
lovaného _ ři'a. asoplsech: byl jednohlasn,ě _ no prOJev byl 

l~ě.st~ký :ajeml~k] k;nc~.~t ~~~~~~:,ak ž; pořidil po~~~Yt~h~~sel11 
,~.cez zaridil uveřejněni této s L ]e]2 dal podepsati i ""11esell1 

Ze dne 30 .. května 1935, vyhlasky 1 v periOdickém tiSkopisu 

" Vyslovd-li prvni soud na to 
f~vodcem poza,stavené VYhláškymt.o podkladě závěr, že obža,lovan' 

e ne] m e n š i či' ,ze]1 nedal do tisku .' y 

tento výrok na' zjevně
n 

;;h~é~' vy~~kdubYI~k do fi,sku' ~ť~n~,e :akl~(~a? u 
VVd ' za' ona 

z yi pŮVodcem urážlivé z' o. • 

odst. 3, tl's'koVé novel č 12 pravy muze býti podle . t. ' 
ra,n., nejen ten, kdo~á~adn%19zp24" ve zněni vyhlášky tSl~~o/~e9n313§Sbl, 
eJnoll1 v tJsk' "d' . ravu sepsal 'b" v t· k . II nan j,) nebo doko' , ny rz I ten kclo ]'e]'i ' 

1'5 u' poskytl . f ' nce Jen pro uve' . , , ' Uve-
došlo-li kinformacil,n O1:maci: souhlasíci s 'ohsahe~eJnen~ ta~o~é zprávy 
těn;to ustanovenÍIn ~á~e~:o~m1-!~" že zprá'va' bUde ll'Veřei~~~~eJte;e zprá~y'" 
obzaJovaného a sluv, ona vsak odpovídá v rozsU' ~ .. }I~ em. Pravě 
nosU věclomě přis :i :0 pr.oto pokládati, za půvo~dku zJ;,stená činnost 
uvedeným v bOduje Uv~re]nění jím zosnovanéh ~e, ]~zto tou;to čin-

. . a 4. trelIho odst § 1 t' k ,0 prOlevu, zpusobem 
VÝVody stížnosti ...., ' 1& Ove novely. 

vati. Opodstatněna . o. spo'luvme obža,lova'lléhonetř 'b 
otázkou zda t" bJe 1 vytka stí,žnosti že se ro de a se pro. to zabj'_ 
v ' ez {)~ 18ah 1 a 3 ' 'zsu 'ck vŮ'be b . 
zalobce nrMliv' • . . . odstavce vyhlášk' c neza yvá 
stavee vyhl: 'k' y a neuvádi vůbec ďúvodů ,pr ,J]e pro soukromého 

aS. Y mohl I k" o zaver soud • . 
§ 2 zákona. Č. 108/1933)YSbza f.adatJ. skutkovou podstat u, ~e)en 2, od-

V . . z. a n. u preClnll podle 
. • pravu je stfŽl10st 'koneč •. 

pravl1l zmMek podle ~ 281 • ne I pokud, uplatňujíc zř' • 
zoru kmetskéh . C , c. 9 aj tr. ř v I 'k' ejme hmotně_ 
podle 1. odst o§ s~lld~, že trestnost skutku YO&ž:l myln,nst ~rávníll0 ná-
svým jedlláni~ zakona Č. 108/1933 Sb z ovan;ho je vyloučena 
nával jen své .a hlasován,ím ve schůzi ob~c~íha n., Ježto obžalovaný 
překro.čiJ mez~r:v?h a plnd povi,nnost člena obec .~ zastu:p1telstva vyko-

~' ve o opravněnÍ. "mlO, zastupItelstva, ani'ž 
.Obccm za'Stupitelstvo ·a'. o 

k01porace dopustiti t ] ko celek nemuže se . 'k 
háno .pro obsah . ,restného 6nu a nemůže h' f.' l" o vúbec žádná 
v oboru práv~ tre'S?~h p:ojevů a, usnesení. zI; ]~ko ce],ek tres-tně sti-

. kteří pro usnesen~ ~~~l vzdy Jen lysické osoby je~~~t1°bs!lh odPovídají 
stupilelstva h1aso t' asovah. Právo čÍ' P'ovi~nost 'l J.V1 o clenové sboru, 

, va I o podaných návrzích ne o. ~ enu obecního za-
, . muze Jltr tak cla,leko ~'b 
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a hlasujici členové zastupitelského sboru požívali imunity 
trestnimu stíhání pro každý a jakýkoliv projev a usneseni tohoto 

Beztrestnosti podle § 6, odst. 1 zákona Č. 108/1933 Sb. z. a n. nelze 
zavati ani z loho, že .projev ~ uveřejněný pak v tisku -- byl od

':'o,m,;\n po .předchozí dehatě v obecnim zastupitelstvu, a že účelem 
MC>PVU a jeho uveřejněni v tisku bylo, protestovali protí útokům, sou
kromým žalobcem podniknutým, a ptlsobití tak na občanstvo <jaksi uklid
ňujícím způsobem. 

Dúvod, proč došlo k uveřejnění protestu v tisku, může s hlediska 
veřejného zájmu podle § 6, odsl. 2 b) a odst. 3 a 4 zákona Č, 108/1933 
Sb. z. a n. míti svůj d.ůležitý význam pro posonveni viny obžalovaného; 
leč beztrestnost poza'5taveného ti'Skového projevu podle § 6, odst. I zá
kona Č. 108/1933 Sb. z. a n. neplyne ještě z té okolnosti, že k němu 
došlo na základě hlasování v obecnim zastupllelstvu. O výkon ,povin
nosti neh práva jde toliko tehdy, opirá-Ii se výkon ten,to o zvláštní zá
konný' ,předpis, ~ ať z oboru práva trestního nebo mimolrestniho -
nebo, neni-li takového zvlášln,iho před'pisu, lze-li výkon práva neb po
Vi1HlOSti dovoditi z právního řádu vůbec ~ viz v tomto směru i úvahy 
dúvodové zprávy k vládnímu návrhu úkona o ochran,ě cti, tisk č. 830 
a tam na straně 24 uvedené přikl<lIdy, 

Bránili-li se však členové obecniho z"stupitelstva proti útokúm a 
agita,čni čilnnoS'h sOUlkromého ža,lobce ve veř-ejném tisku, nelze v tomto 
jednáni spatřovati, výkon práva nebo povinnosti ,podle § 6, ods!. 1 zá
kona Č, 108/1933 Sb. z. a n., 'kc!yžtě pro takový předpoklad neni opory 
ani v předpisech ohecniho zřízeni, neb v jiní'ch zákonných předpisech, 
ani v právnlu1 řádu vů,bec. ~ - - -

Jelikož ze spisu TI 22/35 vyplý'vá, že byla trestni věc T 629/35 
mezi týmiž stranami ze společnéhO' řízení vyloučena k samnstatné,mu 
proj'ednáni a postoupena okresnimu soudu v Č" hude na soudu ,první 
stolice, aby zkoumal, není-Ii tu překážky dalšiho stíháni ohžalovaného 
pro nedostatek vjchrady ve smyslu, § 18, odst. 1 zákona Č, 108/1933 Sb. 
z. a n. ~ t. j. zda si soukromý žalobce ve vyloučené věci podle § 18, 
odst. 1 cit. zárk, v Ý s lov n ě v y h T a d i I d a' I š i s I j, h á n,' pro 
u r á ž k ll, t v o ř i c j, pře dl m ě t věc i TI 22/35. 

čís. 5772. 

Ak ide o trestné činy proti cti, ktoré sa stlhajú podl'a § 14, odst. 2 
zákona čís. Hl8/1933 Sb. z. a fl. na žalobu verejnú, ,avšak so zmocne
ním, neplatí jlre podanie žaloby lehota § 17, odst. 1 cit. zákona; také 
žalOby možno podať s vykázaným zmocnooím i po uplynuti tejto lehoty, 
a to do uplynutia Jehoty stanovenej pre objektívne premlčanie trestného 
činu (§ 13, odst. 2 cit. zákona). 

Urazený v prípadoch trestných činov proti cti, stíhaných 80 zmoc
nením len na žalobu verejnú (§ 14, odst. 2 cit. zák.) nemože prevziať 
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zastupovanie žaloby od 1 r . 
odst. 1 tr. p.); v dÓSled~t:Oh~ j~ zast~po~ať verejný žalobca 
opra~ých Prostriedkov proti sprosťaz.~ny me Jeoprávnený 
verejnýrn žalobcom. Ujucernu rozsudku, nenapa,dn;~té;;;; 

(Rozh. ZD dňa 9 d b 
. ecem: fa 1936, Zm III 568/36._ 

Najvyš~' 'd I s 1 S U v trestnej veci ť A 
m uvy umal opra'vný proshiedok pro I .. E. pre prestupok 
P?daný generálnou prokuratúro pre zachovame právnej 
~ym rozsudkom krajského súdu u~ ~kladnym ~ a vyslovil, že 
fo 430/34-18, pokia!l' ním bolo n 1.;re ZD dna 14. alLgusta 934 
zeného krajin'S'kého úradu v B b '~H orn; r~zho,dnuté o odvolan! 
§ 14, odst. 2 zák. o ochrane ~;i o poruseny zakon v 
§ 554, odst. 1 tr. p. a že I"alV~ § 42" odst. 1 tr. p., § 550, odst. 
v hieviclzi ZD dňa 28. jÚna,Pl93ll~tnyml roz~uclkami okresného 
v t:htre za d"a 14. augusta 1934' ~c. )- T 163;34-12 a kraiského 
obzalovaný A. E. sprostený obžaio~' J. To 430/34-18, ,pokial' nimi 
n'''podanie ž",loby pre prestupok ' ~ v smysle § 326, čís. 3 tr. 
o ochrane cti, bol porušen . záko~om ,~vy v lehote § 17, odst. 1 Ld''lmla 
oclsl. I zákona o ochrane ~ti. v ustanovemach § 14, odst. 2 a § 1 

D 6 vod y: 

Rozsudkom okresného s' cl ". 
obžaJovan,ý A. E. v srn 'sle u ~2; ~:nevldZl za cIňa 28. júna 1934 bol 
danej na n'eho pre ,pre!tupo~ 'I cls . 3 tr. p. sprostený obžaloby po 
§ 14 d t 2 " , ., pam "'vy podl'a §§ 2 5 d' Vo

e ,o s, , ČI'S. 3 záko.na o ochran e' , , o st. 1, CI,S. 1 a 
zaloby spáchal. obžalovaný tý ~ e ct~ Pre,stu;pok ten podl'a verefnej 
v !restnom pokračovaní proti n~r:, ze v ;I'evldz! za svojho výsluchu 
vysetruiúcim sudcom krajskéh. 'du, pre . upla.tkarstvo zavedenom pred 
hlásil okrem iného to.to'" K' ? sUk'u v r:htre dňa 13. októbra 1933 pIe-
. S '. . » ra~l!I1!S1 emUI uradu " B ' 
mg. . neoman1l'1 'preto pan 'č . ' som to10 vydleranie . t ' ',eva SOm ma,], dojem • t k' 
J'; so ~ rany krajinského úradu v B skor. ~ . ' z~ a' eto pokra,čovanie 
tvch urad?ílkov, ktorÍ> so mnou pri~H do o/~eobecn~, menovHe so strany 
I arlle oznamlť aj z toho d6vodu ' ~} u, a ?al Som sa toto vydj'e
strany týchto úradnÍkov poťažn~ 'Fc~nev~c s~m Clili, že by SOm bol, so 
by mne tito všeo'beme š'kodil' O I' b Pdnatelov prenas'ledovaný- a že by 
• 'h ' '1.« s o O' eme odóv d 'I k ze navr na stíhani;e došid súdu o lL ,', o ll! o resni' súd tým, 
odst. 1 zákona o ochrane cti . rfd ,plyn.uh ~voJmesačnej lehoty v § 17, 
ČUjúci .trestnosť. Povereník '~tá,t:el~~nej ,a zeje, tu preto důvod vylu
UspokOj 1,1, na,čo bol ten to do <:' ~a.stu.pltel stva sa s rozsudkom 

. ru en,y prezldllJ krajinského úradu, 
Toto prolI nemu ohlási,lo a( . 

sením za dňa 18 J'úlw 1934 odl Plrevledlo odvolanie; okresný súd usne-
ske' 'd' . va' wme tO' prij'al a sp' d ' mu SU II v Nitro. Tento ak . ': ISy pre 'Ostrel' kraj-
auguS'Ía 19:34 potvrdH v smyslie () § °5~~0Ia~ . sud r(}zsudkom za· dma 14. 
,udok z Jeho vraj správnych dli d ' o st. 2 tr . .p. prvostuňový roz-

vo ov a uznal krajinský úrad povinným 
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nahradiť obžalova,nému útraty odvoladeho pokračovaniac čiastke 

121 Kč. Proti rozsudku odvolacieho súdu, nebol v smysle § 556, odst. 2 
tr. p. prÍpustn~ opravný ,proS'triedok a stal S'a teda mzsudok ten ihned' 
pravoplaným. 

Oenerá,lna prokuratúra podala proH nemu v dvojakom smere opravný 
prostriedok pro zachovanie právnej jednotnosti, a to právom: 

I. Ako je z uvedeného zfeljmé, bol čin obžalovaného správne kvali
fi,kovaný za .preslupok pomluvy pod!'a § 2 zákona o ochrane cti, lebo 
obžalovaný tvrdil o urazenom úrade skuločno'sti, ktoré by ho mohly 
snižiť v obeonom mi,enení. činom tým bol ura'zený kra'jinský úrad, tedy 
úlad, ktorý je po zákone povnlaný k výkonu verejnej správy. 

Trestné činy uvedené v §§. 1 až 3 zákona o ochrane cti, smerujú-li 
proti takému úradlu, stihajú ,sa pod!'a § 14, ocllst. 2 z,jkona o ochrane cti 
na žalobu' verejnú, avšak so zmocnenim. V takých prípadoch zastu
puje obžalobu v smysle § 42, odst. I a § 4 tr. por. výhradne verejný 
žalobca a žaloba súkromná je tu zcela vylúčená, lebÚ' ani § 14, odst. 2 
zákona o ochrane cti, ani žiadny iný pr'edpis v tomto smere nestanoví 
výnimky z dtovaných obecných predpisov. Urazený úrad sám preto ne
niiže prevzíať zastupovanie obžaloby, keď verejný žalobca v ktorom
ko.J'vek štádiu pokračovani'a odopre zastupovať obžalobu. Tento právny 
názor plyn'ie aj z tej ol<iolnosti, že ustanovenie § 21, odst. 1 a 2 záJkona 
o ochrane cti dáva urazenému právO' zastupovať ·obžalobu ako súkmmllý 
žalobca po verejnom žalobcovi, upustí-li tento od stílh",nia, výslovne lba 
vo vedach, v ktorých je pripustná žaloba jak súkromná, tak vereljná 
(§ 14, odst. 4 a 5 z,jkonao ochrane cti); neustamovui'e však preclip;s ten 
ni'č o prevzati zwstupovania, obž",loby, upusti'I-U verejný ža,lobca od stí
h"n,ia vo veciach, v ktorých je prípustná len žaloba verejná. Ustano
venia § 42, odlst. 1 tr. pOL, ako odporujúceho preclpisu § 21 zákona 
o ochrane cti, nel'ze preto uži<ť v ,prípa!doch, v ktorých je prípllslná jak 
verejná, lak súkromná žaloba a pre.obor týchto príp",dov treba u,sta
noveni'e to va vŠ'etkých smeroch považ ov a ť za zrušené. Naproti tomu 
platí ustwnovenie to (nezrušené výslovne v § 42 záknna 'O ochrane cti), 
pokial' sa týka trestných ónov pmjj, zákonu o ochwne cti, stíhMel'ných 
s o. z ll' o c n· e n j,.JO len n a ž a lob u v e rej n ú, leh(} v tomto 
smere neodporuje žbdnemu predpj,su. Plaltí tedy aj pre tieto trestné činy 
výnimka v ňom za. všeobecných predpísov o prevzatí zastupovania' obža·
loby uvedená, to.tiž že mazený v prípadoch trestných činov stihatel'ných 
so zmoonenLm len na žalobu verejnú nemož,e prevúať zastupovani'ť ob
žaloby, odoprel-Ii jn zastupovať verejný žalobca. Dósledkom toho nie 
je urazený oprávnený ani proti sprosťuljíícim rozsudkom, vyne·seným 
v takých veciach a nenapadnutým verejným ža,lobcom, užiť opravných 
prostriedkov, lebo tento úkon je už prevzatíll1l zas,lu'povani>a obžaloby. 

Bolo tedy odvo.Jani'e, vznesené prezícliom 'kr"'jin'ského úradu, podané 
osobou, klorej k tomu nepri'slúcha právo. Mal preto už Olkresný s'úd 
v smysle § 549, odst. 2 tr. p. odvol",ni,e to odmielnuť. Neučini'l-I,i tak, 
mal to urobi,ť krajský súd buď v smysle § 550, odst. 2 tr. p. v sedení 
,;enátu, alebo' pod!'a § 554, oóst. 1 tr. p. pri odvolacom pojednávaní. 
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Krajský súd miesto toho o v k ' 
torne rozsudkom ZD dňa lf ,Y onanom odvolacom pojednávaní 
kraj inského úradu a uznal' t:~fusta J934 roz~odol o odvolaní 
volael.eho pokračovania T' o Ul a" povrnn)'m naJhradj,f 
o oclll'a.J1e cti, § 42, odsi. I y§ 5~grusII preclplsy § 14, ods·t.··~·2··~C'Y 
preto vyslovené ieh pmuše~ie. ' odst. 2 a § 554, ods!. I tr. p. 

2. Nesprávne je však ti' t .' . 
tak krajského súdu v Nitre

ez ~. anovrsko Fk okresného súdu v 
k podaniu verejnej žaloby '~Iltr~~ve.n~ ':..I,ch rozsudkoch dotyčne 
zákona o ochrane cti. s nyc Clllloch uveden'ých v § 14, odst. 

Pod!'a §. 17 d tl' , , o s , zakona o och ť . . 
neh.o činu s ti k r o. 111 'il O' ll! Ž a lob ran,~" c ,~)e vylúčené sti'hanie ,'; 
lobe oprávnená dozved" . o u, jesthze osoba k .' 

I . eVSI' sa o črne vi 'k ' h 
a cba nepodala súdll' žiado ť " , n~p OVl o výsl'ovne ", 
doby, kedy sa dozvedela o~. za tmstne stlhanic do dvoch . 
je. v § 14 odst 5 zák' I,ne ha os.obe vlinníkovej, Zásada o te'to' 
h . .' . , ona O' oe Ifane cti fa v, ,. '" J 

anla ČlllOV 'podl!'a §§ 1 .' 3 ' ZSlrena Íl'ez na .príp'dy .•..•. b az .. zakona o och ť ," 
o u, boly-li spáchané proti sudwvi' r~ll1e ~ I, ve rej II o U Ž a I ',' 

osobe v čilllnej' vOJ'ens'ke' I 'b ' vere].ne. m.u. uradníikovi alebo ' , , J s uz e a vzť h .. ľ .' 
mocI alebo povokmia. V t' ht " . '"o U]U~ I~ sa na vykon kh ,!Jf,WO,,' 

ktorá je tu pripuslná vedr.a~ S?kPflpad?Ch mu" byť tiež verejná . .• 
, u romn'e] 'poda'na' I I ura:ene] osobe k podaniu s:úkromne' ~ J, I' . v le lote, prilslúLIl<"" IIC.,"> 

presne uvedené, že lehota § 17 od j zal?by, Je tedy v zakone , . . ••.. 
pn súkromných žalobách ~ób' . ~t. 1 zakona o ochrane 'cti platí . , , . 
ktoré sú prip'llstné ved]'a s'k ec, 'je :nwk len pri tých verejných 
k bl"" 'll romnej žaloby a sú § 14 . 
ona 12Sle označené, Do.fčne ostM'n' '. ~. ,ods!. 5 cit. zá_ 

dotyčne verejných žalOb ~re" yeh vere]nych žalob, zvlášť ledy 
o o,chrane cti, II ktorý~h súkro~:~r ~ uvedené v § 14, odst. 2 zákona 
v zakone žiadneho obmedzeniH ČO do 7tl~ba de naprosto vylúčená, ni'et 
v § 22, odst. 1 a 2 zák. o ochrane ('o. y, o ktore] majú byť podané 
vykázané zmrooneni-e k vere' '" 1 Cll Je ,len. stana.vené, kecly má byt~ 
lehota S.fa. nO'vená v § 17 od~te] lza 

nt be., Neplati preto pre také ža,loby 
možu b t' ~". Cll. zarkO'na a s 'k 

'. ' .. Y podané aj po jej "plynutí' I vy. azom o zmocnení 
pre ob]ektívne prcml'čani'e trestnéh~Č~~u.~ o uplynuÍl'a lehaty stanovenej 

, P.on-eváč v tomto prípade _ ako už bol" ' 
urad, povolaný zákonom k'k ..0 spomenute - bol mazený 
slupok pocl!'a § 2, § 5 ~ds? 10n

:I, ve~ejneJ správy, a ide preto o 'Pre~ 
° ochrane cti, stiha~ý ~'" žalob' CI\ da § 14,. odst. 2, čis, 3 zákona 
ho.ta § 17, od'st 1 zákona o oChraun

vy 
t:a ~be vemjnú, neprkhádza tu le~ 

nované ' d" e c I' v'o ec v úvahu K d' 
v su y svoJ1lmi spO'mcnut' ,. _ , . '. e prez to. rne-

obzalovaného vzťahuj e ona leh~t~1 1 ~zsudkaml' ,vyslovily, že sa na čin 
obžalovaného pod.l'a § 326 čis 3 a

t
: e nebo,la zachovaná, a ked' preto 

zakon v Uistanoveníach § 14 od~t 2 ~ l'l ;proSb ly obžaloby, porušily 
cÍl, Bolo preto vyslúve~é p~mšen'ie lieŽ t' 'htOds!. 1 zákona o ochrwne 

N"" , yc o predpl-sov 
. ESle sudy nepresne označuďú lehotu § . ' 

ch za prem!čaciu. V tomto. do'. . • 17, odst. 1 zákona a ochran" 
.pre plse Ide o preminiUtie, ktorému zákon 
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kladie na roveň nepodanie včas obžaloby, tedy ide o iný, zvláštny dovod 
vyluču,júci zavede,nie trestného pokračovania. Preml'čacia lehota § 13, 
odst. 2 zákona o ochrane cti nemá nič spoločného s ustanovením o lehote 
predpísanej k podaniu žaloby v niektorých prí1padoch a s ustanovením 
o dobe k vykázaniu zmocnen!a. 

čís. 5773. 

Zlý úmysl, jehož je třeba ke skutkové podstatě přečinu podle § 14 a) 
zákona na ochr. rep. ~ ve znění zákona čís. 140/1934 Sb. z. a .n. ~ .ie 
v případech, v nichž jednání pachatelovo záleželo v rozšiřování tisko
pisu obsahujícího popu:zoován! rázu zde v úvahu přicházejícího, dán již 
tenkrát, věděl-li pachatel, že tiskopis popuzuje svým obsahem k ná
silnostem nebo nepřátelským činům nebo !c zášti proti jednotlivým sku
pinám obyvatelů nebo proti jednotlivci proto, že jsou stoupenci demo
kraticko-republikánské státní formy nebo demokratického řádu česko
slovenské republiky, a rozšiřoval·li přes to tento tiskopis. 

(Rozh. ze dn.e 11. prosince 1936, Zm II 235/36.) 

N e j vy Š š í s o u d. jako soud zrušovací zamí,n zma tečni stížnost 
obžalovaného do rozsudku kra,jského soudu v Olomouci ze dne 31. března 
1936, pokud jím byl stěžovatel u.min vinným přečinem podle § 14 a) 
zák. l1a OChL rep, 

Z důvodů: 

Zmateční stížno'st napadá rozsudek čí,selně důvody zmatečnosti podle 
§ 281, čís, 5 a 9 a) tr. ř. 

Dovolávajíc se prvého z uvedených důvodů zma'tečnosti, sÍÍ'ž.nnst 
vytýká fOozsucllm rozpor se spisy a n·edostatek důvodů, tvrdíc, že roz
sudek dospěl výkladem obsahu letáků »Ieh bin vom Kop! hi" Fu'ss 
au! rofe Demokratie eingestellt« a »Freiheit, Gleichheit, Brílderlichkeiti« 
k závěru, že v obsahu těchto let2iků nutno spatřovati pobwřování' proti 
demokraticko-republikán'Ské formě státu a popuzování k nepřátdským 
činÍtm a k zášti ,proti jednotlivým skupinám .obyvatelstva pro jejich ná
rodnost, jazyk, rasu, náboženství nebo proto, že jsou .bez vyznání, ač 
obsah těchto letáků prý tento závěr nepřipouští, a že tento svůj závčr 
neod Ítvo-dni1. 

Tyto vývody, jimiž stížnost uplatňuje ve skutečnosti hmotněprávní 
důvod zmatečno-sti podle §281, čís. 9 a) fr. ř. a niko,li formální důvod 
zmatečnosti, jehož se do-volává - závěr stížností předpokl'ádan,ý je rázu 
právního, nikoli skutkového -, jsou zcela bezpředmětné; neboť z roz
hodovacich důvodů vysvítá, že rozsudek 'ned.ospěl vůbec le závěru, o němž 
se stížnost zmi:ňuje, nýbrž že dospěl výkladem obsahu uvedených letáků 
k právnímu závěru, že tyto letáky popuzují svým ohsahem k zášti proti 
určitým skupinám obyvatelů, a to proti přJ.vržencúm německé sociálně~ 
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demokratické strany a ostatní h '" 
piny obyvatelů jsou stou enct d socla,hstlCkých stran proto, že tyto 
nebo demokratického řádu Č kemlokrahc~o-repubIikán'ské stMní 

P k '. es 'Os ovenske republlky 
o ucl Jde o. vývody stížnosti vě ' '. .' 

vodu zmatečnosti podle § 281 č' 9 n)ovan~ člselne upla'tňovanému d'. 
Stížno t . ' IS. a tr. r., nutno uvésti toto' U 

k ". s Je na omylu, má"1i za to ž . . . 
Jmym nepřátelským činům neb' e.popuzo.~a'~I k násN'no,stem nebo 

~~yvateIstva nebo jednotHvcům 'S ~d~ zaJh. proh Je~n~tlivým skupinám 
-. "publiky o rušení obecne'h . p. po u~tanovem z~kona na ochra' 
"cI t· o mm} Jen tenkrate d" I' nu 
ta n.o~ ,.J~~,Y'k~ :a,su, náboženstv1 nebo ' '.: '~Je-, se pro jejich ná~ 
nost prehlizl zreJmě ustanovení čl I z'k proto, ze JSou bez vyznání,; stiž. 
Sb. :. ~ n., podle něhož se vkládá :a' zel tne. 10. července 1934, Č. 140 
o. rusenrobecného míru § 14 ) t h. § . zak. nit ochranu republik 

PV~~~. I~ddmi pOpUzuje k nási,ln:ste~ o~~p~~:e~~~ ~Kdoč' v,eřejně nebo pře~ 
. I Je nothvym skupi,nám ob .yat~lů. , yll! . II1Um nebo k zášti 
JSou. sto~l~enci clemokratkko_rduhI'k' n:?o pro.h ~ednoUi'vci 'proto, že 
hC~Jho r.adu ČeSkoslovenské repUb~i,:;S't~ s:~tm formy nebo demokra_ 
IWe omUJe si v důsledku toho vůbec' es a se za přečin ... «, a ne. 
obec?ého mku podle § 14 a) ·k. ' ;pravou podsblu přečinu mšení 
za Vlnu kladeného. za . na ochranu repUlbluky, obžalovanému 

Nelz " . 
" . e pnznaŤ! oprávněnost námitce t.. . . • 

o nez Jele, ne!.ze spanovaNo Uzo. " s. Iznosh, ze v obsahu letáků 
sociálně-demokratické stra~ p;am. k zašti proti stoupencům němeCk; 
pak pop~zování k zášti protrn~'~s ,atnlch. sodaIistkkých stmn, tím mén: 
repu'blikans'ké stáiní formy a de!~~to, .ze JSou youp.enci demokratkko_ 
pUlblllkr- Neboť přihlíží-li se k v . , rahok;ho radu ceskoslovenské re
Spojem s textem těchto letáiků )}1~~~.azeO!m n,a zmíněných letácí:ch ve 
Demokrati'e ei:ngestellt« a »FreiheH ~~ ~on ~opf bis Fu'ss nur auf rote 
S\}~hlaslh s názorem nalézacího so:ud el:hhelt, __ Bruderlkhkeitl«, nutno 
v;zencI německé sociálně-demokratick~' ze v techto letácich jsou při
n:c~ socialistických stran hrub~ ,,' e. strany ~ též přivržen'ci ostat
da~I ~proto, že jsou stou enc' ,S~lIZOV~'~ll a zpusobern štva~ým na a~ 
a.9'emokratického řádu Č~skO,~I~~~ot~atJ,cko~r.~pubJ,ikánské státni !or;:'y 
te.z souhlasiti s právním závěrem ll> ,s. e r~pubhky; v důsledku toho nutno 
vy.k1c:d obsahu letáků, že leták alezacl.~o S?Udu, opírajícím se o tento 
p~lVrzenci'tm němeoké sOdálně_Xe~~k~'ZUJI~vym obsahem k zašti- proti 
~sech ostatních socialistických stra abcke ~trany a proti přivržencům 
k~~u svt?Jpe~ci demokraticko-repU'bl~kt:s~~~' s~:t tytfo Skupiny obyvatelů 

o ra ~ ceskoslovenské republiky. m ormy a demokratic. 

SkUlte'cu.o'st sUlžností zdůrazňovaná v. , . 
bamI do Národního shromážděni ' z~ letwky byly vydány před vol
zastupitelstva za účelem vOlebn~' zemskeho zastupitelstva a okresního 
tom nic měni,ti., ' I propa,gandy strany SDP., nemůže na 

Bezdůvodná je dále též " k . .. . 
O?ž~,lovaného nelze spatřov,,~t;~!/- Shz~oSŤ1,. ~e .ve zjištěném jednání 
Vilnl v pravém slova smyslu«) U ~r_~vlam z"2 luenych letáJků (»rozšiřa

. vazl- I se, ze letáky, o něž jde, byly 
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tiskopisy p061e § 4 ti:sk. zákona, je zřejmo, že pro posouzeni, zda nutno 
zjištěné jedniní obžalovanéhO' pokládati za rmšiřování uvedených 1e
táků, je směrodatným Ulstanoveni § 6 tisk. zákona. Posuzuje-li s'e však 
věc s hlediska tohoto ustanovení z!lkona, je zcela nepochybné, že obža-
10Viln,ý ony letáky rozšiřoval, kdyžtě jeho jednání záleželo· podle :skul
kových zjištění rozsudkových v tom, že letáky rozdával a dal je vyle
povati na veřejných místech v obci. 

Sku,tečnost stížností tvrzená, že obža,lovaný rozdával zmíněné letáky 
jaoko funkcionář strany SDP. z rozkazu krajského, pokud' se týče okres
ního vedení strany v době volebního boje, nemůže nÍ'C měniti na tom, 
že jeho zji,štěné jednání bylo rozšiřováním uvedených let<Í!kú po rozumu 
§ 6 ti,sk. zákona. 

V subjektivním směru VYŽ<ld\I,je se ke S'kutkové podstatě přečinu, podle 
§ 14 a) zák. na ochr. rep., aby pachatel měl úmysl popucwvati k n':'sil
núst.em nebo k nepřátelským činům nebo k záští proti jednotlivým sku
pinám obyvateJ,ů nebo proti jednotHvci proto, že jsou stoupenci demo
kraHcko-republikánské státní formy nebo demokratiokého řádu čes'ko
slovenské republiky, nikoliv i úmysl směřujíd k pobuřování, jak stížnost 
myl,ně předpokládá. Zlý úmysl, jehož je podle toho, co uvedeno, třeba 
ke 'skutkov,é podstatě zmíněného přečinu, je v pří'padech, v nichž jednání 
pachateIovo, záleželo v rozši-řo'vání tiiskopisu obsa;hujícího popuzování 
rázu zde v úvahu přicházejícího, dán již tenkrát, věděl-H pacha'tel, že 
určitý tiskopis .popuzuje svým obsahem k násilnostem nebo k nepřátel" 
ským činům nebo k záští :proti !jednoUivým skupinám obyvateli)· nebo 
proti j-ednoUivci proto, že jsou stoupenci demokrati:cko-republikánsM 
státní formy nebo demokratického řádu Česko,slovenské republiky, a roz
šiřoval-li přes to, úmyslně tento tiskopis. PřihHží-li se k uvedenému ob
sahu let<Í!ků, jakož i ke skutkovým zji,štěním rozsudkovým, že zodpo
vidání obžalovaného, že četl a proh'lédl si ony letáky jen zběžně, neza
sluhU!je ví,ry - svým tvrzením, že obžalov"ný četl ony letáky jen zběžně, 
n~pro.yádí sUžnost d:ůvod, zmaJtečno,s,jj podle § 281, čís. 9 a) tr. ř. podle 
zákona, ježto vycháZÍ! ze skutkového pře6pokladu rozsudkem vylouče
ného (§ 288, odst. 2, čís. 3 tr. ř.), - uváží-U, se nadto, že obžalovaný 
je poměrně intdigentní a že zná jako předák strany SDP. rozdH mezi 
poHtiokými zás3!d<tmi této strany a socialistických stran, zejména ně
mecké sociálně-demokratické strany, proti níž byly podle jeho vlastního 
tvrzení letáky hlavně namiřeny, nutno, souhlasiti s názorem nalézacího 
souelu" že obžalovaný věděl, že tyto letaky popU'zuF svým obsahem 
k zášti proH určitým skupinám obyvateJ.ů, a to proti při'vržencům ně
mecké sodálně-demo:kra,Hcké strany a ostatnich 'so-cktHstiokých stran 
proto, že tyto skupiny obyvatelů j'sou stoupenci demokraUcko-repUlbli
kánské státnÍ' formy a demokratického řádu, če:sko,slovenské repubHky. 
Ježto pak obžalovaný poclle zřejmého před.poM"du rozsudkového tyto 
letáky přes to úmyslně rozšiřoval, n~lze pochybo,vati o tom, že 'jeelnal, 
ve zlém úmyslu, jehož je třeba ke sku,tkové podstatě přečinu, jímž byl 
uznám vinným. Námi'tka stí!žnosti, že obžalovaný v tomto .zlém úmyslu 
nej,edMI, je .podle toho, co uvedeno, bezdůvodná. 

Trestní rozhodnuti XVIII. 35 
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S'l@tečnosti stížnDstí zdůrazňovaJné, že letá.ky byly obžalov.ani'l11t 
zaslá.ny krajským nebo okresním vedením strany SOP. k ro"ši!'ov>ni 
vOllebhím boji a že v době, kdy obža!ovaJný tyto letáky rozdával, 
rozši,řováníjich úředně zapovězeno (správněji řečeno, že ve ~~~i~l~~: 
době nebyla zápověd' rozši'řDváni jich nál'ezem soudcovským vvřknlu.t!, 
ještě vyhlášena), nenasvědčujf tomu, že obžalovaný nejednal ve zlém 
úmyslu, je,nž se vyžaJdufe ke S'kutkové ,podstatě přečinu mu za ví,nu kla·. 
deného. 

Nevěděl-U, obžal!o'van'ý, že se dopouští svým j·ednáním trestného činu, 
šlo u něho o nemalost trestního zákona, jíž se nikd,o· nemůže omlouvati 
(§§ 3, 233 tr. z.). 

že obžalovaný rozši,řovall I'etáky též v tom úmyslu, aby popu,zoval 
k násvlnDstem nebo, Ilepřátel,ským činům proti zmíněným skutpinám obyc 
.vale],ů proto, že j.sou stoupenci dell'okratitcko-republiká.nské státní formy 
nebo demokratického řádu česko,slDvenské republiky - v enumcíátu roz
sudkovém jest uvederro, že obžalovaný pDpuzoval rozšiřováHtím .oněch 
Jetáků nejen k záští, nýbrž i k násilnostem a nepřátelským činům -, 
nelze důvodně tvrditi,; neboť letáky obža],ovaným rozšiřované ,popuzo
valy, j<lk bylo již uvedeno, svým obsahem jen k zášti proH uvedeným 
slmpinám obyvatelů. UvážÍf-H se však, že ke sl<utkové podstatě přečin:" 
obžalovanému za vinu kladeného stačí po této stránce úmyslné popu
zování ·k zášti, a uváží-Ii se dále, že nalézad soud neshledal při vymě
řováni trestu přiltěžuFcím, že obžalovaný popu,zo,va! nejen k zášti, nýlbrž 
i k ná.silno~,tem a nepřátelským činům, je zřejmo, že stěžovatel nemá 
<lni v tomto směru důvodu ke stížnosti. 

čís. 5774. 

K vysloveniu viny niekol'ko spoluobžalovaných vo smere trestných 
činov podl'a zákona o oehrane úradov nestačí zislenie, že jeden z obža
lovaných orgánu vrchnosti vyhrážal - trebárs v pritomnosti druhých 
obžaloyaných - nebolo-Ii tiež zistené, že tito obžalovanl, ktori priamo 
nevyhrážali, zúčastnili sa jeho činu spósobom, ktorý by bolo možno owa
čiť za účastenstvo na čine priamebo pacbatel'a podl'a §§ 69, 70 tr. tlák. 

Právne úvahy o úmysle týchto obžalovaných musia byť založené na 
takej zistenej ieh činnosti, ktorú by bolo možno označiť za návodcovskú 
alebo . pomahačskú alebo spolupachatel'skú. 

(Rozh. za dňa ll. decembra 1936, Zrn III 387/36.) 

Na j vy š.š í s ú d v. trestnej veci proti V. O. " SpDI. prc dvoj
násobný zločin násil,i·a pwti orgá,nu vrchnosti odmietnuvši zčastí zma
t?čné s.fažno'sti obžalovaných, z úraJdnej povinnosti na z.ák!tade dóvodu 
,zmatnčnosti pod!'a § 384, Č. 10 tr; p. zrušiti rozsudky oboch súdov niž
. šieho stutpňa, pokial' sa vzfahova'ly na pri'Pad za dňa 13. auguls'Ía 1935, 
dotyčne obžalovaných V. O., E. R. a J. R. a uložH ,súdu prvej stohce, 
aby v tejto -časti znova pojec!nával a rozhodol; z úradnej povinnosti 
pod!'a § 35, odst. 1 poť. nov. zrušilI najvyšší súd rozsudky oboch nižších 
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'dov poha!' sa vzťahovaly na prípad zo dňa 14. ~u.gll'st~ 1935, do~ 
~učne' obžalovaných]. T. a J. R. a uloži;1 ,súdu prve] st?I,C~: ll'by aj. I tejto zrušenej· časU znova pojednáva,l a rozhodol; . zbyv~Juce č~st; 
zmatočnej sfažno'sti obžalovaný.ch, poki,a!' neboly odT~Hetnute, poukaza 

najvyšší súd na ,toto rozhodnutl.e. 

Z dúvodov; 

Pri reskúmaní rozsudkov nižších súdov z povinnosti ~':adnej pre
svedčil ·~a najvyšši súd, že· rozsudky tid<:, pokita.r sa' vzť"huju na pnp~d 
zodňa 13.augusta 1935,sú dOttyčne obz"lova,nych V. O., E.~. a 1-, .. 
vadné z d6vodu zmatočnostÍt pocl!'a § .384, č. 10 tr. p., lebo odovodneme 
rozsutdkovodporuie výwkovejčastit rozsudku.. . . 

Súd prve]' stoHce toUž VOl výrotkovej časti. svo]ho rozsudku uvačdza 
b • I . spolu a spol o ne doslovne že »yšichni 0.' za ovan! " .. , . 

dňa 13. ~ugu,sta 1935, ked' boH spri's<lhaným háj~,ikom F .. F .. pfllstIhnu:~ 
. tl" v y'h r á žal i s a tomuto s.nc ozbro]em ..... n 

PlrldPY a~enplo'd'; s· ~m ked' si mládenec do teba pustím, zdochneš,« na 
s!e ·ovne. », "'1 P dr t h t ob • h<ÍJjnik za strachu od ich prenas],eclovama upustI. o· a. o 0,0 -

~~hU výrokovej ča·sti roz/sudku, ktOTÝ odvolací súd. bezo zmeny ;prevz~l, 
v hrážaE tedy uvedenými! slovami. všetci obžalo:ll'm .• NaproÍl. tomu v do
v~doCh svojho rovs'udku, zitsťu1e 'súd ,prve) stohc~.', ze na .zaJkl~?el ~:~! 
že ohžalo'vaní »dň" 13. augusta 1935 bOlIt pyt;laclt, ...... ~e o za? fh ~ 
J. T. a ešte jedon z pyHákov malli pu/šky akeď I/~h haJMk F. pns I 0. 

rilytlačení., obža.lo,vaný J. T. mu s puslko.u •. v ruke V.x 
hr f ž a I je dokázané, žeobžalo,v<lní, spáchab trestny cIn v en~nclat~ 
rozsud'ku' ad I. utVedený. Hájnik F. konal, SVDjn úradnu povl'~n.o'st a keJI 
mu ob ž a I 'O van Ý J. T. s P u š ko Ul V r u k e vy hra z a I, chce 
tým zmariť jeho Ú'radn,ý úkon.« , ll' 

A' pod!'a výpovedi svedka F. F., poba!' ju rozsu.dok v dtovodoc CI-
tUlje Jpri pristihnutÍÍ pytliakov »ten vačšÍt z mch, v ktOTom pr~ k0t1f~O'~1 
láci; poznal obžalované!,o J .• T., zo vzdí,alenos,ti a,si 100 kw o·v cyl. 

roti nemu pušku" kncll'l nanho ...... « ......• 
p Tileto d6vody s:údu !pr\'ej stoHce doplnilI od~o].acl su~ Zls!emm,. z~ 
»obžalnvll'ní vystupovaa pri složeni ok clrotenych spDloc~e, ze z m~. 
dvaja.mali pušky, že obžalovaný]. T. chytIl pusku pro I 

h .. . k o V " F F že m ll! vy hr á ž a J. z a b JÍ 1 ll' ... ' .« 
a] ,n I .., R JR.· d t t Ý rOZJe tu tedy dotyčne obžalovaných V. O., E. . a '.' po :. a ~' ... 

dlel v obsahu výrokovej časti roz·su'dku,pocll'a ktOfeJ . vyhraz.ah ha]~
knvi' F. F. všetci obža!lnvaní, tedy aj .obžalovan,Í"tu vyrnen-~vamJ a,v n :. 

h ~' dov pod!'a ktory'ch dopustIl sa vyhrazDtk len obz. alovany J. T .. 
S'a' lil 'LUOVO " ': ,~ "t " 
Tento odpor v}'wkov'ej čas ti, rozsudku! a dóvodov tvon dovod zrna 0(-

t· d·l'a § 384 c' 10 tr. .p. ktoTého treba pocll'a § 384, odst. 5 tr. p. no'S I po . ,. . , . . .' I b k vy 
dbať vždy z úradnej povinnDsti. Tento rozpor Je zavazny, ~e o . '1'-

• I . h V DER aJ R vo smere zloonu naSI·la s,loveniu viny obza ovanyc· . ., .. ., ..• I I . den 
roti há'nikovil F. F. by nestači]to Úste·nie, že tomut? vyhraza en.)e . 

~. o'bža!t~v<lných hociwj v prítomnosti týchto, ked by nebolo .':.lSten.e, 
:e a·J· títo obžal~va.ní klorí sa priamyoh vyhrážok nedopu,stltlt, zucastmll z I J 35'" 
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sa na jeho čine sposobom, ktorý by bolo možné ozna6ť za úč"sten"tv., 
na čine :pri'ameho p",chate!'a pocl!'a §§ 69, 70 a 71 tr. z. 

Naproti tornu u ·obžalovamého J. T. sa tento rozpor nevyskytuje, 
dotyčne lohoto je shodne vo výroko,vej časti rozsudku ako aj v "'OIrn •• 

doch ústené, že sa vyhrážok dopustid. Bolo preto treba pod,!'a § 404, 
odst. 1 tr. p. a § 34, odst. 1 por. nov. zrušiť rozsudky nižšúch súdov do
tyčne obžalovaných V. D., E. R. a J. R. .z uvedeného dovodu zmatoč_ 
nosti a poukázať súd! prvej stolice, aJby v tejto časti znova pojednával 
a rozhodoI. 

Do,tyčille prípadu za dňa 14. augusta 1935 zismy 's,údy ni'žšieho s,tupňa 
vo, výrokovej časti rozsudku, že proti tam vymenovaným hájnikom po 
výzve, .aby od'loži1i zbrane, obža,lovaný V. D. z pušky vystreHI, a súc 
nimi chytený, proh zadržaniu 'sa nási'Hm bránil, kdežto ostatní obža,!o
vaJní S" dali na útek a ked' boH preillasledovallÍ' a vyzvaní, aby sa za'sta
vidi, aby mohli hyť ústení, odopreH tak uČÍlni.f a ob ž a lov a n Ý E. R. 
pro t i háj n i k o m v y 's t rel i I z a s ú h I a s u, p r í pad ,n e na 
pop u dob ža lov a n Ý cll J. T. a J. R. Hod tento obsah výro
kovej časti rozsudku by nasvedčoval skore'j činnosti návodcov.skej ako 
spolupaJchate'!'skej, boh aj obžalo'vaní J. T. a J. R. uznaní vinnými ako 
spohllpach'MeHa toholo trestného činu. 

Ani v dovodoch rozsudku súdu prvej stolice, ani v důvod och roz
sudku od'Vo,lacieho súdu neni zi,stené ni,č,čo by sa dotyčne týchto dvoch 
obžalovaných mohlo podriadiť ať už pod návodco'vS'kú aleho pachatel'
skú čill1nos,f. Súd prvej Sotoliee so zrete!'om k týmto dvom abža!lovaným 
uvádza v dovorloch len ItO, že »všetci obžalovaní ilste o tom v;edeU, že 
dvaja z nich málLpušlku, ked' išH spolu«, z čoho by ovšem n.emohlo byť 
odvodzované nič v neprospeeh obžalovaných J. T. a J. R., ktorl sa sami 
priameho n<Í!silia nedopU'stih. Od<vo;!,ací ,súd k tomu dodal, že ked' obža.
lovaní spolu pytlačiE, d'Vaja z nich boli ozbrojenI puškami, u,ž od po
čiatku fáta'li so stretnutim s hájnikmi, tedy »ma,li spoločný úm}Osel pri 
stretnutí s hájnikmi nebezpeč'nou hrozbou im prekáža'f vo výkone kh 
povnlania«. To sú ovšem len prá'Vne úvahy o úmysle obžal'ovanýeh, 
schádzajú však skntkové zi'stenia·, že sa tento úmysel aj u obžalo'Van<ýeh 
J. T. a J. R. prejavi,1 takou čiillnosťou, ktorú by holo možné označi,f 
alebo za noávodcovskú akbo za pomahačskú alebo konečne za spolu
pachatel'skú na zi,stenej čilnnO'sti obžalnvaných V. D. al'ebo E. R. Po
neváč najvyšší súd v důsledku zásady § 3,3, odst. 3 por. nov. s<Í!m také 
zistenia učiniť u,emMe, bolo treba v tejto časti zrušiť rozsudky oboch 
súdov nižši<ehn stupňa .podll'a § 35, odst. 1 por. nO'v. a poukázať 'súd prvej 
stoHce, <tbya'j v tejta ča'sti vee zmova prejednal a rozhodol. 

čís. 5775. 

Ani ten, ,kto si - mimo exekúcie, samoli'ol'ne - vzal od S'Vojho 
dlžnlka do držby radiový pdjimač cierom zaistenia S'Vojej súdom uzna
nej pohl'adávky, nie je zbavený povinnosti opatriť si povolenie Iru pre
ehovávaniu prMroja. 

(Rozh. zo dňa ll. decembra 1936, Zm III 561/36.) 
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Najvyšší súd v 
atd'., zm,atoonú sťažnosť 
zamie,tol. 

. . ti R L pre prečin krádeže trestne'] veCl pro ... .. I' 
obž~lovanej čiastočne odmletol a Clas ocne 

Z d6vodov: 

'd ťažovate!'kaJ rozsudok vrchného 
pod!'a § 385, Č. 1 a) tr. p.?aPta a

t 
s, I bo len preto vza,la radiový 

, .. '·n me Je res ny e , ' 
.údu z d,6vod~, ze Jej Cl: , ab si zi~kala záložné (zástavne) pr~vo 
prijímad aparat do svo]'eJ dnby, Y hl'adávky bez užíva,nia aparatu, 
na poi'stenie svojej súdom uzualll~J po, 
k čomu· vraj nepotrebovala konce'Sle. . t 1 'k 

. 'kl d á Preóiln podil'a § 24, ods. za. 
Zmato,6ná sťažnosť Je b, ·ezza: 'a nh' 'anl'm ra.diotele!onného zana-

. d ' ž preeovav . 't 
C' 9/1924 Sb. z. a n. Je 'any u, Č· ch'cela obžalovaná apara \.I 
. . N ' tedy vyznamu I , t 

denía bez povolema. ema . "k t', I·e·n za'lo.žné právo' na apara:. 
. d' I . " ch cela Sl ZIS' a . (1934) užívať, alebo OIe, a, :eJ CI, . , V"stnikw min. sprav., ročnik XVI. " 

pod!'a sdelenia, uvereJneneho~ vO~,te tele ratov' a obchodu prejavlly sice 
_ sdelenic Č. 45 min,isterstva pos a , 'hg od' lOVy' ch ,pfi.stroJ· o.v usehova-

, 'h zabavenyc r~ . . t t 
súhl,"s ,s tým, ze k use o~e .' .. t b'ú zvláštneho, povolema, .o o 
telia pod!'a exekučného zak?ua n.eb? ~~v~~ú ktorá mimo exekúcie, sa
opatrenie však sa nevzťa:hU1 ~ na o za . d ~by 
!Oovorue vzala radiový .aparat do svoJeJ r . 

čís. 5776. 

.. " , § 384 čís. 6 tr. p., bol-Ii odsúde-
pokračovooíe, je zm~tocne ~t~a odst. 2 tr. p. za obhájcu a~vo~át, 

nému ustanoveny :' pn~ade §. 'r trestných veciach omacenych 
ktorý nie je opravneny obhalov~kor~ek vinník bol v základných roz: 
v § 36 a) zákona na ochr. rep., a . aniu úhrnného trestu, odsúdeny 
sudkoch, slúžiacich za podklad k vymer 
pre' zločiny \"ojcnskej zrady. . 

d ' 11 decembra 1936, Zrn IV 709/36.) 
(Rozh. zo na .' ,. 

• • oj' J B odsúdenému pre zlncllO 
Na j v y Š š í s ú d v trestn';J vecI ');l~~e ·d6~odU zmatočnosti pod!'a 

vojenslkej zrady, z ú,:adneJ n~t\~~o~~udok krajského súdu O' sjectnote-
§ 384 Č. 6 tr. p. zrusl,1 uapa nU Y . d otení tre'stov jedinal a rozhodol; 

, I '·1 mu aby zno'va o sJe u . 
nom treste a Ul OZl, I" T ,'h dkázal na totOI ro.zhodnutl:e. 
zmatoónú sťažnost odsudene 00 o 

D6vody: 

, b 'lo mzhodnuté O' sjednoteni treslov na svO-
Napadnntym rozsudkom o d 'd 'bol v trestnici v Leopoldove 

bode presahujúcich dv~ ro~y a ~I S\ eny kého súdu ktorý je povol'aný 
v treste, tedy vo vazem ml~~n~~e:í t~:~~ov. Balo pretopodl'a,.§ 518, 
k vyuesemu rozsudku o S)~ 'd' obhá'jcu z úradneJ povrnnostI , 
odst. 2 tr. .p. treba ustanovIt odstl enemu 
lebo zvoleného obhájeu nemaL 
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Pri pojednávaní o sjednoto ; t. . 
novený o'?hájca Dr. R. W. Pre~~~:~~v)~/ntomný <tko z úradu usta_ 
tresty u,fcené rozsudlkami kraJjského súl ly sje~:roteneho trestu. boly 
tedy p,re trestné činy uvedené v § 36 u) pre , zlochno: vo]enlskej zrady, 
v ktorych podl'a § 36 b) tohot 'k a, odst. I zak. na ochr. rep 
zapfsaná do, SOZD8Jmu. ohháj~o; '~pz~ Ú'na ,maže byy ob~ájcÚ'm len OSOb~ 
a pod!'a § 9, odst. 2 zák. Č. 130/I~a3v6n~r;;ch obhaljovat ~ tý'chlo veciach 
s~ny soznam o'sób o'Právnenýeh obha' .. r'" a

t 
n" poba'l nebude vyhlá_ 

"yeh v § 36 <t) od·st I z.k h ]ov,a v rest. nych vecI'ach uvede_ 
, ,. w na oc r rep obh" . 

p~somný sl'ub pod!'a § 36 bl iohoto z "k . ' ., , ' , ~jCQiv!a, ktorf vykonajú 
sudu, v ktorého obvode 'sa pokra.c- a onaka k~orych preZIdent vrchného 

P d·l' ' . ovame ona ako obh..·· . 
. o I a ura,dného sdelenÍla u'Stanoven' ," '. ~jeov pnpUlstí. 

zml'eneného sozaamu' , y ob~ajca nem anI zapísany' do 
I ' ' aml sa nevykazal slozen' I' b 

pac J a § ~, odst. 2 zák. č. 130/1936 Sb z a n lm s u ~ a z~nocnením 
teda opravnený odsúdeného obha'ov~ť' .' Ustanoveny obha/jca nebOli 
z čoho plynile, že rok verejného ' J. d ,pn roku .o sjednotenf trestov 
ktorom v tomto prípa,de bola pr~oje na~a,ma ,o sjednotení trestov, pri 
§ 518, odst. 2 tr. p. nezb taá boi,~mn~s, oprav'~eného, obhájcu pod!'a 
prítomnosf prehlasuje zákon ~a ne ~n:nr v nepfItom~osti osoby, ktorej 
mal za obháj'cu ,os'obu op a' , zh Y nu, lebo o odsudenom,l<tory' ne .. ' . 'r vnenu o obha' ť . -
obh~~cu nema!. Konalnie rorku vereoného J.o,va.' tf1~ba mať za to, že 
Obhaj Cil' v prípade, v ktomll je obh11' b . pOj,ed~ava.nta ~ neprHomnosti 
§ 384, Č. 6 tr. p., ktorého zmatku tr ]0 a p.~vmna, zak}'ada zmátok pod!'a 
tr. p. vždycky dbať z u' r"dn . .oba P?ol a pos'jedneho odsta,vca § 384 

w eJ povmnosŤ1. . 

čís. 5777. 

Byl-Ii civilním rOzsudkem soukromo r' , 
zen~mu .iiž, přiznán, nelze rozh.odovati ~ ~::::t!'žaro~ (§ 4 tr: ř.) pOško
zem trestmm. . e naroku ope!ovně v ří-

(Rozll. ze dne 14, prosince 1936, Zm I 1139/36.) 

~ ~ j v y Š š í s o II d jako. soud zrušo" _ . , 
sedanl zmateční stížnosti' obž I 'h vaCI zamltl v 'neverejnem za
skliho soudu v Česky' ch B·.ud- a ov~nhYc J. S. a A. S. do rozsudku kraj-
v t I' ejov,clc ze dne 3 září 1936 .. -zova e e uznáni vinnými' J S 10 -- d' " JImz byli stě-
A, .. S, zločinem spoluvinj~a P~d~~~~m ~~Ievodu podle §§ 197, 200 tr. z., 
JejIch odvolání z vy' rok,u· o tre.st p h ~§. 5, 19.7, 200 tr. z., odmítl 

u a nevy o'vel od I' , A o soukromoprávnich 'nárocích vyho _I _ k V? ~fl1i . S. z výroku 
roku a výrok ten zrušit ' ve vsa odvolam J. S, z téhož vý-

Z důvodů; 

Bezdůvodné je odvo,j<iní obžalovanéh A .. 
byla uložena náhrada škod ve .. , o . S, z vyroku, kterým mu 
Škoda tato _ obžalovany,J t VtY~1 2.740 Kč Soukromému účastníku, 

, I dk ' I o.S a ne aH! nepopřená '''''' 
vys e . y trestního řízení zell'ména p_ -t' '- I vyse JelI byla 

, . rec cnym pravoplatným rozsudkem 

- čís, 5778-
551 

C 103/35-2 okresního soudu v T., zcela bezpečně zjištěna a právem 
proto přiznal soud, řídě se předpisy §§ 365 a 359 tr. ř. poškozenému 
soukromému účastníku náhJ"adu této škody, způsobené mu trestným či
nem obou obžalovaných. Okolnost, že náhrada této škody bylaJsoukro
mému účastníku phznána již pravoplatným ro'Zsudkem ci"Uního ,soudu 
pfO'ti J. S., jakož i okolnost, že je proti A. S. v této, věd ·vp r o u d u 
odpůrčí spor C 132/35, nemŮže nic změniti na' této povinnosti trestního 
soudu a na jeho právu, přiznati soukromému účastníllm náhradu škody 
v řÍ'zen[ trestním proti spoluobžwlovanému A. S. jako 'spoluvinní'l<u. 

NaproH tomu byl obžalovaný J. S. podle spi:sů C 103/35 uvedeného 
soudu, které byly při hlavním přelíčení' čteny, pravoplatným rozsudkem 
z 13. červenCe 1935 již odsouzen k z,"placení právě uvedené částky. 
Nalézad soud, přiznalv soukromé'mul účastníku 'háhradu v uvedené výši, 
měl zřejmě na zřeteE citovan,ý rozsudek. By'i-li tímto rozsudkem poško
zenému nárok již při:znán, mimo rámec trestního řízení, nemělo býti 
o tomtéž nMoku opětovně rozhodováluo v trestním ří'zeni. Bylo' proto 
odvolánI J. S., v tomto směru odJl.vodněnému, vyhověno a napadený 
výrok ohledně něho zrušen. 

čís. 5778. 

Zvýšil-Ii odvolací sov.d obžalovanému k odvolání žalobcovu pod
statně trest uložený mu soudem prvé stolice, obžalovlIfIÝ má prá\'o na
padnouti rozsudek zmateční sliŽ!l1ostí podle § 385, čís. 2 .tr. ř. pro ne
pOVOlení podmíněného odkladu výkonu trestu, i když se z tohoto důvodu 
neodvolal proti rozsudku p,rvé stolice. 

Byl-Ii obžalovllflému za použití § 92 tr. zák. slov. uložen lrest peně
žitý, jest dobu, kterou ztrávil v zatlmním zadrženi, započítati ve smyslu 
§ 94 tr. zák. do uloženého pen ě žité h.o trestu, nikoli do trestu ná
hradního, a v dus ledku toho prohlásiti příslušnou část náhradního trestu 
na svobodě za odpykano.u; porušeni této zásady je Mlatkem podle § 385, 
čís. 2 Ir. ř. 

(Rozh, ze. dne 15. prosince 1936, Zm IV 657/36.) 

Ne j v y Š š í s o II d, ,přezkoumav tres~ní věc proti A, S., obžalovanému 
pro přečin podle § 400, ods'!' I tr. z., zmateční stížnO'st obžalovaného a 
jeho zvoleného obhájce zčásti odmítl, zčásU zamftl; z úřední povinnosh 
z důvodu věcné zmatečnosti uvedeného pod bodem 2, § 385 tr. ř. zrušH 
nejvyššf soud rozsudky obou soudů nižších stolic ve výrcJku o započí
tání předběžné vazby do náhradního trestu a vyslovil, že se podle § 94 
tr. z, obžalovanému započltává do peněžitého trestu doba ztrávená v za
Umním zadrženi od 31. května, do 1. června 1935, čímž se peněžitý tres,t 
jemu uložený považuje částkou 40 ~č za zaplacený; v důsl'edku toho se 
i z náhradního trestu 20 dni vězení, určeného rozsudkem vrchního soudu 
,)IO případ nedobytnosti peněžitého trestu, považují 2 dni za odpykané. 
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Z důvodů: 

Rozsudkem vrchní,ho soudu byl obžalovanému k odvolání 
žalobce trest uložený soudem první stolice pod.statně zvýšen. 
mu proto právo napadatí rozsudek zmateční' stížností z důvodu zmateč_ 
hosti podle 2'. bodu § 385 tr. ř. pro nepovolení podmíněnéh'Ú OOSOllzen'. 
í 'když z toho důvodu nE1poda:l, 'Odvolání pratí rozsudku soudu 
lice. Zmateční sHžnos!i nelze všaJk přizn.atioprávnění. y 
stohc se nemýlHy a neporušily úkon, když z důvodů uvedených již 
v rD'zSUldkusoUldu první, stolice uzna'ly výkon ulož'eného trestu za po
třebný k dosaženinápmvy obžalovaného. Zmatečni stížnost byla z toho 
důvodu v této části podle 1. odst. § 36 pnr. nov. zamítnuta jako bez
podstatná. 

Soudy ni,žškh stoHc, uloživše obžalovwnému při použití § 92 tr. z. 
peněžitý trest, vyslovi,ly zároveň, že podle § 94 tr. z. má se mu započi
ta,ti do náhradn,íh'Ú trestu doba, kterou ztrávil v zatímním zadržení od 
31. května do, 1. června 1935; nezapo'čítaly však tuto dobu, ",trávenou 
obžalovaným v prozatímní vazbě, do uloženého peně'žitého trestu, jak 
před,pí'su1 e § 94 tr. z. 

K této vwdě, tvnřid důvod zmatečnnstí podle 2. bodu § 385 tr. ř., 
bylo podle ,předpl'su pns!. odst. § 385 tr. ř. příhlížetí z úřední povínno,stí, 
neboť se sta'la v nepwspěch obžalovaného potud, že by v případě mož
nnsti za'placení peněži,tého trestu' musel platiti tento trest v celé ro'zsud
kem stamovené výšÍ'. Nejvyšší soud proto zmši.], rozsudky obou nížších 
soudů ve zmíněném výroku a rozhodl., jak je uvedeno v enundátě. 

čís. 5779. 

Opověď odvoláni z výroku o trestu není zároveň opovědi odvoláni 
z výroku o ztrátě čestných práv občanských podle § 32 zákona na 
ochr. rep. 

(Rnzh. ze dne 16. pmsí,nce 1936, Zrn II 521/36.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční, sHžnost 
obžaJlovaného do rozsmllku krajskéh'Ú s'Úudu v MOďavské Ostravě ze dne 
3. ledna! 1936, pokud jím hyl stěžnvatel U'znán vinným zločinem pndle 
§ 15, Č. 3 zák na ochr. fep., přeči,ny podle §§ 14, Č. 1 a 15, Č. 2 zák 
na ochr. rep., pře'činem podle § 24 tiskového z1Íikona a pře'stupkem podl'e 
§ 15, Č. 4 zák na ochr. r€IP., a odmítl odvolání státního zastupi,telství 
z nevyslovení ztráty čestných práv občanských u obžafovaných F. T. 
aJ. T. 

Z d ů vod ů: 

Odvo],{!TIí státního zastupi,telství z nevyslovení ztráty č'estných práv 
občanských" obžalovaných F. T. aJ. T. bylo odmítnouti jako, opnžděné. 
Státní zastupitelství ohl1Íisi'I'Ú totiž v zákonné třídenní lhůtě (§ 294, 
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. .' d v' roku o trestu; že pouhá opověď od: 
odst. 1 tr. L) odvolanl Jen co o Y b' i odvolání z výroku o ztra\e 
volání z vy' wlm o trestu neza,hrnu]e v so ~ . prv'nl'ho a předposledního 

, 'ť. vně ze srovna,m ' . 
práva volebmho, V~SVI a zle '1 t u,šovaCÍ soud ji,ž opětovně (Vtz ze-
odstavce § 283 tr. r. a vySIO~I) Je~[kož pak právo vo'j.ební tvoří p~dle 
'ména rozh. č. 3496 Sb. n .. , ',,' oučást čestných práv úbčanskych, 
~ 32 zák. na ochr. rep .. du1e~l'tou s t T čestných práv občanských 
musí o opovědi od~oláTI1 z, v~roku ~nf ~a ~uhéhO výroku o ztrá.tě prá~~ 
plati>ti totéž, co pl ah o o:povedll~d~OI . otu o trestu nelze pokladatl lez 
volebního, takže opověď. odvo an\ '-t~Y~~slných práv občanských podle 
za opověd' odvolání z vymku °r~t~a o~volání' stáJtniho zastupi,tell~tví ~d-
§ 32 z:5Jk. na ochr.. rep. Bylo P d' odvola"nl' z nevyslovem ztraty . . 'd' . kd ' prove em ' " . , " 
mítnou.h pko opoz, ene, yz d' . udu teprve po u'plynutI tn-
čestných práv ob,čan;ský'ch bylo po ano so 
denn1 lhůty opovedm. 

čís. 5780. 

cl • nenom odklade výkonu úhrn
Aj ked' krajský súd rozhodol () P',{) m,eostatny' ID usnesením, je proti 

... . účasne vymera sam· 1 . 
ného trestu, .. ,ory s, '. ,.·točná sťaŽllosť a nie odvo ame. 
tomuto usneseniu pnpustna len zrna 

(Ro,zh. za, dňa 17. decembra 1936, Zm \ll 584/36.) 

. . ". M G 'pre zločin sprene-, , . . d trestne] veel pm.1' . .. . , ' 
Na j v y s S I' S U. v ,'d .. M G .proti usnesenm Kral-

··t - . st'aznosť ndsu ,eneJ . . . h 
very zamieto:l zrna 'Ú~,~u . l' dmienený odkl'ad' výkonu li rn-
ského súdu, ktorým Je] nebol pnvneny po 
ného trestu. 

. . dll' ,§§ 517 a 5\8 tr. p. a § 6, Čí,s. 4 zák. 
KraJj'ský súd, rozhodu]uC 1'.0 al_ d- ~7 apríla 1936 jednak rozsudok, 

/1919 Sb "n vymeso . na ~ . - . d . M G 
čís. 562 " . Z. ~. -., 518 t P vymeral oclsu ene] . . 
podYa kloréhO', v smysle §§,517 a soni:' ,p~d.ra ktorého v smysle § 6, 
úhrnný trest, a jedn.aJk zvlastne usne" 't~vil že uvedeným rozsudkom 

'k "562/1919 Sb z a n. vys, . 
čis. 4 Za! .o'~a CI'S.. . . . b fbezpodmi1eneone vykonany. 
vymemny uhrnny trest ma Y I . 

. ", '.du odala odsúdená M. G. »odvo am1e« 
Pro,ti usnesemu kra]skeho su ' , PI- ie pnelmieneného odkladu 

na ziuk].ade § 385, čís. 2 tr. p. pre nepovo en 

výkonu úhmného trestU. d' nom o-dsúdení ktoré malo 
. . k'h 'dll o po mlene ,I I 

RozhodnutIe kra]s. e o su - "h ného trestu je súčiastkou to-
. . d udku o vymeranl u rn ' , . dk ko 

byť pop.te .o rozs ' '. d bené t' mže '1pravným prostne ' 0>01, a 
hotn rozsuelku a pret~ Je po ro . te Y§ 7 odst. 3 zák. č. 562/1919 Sb. 
výrok o vymeranom uhrnno:" tres'

h 
( 'ho trestu je pnclYa § 426, ČIS. 6 

z. a n.). Proti rozsudku o vymere:St~~,n:matočná,sťažno,sť, ktmú _;ulo-, 
a § 518, predlP'osl. od~t. t:. ~. pr p dYa § 426 odst. 2 tr. p. m1Íi preskumat 
žil~li úhrnný trest krajsky sud -:- pO'k Y ek k~aJjský súd o podmienenom 
najvyšši súd. Z toho plyme, ze ac n v . 
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odklade výkonu úhrnného trestu rozhod 
~orolatJ tomu to usneseniu prípus'tná tiež le'n

OI 
samI o.st~tným u'snesenim 

m,e, ' , , zrna Ú'cna sťažnosť .' 
V A anl'e 

dosledku toho najvyšši súd ' , 
Spravne .pomenovaný ako odvo,lani~hlaseny ?pravný prostriedok _ 
(§ 30, odst. 2 por nov) kl' povazoval za zmaločnú 
pisu § 7 zák. č. 562/ui19

0
Sb orej rozhodova~ v d6s1edku cit. Už 

pI,sane podl'a posl odst § SIS' z. a n. v zase daní senátu ako j' 
nosť t· . . tr. p 'pre k' .' e I pro I rozsud'ku krajskéh 'd . , pres umanle zmatočnej 

o SU u o vymere úhrnného trestu. _ 

čís. 5781. 

Zemře-li soukrom' , I ' . 
ři~iti, prohlásila· li OSlb~ °tomce 

po p:od~ni, zmateční stížnosti J'est .. 
ch) že trv' " u Opravtlena (§ 15 d t ' JI vy_ 

, a pn trestním stíháni (§ r d t ,o s. 2 zákona o ochr 
Musí proto ten, kd trv .,:>, o s. 3 téhož zákona). . 

§ 390, Ods~ 1 tr. ř. vešk~rr n~:a~rt trestním s!~hání, nahraditi POdle 
=~ 3 tr. r. veškeré útraty Obhajo';;;n~re:UOSJlh 0l' rklzeni a podle § 393 

. , o- I e zprošťujícímu roz~ 
(Rozh. ze dne 23 '. 

. . pro.smce 1936, Zrn I 51S(36.) 

NejVYšší soud' k 
zemřelého s k ' ]a! o 'soud zrušovací za 'll 
. h b ou romeho žalobce K K ť'hl'" ml' zmateční stížnost 

;~d~~ r:,t~js~é~oK~toddle § 15 ,zákon~' ~Sl 1~~:)~';3r~~lá;ení POdanému 
d 15 'll" treslmho jako't .. a n., do fO.z-
ne . dubna 1936 j', 'b "z o sO'lIdu kmetského v P 

:proštěn obž~Ioby pr~ p~~~ín ~~dfebzalovaný P?dle § 259, čís, ~a~~. ~~ 
. a n., po pnpadě pro přestll ek ~§ 1,2,3 z,akona .Čís. 108/193-3 Sb 

z. a n. p P dle § 4 z"kona Čí,s. 124/1924 Sb: 

, Bratra zemřelého 'soukroméh ' , 
nyl!] hraditi. náklady tre'st "h .. o ;aJ.obce uznal nej'vyšší soud . 
pr' 'h m o Hzenl a " . pOVlll-

Stí~~~~t °ž~~~;~f~~:;~y ji~~ž ~p~~vení P~:~;~~:I I s~~~~lo;~~~~'ilIustú~:aty 
toto rozhodnoutí vyro u o utra-tach prvé stolice od'k' °llce, . , 'aza - na 

Z důvodů: 
V Souzen' " , e veCI podwl soukro " • 

ved~ill zmMečni stížnosti. Jak ú~~ :al~bce, K: K. včas ohlášení a pro. 
sou ': t!estní'ho v Praze ze dne 1 ne OSVedceno dopisem kra\Ského 
klOmy zalobce K. K dne 12 Č' . prosince 1936, zemřel potom so 
~~?méžalObě podle § 15 zák. Č. ~~~/~91~3~b nezanechav jiných k so~= 
17 z ,Sourozence, z ,nichž prohlásill bra t k z. a, n. oprávněných osob 

. c~rvna 1936, že trvá při trestním S[ih~O~~ romeho žalobce J. K. dn~ 
, Je.zto toto prohlášení, vě •. " 

laik. c. 108/1933 Sb. z. a n. ~~=n~v~~s?ve ~yhov'Uje POdmínkám v § 15 
nym, ylo s ohledem na ně v trest-
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555 

ním ři.zení pokračovati a vyřidi,ti zmateční stížnost podanou soukromým 
žalobcem K. K., později zemřelým. ~ - - -

Pokud jde o výrok o útra-tách, uvádí se toto: 
Právo určitých skupin osob, trvati při trestním stíhání, zemřel·" 

soukromý žalobce ,po podáni žádosti za trestní stíhá:ní, bylo odchylně 
od dosavadního zákonodárství, (§ 495 tr. z.) no,vě upraveno § 15, odst. 3 
zákona čís. 108/1933 Sb, z. a n. 

Ve příčině otázky útrat neobsahuje ten.to zákon žádných zvláštních 
předpisů, jaM vysví,tá i z § 34, odst. 2 tohoto, zákona, kde byla upravena 
zvláště toliko otázka ručení za útraty, je-li sOllkromým žalobcem orga
nisace, která není právnickou osobou, nebo periodický tiskopi's. 

PlaU proto pro případ § 15, odst. 3 zák. čís. 10S/1933 Sb. z. a n. 
zřejměpředpi,sy trestního řádu, které nebyly v tomto směru změněny 
nebo zrušeny, 

Mus;' tedy soukromý žalobCe, jenž setrvá při trestním stíhání, nésti 
zajísté důsledky tohotO' svého projevu a nahraditi podle § 390, odsl. I 
tr. ř. veškeré náklady, zejména i podle § 393, odst. 3 tr. ř. veškeré útraty 
obhajoúní, doMo-li ke zprošťují,címu výroku (nehledk k phpadUl § 34, 
odst. 4 zákona čís. lOS/1933 Sb. z. a n., který lUl ovšem nepřichází 
v úvahu). 

Pro s'právnost tohoto stanoviska svědčí i obsah důvodové zprávy 
(6s. 830/1930), kde se uvádí na str. 27, že »uvedené osoby - rozuměj 
osoby uvedené v § 15, odst. 1 - n a s t ll' P ují V p r á voz e ll' ř e
lého«. 

Bylo proto v tomto případě ulO'žiti soukromému žalobci ~ bratru 
zemřelého soukromého žalobce K. K. - náhradu všech nákladů, a to 
netoliko Hzení zrušovacího, nýbrž i nákladb treslního řío:enÍ' vůbec. 

Tím po,,,bývá platnosti i usneseni nalézacího soudu o. náJhradě útrat 
řízeni prvé stolice z 15. dubna 1(136, jež bylo vydáno, za zcela jiných 
předpokhdů, totiž v době, kdy ještě žil} původní soukromý žalobce K. K., 
a které až dopO'sud nenabylo' právní moci n<isledkem podaJl1é stížnosli 
a "mateční sHinos!i. Tímto rozhodnutím stala se bezpředmětnou i stíž
nost podaná hlujíd stranou do tohoto útratO'vého výrokuprvnf stolice, 

čls.5782. 

K pojmu )}rvačky« podle § 143 tr. zák. stačí zápas, při němž jednou 
ze stran jsou aspoň dva lidé; nerowoduje, že se rvačka vyvinula tak, 
že se utvořily ze rvoucích se lidí dvojice, a to tím méně, vystřldali-li se 
v nich útočníci. 

Ustanovení druhé věty § 143 tr. zák. připadá za ostatních podminek 
této. stati zákona i na toho, o němž je pochybno, že vlQoženi ruky s jeho 
strany přispělo ke smrticímu zranění, nebo dokonce jisto, že tomu tak 
nebylo. 

(Rozh. ze dne "23. prosince 1936, Zm I 1198/36,) 
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NeJ'vy'" '. s S I S o u cl jako soud z' . 
statnl.ho zastulpitelst . d . rusovacl vyhovél Zl11ateč . 
9 '.' VI o rozsudku k a' k'h ni >":"'10'1 . flJna 1936 jlokud ", b' , r JS' e o soudu v T1ibo' 
§ 2 K9' '. 'Jim yh obzalovaní J K J re ze 

~ , c. 2 tr. r. obžaloby pro zloči '. a . M. zproštěni 
rOzsudek V napadené části' . k n podle § 143, druhá věta tr z 
ny' . , d I ]a o zmatečny' a lb'" 

ml, ze· ne 27. dubna 1936 R " mna· o a obžalova,né 
pov~talé, která ZPůsobila 'ehvo . ve rvacce mezi nimi a Jaroslavem 
c,e,m,; se však nedalo určiti Jkd hsmrt, na taroslava K. vložiH ruku 
tezkcho poškození na těle 'pod~e '§o t~~rttelne zrani,l, čímž sp,;chali ' 

r. z. 

Z d ů vod ů: 

, RozsLidek, který zůstává nedotčen .. 
neho F. J. a ve výroku Ú'svobozu'-'" ve :ywku odsuzujícím 
ve výroku, pokud 'j',im by,ll' o'b' I JICH'; obzalovaného V. H. J'e 
t ' za Ovam J K J M ' r.. r. osvobozenu od obžalob . I ,"' . a. . podle § 259 
zmateční stížností státního z~, ~:o z OC!l1, podl'e § 143, druhá vět~ tr 
v?d z~atečnosti pod]'e § 281 s čťt~l~tVI, ul~latňují'Cí číselně jediné' , 
neho zal'ob~e nelze upřfli op;ávnění ) tr. r. Zmateční sÍÍ>Žnostl veřej_ 

Na,lézacl soud zjístil 'e . . 
straně jedné a obža]ov~n:; nMrve se rv~H ]aroslav K, F. J. a K '. 
:va.';k'y zas1iMi Obžalovan?] JÍ<: ~ ~a ~tr:nke ~rmhé, potom že do Ťéto 
jed~7 chumel, který však~et~valdlo~h~ , z~ se ze všech šesti utvořil 
]rv~ a se rozděli]a na rvačkm v párech '. ~e. ať s~ utvořily dvojice a 
" . s K, Jaroslav K s J M V H ,ja Je svedek 13-. uvádí ted 
zano"' . . a. s F J D 'I ' Y , .' ze se situace pero'Ucích se d': ',,", a e vzal soud za prnká-
pralI s ]~rosLavem K a Jaroslav ~OJl'c zn~emLa tak, že se J. M. přestal 
~ezl~.l1JIml facky a kopance Konečn', Se sepral s J. K, při čemž létal 
ze ,pn těchto rvačkách, a io ři ko~ vz~1 n,al.ézací soud za prokázánt 
~oze;n do krajiny břišní, kterfžto ~č?e, fa::l, byl JafO'slav K. bodnut 
enkeho střeva na d " zran:m melo za následek ,',. " 

l1ý~n v~sledkem, anižv~~ ~~~e~~I: zS.~Ptt~Okt z"nH pobřišnice :er~~zr~~I~ 
ZPUSObll. j s I' 1,. ",do mu toto smrtelne' z " 

P" , ranem 
res toto zjištění nesh],edal naléza . .' 

~ K., arM. slkulkovou podstatu zaž~; sou~ v jednání obžalovaných 
;wha vet~ tr. z., a to v podstatě z toh J~aneho, zlOČinu podl,e § 143, 

Vice hdml povstalou J'ak'" o uvodu, ze nešlo o rvacv,-, . 
č k" 'J1' mana mysli § 143 '"'u' mezI 

rva e· . z~las~ě, z nichž se každá rvačk d'1. ~r. z.,.nýbrž o' několik 
mezenyml a ze vzhledem ke zptlsobu r a,~ a mezI dV0l'1cemi přesně vy
a meZ!· Jaroslavem K a J v ~ao y meZi Jaroslavem K aJ M 
a ~e zřetelem k tomu' že ~n~' (~mcen.1 do hlavy, fackování a :kopání)' 
obza!o~aní Jaro,l'ava k bOdnl~tl' . a~l J. M. neměl,i nože, nemohli tito 
zranenl' ITIoze·m a zP"Úsobicti m 

A " . u ono smrtel'né 
vs~k tento právní závěr na1ézacíh 

nost pr,avem za nesprávný a zá'kon o ,S~~~'Il' označuje zmateční sHž-
Naleza'císoud v klád' , :p'0ruSUjlcl. 

smyslu. § 143 t Y a predevsllm nesprávně " 
'" '. '. r. z., má-U za to ve ' ' , pOjem »rvačky« ve 
nh jed-lny chumel lidí, kteří se' ~ ... r~~uClch se, nekolik osob musí tvo-

IJl ,ava nehlava Rva"ka I 
. v ve smys u . 
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§ 143 tr. z. předpokládá sice svářící se strany, stačí však, když jen jedna 
Z těchto stran sestává aspoň ze dvou lidí, stačí tedy z1ipas mezi více 
lidmi, t. j. a,spoI1 meZÍ' třemi lidmí (Altman", 1., str. 374, Finger ll., 156, 
J{allab 209, rozh. Č. 2967 Sb. n. s.). 

Je-U pak, jak plyne ze zjištění rozsudkového, na obou stranách stejný 
počet osob, jest jen přirozeným vývin'em rvačky, když se ze rvoucích 
se osob vytvoří zápasíd dvojice. Tím však neztrád z"pas dvojic cha
raiklem rvačky mezí více osobami povstalé, zvláště když k této změně 
ve způsobu z1ipasu došlo bez jakéhokoliv časového přerušení, takže jde 
o pouhé pokračování ve rvaóce, ,která započala ne'jprve mezi Jarosla
vem K, F. J. a K ,na straně jedné a obžalovaným J. M. na straně druhé 
a>k níž se pak přidali obžalovaní J. K a V. H. To tím méně, když, jak 
roz'swdek zjišťuje, při konečné fázi rvačky, v niž byl Jaroslav K smrtelné 
bodnut nožem, vystřídal útoční,ka obžalovaného J. M., jakmile se přestal 
práti s Jarosl'avem K, obžalo-vaný J. K Aby se zápas mezi více osobami 
dál způsobem požadovaným nalézacím soudem, a to aby z1ipasící tvo
řili jeden chumel a bilí se hlava nehlava, toho se k ,pojmu rvačky ve 
smyslu § 143 tr. z. nevyžaduje a nemá uvedený názor nalézacího somdu 
opory ani, ve znění zákona, ani v judikatwře, ani v lliteraluře. 

Dlužno pro'lo i úpa's mezi uvedenými dvojicemi, kte,rý se vyvinul 
z pů>vodně společného zápasu šesti o'sob, považovati za rvačku mezi více 
osobami ve smyslu § 143 tr. z. 

Jelikož pak dále z rozsudkového zjištěni plyne, že na Jaroslava K 
v té fázi rvačky, kdy utrpěl smrtíCÍ' bodnutí nožem, vzt1ihli rUlku J. M. 
(tloukl do hlavy) a J. K (kopal a fackoval), jsou zjištěny u obou ob
zalovaných všechny známky skutkové podstaty zločinu podle § 143, 
druhá věta tr. z. po stránce objekhvní. Toto místo zákona stanoví, že 
nelze-l,i zjistiti, kdo v'e rvačce, povsta'lé mezi vice lidmi, 1Jpůsobil smrle,lné 
zranění, sluši každému, kdo vztá!hl na usmrceného ruku, přičítati zlo'čin 
těžkého poi\kození na těle. Vztažením mky sluši pak rozuměti ka,ždé 
útočné jednání proti lělu. Kdo twkovéto jednání vykonal, na toho sluší 
užíti právé !]Vedeného mstanovení § 143, druhá věta tr. Z., a to i v tom 
připadě, když 'joe pochybno, že vlO'žení ruky s jeho strany přispělo ke 
smrtícímu zranění, nebo je dokonce jisto, že tomu tak nebyl'o (srovn. 
r. č. 568, 2245 víd. sb., r. Č. 1753 Sb. n. s., Mířička, sir. 336, Altmann, 
str. 374, Finger, str. 157, 159, Herbst, 3. vyd., str. 3.08, 3.09). Je protO' 
opačný názor zastávaný nalézwcím soudem nesprávný. 

Z rozsudkového zjištění' a zejména ze způ>sobu, jakým oba obžalo
vaní nakládali s Jamslavem K, vYiPlývá pak be1Jpečně závěr, že obža
lovaní jednali v úmyslu nepřátelském, což stačí ke skutkové pO'dstatě 
7:[očinu podle § 143, druhá věta tr. z. po stránce swbJektivní. 



Do()atek. 
Rozho()nutÍ nejvyššího SOU()u jako 
SOU()u O()volacího v kárných věcech SOU() 

a()vokátů a notářů. 

čís. 278 dis. 

Proti. advokátskym osnovníkom nI'. 
form~u I vo veciach administratívnYCh.e ze pokracovať discipUnámou 

Nlet ~jsciplinámeho prečinu v tom·. ". 
m~~tnan~~'pravneho oddelenia riaditel'~ ze .~~rokats~1 oStt?'vnlci - za. 
mll. po ucmnosti zákona čís 97 . va s a nych zelezotc - neOZ1lá. 
ratúrach) advokátskej kom~re /1.933 Sb. ~; a n. (o linančných praku. 
osnovoíci. ' ze nemaJu byť d'alej zap,ísaní ako 

(Rozh. zo dlia 10. lehmára 1936, Os III 94/35.) 

. ~ ~ j v y Š š í s ú d ako súd disei r '. . 
ellphnarnej veei prnH Dr J B P malny~re Veel' advokátov v dis-
následkom odvo!ania pO'd'an' e·h·oaobspo,I., ~d~okatsky. m osnovnÍlkom v B 

"1 ,. VmenymI v " I ., 
zrUSl rozsudok prvostu'pn·ov·h d' ... ' ymeso rozsudok ktory'm b' . e ,o IlSclphnarn' . d ' 
O' Vltflem uznaní vi,nný'mi disciipHn r , ' ~li'O su u, pokia1' nrm boli 
§ 108 zák. čI. XXXIV/1874 a "~rdnY~l preČlno.m kvalilikovaným pod!'.a 
sk h' posu enl na výmaz ye osnovmkov s phtnosťou od 1 '. . . zo soznamu advokát_ 
osl'ohodil na,jlVyššísúd od ob· I b· . Jula 1 ?33; menovanýeh obvineny' ch 

za o y pro II mm podanej. 

D'ovody: 

. Vo výfOikovej častí rozsudku 'e síe .. ." 
katskyeh osnovnikov pre di'sei'PIi~ . e vyslovena Vlila obvinených advo-

kS~áehaíné tým, že sada],; zapfsa/;~ea~~ev~'~~nkle Pl od!'a § 108 adv. zák., 
ata Dr. J. o. a Dr M O B 5" a s ye 1 osnovníkov u advo-

P · h . . . v . prez to ze súčas bl' 
ravne o. odde'lenia štátny h • I . ' .ne o I zamestnaneami . 

pr ' Z cr' C ze eZTIIC a ďaleJ t' v ax. . 'Úvodov rozsudku je však pa,' " ym, ze nevykonával,i 
POSudz~]e na tom základe, že sa da.Jl ,m.e, ~e Sa Vl'na obvinenýeh ne
osnovmkov, ako by to od d. I Zaplsa! do soznalilU advokátskych 
le b d' . ' pove 'a 'O prve] časti dk 

. o. 'lselpHnárny súd výslovne llvád. ro.~s~, , ového výroku; 
man!"., platnosti zápisu obvinených ~'~~ťa nepus!al do otázky skú
uva'zoval o tom či pod!'a n to, t V? a s~yeh osnovníkov, že však 

, a craz p atnyeh zakonnýeh predpi'sov mMu 
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byť ako advokátski osnOVlllel za'písani. Disdplinárny súd dospel tu 
v úvahe významu zákona o Hnančnýeh prokuratúrach č. 97/1933 Sb. 
z. a n. k záveru, že dňom 1. júla 1933 prestala právna prax šéfa obvi~ 
nenýeh advo'káta Dr. O., ktorý vraj zastupoval len štát vo veciaeh, ktoré 
sú so železničnou správou spojené, a tak aj prestala možnosť právnej 
praxil u neho z33pfsaný'Ch advokátskyoh osnovníkov, keďže sa ,právna 
prax II právneho oddelenia železni,čnej správy redukovala tak, že sa 
rbdnej advokátskej praxi rovnať nemaže. DisCÍphnárny súd na tomto 
právnom základe len jednodueho vypovedal, že nemohol uznať právuu 
prax ohvinenýeh, ktorú vykon33lj po 1. júli 1933, a posúdH ieh na výmaz 
zo soznamu s piatnosťou od toho dňa. Základom odsúdenia je tedy 
vlaslne len druhá časť výroku rozsudku, že obvinení nevykonávali práv nu 
prax, hoei boH za advokátskyeh osnovníkov zapí,saní. 

OdhUadnuc od toho, či je správny predpoklad disciplinámeho súdu 
o obmedzení právnej praxi Dr. O., ČO obvineni s p'fipojenim dúkazov 
o rozsahu te,}to praxi na'pádajú, je rozsudok právne mylný už na tom 
základe, že po subjektívnej stránke ni'Í.3Jk nedovodzuje, v čom záležalo 
disci'Plinárne 'Previnenie obvinenýeh, keď po vstúpení 
v platnosť zákona o finančnýeh prokuratúrach zo,staIi ďa!ej v prad 
u Dr. D.; nedostatok tento je tým závažnejší, že disdplinárny súd ne
chcel S<t 'Platnosti, tejto praxi pred týmto záJkonom vobec dotknúť. ms
ciplináma vina pod!'a § 108 adv. zák je daná len v prípade vačšieh po
rušeni povinností (zrejmá analogi,a § 68, lit. a) adv. zák), al'ebo v pri
pade di,sciphnárnehoprečinu, tedy zrejme pod!'a "nalogie § 68, lit. b) 
adv. zák. takého činu, ktorým bola poškodená česť a clastojnosť adva.
kMskeho stav,u. V tomto prípade prichádzalo by pod!'a povahy ve~i 
v úvahu poru'Še!lli-e pnvinnostÍ:; nestačÍ' však objektítvne ústenie, že· po
vi'nnosť bola porušená, ale treba dovodif, že sa tak stalo z vi,ny obvi" 
nenýeh, teda zúmvselne a,lebo "spoň z nedbalosti, za ktorú disdpli" 
náme zodpovedajú. OiIscipHnárny súd VŠ33k otázku viny so subjektívneho 
h!'adisk<t v6bee neriešil a' spokojil '8<, objektí"nym konštatovaním, že niet 
podmienok pre zápis obvinen)'ehod 1. <júla 1933. Obvinení, poukazujú 
na tu v ná'mi!e'vke, že di'scipl,i,nálrne pokračovani'e má tll' len funkdU! po
kra;čovania administra1tívneho, takže nem6žu byť 'Ulznaní vinnými. 

Najvyšší súd predovšetkým podotýka, že základom pokračovanía 
proti odvol33tel'om, advokátskym koncipientom, je návrh ZáStllpCU ko
mory a usnesenj,e d>iscipHnárneho súdu o zahájení di'sciplinárneho po
kračovania pre discip!inárne iprevinenie a že preto preskúma! rozsudok 
diseiplinárneho súdu s discipldn,c,meho hl'adi'Ska. Treba zdorazníf, že 
advokátsky záMon nemá o advokátskyeh os@vníkoeh obdobného usta
novenia ako je ll'stanolVenie posl. odstave a § 7 adv. zák. o advokátoeh. 
V rozhodnuU najvyššieho súdU! č. Os III 53/24, ktorého sa sťažovateHa 
dovolávajú, hol pokračovaníu pro t i a d IV o kát o v i pod:]'a tohoto 
ustanovenia prbnaný eharmkter pokračovania administratívneho vo 
formedí,sclpIinárnej; ;ponelVáč však ad'volká;tsky zákon zná IV § 108 dis
cip]j,narne pokračovaníe proti osnovníkom iba pri zavinení tam uvede~ 
nom,.-nemi6že sa forlma di'scipHnárneho pokračovani,a ro.zširovaf aJ] na 
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advokátskych osnúvníkov va vedach admi-nistratívnych, lebo an,aI,o'gh:kt< 
použitie § 7 adv. zák., že di'sciplinárne pokračovanie sa zavedie, 

niet di'sciplinárneho zavinenia, bolo by v neprospech a~v~~;;:~~~~.~r:~~~'~ •• 
cipienlov. Pre preskúmanie ich praxi bez podmienok 
previnenia je smerodajné u'stanovenie § 14 advokátskeho 
noviace obeonú prísluš,nosť advokát'Skej komory, tedy jeho výboru,. 
nakol'ko di·sci'PHnárny súd, neodovodňujúc bližšie vinu obvinených, 
škrtajúc kh zo soznamu od, určitého dňa, mal snáď na zreteH len 
že chcel vo forme discipl'inárneho pokr«čov«ni.a vysloviť, že sa 
obvineným pre nedosta'lok zákonných podmienok neza'lločHavá, 
k tomu v tomto pokmčovanf príslušný a najvyšši súd m'~;cI'I?lDlrral'ny 
odvol«cÍ súd v tomto smere jeho wsnesenie nemohol preskúmať, ale 
u,ž bolo uvedené, obmedzi,J. sa na di'ScipHnárnu 'jeho stránku, vyj 
vo výrokovej častirozsudku od'Súdením pre disciplinámy prečin. 

Tu však di,sciplinárnu vinu oh-vi,nených advokátskych osnovníkov 
nespo,znal; keďže di'SdpHnárny súd 'Sa nedotýka otáJZlky pl'atnosti zá
pisu obvinených dosoznamu pred vydaním zákona o lin«nčných pToku
ralúrach, nemože sa v disciplinámom pokračovaní I'en na tom zákl«de, 
že bol vydaný dtovaný zákon, dovodzovať, že by si obvineni boIi mu
seli opa jeho vydaní urvedomi-ť, že sa podmienky možnosti ich zápiosu, a:ko 
advokátsky-ch osnovníkov Dr. O. zmenily prÍpadným iným uspori-ad"ním 
spósobu z«stupovani-a pr"vnych veci, želemi'čnej správy tak, žemali -
pri bezpochybne nezrnenenom vecnom obore jch zamestnania - povin
nosť oznámiť wdvokátskej kornore, že kh - do, tej doby už komorou 
u:zmaný - porner k Dr. O. jwko jeho advokátskych osnovníkov pozbyl 
svojbo základu a že nemajú byť už vedení ako jeho osnovnici. Sotrva
ním v tomto pomere neporuš,iH obvinení za daného st«\"u ved aspolí 
'ubjektívne uložené i,m povinnosti, tým menej však poškodili česť a do
stojuosf advokátskeho sboru a disciplinárne sa tedy neprevinHi. Preto 
bolo ich odrvolaniu vyhovené a boli di'sdpHnárnej obžaloby sprosteni. 

čís. 279 dis. 

Proti disciplinárnemu trestu plsomného pokarhania advokátskeho 
osnovnlka je odvolanie neprlpustné. 

škrtnutie určitej častí z prlpravnej osnovnickej praxi nie je trestom 
predl'ženia praxi ani výmazom zo soo:namu advokátskych osnovnlkov. 

Disciplinárny súd prvej stolice nie je ani vecne ani formálne opráv
nený v disciplinámom pokračorvani rvyslovíť škrtnutie, t. j. nezapočitanie 
praxi advokátskeho osnovnika; k tomu je oprávnený len rvýbor advokát· 
skej komory (§§ 20, 27, čis. 3 adv. por.). 

(Rozh. za dňa 10. leb-ruára 1936, Os III 96/35.) 

Na j v y Š š í s ú d ako súd disdplinárny pre veci «drvokMo,v v dis
cip!.inárnej veci proU Dr. F. T., bývalému' advokátskemu' osno\"níkovi, 
{ldmietol odv·olanie obvineného, z úradnej moci však zmšil rozsudok 
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, . toIice va výroku ktorým bola advokátsko-
dl·sci.plinárneho sudu prveJ s k 'd 1'5 septembra 1932 do 30. 

, b' 'ho VY' onana 0', . 
osnovmoka prax o ':Inene " . Ok tnutá a tento výrok pominuL 
novembra 1934, z pnpravneJ prao[J sr, 

Důvody: 

dk d 'dený k discipUnárnemu 
Sťaž?vatel', bol n«padn,u!ým ro~~: ' ~~8 o 2

su
odst. adv. zák. však j~ 

trestu plsomneh? 'Po~ar~~~l~. P~ sú~u v' disciplín<Í!fuom pokrač~vam 
proti rozhodnuhu dlSCIP 'lOa~ne ,o d I nie len vtedy prÍpustné, JestlI 

Proti advoká:tskemu osnovmkorvd'J'h?' va oa ".koni,ty' čas alebo jesHi bol 
. b 1 dl'žená na I 'SI nez ZCl! ' , , 

doba praxI' a 'a pre ' , t t ripade nebol vy"loveny; me-
vyrieknutý výmaz. Taky to t~est v om o P v sllovené že sa osnovní oka 
novite nie je d'alšie opatreme v roztJi~~U. {g32 do 30. novembra Ig34 
pr<fX obvineného rv dab,: od 15. sep e~ r~, . r"xi lebo prax sa sťažo
škrtá z prípravnej praxI .tre~tom pr,:cil ~en~~ ~o s~znamu' advokátskych 
vatel'ovi nepred>l'žil~. NI'e Je. to. a;1 ~~mseptembra 1932 sa razsudo'k 
osnovníko,v, lebo rvsak praxI' I a~ . ~ " . tedy ako di-sciJpJ.inárny trest Iba 
disdpJinárneho ~~du ,~edotknu,. 0ko~ "~f raxi bolo učinené zretel'ne len. 
po-kathanie; ďal'SI'ffi. vyr?kom o sbr,nu ,P u nebo-la započítaná do praxI 
administratívne opa,trem,e, aby o :~Inene~ ovedajúcim sposo-bom neko
tá doba, po ktorú právn~ 'pr~~:o~a~~~' o~~neného v smysle cit. ustano-
na!. Za tohoto stavu veCI J': ' '-10 b ť odrrnietn.uté. 
venia § 108 adv. zák. nepnp~'st.ne. a .m~se· sú~ nemohol všwk ponechať 

N · •• , ·su' d ako odvo],acl dlscI,pI,lnar.ny , č't 'p·raxi 
aJvyssl " , 'k o škrtnlltí, t. J. nezapo I "nI· • 

v platnosti- wdmlms~ratJ,:ny, vyro ch. redpisoch nie! ani vecného pad
pre ktorý v d i s C I P II n," r n!a dist;punárneho súdu'. podl'a § 14 wd
kladu, ani lormálneho opravne,n . ted 'ej výbor (§§ 20, 27, 
vokátskeho záMona len advo~:ts~a ~~~~~a~ysv~dbenie o právnej praxi 
č. 3 adv. zák.) mOže VySt~VI'. ":I,e:o' 'd nebol k rozbodn.utiu O' tom 
kandidátov advokálst:'a.; dl'S~lp\ll'llarn~t ~~ie muselo byť preto zrušené, 
príslušný. Toto admlmstr~hvne. Ol~: ~ poneChané príp<lJdnému rozhod-
v discipHnárnom ro,~hocl~UtJ, pomInu ' 
nu.hu výboru advokatskeJ komory. 

čís. 280 dis. 

. t obrvinený advokát domáha 
O žiadosti za osp~ave~In~le, k ?rl~u usa rozhodnúť disciplinárnemu 

nO'vého ~hájel!ia po]~dnav4l1116;a,o:~~ ~c tr~ p.) a nie najvyššiemu súdu 
súdu prve] stobce (anal. § . , 
akO' súdu odvolaciemu. 

(Rozh. za clňa 10. lebruára 1935, Ds 111 100/35.) 

. • • . "cl disCÍI Hnárny pre ved advokáta,,: v :lis-
. Na J v y s S I s u.d ako ~u. P H vr1itil spisy prvost.upnovemu 
ciplinárnej rveci pr.otl adv?kato~ Dr. J: d~sti obvineného advokáta za 
discipJinárnemu sudt!> s. tym, ~ ~ o Zl~bore posobnosti a spisy pred~ 
ospravedlnenie r?:~odol ~~ v ~s/~mrozhodnu,Ua o odvolaní len vtedy, 
ložÍil znova na]vysslemU su '~' elle, o~ -hóv'ené ' 
ak žiadosti za ospravedlneme nebude rvy' 36 

Trestni rozhodnuti XVIII. 
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D ó vod y: 

Obvínený advokát podal súča&ne s odvolaním aj úac!osť za ospra_ 
vedlnenie zameškaného roku pojednávaJllia. Ziadosťou za ospravedlnenie, 
podanou podfa' § 96, posl. odst. adv. pori'adku, domáha sa obvinený 
advokát nového zaháJj.enia pojednáv"nia. O tejto žiad-osti treba rozhoci_ 
nM prvostupňovému c!i,scipHnárnemu súdu, ktorý v merite veci jednal, 
- ohdobne s ustanovením odst. 1 § 465 tr. p. - a nie najvyššiemll 
súdu, mko opravnému súdu discipHnárnemu pro veci advokMov, ktorému 
prí,slúcha rothodovmť -o odvolani,ach proti rozhodnuti"m prvostupňového 
disciplinárneho súdu a d'a[,ej v tých prípadoch, v ktorých to advokátsky 
poriadok výslovne pripúšťa. Ak prvostupňový clilsciplinárny súd žiadosti 
za ospravedlnenie vyhovie, zaháji nové pojednávanie. V tomto prípade 
sa o oprwvnom prostriec!ku odvolania nerozhodne, l,ebo rozhodovanie sa 
stane bezpredmetným. 

Nevyhovie-li prvo,stu:pňový dilscipHnámy súd žiadosti za ospravedl. 
nenire - proti takému usnes.eni'lll Diet opravného prostfi,edku, pOlneváč 
advokátsky poriadok v tomto, prípwde opravný prostriedok l1epripúšťa, 
vid' Ds III 61/29 - treba spi'sy predJ.ožif najvyššiemu súdu ciel'om roz
hodnutia o odvolaní obvineného advokáta. 

čís. 28. dis. 

Proti usnesení, jímž se disciplinární řízení zahajuje, a proti odka
zovacímu usnesení nepřísluší obviněnému soudci opravný prostředek 
(§ 14, odst. 1, § 17, odst. 2 zákona čís. 46/1868 ř. z.). 

Neuposlechl-li soudce příkazu úřadujícího vicepresidenta krajského 
soudu, po-rušil tím povinnost uloženou mu předpisem § 47 soudní 
inst-rukce. 

Vicepresident sborového soudu je v nepřítomnosti presidentově 
oprávněn naříditi nevyhnutelnou změnu ve složení senátu, aniž bylo 
k tomu t~eba nějakého formálniho předání správy se strany presidenta 
soudu, neboť zastupovaci právo vicepresidentovo nabývá působnosti již 
podle samého zákona, jakmile nastane případ potře~ (§ 31, odst. 2, 
(§ 41, odst. 4 zákona o soudní organisaci, § 6 jedno řádu). 

Okolnost, že se př/kaz presidentův nestal pisemnou formou ve smyslu 
§ 18 jedno řádu, neměni nic na platnosti př/kazu. 

Soudce neni oprávněu, aby činil splněni př/kazu daného mu předsta
veným závislým na tom, uzná-li sám příkaz za věcně oprávněný; na 
zmíněné oprávněni nelze usuzovati ani z § 102 ústavní listiny. 

V ř/zeni kárném stačí po stránce subJektivní i nedbalost nevědomá. 

(Rozh. ze dne 29. února 1936, Ds I 59/35.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako kárný soud odvolací v kárných věcech 
soudcovský·ch vyhověl odvolání vrchního prokmátora z nálezu vrchního 
soudul v Praze jako kárného soudu pro soudcovské úředníky ze dne 
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• v • oudce :aproštěn obvinělní, že porušilI 
3. října. 1935, jímž byl obvl'lleny ,sdní ínstrwkce uložené, a zm~nil kárný 
služebm po-vinno sll lemu. v § ~ ~o:, ého vinným, že porušl,1 sluze·bm po
nález v ten smysl, ze uzna~ ? VInen . ,.. 3 května 1953, čís. 81 r. z. 
vinnosti jemu v § 47 svom1m lnstfUl~c~b~~~~~' úpustným, vykonati pr~ci 
uložené tím, že odeprel, a tov zpus 1935 ulo~enou příkazem úřadujícrho 
'emu opětovně dne 16. a 17. brezna

t 
C b převzal za onemocnělého 

~\cepresidenta k.raj~kého so~d:, v ~i~~n~' ;ím spáchal služební přečin 
soudce předsedmctvl u hl~vt;lC ~~~8 č·' 46 ř. z. 
podle § 2 zák. ze dne 21. kvetna ,1S. 

Z důvodů: 

" v .. ocesuMní námitka nepřislušnosti k,ár-
BeZi]lodstatna je predevslm J'~ ',V 'd,e a nepřipustn(JsU kárneho 

hd"oveClomzj" t ných soudů k roz o ovan~. ' " řl odvolacím 1,ednání' s poukazem vn~ o, 
řízení kterou vznesl ohvlneny up d. byl v rozhodné dobe jeho 
že jednak ~Í'Ce~resident krajs!ke~~a~o~e~d n~vidal předpisům, t"kže pr~ 
představenym,.Jedt;ak ze jeh~ ť~no'sti o s:tor o příslušnost meZI l~:sl1čm 
v souzenem pnpade Jde ve s u e, dne 21 května 1868, Cl'S. 46 
správOU a soud~k,tv!m., N~boť ;~~:t~e'~~~~covSkýCh úředníků p.řiká~án~ 
ř. z. joe projednavam ka,:nY,ch , e .' ; árn 'oh (§§ 8, a 24 CIt. zak.) , 
vwh<adně do ,příslušnost! radn. y.ch sOlUJbdvUa'lkova.nYost 'pro kárný přečin, byl 

J b . v , byl cI"n v o z ' " I v , 
poněvadž p<rk (J, vlneny . . k' 'soud odvol'ací povolán a pns usny 
kárný soud~f'::,n~ sto!,ce a Je, an;,{ucl se obviněný jedná?í~ jemu za 
zkoumati a resll! ot:"zkU, ~~a "p k ,', proti usnesení, jlmz se dl'S01'
vinu kladeným kár~e .'Provl~11. . ~~ P~ka~~~aclmu usnesení nepřis!uši ob
plinární řízení za~a:ju~e, :,m pro : ~e z jasných lIst"noveni § 14, ,odst. 1 
viněnému opravny pro~trede.k, P y. vV e obviněný se svou namltkou 

§ 17 odst. 2 cit. dllSCllpL zakona, na n~z s _ 
~. nephpustnosti kárného řízeni odkaZUje. - - - . _. v .. d 

. , okázáno, že ObNlneny, aC mu,v ne 
Kárný soud odvodacl' bere z.a

d 
pr

t 
k 'ského soudu dlel mimo urad, 

v 1935 kdy presl en raJ' ' . v I v by 16. a 17. brezna .. '. ' k' k'hosouctu opětovne u ozeno, a v 
bylo úřa:c!ujícím v,cepres~c!entem r~js e I předsednictvi u; hlavnich pre
za onemocnělého sOlldmho raclub~revza 1935 odepřel tak učiniti. 
Jí.Čení ustanovených na den 18. rezna , ' " ' d 

, . v' v v b cl- 'ch zjištění karneho nalezu '0-
Na základě formalne I vecne. ezv~?y ve zařízení nutné substituce 

chází dále kárný sOlld odvolwclv~/avver~~/ den bylo velmi naléhavýn: 
za onempcnělé~o s~u~ce pro pns 1 bV'~ala zmařena nařizená již s(JudU! 
opatřením, ponevadz, Jl'na~ ~y.~yl~> ~icepresident upustn. v sobot~,dn~ 
přelíčení. Pro tvrzem v?bvmedne ,~ ze bviněnému neposkytují. spisy zadne 
16. března 1935 od pnkazu "ne o o , 

opory. . ' .v . d]užn(J souhlasiti s náhledem kár-
Poklid jde o právní P?souzem v~:::n 'ch okolnosti případu byl v so

ného soudu, že vicepreSIdent z; ZjlS e ~ěli dopoledne 17. hře.zna 1935, 
botu odpoledne 16. března 193 ,a ': ne řikaz~vati obviněnému určité 
kdy president neúřadoval, opravnen p 36' . 
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práce. Nehoť ,podle 2. odst. § 31 ák . 
vého soudu pr\"nf stoHce zast u~, . o soud .. ?rg. vI'Cepresidenti ' 
nich úkonech a v obdob'né UlPt II a podporujI presidenta v J'eho 

" m l1iS anovení § 6 . d 
d.enty sborových soudů zastu t1'e' "J~ .~. ř. se praví, že 
vIcepresident ustanovený při Jh! ,v.e '.'sech JejIch s~užebnfch UK'()nE~ch 
o soud. o.rg.). OTo.vem soudu (srov. I odst. 4 § 41 

TM~ ustanovení zmí zcela všeobecn' " . 
omez'el11 pravomoci vicepresld ' t e da nelze z 11!ch dovozovati, 
nastane př'pad potřeby _ a ten a C() o času nebo v er~o';íz;t~S~a~h,u~~. jt"l{ ~~~e 
sidentovu v " d' omu zde tak bylo pro n 
již pOdlesa'~'~~oe a'kro naléhavost a neodkladnost opatření _ , 
'. ZaJ 011a - ex I,ege _ působ r "",U V'"" 

vlc~presldenta a není' k tomu za otřeb' ,:' nos I zastupovaJcí , 
spmvy se strany presidenta So.Ud~. I neJakého formálního oř"rBnr 

:,e,:drži!elné 'j.e proto stanovi'sko ob " ',' , . 
opravnen obviněnému dáti řfkaz v~n.eneho, ze vIcepresident 
vadž prý neměl ned'ělní Slu,fbu a V ~edel~ dn: 17. března 1935, 
Obviněný poukazuje tll na lIstan po'~evadz .neslo o věc nedělní '~1!lit,y.;0. 
ustanovení o nedělním klidu zařa~~e~1 §. ;jl jedno ř. Leč přehlíží, že 
době soudního úřadování a' o so d n: v je :nací!ll řádě do oddílu o úřední 
vni~řní organi'sace soudu a netze

U pm~h pra:dmnách, nedotýká se vůbec 
Z~11! co do. pravomoci vkepresiden~~ o bZ ne~~ vyvOzovati nějaká ome, 
vls.ko vedIo by k t()mu nemožnému sť of()~e o so.udu. Opačné stano, 
,"~I sám p,esident krajského so d ' .. av,~' ze by paJk v neděli nemohl 
mstrativních opatfenl' anI' t' h II ~ JIlm nzeněho učiniti žádny' ch adm'l 
. kd ' " ec nejnutněj" h B '. 
I' 'jz ~nad podle rozvrhu práce nem 'I ~~c; Yl proto Vicepresident, 
o~ravnen ~akročiti a příslu'šná úřed:í n,e e~111 ;;luzbu, mocí svého úřadu 
neh~ presIdenta učiniti jakmil I t 'hopatr~111 v zasto.upení nepřitom, 
telna potřeba. ' e se o o Ulkazala nezbYÍllá a neodlloži, 

. Při vyloženém zákonném st 
sl~ento.~~ v úřadě, jwkož i nalé~~~o:t Se zřetelem na nepř.Í<tomnost pre
nejmens; po.chyby, že vicepresident kda ,neodklad~ost vecI nemůže býti 
v treSÍllI'ffi senátě, naří'zených na d~ l~z ~~znal, ze provedení přel1í'čení 
o?emocnění předsedy, b I I,', ,n.," r.ezna 1935, je ohroženo ro, 
d~~1 ne~Yhnutelnouz~ěn~ :e u~~~~~íJ~k,O á~loepresid.e,:t oprávněn nfn, 
n ho predsedova ,náměstka ova,ž " eu .u, a - jezto předem urče, 
z~neprázdněného jinými' naI~havý~~al .:: d~sledku jeho hlášení za si,lně 
metvI převzal o.bviněný. I pnpay - zaříditi, aby Nedsed, 

Na o.bviněném bylo ab "k I 

míneč~ě. poslechl. Je~u &e.g;;~t~u 1 úřaduŮ~cího ~icepresidenta 'bezpód
:ze~e jí,? věcné .neoprávněno'St~S;ř~kaoz~~';~O~~h po~lušno.st z. důvodu 
. va sve stanOVIsko _ arci zp' b ,~e se sIce ohra,dlti, a .za, 

;tne~, když .úřadující vicepresiden~~;~e~~on~za~adným - byl všakpo~ 
o'er~ n,outl; Jeho přesvědčení, že přfkaz neb rva na s~ém p~íkazu, upo, 
~ . vnovalo, ho, odepříti pos,lu'šinost zvl"l k~e ~hode se zakonem, ne, 

~ťnľ. netvrdl, zeopatřeníin vicep;esid:~t" " 'Y~ nemohl tvrditi a ani 
ce um porusována stálo,st senátu. Své ,o~lm je snad k podezřelým 

naml y a pochybnosti mo.hl 'po' 
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případě uplatniti sHžností, I'eč fo.rmálně oprávněnému příkazu měl na 
každý "'púsob v)'hověti. 

Že tomu tak, plyne jÍ'ž z § 47 soudní instrukce, podle něhož k úřed
ním povinnostem soudce náleži, wby s plli, ho.rHvostí a neúštností obsta, 
rával věci, přiká(lané mu nejen zákonem, aIe též rozkazy představených. 
Ani toto, ani žádné jiné zákonné ustanovení neopravňuje soudce, aby 
čil1U splnění příkazu daného mll představeným závislým na tom, wlná,li 
sám příkaz za věcně oprávněný. 

Míjí se proto svým cílem všechny poukazy obviněného, jimiž se 
snaží dokázati věonou neoprávnělnQst, ba protizitJkc,flnost uděleného mu 
příkazu a netřeba se pří'slušnou obhajobou obviněného. vúbec zabývati. 
podotknouti by bylo. jen, že na zmíněně oprávnění soudco.VO nelze usu
zovatil aJni z § 102 ústav. list., po.něvadž podle tohoto ustano.vení, má ske 
soudce právo zkouma,ti pl'atno.st n a ř Í' ze n i, a přil z á k o ně je opráv
něn zkoumati, byl,]j. řádně vyhlášen, avšak tato oprávnění příslušÍ' mu 
jen pn rOZJhodováníl mčité pr;í,vnívěd. 0' takový případ zde však nešlo 
a nepřipouští citované výjimečné ustanovení 1iž pro tUlto, svou ,povwhu 
obdQbného nebo. širši,ho. použití. V souzeném případě nešlo O' nařízení 
po rozumu zmině·né stati ústaNnú listiny, nýbrž o příkaz ,představeného. 
ve službě. 

0'statně nebyl příkaz vicepresidentův aJni' objektivně nesprávný; vždyť 
podle rozvrhu prací obviněným předloženého nebylo možno převzíti 
někoho jako .náměstka 'onemocnělého předsed,y, poněvadž podle onoho 
rozvrhu nebyl tam vedle s. r. S., jenž byl, jak zjištěno, jinak sillně zwne
prázdněn, ulveden nikdo jiný jaJko místo.předseda, jenž by byl schválen 
presidiem vrchního soudu. ' 

V této souvi,slo'8ti namítal. obviněný dále, že nebylo-li již možno, aby 
senM zasedali v určeném sestavení, bylo nutno líčení radní' komo.roll 
podle § 276 tr. ř. odročiti až do ustanovení novéhO' náměstka předsedy 
vrchním soudem schváleného,. 

Než námitka tato týká se vpravdě zase jen věcné opráv,něno.stiipří
kazu vicepresidentova. Bylo,J.j však ,podle toho, co vy'loženo, povinno.stí 
obviněného, aby příkazu vicepresidentovu beZipodmíneáně vyho.věl, ne
přichází při posuzováníl viny s hlediska kárného otázka věcně opod, 
sta,tněnosti příkaJzu vůbec v úvahu. Nad tO' nemůže se· obvi,něný dovo, 
láva!i § 276 tr. ř. již proto, poněvadž ustanovení toto platí jen pro na, 
lézací senát. Obviněný mohl o.všem, kd)'by se byl býval podrobil pří, 
kazu, stanovisko a námitky své uplatni,t; v senátě a učiniti, je předmětem 
usnesení senátu. Tato možno.st nemůže VŠaJk Qspravedlniti dřívější po-
chybený postUIP, jejž obviněný nastoupil. . 

Ani .okolnost, že se příkaz vióepresi,dentův nestal písemnou formou 
ve smyslu § 18 jedno ř., nemůže nk změniti na formální platnosti pří, 
ka(lu a jeho závaznO'stipro O'bviněného, zvláště když ustanovení § 86 
jedno ř. udělení ústního pří1kazu nevyllučuje. Neuposlechnuv příka2lu, da
ného mu úřadujílCÍm vicepresidentem kraJjského soudu, pomšH proto. 
obviněný svoji povinnost uloženou mu předpisem § 47 soudní i,nstrukce. 
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Vy:nes~-li kárný soud ~prošťující '1 
v subjektIvním přesv' dč . ,. na ez v 

f~d~~nS~é~~ SU~jektive~íh~n~ř~:vl~I~~nf~,~': ' 
tudíž j·IkO s Pdnkaz r~zu adminilstrati'vníiho .t°dh~ ou ce, maje právo jej k f pre plSU a 
porušení zákonů přiznal nepr' z o~n:a ,I, mu nevj'hověl, obávaje 
Neboť nesejde-Ii poclle tah avem o, vlnenému kárnou' 
niínosti, daného příkazu vů~' co na~ore vyloženo, na věcné oplodst,,," 
jak si v tomto ohledll obv" ,ec: n~sejde pro přičítatelnost ani na 
<JIni případný omyl. Ineny vec vykladal, a nemůže ho zbavi,ti 

Podl'e lIIstálené judikatury . '''h 
subjekHvní strámce i nedbalos~ejv;ss~ o soudu stači v řízení kárném 
211, 23,3 dils a ') p" " a o 'okonce nedbalost nevědom' 
datné i při porJše~í ~ř~~:í~~vání ~ěd s, tohoto hlediska, jež ~a,UCIO_ 
nemůže býti o subjektivní vin' po,,:,n,nO,stI po~le § 47 soudní In,struk.·p 
když tu šlo o jednání vědo ~ 0G-vlneneho nejmenší pochybnosti 
šeném a prálva znalém sOUmd,e. adu

I 
~yslné a když o obviněném j' ~ko 

. ,Cll uzno za to T v 

vicepresidentem upozorněn na d o Id' ml I, ze si - byv nad to 
nemohl neuvědomíti a nemohl us ,~;~Y sveho vzdorovitého chování 
nímu příkaZll udělenémlll mu . ~eve ,e d' že je povínen vyhověti -
tření pro výkon. služby nezb j: ? pre staveným, zejména jcle-H o opa něný seznati, že vicep 'd' Y ne ,a n,eodložitelné. Neméně musil ob : představený. ' reSI ent mu udeluje onen př]kaz jako jeho VI-

Obviněný však nej' en že "k ' na . o pn azu nevyhovél n' b ' d 
, " j~VO z;pusobem, jenž sám o sobě z ."};Z "I svůj odpor 
zebmch. Je prokázáno úředním' ase je porusemm povinností slu
deckým protokolem a svědect:i:n~m€m ~:ce~residentovým, jeho svě
obvl,něného proti rozkazlI presidia st~ ancelars,~eho asistenta, že od'Por -
kanceláře, resp. že obviněný jh, t se lil '~~ltomnosti úředníka soudní 
Bldentovi, že opětovným přDk e 0

0 osO' y pO~ZII pro své vzkazy vicepre
viněného je naprosto n "aztum nevyhovl. Tento způsob jednání ob 
k'h epnpus ný neboť vá' t . ' • 

s e' o soudu bytá takto o' ětovně ' .. , zno~ vIcepresidenta kraj-
skutek obviněného mohl a ~usill sní:i~!z~v.a~a pred ~o-udní kanceláří a 
soudcovské povolání jednak .. d ' I ez uctu a c!uvěru, ji'Chž jednak 
obviněný nejen v úř~dě dá~a~~:mt~red~taven~~o. s?ulClu vyžaduje, když!ě 
I n" venelk poskytoval takt b svym pO~lnan~m špatný příkl'ad, ale 

o o raz ne'lUkaznenosÍl' v úřadě. 

Ir,. .~.!lifílllJ'I$'lM~""l' čis. 282 dis. 
Veplse-b advokát dosoudn' . ,.' vySl~uté osoby, neupozomi~h~ťPISU svét?0cně. doplňky k výpovědi 

nostl sveho povoláni, třebas ne' soudce ~m odpuroe, porušuje povln
zlehčuje tak i čest a vážnost jedta na! mala flde; podle okolnosti připadli s Vll. 

(Rozh. ze dne 23. března 1936 ' , Ds I 35/36.) 
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Ne j v y Š š í s o II d jako soud odvolací v kárných věcech advokátu 
a kandidátu advokacie vyhově! odv01áJní vrchního prokurátora z nálezu 
kárné rady pro advokáty" k"ndidáty advokacie v čechách ze dne 17. 
ledna 1935, pokud jim obviněný advokát byl uznán vinným kárným pře
činem zlehčení cti a vážnosti stavU' podle § 2 kámého statutu, potud, 
že doplnil kárný nál,ez v ten smysl, že se obviněný advokát jednáním 
v kárném nálezu uvedeným dopustil také přečinu po,fUišenípov1nnosti 

povo,lání. 
Z d ů vod ů: 

Kárná rada uznala obviněného advokáta vinným, že ve vyl,učov'acím 
sporu, správně v nájemní věci, vedeném jím jako k"ndidátem advokacie, 
v jednacím protokole o výpovědi přezvěd-né osoby po jednání připoji<l 
svémocně doložky, aniž soudce 8' proUstr8'nu na to upozornil, čímž za
vdal podnět, že proti němul bylo zahájeno trestní vyšetřování (správně 
vyhledáváni) ke zji,štění trestní skutkové podstaty, a shledala v tomto 
zjtštěném jednální obviněného kárný přečin zlehčeni cH a vážnosti' stavu 

podle § 2 kár. stat. 
OdvoláJní vrchního prokmátora snaží, se dovoditi, že ve zlj,išt-ěném 

jednáni,obvi'něného dáJna je s.J<utková podstata kárného přečinu poru~ 
še,ní povinno-stí povolání, a domáhá se toho, "by obviněný byl uznán 
vinným tímto kárným přečilnem a aby mlll byli uložený trest Ipřiměřeně 
zvýšen. Jde o případ § 51 kár. stat., neboť vrchnímu prokurátorovi jde v pod-
statě o to, aby obviněný byl za kárný přečin zlehčeni cti a vážnosti stavu 
přísněji potrestán z příčiny pO'rušení povinností< svého povolání. Po for
mální strá,nce je poukázati k tomu, že vrchní prokurátor je v tomto pří
p"dě povolán podati odvolání, protože se domilhá toho, aby ve zji-ště
ném jednání obviněného byl shIedán kárný přečin porušeni povinnosti 
povolání a aby obviněný pro tento kárný přečin byl odsouzen (§ 47, 

čis. 3 kár. stat.). 
Ve věci samé jest odvoláni plně oduvodněno. Je plně při,svědčiti vý-

vodum odvolání, pokud dovozuji, že zjištěné jedn~ní obviněného tvoří 
ká"ný přečin porušení povinností pO'volání. Advokát - a tomuto je CO 
do kárné zodpovědnosti podle § 3 kár. stat. na roveň postaven kandidát 
advokacie _ je sice podle § 9 adv. ř. poyinen právo své strany proti 
každému pilně, věrně a svědomitě háJjiti a za lim účeJ;em jest oprávněn 
pou-ží<ti všech prostředků jemu po mce I}soudch, avš"k hranice tohoto 
oprávnění je dána záJkonem. Advokát musí podle § 9 adv. ř. vésti za
stoupení, které na sebe vzal, pod I e z á ok o n a; má právO' pro zájmy 
strany vykonati pou'ze to, co pod I e z á k o n a má za příhodné a co 
není z á k o' n ii m na odpoL povolání advokát.a ukládá tudiž především 
povinno-st postlllpovati při zastupování strany vždy přesně podle zálkona. 
Posiup obviněného tak, jak byl kárnou radou zjištěn, odporuje však zá
konu. Obviněný, zji-stiv před podpi'sem -protokolu, že výpověď přezvědné 
osoby L. P. neni, svým podstatným ohs"hem zapsána do protokolu 
(§ 343 c. ř. s., § 124 j. ř.), měl soudce příp"d projednávajícího na tO' 
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upozorniti a žádati v tomto směru za opravu protokolu, v připadě ne
vyhovění pak vznésti' odpor (§ 212 c. ř. s.). Takový postup by 
odpovídal zákonu. Obviněný však mfsto toho, aby volilI tuto 
kterou mu ukládal zákon a tim i jeho povoláni, sám o své újmě 
do protokolu do výpovědi uved'ené přezvědné osoby doplňky, které 
prý ve své výpovědi uvedla, a, neupozorni! na to ani soudce, ani proti
stranu, ani svědkyni, ač i této, stejně jako protistmně, pří,slušelo právo 
námi,tek proti těmt,o doplřvkům (§ 343 c. ř. s.). P,ři tom kárná rada vý
slo\Cně zjišťuje, že neš'lo snad o pouhou opravu chyb, nýbrž o věcné 
dodatky k výpovědi, o které pa,k soud, i,a,k z předl:ožených rozsudků 
patrno - opřel svolení k výpovědi. 

Jednání obvině'něho bylo hrubým pomšením zákonných předpisů a 
zakládá proto kárný přečiln porušení po'vinnosU povolání. Na tom nic 
nemění, že kárná rada doŠ'la k přesvědčení, že obviněný nepostupoval 
»mal'a fi.de«. Vyslovilť nejvyšší soud opětovně, že po,rušení povi1nn,ostí 
povolání i poškozeni cti, a vážnosti stavu netrestá se jen, stal:o-lise 
úmyslně, nýbrž že pro subjekUvní, zodpovědn'Ůst s hlediska kárnýclJ 
předpi,sů sta'čí, prokáže"li se pouhá nedbalost obviněného (rozhodnuti 
Čí's. 101, 123, 147, 207, 211 di's. Sb. n. s.). Subjektivní, nepoznání trest
ností skutkové podstaty kárného přečinu o sobě neomlouvá právě tak, 
ja,ko neznalost trestního zákona, v hzení trestnlm (rozhodnutí ČÍ's. 222 
dis. Sb. n. s.). Povinností advokátního povolání vytčené v § 9 adv. ř. 
nejsou ulo,ženy advokátu jen v poměru ke straně, nýbrž i v poměru 
k soudu a odpůrci, k nimž musí advokál zachovali meze zákona při há
jení svého klienta (rozh. čís. 216 dis. Sb. n. s.). 

Odvolání bylo proto vyhověti, a to bez ohledu na to, že zástupce 
komory navrhl, aby obviniíný byl uznán vinným pouze kárným přečinem 
zlehčení- cti a váž'nosti ,stavu. Podle §§ 2 a 39 kár. stat. jsou kárným! 
přečin y veškerá jednáni, jimi,ž advokát poruší povinnosti svého povolání, 
nebo která jsou na újmu cti a vážnosti stavu advokátského. Dospěl-li 
určiiý konkretní přlipad k projednávání před kárnou radou, musí tato 
vždy zkoumati, zda se obviněn,ý nějak neprovinil v tom neb onom směru, 
případně v obojím směru. Předmětem rozhodování- není pak určitá slovní 
formulace proviněni, j,ak je vymezeno v odkazovacím usnesení, nýbrž 
jediné jen sám čin, který odkazovací usnesení vzneslo ať již podle své 
obžalovací věty nebo podle svých důvodů na kárn'Ůu radu k po,souzení 
a r(}zhodnu,(Í. Zástupce komory ,není do té míry dominus litis, aby způ
sobem kárnou ra'du a odvolací soud omezujícím určoval stupeň a slovné 
označení projednávaného pro'viněni a vázal je svým právním posouzením 
tohoto (vi'z .rozh'Ůdnutí' čís. 110,146,151 di,s. Sb. n. s.). Tím méně je~t 
odvolací soud vázán jeho návrhem na způsob a výměru trestu. 

NeJ.ze ovšem souhlasiti s názorem odvolání, že v souzeném případě 
jde jen o porušení povinností povolání a nikol,iv o zlehčení cti a vážnosti 
stavu. Čin porušujíd p'ovinnosti advokátského povolání I'ze podřaditi 
i pod sku,tkovou podstatu přečinu zlehčení cti a vážnosti stavu, 'Ovšem 
jsou-li dány podmínky tohoto. A tu ji'ž kárná rada správně poukázala 
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, ,', ěn' neupozorni,I. soudce na při'P.s.~né 
tomu že v d'Ůsledku toho, ze obvl,n Y tistrana na tyto doplňky pnsla, 

kím doplňky prot~kol'~,. do~lo, k?yt~,~~n'ému ke zji'štění sku.tkové pod~ 
Jk zavedení- ,trest~lIho nzelll prot~ ~áhradu škody. Tím do~l'o k~ zl,ehčen~ 
t ty trestneho Čl<nu a ke sporu. ě d'z' ve veře,;,nosÍl musl,lo vzmk 

s a d k'tskeho pon va J • , b ti a vážnosti stavu a vo ~' ,: 1 ' 'k stavu si, počinaJ' nepoctwe, a 
C ti zdání, že obviněný J",k.opns u'sol' 
ns~~d i, trestně ke škod,ě protl-strany. . t'l' obviněného vinným kromě 

" dvolánt U'zn,a , . 
Bylo proto u vyh'Ůve01 o t' t u také kárny' m prečlnem po-

. I hč ' ť a vážnos l' s av' . dk a-kárného přečmU' z'e em.c.l tak nestalo uHra petltum o ' azov 
'ení povinností po,vol"m. že se I vs'ak tak ani ul,tra pehtum rus " .. , d eno Nesta o se' 'd' . 

cího usnesení; bylo Jl'z ,ovo~ " n,í rolmrátor jest oprávnen '~ 'po ant 
odvol'acího navrhu, ponevadz ~r~h án1m obviněného byly po~us,;ny ~o
od,volání pouze potud, IP?k>:t Je n erence pokud jde n porusem povm
vinnosti, povolání, a nema vu ec 1~;spěCh ~bviněného (§ 47 kár. stat.). 
nosn stavovských, a to am ve P 
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,-' h (zák čj XXXV:1874). , 
Zákoo o veřeJnýc~ notarlc základě turistické\ho průk:U:U, opatre-
Zjištění totoznostt osO;bY "tresním úřadem, neodp.oruJe ustanove

ného fotografii a potvrreného o 
, §' 70 zák čl XXXV:1874. , nun .' , . 'ho notáře' ·t 

Jde o kárná provině~i ve~~Jne, knih ~ listin ženská jména ve sta: 
nezapisovál-Ii do svrch ~~edntCh'l výnos ministerstva spravedlnosti 

nlm jazyku způs.obem, jak Jej upraVl 
e dne 13. řijoa 1925, čis. 47;01!; dne 14. záři 1928, čís. 160 

z nevedl-Ii \mlhy předepsane záknnem ze 

Sb. z. a n.; ..' mamu .ověřováni jen sl.ovem ,x!.okument«, 
označnval-h hsbny v, se, XXXV'1874' , 

nedbaje pokynů § 151 zak. cl. 'ekl~ů z~ kterého jazyka do kterehO 
nevyznačoval-Ii v seznamu pr 

jazyka překládal; . . t' roti ustanoveni § 27 instruk~ .p~ 
podpisoval-li v knlZe .pro!es u P V'1874 jen zkratkou svého Jmena, 

veřejné notáře a § 153 zak._;~ ~h iistinách účtované útraty (§ 204 
nepozmtIl1enával-1i na pns usny .' ' 

zák. čL XXXV:1874); .' " .ováli v jeho kanceláři kancela~ym 
dopustil-Ii, aby byly bst~y =i a ahy je strany podpisovaly v Jeho 

personálem ~ez jeho spolUpuSO 
nepřit'Ůmnosb. 

(Rozh. ze dne 6. duhna 1936, Ds III 52/35.) 

. d olací sOlud disciplinární pro věci ve-
N e j v y Š š í s o u d jako o'~ , ' K veřejnému notáři v C., pro 

řeJ'uy' ch notář1t v di,sclplin~rni věCltpr20tll:.t]·!) "i') zák. čl. VIl:1886 vyhově: 
,,, dl § 42 c 1 ods. , 1. , . . k o Vl'W' kárný preclln po, ',e '. : .' k d měřovalo proti vyro u , -

částečně odvo'lání obvmeneho
d
" po, u~ s~olice jímž byl obviněný uznan 

b dď 1 C' 1 i) rozsudku sou II prve , voe 0' . 
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vinným že "I 
Č .' pn egalisaci spisu či " . 
lenske poukázky klub t . o s .... zJlShl totožnost osob .. . . u unstu Ne' ~.. ' Y na za.kladi 

ca·sl! zm<ini,1 a obža.J'Ovanéh . ]Vyssl ~oud napaclený rOzsudek . 
vznesené; j,iinak odvolání, Ob~i,~f~~~~1 ob~aloby pro tento čin v 

z vyroku o vině zamítl. 

Z d Ů vod ů: 

Odvolání obviněného z . 
se týká případu legalisace ~Yf~~u ,o vině ne:~e odepříti úspěChu, 
;~~~uo). Tu namítá obviněn/v Od~~~'á~f' JpflPad 1 i) napadeného 

pot:r~~~~ve~~~:S~í~1 zá~laddě tuori'stické 1~;~i~~~!I,s~cpea~~~aé v tomto 
Pro kl ' ura em V tomto ~, d~ 

ere by nemělo b' ť ť. ~, pnpa e Se nevyskytl 
příliš vzdáleno státníc/ ~ o vlnenemUl uvěřeno. Působiště JY h 
maci v h ", ramc a nelze proto I ". e o 
čl y OVU]ICI.Sn;,louVě ČíIS. 80/1926 Sb VyOUCIŤl, že šlo o legioti_ 
:~a klubu tunstu, opatřený foto rafií 'a z. a n., tedy o členský prŮlkaz 

ko"l~~, ~~~~rd~ ~~~d~~~:i~né~s;j iš ~ění ,totof~~~~~e~tab~k~e:n;Tkl~~~dem 
§ ?17 zak. čl. VIJ: 1886. ] ežto 'll~,~~~enml § 70 úk. čl. XXXV: 1874 
pru,az v seznamu ~', ' alll netvrcll že oť I ' 
J'ednán c ' overenl řádně neoznač'.1 '. z~ ovany onen 

I. I , nejde tu vubec o k' , 
N° t" alfne apro I' tomu nel .'" 

pokud' " ze pnsved6ti ostatn' .. t' 
. Je JIm napad,'D PTvostwpňovy" ro" 'dl kcas 

1 ~dvo.Jání obvi.niíného 
P dl ' zsu e ve vy-ok . , , o- "e nazoru stěžovat 1 ' 1 'U o VIne. 

rOzsudku kárným .pokleskee~v: nen;' v, pfíipadech 1 a) a c) na aden' 
~~be,mduvolni,ly některé I.i.stý a~e~~d~~ve v době revise nešťast~ým ~~~ 

era ata tohoto sezn ' o seznamu ke ,loni'ze v' , , 
jmenoslovu ke 'Ion' a,;,ul neoclpovídala datům knih "ecI, ze ně
n' . ' lze pozustalostních " Y vecI a že i ze 
p~~r~m, d~'znané necl?alé vedenfknlh Vj~1 ~Yka~~vall listy. Toto obvic 
1886,:e Je za~akove prohlašuje předpus §~~ č,arnyn~ pochybením už 
obvi~ě pro. ne ezpečí, že se znemožní neb '. IS',2, Iolt. f) zák, čl. VII: 
utrp; i %m,pko .ve'řejným notářem sepsaný~h aspon ztíoží e~idence li'stin 

kanceláři :e::o~t~~ nJ.~tářSké akty. I když Ob~i~eě~:Ý ~~~~~r~áh ~ že tak 
notář d' .' za ony vady odp 'd ' va ve 'Sve 
so.nál. o povldá podle § 17 zák čl. XXXV: I~;~ '~~ ne~~ť jako veřejný 

a svuJ pomocný per-
PokUd pak obviněn' hl, ' . 

z<'ukonného řed" y o edne tycM případů ouk, . . ' 
a I,i,st' o p prsu o psaní ženských 'm' ~. azu]e na to, ze není 

:nu s!~e zl;~~~~~~tim~evytÝ'~aným j,en zl ú~~le':n z~J~r:~~St~I?okniih 
zenských . A ' nem presneho z á k o n n 'h ' :;ameny, lze 

~~~t~\~~S~~I~~~l v~::n?~\~~~~ře ~~07Iv:~~n{1 +ář~f:~~P~~'~it~t~~d 
1925 čís 470107SŤl: ~e, mel ndl,tj, výnosem tohoto' . XXV .1874 dOZor mi
Podl~ své příosah/"(~ 1ra."~I'psaní jmen ženský,~~s~ea:fá1n~e I~. řijna 
z. a n') je ", . za ona ze clne 18 b' lm Jazyce. 
nařize~í. RO~~I~J~~ nn~tá!!1 pObvin:n dbáti neje~ ::~~~ů 1 9nlY

?b' ~Ís. 1
1
55 ?b. 

cme 'o vmený I kd ' , ,'rz I p atnych 
, yz povazoval za vhodné pro vy-
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varování zámBny určiti osobu blíže než jejím jménem, opominouti uvésti 
do listin a svých knih jméno i podle nařízeného způsobu psaní. 

Proti výroku, že neměl založenu knihu úschov (výrok 1 b) roz
swdku), uvádí stěžovatel, že měl dosud lonihu starou a novou že měl 
objednánu. O tomto posledním vede svědka Dr. M. A. Předpis o nových 
knihách úschov byl vydán zákonem ze dne 14. záři 1928, čís. 160 Sb, 
z. a n. Od jeho vydání uplynulo vÍCe I'et a měl si tedy už obviněný knihu 
tu obstarati, i když neměl úschov, neboť do knihy té mají se úschovy 
zapisovati postupně ihned a s pod'Pi'sy stran úschovy odevzdávajících. 
Nemůže ho proto 7)prastiotD od'povědnosti, že měl knihu objednánu, a 
v důsledku toho byl by i navržený důkaz zbytečný. Jeho jedni>ní 'j,e i za 
tvrzených okobností nedbalé. ' 

Pokud jde o knihu soudních depo,sil (výrok 1 d) wzsudku), je lomu 
stejně, Stará kniha, jH obviněný má, je i podle jeho udání neupotře
bitelná a poněvadž § 156, Ht. I) zák čl. XXXV:1874 nařizuje vedení 
knihy deposi,t, měl obviněný opatřením si řáclné knihy cit. .předpisu vy
hověti. I tu jednal.nedbale. 

Výrok o vině, ž·e obviněný nevedl podlle zákonných ustanovení se
znam o,věřov<iní (bod 1 e) rozsudku'), napadá stěžo,vatel tvrzením, že 
slova »dokument« užili' v seznamu tom jen tehdy, když Hostinu jinak po
jmenovati nemohl a že mu to dHve nebylo vytýkáno. Listiny lze však 
vždy nějak owačiti, ať už podle právního úkonu, jehož se týkají, či, podle 
data osob je vydavších a pod. Ostatně § 151 zák. čL XXXV:1874 di>vá 
v tomto směru veřejným notářům pokyny. Při ověřování 'jde o bk dLJ
ležité veřejnonotářské úkony, že obžalovaný měl si dáti záležeti na 
správném o'2mačcní ověřovaných listin a neuchýliti se od zákonného před
pilsu. Jedna·l· proto j. v tomto případě nedb,tie, tedy ~púsobem kárným; 
oko,lnost, že mu jindy nebyl tento nedostatek vytýká;n, je zcela neroz
hodná. 

ProH výroku o nesprávném vedení seZiililmu překladů (1 fl rozsudku) 
namítá obviněný, že byl oprávněn překládati jen do jaz)'ka msinského 
a maďarského. Tato oko,lnost ho neomlouvá, neboť obviněný ve smyslu 
§ 24 veř. not. instrukce měl seznam ten vyplňovati ve všecb mbrikách, 
aby z něho p'řesně bylo patrno, o jaké překlady šlo. Okolnost, že na
padený rozsudek neu"ádf, jednomvé případy takových neúplných zápi'sů, 
není na závadu, kd'yžtě z ro·zsudku plyne, že se tak stalo v mnoha pří
padech a že ani sám obžalovaný to nikdy nepopřel. 

Rovněz ohledně výrokl1 1 g) napadeného rozsudku uvádí stěžovatel 
v odvolání, že v rozsudku nejsou uvedeny jednoHivé případy knihy pro
testů, ve kterých jsou opravy. Stejnou námitku činí stěžovatel i k vý
roku 1 hl, jenž se týká .nepečHvého zho,tovování lisHn (smlurv a pod.), 
jich oprav, nesrozumitelnosti, š,krtá,ní v nich a pod. Případy ty v obou 
směrech jsou však uvedeny v zápisu o prohlídce, provedené v kanceláři 
obviněného vrchním soudrtím radou Dr. O. H., byly obviněnému sděleny 
a ten nikdy nenamítal, že by oněch vad nebylo. Nemusel proto s'oud 
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prvé sto,lke jeclnow,vá čísla knihy protestů nebo jednOUirvé vadně zho, 
tovené IisUny zvláště uvéstI do svého rozsudku,. Opravováni čísel zmí_ ně'né knihy, zvláště když nelze zj,i,stHi, Původní čí,sla, odporuje ustano_ 
vení § 27 i,nstrukce pro veřejné notáře a § 153 zák čl. XXXV:1874. 

Poněvadž protesty mají býti podepsány celým jménem veřejného no
táře i v knize protestů, nemůže obvíněného ospravedlňovatí' wni námi<tka, 
že kniha tato není určena pro strany, ani poukaz stěžovatelův na jeho 
zvyk z dří,věJši doby podepí1SO'vati koncepty zkratkou svého jména. 

Vadné sepisování listin toho druhu, jak je zjištěno prvým soudem, 
Odporuje předpisům §§ 64,65 zák čl. XXXV:1874, jež obviněný mnoho~ 
kráte pOfU;ši,!. Tu jde o závažný poklesek ve smyslu § 42, ČíIS. 1 zák. 
čl. VII:1886, ježto nedbalým sepisov<>ním notářských aktů se velmi pod
kopává víra v jIch správnost. Okolnost, že opravy byl,y konány před 
podpi,sem stran, nezbavuje obvi'n,f'ného viny, poněvadž jako veřejný 
not<>ř měl se zMídHi tak, aby HsHny jím sepsané odpovídaly z<>k0lll.!. 
i co do jich náležitostí. Pokud jde o obvinění uvedené pod 1 h) napa_ 
deného WZSlldku, namitá stěžovatel dále, že nežádal od stran úplatu 
v přlpadech, v nichž na listinách nejsou účtová'lly útraty, nebo že je účtova'l při, So,llvisícím jiném právním úkonu. Ani tento postup neod
povídá zákonu (zvláště § 204 z<>k. čl. XXXV:1874), ježto skutečně účto
vané, případně vybrané útraty měly býH poznamenány na příslušné a 
ne na jiné ];jIstině. Pokud pak obviněný úplatu vůbec nežádal, měl i to na listině poz,namenati. 

Podle názofU' stěžovatelOlva není správné v připadech uvedených 
v bodě 2, Ht. a) až e) prvého rozsudku zjIštění, že se nestaralo sepsání 
pravé vůle stran, že listiny v jeho kanceláři, byly zhotovovány kance_ lářským personálem bez jeho SpOlllPŮsobení a že i, podpÍ1sy stran se. 
děly v jeho nepřítomnosti. Tvrdí opaoně, že vždy byl přítomen jednání 
se stranami, že se přesvědčili', co strany chtějí, že dával pOZor na jednání 
svých úředníků se stranami, že jeho úřednki nesepisují bez něho listin 
a že je přHomen i pří podpÍ1sech stran, jež se vždy dějí po přečtení listin. 
Za účelem prokázání těchto tvrzení navrhuje výslech svých zaměstnanců, případně i konfrontaci jich se svědky, kteřl byli II něho jako strany zú
častněny ve věcech rOzsudku prvého soudu vypočtených. Z těchto však 
svědkové F. H., P. M. a V. D. již udali, že znají obviněnéhO'; svědkové 
F. H., j. L. a J. A. přesně vylíČÍM, kteří úředníci obviněn,ého s nimi 
'Smlou'vy sepisovali a co při tom o'bviněný konal. Všiohni shodně udali, 
že se obviněný vůbec nestaralo J'ejich jednání, ani o' podepisování smluý 
a že - byl-U přítomen - praCoval na jiných věcech anebo vůbec, či 
aspoň při podpisech, byl nepřítomen. Vzhledem k těmto jasným výpo
vědem by byl zcela zbytečný opětný výsleCh zaměstnancu obviněného, 
kteN U'Ž byli jako svědkové vyslechnuti, a udaH totéž, Co nyní tvrdí obvi-
něný v odvolání. jejich nový výslech a konfrontace s ostatními svědky 
by proto nemohly pti'voditi změnu ve skutkových zjištěnkh a nelze proto 
návrhu obvi,něného na doplnění Hze1nf vyhověti. 
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, , ť a vážnosti stavu: hl' Jde o kámý přečin zle~cet11 ': I licitátora osobu nespole IVOU 
přijal-li advokát do svych sluzeb za 50 , 'h' 

tn
íl!! ). . . • t bez platu mlsto ne oz (pokoua, k' t do svých služeb SOItCltá or~ " '~liCitátor za-přijal-li adv~ ~ h dnotě asi 220 Kč meslcne, ac 

dl ukdisposlclbytv,o 't.. .. 
p~jčY: pro kancelář náb~e~,~ psa~~ r~~hončihO kliente~~ za proVISI a 

použival-li svébo sohcltá ~ J,. d firmou kancelare; , , 
trpěl-li mu, aby pracoval ~la~~t1I :;:CIl:tupovati v připade~h ~stecne 

ujednal-lise stranou,. z~ JI b ke, sledktt a v případech uplne ~o~ 
dobytných za odměnu p0tm;mou 'IO'J a útrat substitučních pl~s Y2~i ytn ', h za náhradu hotovych vy dl ov se zavázal počitat. mu , b yc, III' s klientem úmluvu, po e mz uzavre - . . lky 

vymáhání pohledávek Jen lro • . . lání zlehčenl cti a váž-
J·d okámy' přečin porušení poVUInostl pOVOl , 

e . ' vypracoval nosti staVIt: '" d s rávce konkursní podstaty, ac 

. p~e~~~~al!~r~~::u a Pač zas~pov:Uet:~=; svůj palmární ,úč~~ na~účtoval_li částku přijatou pro,~~e:~ěz a dal-li se na zaplaceni pnneu oslechoov jebo přlkazu o pout 

jal částky žalovati; yt' . ch palmárnich účtů částky přijaté pro~!::d~ 
zadržel:li s~ na kr I s~b 'váni jejich pohledávek pouze za s niž uzavrel umluvu o y 

kOlIků. 29 dubna 1936 Ds II 25/35.) (Ro~h. ze dne ., , 

, kárn 'ch věcech ad:vokálů 
Ne j vy Š š í s o u.d jako s,oudčZ~~~~CI ~d;vOlá~f zástllpce ko~?ry 

a kandidátů advokaCie vyh:,v~dvokátní komory v Br~ě z,e ~ne.19~ r~!~; 
z nálezu kárné rady, m,oravs, e B a Dr. K. B. vinným! karnyml yre

c 
se 

1935 a umal obvlnene Dr.,~' . lehčení cti a vážnostI stavu, J~chz 
pomšeni po'Vi;nn~sH 'P?,volam '~J:ví tohoto rozhodnutí naznačenym1. dopustili závadnyml <ČIny v za 
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Z d ů vod ů: 

, !'okud jde o věc samu dlužno " '. . 
precinů, ttkajídch se poměru ObVilTI~en;:6P~v~ O~Irg~ s:k~pI;nou kárných 
den~ za VlnlT porušeni poviillností povolání a zl~hč' . t~menr~ b~lo kla" 
Jehoz Se prý dopusmi, tím, že obviněný Dr. K B~?I c I a vaznoslI stavu, 

I. přijal A. K bez platUi do s . hl' b . 
místo služného dal mu k disp' . ~yc s uze Jako soHcitátora, při čemž 
sí'čně 'A K •.. ' 'OSliCI' pouze byt v hodnotě asi' 220 K' , 
(zleh:::i cii ~ ~~~~~~~A~~~V~)~celář svůj vlastní nábytek a psacíc.~~j 

2. clovoUI A K o " . • , 
celáři Dr M B' - vI,ze s~' muze,~>~ehnati něja,ké obchody« a je v kan-
d t . . . vypracovalI, opatfllI razíttkem Dr M lB a odm' ' 

o s ran vymáhati (po '" . '. 'enll sobě 
nosti stavu); rusem povmností povolání a zlehčení cti a váž-

3. používal A. K. jako náhončího klientel' ,. 
30% p:o~is.e (zlehčení cti a vážnosti' stavlTj. a Jemu za to plalIl 20 až 

obvmeny Dr. M. B., že toto j,edlnání' D K B d 
(porušení povinností povolání a zlehčeni' crt' I' a'v'~ POt.3-t 'll'Ve)dené trpěl 

, aznos 1 s a,vu . 
Kárná rada uznala oba b . , . . . , , 

celáře A. K jako sohcitáto o vIne~e ,vmnyml, ,ze přijali do služeb kan
že jest osobou ne ole . ra, o nemz muslllo CI mohlo jim býti známo 
kárný přeči,n zleh~ní ~\I':OU ,': ne~hOdtnou, a spatřovaJa v tomto jednáni 
osvobodila. vaznos I s avu. V ostatních bodech obviněné 

Od~ol.ání zástupce komory na'padá tento 
a domaha se odsouzenI' , zprošťujkí výrok O vině 

obviněny' ch i v techt b d h O upříti oprávnění. o o ,ee. dvolání nelze 

Předně nutno si ujasniti' k tk 
nálezu uvedenou neni nik~;ra~e s u o~ou :P?dsta~ou pod 2. kárného 
kárných přečinů vpředu pod I' a~Y3čerp",~a J~z tako s.kutkoVá podstata 
že advokát má zaměstnávati " ; uve enr,~h. Nelll pochyby o tom, 
spolehlivé. Agenda advokátní ~~n~~~ář~a~pCeltn. pou:ze osoby naprosto 
právnických, které rovádi ' . . o IVa. nejen v pracech ryze 
i v řadě prací rázlI ~dmini,str~~i~~~~~ s~m nebo ,Jeho 'koncipient, nýbrž 
přijímámí peněz ocl klientů a od • 'o J ko JednallI ~ khenty, účetnictví, 
lářské sHy kanceláře P" t' hl purc~ a ~?d.: k~~re vykonávají, kacnce
nutně ve styk se so~d fl .:c o, p~acI,ch pr.lchazeJI, tyto k"ncelářské síly 
padají na vrub advokltníu~aa'Z:er1;~n7 .~ ]lch ~dp~rci' a 'j::ji'ch poklesky 
který rllči Z" svůa personál Z tah 'I menem " ter~ JednaJI, a advokáta, 
věnoval výběru sv' h ~ o. p y,~e, ~~tne pozad<Jivek, aby advokát 
osoby nespolehHvta ~:~e;~~~rIcukneJvetsl' pečl}vost~.Přij~tí (vědomé) 

~~~eí~;ji~~f:;k~~:~~ 0p~:~;:a~~éJ;o, °ZP~O~rř~~ekno~~t~~:P:ij~í~:d~ ~!~~~ 
ji" samo o sobě skutkóvou o~s;at~ rk~ J ':' e P, o ~ o u t II I k a, zakládá 
nosti stavu za dalšlho ovše~ řed okl r~eho pre~mu zlehčení cH a váž-
nost,což se v souzeném připa~ě sfalo ~ ~;e:t~ní:cří~:n~o;:~l~ Xa K~eřej-
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Tím však není vůbec zahrnuta a pos(i,žena kárná činnost spočíva'i'ící 
poÓ'le. odkazo~acího usn~seni v po~mí,~kách, za }a]<ý.ch obvinění A. K 
pn]ah a ve zpusohu, pkym ho zamestnavah. Obvlnenemu Dr. K B. bylo 
kladeno za vinu, že přf.jal A. K. jako so1'idtátora bez pl'atu, pouze za 
byt v hodnotě asi 220 Kč, ač A. K zapůjčj,j. pro kancelář nábytek a psací 
stroj. Kárný nález obviněného Dr. K B. v tomto bodě osvobodil, opo
minul> však svůj zprošťujíd vý'rok vůbec odůvodniti. Všwbecně vyj á
dřený dúvod kárného nál'ezu, že A. K-ovi nevěří, nedopadá, protože oba 
obviněni tyto podmí'nky přijetí doznávají,. Kárný nález pochybil, neshle
dav v tomto jednáni obviněného Dr. K B. skutkovou podstatu kárného 
.přečinu zlehčení cti a vážnosti' stavu. Nejvyšší soud Í'ako soud odvolací 
V kárných věcech advokátů vyslovil a odůvodnil již ve svém rozhodnutí 
čís. 209 di-s. Sb. n. s. zásadu, že advokát má nejen smluvní, ale i mravní 
a sociální povinnost platHi svému zaměstnanci za práci a že porušením 
této povinnosti poškozuje advokát čes! a vážnost svého stavu. Povin .. 
nost platiti svému zaměstn<Jinci za jeho práci, zahrnuje v sobě nutně 
také povinnost platiU odměnu 'přiměřenou. Správně poukazuje odkazo
vací usnesení k tomu, že podmínky, za kterých obviněný Dr. K B. přijal 
A. K, dlužno označiti jako využHko,váníl bídy, ve které A. K žil. 

Obviněn~ Dr. K B. doznal, že A. K ži,l, ve velké bídě a že byl v době, 
kdy ho přijímal, ve stavu zuboženém. O vlastním přijetí udali obvinění 
nejprve, že A, K byl při'jat do, kanceláře jako pomocný úředník se z a
č á teč n í odmbnou 220 Kč měsíčně mimo příspěvky k nemocenskému 
a pensijnímu poji,štěn,í, které pl a t i I' Dr. M. B., resp. Dr. K B. ze svého. 
Důvodem přilj,eU bylo, že z kanceliáře odešla úřednke V. J. a nebylo 
proto zapracované síly. Nově při'jatá úřednke M. L. nehyla vůbec znalá 
agendy advokátnf kanceláře. Ve svém vyjádření ze dne 15. května 1935 
udali, obvinění, že A. K nebyl- v kanceláři zaměstnán jako st"l,ý úřednik 
a jeho činnost se vyčerpávala tím, že úředníci M. L. zaučoval do kan
celářské agendy, a to' podle své libovůle nejvýše jednu až c1vě hodilny 
denně. V trestni věd u krajského soudu v Uherském Hradišti udal Dr. 
K B. jako svědek dne 3. řijna 1932, že přij<Ji1 A. K do služeb kanceláře, 
Dne 23. listopadu 1932 udal, že se dohodl s K, že podle svého volného 
času a Ubosti zapracuje M. L. 

Dr. M. D. udal jako svědek dne 20, Ii'stopadu 1932, že byl smmměn 
s tím, aby K. pracoval v jeho kanceláři, ale n.ikoliv jako zaměstnanec. 
Na to udali obviněný Dr. K. B. jako své dek při hlavním přelíčení dne 
10. července 193,3, že K nebyl vůbec zaměstnancem kanceláře. Již tento 
postup vysvětluje dostatečně lehkomyslnost a nespol,ehIivo-st svědeckých 
výpovědí a zodpovídání obviněných. A. K udal, že byl přijat j~ko soli
citátor, že chodi,1 pravidelně do kanceláře a pracoval od 8--12 hod. 

,a od 2-6 hod., často i déle. Toto, tvrzení je podporováno jednak vý
povědi svědkyně M. L., která udala v kámém řízení, že ji- K zaučoval, 
jednal s klienty a při'jímal peníze, v trestním řÍ'vení že K př~ímal penize 
a zapisoval je do ,kmihy příjmů a že aHa musela z příkazu Dr. K 8. všecky 
přijaté pení,ze odevzdávati K, z čehož je zřejmo, že K. byl vecloucím 
úředníkem k"nceláře, jednak doznáním obviněných, kteří, uda;J.i, že ne-
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mělI v kanceláři zapracované . 
agendu, alespoň s počátku Slily,. z. čehož plyne, že 
skutečně K. jednal s klien" mu~~.1 vesl! K. Obvinění také UULlloV,,, 

jednoduché dopisy Z ;rest tY'h pn~f':la.1 a kvitoval pení,ze a p'Odl~pilso\"i 
klientů často i mi~o kance~~~ sp~su Je P~k patrno, že K. j , 
občasnou n~příltomnost k' clo.,:by oduvodňovalo jeho J'lm d,ovnall01f 
š'lo . h v ance an a že ob . v . o je o obchody trval' t: vlnenl proti tvrzení K 
jménem jejich ka~oel"' I n;. om, ~e K. v: všech těch případech ., 
M. ~. ~o agendy advo,:l:~í k::~en.lv o~vlnených, že K. pouze 
zau~ent by bylo pOUze dočasné k~:!r k ~aprov~!o neudržitelné. 
zenl: ?r~coval u obviněn' ch a~i ! z o v'. yI prt!at bez časového 
otwmenych, kteří mluvil) o 3l-? meslce a podle tvrzení 
zaměstnání. Obviněný Dr K é o ~ a! e ční m platu, mělo jSít'"'i,lloOttlých 
musel si býn vědom tOho' že' K" :t at~ .za vK. byt v ceně 220 Kč lm',sičně. 
z čeho živ, zejména kdyz' znal .: h er~ Je zenat a má dvě děti nemá 
skytování bytu v ceně 220 K~e Ov b!du: Za tohoto stavU' vě~i bylo 
obzvláště když byIo v kanceláři r~~~č~e nap~?s:o neúměrné práci 
strOje K-ova, ať Se tam dost I a o 'c Y pOuťl!~ano nábytku a psaclíM,,
který za těchto podmínek K a,,~ tu(vo~u Jakéhokoli. Postup Dr K 
advokát za svoji kancelář a . ~n~a st~J~ě ovšem Dr. M. B., kte'r' : 
nIm a stavovským po' sveho konnplenta Odpovídal') přič' y Jako 

b . v . Vlllnostem advokáta Nt' I se mrav_ 
o vlnenych, že Dr. KB' a om nic nemění obh . b fylo I'~: věřHi přes opaťnfOt~f~~~7a~ K. Pdenězi ~ ~atstvem, i kdy6; J'~ 
ancelare a Dr. K. B. (Dr M .' a" oznany spatný finanční st 

10; červ,~a 1934, že neví, 'z č~:; ~rm *n~nal při kárném přelíčení d:~ 
p:acI ma zaměstnanec advok' t' . . ov • K-a POdporoval). Za svou 

~~~~Iiln~~'! ,pZOJ.~~I~n,sl,ti.ačObvině~t~ek;ř~~~l~~I~ ~~s:~~a~ ~::oěcřenenSÝkeplat a 
. , ve svem vyj'ď ' mu a 

pO:'lnnost vlastně přilznali tím že tV:d·~~n~ ze dn: 10. Stpna 1932 tuto 
s~evkyv k ;omuto pojištění. Již toto o I, I, z~ plab za K. Ze svého pří
nym prečI'llem zl'ehčení cti a VOV pf-mmuÍl samo o SODě bylo by kár 
di,s. Sb. n. s.). Příhlášku kter:~n~s I s~avu (viz rozhodnutí čis 209 
~~nali~.:fkže věc se neuta]Ha a byla ~řtct':n i sal' K. sám, obviněni ne-

e pns a celá věc s platem na pV r Ce em rozhodování Pojišťovny 
Poukázati k tomu, že obvinění o~,: r;s.. ~ d!} nábytku K. nutno ještě 
matc~ K., jejíž byly věd ma 'elkem preh nabytek a psacf stroj vydati 
byh zalo~áni na vydání těChl • .' a nechah ,:,ěc dojíti tak daleko že 

o vecI a odSouzelll k vydání ' 
Pokud J' de o p·llac . ' . . K ' . ell! provlse za .. . ď' . 

. ~racovaI věci na vlastní účet o. ,.rnva .'enl, kh,ent~ a trpění toho, že 
n~YCh prostě tím, že nevěří vÝP'ov~~iv~d'W k~,nn~ nalez zproštění obvi-
o ,souzeného. . ., oveka to pro tr,estné činy 
. Toto odilvodnění však vzhl'ede .. . 

sl':,e trestán pro delikty majetkov~ k 10bsahu spisu neohstojí. A. K. byl 
sve~ectví, takže ho nelze jen z toho! ad ~ n~byl do.sud trestán pro křivé 
neverohodného. Jeho výpověď j~ vO k uro u pokládati za člověka úplně 
ma:nželky E. K., která byla sVědke~s~oz~n: pod:p'or~vána. v}ópovědí jeh a 
pry dovohI K-ovi pracovati v" . luvy, pn mz obVIněný Dr K B 

, eCI na vlastní účet Ví tedy o vV' '1' t ; . 'eClzv-asm 
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zkušenosti a nikoli pouze z vypravování K. a není důvodu, aby Se jI 
nevěřilo jen proto, že je manželkou K. Nad,to nemůže se ani nejvyšší 
soud vyhnouti úvaze, na které založil krajský soud v Uherském Hradišti 
svoje přesvědčeni o pravc!i;vo,sti tvrzení K., že toHž bez ujednaných pra
visí za přivádění klientů a bez pozdějšiho povolení pracovati na vlastní 
účet by byl K. se svon rodinou neměl z čeho býti živ. Tato úvaha svědčí 
o skutečné pravdivosti tvrzení K. a jeho man,želky. 

Pokud jde o provi,se, kladlo odkazovací usnesení obviněnému Dr. 
K. B. za vinu, že použival K. jako náhončího' klientely za provísi, v dů
vodech pak jest uvedeno, že slíbi,I K-ovi, 20---30% z každého' při,vede
ného obchodu. Kárný nález stoji na stanovisku', že nelze mluv1lti o po
užíváni K. jako náhončího ,klientely, kdlyž on sám uvádi, že provísi dostal 
pouze v jednom případě. V tomto směru !mtno předně uvésti, že pfed
mětem mzhodování kárné rady není určitá slovní, formulace provinění, 
uvedená v odkazovacím usnesení, nýbrž jedinéč i n, který odkazovací 
usnesení vzneslo ať již podle své obžalovad věty nebo pOd,le svých dtl
vodů na kárnou radu k posouzení a rozhodnutí. Kárná rada musí pak 
zkoumati, zda se obviněný tímto činem nějak neprovinil proti povin
nostem svého povolání a sta,vu (vi,z roih. 6s. 110, 146,151 dis. Sb. n. s.). 
Kámá rada měla proto uvažovati, zcla 'Fž v pouhém slibu pravise za 
přivedeni klienta při phjetí K. Dr. K. B. nenú porušení povinností stavu 
advokátského. K této otázce nutno odpověděli' kladně. Správně pouká
zalo již oclkazo.vaci usnesení k tomu, že je nepřípustné, aby si advokát 
opatřoval a získával ,klientelu jinaJk než svou prací. Tak jako advokát 
nesmí používat reklamy a jí získávati klientelu, nesmí také použi>\rati 
náhončich, kteří, vychvalujíce advokáta a ZÍlskávajíce mU! klienty, jsou, 
vlastně jen ži,vou reklamou. Obvinění doznávají, že finanční stav kan
celáře byl ta,k špatný, že Dr. M. B. nemohl pIatiti Dr. K. B. smluvený 
pIa!. Dr. M. B. udal jako svědek v trestníl věci proti K., že mu Dr. K. B. 
sdělil, že K. následkem svých z'námosU přivede do kanceláře klienty 
a že mUl on za to slibi,1 odměnu. Ve svém vyjádření ze cine 15. května 
Hla5 připustil Dr. M. B., že je možné, že Dr. K. B. K-ovi někdy něco 
zaplatil. Také pti kámém přeličení dne 19.červ.rla 1935 lldal, že Dr. 
K. B. říkal, že K. má známo'sti a že tím ,pŤÍlnese do kanceláře obchody. 
Dr. K. B. rozhodně popřel, že slíbil nebo vyplatil K. ,nějakou oclměnu 
za pnvedeni klienta, ale do,;nal (vyjádření z 12. června 1935), že ho 
K. o to žádal, že on dokonce tuto žádost tlumoči,J Dr. M. B-ovi, tento 
však ji odmítl. V tomto hodě se tedy tvrzeni obviněných rozcházejí. 
V trestních spisech formllloval Dr. K. B. sv,é ·tvrzení již apatrněji,; udal, 
že výslovnou podminkou nebylo, že K. má přiváděti klienty. A. K. udal 
v trestním a kárném řízení, že měl slíbenou provisi za přiváděnI kH>enŤŮ 
a že také v jednom přÍlpadě a sice K. H. sku,tečně dostal provisi ve výši 
30%. Toto jeho posledníl tvrzeni je pak plně potvrzeno doznáním Dr. 
K. B. vůči četnictvu, že K. do'stal skutečně 30% províse za to, že tento 
obchod proved1 jako zaměstnanec jejich kanceláře. Tim je kárné provi
nění Dr. K. B. jasně prokázáno. 

Trestní rozhodnut[ XVlII. 37 

~, 
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, Pokud jde o obviněni, že K-ovi bl. • . . 
vecl na vlastní. účet pod firmou ka I'~ o li pen~, aDy pracoval 
A; K., která se v ostatnich bodech n~:. ar:, nenl duvO,du nevěhti VVIJm,"", 
byh pravdi,vou a J'e kromě t h ' JlTiena pokud Jc,e o provise . 
A K dl ' o o potvrzeno výpov' ď . h ' un'''d'a 

:. . uve také jednotlivé připad tako' . e I Je o manželky. 
pTlpad M. P. 'jasně osvětluje neud Jl I . vych. svych obchodů, z nichž 
A. ,K. udal, že jako, majitel inkasrn;z~ e 'ne

l 
p,omery. v kancelráři Dr. M. B' 

a ze za ni podal návrh na z. . ~ . ~nce are dobyval pohledávky M p' 
razitkem Dr. M B M P d a

l 
vec,enl vyrovnacího řizeni ktery' opa't"l' 

d · . . . . U'a a ze skut č" ' TI 
avky k dobýváni a že K'" e ne predala K-ovi své pohle 

věno ' . ]I sepsal vyrovcnaci návrh' " .. 
, a ze proto mu dovolila b '. ' , J emm oylo vyho_ 

! .000 Kč. Obviněný Dr. K. B.' u~ ř . s~ z Irn~asovaných peněz ponechal 
ze se dověděl že si K ,'" la J a o svede.k v trestní věci proti K 

I . ' . vypUjcova u' soudu pro k I" ., 
na zavec em vyrovnací-ho řílze '" v _ v ance ar vzor pro návrh 
mu v jeho jednáni jako souk~~'m~~k~'~ rek}~ ze .to nemá dělat, že však 
~~ěděl, že K~sepsal a podal nč'ak' ne~uze OIC vytýkati. Pak se do
T1zenl a opatnl Jej razítkem kanJ IX ačvrh na zav,:,dem vyrovnaciho 
mcnev,ěděk Teprve kd,yž b I D e ~e,,: ani on ani Dr. M. B. o tom 
cem, pozvali si dlužnici M. ~-o':~u do k~>stan?,ven vyrovcnacim spr~,!_ 
ma CI. Dr. .M. B. udal v trestni věci 'ako s ,ncel~re a sepsal!; s nf in for
~epsal v Jeho kanceláři Dr K B ~ k' v~de~: ze tento vyrov'naci návrh 
ze o návrhu vůbec nevěde'I'I' V· t . t . arnen;. T1zení tvrdni oba obviněni' 
v K .. '. res 'nIm I' karn' ", " ~ 
ze .]lm zpronevěřil částku 2500 K' kt . em nzenl tvrdiH obviněni 
kancelář. Obviněn. í toto padlo' d c, erou vymkasoval od M P p·ro' 

. k u've Bnou v' ď ď M . . 
ani pOdání obialoby. Také tent. .. IPov,; l' . P., takže nedošlo 
Jmenováni Dr. M_ B. vyrovlla " ' o pr.lpa . nezusta! utajen, protože po 
komisařem šetření kdo vlastn ;'ITIl sprav?em bylo konáno vyrovnacl'ln 
kt· .' . 'e vyrovnacl n' h" 

ere skončrlo zřejmě zj'iršténím' . h ~av: J'menem dluhirce podal 
Dr MB" , ze navr ' nCJml K sá Ok I' ' . " ., protoze ji'nak by nemohl Dr B _ .. ' mam o I kancelář 
To vse podporuj'e tvrzení K ' '. : zustaŤ! vyroV'nacím správcem 
kt . . ' " ze vyravnam M P bl' . . 

ery SI se svolením Dr KB' . . Y O Jeonirm z obchodil 
s~m_ pak, zjišťuje, že K. byl ~~~o~,~p::cova: na svůj účet. Kárný nále; 
vedell a, ze Dr. M. B. proto. varoval ])~I em, ze, to ~~a .obviněni dobře 
kanceláre. Tento skutkový dě' I' . K. B. ered pTljeŤim K. do slu'žeo 
u Dr. M. B. kárný přečin zlehjč~n['e opod~~atnuj.e jak II Dr. K. B., tak 
onen skutknvý děj také úplně v' cti .a vaznosli stavu. Avšak tím jest 
které by bylo lze u Dr. M. B ShÍe~~pan ~ nez~ý:,á v něm prvků, p;o 
vmnostem Povoláni. . li v nem Jeste poklesek proti, po-

Bylo proto odůvodněnému odvolán' / 
uznali obvirněné vi,nnými také t' 't k" I zastupc? komory vyhověti a 

.. eml o arnyml precl'ny. 
Dalsl skupi'na káru' ch ' . - " . 

kursu firmy A. K. v HY prečmu tyka se čmnosti obviněných v kon-

. Dr. K. B-ovi bylo ·kladeno za' '. 
hrmy jí 'radil, aby požádala o uvatnu'k z\'j,ako právni zástupce této 
Je na radě na jmenováni s rávce enr, On ur-su, poněvadž Dr M B 
leni konkursu také vypra~OVal '111 ;onkur~ni podstaty, že návrh ~a ~'va~ 

a ez laZlltka kanceláře Dr. M. B. dal 
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vypraviti, v čemž odkazovací usneseni spatřovalo kárný přečin zlehčeni 
cti a vážnosti stavu; oběma obviněným bylo pak kladeno za vinu, že 
v této věci převzali úřad správce konkursní podstaty (Dr. K. B. správně 
náměstka správce podstaty podle § 83 ko,nk. ř.), ač oba firmu A. K 
zastupovali a v této funkci moh·li seznati důvěrné okolnosti, jež byli 
jako orgánové konkursního řízení povinni proti úpadcům uplatniti a že 
také skutečně proti svým bývalým klientům R. T. (prokwri'stovi fy A.) 
a V. K. (spo,leč[liku, ly A. K.) podali u' krajského soudu v Uherském 
t-!radi'šti trestní oznámení, v němž uplatňovali okollnosti, o nichž jako 
dřívějši z"stupcové obviněných mohli nabýti vědomosti, v čemž odka
zovad usnesení spatřoval,o, ~kárný přečin porušeni' povinností' povolání 
a zlehčení cti a váž:nnsti' stavu. 

Kárný nález odůvodnil osvobozující výrok tim, že firma A. K. byla 
sHně předlužena, takže ji nikdo nemohl raditi jinak, než aby ohlásila 
konkurs, že otázka, zda obvi,nění byli oprávněni' převziti úřad správce. 
resp. náměstka správce konkursni podstaty, bylakonkll'fsním soudem 
rozřešena ve prospěch obviněných a kdy ž ti t ci ú řad při jal i, 
hyli nuceni, aby svůj úřad řádně pl,nil,i a v dů'sledku toho trestně zakro
bl,i proti R. T. a V. K. V tomto odůvodnění je však podstatný rozpor. 
Kárný nález pokládá radu obvi,něného Dr. K. B. požádati o uvaleni kon
kursu za nezávadnou, protože podle stavu jměni ly A. K. byla tato s'ku
tečně již dáV'no zralá pro konkurs, na dmhé straně se však opirá zře'jmě 
o usneseni ,kra:jského soudu v Uherském Hradišti ze clne 8. července 
1933, kde konkursní soud zjišťuje slyšenim Dr. K. B., že tento nikdy 
neradj,l společníkům fy A. K. ohledně konkursu, ani s nimi o tom ne
jednal a pouze jim pomáhal při české stylisaci návrhu na uvalení kon
kursu. Nehledě k tomu, nemŮlŽe wzhodnutí konkursního' soudu o tom, 
zdaobvirnění mají, zákonnou' způsobilost k úřadu sprá'vce, resp. náměstka 
správce konkursni podstaty podle § 78 konk. ř., praejudikovati ro~hod
nutí kárné rady o tom, "da postnp obviněných, třebas formálně správný 
a platný, není, závadný se stanovi,ska kárného. Obvi'něný Dr. K. B. při 
svém výslechu před konkursním soudem zamlčel podstatnou okolnost. 
že Dr. M. B. v době zahájení konkurslniho řízení a před tím zastupoval 
jak firmu A. K., tak i firmu A., kteréžto firmy hyly věcně ,vlastně jedi
ným podnikem týchž majitelů a pouze na venek vystupovaly ja,ko dvě 
společnosti. Okolnost tu,to nemohou obviněni popřiti. Svědek R. T. udal, 
že firma A. dala Dr. M. B. plnou moc a s i, v clurbnur 1933, ve skurtečnosti 
stalo se tak již dhve, protože úmluva o počítáni palmáre datována je 
dnem 13. ledna 1933 a podle protokolu na oživení paměti byla ža,loba 
proU živnostenskému úvěrnímu ústavu' v B. svěřena Dr. M. B. dne 25. 
ledna 1933. Hned po firmě A. svěřila také lirma A. K. své zastupování 
Dr. M. B. Obviněný Dr. K. B. se hájí tím, že neznal poměry obou firem 
a že zejména o chystaném konkursu fy A. K. nevěděl a pokládal naopak 
firmu tu za finarnčně velmi dobrou. Doznává však na druhé straně, že 
se stýkal s V. K., společníkem firmy A. K., který se na něho obracd 
v různých věcech, 'jako opatření zápůjčky 25.000 Kč, daňové věci a pod. 
Na'Proti tomu udali svědci L. T., R. T. a A. B. sourhlasně, že když 

37" 
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v dubnu 1933 hrozila firmě A K d ' 
daně, povolali na poradu O 'K' razba pa'eket, Z<lJbavených pro WU"ló 

že čás;! zabavených parket r~h 'b~" ktery po vyložení situace, .. , 
tr:stnímu řízení, ujišťoval, že zrří,aé ~a~l;ak~.~onkursu, aby se předešlo 
dISÍI, ~by správcem konku",sn! .p,odstat 6s I e °t soudu v Uherském Hra~ 
Je na radě že pak ob' y y' us anoven Dr M B kt ' 
K B " pru eh konkursU! bude hladk' " ' ., ery 

. ., z na pn měr y o lb 'o f '. ' ,y, p. r o. t o z e o nOr 
u"Vf " 'll! l'remazeseJT'dhd '. 'JI'S ovanl phstClupi1i společn" " f . ,'z o' onou,. Na toto 
v kanceláři firmy A. nadikto I~' Irmy A. K. na .navrh Dr. K. B., kter' 
opa.ml razítkem kanc,eláře D~a,;á~r\na u'valem konkursu, aniž jej bJ; 
s'pr.avcem konkursn, podstaty D 'K B e~to byl' pak skutečně ustanoven 
pfljali. Za tohoto stavu věci ~en:' d" ;}e o namestkem a oba tyto funkce 
hlasných přísežny' ch vy:pove~d·' I dUvo, u POC.hybovati o pravdivosti sou 

, ' . 'I uveenych s 'dk' . k' -ovsem bez udání dŮVOdů Nell . h .. '. ~e . u, p . to. čmí kámý nález 
hodli sami od sebe učiniti n~~rhoc opilI, ,zoe by se mo svědci byli roz
sepsaJ.i, ani,ž se byli jako neprávníc~~o~r'~!~sel1í' k?nkll'r~u a sami si jej 
Dr. ,K. B., na něho,ž se orhraceli i v ,~' ~: IS~Y':' pra~ním zástupcem 
o zasadni otázce, zda ma', k . m,;,ne. lil 'ezlltych vecech, když ne 
slušného návrhll a že b b. onkUT,s ohlasl'ÍI, tedy alespoň o formě pří: 
styli<saci návrhu. Pro t~ ž~· ~d~·. by}1 povolalI práv~ jen k vůli české 
by jilnak 'j,jstě při tak velkém kOThk I~ naVťhvsa~I,. nikolI, advokátem, COž 
lenl a sice to které uvádě" 'd' u;su ne~cl'ndll, Je pOlUze jedilné vysviít_ 
b'h' , JI sve CI, ze tohz Dr K B J" 'kl' pm e ne hladce a v krátké dob' t' ". lm re , ze konkurs 

,kursní podstaty a on zná dobř~' pro ~ze Dr. M .. B: bude správcem kon
B-ovi, šlo zřejmě hlavně o to ab brmery a s mml se dohodne. Dr. K. 
který znamenal pm 'e'; h ' Y .. ~. B. dos,t~1 tento velký konkurs 
provinění nelze ovše~J ~P~~ř~:~~per~Jlcl ~aJllcelar značný příjem. Kárné 
konkursu, protože firmě skllteč~; :ic 0J::,,~e D\~, B. radil k vyhlášení 
na uvalení konkursu se sl; <: nez yvalo, ani to, že návrh 
razítkem kanceláře Dr ~ a B a p~dal, nybrz v tom, že neopatřil návrh 
hoto správcem konk~rsn', . ~cl utmyslu, ~by tak dosáhl ustanovení to-

, I po s aty a ze oba ob . " ... 
spravce a náměstka správ k k ' , ' vlnem pnJali funkce 
zástupci firem A. K. a A. e: D~n ~rsmpodstaty, aČk?li byli právními 
konkursního řízenLže O K B '1 B: ,v~praco,val navrh na zavedení 
jasně z toho, že obě firU:ý n~k~/~a' :,~,t;lll pomery obou firem, vyplývá 
se s V. K. a R. T. a potvrzuje t~ t~~s:ěJ:~1.°~~1 a znal se a stykaf 

Se stanoviska kárného 'e . k " ,. ' 
stupude úpadce a který zej~én~a~effIPus~ne, ,,-by advokát, který za
kursu·, což samo o sobě LIŽ Předp~~1 '~d ,za, n~ho ,navrh na vyhlášení kon
majetkových poměrů ab . "h ~ ,a, ,ze o upadce zasvětil do svých 
stával místo správce' konkY nav,r . o povld"l Jeho zájmům, přijal a za-

, . ' .. urS:nI podstaty nebo Jeho 't 
organy věmelstva a jsou povinni hájiti· h ,. o zas ,upce, kteří jsou 
(§ 79, odst. 2 konk. ř.). Sbíha'í,f . Je o~~J~u, zeJmena proti úpadci 
vmnosti, na jedné straně há(iti J záse zd:,pfIlkre zcela protichůdné po
pro ně co největšÍiho, možného' u/my .ve~,t.el~.tva pwti úpadci a dosíci 
straně příkaz mlčelivosti uložen' P~kO!:~: JejIch p~hledávek, na druhé 
vztahující se ke všemu co so )' ~ vo adu pOdl,: ~ 9, odst. 2 adv. ř., 

, UVlse o s ve enIm, vecl advorká,tolvi svěřené 
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bez rozclilu, zda j'sou to projevy a postřehy klienta, advokáta či osob 
třetích, kterážto povinnost přetrvává poměr zástupči a povinnost věr
nosti pod}e § 9, odst. I adv. ř., zakazující advokát{)vi i po zrušení 
smlouvy zmocňovací podnikati proti c]fí,vějšímu klientovi zákroky, jež 
by ho poškozovaly neho ohrožovaly. V souzeném případě však v clob;; 
vyhlášení konkursu na jmění firmy A. K. byl Dr. M. B. ještě práv'oim 
zástupcem této firmy, stejně jako firmy A., která mu vypověděla pl:nou 
moc až dne 29. kv,ětna 1933, kdežto konkurs byl uvalen dne 28 .. dubna 
1933. Oba obvinění pomšiH tím, že zamlčeli, že jsou právními zástupCI 
obou uvedených firem; hlavně však tím, že Dr. K. B. vypracovaI návrh 
na uvalení konkmsu a že za těchto okolnosti přijali funkce správce kon
kursní podstaty a jeho náměstka, uvedené pov;nnosti povolání v § 9 
adv. ř. jim uložené. Při tom Dr. K. rB. jako kandidát advokacie je co Jo 
kárné zodpo,vědllosti podle § 3 kárn. st. postaven na roveň advokátu 
a Dr. M. B. je. zodpověden za jednání' Dr. K. B., svého to koncilpienta, 
a nemůže se O'mlouvati, že 0' věci nebyl jím informován, neboť nelze 
rozeznávati :mezi právním' zastupnváním obstarávaným advokátem osob
ně a zastupováním jeho koncipilwtem. N<I věd nemění, nic, že Hrma A. K. 
měla ve směrodatné době snad Ij,eště i jilného právnirho zástupce, jak 
uplatňoval obhájce obviněného Dr. K. B. při ústnim líčení, poněvadž 
při posuzování věci nemzhoduÍ'e toUIk, že obvinění byli - arci po dob!! 
poměrně krátkou - právrními zástupci firmy A. K., nýbrž těžisko spo
čívá v tom, že obviněný Dr. K. B. vypracov"l, návrh na vyhlášeníkon
kurrw, byv přÍ' tom úpadc.em náleži~ě irn.fmmován omarj:etkových jeho 
pam Mech aže pak on a jeho šéf přirjaH zmíněné již funkce. 

To, že obvinění v uvedených fun'kci'Ch podali jrestnír oznámení na 
činite le firmy A. K. a firmy A., nelze jim zvlášť přič];tati jako jednáni 
kárné, neboť zde 'konali jen svoji povinnost jako správci konkursní pocl .. 
sta ty. Jestliže pH tom porušili ulo,ženou jim povinnost věmosti a mlčen .. 
Iivosti, bylo to jen důsledkem toho, že tyto tunkce při'jali a vystavHri, se 
tak rozporu povinností, který právě měl jim býtil důvodem k odepřeni 
těchto funkcí. Jednání, obviněných nezusta'lo utajeno, bylo úpadci' pro
střednictvím }ejkh nového právního zásturpce oznámeno konkU!rsnímu 
soudu, bylo Ipředmětem šetření a u' dotčených osob nutně podkopávalo 
důvěru k advokátskémU' stavu. Zakládá proto kárný přečin jak pomšení 
povinností povolální, tak také zlehčení: cti a vážnosti stavu. 

Do podobného rozporu povinností přivedlo Dr. M. B. přijeti funkce 
správce ,konkursní podstaty v případě i'nkasa pro íinrnu A. DL M. B. 
jako právní zástupce této firmy vydobýval její pohledávky a inkasoval 
pro nj, t"ké částkU! 2.586 Kč 75 h. Kdy se tak st"lo, nelze ze ~pi,sů 
zji,stiti. Po sděleníl ínkasa firmě dal,a tato dopisem ze dne 1. června 1933 
Dr .. M. B. příkaz, aby této pro ní, přijaté částky pouržj;j k zaplacení po
hledá,vky firmy A. K., resp, nyní již konkursní podrstaty této firmy proti 
firmě A. S tímto dopi,sem khžoval se dopis Dr. M. B. z téhož dne, který 
jakoslPrávce konkursní podstaty žádal na hrmě A. zapl'acení uvedené 
pohledávky do 6 hodin do ve'čer" s tím, že jinak podá žalobu. Ten to 
děj je patrný z korespondence ve spi,sech založené. Dne 2. červ,na 1933 
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podal Dr. M. B. u' okresního soudu skutečně jako správce 
podstaty firmy A. K žalobu na firmu A. na zaplacení částky 3.274 
10 h, s přis!. První rok se konal dne 17. června 1933, rok k ústnímu 
nán; u'stanoven na den 24. října 1933, řízení celé zůstalo v klidu, nrc)tn'i"ď 
se strany k roku nedostavi'ly. Dne 11. záři 1934 učinil všwk Dr. H. j 
11em žalova,né firmy A. návrh na pokračování ve sporu a ve sporu 
nyní pokračováno. Dr. M. B. tvrdH v tomto sporu, že peníze ske pro 
firmu A. přijal, že však, maje proti ní, palmární nárok, složil pe'ní,ze podle 
§ 19 adv. ř. do soudní úschovy. Spor byl rozhodnut ve prospěch Dr. 
M. B., resp. konkursní podstaty z toho důvodu, že někdy v lednu 1935 
došlo. mezi stranami k úmluvě, že pohledávky budou účtovány odděleně. 

Dr. M. 130., který přijal čá'stku' 2.586 Kč 75 h pro firmu A. jako její 
právní zástupce, byl povinen uposlechnollti příkazu' firmy a peníze pro
pl'atiti, resp. vyúčtovati ,pro firmu A. K, vztažně jeF ko,nkmsní podstatu, 
jejíž byl, správcem. I když snad v dohě podání žaloby neměl ještě v nl
kou dopis firmy A. ze dne 1. června 1933, ohsahujíd Utvedený příkaz, 
měl příkazu uposlechnouti alespoň tehdy, když mu firma do,pi,sem ze 
dne 7. června 1933 svůj příbz opakovala a důrazně prohlásila, že'ne
souhlasí s tím, aby si' zadržoval pro ni přijaté částky na svůj budoucí 
palmámí účet. Složení peněz k soudu se stalo daleko později, teprve 
dne 23. kVělna 1934, jak sám Dr. M. B. ve svém vyjádření ze dne 16. 
října 19(35 uvádí a jak vychází z usneseni okresního soudu ze dne 24. 
května 1934, a to zřejmě teprve v důsledku, žaloby, kterow naň fi,rma 
A. na zaplacení ink"sované částky u okresního soudtu podala a 'která 
je datovf<na dnem 15. května 1934. Nebyl proto I1právněn pooíze pro 
firmu A. přijaté zadržovati, když měl od ní příkaz peněz použíti k za
pl'acellí účtu firmy A. K. Svým jednáním provi,nil se Dr. M. B. jak proti 
povinnostem svého povolání, plynoucím z usta'novoní § 19 adv. řádu a 
§§ 1009, 10120bč. zák., tak proti povinnostem svého stavu, neboť ne
přípustný jeho postup byl předmětem obou dto'vaných dvHnúch sporů. 
Okolnost, .že se snad později strany o vyúčtování těchto všech pohle~ 
dávek dohodly, je pro 'posouzení kárnéh·o zaviněni obviněného neroz
hodná. Kárný nál'ez neohsahuje v tomto bodě žád:ného odůvodnbní pro 
svůj zprošťující výrok a poukaz na nevěrohodnost svědků, ostatně ni'číll1 
neodůvodn-ěný, neipřj.]éhá. 

Obviněnému Dr. K. B. bylo kladeno za vinu, že sjednal (za kan
celář Dr. M. B.) s firmou A., že jí bude počítati za za.stupovám; v pří
padech částečně dobytných odměnu poměrnou k výsledku a v případech 
úplně nedobytných náhradu hotových výloh včetně útr,,! substitučních 
plus Y2%., a s H. O., že mu bude za vymáhání 'Í'eho pohledávek počílati 
jen kolky. 

V připadě firmy A. odůvodnil kárný nález zprošťující výrok tím, že 
nepokládá výpovědi slyšených svědků za hodnověrné, ovšem důvodu 
pro to neuvedl; v přílpadě H. O. neuvěřila pak kárná rada výpovědi jeho 
z toho důvodu, že později nastal mezi ním a Dr. K B. nepřátelský poměr 
a pak, že kancelář Dr. M. B. účtovala H. G. plný honorář, což by byla 
neutČini:la, kdyby zde byla bývala uvedená dohoda. 
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Kárná rada přehlédla však v přípaM firmy A. úplně, g s~l/I~asn_~ 
_. , -d' svědků R T který s"m onu umlu'vu sr.· . pn 

přísezna vypove . :', ' A B kt -- potvrdili, že 
sj'ednávání právního zastu,~ovan!, mavlfal".a

k 
'b I" sJ':~nána J'edn~tná 

, I t I take to ze za upomllJ1 y y a ona u. m uva se s a a, a , . k . I' 'otvrzena pí-semny' m 
- 5 Kč 1 K- orto na jeden us, Je 'P ne o 

o.dmle~a., adne 1~ Pledna 1933 obsahujícím skut. e.čn.ě onu úm."Utvu, 
tllecnamm ze·· "k d 'psany'm vl'astno-
tak J'ak j'i sv.ědci potvrditli i ohledně upoml,ne , ~ po e . ha J'ehož 

, B kt ,,' opise zalozeno ve splsec. 
ručně obviněJnym Dr. K.,,,. erezje, vDE H který také jako svědek 
originál je uložen v kancelan ad,vokata

O
'
b 

Lh' .; hoto písemného, Uljed-
otvrdil soulh-las OplSU s ong1'l1alem. sa em 0_ " 

jl. ni J' e dohoda o ,počítání sníženého palmáre pine proka",na. 
na . k 

Poloud J'de o případ H. O., kárná rada hodnotíc výpo~ě?' jeho J~ f-
. , . x době Ulj' ednání tvrzene umluvy , y I 

svědka, nepřihledla Jk tomu, ze v " _ G '1 ID' K B klienty 
H. O. a Dr. K B. nejlepšími' 'kam~:ady, Aze K . fOp~~áha~' m~ s~sta"ovati 

'1 h a tem ve veC\' konkmsu drmy ..' " ' - " 
~~~~to~áJn~1 konkursního správce, kteréžto okoln~sii ~~d~O~~l~y~i~~vpe: 
H. G., že právě vzhledem k mm obyb uj;dn~na o;~,lédla dále k tomu, 
h.Jed~~e~ p.onz.: za" ll,áhradu ~ol'~Uin~~r~~' ~~o~á~~P rovněž přisežnou vý
že pnsezna vypoved ,':I: O.)e Ut Ph P-e kancelář Dr, lB. účtova!<a Iplnou 

-ď R O a neu:vaZlla, ze z o o, z - d k't 

~~:ě~~~;~i~b~~v~~~~~', j!e k~~~ ý~~~~~í,~~~esta~úY;~et~~ji at~j~ i~P~~~ 
'kanc'ela"r'l' M L která účet sepilsovala, udala pak pou~e, ze 0_ I' O OVl' 
,I ,.., '" • t" t h ze malnze e -, 
hodě nevěděla. Rovně~ nelze m,c vrvozova I ~ ~ 0, ln míněno zřeJmě 

C~~~~:;~.~t~o~ik a~~~I~ S~rt::'~!~11i~~:~%:;i;:~p~~:1~lk~Whl:d~~.~~ 
~De~6mM~~jlž3Ie °fXí!~~~~a~}e~i~Y:~i·:~i~n~:s.~~tslta~~aSP~. ~~n~~~'ts~~ch~:d'~ 

r. .' .., ... __ ď ľ . A prokazana dOJ '0 a 
H.O. Vzhledem k tomu, že by),a pz v P~I'Pt ~ ~~~Ioh není du,vodw po
o počítání sníženého pwlmare, resp. o ~v:tc '_ o H O a R O že 
ch)"bovati o pravdivostí svědecké ,výpovedl_ sv~d~~ i ~de 'maviena" do
vzhledem ke vzáj~m,nému př~tel'kskemup:~m:~~ [olků (resp. hotových 
hoda o vydobývam pohledave za na r 
výdajů). . ' 

, . . e však vzhledem k povaze povolání advokalsk~hO 
~,odobn.a umlukv

l 
~dj, ka' rny' přečin zlehčování cti a vážnosti, ,stavu, Jak 

nepnlpustna a za a a. . , 117 d' Sb n s na ... . '" d 1'1 ve svém rozhodnult ČIS. IS..··, 
Jlz neJvyssl sou vys 'OVl . ." bhá'ce obviněného Dr. K B., 
jehož odův~d~ění se p~u~aZUJfe~!O~a~lt~~uožno Jspatřovati ujednilní pau~ 
že v UlJednw!l!1 onoho 121~.8 I . . t' ne'asnoisti onoho ujed
šálni odměny, nelze hle delt vzhle_de,m k n~,pros e AJ. HO. při,šla na 

'n' NepřfpUlstná úmluva obvluenych s fIrmou . a s . t' 
~~e;řes při projednávání soudní,ch sporů a nezůstala proto wajena. 

. _. b I - k dále: kladeno za vinu, že úmluvu s H. O. 
Oběma obVluenym yo vsa h -- a tento to'k' e žalobou vymáhali, r 'čt r mu plný ,onor"r w 

~:z~~~~vfé;~ ~vr;r~tismlll'vní' pohledávky si zadržel,j částky pro H. G. 
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příjaté a daE se žalovatí na a,ejích zaplacení. Odkazovací usnesení 
třovalo v tom porušení povínnosU povolání a zlehčení cti a vaznl}sti. 
stavu. Skutkový děj je pa'trný z průběhu spcrů mezi spornými str"",,",; 
vedených. Podle vyúčtování, které zaslal Dr. K. B. H. O-ovi, 
kancelář Dr. M. B. pro H. O. na kapHálu 3.641 Kč 40 h, na 
664 Kč 35 h. Ježto přijatá čá,stka na kapiotálu nebyla H. O-ovi, Ldl>Jd\;ena, 
podalO. na oba obviněné dne 16. května 1934 II okresního soudu "U'UUI\, 

na zaplacení 3.641 Kč 40 h. Na to Dr. M. B. složí,1 podle § 19 adv. 
k soudu částku 4.305 Kč 70, h (přijatý kapi,tál i útraty) a podal dne 
24. května 1934 na H. O. u krajského soudu žalobu na zllplaceni pal
máre v částce 7.687 Kč 40, h. Zatím učinilI H. O. o věd oznámení, advo
kátní komo-ře a tu obvinění ihned věc urovnali tím že obě 
žaloby byly vzaty zpět aJ H. O. do,stal z peněz il' soudu 
3.000 Kč. Vzdal- se tedy H. O. smímě částky 641 Kč 40 h, kdežto, 
nění upustiE od své celé palmární pohledávky. H. O. ponechal obvině" 
ným další, vymáhání, svých pohledávek v neskončených věcech, při 
čemž podle jeho tvrzení ohledně těchto věcí zůstala, v platnosti dohoda 
o počí,táni pouze kolků. Vzhledem k obsahu smím a vý1sledku dal§no 
spom není důvodu o tomto tvrzení poch)'bovati. Obvinění zaslali, pak 
H. O-ovi vyúčtování těchto dalších věcí podle kterého přijali pro 
H. O. 535 Kč a účtovaH palmáre 970 Kč po srážce této při'jaté 
částky H. O. podal na obvilněné u ckresního soudu žalobu na zaplacení 
částky 535 Kč a uči,níl zároveň o věci oznámení, advokátní komoře. Ob
vinění věc smílřiH a zavázali 'se zapl'atiti H. G. 300 Kč a od své palmární 
pohledávky upustili. 

Okolnost, že obvinění se dopwstHi' kárného přečinu již uzavřením 
nepřípustné dohody a pcčítáním pouze kolků (hotových výJ.oh) za do
bývání pohledávek, nebrání tomu, aby nebyl kárný přečin (zlehčení cti 
a vážnosti stavu,) shledáván také v tom, že tuto úmluvu nespluiE a po
čítali a vymáhali plné palmáre. AdvokM je jako každý čestný člověk 
povinen dodržeU úmluvu, kterou učinil}, ,a to, lk čemu .'se tonto úmlUivou 
zavázal. Advokátům je však tato povinno,st čestnosti znovu obzvláště 
ulnžena podle § 10 aclv. ř. Uz"vřením dohcdy prohřešH se obviněný 
Dr. K. B. proti zájmu 'stavw advokátského požadovati za práci plnou 
odměnu a nesnižovati se k pod'bi,zení a nekalé ,soutěži. Uzavřená dohoda 
je proto pro něho v'nmně v poměru k povi:nno,stem cti a vážnosti stavu 
kárným přečinem, není však na venek v poměru k osobám, s ními'ž byla 
uzavřena, neplatná a obviněnÍ' byli proto ,povinni tuto platnou smlouvu 
splni-ti- (viz rozh. ČíIS. 83 diiS. Sb. n. s. o povilnnosti spliniti smlouvu ne
platnnu) . 

Pokud 1de o zadržení částek pro H. G. vydobytých a pro něho při
jatý'ch, které je zřejmo z průběhu vedených sporů, zakládá toto stejně 
ja'ko v obdobném případě firmy A. porušení povinností povolání ply
noucích z ustanoveni § 19 adv. ř. a §§ 1009, 1012 obč. zák. a zlehčení 
cti a vážnosti' stavU', ježto věc přišla na veřejnost sporným soudním 
projednáváním. Kárné zavinění stíibá zde oba obviněné; Dr. K. B-a, který 
vše vyjednával a kancelář vlastně vedl, a to jak :po admini,strativní, 
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.' ... f nční stránce a bvl tal<é na zaplacení 
tak i, jak kárny nalez Z]ISl!~ pc ,m~ D M B-a který jako advokát --
přijatých částek H. O-em ~~.jovaného\on~i'Pi"~ta a jeho postup. Vzhle
jaJk bylo již d~vozeno - ru: I za, sv Dr K. B. vydával H. O-ov; ji'ž za 

dem kt ttOn;hu ]eadnVe~~~~~d~~;r~~:toS~kOl~ost nel'ze ani při důvěrném po-
samos a ne o -, , , 
měm mezi oběma pokládati za prokazanu. 

Ve všech uvedených bodech b~lo proto 
zástupce komory vyhověti, napadeny nalez v 
uznati obviněné vinnými. 

čís. 285 dis, 

odůvodněnému odvolání 
těchto bodech změniti a 

" dl' § 68 a) zák čl. XXXIV:1874 sa do-
Disciplinámeho preclnu pO,a, -'adosť nevydá inkasované peniaze. 

pustí advokát, ktorý strane na Jej Zl 

(Rozh. zo dna 9. má1,a 1936, Ds 111 23/3é.) 

Na j v y Š š í' s úd ako súd did,sciPkla~ntoávr~~ p~e ~~c;I:~~VoO!á~~:o~a~i~ 
., ' . protI Dr D B a vo ., - '1 ciphnarne] vecl. , .' .", otvrdil rozsudok prvostupnove:',o 

podaného obvlnenym advoka_to~,. P b 'Ineného treba spr<ÍJvne kvahh-
. . I" h súdu s ty' m ze ClU O> v' . , k § 48 dllSOp marne' .o '.. '. dl' § 68 lit a) ,so zrete!'om 
kovať "ko discipHnárny pre'cm po . a " . 
zák. č1. XXXIV: 1874. 

D6 v od y: 

. . ,,' . d má za to - rovna:ko tak 
Odvolanie neni opodstatnene. NaJvyssl s~ 1935 R IV 65/35 a z 12 

.. h o 'h'od,.mhach z 28 marca , u,znal vo s,voJl'c r Z· . . '. ť -nosti pod!'a § 66 ad,v. por., 
septembra 1935, R IV 3~3/3? vo ~eOk\~~i _ že v súdenom prí:pade 
podanej A. S. proti obvll~enemu tt~O oavná "dvokáj'sky pori-adDk v § 46 
nešlno' nejaké vyúčto,;ame, I<;bo o . p , , .0 . ak' v,obec ne'hežalo, ale 
adv. por. len ako vyuč:ova"ll'e preddavku'l'nka;o!any' ch peňazí v smysle 

d · P o sudne deponovame d . len o vyallle, res . 'f'k" ktore' v tomto zák. pre pI,se 
t I'om na mOdli}1 acte . . , 

§ 48 adv. p~r. so z,re e, . § 18 zák. čl. LlV:1912. msclphn~rny 
nastaly v dosledku u:stanovem~lo ávne teda spoznal dusclphnarne 
súd v dovocloch s~nlho. roz~u ' ut~~r že roti predpÍlsu § 48 adv. pOT. 
pr,vinenie obvlneneho advckata. v " ' hP d' nevydal. Vyslovil-H dls-

•• v' d j' Inkasovane penlaze ne . . ' 
strane na ]"1' Zla os. . v . roku ,svo'ho rozsudku, že obvmeny 
dpJinárny súd ,~rveJ stol'lee dVO ~ 48 adv. Jpor. tým, že odoprel stral~e 
advoká t sa prevlml proti p~e ,PISU§ 48 d'V por pcukázal' na ,porušeme 

. t e]me otacloU' a.,· , 
vyúčtovame, u ~r. tanovení zákona u'Vedenej. 
advokátskej povm~ostI .v to;n~o ,us odvolaní proti údajnému opozdeniu 

Námi-et:ky, ,ktore .?bvlneny .c~n~l~Ú ,chorobu nemohol skorši'e so~na~ 
vyúčtovama, ze totIz pre SVOJIU. r § 48 adv por mu ulozene] 
trov sostaviť, netýka sa tedy povmnos I v .' 

a netreba ,sa nimi pr_~to za~,~.~ať. ,'enie zmi-enenej pcvinnosti námiet
Odvolate!' sa ,snaZI vyvra I POT~S, ovani'a sumu prevyšUijúCUi čiaslku 

kami, že mu strana dlho'vala zc zas up 
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p~ň~zí, ktorú pre ňu ri,·al " 

~~~::~, atavky~I~~yy vy?fni~ 'p:~a::r:t~:n~o~~1 i~~~ii~~n~nsá a stihaná 
.. k ' a ze ostatne stra vOJu aV()ki'ts.~", 

~~.~~/sované peniaze ponechal na ~:o~~;~~a s~~,:"ietodk proti tomu,' 
. Jej a vokMskej 

Najvyšší. súd rozhodol ll' ". 

n~kok ~Id' mzhodnu(j,e ulver~j:~n~V;'I'~ cltobVanjCh rozhodnwtiach 
a. Vo a.rom v § 48 ad. '. r. s . Čls. 1817) Ž VO'vj.n,nno." 
zalk. Č. L U.V: 1912 v zá~~J'eo~.y. ~i,ozeneJ a· predposledným ocista~com v'§ 
strane násl dk ovne zacho'vanej m' d . 

d b e , Om Svojej pohl'adávk ' ·a a, vo'kat vyhovet' , 
o.? rané peni'aze vydal' .neoh . ..Y ~a ad,vokátsku odmenu a vV'llnhu 
~yskU poWanej odmeny a vý~e,h slo~emm pen",zí do sÚdneho . , 

II·ne dvtedy, .kecl' .strana o to než~a'd' aa'la
ze 

tlejbto kPovinnosti nemá . . I ']Peo 
o( () porc kl' . ',a 'e o eby "'1' -

;~i~~d~~:t~eadvl~~1.~~vfr~:li~~t~~ot~~~~~:n~e~h~riS n~~'f~~~la'~~r~t~~:~; 
určené. O' žiaScf~u\n~~pornom pokračovaní p]odl'a '§e r;av.or~;ne v spore 

u~v VI pokračovalni ;O~I':vr~~al~~ v tomto pripade neš~~ ~ Cb'o~I~:;j~~ 
o: za ovaný nebol o. ráv .' v. po.r: v;,denom slidmi v slo .' a 
~laSiÍ·kUl 2.889 Kč 26 ~ neny z penazl mm inkasovaných Y z J",-,e" ž': 
udajný súhlas stra z ned~st~lku hore zmienených .pod . a rzat .sl 
advokát b ny so zadrzammnebol d k" mlenl1k a· ze 
n 'v> a, al y vydanim inkasovan' ch ' o. azany. Obavy obvineného 

epflS!el () sV5* a·dvokátske útra y penazl s~ojej insolventnej stran 
§o::Ill~Ch ,penazí, lebo mal POdl~r' ;r~~:eioPfávnovaly k zadržaniu inka= 
~dnbrza"k ~1. Uy:1912 možnOlsť proti tej!o :~~redposledného odstavca 

. nyc penazl do súdneho d'epo.zitu. fa e sa zabezpečiť složenim 

, DIScipl'~nárny súd pl'vej stolice .. ' . 
"'ko holo Uz hore lIvedené . pouk~zal cltova'nim § 48 ad 
ohvl,neného ' , zrejme na to ze vidí ď . r '. v. por., 
tu ulnženej ~~ p~rusenf povinnOlsti o'bvi,n~nému I nás:S~~ Ina.rne prevFnenie 
pfečiln, odl;a pravne sa tedY' 'kvalifikuje jeho discil I~ ,.om Jeho .pov.olania 
Hí 6) P § 68, ht. a) 80 zrete!'om k § 4& d P narne prevmeme ",ko 

'.. adv. por. Preto· bolo vo vy' rok a v. por., a nie pod!'a § 68 
precJ.n ohvinenéh' ' I II vysInvené že ď' ' 
k § 48 adv ... o Spravne kval'ifiil<uje pod!'a § 68'. sa llsclplinárny 

. por. , ,ht. a) so zretel'om 

čís. 286 dís. 

, ~esnáší se se stavovskou ctí a v , 

~ehreutm n~bo po.trestáním straně a. v~znosti, vy?rožuje .. \i advokát za-
J o mllnzelce ' ntz se dommva,' že ubit"', . . Zta na cti 

(Rozh. ze dne 11 k' 
. vetna 1936, Ds II 3/36.) 

Ne]'vy'" 
• • o S S I S o u· d jako odvolací '. 

a bnlhdatu advokacie vyhověl " t S?U,d v karnych věcech advokátů 
~. 1ll31'lezu kárné rady advokátní :ko Ci>S ecne o~vo.lání zástupce komor' 
jlmz byl obvlnéný advokát osvob mory v 'Br,ne ze dne 30. října 193; 

ozen od obzaloby pro p' č' v: re ln zlehcem 
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cti a vážnosti stavu, a změnil nález kárné rady v ten rozum, že uznal 
obviněného advokáta vinným kárným pře6nem zlehčení cti a vážnosti 
stavu, spáchaným Hm, že obeslav ve věci své choti do své kanceláře 
A š-ovou, bezdůvodně ji hrozil, že ji dá zavřiti nebo soudně potrestati. 

Z důvodů: 

Odvolá.ní nelze upříti. oprávnění, pokud se snaží dovoditi, že nález 
kárné rady je právně pochyben, pokud neshledává kárný přečin zleh .. 
čení cti a vážnosti stavu ani v tom, že obviněný, Gbeslav ve věci SV2 

chotí do své kanceláře A. Š., bezdúvodně jí hrozil, že ji dá zavří:ti. 

Kárná rada uvádf v tomto směru v dúvodech svého nálezu toto: 
»Příl.iš daleko šel: obviněný se SiVOU poznámkou, že Š. dá zavříti, avšak 
béře-li se v úvahu jeho ro~čilení nad opětovným a k tomu ještě neopráv
něným stíháním jeho manželky, která nedávno před tím byla lékařskoL 
komorou. velmi přísně potrestána, je tento sám o sohě příHš ostrý výro, 
přece jenom omlUlvitelný a nemůže zavdali ,podnět k dilsci;pHnárnímu po
trestáni obviněného, když jinak jeho chov;í,ní z mezí slu;;nosti nikterak 

, nevybočilo.« 

S tímto právním posouzením u1vedeného ·skulku ohviněného nelze sou
hlasiti. Nejvyššíl soud i'a'ko odvolací kár.ný soud se tu' předně obí,ral otáz
kou, nutno-li, jak obhájce při odvolacím Iíčen,í navrhl, řízení doplniti 
v tom směru, by bylo bezpečně zjištěno, hrozil-Ii obviněný š-ové, »že 
jí dá zavřHk nebo > .. že ji můžedá'ti zavříti«. Než neshledal pří6ny 
tomuto návrhu vyhověti, neboť nezměnilo by nk na podstatě věci, 
i kdyby bylo zjilŠti'nu, že se obviněný vyjádřil ve smysl·UI posléz uve
deném, neboť co do smyslu není mezi. oběma výroky podstatného roz
dílu, !když š-ovou mohlo býti výrokl1 obviněného porozuměno - ať zněl 
tak či onak - v ten smysl, že obviněný ji vyhrožuje soudním potre
stáním, a tG trestem na svobodě. Obviněný ostatn·ě sáml v kárném! ŤÍlzení 
ve svém zodpovědném vyjádření výslo·vně ,připustil, že vyhrožoval š-ové, 
že ji dá ,pro urážku na cti na Cejlw potrestati. 

Advokát i,e podle § 10, odst. 2 advokátního řádll povinen zacho
vávati ve svém chování čest a vážnost stavu. Tento předpis advokátního 
ř<icdu platí i' pro styk advokátů s odpůrci,; advo,kát musí se i vůči svým 
odpůrcům ch'ovati způsobem společensky bezvadní'm. Mohlcli obvi'něný, 
j.ak nález kárné rady zjišťuje, předpokládati, že podnět k novému úřed
nÍ:mu jednání proti jeho choti zavdalo asi neprawdi'lé tvrzení Š., že byla 
v ordinaci jeho manželky o·šetřov"na osobou k tomu neoprávněnol1, směl 
š-ové, již byl obeslal do své kanceláře, oznámiti, že hodlá na ni podati 
žalobu pro urážkw na cti (pomluMu), nesměl jí však zároveň vyhrožovati, 
že ji dá zavří.ti, nebo - jak obviněný sám udal - ,soudně po'trestati, 
zejména když ji před tím vůbec ani nevyslechl. a nemohl býti plně pře
svědčen, že jeho podezření, že se dopUlstila urážky na cti (pomluvy) 
na jeho ma·nželee, jest odůvodněno. Užil-Ii přes to vůči nI za daného 
stavu věci zmíněné hrozby, dlu,žno v tomto jeho jednání spatřovati skut-

T' 
i 
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ko~ou podstaltu kárného řečin v" 

skeho jak ve směru ob'e~ivnímu zleh~enI cti ,a vážnosti stavu 
zcela nepochybné, že s~ nesnáŠí's~ak I ve smeru ,Subjektivn"m; ctnUebVolk;it. 
kát vyhrožoval strane' O" stavovskou ch a vážností aby 

"k ( , nIZ se domn' , , , 
uraz Y pomluvy) na jeho ma ' I ',I,va, ze se dopustila pře 
a takto si osobova,l podl d . nze ce, pnmo zavřením nebo 
de k e oJmu moc mu .. I ' 

m pOvaze tohoto jednáni '" ?epns usejíd, a 
mohl si jako advokM uvědo POtkl-:dah tez za nepochybnéwžLe!'Zfln~bvinělav, 
a vážno ť ml I ze tot'O J' eho ' d " ' v 

. , ~ I stavu, Skutečnost n "I '. Je nam i e na újmu 
o?vme~y byl rozčilen OPětovnýma =z~mt kar~e, :ady zdůrazňovaná, 
nim sve manželky nemůže nic 'T omUl Jeste neopr,;vněným 
svou hrozbou že dá Š v,. mem 1 na tom, ze se obvilněn' 
zl,ehčení cti ~ vážnosti, ~~:~~" nebo so~dně p~trestati, kárné60 
vyznam oko.lnosli' 'polehč " " Uvedene sku-tecnosti lze otl'či"" 

, UJICI. 

čís. 287 dis. 

Zastupuje-li notář stran'
dělečně, porušuje povinnoJ; :é,:oreCh Civ!lnich po živnostensl<u a vý_ 

~olánl. • 
P~~e okolností případu může b' . v ' 

povolant posouzeno za POUhou vl!1 . porusení povinnosti notářskéh 
nepflS,O]nost podle § 155 not. řádu. O' 

(Ro,zh, ze dne 20 'k 'I 
' ve na 1936, Ds I 65/35.) 

N ejvyš" , " S I s oud jako kárn' . 
odvol~ní obviněného notáře z v' ./ soud ,odvolací vyhověl částečně 
vrchmho soudu v Praze ·ako. /ro ,tli o Vine a trestu z kárného nálezu 
dne 12. října 1935, jimž b J I obvi,~,:n~ho s~nát~ pro soudce a notáře' ze 
podle § 157 not. řádu a ložen m~ny ~~n<ln vlllným služebním přečinem 
t~e~L 1.000 Kč, ~měni1 napadený kárný e'f 158, lví!. b) not. řádu kárný 
'~e " u t?ho I' Ve výroku o trestu t"k v na ez ve vy roku o vině a v dův 
z: hm, ze od 10. září 1934 z ' z,: uzn,al, obViněného pouze vinn 'm 
vecech u okresni,ho SOUd-ll v NastuAoval vydelečně strany ve spom~ch 
Jedna}, na újmu v,;'žností svého" ~of:h ,JsoU! t~'? usazeni dva advokáti, 
not. radu pořádkovy' hest" P" ani a ulozil mu za to podle § 1--

pnpOlmnky povinností jeho stavu. ~.1 

Z důvodů: 

Sku,tk~vý z<Í'klad kárného nálezu z' . . 
, Odvolam obviněného z výrolo' ,', ~stal ~d,volanlm nenapaden, 

mho názoru kárného soudu ~ o Hne namvlŤa pouze nesprávnost rá
o, neSlučí1elnosÍÍ' vy'konu ad "krve ,stohce, pokud vykládá § 7 not Přádvu 
tento ák' vo' aClť s výkonem I' , . 

z az znamená a obsahu'e '"". ,povo am notáře tak že 
VI ex sporných věcech civi']ních !P'Okz~~Ovedd]:,kehokoli, zastupování stran 
e"ně a vyh"k' " 'Uu se eJ e po Z'I' t , .' \y' a nesprávnost sb' " vno.s ensku a výdě

zebm přečin. ' II sUlmpCe Jednam obvíněného pod slu-
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Prováděje prvou svoji námitku, tvrdí odvolatel, že vzhledem k § 29 
c, i', s, výkonem advokacie dlužno rozuměti jen zas'lupování v takových 
sporech, kde zákon zastoupení advokátem předpisuje, tedy nikoli ve 
sporech do 2,000 Kč, a jelikož notářský řid, v § 7 zakazu~e výslovně 
j,en výkon advokacie a v § 40 jiné zastoupení připouští s tím omezením, 
ie nesmí jítí o spor, kde se vede dukaz listinou notář sk ou (rozuměj 
dotčeným notářem sepsanou) a jeHkož dále § 30 civ. řádu soud. s'taví 
výslovně notáře jako procesního zástupce na roveň advokátu, pokud se 
týče plnýoh mocí, a v § 42 cív. řádu soud. i co se týče likvi,o.ace a při

suzování útrat w jelikož konečně § 8 adv. řádu nepraví výslovně, že by 
právo advokáta zastupovati z povolání (výdělečně po živnostensku) 
strany ve věcech soudních pHslušelo advdkáJtu výhradně, nelze prý 
v jednání obviněného, jak je zjístH kárný nález, shledati kárné provinění 
vllbec. Než k těmto vývodum nelze přisvědčiti. 

Jde o výklad § 7 not. řádu. Tam se praví doslovně: »S úřadem no
tářským nelze spojíti aní v,ykon advokacie aní, výkon placeného úřadu 
státního, vyjíma-jíc úřad u,čitelský.« Nepraví se tedy v tomto' nstano,vení, 
že notář nemůŽe býti zapsán do lisHny advokátů, nýbrž praví se, že je 
mu zakáz<>o »výkon advOlkacíe«, to jest: zaka~Ulje se mu advokacie svou 
náplní. 

Pojem výkonu advok<lcie je dán v § 8 <ldv. řádu. Tam i'e řečeno, co 
advokát po' zákonu ,sml,. Advokátům podle tohooo Uistanovení pří,sluší 
právo zastupovati strany ve všech věcech soudních a mimOlsoudní'ch, 
veřejných i SO'llkromých u všech soudil w úřadu v republice, a to z po
volání. Advokacie je povolání, upravené zákonem, nastupitelné jen po 
splnění určitých podmínek. Udělenru-lí advokátum jakožto příslušní'kům 
stavu zvláště au'lo.risovaného a kvaHfíikovaného ve výlkonUi jejich povo
láni Uirčitá práva. jsou' jim tím též vyhrazena, pokud nejsou zůstavena 
také pHslušníikum jiný'ch stavu. To plyne i z toho, že čl. IV ll1V. zákona 
k c. ř. '8. zachovává trestnost pokoutnktvÍ' podle ministerského nařízení 
z 8. června. 1857, čís. 114 ř. z, a že OIbhájcovstvl, upraveno v § 39, odst. 3 
tr. ř. samostatně nejen pro advokáty, nýbrž i pro jiné :kva,li~ílkované 
osoby. 

PokJud se tedy někdo nemůže odvolati na zákon, který by mu dovo
lov"l' z povolání zastuipovati strany, dělá takovým zastupováním neprá
vem to, co je náplní výkonu advokacie, a je-ll mu zvláštním stavovským 
ustanovením zakázáno tak si počínati, prohřešuje se proti předpisu, (zá
kam), chráněnému normo Ul dí,scíplinární. 

To je ,podstata otázky a je nyní zkoumati, zda mMe obviněný dů
vodně tvrditi, že jemu j<rko notáři bylo a zus,talo vyhrazeno zastupovati 
strany z povolání, výdělečně, po živnostenskJu, pokiud se týče, zda si 
tak směl počínati přes to, že byl notářem. 

Obviněný vlastně bije na lutodr.uhou stránku věcí, - má za to, že 
směl si tak počínati, protože ve věcech, pro něž není předepsáno za
stolllpení advokátem, 'smí 'každý svéprávný zastupovati. T<lk otázku neke 
přípustně lormulovati. Neboť nikdo nesmí - bez toho, že by podlehl 



- Čís. 287 dis. -
590 

trestu jako pokou·tník - za,stupovati po živnostensku, pokud k 
nemá úřední oprávně>ní. Zase se tedy redukuje otázka na to, zda tak 
obviněný postupovati jako notář, protože byl notářem. 

Co notář smí, je vymezeno v notářském řádě. § 1 not. řádu 
zv1i;štní specificky notářská práva a funkce, jejichž výkonem se n 
plňuje notářský úřad. § 5 not. řádu dovoluje notářům zastupovatí 
ve věcech nesporných. To jsou u,stanovení dovolujíd. 

Ustanovení omezuqkí jsou v § 7 not. řádu - zákaz výkonu 
kade - a v § 40 not. řádu - zákaz za'Stupování ve sporu, v němž 
býti veden důkaz notářskou li'sti,nou, jim sepsanou, i, porkud je mu plat~ 
nými zákony dovoleno strany zastupovati. 

V § 7 not. řádu na rozdíl od § 9 dr-í,vějšího notářského řádu z roku 
1855 se pravf, že vedeni' advokacie je nes1u-čitelno 'S úřadem no,táře. 
znamená, že je neslu6telno s úřadem notáře zastupovati strany z povo
láni, výdělečně. Navzájem § 20 adv. řádu stanoví totéž. Zákon prohla
šuje obě funkce za nesluótelny. Je-Ji. neslučitelná advokacie, vázaná na 
splnění, zákonných podmínek, s Holářst'vím, musí, to platili --t.f.m více pro 
advokacii, vykonávanou beze splnění, zákonných podmínek. Jinak by 
záka,z § 7 not. i'ádu, znamenal, že notář se sice nemůže dáti zapsati do 
seznamu advoká tli, ani kdyby měl k tomu zákonné podmínky, ale směl 
by advokadi vykonávati, byť v rozsahu omezeném, i bez zákonných 
podmínek. Již z toho plyne, že ,notář nesmí zastupovwtí strany ve spo
rech z povolání, výdělečně. 

\] § 40 not. řádu se stanovÍ, že notář nesmí zastupovati ve sporu, 
v němž má býtí veden důkaz notářskou Iistí.nou jím sepsanou, i pokud 
je mu platnými zákony dovoleno strany zastupovati. PřihJ.fží-1i Se' k usta
noveni § 7 not. řádu, je to jen daMí omezení zmocně'n, notáře k zastu
pování stran pro urči,tý případ. Nelze tedy z neho argumentem a con
trario vyvozovati oprávnění notáře zastuipovatí strany v jiných sporných 
věcech bez ohledu na zákaz § 7 nat. řádu. 

Neni proto ani třeba z~bývati se 0tázkou, zda totéž vyplývá také 
z výnosu ministerstva spravedlnosti ze dne 17. unora 1852, č. 17.431, 
zda výnos ten je závaznoU' normou a zda byl zrušen. 

Odvoláni poukazuje na stanovisko profesora Dr. Otta, vyslovené ve 
spise: »Soustavný úvod ve studium nového řizenÍI soudního«, I. díl; 
str. 1 96 a 213, a na u,stanovení, §§ 30 a 42 c. ř. s.; leč neprávem. Ci'1Í'lnÍ 
řád soudní nepřiznal notářům ani vý,slovně ani implicite více práv, než 
měli v té době podle notářského řádu. §§ 30 a 42 c. ř. s. nemění, notářský 
řád, nerozši'řují okruh povolání notářského; hledí, ovšem na notáře ja
kožto na osoby ze zastupování ve sporech nikoli zásadně vyloučené 
(stanoví totiž pro notáře jisté výhody, stav;' ho na roveň v určí,tých dvou 
směrech advokátovi, když vystou:pí ve s:poru 'j-ako zmocněnec), ale ne
vyslovuji, že nebo za jakých podmínek smÍ' zastupovati strany ve spo_ 
rech před soudem. Neměni nÍ'C na zásadě § 7 not. řádu. O tom, kdo smí 
ve sporech zastupovati, mluví jen §§ 27 a 29 c. ř. s. Tu pak se rOze
znává mezi advokáty a zmocně,nci obyčejnými. O notářích se tu ne
praví nfc,nejsou zde zejména uv<lděni; jako zvlášlní třída zmocněnců; 
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• • r v' dní . ako na zmocněnce obyče]né! 
odle toho hledí na ně CIVlhl1 rad S~~vněnl vystupovati jako z;"ocn:ncI 

P iž sám upravuje rozsah JeJIch op . t dy nic měněno na tech pred~ 
a~yčelni. Civi,lnim řádem soudmnl .ne~:ář~kéhO řádu v otázce oprávnem 
o. h které ,plati podle u,stanovemn h Vzhledem k § 7 no,t. 
plsec , ľ , strany ve sporec . b' I 
notářů, zastupovati z p.ovo an~ , ného ustanovení, kdyby bylo y~a,~ 
řádu bylo by bývalo tr~ba vlSI~~az takového zastupování, obsazeny 

111 • šleno proloml-l! zasadm za, '. . ro sebe oporu take v po-
~a té~O stati zákona. Názor tu zas,la~~rJo ~~!dU zeljména v rozhodnuti 

Zdě'lší judikatuře vídeňského(neľ~YSSe·lne·m" Pr';'vnilku z r. 1903, str. 74'-' 
4 ."' 1903 Č 5516 uverej,n 

ze dne 2 . zan ,. 03 str 369). 
a Oerichtszel.tung z r. 19,· ", k vy' délečně za-

v t'" smí po zwnostens II 

J
e-li takto dovozeno, ze 110' ar ne

d 
k.tsky·ch a že to je vysloveno 

. sporech nea VOl a ., ' r a no,-
skDovati strany am ve,' ", .. du (§ 7), omezul'C!!l1 prav , 
v r!,zhodujlcím us;anovem .n~ta7~s~~~ ri~ tento zákaz. Podll~ skut,~o'Vych 
ta"rova j' e j' asno, ze obvl'lleny P , P o a' ny' brž poměrue hOjna, a ta

, • t povám porum , I" b i 
zjištění nálezu neslo. o za~ Ul., " 'delným výtěžkwm povo a~1 o v ~ 
ková že příjem z mch na~e~el.k pravl tou 'ednoho zespi,sovatelu, nema 
ěného. Že se' obviněný zash:uJ~ ,.utO~I. ~ána bez ohledU na neeJ<ku}
~ýznamuo pro otázku SUblektwm~o~~er~eJ~de o přestoupení záJkazu, taku 
PU1ící právní omyl 5§ 3tr. z) Polus .' sta!í, culpa a té nemohlo s~ u ob
se k zaviněníl ne~yz~du]~ ar:1

', d 'll. n~mohlo býti neznámo al'espon z dlS~ 
v,něného nedostaval!, PlotozekI? h listech žestano,visko Dr. Olta nem 
kuse v odborných a sta'vovs yc , 

obecně uznáváno. . dIa' n'l za dů'vodné vzhle-
b I o~no uznal! o "10 "'I" Jen co do kvaHfika,ce yD m ., " vin a k poměrně nern IS 

dem k ponekucl sla~~í. s,~hjekt!~m,ď~tr~no~~ěvadil předpi;sy X. hlavy no-

rozsáhlénm počtu zj1stenych pnpa dU't' pod'le okolností, ,případu I pOrt.l" 
, I • no posu -I' I' dle 

tářského řádu nem vy úu~e , , ' h' nepfístojnost , trestnon po' 
šení povinnosti povolám za :O~'.~U vídeňského ,nejvyššího soudu ze 
§ 155 not. ř. (srov. zej~:. roz '1/ Ger. Ztg. 1897, čís. 503' .ze dne 22~ 
dne 18. Iisto,pad".1897, CIS. 10.0

Zt
' 1906 Ns. 10) a zavloem od~ol,~te. 

listopadu 1905, ČI'S. 7550, Oer,] I~', částečně vyhověno a neopr.a'vne,n~ 
lovo. nejeví se těžkým, b'yl~ o . vo a~1 pouhou nBpo.,řádnost, již je jedna~1 

I
'odnáni' obviněného kvaliJfv ovano z. n' e'no,st trpěla i vážnost stavu, k ne-

." o jeho neoprav 
tÚ' tím spi'še, ze 11nli pf 
muž obvi,něný eáleží. 
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.. du s áchaný porušením služeb
Služební přečin podle § 1;'~, not§·/~6' ia PC) 79 not. řádu\ potvrdil-Ii 

nich ovinností, uložených no art v:-; , . , 
notáf v legalisační doložce nepravdu. 

Ke skutkové podstatě stačl nedbalost. 

·t 1936 Ds I 75 a 76/35.) 
(Rozh. ze dne 20. kve na , 
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Ne j vy Š š i s o u d jako kárný soud' odvolaci v kárnýoh věcech 
t~řů zamitl odvolání obviněnéh'O nO'táře z k,;rného nálezu vrchního 'UU<llJ' 
v Praze jako kárného soudu v k~rných věcech notářů ze dne 7. 
padu 1935, i,imž byl odvolatel uznán vinným služebním přečínem 
§ 157 z,;kona ze dne 25. července 1871, Čí,s. 75 ř. z., pokud měřm,"1c proti VÝToku o vině. 

Z důvodů: 

Potvrdil-li obviněný jako notář v ověřovaci doložce na žádosti jím 
sepsané nepravdu, tom, že K. M. v jeho přitomnosti připoji'l své vlast_ 
noruční znamenáni, firmy, pomšH předpis § 79 not. řádu, zwkazujkí no
táři ověři,N podpi's o'soby, která se v jeho přÍltomnosti nepodepsal,a. 

Pomšeni předpisu § 79 not. řádu spadá pod sankci § 157 not. řádu 
již vzhledem k ustanoveni § 159, odst. 2 not. ř. (§ 7 zákana Čí's. 31/ 
1929 Sb. z. a nař.), 'které ahrožuje nejmenším trestem 250 Kč pomšenÍ 
po,vinnosti spaéívající v tom, že notář potvrdí v natMské ~tině (tedy 
vzhledem k § 2 not. řádu i v ověřovacf doložce) o nějaké skutečna sti, 
že se před nim st"la, ač se nepřihodila v jeho přítomnosti, z čehaž plyne, 
že pakládá tatO' provinění za služební přečin těžšiho druhu, vylučuje-li 
vůbec paužití nejmílfnějšíha trestu k,;rného, toUž písemné důtky podle § 158, lit. a) not. řádu,. 

Právem protO' kárný saud kvaHlikova'l jednání obviněného j<lko slu
žební přečin pOdle § 157 nat. řádu, sMedav v něm hmbé pomšeni před
pisu § 79 nO't. řádu. Na tom nic nemění zOd:povfdáníobviněného, že dal 
vyhotoviti legalisač,ní dolažku své důvěryhadné a 'spolehlivé úřednici a 
pak ď,i podepsal, aniž ji četl, ani jeho tvrzeni, že jde jen o »j'akési opo-' 
minu,tl, správně nedapatření«. Přehliží,ť abviněný, že zákon nepožaduje 
pro kárný přeČin padle §§ 157, 159 not. řádu úmyslné pOmšavání po
vinností natářům uloženýeh a že stačí i nedbalost, která se u 'Obvině
néhO' jeví zřejmé jaka hmbá nedbalost i potud, že dal své úřeclnici, která 
nebyla při jehO' jednání s V. a F. M. přHomna, vyhotoviti legal'i'sační do
lažku, aniž ji, jak fOvněž tato úřednke ja:ko svědkyně seznala a jak sám 
obviněný připauští, instruoval, jak má doložku vypiniti, a že podepsal 
pak tutO' doložku, aniž ji přečetl, ač již ustanovení § 38 not. řádu ho 
musela nab,;dati k opatrnasti při ,osvědčování do"o~ky k žádasti připo
jené, neboť ho čini zodpovědným i, za JPouhé nedopatření.. 

Při posuzování závažnnsti pa'f.Ulšení' povinností abviněnému' jaka no
táří uložených jest jediné ro21hodné, že obviněný v legali,sační doložce 
potvrclH n~pravdu, neseljrde prato ani na tom, že návrh žádosti na pro
vedeni rejsti'í'kav~ch zápisů vzhledem k právní str,;nce věci mohl vzhu .. 
diti pochybnosti o spr,;vnostiskU'tečnosti jím osvědčené, nehoť obviněný 
nesměl za žádný'ch okolnosti 'Osvědčiti nepravdi'vou skllJtečnast O' pod
pisu K. M. Tvrzen! obviněného, že poclle výroku kárného nálezu byl 
také odSouzen pro porušení předpisů čl. 87 a 88 obeh. zák., nemá v ná
padeném nMezu Opory. Podle výroku kárného nálezu by!. obviněný uznán 
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" ď' 'nností jemu v §§ 76, lit. cl, 79 not. Vinny' m parUSenl111 sluzeb111c,h pavll
t
. 'k soudni žádosti pnpa]ll dne ' . h . h ' se dopush lm ze, . , řidu"ulazenyc , Je .oz, . ,ložku a v 'této proti pravdě patvrdll, ,ze zna-

26. fI'jna 1934 legahsac111 d~. . , "''''I, před nim vlastnoručne K M. 
menání firmy Bratři 0· :na ,Zad?s:l rl~~J188 ahch. zák. kárným nálezem 
Nebyl tedy pro parusenl pr~dplSU'le;u ~, ustanavenich čl. 87, 88 abch. 
odsouzen. Zminka napa:de,~eho n~, bviněný podle názoru kárného 
Z;\k. nevyjad'řavala nlC J1neh~, n~z ze, o 'ho 'podání neučinil zákan-

. . I' , vecne strance sve , .,. . ,k souelU prve sto lce anl po t d oláni obvllleneho z vyro II 'm ustanovením zadost. Byra pro o o v 
~Yvině zamitnouti jaka neodi'wodněné. 

Čis. 289 dis. 

. . n řl ustno aby se advokát S hlediska cti a vážnost! stavu)e ep p . '. 'h které maji za 
. .. ·t I "'olCtch a orgamsaclc , zúčastnil jakO' v~d~cl cm! e, ve,",:, i téměř . hradně advokátům, a to 

účel obstarávati clOno~t. ~říslusel~~ dno tví: zvláště děje-li se tak ve 
buď bez advokátů neb I lell~ pros re ká~ 
formě nahánění klientů určitemu advo. , 'listě 

' , . , li advokat v denn1int 
Porušeni povinnosti povolám, u,:~~,el~i nové věci k zastupování a 

zprávu, že po určitou ?o~~ nehude. p;;:]~ které jsou, předem olllášeny, 
že nebude přijímati navst~v kr0ll!e. ,~totiž advokát nebude moci pro. I' tim by' ti zakryt pravy stav vecl, z 
ma- I • káro' trest suspense. vozO'vati svou praxi prO' y 

(Rozh. ze dne 25. května 1936, Ds II 20/35.) 

. s ud advnl'ací zamill ad,volání obv\.ně-
Ne jv y š š í s o,u d Jaka., I? . n', rad, marav'skoslezské alClvoka;nl 

néha advokáta do naleZli' dl'SClp mg;5 i" 'j byl advolatel uznán vinnym 
komary v Brně ze dne 5. červ;,a .1 ,ymz t' ovolání a zlehčení, cti ~ 
disciplinárním přečinem pomsenl potn~~~~/ o viiIě leč z úřední mocI 
vÚnosti stavu, pokud směřov~lo Prok'vVtYen smy's!. že' se abviněný v pří-

. " . d napadeny vyro , . " 'e opravH ne]'vy'ssl sou', " inným toliika discipbnarmm pr _ 
padě pod a) kárnéhO' ~~],ezu. u,znava v

k 
]' i přečinem porušení ,pov;n-

činem ..porušeni ch a vaznosti' stavu, mot . 
nosti povol<inL 

Z důvodů: 

I k , 'rada "k 'h kárnéhO' nálezu, vza a arna 
Pokud jde o prvý bodnan ~n~ 'Oa rokázáno že obviněný byl jako 

na zá:kladě administrahv~lch S:Pl'SU: Ph zaloÚi v Brně pad názvy: 
vedoucí čini,tel zúča,slnen na po' IUlsje':ku' v Brně" ,pa připadé: »Spa-

. ,. ro ochralTIu ,pop 31 nII , • kt re' »Ús!ředm sdru-zem p' 'o ' , obočka v Bmě« orgam~'ace,. ,~ 
lek prO' ochranu po,platll1lku ~ ,P{azt"ichta org"nisací měly vyvlnouh. CI?~ 
podle ustanavenl stan~,~.a ~ce~. stavu adva,kátniho, a to provadetI 
nost pakoutní,. o~PO,ru]ICl z"~f '~:~nasti advokátní' kanceláře. úkon y, které naleZe']'l k HOl ma m 38 
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Tento za prak' . a t . o a,zany vzatý děj ·pl· . • 
? ze SP.ISU. zemského úr'aclu' Byn: Jasne z a.dmilJistrativní'ch 

zpravy ľ '. '. 'v rne a z" •. 
dostatelo.ldc';Jklllho redltelství v Brně z 18 d eJbmena z pnpojené k 

ny U' az o tom • . u, na 1933 kte . 
~il~itel pOku:su založHi' ~, ~r,~~ ~~v~nělný s'kutečně zúčastnil j~~tos 
Jey~h pobocku. Vezme_H se dále e .ene spolky, pokud se týče eUClue,: 

;g;F:d~í~~i~~;~,~~~~Fí~~ s~~hůraOnbJr,i~~ffř!;~da~epho~I:~~a~~jSí~7U 
t v ancelan obviněného a 'k t . a.llI u«, konané dne 19 

s avenstva, je zřejmo ž b '. ,,', omu, ze byl .pn ní zvole d' 
stupce. uvedených S{)~lk~I. o vmeny nevystupoval jako pouhý n o zá-

'. Otazrka Oprávnění uvedel . h o 

Ji'ch stanovách hl . ·'yc spolku k činnosti . k . '. 
zení viny ObVi'~ě~'éh~d1s:kka a?:mi'ni'strativní'ho j,e n~r~azh~~:ytycena v je
kárného a ne. o. bJa o pnslušníka stavu advok't'h a pro posou_ 

muze O' vllněn 'h ' a 'ni; o se 
zfcjmě ;.>S olku ' .e o omluví,ti, že b 1- s 
exempláři, ftanov pro ochranu! poplatníků.v lrIze!anovy spolku, a to 
kárná rada nechat~~~~~~o, s~wáleny ministerstvem ~nJi~~JI~,t~IJednoIn 
;o~~Wač!:t pouz,: .zabývaUtiS~t~:~~~~ ~~~o~:~b~:t~"s.tvem ;;;'it~a :tr~~o~~ 
spolků uvede~é~'a,zdnosht sta'vu, zúčasrniti byť i ,nJ~~y mkohl a směl, "niž 

DI. . o -ru u. '. po UBU o založení 
uzno· pl'ně souhla ·t· 

a vážnosť ' _ ' ,,', Sl 1 'S názorem kárné r v. . 

ze"ména .1
1 
stavu neP:l'~i~,s,tné, a'by se obvi,nén ~dy, ze Je s ,hledi'ska cti 

zaJ úče Jako ~edoucl clmtel, ve s oleích y Jako advokat zúčastnil, 
bud' b~zOba~dtavrOakv.attc činbllost přúslu'še}ící tém~e~y.ohrrgaadnnl'~acdkh, které maji 

a a ne I' t"'· ' " e a' vukátO ... 
tak ve form,ě nah' '" "pros redllI'ctvím advokáta /."" ~~, a lO 
zoném pří d· 'anem klIentů urči,tému advokát . ,.zvla~t" deJe-li se 
Iidním ~ v~~k ,,'o ~k ,Spo,lky vy-stu'Puď·ílCÍ na ve-nek O~pl oa Jbde-II, Jako v sou" 

_ ,ass ym, USa, ern vehce neso_ 
, Ze obvměný jednal . . 

kátni komor k' . pl oll usneseni (resoluci,) I' 
nebylo . y'. arny nalez ani nezji'šťuje a " Va ne hromady advo-
viněnéhgloto• tn:ba Prováděti dů:ka7y ohha'o~l1I mu za ~mu neklade a 
sahu sta' Nez, pros to to není pochybnosti ~ tY o .opačnem tvrzeni ob
dOT .nov ooou spolků si nejen mohl 'h .om, ze .obViněný již z ob
Od;~r~j~~ Jz~e o, spolky, jejichž účelem ;en~;~~~ ~nU~I:l zcela dobře uvě
ohledu . Ob Jmum stavu advokátnfiho a ne ' třZ bva I pokoutní činnost 

, vu' ec nějaké dl·' ° ' I1! e a' provád·t· , zcela • b a SI dukazy Je te I ' e I v tomto 
. vseo' ecný a ,ničím nedal"; . z zce a bezvýznamný ost t -
Jeho informací POdohné s Ik ozeny poulkaz odvolatelův na to _ a d~e 
advokáty. Rovněž s po. y v Praze účinkovaly a bl' ze po e 

k
m,noho advokátll v~d~e~IJ.íJ~:b~ zc.abývati, námitkou olJat:~~~~c;;e~~ 
arnou věCÍ' n t aso.p1sech J'ako '. , , . apros o neSOuvisid " s na'I11J1'tkou s touto 

Pokud J'de " . 
00, d . o pravI1! kvalifikaci t h t . 
~I~ní~v~ze'r;o, že je správný názor kIrn~ ~a~rov~nění 0,Iwi,něného, bylo 

e:fičítání et~~~t~ej~~ov~!~~:t ,stavli ~ ,ž~ SP}O~.:'iez~ d~~~i'~ěř%p~vln~jed- . 
cmnost obvíněného stala se n~n~~O~a:nrř!;:ČII1,. por;ěvadž tato zá~a,g~~ 

, z cehoz plyne, že nezt'ista1a 
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omezena na příslušníky stavu advokátní,ho a nemuze býti pochybnosti 
o tom, že hrozilo nebezpeči, že osoby, které se o tomto jednání dozvě
děly, mohly ze závadného chováni obviněného usuzovati nepřiznivě 
o ostatních člen,ech advokátniho stavu. Tím jsou vyvráceny námitky 
odvolání proti podřaděni uvedeného jednáni obviněného pod skutkovou 
podsta,tu přečinu zlehčení, cti a vážnosti sta,Vll. Současné podřaděni uve
deného jednání i pod pomšení' povinností povoláni, jak kárná rada uči
nila, odvolatel sice nenapadá, přes to však nejvyšší soud toto patrné 
pochybení kárného nálezu nemohl nechati nepovšimnutým a provedl 
proto z úředni moci opravu ve výroku u,vedenou. 

Proti druhému bodu kárného nálezu, jímž byl obviněný uznán vin
ným ká!rným přečinem porušení povinností povolání, jehož se dopustil 
tím, že v časopise »L. N.« ze dne 29. prosince 1934 dal uveřejniH zprá!vu, 
že počínaj e prvním lednem 1935 nebude ,po dobu asi, 8-9 měsíců trvale 
a pravidelně osobně v -Bnně a že v důsleclku toho oeibude ve zmíněné 
době přijímati' novýoh věcí k zastupování a rovněž také nebude přijí
mati návštěv kromě těch, které }SOlU předem písemně ohlášeny, čímž za
krýval pravý stav věci, na;mitá odvolatel, že jest nesprávné, vidí,-H kárná 
rada v tom, že se věnoval ryze vědecké práci, pol<us vyhnou,ti se účin
kům kárného nálezu. DáM uvádí odvolatel, že inserát nebyl stylisován 
v souvislo,sti s oním trestem tak, aby na vefejnos!ti pŮosobi! dojmem, 
který mu pfiikláJdá ká!rný nález; protože bylo v něm zdů,razněno, že se 
jeho činno'st bude diti směrem ryze vědecké prá!ce a konečně, že, je-Ii 
advokátu, dovo,leno o'známi,ti zaháljení praxe, musí mU' býti' dovoleno 
oznámiti i její zakončení. 

Tu vša:k odvolatel přehlíží, že kárná rada neshledala nic závadného 
v tom, že se obviněn{ věnoval nebo zamýšlel věnovati vědeoké práci, 
ani v pouhé skutečnosti jeho přesídlení, nýbrž ve způsobu, jakým do·šlo 
k jeho přesídlení! a, zejmén" pak ve formě zprávy uveřejněné v »L. N.«. 
Nutno souhl'asiti plně s názorem kárné rady, že z II ě n i z p r á v y a 
dob a jejiho uveřejnění nasvěd.čují' zře'jmě tomu, že úmysl obviněného 
směřoval k tomu, aby zakryl, pravý s-tav věci, a to, že následkem kár
ného tre.stu suspense nebude mocí provozovati advokátní ,praxi. Kdyby 
obviněný nebyl měl, jak tvrdí, takovýto úmysl, nebyl by onu, zprávu 
uveřejni! v době, kdy již věděl, že kárný trest suspense, ulož"ný mu 
kárnou radou, byl nejvyšším jako odvo'lacim soudem potvrzen, a nebyl 
by volH slova, že po dobu jeho nepřítomnosti budou :přijimány jen ná
vštěvy předem ohlášené a nebyl by svoji nepřítomnost oduvodňoval tím, 
že bude pracovati, na komentáři, k občanskému zá!konu. Toho všeho nebylo 
třeba,; neomezil-J:i se VŠaJk obviněný na pouhé o.známenf nepřítomnosti, 
ba naopak zprávu stylisoval uvedenou 10rmou, je to d.i1kazem, že úmysl 
obviněného směřoval k tomu, aby zprávou uveřejněnou v dennim ti-sku, 
přístupném širokým vrstvám ohecenstva, vzbudi.J nesprávný dojem, že 
v advokátní praxi bude pokračovati, a tak dal na ~evo úmysl nedbati 
nálezu kárného soudu a uvésti tím v omyl i ony kruhy, které by se do
zvěděly z "Úředního listu« o jeho suspensi, o důsledcích a účincich 
tohoto trestu. Uvedený úmysl obviněného je tím pa,trnějM, uváŽí.li se, 

38' 

" 

oi 
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že se ??vi,něn5~ onou zprávou s'nažH . :k k', " 'v 

vzbud.t. ve verejnosti dojem . k b j,: arny nalez spravne podotýká 
0~yčejn5 klienti, Využil tedy ~~t~ / ~Io o kan.cel~ř, 'kde se nepřijímaú 
mely byh účinky uložene'ho mu k' p;ahvy • k učelum reklamním čímž 

t" . , arne o trest . f " nos. jestě více zeslabeny. u' v nem armované veřej_ 

, Vzhledem k uvedeným dů'Vodů " . 
neného, že již přes dva rok ' ,~)e zcela bezvyznamné tvrzeni obvi_ 
někoNk měsíců před 'prov d y .zamYk~lel. zprac?vati komentář, že teprve 
s I e enlm arneho nale b I 
m 'ouva uzavřena, že obviněný v té d b', ' Zll ,Y,a nakladatelská 

prov:den, a že ještě před rozhodn " o e ne,';1.ohl vedell, bude-H nález 
oclstehova'ti, se do H a ']'so' t uŤlm nejvyss.ho soudu byl rozhodnu,t , . ., " u pro, o zcela zb t č . d' 
nenym, pokud se týče jeho obha'ob' y e ne ukazy nabízené ohvi
r<!Jdou a jí, zamítnuté. J ou o (ech,to okolnostech před brnou 

DJu~nn plně sOll'hl'a's,ÍI(i s názorem k" , . 
p?,vnnnosti povoláni svým jednánil . a:n~ rady,. ze obvlněný porušil 
pnpad nedbání kárnéhO' nálezu, k' ,~' dev'Cl'rr; se jako zvláště křiklavý 
řílzen, jejichž nálezů mUlsí be" ,~rnyc s~mdu.stavovských, jimž je pod
ve veřejnostivzbulditi anil zdá~o ž~me.čne .clb"Ťl, " ohledné"nÍchž nesmí 
proto, kárná rada v jednání oť' ,n;~ v umyslu je 'gnorovati. Shledala 
povinnosti povolání. vlnene o správně k,;rný přečin powšení 
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Přečin porušení povinnosti po I' " _. 
podal-Ii advokát vylučovací žalob vo anI ,a zle~~ent cti a vážnosti stavu 
spolehlivě postarul o zmocneru' . ~~. P:?":.zetna zadost dlužníkovu, aniž s~ 

N . L<UUJICI s ranou 
a Vlnu uznávající nález k' . • 

o trestu. ' ame rady musí obsahovati též výrok 

(Rozh. ze dne 25. kvělna 1936, Ds II 26/35.) 

. Nál~ze:n' ze ,dne 5. června 193'5 uzn ,," , . , . 
kata vlnnym přečiny poruš " . ala ~arna radaobvmeneho advo-
k trestu škrtnuti ze seznam:n~d~~~~~,?~,st'l PO,vo!ání a odsoudHa ho. 
od,:ol~1. Mezitím došlo Ik novému disc', ~~, ?b~.nen! se. z tohoto nálezu 
vmenemu v při'padě on'" '. 'p marn.'lnU nzem proti témuž oh 
.. . "CjZ nynl' jde a kárná d I -
ll'c'ilTl' nálezu, že si vyhražuje v "!r " r~ a vys ovila v odsuzu-
platn.~m. rozhodnu,tí nejvyššího {o~:~~,·, ~bvmenem~ trest až po pravo
obvl'Oeneho v dřivější disciplinární Vě~~. o odvolaclho soudu o odvoláni 

Nej'vy'" 
d " s S. S o u d zamítl odvolán' b'" 

o vojan. zástu'pce advok' t . k • o v.neneho, vyhověl však 
t I' ' a n"omory zrušil . k k' . s o 'ce o výhradě výměr tre t ' .. ,vyro arneho soudu prvé 

i o hestu. y s u a vrahl vec kMné radě, "by rozhodla 

Z důvodů: 

Proti nálem kárné rady moravsk' d " 
19,35, jímž byl obviněny' ad'voka't 'uezna . vOk.a,ln~, komo,ry ze dne 23. říl'na 
Po' t· ' "n vmnym I ' .. VlInnos. povolání a zlehčen' t' " . . precmem 'Porušení 

• c. a vazno.sŤl sta' . h ' , vu, je oz se dopustil 
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tím, že jménem O. H. podal vylučovací žalobu proti šestnáctí vymáha
jícím věřitel.um dlužníka J. a A. S., aniž byl k podání žaloby té od O. H. 
zmocněn, v důsledku čehož bylo řÍ'zení, provedené na úkladě žaloby té, 
prohlášeno. za zmatečné a obvin'ěný uzná'D povinným nahraditi třem 
z oněch šestnáctí žalovaných útraty sporu, a že proti tomuto výroku 
o útratách podal sližnost, jež byla rekurs ním soudem zamítnuta; II. pře
činem porušení' povinností po,volání, jehož se dopU'stil tím, že přes dvojí 
vyzváni di,scilpHnární rady moravské advokátní, komory nevráti:l jí stíž
nost J. Z. ze dne 8. února 1933 a stížnost Dr. L. Š. ze dne 18. února 
1933, - ohlási! a provedl vča's obviněný odvol,;ní z výrolm a vi,ně. Další 
výrok kárného nálezu, jímž 'si kárná rada vyhradill'a uložení trestu za 
uvedené přečiny, napadá palk včas opravným prostředkem zástupce 
advokátní komory. - - - - -

Ostatní vývody odvolámí' směřují' výl)radně proti bodu I. kámého 
nálezu. Než odvolání nelze při-ma,ti oprávnění ani v tomto ohledu. 

Odvolatels'naží, se zejména poukazem na obsah trestních spisů, 
jichž o!patření. zároveň navrhuje, doká'zati, že byl S-em a M-em vlastně 
zalskočen a že ani i, sebe větší opatmost nebyla mu nk platna, zejména 
když M. vše předem připravil a zosnoval, a to za odměnu, a obviněného 
uji,stil, že S-OVl jsou spol'ehli,vi l,i'Óé. 

Než ve spisech krajského soudu, trestního v Brně sp. zn ..... , jÍ'chž 
opatření' byrlo nejvyšším soudem zařízeno, nemá tvrzení- obviněného 
opory a zejména nelze z obsahu těchto spi'sů dovodilti, že by albvi"C:
nému ani 'sebe větší opatrnost nebyla býval'a nic platna. Že pak v sou
zeném přip"dě bY'lo třeba, aby obviněný postupovalI obezřetně a ne
spoléh",l na' kancelář, plyne z toho, že byl požád.án o podání; vylučovací 
žaloby s a mým ex e k ú tem, což již vzhledem ke všeobecně známé 
okolno,sti, že takovéto žaloby jsou obvykl'ým pros,lřeclkem insolventních 
dlužníků exekuci' pomocíl nastrčených osob oddalovati nebo, vůbec ma
řiti, muselo v něm (obviněném) i bez vynaložení zvláštnÍ! bedlivosti 
vzobudHi vážné podezření a pochybnosti o tom, zda nejde o' Hngovanou 
žalobu, zvláště když by'lo obviněnému známo - jak okresní soud' ci
vi,IOlí pro Brno-město ve svém ulsne'Seni ze dne 5. dubna 1933 výslovně 
zjišťu!je - že S-ov i, podá,vali' v takovémto úmyslu Fž přej, t,ím řadu 
žalob podle § .35 ex. ř., pustili se dokonce do, spo-rného jednání, nabí
zené důkazy vš"k neprováděli,. Je pak nasnadě, že se obviněný za da
ných o-k01nastí nejen mohl, nybrž i měl pred skutečným podáním vylu
čovací žaloby přesvědčiH u! O. H., jehož jménem žalobu podával, buď 
ústně nebo pí'semně, zda ho tento skutečně k podání, vylučovací žaloby 
zmocňuje, pokud se týče měl vyčkati! dojitÍ' pí!semné odpovědi na jím 
prý učiněný pí'semný dotaz. 

Nezacho'val-li se tak ohviněný, nemůže svou vinu ospravedlniti po
ukazem, na to, že vše zavinHa kancelář, za jejíž činnost přece .odpovídá. 
Za tohoto stavu věd je pak zcela nerozhodný obviněným nabídnutý 
důkaz obohodmími knihami a výslechem J. P. jako svědkyně o tom, že 
si obvi!něný od S-ových nedal dáU žádnou zálohu, ba naopak ani vlástní 
útraty nedostal. Stejně není třeba zkoumati, zda je správné zjištění kár-
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ného nálezu, že obviněný - ~ak soudu známo _ 
k~llk sporů práJvě zmirněného druhu, neboť st ,. ;,edl "pro bratry S. ně
neho ws~esení o'kresního. soudu ci'vi'lního v B ac~ ze, J~k plyne, z ,wvede, 
o tom, ze S-o·vi podávali 'iž řed ti. . ,rn,e-meste, obvlMny věděl 
neb aspoň odd'álMi wspokolent sVých~ě~~~e~~e zaloby v úmyslu zmařiti 

Nepochybila proto kárná rada kd Y I " . , 
nedbal opatrnosti v dane'm .. d: yz C ospela k zaveru, že obviněny' 

. pf1p;V 'e nutné a 'e kd ' , 
vystwpovaJ, jako zmocněnec O H 'k r z, yz pak nasledlkem toho 
váni vů'bec nezmoonil . cl . ..' a,c o;v ho tento k svému zastupo_ 
deni advokátského ; J~, n~1 prolI zasadam, které platí pro řádné Ve
odůvodněné zamitn~u;~.o aH]. Bylo proto odvoláni obviněného jako ne-

, Za to nel'ze upřiti oprávněn' d I" .. . 
z~st~rpce komory, n;vpadajícímu' ~ ':~ka~á:n:!J.zno~Í1, spr:,vně o~volání 
na:~; raúa vyhrazuj e vyměřiti tres! až ' . ho nale,zu, ze SI dlscipli_ 
vysslho soudluo trestu škrtn' rb' }~ pravoplatnem rozhodnutí nej-

Podle § 39 ď tU!' ? v,I'~eneho ze seznamu advokátů. 
" , . ISC. s ;vtutu muSl byl! v ka' ď d' . . , 
Jlmz byl obvi'něný uznán vin' ." z em ISc!.phnarním nálezu 
Nevyřkla-li proto, kárná ra~ ny;,: p:ečlnem, vyř,če~ i di'sclplinární trest: 

, ", a, .:.c uznala Ohvi'neneho " '" ". 
zaroven take trest, porušHa ustanov I ' .' vln'nym precnnem, 
uS,tanovení § 265 tr. ř. nemohl b d ~"l J ?9 dl'sc. s~at"tu. Ani zřete! na 
jezto, j"'k nejvyšší sou.d v náleZu °čuvo mlI uvedeny postup kárné rady, 
ne].ze obdobně wžíti nst;vnovení § 2~~ :6 ,dus, ~~). ~. s~, blížeodůvoclnil, 

,~:vlo proto odtlvodněnému od "f., f.:, arnem rIzení. 
zms,':!' výrok, jímž si kárná rada /o:am zastup::e komory vyhověti .a 
Za, ucelem doplněni nálezu v' k yh adIla vymoru trestu ohvměnému, 
poněvadž neJ'vyšší ;a'ko od yrlo ;111 o trestu bylo věc vrátiti kárné rad' 
'h 'J voacl soud nem" b'" ", 
1 ned vyměřiti, nebof jev zá'sadě' " ~ , ;uze o' VInen emu tr,est sám 
nahrazovati dosud chybě]'ící rozhodSIOthC! .,?:,ezku,!,nou, a nemMe tU'díž 

. 'nu 1 n1Zo81, 'stolt'ce. 
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, J?e O služební přečín po rozumu § 2 ák .. 
shl-I! SOUdce svémocně substituční ,~ona CIS. 46/1868 ř, Z'O opu
dOby neomluvitelné nedodělky dával_rSI~zb':; ~anech~I-1i ze substituční 
sent od právních zástupců zJčastně ',SI vy o ovovatt rOZSUdky a usne
k~ti a advokátu! koncipienti dikt nY~h str~o při~ustil-lio aby advo
prednesy a svědecké vy' pavědt' t'?V" I ne~ I psalI do protokolu své 
Poštu' • za lm co SI prohližel s .• , __ a ,novmy a neuposlechl f' k vou SOulu ornou 
ského soudu, ~by se dostavil -~ ~~~~~f.residia jemu nadřízeného kraj-

(Rozh. ze dne 3. června 193{i , Ds II 28/35.) 

N e j v y Š š í s o u d jako kárn ' d 
něného z výroku o vi,ně z kárnéh y s~lu ' odvolací, zamítl odvolání obvi
kárnéhO' senátu .pro soudo 'd o na .ezu vrchniho soudu v Brně J'ako 
S d, '. e ze ne 11. hstopadu 1935 .. • b . ou ce uznan vmným služebním ' . " jlmz . yl obvměný 
května 1868, čis. 46 ř. z. preč!nem podle § 2 zákona ze dne 21. 
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Z důvodů: 

Obviněný napadá především prvou část kárného nálezu, kterou byl 
uznán vinným, že předčasně opustil substituční slwžbu tl okresního soudu 
ve V., neoclevzdav vedení okresního soudu jeho přednostovi, nastoupiv
šímu službu dne 10. června 1935, a nastoupi,v službu sám u okresni'ho 
soudu v J. dne 11. Června 1935, a odkazuje zase ke své O'bhajobě, že 
předčasné opuštění §Iu'žby II okresního soudu ve V. bylo zaviněno omy
lem jeho o trváni substituční' ,sl'užby jen do dne 8. června 1935. Odvo
lací soud však schvaluje plně odůvodnění napadeného kárného nálezu, 
že tato obhaijooba obviněného je pouhou výmluvou a že obviněl)ývěděl, 
opouštějesubstitu,čnÍ službu u okresniho soudu ve V., že se jeho přidě
leni k této služ,bě ještě neskončÍ'!o dne 7. června 1935 ani dne 8. června 
1935, čemuž n",svědl:uje i to, že obviněný neuvedl žádné skutečnosti, 
které by byly mohly jeho obhajobu učini,ti hodnověrnou a zejména vy
světliti přesvědČÍlvě vznik omylu obvi'něným tvrzeného o trváni jeho při
dělení k subtitu,čníslužbě u okresního soudw ve V. Nu,tno. pro'to při 
posuzování viny odvolatelovy vycházeti ze zjištění napadeného kárného 
nálezu, ze kterých je zřejmo, že obviněný, opU'stÍ'v svémocně službu 
u olloresníhosoudu ve V" ,jednal proti ustall1o'venÍ, § 37 úkona čís. 46/ 
1868 ř. z., svémocné vzdáleni, soudce z úřaJdu nedovolujicimu, Okolno'sti 
obviněným v odvo,lání uplatněné nemohou na tomto jeho provinění nic 
změnHi. Obví'něný, byv pověřen správou okre'sníiho soudu ve V. za ne" 
přítomnosti .přednosty tohoto Clkresníbosoudw a jsa tam jedini"m soud
cem, nesměl tenlo okresní soud :ponechati bez služebního, dozoru a ne
sejde proto na tom, zda u:činil opatření, aby byl zavolán clo služby, 
kdyby tobo bylo třeba, a zda se bez odkladu taMé mohl do této služby 
"pět dostaviti, neboť vše to nemohlo nahrwditi vedení okwsní:hosoudu 
ve V. souclcem k tomu služebně určeným. Poněvadž ohvin.ěnémUi nále
žela správa okresní-ho soudu ve V. i ve dnech svátečních, nemůže ho 
ani omluviti, že do doby Ij,eho nepřítomnosti u okresního soudu ve V, 
spadaly svatodušní svátky. Tím méně lze nvnati oprávněnost jeho obha
joby, že si takto vynahradil jeden cesto:vní den pro nastoupení služby 
u okresního soudu v J., u kterého prý bylo pro něho nařfz·eno několilk 
jednání, neboť až do skončeni '8U'bstitučního přidělení u' okresního, soudu 
ve V. nemohl odcestovati k Clkresnímu soudu v J, a nebylo jeho slu
žební povinno$tí, aby učinil nějaká o,p<Vlřeni pro vyřizování: věcí okres
ního soudu v J. Že obviněnému nemůže prospěti skutečnost, že se po
dobného provin,ění ještě nectopustH a že, odoházeje předčasně od okres
ního soudu ve V., spolé:h;vl se na ko.\egi,alHu - doufaje snad, že jeho 
proviněni bude přednostou okresního soudu ve V. zamlčeno -, a že 
konečně podobná provině.ní ve 'službě býv;vjí\ přehl'ížena, je nasnadě; 
neboť nejde v této části obhajoby obviněného vůbec o skutečnosti, které 
by se týkaly jeho vlny, nýbrž o skutečnosti docela lhostejné. Provinění 
obviněného bylo tim závažněljoší, poněvadž zanechal ll' okresního s'Oudu 
ve V. nedodělky, jeji'chž .počet byl by mohl snmti, kdyby byl konal 
slu,žbu u okresního soudu ve V. až do skončení svéhos'Ubstitučniho 
přidělení. 
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. Kárný soud mna I obviněného vin' , 
u Jmenovaného okresního soudu nym, ze z doby substituce '. 

. ve:", b;oj i proti tomuto výroku kám~: ho nedoděl:ků. Obviněný 
zJ,lStenlCh kárného nálezu Z. ,r~e o sou'du, neboť nemá 
n"I~zu, plyne, že obviněný 'nev~~í~~tnl ~b~l'něn~ho a ze zjištění • 
sou, u ve V, některé věci exek ' ~a o' II sveho přidělení k . 
~ozn? ,přesně zji'stiti. Lze proto u,~nl ~ ~esporné, jejichž počet 
heJakych nedodHků z dob b o'. vmeneho odsouditi jen pro . 
obvměný nemůže nijak o'/r:~'e~i~tuce u o'~resní'ho soud.u Ve ZVal.",' ,cháni 
~tere by poukazovaly k nlak' . Itl, ne?ot nebyly zji'štěny okoln. ' 
Ten sub-slitu'ční služb , . J"em~ Jeho preUžení v době kd b. I OS:I, 
soud ne. ,. ou II recenehn orkresnítho 'Y Y p,ove· pravem vy 'rok ". .' Soudu Byť ted k' 
dodělk' , . , OVl,ne obVIněného o' ' I. '" y arný 

,u, prece aen Jest odůvodn' . h . pre o zanechan" mnoha n 
novenl § 47 d" cn Je 'O zaver že ob ' , , e
obviněny'- ,. sko,u '~l. "nstmkce, neboť nebyl~ ° I v.lneny por,uši] u'sta_ 

nep e veCl nevypracoval 01' uVltelné pří-činy, aby., 

, OdvolánÍ' nelze ll'znah Ů' r' , '. . 
neny brOjí proti odSOuzení , ~oa~~enym ant v další- čásU, ve které obvi 

~~~~iup;:%:~I:d;ěkn:u (!hosfaVil k ud~I~I:cV~nu~b~~~~~y~' .~'~~eSUdi'akrajSkéh; 
h arne ·0 soudu' k . pravem brojí 

ne~yověl úmyslně neboť t . t . , ~e vz "Zll' presidi,a krajského s cl 
avsak přes t ' . en o predpoklacl ne' . ou II 
instr Ik o se Jednáni obviněného ."" ma ve spl,sech Opory 

u Ce. pllCl ustanovení § 45 d' . SOU 'Ol 
Presidium kraJ·skéh.o . d ' . 1935' sou u se obratrlo ... 

si Obv~:/;e~~o~tu okresního soudu ,~ r o '~~~lS~l11 ze dne 13. května 
. ny (.a~a od p,[ávnÍ,oh zá'stu c Q 'v v

enI, zda Jest pravda že 
IOzsud~y .~ usnesení, a že hto dikt~.? zucastnených stran vyho(.ovo~ati 
a za'stavaJl dOko ,. č' Jl samI dO' protokol " 
1935sdT'1 • ,nce !nnost zapilsovalele V', .' u sve prednesy 
, ,., el,' prednO's.ta okresniho soudu J" npllsem, ze dlne 16. května 

Zdl fl! V uve~en.ém směru. Zároveň v ,v~ ',"' z .. e obvlineného pou61 a ll: 0-

V~kaz vrchmho soudního rady H y;ldll, prednosta soudu obvi:něné~lu 
~ ~ se dostavil osobně dO' tOhoto·pr~e.~UClgo 'jJresidia krajského soudu' 
z~ omlu.v~.vrohního SoudníhO' rad sv la. ~V"',ě?ý nepopíral, že věděl' 
za~ad a haj" Se pouze tím Ž, / H. Se '~ekl tykati' právě u'vede ' " 
vazoval ~avúřední přihz, kte:' v~ a~, ~rchmho soudnílho rady H. n~~c ~ 
v~~u obvmeného právě po,uzeY v ro o ;;ava,zoval. Kárný nález spatřu~e 
~nka;u preSidri,':' I když obviněný vz~~ Ze~;vyhoVěl »vzkazu«, nikodv 

ovaz,oval za urednf příkaz bit, ,z vrc mho soudniho rady H 
obvtn:~éhose tý,kající a nl'koÍi ,~prece,Jenom vzkaz ve věci úř~~ne,
" na·dnzenému úřad· . k soukromy rozhOvor V' , '1 " , ~ 
soucl' . u, Ja' ou nutno od ka' d 'h ,fl naezlte ucte 
věl,1 ~j,~~s~~ur~~~, p~y~O~OVinnosti obvin~n~~~,s~~~c~:~žad~Vati (§ 45 
alespoň pílsemně om~,~,~sta sourdu ho- k tomu měl, neb sv;zn:J~st'7v~~i 

~okud jde o další, část kám'h ' 
~~atel jednáni,ohviněného ve výr~kuo ,i2,ale;~, d~znává odvolání v pod-
), vo anI brOJIl pouze proti' -k " arne o nalezu urvedené a v' d 
naleZlI zjištěným kte ,. ,ne terym okolnostem v důvodr ' h k r~ y 

, re JSou pro pOsouzenI viny ,b . ,. ec arneho 
o vlneneho nerozhodné. 
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Tak je naprosto nerozhodné, zda obviněný pnmo žádal od advokátů a 
advokátních koncipi'entů vý'pomoc ve své práci soudcovské, či zda ji 
pouze od nich přijimal, stejně zda si, advokátní úředni,k K. vzal exekučni 
spisy s sebou, či zda si, pouze z nich učinil výpisky a podle nich vypra
coval rozvrhové usnesení. Rovněž je nerozhodné, zda se diktování, a psaní 
prctokoIú advokáty a advokátními koncípienty a čtení korespondenCe 
a novin obviněným stalo velmi často, jak zjišťuje kárný nález, či pouze 
v několika případech, jak dovozulje odvolání, neboť stačí, že se tak 
staio opětovně. Není proto důvodu k do-plnění vyšetřov<iní v tomto směru. 

Pokud jde o hodnocení zjištěného jednání obviněného s hlediska 
kárného, nemůže býti- pochybnosti, že obvilněný připustív, aby si advo
káti a advokátní' koncipienti sami diktovaH nejen své přednesy, nýbrž 
dokon.ce i svědecké výpovědi, kterážto ČÍlnnost ná:Iežf poclle §§ 180, 211, 
431, od,s!. 2, 443 c. ř. s. výlučně soudci' věc projednávajídmu, a aby 
advokáti a advokátní' koncipienti psali na stroji pro,tokol o ústním jed
nání, kterážto činnost náleží' podle § 15 j. n. a §§ 207, 213, 43,1 c. ř. s. 
výlučně, přílsežnému zapi:sova1teli, porušilI' úřední povi:nnosti uložené mu 
v § 45 soudní instmkce, totiž zachovávati zákcnné předpisy, a v § 47 
soudní instrukce, totiž vykonávati úřad soudcovský pHně a horlivě a 
pod1-e z,"kona vystřírhati se všeho, CO< by bylo způcSObHé snížiti důvěru 
k soudcovským úřed·ním úkonům a vážnost stavu soudco'vského. J" 
nasnadě, že koná-li se soudní líčení tak, že advokát nebo advokátni 
koncirpient, ve sporu jako- zástupce strany vystupujíd, sám zapisuje a 
že si zástulpci stran diktují' své přednesy a svědecké vý,povědí do pro
tokolů, při čemž soudce prohlíží soukromou poštu a noviny, je to způ
sobné ohroziti u stran, svěc1ků a posluohačů, J.í.čenÍ při:tomných, jak úCtu 
k soudci spor projednávajidmu a tím také k soudcovskému' stavu vůbec, 
tak důvěru v naprostoul nestrannost soudoe a jeho rozhodnutí. Ježto 
§ 47 soudní instrukce ži>dá pouze způ'sobHost ,přivodilti' uvedené ná
sledky, je nerozhodné, zda se skutečně některá strana <nad po6n<iní111 
obviněného, pohorši,la, a <není třeba nějakého, doplnění vyšetřování v tomto 
směru. Že strany i advokáti. o ·těchto poměrech při projednávání spor;! 
obviněným nepomlčeli, je patmo i z toho, že na věc byl upozorněn jak 
přednosta soudu, tak nadří,zené presidiu'ffi krajského soudu. Obviněného 
nemůože omluviti, že zapi'sovate1 jemu přidělený neuměl .snad dobře ně
mecky a neuměl snad ještě rychle psáti na stroji, protože okolnosti- ty 
neopravňovaly obviněného, ruby tak hrubě porušil zákonná ustanovení 
o ,projednávání sporů. Byly-li tu nějaké nedostatky V uvedeném směru, 
nesměl obvirněný ok jejich odstranění zvoNtl způsob, který ohrožoval 
důvěru veřejnosti ve správný oh'Ú'd úfadová,ní a v nezávi'slé a nestranné 
mzhodování, soudu. 

Okolnost, že si obviněný dal právními, zástupci s!ran na věci zúčast
něnými, do!konce jo advukátníim úředníkem :kanceláře na věd z.účastněné 
vypracovati, resp. přiipra'vi:ti rozhodnutí, příčí se ustanovelní § 47 soudní 
instrukce, a'bysoudce sám. pilně' a horHvě a tedy podle vl,astního pře
svědčení svá rozhodnu'ti čini,l a v)"prawvával, Posturp obviněného byl 
vš"k způsobilý snižHi u advokátů, jich koncilpilnetů a zamě'stnance, a 
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II veřejnosti vůbec d" , nene o a v důsledk . . rannost soudcovského . , , 'h uveru v nest s~u~covskému vůhe~,t~~~I~~~u'~ .obvilněnému Ijlako so~~~~~d~l~a~ obvi_ 
núnIm _ při~í.máním úsluh . am, k ,tomu, že se obviněn' s· stavl! 
stav zavázo.Mostl'. k' . od pravmch z"StU'pCI"1 t y vym pOčí' =. nIm kt ' . - nwu' d ť 
neodvilslosH s.oudce To' ,ery se pří'Čí pO'žadavku nestran

e 
.Ot·

s 
avaf. ve d . . vse 'pla t' . , . 'nos l' a ' I ' 

pa ech za čÍlnnos!i ob . ,. .1 ze]mena také o zjiště ' h up ne 
soud právem zjistil tne~e?':. u, okresního soudu ve ~YCt kd,vOU pří, 
I u okresního soud ' e o vmeny ve své kárné č·. ". a ze karný 
dostalo před od hu~ve V. PO'.něvadž se obviněném mnusŤ1 pokračoval přednost sOld c o ~m k okresnímu soudu ve V u pro uvedené závady 
soudu vl V ~t': pra~em ulznal kárný soud žek n~pom:enutí se stra.ny 

. oslo· pres varov"ní přednost' za.vadam u okresního 
Ob . , , " . ou> soudu ~,nenemu se tudí-ž ne . ..... . . . . 

r;~~~nj~~~ k:~~~~O, r:áIezu. J~p~a~~~,I~YSv:~'~ ~~~~~kOV~ před'P0kladyna-
;;~;~bln ?ddVbolací~n:~~ds~i~eP~~~I~~e:P~ř;dnost~ a .:í~lotr~~~:~~'í!ep~j~= 

1 Q. ou, nemá t v omu, ze Jde o so d .přečinů, avšak fe.s t '. za ,o,. ze se obvilnéný do ustH" I .'~. ce .~ kratší 
minutí služebnt ř ,.o slpa,tru]~ v souhrnul Zji'štěn!ch . h ďiVou. ~Iu,zeb-ních 
Jak v na ade ,P ec~.n, ]ezto Ideo několik sl'Už b ,Je o Je~nanl a opo
služehní ~řeči~,em nalezu. ,dovozeno, velmi záva~.~~ICh provmění, zčásti·, 
muselo býti p fotrest~neho. Odvol,.ní obviněnéh ych u. so?dce již pro 

ro .o zamltnuto. -o prolr vyrokll o vině 
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Porušení povinno f se advokát st s I povolání a zlehčení cf ' ~ 
bou, jež ne~yalauuPO"'~hti ve sporu, třebas nešlo loaspovaznodsti~,~tavu, dal-Ii 

ne o zam' tán . r a vVfiátsk' 
v seznamu kandidátů advoka~~e~ a Jako koncipient a nebyla ~~~~ 

Porušení povinnost'. ď' bídl-li se advokát os ~P~)YOlánl a zlehčení cti a vážn " ~ř~ ~ii :,bytko:v~o °statk~~r~~O~~ě ::zná?"é, k právn1!~ ;!~~~;:'i 
antsace, Jez měla statek t~ v dr' ~ame u Pozemkového úřadu 

Zl h' zem. 
~ cení cti a vážnosti stav ' , 

~~~~;:~~ :o~:~d~f~~I:~:~ :~~::ii~~~~:aa:~~~~!er~~~~~!~n;::. 
. . cervna 1936, Ds I 42/35.) (Rozh ze dne 13 ' 

Nejvyšší soul' k a kandidát" d . . C Ja o sou,d odvo,lacÍ v k'· ' 
Cl ~ině) o~~i~ě~~~~cl:d~~~l:~ °zdvo~tní (p?ku~ ~~~~~~v~~e~;o~d~ý~á~Ů ~ ,taze ze dne 28. března 1 n,a ~zu karne rady advokát' o u 
sell! povilnnosti povolání a 9~k5, JII~Z byl uznán vi'run'ým př ~!. komory pos ozenI ch a vážnosti stavu. eCJny poru-
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Z dlIvodů: 

Obviněnému bylo kladeno za vinu, že připustil, aby ve sporu J. proti 
j{. pro 12.000 Kč u pracovního soudu v Praze vedeném za něho jako 
zástupce žalobce J. jednala a kO'ncipientské soudni úkony obsta,rávala 
osoba nezapsaná do seznamu kandidátlI advokacie, a to JUe. v. K. Že 
tento se vydával před jmenovaným soudem v uvedeném sporu· sku,tečně 
za koncipienta obviněného a intervenoval jako takový při prvním roku 
a při ústním jednání dne 31. ledna 1934, vycházelo ze soudních spislI 

a nebylo ·odviněným popír"no. Skutečnost odvoláním zdů,razňo·",aná, že zmíněný spor nebyl sporem 
advokátním, nemůže ni.c změniti na tom, že se obviněný dopustil svým 
chováním v této věci, záležejídm v tom, že připustil, aby K., jenž nebyl 
iako koncipient u něho zaměstnán a nebyl zapsán do seznamu kandidát" 
;,dvokacie, ll> soudu. intervenoval vUlvedené 'prá'vní ro·zepři jako jeho kon
cipi.ent, jednání zakládajícího obj-ektivní sku,tkovOU podstatu kárného přečinu pOfl!'šení povinností povolání v ideál'ním souběhu s kárným přečinem zlehčení cti a vážnostil stavu; neboť advokát nesmí, jak pl-yne 
7. u,st"l1!ovení § 15 advokátního řádu, ani ve sporech, v nichž strany ne
musí býti zastoupeny advokátem, dát, obstar"vati kondpientské úkony před soudem osob.ou, jež není. u něho zaměstnána jako koncipient a není 

zapsána v seznamu kandidátl'l advokacie. 
Další odvol

iuním 
tvrzená skutečn.ast, že .obviněný intervenoval při 

pozdoějš\ch ústnich jednáních ve zmÍlnčném sporu osob-ně jako zástupce 
žalohce J., nemůže ni.c mě-niti na tom, že se obviněný dopustilI svým před
cházejícím chováním v této věci jednání zakl.ádajícího obj<;ktivní. skl!lt-

koVOU podstatu zmíněných kárných přečilnů. 
Pokud jde o subjektivní str"nku těchtO' přečinů, sdílí kárný soud 

odvolací přesvědčení kárné rady, že se obviněný dopustil skutku za vinu 
mu kladeného alespoh kulposn,ě; neboť skutečnosti v dúvodech nálezu zjištěné ospravedlňují plně závěr, že obvi'něný zaviniI přil nejmenším 
svou nedbalo.s

tí
, že K., jenž nebyl u něho zaměstnán jako' koncipient 

a nebyl zapsán v seznamul kandidátů adv·okacie, intervenoval za něj 
v uvedeném sporu před sO)Jdem při prvním wku a při ústním jednání 
che 31. ledna 1934 jako jeho kondpi,ent. Do·volil-li obviněný, jak sám 
doznal, K-ovi, aby se připravoval v jeho kanceláři k rigoro

sU
, byl po

vinen učiniti opatření, aby K. neměl přílstup ke spilsům jeho kanceláře 
a nemohl vystupovati u soudu jako jeho> koncipient. Skutečúo·st, že obvi

c 

něný byl kdysi společně s K. zaměstnán jako úředník v mi",isterstvu 
a žil od té doby s K. v přátelství, nezprošťo,vala obviněného zmíněné 
povinnosti. Obviněný však sám netvrdl1, že dostá: této povinnosti, nýbrž 
připustil, že K. interveno.val někdy za něj u soudních roků, třebaže jen 
za tím účelem, »aby podržel' stání až do doby, kdy případná kotise 
"dpaclne«. Při ústním líčení doznal obvilnbný dokonce, že K-ovi přene-
chával jeho vlastní klienty. Obviněný byl kárným nál,ezem uznán vinným též kárnými přečiny 
porušeni po.vinnosti povolámí a z].ehčení cti a vážnosti stavu, spácha-
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Ii}-mi tím, že Se oso'b' . 
..,: e Jemu oso'bn' '. ·>jmu zastoupenf ři . I e nezname, a to F . 
zemko"ého úřad p koupI zbytkového statku tvrd' : P., nabldl k 
a ze si k tom ,~a II organi'sace, jež dosud ,~eJ ze ma známé 
20.000 K' u ucelu vyžádal a při'1"al j'ak d' mela statek ten v 

c, a tu'io kdy' 'k o eposltum vět .. č' 
jenčá'st a to tep' z se ' oupě neuskutečnila " SI astku, 

, " ,rve po opětovných upomínkách nevratJ!, nýbrž 
Odvo,lanl označu, .. ", , . 

osobě osobně " je ~jls,tenl karného nálezu ž ' , 

;esprávné, ned~Uaz:j~n~~~% '~ ~rá~vní!~nll zalstou'pe~í :e u~~~~~e~ý 
ká~n ?,soh~ě zna-! a. ze se mu n%~~í~tody ,v ~omto směru, že e , 
Ž" y;] n~le:em zJl~těným, nýbrž tvrd" k pravm,;,u zastoupení 
h~ ~av~tL,!,el'lnzpprý obvi'něnému sděli'l I J:npskhutec(nobsti nasVědČUZ'jIP'Cuí:sO!lel11 
, ., " -a dobře I ' . o O' Vlně 'h ) " , 

;~!ll~e v~b;:í~~~te~a?ídl ~~:o:b1e~lo~,~~'t~~0::;n~ež ,nkep;u~k~Z,Uj ~a~a 
veCI zpusobem k" , me pravnlmU' 

D' arnym na'l-ezem 'd 
" ale napadá odvl' , " , pre poIkl-ádamým. 

lIoná částka 20000 o a'D1 tez skultkové zjištěni k" , 
,Že P. složi,1 tut~ ,Kč byla obviněným při'ata arn<cho nalezu, že 
obviněného častku ll' obviněného ke kl t' j~ko oeposl'tum, 

. , y I reZle a palmárniho ' 
Odvoláni nel'ze" , 

příóny ab ' PrJ'ZnaŤ! důvodnost. Kám' 
nebOť kárnJ :~le~C~YILl' ~d .zjištění kárné rad;, s~~~ o~volací neshledal 
tečností, :j'ež toto zF~r-°I~va s.e na odůvodnění 'tohot~ sl:~/ d;posi-tu<m; 
vody nevyvrací. • em pIne Ospravedlňují a jež dZJI,s,e~1 ra;Jy sku_ 

, o "olanl Svymf vý~ 
. TvrzEm obviíneného" ,v' , 

lI1formace s ním s ' : ze P. slozll zml'l1ěnou č' tk 
režie a 'p",l'ffia'rn'I"hep~ačne a v důvodech kárného n 'las u podle obsahu 
, ' o' u tu ob . , 'h ,a elU' uved 'k 
z; ve stvrzence obvi , ' ' vl~ene,o, 'nelze přikládal" ' ene, ,: krytí 
Č3!~tka výslovně ozna~~~~h~J t~kaJI'C! se přÍljmu zmÍln~n~liZ.'st~vaz~-li se, 
Svedek pod přísahou t ~ eposl'tum, a uVáží'-!i s d 'I J' je tato 
něného, zda mu, 'po vrdl,l, .že při skládání d e a e, z,e P. jako 
a že obviněný Odvz'~'lon,o zpwstředkování koupě ~p~sl,ta, se taza} obvi
nečně že b' vel" ze zahm lllJC až j'estl' k, u e neco POVJ;llován 

, 0' vrneny' . f ' 'fl OUlpě se k ' , 
Po,kláda'tl' za ' h,' onu, ln ormaci kárne' rad' ' U,'8,' llteční«, a ko-vero' odn'·. ' ,e nepředl "1 ' 
moc, ve které s "e an!1 tvrzenI- ,ohvinéného Ž, OZl. DaIe nelze 
márního účtu o'b

e 
.v>:sl?'vne zavázal k zaplace~Í eh

m
t
u ~. Podepsal plnou 

ď vmeneho kdy'ť b' o ovych vÝ'loh I ra ,e nepředložil. Při t '" ze o' Vlněný a,ni tuto I, a pa-
menati, že P. jako ,~m dluzno vzh],edem k vývod', P ~ou ~"~c karné 
nebo plnou moc O~::h~ko~~l?o:tV:di,l, že podepsal ob~7n~n~~~anlfPozna: 

, llnenY'll tvrzenéh '--, J,n ormaCI 
Zesku'ie6nosti že P , o. 

pokud se tý,če zb tku . nepodal u soudu žalobu na ',' 
no-sti u advokátn Y k ' deposita, nýbrž domáhal Se : vrace'nl deposita, 
v průběhu kárné~, ~?,ory, nelze dúvodně dovozo nipr~vy P:,dánim stíž
když je v na ro ? "'zen!' pod přísahou v dané n val, ze svedectví P-ou 
něného. p ste shode s ,Písemnostmi~ocház e,z~sl~huJe vi-ry, zvláště 

ejlClml od samého obvi- j 
I 
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Konečně byl obviněný nálezem kárné rady uznán vinným kárným 
přečinem zlehčení cti a vážnosti sta,vu, spáchaným tim, že se prostřed
nictvím organisace "Čs. Domov« na K. V. nabízel konati, prá'!ni práce 
za podmínek nepřípustných a stav advokátský poškmujícich, 

Odvolání vytýká kárné radě, že zkrátila obhajobu obviněného tím, 
že zamítla jeho návrh, aby K. J. byl slyšen jaiko svědek o' tom, že veškerá 
intciativa k zastupování členů zmíněné organi,sace vyšla ze středu této 
organisace, že této organi,sad šlo o to, aby si vytvo-řila pro své členy 
jako majitele domů obdobnou právní, ochranu, 'jwk ji mají nájemnki, a že 
rozdíl mezi advokátní sazbou a skutečně jednotlivým členům vyúčto

. vanou částkou se hradí lÍ-ska'nými útratami z vyhraných procesů a z pří
spěv'ků členů nepotřebujídoh právní pomoci doplatkem svazu, 

Této výtce nelze p.řiena<ti' oprá,vněnO'st Ujedlnwl-H obviněný, jak nález 
kárné rady, zjišťuje, se zmíněnou organisaci podminky, za kterých bude 
členy organisace zastupovati, a nabí,zel"H se, jak je rovněž káDným ná
lezem zji!štěno, prostředni'ctvÍ'm }menované organilsace jej.ím, členům 
k za'stuipování za těchto jim sdělených podminek, jež jsou' v důvodech 
kárného nálezu uvedeny, bylo pokládati za nerozhodné pro posouzení 
věci, zda podnět k onomu 'U1edinání' mezi zmíněnou organi,sací a obvi
něným vycházel zesMedu organisace či nikoli, zda této organisaci šlo 
o to, aby si vytvořila pro své členy jako majitele domů obdobnou právní 
ochranu, jak ji mají nájemníd, a zda došlo, pokud jde o' rozdily mezi 
advokátní sazhou a částkami, jež obviněný měl podle oněch podmínek 
jednotli'!ým členúm organi,sace za pr<lvní práce jim 'konané účtovati, mezi 
obvi,něným a jmenovanou organisací k -ujednání v průvodním návrhu 
tvrzenému; neboť jednání obviněného bylo posu'zovati' podle toho, jak 
se jevilo- na venek vu,čil čl,enům zmíněné organisace, a v tomto směru' 
je zcela nepochy,bné, že se obviněn.ý nabí.zel denům organisace 'k práv
n,ímu zastupování za podmínek, 'jež jsou advokáta nedůstojné a zname
nají nekalou soutěž vůči ostatním advokátům, kteří dbají cti a vážnosti 
svého stavu, 

čís. 293 dis. 

lde o poškodenie cti a vážnosti advokátskebo stavu, trpel-li obvinený 
advokát, aby ústav, ktorého je právnym zástupcom, platil jeho osnov
níka; rovnako sa disciplinárne previňuje osnovník, koná-Ii prax za ta
kýchto pre advokáta nedóstojnych pomerov. 

(Rozh. za dňa 22. jÚ1l!a 1936, Ds III 105/35.) 

N a j v y Š š i' s ú d aknsúd discipliuánny pre veci advokátov v dis
ciphnárnej ved proti Dr. V. O., advokátovi v B. a Dr. A. S" advokát
skemu osnovníko,vi v B" potvrdil rozsudok .prvnstwpňového disciplinár
neho súdu vo výroku o vine obooh obvinených a vo výroku o treste 
wloženom obvill1enému Dr. V. 0,; vyhovujúc však odvo,laniu Dr. A. S. 
z výroku, o treste, zmeui,l n,,,,jvyšší súd rozsudok disc\plinárneoo súdu 
v tomto výroku taJk, že odsúdil Dr. A. S. pod!'a § 108 adv. zák na po
karhani'e. 

ii: 
h: 



- čís. 293 dis. -
606 

Z do vod o v: 

Odvol,a-nie obvinenýeh z výroku o vine je bezzákladné. Tú ok'olnost' 
že obvi,nený Dr. G. je výlučným lástupcom S-skej banky v B. a 
vuje výlučne len záleži·tosti banky, predni'esol pri pO'jednávaní pred 
cipli,nárnym -súdom prvej stoUce obhájea obvinených, vykázaný 
mocou, takže neprávom odvolatelia vytýkajú, že niet podkladu pre 
abyoko.J.nosť táto bola ústená. 

Po právnej stránke nerozhoduje v tomto pripade, či obvinený 
A. S. bol v čase svojho zápisu wko osnovník Dr. G. zamestnaný 
len u tohoto a nie aj u banky. SÚ tedy aj důkazy nabíd.nwté v tom s 
u di-scipHnárneho súdu prvej s(oHce ako aj v odvolaní 
Ked' je azda aj pra:vda, že obvinený Dr. S. bol výlučne len Zallle;stnan,conn 
Dr. O., utrpela česť a vážnosť advolkátskeho stavu tým, že dr. G. ' 
noroval Dr. S. sám, ale dotvolM, aby mu po tento čas vyplácala 0.10,,"' 

a platila za Theho povinné prÍ'spevky bamka. Tým získala na pomer 
káta k osnovníkovi, pokia!' ide o zamestnanie, škol-enie ako aj ~ 'a,',,,-, 
kovanie koncipi'enta, ktorý,súc bankou platený>wstal takto v jej 
žebnom svaz'ku, pod!'a priwdzenej povahy ved bezpochybne taký vliv, 
ktorý porušoval zásadné požhdavky neodvislosti a sWi11ostatnosti advo
káta oprotÍ' osn-ovnikovi, na ktorých jedine mMe byť . 
správny kh vzájomný pomer, aby bolo dositahnuté účelu advokátskej 
praxi, totíž riadlneho výcviku osnovnlkavha a riadneha dO'hl'adu na jeho. 
chavaníe, a ktomm má advolkM podYa § 13 adv. zák podávať ročné 
zpriwy komore. Toto všetka je mo,žné len pri, naprostej neodvislnsti' 
advokáta odt a1kýchko.J'vek cud,z,ítch vlivov, z ktarých je pr;,ve svojoll 
pa'vahou najviac nebe~pečná mMeriMna odvislosť advokátava od: 
ústavu, ktorý p],ati jeho k?ncipienta. Advokát, klorýsa do takej odvis
losti dtostal, stal sa nehodným úcty a dóvery, ktarú vyžaduje jeho po
staveni·e ako neodvislého a samastatnéha šéfa o'snovn,ítkovho a spáchal 
di,sciplinárny prečin v smysle § 68, 1M. b) adv. záik. Jeho O"snovnlk však 
túto úctu a dóvem powšil ti-ež, ked' za takýchta, pre advokáta nedó
stojných pomorov službu u neho kona-l, a'čkol'vek bo,1 ilným platený. ,Prá
vom boli tedy obaja ulznanÍ' vi,nnými; v otázke viny 11,0]0 preto ioh odvo
lanie zamietnuté. 

Oávolwni,e Dr. S. z výraku a treste bol o uznané základným. Predu
všetkým treha u,viesť, že je pochybná povaha obmedzenia, ktoré k trestu 
výmazu praxi, dal diisciplinárny súd v časo.vom smere od 6. novembra 
1931 do 31. decembra 1934. Zákon zná len výmaz zo soznamu "dvokát
skych osn-o·vníkov vobec; snád' tu nial di-sciplinámy súd na zreteH vy
mazanie uvedenej časti praxi, čo všalk trestom disciplinárnym nie je. 

V zachova.J.ého obvinenéh'O uznal odvolaci súd primeraným trest po
karhani'a. O platnosti praxi je príslušný rozhodovať v smysle § 14 adv. 
zák. výbor advokátskej komory v pokračo.vani adminilstra"ÍÍvnom. Aj to .. 
muto účelu má sl,úžiť sdelenie spisav vÝ'boru komory, llariadené v roz
sudku di'sdphnámeho súdu. 
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, ' b ť do.bu záko.no.m stano.venÍ! 
Prax advokátsk~hO o.~?vnt~a o.~u(§ l n~~. k adv. por.); výlučnosť 

výlučne taká, ako. J~ ~rcudJe kZ~kct ky osnovnlk zamestnanýako. úradmk 
" Po.rušená Je-h a vo a s' , ' praXI Je ? kt 'ho. J'e ako o.sno.vnik zaP.tsany. 

iode než u advokata, u ore . 

(Rozh. zO dňa 22. júna 1936, Os !II 128/35.) 

. . r' 'e veci advokátov v dis-
Na j vy Š š í s ú d a'ko súd dl,selPkl~at' my PlB a Dr J. U. advokát-

. . ť Dr H H advo: a' OVl v· . '., r ' 
dpJi.nárneJ vec! pro. I. ' .. 'tvrditl< rozsudok prvastupňo.vého dl'seltplnar
skemu osnovmkovl v B. I?o '. h b' ných 
neho súdu VO výroku 0' VIlne ob-oe I 0' VIlDe . 

Z d o vad o v: 

• ",' v 'ú do v' roku o' vine, sú bezzákl'adn~ 
Nako!'kosi obaJa ahvlnem st~zuJ d k Yts.ky zákon neustanovuje ani 

1 v 'na tom ze a vO' a' ť 
lch, námietky, za ozene, . b . '. dvoká,tsky osnovník d·enne pracova , 
korko hodín am v ktoTu dO' u ma a t' ked' len konaná prax 

, . 1 'č ' edľaJ'ši-e zames name, ' 
a že ni.e je am vy u cne. v . k adv poriadku je sta!Oovena 
dostačí, k dosi'ahnutiu účel,~. V § .5 ~O'v. ď a o,títa len prax v tom kto" 
tak doba advokiltskej pra",l: .ako, a:J,. ze s-ate~,:e s;anovené aj to, že pra. x. 

. e k o n a na' tym Je zre . . 'I čne 
rom obore p I ll-' '. b ť dobu záJkonom stano·venu vy u 
advokátskeho osnovnilka mUSl ,y po k" . je pine konaná, aká sa 

taká :rko J'u u.rču.,je záko.n, 1ehO' le?l !a aťppraraXX'l J'e v· šak .pomšená, keď 
'. .. .,' T 'to vy ucnO's . , , 

vyžadule k leJ zapocl·t~ll\1lU. a t 'ko úradník inde nd u advokata, 

I· e advokátsky osnovmk zame.s na~y a tom ne.meni «ni oko.Jnosť, že by . . any' mc na . , . ' 
u ktorého· je V praxl Z~pl'S '.. . 'delného úradovania nebol prt-
v advokátskej kaJ. nc. elárH pa cely ~as .pťr~vhl prakt'lckého vy' cviku sa e5te. 

t '1 boo mo.znos Je o' . 
Padne pine zames nany, ,e d. t' . -nosť účastni-ť sa pn spra .. 

• I t' "e mu bolla 0' na 3J moz H viac zmensova-a ym, z ., 'J praxi kanceláJrie Dr. . vy-
cavaní tých prípadov, ktore sa t~ lra{;'epreto bolo odvolanie obidvoeh 
skytly práve v dobe nepnlomnos ~ . r. , . 

b
· . h z vy' roku ovine zam,·etnu·te. o vlnenyc 

čls. 295 dis. 

. ' rotí advokáto.m je opravný prostrie 
V disciplinárnom pokracovant P'ln m rozhodnutíam neprípustný, 

dok proti medzitýmnym a procesua Y 

(Rozh. zo dňa 22. júna 1936, Os III 6/36.) 

_ • . '. 'd dlsci linárny pre veci advokátov v, c1"Ís-
Na j v.y s Sl sud ako su advotátovi v T. odmite!ol sfúno,sf ~o

dpHnárneJ veCI proÍl Dr. JM VL proti usnesen,iu dilsdplinárneho sudu 
danú súkro~nau. stranou .•. S· Marti,ne za dňa 27. janu-ára 1936. 
advotkátske-j ,<cmory v TUJe. V. 
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o ó vod y: 

Podl'a ustanovení hlav n~né § 4 zák. čL XXI . Y IX. adv .. por., ktoré bol č' , 
katom múže' byt' dV .1907, v dl'scl,plinárnom po'k y, lastoone pozme_ . ' po 'aný le . ' racovaní ,p ť 
proh mzhodnutiu ktory' bnlopravny prostriedok odvola . ro I advO-

C

'. " m 00 p . . 'me a t 
ovame, alebo proti ' ' omlnute nari,adi!ť di'sc', I' .' o 

ného" rozsudku. Naproti t " IP mame pokr 
prostlfledku pro,ti medz' . omll! zirkon nepripúšťa ,a-

Z toho plyni,e, že ni . " I,trmnym a pwcesuáln " oprav_ 
seniu, ktorý' ,b I e Je Ílez pnpuslný opravn,ý ,tn 

rozhodnuham. 
stuopcu re m, ,o o, rozhodnuté o ná'vrhu na v ' pros nedok proti u'Sne_ 
sÚkromn~r.0dal1le o dv'OlanÍia. Preto bol oymen~vanle právneho zá
zákonom vSy\lúačna podala proH takémuto roz6~~~nYt' ,prosdtriedok, ktorý eny. u lil, o ,Imetnutý ako 

Čís. 296 d/s. 

Cudzozemský ad vokát ' ci,plinámeho súdu . m{)ze ,po.daf od\'o.lanie r ť 
zemského. ad\'o.kátaPrveJ stolice len pro.strednictv~ o I ro.,:hodn~tiu dis-u-• m opravneneho t 

(Rozh zo dňa 22 " '" . . Juna 1936, Os III 40/36.) 

NaJ'vy'" . r' s s I ,s ú d ako súd ď . . . Cllp IIna~nej veci proti Dr M M Isclphnarny pre ved advok'\ . 
osnovmkovi vB" . . a Dr. MLad . . a ov v dls
L. E., advokáton;, ~d;letol ?dvolani,e, po:da~'é ~úV:r~~~VI" resp. advok. 
advokátskej komory u1aPčestI, proH usneseniu di'Sci~u. stranou Dr. , v ur. Sv. Martine zo ď 4 ' IP ',"mneho súdu na . "'pnla 1936. 

O ,() v od y: 

. Proti llisnesenilu di'sd lin' , , - ' ~~,~~14n§ri~gliť a~i~ciPli,n!n~e a;~:~Č~:~~i:,~~~tis~~~~,e, ,k~orým ,t;nto po-
n,ictvom advokáta' ~or. ,~ukro;nná, strana po,da-ť odv~~an)1m'l moze podl'a 
odst. 1 § 1 zilk . a a v~kata I ze považovať I, me en prostredná'vať ad'vak' .' z 31. ]'1IJnuma, 19'22 č 40 Sb ,en, toho, kto je podra 

aCllll1 na" ,. ' z a TI • 
pí'saný do soznamUJ a~ze~~ repwbHky Če&kosl~v~nske; ~prav,"ený vyko-če,skoslovelllske' K h VO',1IJtov ni'eklorej irdvokát k . k' o Je, klo je za
novuje odst. 2 Jil 10 ~ VS1lJ~ možno z1lJpísať d'O s~z:1m~'~ry v. repuhlike 
v Budapešti a . d ," CIt. zak. Pono,SQ'va'tel' ,sám ud I ,a ,:,okatov, usta
spi,smi potvrden~ '"1 te~o Je pripojenými' di,scipl~n~; ze ,Je advokátom 
nel'ze teda ' . ne ostatku po,dmi'en'Ok v § 1 d nyml a civHn.ými 
advokáciu :aon?sov~tel'a ,p~važovať za oso.bu', 00 .st. 1 ~ 2 dt. zák, 
oprávne'nú k O~~~TI .~epU1bl~ky če'Skos'lovenskej ~,prav~enu vykonávať 
nom bez pros/red .~nlu pod! a' odst. I § 101 advok

Pre 
o me za' osobu 

je odvolaním sÚ'~~~ctva o:prav'neného advokáta. Od; 'fo',: vl'astným me
oprávnenéh,o advok ~",eJ. str~ny, kloré bolo, podané °b

ame 
ponosovatel'a 

a a, Je za:konom vyl'Účené b I ez prostredníctva a 0' 'o preto odmietnuté. 
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Jde o porušení povinnosti povoláni a zlehčení cti a vážnosti stavu, 
získal-Ii advokát uastrčenou osobU, aby propůjčila své jméno k zápisu společenské jirmy na oko, tedy k záměru odporujícímu předpisům ob-

chodního zákona v čl. 15, 16,17,26,85. 
V kárném řizeni ve věcech advokátů lze o.bdobně použíti §§ 67, 68, 

72 tr. ř. o vyloučení a zamitání soudních osob. 

(Rozh. ze d'l1e 14. září 1936, Os II 5/36.) 

1\ e j v y Š š í s o u d jaJko soud odvolací v kárných věcech advokátů 
a kandidátů advokacíezamit1, pokud směřovalo proti výroku o vině, od
vo1i1ní obviněného advokáta z kárného nálezu kárné rady advokátní ko
mory v Brně ze dne 11. ledna 19,36, jímž byl Oobviněný uznán vinným 
kárným přečinem pO'mšení povinností pO'voláni a zlehčení cti a vážnosti 

stavu. 
Z důvodů: 

Zmatečnost řízení spatřuje odvolalel v tom, že před'seda kárné rady 
byl podle zákona vyloučen z účasti na ro,zhodovitní. Než stěžovatel 
podle protokolu o ústním lí'čení neuvedl žádnou okolnost, která by za
kládala některý z důvodů, uvedený,ch v § 28 kár. stal. o vyloučení členů 
kámé rady, pokud se tý,če v §§ 67, 68 tr. ř. o vyloučení osob soudnich, 
kteríThžlo ustanovení l'ze použíti obdobně i v kárném řízení v,e věcech 
advokátů (srov. Lohsing, Oesterr. Anwa\tsrecht, str. 397). Prohlá:si\ť odvolatel po sestaveni senátu, že zamítá předseclu Dr. 
L. Š. proto, že Dr. Š. podal na něho v roce 1935 u krajského soudu ci
vi'lního v Brně žalobu na zaplaceni 6.000 Kč a že z dopisů Dr. Š. jemu 
zaslaných, týkajících se zmílněného sporu, je patpna animosita předse
dova proti nemu. V písemném podání, ,jež odvolatel předl,ožil na odů
vodnění svého ústniho prohlášeni při témže ústním jednáJní před kárnO>l 
r;rdou dne 11. ledna 1936, je brána v pochybnost nestrannost Dr. Š, 
vzll'ledem na zmílněný civil'ní spor. Odvolatelem byl tedy u:platněn podle 
obdoby § 72 tr. ř. zamítací důvod pro domnělou zaujato'st Dr. Š. Jak 
z vývodů stížnosti plyne, byly odvolate!.i uplatněné zamítací důvody 
známy již dávno před konáním ústnílh'O ].i,čení dne ll, ledna 1936. Od
volatel nepo,pírá, že věděl, že Dr. Š. je členem kárné rady, a je proto 
zcela nerozhodno, že mU nebyl doručen sezn30m členů pro ústní !í-čení 
dne 11. ledna 1936 a že nevěděl, že bude Dr. Š. předsedou při zmíně
ném ústním líčení. Kárný statut nemá předpisů o z a mít á n i členů 
kárné rady kromě ustanovení § 35, který lu však nepřichází v počet, 
jak ani stížnost sama nepopírá. Použíti je proto obdobně § 72 tr. ř. a 
násl. pro zamít"ní wudní'ch osob a bylo na odvolateli, aby návrh ten 
po zákonu odůvodnil, což nelze shledávati ve všeobecných vývodecÍ1 

návrh c\O'provázejících. 
39 

Trestní rozhodnutí XVIII. 
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v I pro soudce platí shromažď . ;;e ~~i~~C~tuOl::~~~ ~t=~~~:i:d§§ .~~Či~!u~:r~~~~~eU 
80mb duvěru k jejich SOUdCOVSký~ ~~a d ~o~tnouti vše, co by mOhl; ure 111111 ukooům. 

(Rozh. ze dne 19. . září 1936, Ds I 57/35.) 

NejVyšší soud' k covsky' ch' F o ,soud odvolací k' . . zaml,tl po ústním ne v'. ov.v arnych věcech soulÍ-
vr~hmho prokurátora z nálew ~~ceJ,n~m lvcem odvolání obvi,něného a 
senatu pro soudcovské úředníky ze ~~;~h~ 80'':?~ v Praze jako kárného 9. zan 1935, jímž hyl ohviněný 
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soudce uznán vinným služebním preclnem podle § 2 z"koona ze dne 
21. května 1868, čís. 46 ř. z., a uložen mu podle § 6, lit. a) téhož zá
kona kárný trest přeložení na jiné služební mí'sto ve steJné hodnosti 

bez nároků na náhradu nflkk,dů stěhovOJdch. 
Z ctů vodů: 

Není pochyhnO'sti, že soudcové Í'sou Oiprá:vněni v}"kooná!vati ohčan,ská 
práva ústavou jim za"učená ve stejné míře jako o'statníohčOJné, kteří 
nejsoU ve služehním poměru k osl. státu, taJkže i pro soudlce plaJtí plná 
svoboda shromažd'ovaCÍ' a je tudíž i jim dovoleno účastni,ti se schůzí 
z"konně dovolených, zejména i schůzí volebních a činiti na nich pro
jevy. Leč uznáním této abvi.něnÝ'm hájené zásady není j·eště prokázáno, 
že s,e obviněný nedoP'Ulshl kárného pro'vinění. Obviněný nebyl uznán 
vinným kárným přečinem proto, že ,se účastnU vO'lehníschůze z,]konným 
způsqbem uspořádané, .nýhrž proto, že .na trkové schůzi pronesl vyrok, 
že -isté a -isté (vyznavači určitého politickéhO' přesvědčení) jsOU zrádci 
národJa a tento výrok opakovali a neodvolaI, z čehož plyne, že důvodem 
pro kárné o.clSQoulz~ní obviněného byl jen způ'sob, jakým za'saho"al do 
průběhu' voltobní schůze projev,em kárným soudem ~jištěným. Po této 
stránce pla,tila: prO' ohvině'ného nejen všeO'becná omezení, projevu mí
nění, dOJná ,",staJno,veními z{lkona, aJle i omezeni, kter§; plynou z usta
novení §§ 45, 47 dosud platné sluŽební instrukce, wkládajídch mu, aby 
se též ve ,svém domitcím :úvotě a v životě občanském choval úplně bez
vadně a aby také mimo úřad opominul vše, CO' by bylo způ'sobilé snížiti 
důvěru k soudcovským úředním úkonllln nebo vážnost stavll, ke kterému 
náleží. Tuto povinnost obviněný porušil výrokem v napadeném kárném 
nálezu zjištěným. Tímto ·n es náš e n I i v Ý m pro jevem, o němž 
pro jeho povahu nebylo ani lze připouštěti nějaký důkaz pravdy, mohl 
obviněný ohroziti svou vážnost jakožto soudce, neboť příslu,šníci poli
tických stran, k nimž obviněný zaujal stanovi'sko ve formě tak příkře 
odsuzující, mohli po'jati nedůvěru v naprostou nestrannost obviněného 
u v}"konávání jehosOllldcovskéhO úřadu. Nutno proto schváliti právní 
názor kárného soudu prvé stolice, že jde o porušení povinnosti uložené 
obviněnému §§ 45, 47 soudní instmkce. Ježto obviněný závadný výrok 
nejen učinil, aJe na jeho obsahu i trval, poněvadž výrok byl učiněn před 
shromážděním většího počtu lidí a mohl i ohroziti obeoný mír, tudíž 
byl i nebezpečný, bylo nOJpadeným kárným nálezem i právem uznáno, 
že se obviněnýdopusti'l, kárného přečinu, třebaže učinil projev v neklid
ném prostředi volební schůze. Odvol;,ní obvině,ného proti výroku o vině 
a dMe do kvaliíikace kár,néhoskutku ,jako služebního přečinu není tudíž 

opodstatněno. 

čís. 299 dis. 

Zlehčení cti a vážnosti stavu advokátskéhO: 
snažil-Ii se advokát na otevřeném Iistku poukazem na stavovské dů-

sledky přiměti kandidáta advokacie, aby zaplatil dluhy svého otce; ne-39' 
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rozhoduje, že lístek nebyl zaslán kandidátu advokacie jako právnímu 
zástupci, nýbrž jako straně; 

převza\.li k vymábání pohledávky třetích osob prostřednictvím 
inkasní kanceláře. 

Porušení povinnosti povolání a zlehčení cti a vážnosti stavu: 
žaloval a vymáhal-li advokát jménem třetí osoby pohledávku jemu 

inkasní kanceláří k vymáháni odevzdanou, aniž měl k tomu příkaz vě
řitelův, a 

vymáhal-li na něm soudně po bezvýslednosti svého zákroku náklady 
zastupováni. 

!Rozh. ze dne 3. října 1936, Ds I 19/35.) 

N e j v y Š š í s o u d j",ko kárný 'soud odvolací po ústním nevereJ
ném Ií,čení zamítl odvoJáníobviněného advokáta z nálezu kárné Taidy 
pro advokMy a k",ndidMy ad,voikade v čechkh v Praz,e ze dne 22. nsto~ 
padu 1934, jimž byl stěžovatel ulznán vi,nným přečiny pomšeni povin
no'sti povolánI a zle'hčenícti a vážnosti stavu. 

Z důvodů: 

Kárný náJlez shl'edává především proviněni obviněného proH cti a 
vážno'sti stavu v tom, že na otevřeném kore~pondenč~m lis'Ťku s opo
minutím obvyklý·ch "dvo·řj,fo'stních rčeni, ,sn",žll, se poukalzem n", dů
sledky sta,vovské", tudí,ž ne:přípustným nMlaJkem a' poku'sem zas,trašo
vacím přiměti koncipienta Dr. R. L., a:by zapl'a:til dluh svého otce. Nelze 
si'ee souhlasiti s kárným nál'ezem, pokud vidi kárné proviněni v opomi
nuti obvyklých zd'vořHo'stnkh r,čení, neboť tato, byť i jen minimálně, 
jsou na Hstku uvedena, avš",k krajně nezdvořilým a čes! a: vá,žnost stavu 
zlehčujícím je způsob, jaJkým se sdělení' stalo, když toUž upomínka s po
h"ůžkou zmíněného obsahu byla z",slána na otevřeném lístku, jehož 
obsah mohl býti za dopravy seznán řadoU' o!sob, zejména zamě-slnanci 
pošty a advokátní kanceláře, v ní,ž byl aJd~esM zaměstnán. 

Vyzýval-Ii obviněný Dr. L-a v odpov,ěď na pod",nou vyl!lllčovací ža
lobu, kterou Dr. L. podal vlastním jménem, aby dluh svého otce vy
rovnal, a dodal-li k tomu, že je přesvědčen, »da'ss Sie skh nich! noch 
weitere zwecklose Kosten aufhalsen werden, die Sie nicht s.o schneU 
zuriiokverdient haben werden, abgesehen VOn be"uflichen Folgen«, a 
vytýkal-Ii mu tímto způsobem cho'vání, které by mu' jako přislušníku 
advOlkátní.ho sta:vu mohlo býti na újmu, ať již s hlediska tre,stnkh nebo 
jen stavovských předpisů, a naiZnačoval-1i t",klo možnost, že ho udá 
a bude stíhati pro případ, že by dlu.h nebyl zavč",s zaplacen, shledala 
při tomto skll'tko·vém stavu, odvoláním v podsta:tě nena:padeném, kárná 
rada právem v obswhu kOfe'spondenčního Hstku nepřípustný nátla:k a 
z",strašovací poku's vykonaný advokátem proti příslušniku vla'stního 
sta'Vu za tím účelem, aby dluh osoby třeti byl za:placen a talkto aby bylo 
upuštěno od uplatňování vJ.a!stnického práva sporem vylučovacím. Od
volání' obviněného, jež se v této čáJsti obmezuje jen na skryté i přímé 
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. . . roti samé di,seirUnámí rade a,dvokát~í 
U· toky J' ak protI Dru L., tak Ip, by v důsledku odpovedl obvl

, hl dala za nutne al .. ' '+0 
kO'.nl.ory za to ze nes e J t' Dr L kárné nzem, nent s .. ' , .' d" avedla pro I . . . 
něného a přímého JehO u a~1 ,z , u'Veden' skutek obvin~:ného Je r;a 
aby vyvrátilo spra:vno,st zaveru" ze k . hol obviněný pouzll k domne-
újmu cti a vážno'sti sta;vu; prostredte t,.J

e ohrůžka újmou na cti na ote-

lému zaJ'iMění pro áv sveho k\I,e~ta" ,o lIZ p alby byl vynu'c.en úkon ne. bo 
"d' 'za hm uce em, 'I I po vř-eném Ii,s!ku vyp rena, . "d 'ho právního nároku neme , ne ze, : 

o ominutí, na něž obvlneny za, ne· 'k na (§ 9 adv. ř.) a nesrovnava 

V~žovati za hájení práv strany podlekz~t' o tl'm méně hylo-Ii tohoto ne-
, 'h . dání, ad'Vo a a, I ',. t 

se s pojmem slusne o Je~. ",". říslušnílku advokatmho s avu. , . 
zákonného pfŮ'středku pOUiZltO. vuc~ 1 t že Dr. L. vystupoval ve ve,cl, 

Obviněného. n.emůže ?ml,uvI:tr o ,o no: 'b,rž '"kO' str"na. Nebo~ se, zre
o niž jde, ni<koh J~ko pravnl ďas~u§pc1e6 . ';dSt. b a:dv. ř., podlle neho,z, lest 

tel em k všeobecnemu ulsta:novem h'" zachovávati c.'es,t a V1lJZIT.O'st . e 'Svém C O'VaJnll 'd 
advokát v ů b e e povInen ~, . ,ne"en ve styku advokata,,'s a vo-
stavu platí hledi'sko cÍl a v~znosÍl s~~v;, eJ stykU' se stranaJmi vubec. 
káty'a ad"okátními konCIpIenty, nI rz ,v vylučovací dopis Dr. L-e zna~ 

S hledi'ska kárného je ner?~o ,~o:t ze útrat vůči od,půrci. Neboť "ITl 

menal ,pro obviněného p.r.aJkhc,.y z .;a ,u o 'ra'v.n'e.n po.stúlpovati zvo.leným 
d b I obvlneny p' .... 

Za tohoto předpokla II ne y, . h ' pro,středků které se nesnasejl 
"t' k h' nI sv\,e ,prav ' zpoŮ'sobem a pOUZl 1 . a) e . . . 

se zásadou cti a vážno.sÍl ,s,tavu. du čís. 196 di,s. Sb. n. s. bylo vyslo,
Již v rozhodlrr.utí Ill'eJvysslhc: s~ui Sl<tV'~l advokátního je nepří:p~'Stn,e, 

veno že s hledrska. ch a vaznost hl d' k J'ež věřitelé odevzdal.l' mka.s-
, ,,, I 'hání po "e ·a:ve , 'd 'k aby advokát prealma vyma:, .' I'ení a spolulpůsobem s po, ml. em,. 

nímu podniku a aby ta'kto vesel ve spor soutěž advokátům. Zji,sÍlla~1t 
jehož činnost má za, účel ,.P'ro-~oz~~a ~bviněn Ý pře'vzal prostředni?tvtm 
kárná r",da v souzenem pnpade" .k t' t'l'ch osob k vymiuhání, a ze na 

.. 'k ·I·k pohledave' re . d • 
inlk1lJsní k<rncelare ne 0;' '. '. k!" ' tů 'ejioh pOhledá>"ky soU' ne ~y-
zákl",dě takto přidělenych .lemu .. lf~n ,J I , a tudí,ž v úča,sti' adv. okat; 

.. , t't na'pomocl Irme».< , t' k' e 
máhal dluž'no J1Z v e'Ú' "" d' 'k·t"l'lm.u. stavu' sbled1lJva ,. a:rn. ' , 'k' 'ť my VUCI a ,vo· a" bl" na soutěžném podnl am lr, . 'v' t', stavu a'ni'ž se t,řeba : 'l,ze 

" ." Vlk 'zení ch a valznos J. J , , kl' ntu" 
provinění, precm 'p0s ? . ,\ 'kzU' zdura1zněnou, že se zÍlskam: I H~' ," 
z<JIbýva:ti olkolno'sÍl' v ka,:n.e'.'.', nad" . , vů6 obviněnému aJdvokátu, nybl z 
ne'stalo z podně!~' v}<rstm J~Jl'Ch ~~~r~eškeré námitky odvolání" ~oll\ka
pomocí o,soby tretl. JSou ;pr,:~o Id' řídělu' klientů při za,stuipo'Va:IT1 st~",n 
zajíci na domně~e pod?bny pnP:stoPbez významu, zvláště když tu )de 
ex olfo prO otazku Vlny n3i~r '. o' rávnění v záJkonných pred
o prálv~í zařiizení _ majkí', S~Ů) z~~la~u a n '~néjŽ zde jde, 'se zři:zovámítlTI, 
pi'sech. Je proto, sw,;"navan,,1 pnpa ac~ z 'Ú'vinnosti úřední zcela po
obhájců a právl1lch zastUlpeu pro stkr I y t Pže nebyla sjednána provl'se 

'R -- b'ez vy' znamu Je Ol o nos, . ehybene. ovnez 
a nebylo pracováno P?d, s~zb?"'. " . kan.celM má podle § 10, ods!. 2 

Upiatňuje~li odvolanl, ze lnkaslll .(, O'mo.c p'řebHží že se v sou-
, ." CIk na adv oka· nI P , , '. ' k 

adv. ř. také za:konny na<' .. " 'a vinu že zastupoval l'DkaSlll an-
zeném případě nekhd~ o?v!nenem~ř:dnidvíl:n, inka'sni kanceláře převzal 
celář jako takovou, nyb'" ze pr,os, , 
pod'!'I'edávky třetích o'sob k vym3'halll. 
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Na •. b . 
veCI y mc neměnilo i kd b, . . 

tYla podle předpisů živno~'tensklc! s~ad "činnost Inkasní kancelářo 
onc~ .pr·~~.pěšná. Možno p.ři' 'll'stiti .' ne o JInak n."závadná neb,Q do: 

pmsvredmctvím clůvěryhoctnl ať ze,,?y n'ebylo z"vady, "by advokát 
neo:::kl~dné úkony jeho Z<l'stupo~~, f pnjal. zastupování klienta, provedl 
v pnmystyk s klientem. nI, <l'Spon dad"tečně 00 nejdříve vešel 

V souzeném p" d' ž . I, npa e však s hledi'ska k' . 
'; ~'dvoka~ nesmí bez následků k', : , arn:,ho dlužno tr'.'<l'ti na tom 

'lam k!lentu zí'skaných takovw or a~n~ O?P?':.edlloslt přijímati zastupo~ 
ad:vokata asoultěžíl tak ~e stavem ~~~S~~tl, lez Sl O'8obuje pracovní pole 
pOSouzení věcí bez . zn " • '.,' o.a nIm. Vzhledem k tomu' 
Jen pm mim o s o U,drl ia;~,,,~eá,~'~,k~snl k~lIoelář nabízela svoU'J~rX~~ 
zasahovala do oboru půso'hností st' predanych' pohledávek. Nebot' i takto 

, . " ,av'll' advokátního 
Karna rada Se dovolává 'elil ,od o. • • 

hro,madou advokátnl' ko, J _ P 'pmne, smernk ulsneseny' ch val, 
b I mory v Cechách d 2 .' 'HOU 

y,o Z<l'stlllpován(' ilnkasnl'ch ",ne O. brezna 1932 ktel'y'm' 
+' d' , ,a Jl'llyoh kaln'ce'l '<, " , I S,re, mctvlm spol'k o ,k, ,afl a zl'skavání kll"e' tO " u, ' orporan atd ,pr hl'>< , n u pfO-

vaJl proto podkladu všechny v' ,ci' o' ,aseno za ne,pří'PLl'stné. Pozbý_ 
s: ~dnáŠ7iÍlCí. Nebof i kdyby tl~hOt Y a po~hybnosti k těm to směrnicím 
nanl ohvrněného uznáno kárne' n'ezo, Smdér?I'C nebylo, nemohlo by' ti IJ' ed-

P dl, ' , ava Inym 
o' 'e skutkového obsahu nál . 

suzujicího výroku, nebylo mezi O~~i~r~'~U!d se týká poslední části od
Jde o J. L. - vuhec žádného ,,Ym a Jeho »t. zv. kJ.ientem« _ 
I~ěný advokát, ač mu k tomu .mtnl~~tl1Ii?oQ po.,;,ěr.u; pře~to však ohvi
~pom ho nezmocnil, vymáhal io ci, ~adneho prvka,~u neudělil a k vedení 
cI,nnostll s ním vůbec nevešel v ul.?e ,Jeho pohledavku, za dobu celé své 
o~olb~ě .nebo písemně, s' ním v/~~~{ styk, ~~ ani se nepokusil, ať již 
nem pozadov,,1 a též Isoudně vym 'hYl vSI.OUpllI, a nalmnec pak jen po 
OdvolMef, tell1tos'k;utkový d" a '" sv.o~e palmáre za vykonané práce 
že blanket Ipllné mod inka~;n~m~Od'~ta.~ ne~<l'p<l'dá. Pouze se domnfvá' 
tedy bez věelomí kJi.enta 'eh po, 'll!< em Jemu předaný a dodatečně' 
k zaslulpOvá1l1í J. L. M 'U ';e J o J~"e:ne~, doplněný opravňoval pry' h~ 
vadily' s hlď k .y , po"a'zuJ~h tento zpúsob . d ' , 

, , e IS a povmnosti povol<iní a Je 'nal1l za bez-
opr~ně,n' zastulPovati bez řádné pf," stavovské cti. Není-Ii advokát 
ne'U;1 plnou mod ami, pouhý bi'anket~ mo:! ve smy'slu § 1008 obč. zák., 
mnelleho mand<l'nta ne'bo,ť " Ylplneny dOd"tečněbez vědomi do-Ikl ' d ',' , uzavrenll smIlonv I 
, a a projev souhla!Sné vůle obou st . kY o zp 1l10mocnění předpo-

do osob. JenepO'chybně na ú' " . ran)a co do předmětu, tak i co 
sta'vovských, přezlrá-Ii advo~z:ud~Ť1 t va~no'sŤ1 stall'u a také povinností 
Se ?ozv~děl prostřednktvím inkasníhO mloTa ?sobo~, o jejíž pohledávce 
P?hebne vejíUs ní vi\b.ec v ílse I, o '~o mku, ~e nepovažuje ani za 
m mformace k vedeni s om Pe ' mnl:: nebo, osohnI styk, vyžái:Iati si od 
stupování, a Oelvažuje-lse P~k zhtn~l,nU!tne a především souhlas k 'za
po něm n"klady za zastl1pov<ini Jk a • lenyovI zcda neznám, pOžadovati 
dOlkonce je na Iněm vymáhati w~. .nemuznebyl jIm vubec zmocněn, a 
mohou vyvráhti ebšímé námitk dne·dTlll:? 'samozrejmou skutečnost ne
zkresli,ti zjevný stav' tvrzení,~ ž: vO'~~Ot'~lk" které Se pokoušejí pro'sté 

" us e ' Li b.lanketu plné moci byl 
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obviněný k vedení sporu zmocněn přímo J. L. a nikoli pouze inkaMí 
kanceJMi. 

Za pochybený dluožno i zde prohlásiti pokus obviněného srovnávati 
souzený pří'pad s případy zřízení advokáta za zástupce chudýoh stra
nám o 10 žád"ji'Cím. Bylo již zc]ůrazněno, že tu! jde o právní instituci 
upravenou přislu,šnými zirkonnými předpisy, takže se obviněný na ně
jaJkou obdobu svého případu s oněmi nemůže dovolávati. 

Pokud obviněný ve vývodech tÝ'kajídch se výroku o trestu tvrdí ne
do'statekwbjektivního zavinění, maje za to, že mu nelze Ulp.říti dobrou 
víru, dlužno poznamenati, že pro phčitate'lnost činu jako kárného pře
činu stačí i neclbalo'st nevědomá. O obviněném pak vzhledem k jeho 
inteligenci a po.vo!á:ní, dlužno' 'po.klád"ti za nepochybné, že si uvědomil, 
že svým j'edlnimím porwšuj-esvé povinno,sti' a dotýká se nepříznivě cti 
a v<ižnosti stavov,ské. Neuvědomil-Jil si, snad ráz s'.'ého p06nání, mohlo 
se 10 státi jenom ,proto, že neuva'žoval! o věci s pečHvostí, jÍ'ž bylo třeba 
a jež byla možná, což k n<liplnění skutkové podstaty kárného' přečinu 
po strén'ce subjektivní stačí. 

čis, 300 dis. 

Jde o PO'rušeni cti a vážnosti stavu, dopustil-Ii kandidát advokacie, 
aby strana vzala na sebe odpovědnost za urážlivý obsah jím sepsanéhO' 
pnpravného spisu, k němuž mu nedala infonnace, a podepřel-Ii pak, 
doplňuje llionstitut O'bžalovaného, jeho obhajobu, později však odpověd
nost za urážlivá tvrzeni vzal na sebe a potvrdil svá tvrzeni jako svědek, 
takže zavinil průtahy a pro stranu n"'P'řiznivý výsledek sporu v otázce 
útrat, - a učinil-li při svém svédeckém výslechu výpověd', jejiž ne
správnost byla zjištěna. 

(Rozh. ze dne 3. ří1na 1936, Ds I 56/35.) 

Ne j v y Š š i s ou d jako soud odvolacf v kárných věcech advO'Icátú 
a kandidátů advokacie po ústním ne'veřej,ném Hčenf vyhověl odvolllni 
návbdniho komory dio nálew disci'Plinární, rady advokátní komory v Če
chách ze dne 12. zMí 1935, pnkud jím byl obviněný kandidát advokwcie 
čáslečně zpro,štěn obžaloby z disci,plillárního pře,čin'U, a napadený nález 
v části v odpor vzaté zménHl v ten rozum, že uznal obviněného vinnýlm 
,kárným p'řečinem úehčenícti a vážnosti' stavu, jehož se dopustil tím, 
že a') jako obháj-ce obhajobu obža,lov<l'llého, který ve 'svém zodpovídání 
vzal na sebe odpovědno'st za ,!;fážIivá tv,rzení ve sporu o uzná,ní otcov
ství, vyhý,bavým a dvojaJkým přednesem podepřel, doplňuje jeho kOI1-
sti,tUit, později, všwk při sedmém hlavním přelíčení od'povědnost za u;fáž
Ii'l'á tvrzení vzal na sebe, vedl se o lom za svědka, tuto obhaj-obu jako 
svědElk potvrdil, tímto svým postupem zavmH zdlouhavé řízení o důkazu 
omluvitelného omylu, pozděii dúkazu pravdy, které se zbytečné vleklo 
v sedmí hlavních přelíčeních téměř po celý rok a potom obžalo,vaný 
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jim zastoupený byl přes t • 
z"'pIMi.ti celé ná'klady řízen?' bz)e byl. zp. roštěn v hlavní věci . Ocis.OU:1en .. '. 
slechU' POd) '. I, a mImo to tím· •. ' 
,'v I ,v I _ a zmmenérl1- uiČilnil " -._,. "~ , ze pn svědeckém 
"redne prOlokoJárně zjištěna. Vypoved, JeJlz nesprávnost byla " 

Z důvodů: 
Návladní komory na " 

pO","d ohviněn' b I F~dá odvoJaním nález kárné rad, . 
lezu, pod 3 'Y4 yv zprosten ob-hloby pro kárny' ••. j Jen potud, 

b . a. tomto směru' k" preclu Uivedený v . 
z o'VS1lJhu pří,slUlšní,ch ~pi.sů najev~et ~rnymk nálezem zJi,štěn a vVch~a~ 

e sporu o ll'znánf otoD t. v en 9 SI utkový děj: ~ Zl 
zastoupen D B :vs VI o zaJlobe A. H.· • 

r. . S., advo'htem ve V J' . proh B. R. byl zalova ' 
vypraco.va.f přfpra'l'ný spi's z 22 .' eho koncipient, obviněný Dr S ~y 
pro .dalsí t\'Tzení R-ovo 'e'ž v. ,. srpll'ac 1~~3, pm jehož obsa'h .', c •. : 
proh R rlne 6·" ' J s",k zde nepne-hází v' h) (Jakoz I 

: .' . nJna 19313 obžalobu odl' ,uva u' podala A. Ji 
O teto trestní, žalo'be· k" p, e § 2 zak o oduaně ctI" ' 

hl ' " 'ona/'O se • d k . 
acvmch přeUčení. Při druhém p. r,vpr~ o· re'sním soudem ve V sed . 

vys~pova! Dr. Seh. jako. obhá' re I.cem dne 6. l:istopadu 1933 př:.~· 
m~cpl v~ečtzm:něném Přípr, aVTIénI'~~;'i~·~e~~e~·e'nžoe dal svému Oobh'ájc/ i~~~~ 

fl vrtem hla' v u. 
byl přHom ' ' 'vmm preJíčení, dne 10. doubn 1, •. 
(d' • en, doplml o,boviněný Dr S . a 9134, pn kterém R ne 
i~f~~~n;;ct~~:nu: ?a,lpro věc účelné in~~~~~~~ ~bhájee konstit~:t ,R-ů~ 
znám. eI zadneho, vl WH' a že mu twk' 'o, e, vsaJcna pou"i1 těch 

Př' e zpusob onoho pou'ži,U není 
I' sedmém a poslednl h ' ' 

hlásil Dr. Scb že m' . m ' ,lavnfllll přelíčení dne 17 ... 
22. S"pna 1933 ou R. Informace k onomu pří : n~na 1934 pro
deno nab 1 v neudělIl, že Dr. Sch. o tom co pr~;nemu spi,slU ze dne 
ném 'sp' y v.':domos.tl s jiné strany že t.'t v :prlpravném, spi,se lIve-

I lIse, anlZ R o '" ' e o znalosti, '''I ' 
jaký vl,i'!. O to. . l1en Spl'S prečetl, anebo na jeh P~llI~1 v príprav_ 
jarko svM k n; se vedl ohvInéný Dr Sch ' o sepsan.1 vykonal ně-

S 
,e Spravno,st prá'!ě uvedenéh tv" sam za svědka a potvrd'il 

,pravnost těchto " ' o ,rzení. 
o to, zda vyl'· ," sPI'sovych záznamů není oh . v , 
ohviněný pm~~enrm PO,svtupem ve zmíněném tres~ v}nell'ym popřena. Jde 

Kár "c J a vaznosti, smvu Z' ůSOIb' . mm sporu pmhřešil se 
" v nf. s~ud odvolad nesdí>Jj,' ob, P em .lemu za vinUl kladen' 

k
n'Ybrz pnpoju!e se ke stanov' kuva ) '?apad'eneho zprošťuJ'kího 'I YIn, 

omory liS· tl( zalsta'Va1Témru d I na ezu, 
. ' V o' 'v'OMní navI.adníl1T1 

ad'a)J Sl" e na první, pohl-ed patr " v 
d~t~~~ll PJ'o~k'sledním hl'avním Přelíče:í~J:at~ toob'hc,~ pwhMsi1 obviněný Dr 
v 'w o svědek . " " aJce a co pilJk h' . 

nsee,:nhímnPři :~,I<Icvním pfelí~e:í n%~;0~otemd'urbozPo1'r9u s jeho v'lastní~edpr~~l!~ 
, 'o ,,-. pn úst: l'č ' . ,'na 34 a 'd' 

Dr. Sch. při 'Im,m I: em dne 6. li's:topoou 1933 Kd's žU aJen;tv obžalova_ 
n 'h us mm IČel1l dne 10 do 'b, . e to 10hz obviněn' 
1;10

0 ú~'aj~~e ~~~stnímkvYhýbavý~, a
ll 
d~~j!~~! ~~v~dní údaje obžalovI-

, m Jal o obhájce pOlstavil] vzal'. e nese!l' P?de.pfel, za 
, Je za sve a lim os'ohně 
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j"ko obhájce dodal důrazu, vyvracel tyto svoje prvotní úd-aje pn sed
mém a poslednim hlavním .přelíčení úplně opačným tvrzením a d-o
tvrzaval jeho správnost vlastním svědectvím. Vychází.li se pak z před
pokladu, že správné a skutečnosti o dpo'víd aj ící je posl.ednítvrzení 
obviněného Dr. Sch. a jeho svědecká výpověď, plyne z toho se vší dů
sledností, že obviněný, ačkoli si byl vědom toho, že R. neměl na u,ve
dení urážlivých tvrzení v přípravném spise ze dne 22. srpna 1933 vůbec 
žádné účasti., přece dopustil, aby R. trestni odpovědnost za obsah onoho 
přípravného spisu vzal .na sebe; poté však za změněného stavu věci 
odpovědnost za, urážlivá tvrzení vza:l, sám na sebe, vedl se o tom za 
svědka a tuto obhajobu: jako svěd~k potvrdil. 

Je na'sn<Icdě, že takovýmto jedlnáním poškodi,], obviněný I1ruibě čest a 
vážnost stavu, k němu,ž náleží. Neboť své prvotní údaje (dne 10. dubna 
1934) přednesl jako obhájce, tedy jaiko příslu'šník s,tavu, advokátního, 
který si činí nebo musí: si, činiti nárok n" vMno,st a úctu a na, to, "by 
jeho prohlášeni byla pojímánal soudem jako prohlášeni če,stného a váž
ného mllže. I když advokát (advok. ko:ndlpient) má býti U'silovným zá
stupcem strany a jejích zájmů, mUlsí' při zastllpování vždy dbáti zásady 
poctivosti a slušno,sU a nesmí pOllžívatí prostře'dků, 'které se nesnášejí 
se zá,sadou s]ušlwsti a poctivosti. 

Je dále na bUe dni, že obviměný svým j'ednáiním zavínillpmtahování 
tre'stního ří.zení a že ono jednáni mělo v zápětí, že R. přes to, že byl 
zproštěn v :hlavní věcí, byl ods.auzen zapl,atiti celé n<iklady řízení. Při 
posuťwvání, věci, je bez významu, že útraty trestnílho řízeni byly snad 
poměmě nepatnné a že tu byl převážný zájem, který klient měl na V)'
sledku civLlního s:poru. Neboť i v taJkovém připadě musí advokát (advo
kátni koncipient) voliti jen pro'středky, které j'sou v souhrdu se zásadou 
podivo'sti a slušno,sti. 

Na odpovědnosti obovilnbného Dr. Seh. neměnilo by ni'C, i kdyby snad 
čin byl proved]' na l1říkaz svého zaměstnavatele Dr. S.; J1eIsměl se wni 
jako, wměsltnanec na přílkaz zaměstnavatelův dop1.'s,titÍ' činu poškozll!Íí
diho če,st a vážno,st stavu advokátního, l1<Icopack jeho, po-vimmosH bylo 
.provedení taJko:vého příkaw vhodným způsobem zabráll1iti nebo se 
vzepřiti. 

ad b) I v tomto směru, dlužno uvnati odvolánÍ' návlacclnllho' komory 
důvodným. Kromě skutkového děj.e pod ",) uvedeného; zjišťujoe kárná 
rada a vychází' z tres,tního spi'su je'ště toto: 

Když obviněný Dr. Sch. lIčinj.] jako svědek svou výpověď, byl soud
cem dotáz~n, jaJk to přijde, že R. při, přeUčení dne 6. listopadllJ 1933 za 
.přítomnos:li s,věd-kovy mohl na opětovné dotazy uvésti, že ill1form~ci ku 
přílpravnému spisn dal; a tu Dr, Sch. j",ko svědek odpověděl" že ony 
udaje R-ovy nemohou býti správné a že byly v .pr-otokole ze dne 10. 
d1.lbna 1934 odvolány. - Na to projednáva:jld so,ud'c.e uvedl v pwtokol'e, 
že údaje svMkovy neoclpovfd",j\ jeho tehdejšímu údaji ze dne 10. dubna. 
1934, j'ejž svědek sám do protokolu dikto,val. 
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,Co se tkne tohoto bodub . , , . 
s!u,snou illformaci ku p", o ~menl, Jde v podstatě o to d B 
nedal. npra·vnemu spi,su ze dlle 22 ' z a . R. při-

. sr,pna 1933 dal č' 
Jasný a jednozna,čn' 1 

1933 a d I'''' Y smysl pr'OMá>šeni R "" 
I op nUjIC1ho prohláš ' b" . pn heení dne 6 ' 

cubna 1934 'e t ' , em a vlneného Dr S h ," . . ."0 'U!,' aOll 
obviněného 6r ;:h že R. učelné informace pr~ v~c 'ln hčenI dne 10. 
třovati OdvoJá~í po' ~e dne! O. durona 1934 nelze na ,,~L V ~rohlášeni 
totiž D S h v

Uvo n,l'ho ud'aje R-orva cl," za ny ~pusob sopa-
r. c. chtel jím říci že ze. ne 6. hstopadu 1933 ' 

ned~l., Opa,čné t'vrzeni má 'proti ~b~' ?nu Into.rma'ci pro příprav~ .ze ~y 
oSvedceno zá,znamy v protokaIe s~e ed~;Irlo~e~ý bsmys'l PWhlášeni, fa~PjI: 

, Uda'l-M pa,k obviněn' ' . u' ,na 1'934. 
hlašením ze dne 10 ,y Dr. Seh. ve s'Vé svědecké ", ,. 
listoP,"du 1933 b I 't dubn~ 1.934 odvolal Drohlášení vRYPO'vedl, že pro-

'.. ,y, ento uda,' ne d'" -Ovo ze dne 6 
mOCI ZJ1lstH, že tento úd' ,J pra'V lVy a soud také ih, ed ,,' . 
který svědek tenkrá ~J svedka Dr. Sch. neodpOovídá .', ~'V, Z u,redni 
viněného Dr. Sch ~~ s~m d,? protokolu diktoval. Soud %IveJsImU urdaji, 
'stoupil ta:ké SPis}; f:IShhl pr! ne,pra"dirvé výpovědi a t't tedr,:.á;m 06-

, "me rade advokátní k z e o pncJ:ny po-
NemúŽe býti nejmen" omory k na!hlédnutí. 

zástupce ve ", Sl POchybnosti o tam v" 
Dost nirkd , II z,rejTI:em ro:zp.OTU se SO'11idní'n], zá' j,' ze ,~~lko~UlSl':Ii Se právní 
zápis te./ ;poprel, vnuÍ1ti soudu s"ědeckoJ' s~m, teb:o~ vecnouspráv_ 
může do,pnolua't~ pOdlenenapadenébo zněnI' aVp'vp.o"edI' JIoný výlklad, než 

, ' ·s 1 se k' 'h ' n<ozenéb 
Neboť ad'tokát (ad kameo . .o provinění proti cti a . ~ 'Ú' smys,lu mMi 
všem a všud . d: v'. O~~clpi,ent) je podle §§ 9 1 vaznosy s'tavovské. 
musisvé jedneá> J;~ad·iJ. pr::n0 ,. nezá>l,udně se vší pa ? adv .. _ r. pO'vlnen ve 
vac!ny' m nI Vz Y zandlh tak a,by ne"zn'kj' oe IV,OostI a če'stn'o'sti a 

• "v II o a'TIl zd.!;' ' v 
runI, ze není, bez-

Odvolán; návladní/J k 
ného vi,nným v o.bo' o bom~ry bylo proto v}"h ' 'ľ 

II pro ra-nych směreJCh. Ove 1 a uznalti o>bvině_ 
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.00 mezitíntních nálezů v . 
vah satnostatným opravným ~~~':~:~:e~~i ústním líčeni nelze si stěžo-

(Rozh. ze dne 3. října 1936 D 
, s I 12/36.) 

Nejvyšši soud' k 
a kandidát o div Ja, o soud odvolací k' . 
stížnost JU~/'V ~aCie od;ni-tl, slyšev zástur~cear::Ch ,vlě~ech advo'kálů 
do -ll " .' • ' •. , advokata v Praze . k' '" nera ,n, Pwklliratmy 

snesem karne rady pro d k' ,]a! ozto opatrovnilka JUD V H' 

~:n~~ež;\b6~z~ 1936,~prá~n~o~:t~n: ~~~~~r~Yl advo~ac~e v ~~chách 
pobyt nelnámj) ~~ié~r,alý hndidát advokacie ~36Č JlmAzfoylo vysl 0-

pravomoci kárné rady.' . . v nee (b.Jilžši 
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Důvody: 

Napadené usneseni ,je mez i tím n i n á I e z, vynesený .p ř i ú s t
nim I í č e n i, do .něhož nel,zesi stěžO'Va~i sMnOostalným opravným pro
středkem, nýbrž jež bude lze nacpadati podle obdoby § 281, ČÍls. 4 Úr. ř. 
teprve odvoláním proti nálezu, vynesenému 'kárnou radou ve věci samé. 
I v řf,zeni přestUlp'kovém, v němž zá!kon v § 481 tr. ř. nerozlišuje mezi 
rozhodnutími věcnými a takO'Vými, jimiž ve věci samé nebylo nalezeno, 
i·ze mezi.tímní ro,zhodnutí při hlavním ,přelíčení učiněná bráti v odpor jen 
odvo,láním z wzsudku (srorvnej rozhodnutí bývalého ví,cleřIského nejvyš
šího soudu čis. 2475). Kárný stwlu'Í má v tomto směru mezem, kterou 
je vyplniti obdohným použi.tím ~míněného předpisu trestního řádu 
o mezitíimttlích nálezech vydaných při hlarvních přelí,čenkh. Pří'p11stnOost 
.<lJmosbtných sti.žností proti meúMmním nálezům vydaným v kárných 
věcech při ústnim J.Íičení měla .by v záJpětí protahovilní věcí a oddalování 
konečné'ho mzhodnutí a znamenala by vJ.aistně ohchMení v 2. odst. § 29 
di,sc. statutu vysloveného zéJkazu o'Pr<lJvn~ho pmstředlku pwtf. u,snesení, 
že je tUl přílČina v'ziti ·oob-viněného v diis-cipHttlámí vyšetřorvání,. Bylo proto 
stížnost jalko nepřípustnou odmí,trtolllti. 

čís. 302 dis. 

Kárné radě advO'kátní kO'mO'ry nepřísluší disciplinární mO'c nad oso
bou nezapsanou dO' seznamu kandidátů advokacie nebO' z něhO' vyškrt
nutou, i když ona osoba vskutll1U vykonává praxi. 

(Rozh. ze dne 3. října 1936, Ds I 23/36.) 

Ne j v y Š š í s o ud jako kárný soud odvo!ad ve věceoh advokátů 
a kandidátů advokacie nevyhověl sŤÍ'Žnosti návladního ad"okátní ko
mory v Praze do ursnesení di~ciplinárni rwdy téže advokátní komory ze 
dne 24. února 1936, jimž se cliosciplinárni rada pmhlási'la nepří'slušnou 
k řízení proti Dr. E. L., kandidátu ~dvokacie v Praze. 

Důvody' 

Z důvodů napadeného usneseni vyoházi, že Dr. E. L. konal u Dr. 
A. L., advokáta v Praze, v době O'd 2. 'května 1931 do 18. února 1935 
praxi ~dv()kátního konóp;enta, ačkoli nebyl zwps<ln 'v seznamu kal1di
dátů adivok"cie, a že se zllpi,s do seznamu'stwl teprve dne 18. února 1935. 
Výbor ad,vokMni komory v Praze ,postoupil spisy ká!rné radě ,k dalšímu 
ří'zení, avšak kárná rwda se prohlásila, pokud jde O' Dr. L., nep-řis!ušnou 
k řízen,i kárnému, a to se zře,te,l,em k -urstaillovení § :3 disc. statutu.. 

NálVladní komory nwpadá 0110> usnesení kárné rady a uplatňuje, že 
jen zápis do listiny a-dvokát" má povahu konstitutivní (§§ I a 7 adv. 
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řádu), kdežto zápis do li'stiny kandidátů advokacie má prý pou,ze 
vahu admi,ni,strativní, evidenční, že proto pro. příslušnos,t kMné rady 
rozhoduje okolnost, zda kandidát advokacie v době spácháni 
činu byl nebo nebyl za-psán v listině ka'ndidálů advokacie, nýbrž 
diné rozhodujídm jest, ž,e v té době vykonával pf8Jxi jako ka'ndidá{, 
advokacie. 

Stržnost je bezdůvodná. Nejvyšší soud jako kárný soud 
vyslovi.J a zevmbněodůvodnil již ve svém nálezu Č. 107 di's. Sb. n. 
že osoba, která ske koná službu II ",dvokáota, avšak, v dohě činu 
ještě zaps·ána v seznamu kandidátů advokade, není, přis},ušníikem, 
kátního stavu, a že nezáleží na tom, že snad' v době oznámení jÍ'ž v 
zn1litI1u zapsána byla. K přÍ's,lušným Í1wrhám se proto stěžova'tel 
zuje a k jeho vývodům bwdiž uvedeno jen ještě toto: 

Podl,e výslovného a jasného us'tanoveni' § 3 di,S'c. s,tatutu kladou 
pokud jde o kárné řizení, advokátům do, seznamu advokátniho zar,sa·'·< 
ným na roveň jen ti kandidáti advokade, kteří' jsou zaps,;ni do' seznamu 
advokátní komory. Podl,e § 30 adv. ř. je k tomu, aby někdo, byl zapsán. 
do seznamu karrdidátů ad'1okacie, za,potřebí, aby to výboru advokátní' 
komory oznámi,l a prokázal, že ,splnil pOdmí,nky ku připu,štění do soudní 
pra,xe s>tanovené. Proti> odepření zápi>s'll pří1sluší kamdidMu právo odvo
lání (3. odst § 30 adv. ř.). Proti, tomu, kdo hy si z'apsání dO' seznamu 
kandildátů advokacie vylowdH, ačkoJoi>v tomu byla na závadu nějaká pře
kážka, je pOS>Ťwpovati podl,e di,sciplinárnlh'O z"kona (§ 4 disc. statutu). 
V § 12, lit. d) disc. stat. je stanorven jako nejpřísnější trest výmaz ze' 
seznamu. Je na snadě, že tentotres,t by se staJl, přímo J:lti>sorním, kdyby 
byl'o sp.rávné, že pro příslušnost kárné mdy jest jediné rozhodný výkon 
praxe kandidátů advokade. 

V 2. odst. § 14 di!sc. stat. se vyslovuje, že, byl-Ii kandidát advokacie 
vymazácn ze seznamu kandidátů advokacie, nesmí býti do (oři let ode dne 
výmazu znovu zapsán do ,seznamu. Podle § 15, ods,t. I di>sc. stat. může 
kandidátu advokacie vymazanému ze seznamu odepřHi advokMní> koe 

mora, i když Ih'Ů'ta v § 14, odsl. 2 di'sc. stat. projde, zápi's do se~namu 
z té pří,čiIIlY, že nenÍ' hoden důvěry. Proti tomu,to odepření' zápisu má 
kandidát advokade právo stílžno,s'tj, k nejvyšší;mu soudu (2. odst. § 15, 
di-sc. stat.). 

Nemůže býti pochybnosti též o tom, že nad kandidátem advokacie 
škrtnutým ze seznamu, kandidátů advokacie nepři>sluší kárné radě advo
kátní komory žádná disCÍplim\a1ni moc, i, kdyby snad onen kandidát přes 
to fakticky praxi vykonával (rozh. nejv. soudu vid. ze 17. ,I<cvětnal 905,· 
a z 15. února 1906 - uveřej. v O. Z. z r. 1906, Č. 10 a 34). 

I z hO'řeÍ'šílCh zákonný{lh předpisů a úvah plyne s dostatek, že z"pi,s 
do seznamu kandidátů advokaóe nemá povahu ryze admini>strati~ní, evi
denční. Na' věci nem'Ů'že nic změniti poukaz stěžovatel,ův na Ulst",novení 
2. odst. § 34 adv. ř., podle něhož může býti vzd"ní se adrvokáta přijato 
pouze a teprve po ukončení kárného Hzení, a jehož ipoužHí 'li' kandidáta 
advokacie není praJkticky možné. Jeť samozřejmo, že mezi postavením 
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.' " té různosti, takže nelze vždy 
, . kandidáta advokac;~e JSou ps , :žiti bez oldchylky i ohledne 

advokata \atí o advokátu, pouz1'1l nelbo pou § 3 disc, statU., že to, co 
všehO, cO P . p" proto zakon v 'd 1 e o b
kandidáta adv~kac1e~ve~~~~ v přÍ'čině aJdvokátů, n.t::;pu~~I!~U že jsou 
v di>scipl. s~"tu 'li ]edidMům advokacie, ovšem za pr, ' 
dob y taJke ke kan . k'tní komory. 

apsáni do seznamu advo a '. '1 zu č. 107 di,s. Sb. n. s. 
z . . tanovl'sko v na e k' 'ho ne-

. o,dle toho spravn.e s '. " . de s hledi>ska ,arne .. ' 
Je-ll? . aM při zkoumání otazky, o nlhZI] d'~lka civHněprávní>t>o bude 

vyslovene, P . 'aké d'ůs,ledky sel 'I osoba do se
třeba přihlížetI k tutomk,u,. lkandidáta advokacie vykonaVta:: . vY"bor advo-
'f kolno'st že n Cl . .. . T~ké okolnos , ze ť 

ml I o . d'd'tů advokacie nezapsana., h dnutí O započí>tatelnos 1 
znamu kan ',I a • k' é radě a sve rOl' o· d axe od-
kátníl komory o,?'káZ~~~~C d:r~7. února 1935 obvině,né;n,:, s I~á~~ého hle
do.by ~dd 2. >~~~~~~í kárného řítzení, j~ ,pr~, POS?~~~~l/y~~l admini>strativní 
lovl, az 'o s , k',' rada nen! k resem 
diska nerozhod~a a , arna 
otázky pří'slušna. 

čls. 303 dis. 
, peně-

• 'hned řádnoU zpravu o 
. d ti svéstrane I ' '.' pohle-

Advoká~ je y?VI~ElI1 p? ~ rávněn zadržet~ ~i pr? sve s1?~:e klienta; 
zích pro nI došilych, n: Páni hotovosti, lez dosly pro 1 bytek musí 
dávky z pr~vniho dZ~ t" ~~UkO částku klientem umanuu; z , 
může si z mch po rze I 

složiti k soudu. 

ze 
dne 7. listopadu 1936, Ds I 41/36.) 

(Rozh. 

, k' y' ch věcech 
" 'd odvolaCl v ann . . 

Je' v Š š í s o ll' d jako karny .sou dvolá'llí> obviněného adv~kat: 
N J. Y k d'd' tů adv'olka,oe zamIll o. p.. ze dne 2. brezn,-

advokátu a a,n 1 a , d kátní, lmmory v raze. "0-
do nálezu disCÍlplinárr;l r,ady a, nV~inným kárným přečinem porušem p 
1936, jímž byl obvlnenY

k 
ulzn,~ cti a' vážno>sti stavU. 

vinnosti povol"ní a pos ozelll 

Z důvodů: 

. '. I . e ]'de l'en o psací ohybu, 
'h a·l·ezu ]a'sne P yn , • kl'enta , ." 'Iu u"p"dene. on· ..' d "1', penez pro 1 

JaK z ongma. 'ci no že ohvmeny o o)' 1 I • ' d'll o II 
kdy'ž v jeho OplSU Je ~ve e. 't . mi,sto správne: »nepoda r a 

j • ' d. n o II zpravu khen OVl, . n,epoda z a , 
zprávu«. " zamí,tnutím náv,rhu ~a ~ý~l:d~ 

, bhajoba nebyla zhacena 'E b I při sve navsteve 
úč~l~a . o '.. ní'ků obviněného o tom; ze ... ' y 'en o dojití, peněz 

~a~:~~~~i:v~~~~éhO timto i jeh dO per:~:~~e~~~~d~~řila obviněnému: 
L boť kárna rOJ ·a v I K' , ' rada spravne 

od> pO'ji'šťovny ., ne. k dáři ústně zpraven. ama 
že E. bylo tom v Jeho anc 
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dovodila, že tak' . . 
o ""d ove usIll! sdělení o d "t· 

neJZ j' e, kde advokát zadržel . OJI I peněz nestačilo v n,"n, .. ,' 

a správně poukázala na t ' .' pell lze h krytí svého . .,' 
a za ja;kých okolnos " ~, ze mOho,u' vZnIknoutí , " , 
konkretní připad. O~~i~~~I;~:dv~kata d?šly, jak tomu nas:~~č~?m, 
tov~ do kanceláře, nýbrž Yb l smel vyčkavati .náhodného přÍ'ChOd.~e 
o vecI pro klienta tak dŮležké povl~en podal! mu ihned řádnou "okl,;"" 

Advokát II e'ma' " . . pro sve ,'. ,. 
prava na hotovostech . , sporne expensni pohledávk ...., 
těCh.to P?držeti toliko 'd~~k~o ,do,Jdou pr? klienta. Můž! si ~'hot, .•• 
m~SIl ~Iozi,ti k sourdu (třetí od:!"Oh a vyd elku, kHentem ulznanou' z~\ oSÍl • 

~r'I~I~~o/'ln2,ejvGYŠŠíh?,SOUd.U Vid~~:'~é§h~9z a~;Okl,áttního řádll a rO;ho~:~t~' 
. , . Z. CIS 4 'H}!3) , , . IS Opadli 1912 č' . 

~ostál, ačkol,i ve Svém' výjádřen: Te~o za;konn,é povinnosti ob~iln~s~ ]edn. 
ze po vypovězen'í plné moci E-I ze ne 6., 'kvetna 1935 výslovně d6z n,"_ 
V. F., advokátem v S k t em a zaslam .palm<Írniho účtu b I nal, 
poukazováno na °t, 0: , o:mu vyzván dvěma do " . y~ 
E. s jeho POStUl e~: ~va~,e z"konné u·stanovení. Tvrfe~ř' v nIch~ by!o 
údajům obvinčn~ho ouhlasll, odporujeludflž vlastním ,pr~ ?dvolanl, .ze 

. ave uvedenY1l1 

čís. 304 dis. 

Odmítla-Ii kámá r d . , 
komom'h' a a navrh na zahájen' k' , 
nemá k~r~é v~~~~~ P:~ jejic!I úřední činnos~ ..:r~ž~~ ~~e~ P~oti č!enům 
čís, 3 § 53 káméhov~ ~Ctum1Sta - nejde o usnesení j~: ov,em případě 

lí au. ' ma na zreteli 
en, kdo byl kárn ' ''" 

stěžovati jediné do u YIn p~e':.lnem ve svých právech zkr' o 

ČOvati disciplinárně (§sn~~enkl: ze není příčiny proti obvin::n, muže si 
ar. stat.). mu pokra-. 

(Rozh. ze dne 19 . 
. . . prosInce 1936, Ds I 48/36.) 

NejVyšŠÍ! sou.d 'ako k' . 
:~vokátů a .~andjdátů. ad~okaciear~~ ;~Ud odv?IaCí V kárných věcech 
r:dora - ,shznost Dr. J. M., advOká~~ - slysev generálního proku
ko'll~o: 2; cervna 1936, pokud k,;rnárad: B., d~ us~ese?í disciplinární 
advokIcieednaJ. P;I roz,~od?vání o zápisu ;r~ovUa, ze yy?or advokátIlí 
cipJ;nární r:d~ezlc:h sv:,. urední činno.sti a že z 'té . ,~? hstmY,kandidátů 

e pravD 'CI!nnost tu přezkoumávati. pncmy nepnsluši clis-

D ů vod y: 

. Ve svém vyj ádřeni o ud.' ' 
zaroveňnávrh n h'" 3m MUDr. P., lékaře v N č" 
a ' r ".' a .za ajenl kárného fízení v "' li' InrI s.těž·ovatel 

p o pOTUsenl cÍl a vážnosti sta'vovské' 'p~o poruse~í povinnosti úřadu 
, . Je nak pmtI zpravodaji, přecl- I 

- čís. 304 dis. -
623 

sedovi a přÍlsedí'CÍl!I1u, kteří se zúčastnili schůze vý'boru advokátní ko
mmy ze cine ll. dubina 1935 a od nichž vy'šlo vynzeni z téhožctne, 
pokud se vztahuje na Dr. K., jednak proti zpravodaji, předsedovi a čle, 
nům výboru, kteří se zúbstnHi sedění dne 26. března 1934, v němž 
k žádosti stěžovatelově byl povo.len zápis Dr. K. do. Hstiny kandidátů 
advolkacie. Tento svůj návrh nduvodňova,1 stěžovatel, tím, že mu výborem 
komory byl'a zaml'čena minulost Dr. K., je'nž stěžova1eli za dobu své 
činnosti jako, kondpient způsobil trestným jednáním dosud n.ezjištěnou 
značnoul šikodu. 

V odka.zovacím usnesení ze dne 2. června 1936 vyslovila di.scipIinární 
rada, že, 00 ,se tl<ne ud"ní MUDr. P., je přič-ilna k di,sdplin,hnimu j,ednání 
proti stěžova,teli. V důvodeoh paJk, hledě k návrhu stěžovatelocvu na za
hájeni discip\ilnárního řízení proti přislu'iíným členÍ!m výbmu "dvokMní 
komory, je uvedeno, že v tomto. ohledll 1e di,scÍ!plinámi rada toho pře
svědčení, ž·e komomí výbor jednal v mezÍlOh své úřední, činnosti a že proto 
kárné radě podle § 2 disCÍlplinárního statlltu nepřísluší právo činnost 
tu'to přezkoumávati. 

Ve své stížnosti, praH této části usnesení vznesené uplatňuje stěžo
vatel, že proti členům výboru učinil1 formální oZlnámení disciplinární) že 
disciplinární rada mu,sí se proto formálně usnésti, zda je či není přičil1a, 
aby bylo proti oněm advokátům zahájeno di'sciplinárni gzení, proti kte~ 
réml1žto u,snesení pak přísluší právo stížnosti osobám v 3. odstavci § 29 
disdplinárniho statutu uvedeným, tudiž i, stěžova·telovi. Žádá proto stě
žovatel, aby napadená část usnesení di'sdplinárni rady byla zmšena a 
disci.plinární radě bylo uloženo, by vydala tormálni u'snesení, zda je či 
není přibna k dilsciplinárnímu stíhání obvi,něných členÍ! komorního 
výboru. 

Stížnost je však nepřípustná a bylo ji proto Q,dmítnouti. 

Ve čtvrté části pojednává disciplinární statut o opravných prostřed
cích proti u,snesenim a nálezům di,sdplinárni rady. V § 47 stanoví, komu 
přísluši opravný prostředek odvolání proti nálezům, a V· § 53 vyjmeno
vává ty, již jsou o.právněni podati opra·vný prostř'edek stížnosti. Pod 
bodem 3 tohoto § se pmví, že stížnosti jwko opravného prostředku může 
užiti i ten, kdo je přebnem disdplinámím ve svých právech zkrácen, 
že si vša'k může stěžovati i e d in é do usnesení, že není příčiny proti 
obviněnému di,scipIilnárně po.kračovati (§ 29). Z toho plyne jasně, že 
do jiných usnesení· disciplinární rady nepřísluši mu právo stížnosti. 

V tomto případě nebylo však vydáno ani formálně <uni obsahově 
usnesení toho znění, že neni příčiny proti obviněným členům :komorního 
výboru zaJkro-čovati (§ 29); to uznává sám stěžovatel, neboť vytýká 
nedostatek takového usnesení a žádá, aby disciplin«rni radě bylo ulo
ženo, aby vydala usnesení takového rázu. DisCÍiplinární rada zaujala 
naopak ve svém usnesení stanovisko, že jí podle § 2 disciplinárníhG 
statlltu vubec a zásadně nepříoslUlši přezkoumávati činno'st komorniho 
výboru, kdyžtě výbor ten v připadě, o nějž Jele, i'edn,al v mezích své 
úřední činnosti. Disciplinární rada odmítla, prc;to návrh stěžovatelllv ~a 
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'zahájení disciplinárního řize-ní . ", ,..., 
bom z toho důvodu že v to t pr'?tI pr;s'lusnym členům komorního 
záJkona vůhec místa' nýh v . m °IPnpade nemá disciplinární řizení 
jwká má na zřeteli Čís 3r§ ~3vy: o~če:n~. POdle toho ,nejde tu o pClal,~'é:~! 
diné by bylo stěžovat~li dovole~l~C:ph~vavrmho. 'statutu, a pwlÍ' němuc? 
,odmítnouti jako nepřípu'stnou. I s ezovah, pročež bylo jeho sti,žnCl-st'za 

čís. 305 dis. 

V diseipJinámyeh veeiach t" . 
v menšinovom jaryku o ravn' pro I. advokatom riadi sa právo 
odvo1aeiemu jazYkový.!ii po~Prost~tedok k najvyššiemu súdu ako 
obvode má sídlo obvinený adv~~~~1 toho okresného súdu, v ktoifétlO 

Podal-Ji opravný pro t . d k 
. advokát ako súkromná s~ rte \) neprlpustne v menšinovom jazyku 
predpisov čl. 4, odst. 3 V1á:~/n:baf tn7a/lt9oto jeho podanie 

.. es. 26 Sb. z.an. 

(RO'Zh. zo dňa 21. decembra 1936, Ds III 42/36.) 

. Na j vy Š Š j, s ú d ako súd disc' li . . 
Clphnárnej veci proti Dr A H ~p n~rny pre veCI advokátov v di,s
podané Dr H H ar k :k' ., advokato,vl vN., odmietol odvolanl'e 

. . . ,o Su romnou stranou. 

Davody: 

Odvolanie, rktoré podal Dr. H Ha. . i . . . 
vla,stnom mene ako su"kromn' t' ., .,dv,okat v Tephclach-Sanove vo 

I ',a s Tana Je Sp'IS' ,v' , 

nemeckom. Vee, o' ktorú ide t'k ' , di . . I, ane v me'l:sInOrVom ja,zyku 
advokáta v Nitre. Príslušno~ť~a\Sašvl,sClph,?arneho prevmenia Dr. A. H., 
súdu v tejto veci' je založená J Yt sleho sudll ako odvoladeho kárneho 
slu' ť d' , na us anovenmcn §§ 75 76 d ' 
". snQiS ' IS'clpHnárneho s:údu ri.adi sa dl'- ,,' aJ v. zak); prí-

kat zapÍrsanrý do SOznamu adv'okát po, ' a toho,ze bol ?bvinený advo
v obvode ktorej stále bi""al T' "skeJ, komory v Tmc. Sv. Martine 
~~rnej vecik okresu nirtria'nsrke';umvJ~mVY;I~d~~ný aj vZťah, tejto diseipli~ 
e,s. 17/1926 Sb. z a n 'pod'l'a 'kt 'h Y f .36 Jaz)'koveho nanwdema 

• '. • 0' I I' are o vz ahu . 
venla nadl rpovinnosť najvy'ššieho 'd ," sa v smysle CIt. ustano-
menšiny podanie v ioh J'azyk P su II pnJať od príslušníkov j,azyka 
P . Vv. , u. ovmnosť táto platí dl' ' 
. re n.aJvyssl sud len vtedy, ked' sa' d,' " poa CIt. predpi'su 
Je 'N1JVyŠŠí súd ,príslušný pre jej vzl~ tlllek vzfahu}'e na vec, pre ktorú 

V k ( o resu s Jazykovou menšin 
. o rese niitriwnslkom nie! od!'a" ou. 

4. J3nuára 1934, čís. 62,925/31 ktOT .;;nosu mm. S~ravedlnosti za dňa 
okresov menšinovy' ch v z . S'I Y ,boly vyda;ne somamy súdnych 

. . eml DvenskeJ Jazyko'" ' 
a nIe Je tedy Dr. H. H., a' ked" ,',V" veJ. menslrny nemeekej 
okrese, oprávnený v tejto J ; J~ pns,lusmkom tea to menšiny v irnom 

vee, up a lm! pre seba v pokrarčovarní- pred 
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najvysslm súdom výnímky pod!'a III. hlavy jazl"kového nariadenia. Od
volanie mohol pO'dať len v štátnom ja'zyku, 

Pre najvyšší súd v,o všelkýeh oboroeh jeho pasobno.sti, tedy aj keď 
ide o j.eho posobnosť a,I<o odvolaciehor dirscirpHnárneho súdll vo veciach 
advakátov, plaHa v jazykový,ch otázkach predpi,sy v j'arz)'kovom na
ria,ctenÍ pre súd,y už obecne vyda-né; nerozhodné je tedy, že advokátske 
komory na Slovensku dosla,1' v smy,sle čl. 91 cit. nar. nemajú upravene 
uržívanie ja;zykov vo svo,jom úradovarní. 

Poneváč odvolarnie v nemeekom menšinovom jaz)'ku podal ako sú
kromná strana advokát a pre túlo vlastnosť je UrŽ vyhovené predpis,u 
po·sl. odst. § 101 adv. z«k., že súkromná s,trana maže svoje práNO upJ.at
ňovať len proslredníctvom advokáta, je treba na toto, poda-nie upotrebiť 
tíe predlpi·sy jazykového nariadenia, 'ktnré platia o podani, ktoré učinil 
za s.tranu v inom než štátnom jaozyku jej právny zástup ca, tedy rpredpis 
čl. 4, ,odst. 3 jazyrl<ového nariradenia, že tarké podamrie musí byť odmiet
nuté, lebo, sa nehodí, aby bol o o ňornpo z"kone zahájené pO'kračovanie, 
V smysle cit. ustanovenÍa bolo tedy odvoolanie Dr. H. odmi'elnuté. 

čis. 306 dis. 

Disciplináme previnenie advokátskeho osnovnlka, nekonal-Ji u advo
káta, uktorého bol zaplsaný ako kandidát aodvokacie, pln ú prax, ako 
ju požaduje zákon v ustanoveni § 5, odst. 5 novely k adv. por. (zák. 
čis,. 40/1922 Sb. z. a n.). 

Je na ujmu cti a vážnosti advokátl;kehostavu, ked' jeho prislušník
advokát - obchádzaním presnýeh zákonných podmienok pre nadobud
nutie oprávnenia k samostatnému výkonu advokácie napomába k tomu, 
aby advokátsky osnovní!< dosiahol tohoto oprávrnenia bez skutočného 
splnenia niektorej zo stanovených podmienok. 

(Rozh. za. dňa 21. decembra 1936, Ds 11\ 50,136.) 

N a j v y Š š i s úd a;kosúd dirsciplirnilmy pre veCÍI advokátov v dis
ciplinánnej veci proti Dr. A, š., a;dwokátovi v B. a Dr. O. H., advokát
skemur osnovnírkovi tamže, po~vrdil' rmsudok prvostupňovéhro dirsci'Pli
nárneho súdu. 

Z davodov: 

Proti rozsudku di'scipHrnárnehosúdu 'sa odvolali oba obvinení do 
viny, obvinený Dr. A. Š, aj do trestu, Odvolania ni,e sú základné. 

SpráJvnre je posúdenie ['oelsta,ty dirsdplinárneho previnenla Dr. O. H. 
na základe p'redpirsu § 5, ods,t. 5 novely k adv. zálk. (zák. čís. 40/1922 
Srh. z, a n.). Ním má byť zailstenáJ možnorsf riadnej prípravy advorkát
skeho O'snorvníka k výkonusamo.statnej praxi pod pri .. mym vedením 
oprávneného advokáta rpo takúdobu, ktorú zákonodarca ulznal za 'po
trebnú k dosia!hnultiu toho.to vý.cviku. Preukaz spasobirlosti k výkonu 
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adVOlkácie skúškou je ďaIši požiada'vok zátkonom stanovený a i 
stenie ku slkúške je učinené závi'slým na absolvovaní prt,dJli"m"j 
praxi. Len z týohto z.fukonom st"novených požiadavkov možno no-sI1,t: 
zovať pO'dstdu discÍ:plintlrnej viny, ktofá záleží v tom, že mal o-bvirleni/ 
ich ohchádzanilm dosia,hnuf zátkonolm požadovanej kvalifiikácie k M,IWJ<: 

statnej advokáccii potfehnej; nezáležf na tom, či sa dostato,čne 
k tomu vzde lať aj iným sposobom, lebo v tom mu zákon voYnú 
siP'osobu potrehnej praxi nedovoruje. Už zo zodpovedania oboch 
nených je všakdoslatočne dokázané, že obvi'ne,ný Dr. H. nekonal u 
neného Dr. A. Š. pllnú pmx, ako ju zakon v cit. § 5, odst. 5 nov. požaduje, 
a netreba preto o' spósobe jeho z"mestnanila vo Všeorbeonom penzijnom 
ústave na'Vrhov"ných ďaIšÍch dokazov. 

Poneváč si odvolanie Dr. H. inak nesfa'žuje, v predncs:ených námiet
k"ch je všalk bezdravodné, bol výrok di'scipli,nárnBho súclujeho sla týka
júci potvrdený. 

Po'kita!'sa odvOlI"nie Dr. A. Š. s,n"ži, dokázať, že z platnosti a pri
pustno,sH zápisu, aávokát,skeho osno'vní'ka nedá sa clovocli-ť disciplinárna 
vina, lebo vraj to nie je nič nečestného, stačí ho poukázať na vývody 
vyšši,e už uvedené s tým podotkmutim, že' je na ujmu cti a vážnosti "dvo
kMske'ho st"vu, 'keď jeho, prí,sluš,nitk obcháďzaním presných zákanom 
stano,vených podmi1ena'k pfe nadobudnuti'e oprá,vncnia k samostatnému 
výkanu aďvokilcie napomáha k tomu, aby advokátsky osnovník do'siahol 
tohato Clprávnenia hezskutačného 'splnenia jednej zost"novených púcl
m;,enok Keď bal osnovník prevá2.nc zamestnaný inde než Ul Dr. A. Š., 
nebola to plná prax, aka jUl požaduje dl. už § 5, odst. 5 adv. nov.; to 
j'e ten predp;,s, o ktorom odv,ala>!e!' tvrdi, že neexilstnje, a výlučne v jeho 
odst. 2 a 3 je pre dobu, o, ktorú išlo, upravená atázka, jaká prax sa mvná 
praxi u advokáta, takže dfi.evejšie Ulstanovenia o' príp'~stnosti praxi 'li pe" 
ňažneho ústavu n~platia. Je zbytočné skúmať, pok;'~'l' je v pripact:och 
farmátne správneho z.fupi,su skutočne aj dosíahnu-tý účel riadneho prak
tÍtCkého výcviku, leho to ni·e je predmetom di,scip];nárneho, posúdenia 
v súdenom prípade, v ktorom ide o' to, že neboly splnené ani preclpo
klady pre po'skytnuti'e mO'~nosti- takého výcviku, toHž slmtočné zamest
nivvan;", oSHolvnlkova v kalncelátrii advokMavej pad jeho dazarom, alko 
to cit. ustanovenie zákona o pIne kaHanej praxi predpis'llje. 

Obvineného Dr. A. Š. nemaže zbaviť disciplinánnej zodpovednosti 
ani tá okolnolsť, že pre'Vzal Dr. H. z ka",celácrie Dr. B. za rowlakých pod
mienok, ani tvrdená dobromyse!'nosť pri výklade zákanaa praxi vraj 
z"cha'vilv"ne} v tej otázke advokát,skoiU' komarou, lebo ustanovenie zá
kona Ol praXÍ' osno,vniko,v je zcela ja'sné a pri najmenšej miere pozor
nosti, musí, každý advokát pachopiť, že s,a zapísaním osnO'vn,kovým bez 
skutoone Ikonanej praXÍ' obchivclza .zá'kon na ujmu cti a dostaj'nasti advo- ' 
kátskeha'stavu, prí,sllUlšnos,f ku ktOlrému treba zílskať pre jeho verejný 
význam Ien pri splnení zákonomst<ln.o-venýoh podmi-enak. Dr. A. S. 
mMe byť pravdaže po:súdený len za dobu od I. októbra 19s3, od kedy 
bol, Dr. H. mlho Z<lpí:s'aný. 
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ds. 307 dis. 

pendQvanlm z výkQnu advQ-
I advQkát potrestaný disciplináme, sU~iadiť svoje chOvanie tak, ab~ 

kácie PQd~'a ~§ 7~, čí~: 3t:J.!~~r~dV~;:~~~hQ sbQru, lebQ neprestal byl 
nepoškQdl1 cesf a os 
jehO členoffi. b _ 1936 Ds \II 83/36.) 

(Rozh. za, dňa 21. clecem 1 a , . 
. . .. ,re veci aclvokátov v dls-

. ~ ~, s ú d alko súd dl'sophn~rny. P M potvrdil usneseme 
Na J v y s S.' '. M M. ad'Vokato'vl v ., 
I·' J' veCI protI DI. . , 

dp tnarne 'r , ' e:' stolice. 
di,sciplinárneho sudu prv J 

D 6 vod y: 

. ie je zfukl'adné. . ~, 
Odvolanie súkromneJ strany n .. ' . I" . nneho súdu prvej,stoltce, ze 

d'·' 'zoru d,ISClp \,lla XXXIV'1874 to 
Nel'ze Isí'ce pdS've' ,Cl't 'na " , 70 ČÍIS 3 zák. tl. . d" 

civoht ktoreho, stihol tre.st podl a. § n~ 'J'eden rok, nie je z~dpoved ny 
aJ , • dvokacH: na~vI,ac , .. ' t ' 'penua z a VO-
je sUJs~e~do'vanIe~.~ a ktaré do tej doby ;p",cl~Ju., Ta o ,sUJ\ovného znenia . 
dilsciip'l!narne za CInY,. dvokMstva, znamena uz pOd,l: ~I XXXIV'1874, 
kátstva,čm z,,~t~::~~; :)'sloveného v § 70, čís. 4 ~Cl~áv~f advok'álSvo, 
a na mzd!"l? t trestom postihnutý nesm le" vy; , ,,'kadil cesť a' dó
že adyokat ty; o ie mu:sí: zarUaiCIi<ť tak, ahy tym nep~:l byť ;, keď na 
avšaJ'k svo]'e c O,V3Jn .. bom ktorého clenom ne;pres 3 no~ely adva
st~jn?sť adv~átslke~~s s ad"o~<átstvo ne'gkonáV;b' V §" n. v ktorom sa 
melty, obme zeny , . '. uára 19Q2cI's. 40 ;y . z. . '. k o tom 
káts'keho poriadku' z. 31. I~n . vykonic;ať advokáciu, met zmlle~' Ykátstv~ 
ulstanovuje, kedy zamka pr.dav~hO v § 70 čEs. 3 adv. por. a VO 

t t Uve 'ene ' , 
~ by po čas rClS, u ' . ~ 
ze . , , " ba mať však za to, ze 
zamklo., ., t hoto právneho hil "dIska, tr~ .. I -dkom zastavenia 

Vych3Jdza-]uc ~ -o .. onoso,""tefa poveren;e na~ e inu kliisf opo-
obvinený ad.vokat od, p , hol" . reto mU' nel ze am za, v že zmo.c
aclvolkátsŤV'a ,~re~Zl~ť n~:~IPokladá vykoná"ame atokat~t:liie urgencie 
minUltie, ktoTe kV' t" ~~~pri,jiti poverenia n,eUlvedom~( a.:r: dopi'sy posielal 
ňujúceho adv~1 a

l 
a ~staltne ponos-oval;':!' am netv,r' "cl zokát dopisy, kta-

lim neodP. ovec,a.. cl d ,kázané ze obvmeny aJ ev 
~ nenl' te' a ' o , 

dapoifll'cene a .' I skutočne obdržal. 
rých priljatie papI,era', , , 

40· 
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Seznamy vypracoval 
Dr. JOSEF DUŠEK, 

soudní rada. 

V ěcný seznam abecední. 
Absor.pční zásada viz z á s a d a a b s o r p Č TI í. 
Advokát: obhájce (zástupce): odporují-li si Iprojevy obhájce a obžalovaného co 

do vzdání se opravný oh ;prostředků, má vůle obviněného jako vlastního 
domini ,liti-s přednost před 'VUU obhájcovou, pokud zákon neustanovuje jinak 
čís. 5575. 
pouhé prohlášení obhájcovo, že se vzdává opravných Iprostředků, nemá práv
ního významu, není-li v něm obsaženo oznámení rozhodnutí samotného ob.ža
lovaného, že, znaje podstatný obsah rozsudku, vzdáv~ se opravu)7ch pro
středků proti němu čís. 5575. 
předpis § 9, od.st. 2 zákona ,čís. 130/1936 Sb. z. a n. nerozlišuje, zda jde 
o řízení .před soudem na:lézacím neb opravným čís. 5643. 
obžaIovaný si smí vzíti n"ěkoHk Obhájců (§ 40, odst. 2 tr. ř.) i -pro řízení 
zrušovací; není však dovo.Jeno, aby byl v opravném řízení překročen počet 
spisu záJkonem určených 'č í s. 5668. 
jde o zmateční stížnost provedenou 'neoprálVněnou osobou (§ 1, čís. "1 zá
konačís. 3/1878 ř. z.). podalAi ji, ",stupce chudých (§ 41, odst. 3 tr. ř.), 
kterého soud zřídil, aniž o b.žalovaný o to žádal čís. 5703. 
pocU'a slov. práva: doručování soudních rozhodnuti .-pro soukromou stromu, 
i kdyby měla více právních zástupcu, může se konati jen jednomu z nich; 
v žádosti strany, aby soudní rozhodnutí byla doručována jejímu nově usta
novenému právnímu zástupci, je imp1icite obsažena i 'žádost, aby dřívější 
právní zástu,pce byl z doručování vy10učen čís. 5485. 
prohlášením zmocněného zástupce poškozeného u soudu, že se ,poškozený 
s 'obžalovaným vyrovnal a nežádá jeho potrestání, za,nikla ·práva pošKoze
ného jako náhradního soU'kromého žalobce; to 'platí nejen pro puvodní trest<tli 
řízení, ný'brž i pro jeho obnovu čís. 5589. 

--.- odvolací hlavní přelíčení je zmatečné (§ 384, čís. 6 tr. ř.), nebyl-li veřejný 
obhájce ubžalovaného ,přítomen při ce"lém ;přelíčení čís. 5638. 
rozsudky soudů :nižších stolic jsou zmatečné podie § 384, čís. 6 tr. ř., byla-li 
přelíčení konána v nep-Htoffinosti obhájce, ačkoli obžalovaný, stíhaný o'bža
lo:bo-u pro zločin, žádalo jeho zřízení (§ 56, čís. 2 tr. ř.) Č 105. 5651. 
komd-li súd ,hlavné pojednávanie a vyniesol rozsudok proti mladistvému 
oibvinenému v neprítomnosti obhá'jcu (§ 44, odst. 2, § 47, odst. 3 .zákona 
čís. 48/1931 Sb. z. a~n.), zavinil zmatok podl'a § 384, čÍs. 6 tr. p. ,čís. 5658. 
řízení je zmate:,č.né podle § 384, čís. 6 tr. ř., bylo-li hlavní přelíčení u nižších 
soudů konándc··'v _nepřítomnosti O'bhájce, a'č obžalovaný, strhaný abžalobou 
pro zločin, o ust~novení obhájce žádal a též obžalobný senát je nařídil 
čís. 5695. 
,navrhl-li zvolený obhájce obžalovaného, který pře.d přelíčením neodporoval 
,návrhu žalobcovu, aby bylo jednáno v nepřítomnusti obžalovaného, ,po pro
vedení hlavního přelíčení, aby bylo hlavní -přelíčeni odročeno, nelze to po
važovati za .projev nesou·hlasu s provedením hlavního přelíčení v 'nepřítom
nosti obžalovaného čís. 5716. 
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pokračovanÍe je zmatočné podl'a § 384, čís, 6 tr. p., bol-li odsúdenému usta_ 
novený v prí.pade § 518, odst. 2 tr. p. za obhájcu advokát, ktor)' nie je opráv_ 
nený obhajovať v trestných veciach označených v § 36 a) zákona na oahr. 
rep., ačkol'vek vinník bol v základných rozsudkoch, slúžiacich za podklad 
k vymeTa-niu úhrnného trestu, odsúdený pre zločiny vojenskej zrady č i~. 
5776. 
disciplinární rozhodnutí: vepíše-Ii advokát do soudního zápisu svémocně do~ 
p'lňky k výpovědi vyslechnuté osoby, neupozo~niv ani soudce ani odpu1"ce, 
porušuje povinnosti svého povolání, třehas nejednal mala fide; podle okOl_ 
ností případu zlehčuje tak i čest a vážnost sta'Vu čís. 2H2 dis. 
jde o kárný přečin zlehčení cti a váž,nosti stavu: přijal-li advokát do SVýCh 
služeb za solicitáJtora osobu 'nespolehlivou (pokoutníka) čís. 284 dis. 
přija'l-li advokát do svých služeb soHcitátora ·bez· 'Platu, mfsto ,něhož dal mu 
k disposici byt v hodnotě asi 220 Kč měsíčně, ač solicitátor zapůjči,]' pro 
kancelM nábytek a psací stroj čís. 284 dis. 
pouzíval-'Ii svého solicitátora jako náhončího kl,ientely za ,provi-si a trpěl-li mu, 
aby pracoval vlastní věci :pod firmou kanceláfe č i s. 284 di-s. 
ujednal-li se stranou, že j-i bude zastupovati v případech částečně dObytnýCh 
za odměnu poměrnou ,k výsledku a v případech úplně nedobytných za ná
hradu hotových výloh a útrat slrbstituč·ních plus Y2%; uzavře'l-li s 'klientem 
úmluvu, podle níž se zavázal 'po-éítati mu při vymáhání pohledávek jen knlky 
čís. 284 dís. 
jde o kámý .přečin rporu-še.ní povinnosti povolání, zl'ehčenÍ cti a vážnosti 
stavu: převzal-Ii a'dvokát úřad správce konkursní podstaty, ač vYlpracova,j 
návrh na uvaleni konkursu a ač zastupova'l úpadce čís. 284 dis. 
zúčtoval-li částku přijatou pro svého klienta na svůj' palmární účet, neupo
slechnuv jeho -,příkazu n ,použití peněz a dal-Ii se na zaplacení přijaté část:ky 
žalovati 'č í s. 284 dis. 
zadržel-Ii si ,na krytí svých palmárních účtů částky při'jaté pro stranu, s níž 
uzav,řel úmluvu o dObývání jejích Ipohledávek pouze za náhradu knlků 
č i s. 284 dis. 
nesnáší se se stavovskou ctí a vážností, vyhrožuje-li advokát zavřením ,nebo 
potrestáním straně, o' níž se domnívá, že ublížHa na cti jeho manželce 
čís. 286 dis. 
s hlediska cti a vážnosti stavu je nepřípusMo, aby se advokát zúčastm] jako 
vedoucí činitel ve spolcích a o'rga.nisacích, které mají za účel obstarávati čin
nost příslušející téměř výhradně advokátům, a' to buď bez advokátů neb 
i jejich prostřednictvím, zvláště děje-li se tak v~Jormě nahánění klientů 
ll'rčitému advokátu čís. 289 dis. 
porušení povinosti ,povolání, uveřejní-li advokát v de·nním listě zprávu, že 
po určit-ou dobu .nebude přijímati nové věci k zastupování a že nebude při
jímati ,návštěv kromě těch, které jsou přenem -ohlášeny, má-li tím býti zakryt 
pravý stav věci, že totiž advokát nebude moci provozovati svou praxi pro 
kámý trest suspense čís. 289 dis. 
přečin porušení .povin-nos;f-i povolání a zlehčení cti a vážnosti stavu, .podal-li 
advokát vy'lučovad žalobu pouze na žádost dlužníkovu, aniž se spolehJi;vě 
postaralo zmocnění žalující stranou; na vinu uzná'vající nález kárné rady 
musí obsahovati též výrok o trestu čís. 290 dis. 
,porušení povinnosti povolání a zlehčení ctí a vážnostlstavu, dal-Ii se advo
kát zastupovati ve ,sporu, ,třebas nešlo- o spor advokátský, osobou, jež ne
byla u něho- zaměst.nána jako 'konci'PIent a nebyla zapsána v seznamu kan
dfdátů advokacie čís. 292 dis. 
porušení povinnosti pOVOlání a zlehčení cti a vážností stavu, nwbídl-Ii se 
advakát osobě jemu osobně neznámé k právnímu zastoupení při koupi zbyt
kového statku tvrdě, že má známé u Pozemkového úřadu a u organisace, 
j-ež měla statek ten v držení čís. 292 dis. 
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, . ,dv kát prostřednictvím or.g~m-
lehčení cti a vážnosti, stav~, n,ablzáe~~hz~.e.p~d:ínek advokáta nedůstOjnycl1 

z ... , V1enum opravlJ! pr. . 
sace konah ]e]l.m c škozu'ídch čís. 292 dlS.. 'žnosti stavu získal-ll 
a advokáts~ý ,stav po osti Jovolání a zlehčení. C~l ~ vak zápisu s.p~lečenské 
jde o porusen~ povm~sobu ~by ,propůjčila S've)dm~n? obchodního zá.kona 
advokát nastrcenoll , 'v ru odporujícímu pre plsum 

ko tedy k zame . 
firmy na o- , 5 čís 297 dis. v·' dvo'kát na otevre-
v čl. 15, 16, 17" v26) 8. . advokátskéhO: s:nav~ll-~1 .se a 'd 'ta advokacie, 
zlehčení cti a vaznostI sta~ťav'Ú'vské důsl~dky .p:lm~tJ kba~d~a~lán kandidátu 
ném lístku poukazem. na e' nerozhoduJe, ze lIste yne~ Y 299 dis. 
aby zkaPI.ati'~ a~~h~rt~:l~u o~~stuPci) ~ý,?rhž jakg, ,;~:~~~e~.~i~tvím inkasní kan-
advo aC1.e 1 'h', í ohledáviky trehc oso 
převzal-li k vyma. an p , y . tavu' žalo'Val a vy-
celMe čís. 299 dl~. I' í a zlehčení cti a v~zno:>tl s in'1~asní ka:ncelári 
porušení ,povin~os~l ,~ovo a~řetí osoby pohledá~~u Je~!\elův a vymáhal-li 
máhal-li ~d~okat Jmdene~ aniž měl 'k tom~ pnkaz ,,~~r~y za~hl:pování čís. 
k vymáham odevz' ano -: \ dosti svého zakroku ·naJ a 

y dně po bezvys e ,o , 
na ne:n sou . iI-li kand1dát advokad:" aby 
2,99 dlS,. " vážnosti stavu, dopust ., sepsaného pnprav-
jde o porušem c~~ aodPovědnost za urážlivý obJahYJi~~ :pak, doplňuje .~c:n~ 
strana vzala na .. se ~ u nedala informace. a p.? epr d ědnost za urazhva 
ného spisu, k ne;nuz!fl obhajobu, později vsak o~ pov t~kže zavinil prů
stitut ,obžalova-neho, jehOotvrdil svá tvrzení jako sv,ed~k"trat _ a uón~J-li 
tvrzem vzal .na sebe a "Pznivý výslede1k s.por~ .';y otazc~, u nos1 byla zjištení1 
tahy a :pro st:-anu ~epr~, slechu výpověď, le]IZ nespI av 
při svém :svedeckem Y , . . . , 'moc nad osobou neza: 
čís. ,300 ~ls'd 'k'tní komory l1epřísluš 1 . dlsclbhnarnk-ho vyškrtnutou, i kdyz 
kárne rade a vo a k, didátú advokaCie :ne o. z n 
.psanou do seznamu v ~~nává praxi čís. 302 .. ~lS. rávu Ú' penězích pro 
ona -osoba vskutku Y f' své straně ;hned radnou z,p d' k z ,právního 
advokát je pov,~nen pOd!n

1 
zadržeti si pro s'vé. sporné ,~~hleSi~ ,~iCh .podržeti 

ni došlýc~;.n~n~ n~~~~rnfež došly -pro jeho kl~eniai.tr~z~Ol:dU čís. 303 ,~is. 
~~I~~t~P~~~'~~u ~I~~te~ uznan°ti~; z~v~~:ts;:;l .~s~~vníkom .nel'ze8 Pdo:kračovať 

k 'l práva" pro ac ' t' h čís 27 15. 
podl'a slovens elO , ." veciach administra rv:nyc, ;'. _ zamestnancl 
disciplinárrnou formou 1 v.v°u v tom že advokátslkl O~'OOVlllCllla' m·I.I·1 po účin-. . r ' 'eho precm , y I' neoz' 
ni~t dl~CtP l~~r~enia riaditel's;tva štátnyc(h ~.en~~~~ý;h prD'kuratúrach) ad~?~
prav.ne o o y' 97/1933 Sb. z. a n. o 1 "ak novníci čís. 278 !.;:,. 
nosN zákona C1S. ~ ajú byf d'alej zapísal11 '. o o~ 'kátskeho osnovníka 
kátskej kornore, ze netm ·t I pisomného poka'rhal11a a va 

. d' 'pHná:rnemu res l . 
pfO'h lSCl, . . tné čís 279 dl's. , . . . ie' e trestom pre-
je odv~'laU1ev.nepr~pu~., z ,príp~3'vnei osnovmckel kP:taxk1 

Dh 6snovníkov čís. 
škrtnutle urotel cas 1 soznamu advo, a s yc 

. ni vy' mazom zo 
drže-nia praXI a , " di-s-

9 ď . formáIne opravneny v 
27 . -1~. , ' e' stolice nie je ani v~cne a~lJ o.čítanie 'praxi advo-
disclphnarny sud ,P!V ] ní vysloviť škrtnutle, t. J. ~~zap dvO'kátskej komory 
ciplinárnom .pokr?~o~t toniu je oprávnený len vy or a 
kátskeho Q-snovm a, .. , 279 dis ' d" 
(§§ 20 27 čís. 3 adv. por.) C I~. ) .\' č\ XXXIV:1874 sa dopuslI a d'o; 

, >, v' odra § tJS a zaL.· . . ze čís 285 1. 
disciplinárneho prec1:llU. ~ Y' dosť nevydá inkasoiVane pema .'. dvo-
kát, ktorý stra~e n~ Jej ,~~aosti advokátskeho stavJl, .tr~el-li ~~nv~e~r:a.a rov
ide o poš~odeOlek~tJ ,~ov~~ právnym zástupco,m; plahl Je~~kýchto pre 'advO>-
kát, a:by ust~v; ,ore .v·e osnov,n~k, kona-II prax za 

ko sa disc1plmarne prevmu] .. '", 293 di.s. ' ' _ 
~~ta ned6stojných p'omero-~k~ 1 ~u5i byť po dobu zál{O~o~IU~i:~~;~~~~~1e 
prax advokáts'ke~,o o~n?;n~'ákon (§ 5 nov.·k ~dv.'por.J' vYradník inde než 
lučn~ taJ~á,. a~? 1~V~~~~~'kY osnovnik" zam~st~~n~ Í: ~94U dis. 
porusena , le-l , 'h 'e ako osnovmk zaplsany . 41* 
U advokáta, u ktore o J 

".' ... ,.,. 

, .. 
,1· 

'j' 
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cudzozemský advokát maž: ' neho súdu prvej stol' e 1 ' e podat odvolanie proti rozhodnutm 
káta čís. 296 d,'S Je eo prostredníctvom oprávnene'ho t d.'SC'ipI1iITiir_ 
d' . I' . . uzemskeho 

ISClp marne previn' d II ktoréh b!' ,em.e a vokátskeho osnovník " d' ,o o zaplsany ako kandi,d 't d k . aJ nekonal-IJ II 
S~le zakan v ustanovení § 5 -odst a5 a va 'aCle, pln ú prax ako 
. . z. a n.) čÍs. 306 dis.' . novely k adv. por. (zá'k. čÍs 
ke. na ujmu ~ti a yážnosti advokát'kel o • . . n~~:-kobchadzamm,presných zákonný~~, _.ta~u,. ked jeho príslušník -

osn~~ní:a~~~~~~~é~~o~ýIkOnu. advokácie PnOap~:;;~~~::r~o~,~O~~dnUtie ,,".'ral'_ 
~tanOve?ýCh podmienok o č ~~ra;3~n~~s bez skutočného spln~.ni/ niektorej 

§ advo~at potres,taný di-sci.pHnárne SlIS • en ' 

~o~~~:~j~~sr:d!o~áís~~~~ z~~i~~: fe~o~ed~~~;~~~i~ ;{k~~~~ a~;~;Ac~~if~~:~ . a yt Jeho c1enom čís. 

Alimenty (zákon 4 Sb C1S. /1931 Sb. z. a n.): . řest . k z., a no neOl deliktem trvalým č Fs c~~;k podle § 8 zakona čís. 4/1931 
po, racoval-h ,kdo v l1epl'oě' , .' J • Plozct~jŠí, nebrání jeho opě;~~v,:;~u ah~entační, povinnosti po určitou dob 
p atoe odsouzen piv . o souzenI okolnost že b I ",V II vější čís 5637 . ro nep neOl pavinno'!i vyživovati ' .. y jlZ pravo-k' . . po urcltoll dobu dří 

navrhu podle § 9 od tl' -fmrnáln' "s. zakona čís 4/1931 Sb ~e, ná:r6r~ u,~~e~~~~lá~?r~~el,~S;t~h~o~~~dU ~el;lv~tli l~~zhOd~U~' p~r~i:eSnesté~vJ~~~~j~ 
Cl S. :) 37. ' pns USl nemanželském t o to> ' ~ II o Cl s lznost 

Anonymní udavači viz cl • v' ~ t bil"'v "ll av ae! anonymní 
r tl om~ ~" nadlc ':10,torového vozidla nemóže . . dOl} m ohrozuJe bezpečnost' in' ch cl' s~ k 1 beztrestnostI 5VO jho komtnia 

moh,ol.p:edpokladať leh opatrn~sf' 'ke~o~,~vat lo?o, že predpokladal alebd 
~eluClOl, co bolo s jeho strany k odvráteniua~~avc~ a v do"tatočnej miere 
I a,1Oe. sa ,pr~ve len na opalrnosť ohrože . ~ ez?ecenstya potrebné. a spo
~~en~, UZ, ty~, že riadič nezmiernil včanycr r osob,' Pn~mná s.úvislosf, za
?dstmnena am oretrhnu~a' t' v ~.~ chlost svojho vozidla neb I 
jazd . d'" ,ym. ze ohrozeme o o ob' ,o a 
54990U na lCOVOU, bolo pripadne ešte zvýšené ~~h' J.'Pl~sobené už rychlou 

v' , y a,.Slm chovamm c 1 s. 

posy~odemm zeleZ'nice v smysle §§ ,13 ..., dl~Slu dobu trvajúcu zmenu nak :.4 a 4.,7 tr. zák. treba rozumeť takú 
ru~l1I (lokomoHve) prípadn

p 
,ola]och alebo na z,á'klade trati alebo na 

zhorší P?dstata on{ch pred';et~: vo~~~h alebo ieh čiastkach, ktorou s; 
stav dlhslU dobu trvajúci. náSledk;:~~~~~llle trat,' p,:edpoklaáá pojmovc 
t. J. plavldeJ.neJ premávke Nesp d', ? Je .trat odnata svoJmu url':eniu 
~u~,obe, t~eďd~a k mie~tu' prej::d~ ~;%Ii~~~~le~le ~rati motorovým vozidlo'; 
v, lova po la § 80 zak. čís. 81/1935 Sb a . ~m vmmkov treba po
CIS. 203/1935 Sb. z. a 'no čís. 5521. . z. a n. a § 106. odst. 4 vlád. nar. 

.poku~ st~há řidiče auta zavi:něni podle' .' . ~chvale,"em .závodu k osvědčeni rYChl~ f35 h"Zfk.,.jde-
li 

o jizdu při úředně 
ovednoS:l C I s. 5602. s I a s.po ehhvnstJ vozidel a řidičské 

trestnepravna zodpovedn ť .' ;. ~ , vozidlom a za úraz (s~:t') l1a~-~kcadm. o;torovehn vozidla za srái'ku siny' m 
predpi puS' o eneho ktory' ľ ď v 
:, I sova pravidiel pre zahý-banie "7 ll"": ., ,'la~ I'C zavinil porušc.nírn 

Autorske právo viz p r á v o . Od ~ 1"vneJ Lesty do odbočkv čí -c 5683 , P u vos k é. . J ..c. • 

Beztrestnost: výsada druhé včt ,.. , § 486 c)tr. zák:) a pro Yoo:§o:SJs!r. zak. pylatí) 'pľ~ orgány podniku (odst. I 
§ 486 c) tr. zák.) čís. 5492. y mostatne vecI ve.ři,telo'Vy vedoucí (odst. 2 
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věřitei je beztrestn~r ve smys.lu druhé věty § 485 tr. zák i tehdy, přiměl-li 
dlužníka k čin-no-sti v § 485 tr. zák. uvedené upomi'nkami, žalobami, exeku-

cemi a pod. čís. 5492. 
dovolává-li se odpověd.ný redaktor, provinivši se zanedbáním povinné péče, 
beztrestnosti z důvodu om:uvitelného cmylu, je důkaz omluvitelného omylu 
považovati za proveden)"', dokáže-li odpovědný redaktor objektivně aspoň 
takové okolnosti, pro které uvede-né nebo sděleaé skutečnosti mohly býti 
každým človčkem průměrných vlastností při normální bedlivosti důvodně 
po1kládá,ny za pravdivé; subjektivní přesvědčení neznámého pisatele o prav
divosti uveden)'ch nebo r,dČ:le·r::ých skutečností nepadá v tomto p'řípadě 'na 
váhu; s objektivního hlediska je posuzovati i otázku, zda uvádě,ní neb sdé
lováni skutečností bylo ve veřejném zájmu čís. 5531. 
vládní komisař ustanove:1)r na místo sta'Iosty a obecniho zastupitelstva k ve
dení obecních záležitostí (po rozpuštťní obecního zastupitelstva) je vrch-

nosti ve smyslu § 187 tL zák. čís. 5546. 
byl-li čin spáchán způsobem uveden)rm v § 6, odst. 3 zákona čis.· 108/ 
1933 Sb. z. a :n., vyžaduje se k beztrest,nosti z důvodu § 6, odst. 2 lit. b) 
cit. zá.kona _ ačli 'nejde n uvefejněni v zájmu veřejném - nejen, aby se 
uvedení nebo sdělení skutečností, o jaké jde, stalo k o'bhájení důležitého 
zájmu soukromého, nýbrž i, aby takové činnosti bylo potřebí k dosaže:1í 

O'noho účelu čís. 5704. 
beztrestnost projevu podle § 6, odst 1 zákona o ochranč ctI neplyne ještě 
z té pouhé okolnosti, že k němu došlo na základě hlasovám v obecním za
stu:pitels.tvu; o- vý'kon povinnosti nebo práva jde toliko tehdy, opírá-li se 
tento výkon o z v I á š t ní zákonný předpis, nebo- lze-li výknn práva nebo 
povinnosti aspoň dovoditi z právního řádu vůbec čís. 5771. 

Bicykel: aj bicykel je »vozidlom" v smysle nariadenia čís. 57.000/1910 uh. mic. 

vnútra čís. 5544. 

Cestovní pas viz pas ce s t o v n í. 

činitel veřejný: obecní úředník je »ve.ře,jným činitelem" podle § 6, odsl. 1 zák. 

čís. 178/1924 Sb. z. a n. či s. 5672. 

Delegácia: spáchal-Ii obvinený v oblasti práva hýv. rakúskeho (v čechách) trestný 
bn majetkov)r (podvod), patriaci ku príslusnorStl krajského s:údu ·ako súdu 
sborového, a v oblasti práva býv. uhors.kého (na Slovensku) trestný ón, 
náležajúci pred súd okresný, je prislušný Ir prevedeniu celého pokTačovania 
prv uvedený súd (v čechách) čís. 5556 

Delikt !o,mální: přestupek podie § 354 tr. zák. je ryzím deliktem formálním, zále
žejídm v prostém přestoupení zákazu; konkretního ohrože.ní života, 
zdraví nebo tělesné be"zpečnosti lidí nevyžaduje; škodlivé následky či
nem zpúsohel1é jsou přitěžující okolností v· ~ 354 tl'. zák. jmenovitě uve
denou, jíž je podmíněna jen vyšší trestnost činu či s. 5616. 

trvalý: přestupek podle § 8 zákona čís. 411931 Sb. z. a n. není deliktem 

trvalým čís. 5637. pokračoval-Ii kdo v neplnění své alimentační povinnosti po určilou dobu 
pozdější, ,nebráni jeho opětovnému odsouzení okolnost, že byl již pravo
platně odsouzen pro nepLněni povinnosti vyživovati po určitou dobu 

dřívější čís. 563~i. 
DiscipUnárne pokračovanie vid' p o k rač o van i e d i s C i P I i n á r 11 e. 
Dolus eventualis: tam, kde cena věci je rozi1Odná pro kvalifikaci trestného činu 

(§ 176 II tr. zák.) , musí býti i aHa ,pojata do zlého úmyslu; stačí tu 

dDlus eve,ntualis čís. 5752. neuvažuje-li ,pachatel před činem nebo ·při něm vúbec o ceně věci, kterou 
se rozhodl ukradnou,ti, takže její cena je mu lhostejná, pojímá ji li~~ 
ales.poň eventuálně do svého úmyslu čís. 5752". 

, , 
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Doručenie: doručnvání soud ' hl' , ., niC roz 1OdnuÍ1 pr k vice pravmch zástupců m o Y k .. o ~ou romou stranu i .kd b 
aby soudni rozhodnuti' by't:ed~e ,on~h len J~dnomu z nich; ; žádo%ti y 
mmu zástupci, je implicite ! r~co:a~~" )eJlmu nově 
byl z dor~čováJní vylouče~ ~~ss~z;2~51 zadost, aby dřívější právní Zá'ltmlcO 

z,anechal-h doručovatel' zás,'elk d . ,'zd',alen' II a resovaol" n,'ek k y ZD svojho 'bydli"f d ' v Dmu, to bol už dl-hY' 
P?sudzovani včasnosti Po~:~'hospelemu ,cJe,novi jeho domácnosti tre~' 
:aS1elky počítaf onen delí k:d o ~pravn,eho ,prostriedku za deň' a 
clenom domácnosti skut v' l Dia ,za~sl,elka adresátovi po 'eh na'vrak. Doručeni: rozsudek vynesen' oe ne ,~ ovzdana c, s, 5600, J o 
dovyla,stních rukou č rs v 5~~~ntomnosti obžalova:ného musí mu býti dCIrUč"n 
nanzuje-li § 427 tf ř do v'. : • ,ká~ obžalov.aného· §. 221rutceo! obsIik~ k hl~vnímu přeHčení k vlastním 
obsdky aspoň tříd~nní Ihu" tur'kur . ~~k, z~ obza'l,ovan}',' musí míti od don,čeni 

t" ' pnprave s' bh: ' '~~o:a~.~kUt spra"vnosti a platnosti doručen~e Ů'gsíl~Jn~y, Je z toho patrno, že 
y restne odpovídá či zd ". y Je nerozhodno zda ob 

neho částečnou nepříčetno~t neod~o~,d<;tkeknhv, p~~íčiny, na př. p;o ú,p],no
podle § 459 tf, ř J'e o'b' ' v , I a za sve cmy čís, 5524_ II 
dar "T' . ' Vl.Ocnemu nedostav' ~, 

UCl I OpiS rozsudku i 'když b I v' hl lVSlmu se k hlavnímu 
čís. 5575. ' ' y pn ,avním přelíčení zastoupen ohhá:icem 

v t;~stních věcech není .přípustné ab " , 
:~~Zp:'~~t~ ~~)~~~ň djaJ~d~;á~á~ratky~Yb~I~~I~e ob':if~notihl~~~f~r,Ch i~r? ~e~rIO ,vyhověno předpisům o \á~ro, dOr~čen! ji,něho soudního usn~se~\-

. 'avntmu přelíčení čís. 5705. ,oem' orucent obsílky obžalovaném~ 
~eJde o- ,neodv!~tnou překážku -podle 4? y l~~~~~~':n~~~f,~~/~.'u~epa obsílka, ~( hi~v~1~~ 3pi~ii~~n~~la-ii přislušní~u 
z, :, ,n, ,či s, 5709, z, , prava ,podle cl. 21 vládniho nařizeni či~n 1~~1~1~ts~ 
nezadal-h obžwlavan' t"'d ml~, byla obsílka do~u~:nar!lve~~l lhútě PO?.Ie čl 21, odst. 2 cit nař., aby ° radné obeslání k hlavnímu p~efXku, ,?~nstny, nelze ani tvrditi že nešlo 

Doručenka: podpísaná ob' lcem c I s. 5709. ' D " ecnym doručovatel' . . Ofuzovatel' obecný: obecn' d" ' . o 11 Je vereJnou listinou čís. 5522 
Drá tr" záJ~, č i s, 5522, y orueovatel Je verejnym úradnrkom v smysle § '461 

hy státm: .okolnost, že státní dráh . , obcho,-dní ,podnik ;neme'nl" y JS,ou po strance hospoda'r'o'ke' v d ' k .. ' . mc na tom v • ,. '" e eny Ja o 

3~~d~:k~~: sr;i~~n~:&~á;~~i:j~C~á~;~~~~ei,ek~;!i~~~~~l:y~~i j~o\/'~oá~: s~~t~ 
D

,' ve smyslu § 461 tr, zák,č i s 5500 ,Q poverem, JSou veřejnymi úředniky 
ruzstva: ok otázce Z' v ,,' • ,ného fond d, ~l onevery clenských podílu vklad4 v. v o 

Držba nn,k j '. u r~zstva, bylo~li jich použito k' úhradě) a ~:pndspeyku do podpůr
'1";'" o na. ,~ pOjmu »,pokojné drYb' e eZle ruzstva či s. 5770. 

~ vyprosou c ís. 5699. z y« pozemku; nerozhoduje, že byl b t dán 

Duchodkové přestupky' , Y Důchodkový zákon tres~l,~ p r e s. t u, P k Y d ů c hod k o v é. 
zákon' I. trestm z3Jkon důchodko' , výjimeUčn~m v

d 
p.oměru speciality ani _ ne~~d~e~~ k obecné;"u trestnímu 

tě ht po purnostJ - v ,poměru sub 'd' ,'t, ,lednothvym připadům 
DOk c o norem vedle sebeč i s, 5488 Sl lan y, zasadně je užiti ohou 

u az: trestní řád J1evylučuje svědeck' '0 

_ omylu omluvitelného' dovola' 'I~ dukaz »od slyšeni« čís 547' db' , . ' va- I se odpo v d ' . J. 

?-e 'oamm povinné péče, beztrestno<:. :ve nyo redaktor, provinivší se za-
Je d,~k":,, omluvitelného omylu pov;,t~ z /uvOdu omluvitelného omylu 
;~~~~ ~,~ed~ktor o~jektivně aspoň :a;oav~ ~~olrov:deny" dokáže-Ii od~ 

e e.ne skutecnosti mohl b' f k v • nos 1, pro ktere uvedené 
vlastnosti při normá,lní bedlivostf dů~old ~azd~'n: ~lověkem pruměrných ne pokladany za pravdivé. Sub-
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jektivní přesvědčení neznámého písa:tele o pravdivosti uvedených nebo 
sdělenýoh skuteóností nepadá v tomto případě na váhu, S objektivního 
hlediska je posuzovati i otázku, zda uvádění ,neb sdělování skutečností 
bylo ve veřej-ném zájmu čís. 5531. 
spáchání soudně trestného deliktu, byt' veřejným úředníkem u vyko

nu 

jeho úřadu nebo služby. porušení administrativních předpisů úředníkem 
nebo veřejným činitelem vůbec, přestoupení příkazů nebo zákazů, ne
stačí vždy již o sobě, to jest bez ohledu na pohnutky činu, k důkazu 
omluvitelného omylu v příčině tvrzené ,nečes'tnosti jednáni -osoby, jíž 
bylo ,pomluvou .na cti ublíženo čís. 5555. 
důkaz omluvitelného omylu co do výtky úplatkářstVÍ nemůže býti z-řízen 
na podkladě ,názoru, že je úplatkářstvím jakékoli na:bízení majetkových 
výhod -druhému, na 'něž tento druhý nemá právního náraku čís. 5555. 

k pojmu obhájení důležitého zájmu soukromého podle § 6, ,odst. 3 zá
kona o ochraně di (čís. 108/1933 Sb. z. a n.). Vyžaduje se, aby důle
žitý zájem soukromý by,l 'hájen o b s a -h e m závadného článku; nespadá 
sem však pHpad, že by měl 'obžalovaný ve svém postavení nepříjem-
nosti, neuveřej,uH-li by článek čís. 5563, 
k du'kazu omluvitelného' omylu nepostačuje, opírá-li se tvrzení o jeho 
omluvitelnosti o zcela všeobecné, ryze SUbjektivní úsudky ji;ných os'ob 

č is, 5576, vydávání v posměch je trestné podle § 1 záJkO'na ,čís. 108/1933 Sb, z . 
a n., dotýká-U se ,lidské hodnoty napadeného způsO'bem" jímž může 
napadený v očích jiných lidí ztratiti na předpokladech vážn.osti a úcty, 
na niž má nárok podle své osohnosti, svých v,lastností a svého smýš
leni; dů'kaz .pravdy a omluvitelného omylu nepřichází tu v úvahu, ježto 
se může pojmově nésti toHko k uvedeným neb sděleným skute,čnostern 
(§ 6, odst. 2 zák, čís. 108/1933 Sb, z, a,",) č i s, 5585, 
pod pojem skuteonosti ve smyslu § 2 zákona čis, 108/1933 Sb, z, a n, může spadati i vinění z určité nečestné nebo opo;vržlivé vlastnosti nebo' 
z taikového smýšlení; diíkaz pravdy ,nebo omluvitelného .omyht musel 
by se tu nésti ok určitým návětám, na jejichž základě jevil by se úsudek 
ospravedlněným ~§ 8, odst, 2 z~k{}na čís, 108/1933 Sb, z, a .ll,) Č i s, 

5585, -o připuštění důkazu pravdy (omluvite1ného omylu) není třeba 'fozho-
dovati formálně zvláštním usnesením čís. 575-6. 
jde-li o obvinění z určité nečestné a opovržlivé vlastnosti nebo z tako
vého smýšlení, mohou pro úsudek o zdařilosti důkazu pravdy (omlU
vitelného omylu) ,p,řicházeti v úvahu jen Skutky obvinění 'o~pravedlňu
jící (§ 8, odst. 2 zákona -o ochraně oti), pokud tu ·byly již v době -obvi
ně,ní ne:bo 'v .přimě,řené době předcházející; nemohou však přijíti v úvahu 
skutky z doby časově době ,činu ta:k .odlehlé, že by z nich vzhledem 
k uplynutí drahné d,oby ne'bylo lze souditi na vlastnosti, povahu a osob-
nost ,obviněného v době činu čís. 5756. 
v nabídce dukazu pravdy je obsažena nabídka důkazu omluvitelného 

omylu čís, 5757, 
dovolává-li se odpovědný redaktor, pr-oviniv se zanedbáním povinné 
péče, beztrestnosti z důvodu omluvitelného omylu, nepadá na váhu jeho 
SUbjektivní přesvědčení ,o -pravdivosti uvedených nebo sdělených sku-

tečností čís. 5757. 
byl-Ii čin spáchán způsobem uvedeným v § 6, odst. 3 zákona čis, 1081 
1933 Sb. z. a ,fl., vyžaduje, se :}c beztrestnosti z duvodu § 6} ods-to 2 
lit. b) cit. zákona _ ačli nejde -o uve,řej.nění 'V zájmu veře}ném - nejen, 
a:by se uvedení nebo sdělení skutečností, o jaké jde, staI-o k obhájení 
dáležitého zájmu soukromého, nýbrž i, aby ta:kové ,činnosti by,lo P 0-

tře b í k dosaženi onoho účelu čís. 5704. 
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připouštějí-Ii okolnosti, jichž se pachatel trestného cinu podle § I 
nebo 2- zákona: o oehrané cti dovolává k dukazu omluvitelného omylu 
nejen závěr o pravd.ivosti urážlivého tvrzení, nýbrž i závěr opačný, ne~ 
stačí k beztrestnosti pouhá možnost první eventuality, nýbrž musí býti 
odůvodněno, že a proč je první eventualita pravděpodobnější než druhá 
do té míry, že přes to, že ani druhá eventualita není vylouče,na, přece 
lze říci, že hyly dokázány okolnosti, pro něž skutečnosti, o které jde, 
bylo lze ,pokládati nejen vůbec, nýbrž d ů vod II ě z-a pravdivé čís. 5750,' 
tvrdil-li pa,chatel', že urazený spreneveril sverené mu peniaze, nestačí 
k důkazu omluvitel'ného omylu, dokáže-li sa, že ieh nevyúčtoval 
či s. 5764. 

pravdy: ,nejvyšší snud může sám řešiti právní otázku, zda se obžalovanému 
podařil dů,kaz pravdy, přezkoumal-Ii odvolací soud skutková zjištěni 
soudu prvé stolice; nevadí, nepřezkoumaHi i zmíněnou otázku právní 
či s. 5485. 
pojem a 'rozsah skutečností života soukromého ve smyslu § 7, odst. 2 
zákona o -ochraně cti (čís. 108/1933 Sb. z. a n.). Bylo-Ii ,něčí chování, 
o: sobě rázu soukromého, uvedeno ve vztahu M oprávně,ným zájmům ve
řejným, přestává býti věcí života ryze soukromého čís. 5554. 
vydávání v ,posměch je trestné podle § 1 zákona čÍs. 108/1933 Sb. z. 
a n., dotýká-li se lidské hod1tJOlty napadeného způsobem, jímž může 
napadený v očích jinýoh lidí ztratiti na předpokladech vážnosti a úcty, 
na niž má náro,k podle své osob:nosti, svých vlastností a svého smýš
lení; d6kaz ,pravdy a omluvitelného omylu nepřkhází tu v úvahu, ježto 
se může pojmově ,nésti toliko k uvedeným neb sděleným skutečnostem 
(§ 6, odst. 2' zák. čis. 108/1933 Sb. z. an.) či s. 5585. 
pod 'Pojem skutečnosti ve smyslu § 2 zákona čís. -108/1933 Sb. z. a n. 
může spadati i viněni z určité nečestné nebo opovržlivé vlastnosti nebo 
z takového smýšlení; dí\:kaz pravdy nebo- omluvitelného 'omylu musel 
by \Se tu nés,ti k určitým ,návětám, na jejichž základě jevil by se úsudek 
ospravedlnčn}'m (§ 8, -odst. 2 zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n.) čís. 
5585. 
o připuštění d6kazu pravdy (omluvitelného omylu) není třeba .rozho
dovati formálně zvláštním usnesením či s. 5756. 
jde-Ii o obvinění z určité nečestné a opovržlivé vlastnosti .nebo z tako
vého sm}'šlení, mohou pro úsudek o zdaři,)osti důkazu pravdy (omlu
vitelného omylu) přicházeti v úvahu je,n skutky obvi,nění os:pravedlňu
jící (§ 8, odst. 2 zákona o ochraně cti), pokud tu byly již v době ,obvi
nění nebo v přiměřené době předcházející; nemohou však přijiti v úvahu 
skutky z doby časově době -činu tak 'Údlehlé, že by z nic·h vzhledem 
k uplynutí drahné doby ,ne-bylo lze souditi na v.Jastnosti, povahu a osob
nost -obvině,ného v době činu čís. 5756. 
v nabídce důkazu pravdy je obsažena nabídka důkazu omluvitei'néha 
omylu č i s. 5757. 

Důležitý zájem soukromý: pojem čís. 5563. 

Exekuce: střetla-Ii se zástavní práwa berní a soudní tak, že bem-i-zástavní právo 
předcházelo soudnímu, a nepostupoval-li berní úřad podle § 369, odst. 1 
zákona čÍs. 76/1927 Sb. z. a .o., zaniká soudním prodejem dříve nabyté 
bemí zástavní právo na draženém předmětu a berní úřad se může se svou 
pohledávkou státi jen účastní;kem soudnHlO rozv-rhu tak jako smluvní věřitel 
či s. 5529. 
je-li dlužník v berní exekuci osobou rozdílnou od dlužníka v exekuci soudní, 
není vyloučen z dražení v rprodejovém řízení soudním; vydražil-li dlužník 
v exekuci bemí zabavený př-edmět v prodejovém ,řízeni soudním a dispo
noval-Ii pak s předmětem vydraženým, neodňal Hm úřednímu 'nakládání ber
ního úřadu předmět ještě zabavený (§ 3 záJkona o trestech na zmaření exe
kuce) č i s. 5529. 

- hrozící: čís. 5515. 
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,. (. ho výkon 
. 'ho exe'i.útora ku prevedeniu exekucle .)e. ráv~ 

kútor berný: oprávnel11e berne , Vl XL:1914) nezávisí od matenalne] sp 
fxe ·e »po práve« v smysle § 1.zak. c . 

hosti dai1ového predpisu CI s. 5681. 

. ebo falšování veřejné 'listiny čís. 5733. 

f
alšování listiny veřej~é: r:~podobe,.ndl n >:: 199 lit. d) a přestupkem podle § 320, 

rozdll mezI zloc1'Oem po e ~ , 
lit. f) tr. zák. či s. 573~. . 

finanční stráž viz str á ž fl ,Jl a n c n L 

b .. ;' \)řisti 1l1 ,v -l-' nez,námoH mu O'SO' u, uz . " 
Hajný: ~~ísl ežn,Ý lepSy-n~h~aj.~ý P~:d~l~~~~iie~.az~~~?~~~§t1 6s~a~riciz~~ zi~~~n~J~~í~~u j~:ll~~ 

pn esmm. , ... " 'hrany podle o·· . trni tak 
a bydliště; při tom P?ZJ.V\OC meií ~ykáza,n)lch služebními P?Vl~n?~ 568Q' 
mu p-řiznati jen, vybocuje- ,I z f ro tuto dobu věcně za pře-ruseny CI s. ,. " 
že lze služební výkon poklada I P (- r 'ho hájni'ka) smerujúci k tomu, ah) 

Hájnik: je po práve úko~ str~ž~~O'~ver;rj.s~i~:u~eí pri -spác'haní pol'ov,nickeho pre
bola zistená totoz~oS~1 XXr1883) čís. 5504.. ránu vrchnosti. 
stupku (v. §. 4~h za~~ad~íka« nie je tot-ožn)'. s ,pojmom 'ú~o~ určenie pre 

~~;'~~h~,~~r~~~~/ háj.ni~ .na súkW~~~~ ~a§et!~i ~~~~t, 'nie je verejným 
vere}né b'laho ale'bo zaujmy vyme , 
úradníkom čís. 5505. , ' Asobený spoluhráčovi poruše,n1m pra-

Hráč: hráč je trestne zodpovedny za uraz sp , 
vidiel pre hru platných č í s~ ~58\0. , e smyslu § 13, čís. 1, a1. 2 zákona 

, . hromadem z,)rai1l vb' v í s 5548 
Hromadění zbraru: pOlem brky předpokládá nutné více, z' ral§ ~3 'v 1 ~1. 3 zá-

ri~ ~~~~~'~~í j~~~nél zbr;ah~t z~eÚ;~l~l~Vi~~~d~J:e § 5 tr: ~~k.' na tomto 
kana na ,ochranu repu 1 Y j 

5548 • 1 I 1 zák,ona na 
zloč1nu ,č í s.;, . _' . e zločinem podle ~ 1.3,y~. . a, 
opatřem rucmho granatu hll d u' čel opatrem Cl s. 5548. , 
. bl·ky bez o- ,e Ll na , b že zb-ra'1 ochranu repu; I' , , ' víe-Ii ohrozena oso a, . 

. b·t . strelne1 zbrane, ne V , -42 
Hrozba: i namiereme nena I ť'J . ,I § 347 tl'. z. CI S. 5!) . , " 

nie je nabitá, je )><hro zbou«, v ~mysve. oh bam ruky a ,predneseTI~, SIC~ 
slavné injurie, sprevfdza~~ep~ft~,~~~~nl čienI vrchnosti, nel''Z~ p~d~·a~IJstn2 

~?r~~J:~~u~~i~: ~ii~d ok~\~~s;~e~~i:~~ieid~:tff~i~;Iis:néfri~i~~~hf 
~~'o~a~i,a .n; mie~tach verejne ,pristuP~~'~ní iá~ona čí~ 125/1927 Sb. z. a n. 
časti 1 zák čís. 126/1920 Sb. z. a n. v 

--71 353 č;s 1 tr. zá1
{ : 

~ í ~-o~~u . »závažnej m~letkovej š~~:bJr(~a v v;ra~~~~e, ~ab~, ~av l:a:ila~l'. ~l~~~ 
k ?yŮ'z'be, táV~in~~k~~ed~ouvo~ ktorého pr!amo I:t~neu z:I~~"'~'~l:1 (~á~{edo~{ 
hrazal pac a?l~ h tel' len' do výhl'adu, ze z l~ u cm ' 
sta'čí, postavl-lJ p~c, a . Í'k vá škoda é í s. 559 .. ,. 
móže nastať znacna maje o .. v 

k v 's 5515 . " jež nebylo jlz. 
Hrozící exe uce: 'c t. d'k' • -kdo přivodil positivním led:nan,l~1, v domě ta:kov}f 
Hubení hmyzu kyan~:.? slm~; a rázu uvedeného ~,§ 33? tr t zadl:~v~ť~ebo tělesnou s~mo '? ~oz ~ěhOŽ může nastati n~bezpecIlro ~.IV~e' ~hodným způsobem 

s av v:c, . .., 'ch osob, je povmen pas v ~ra 1 75 
bezpecnos! )ltno~hoto nebezpeč'ného stavu. c II 5. 56 '·byte' kyanovodikem: 
o odstranem h kd hubil lmyz v ," t 
dilsledek této zásady pro to o: o ůsobem o odstraněni tohoto Z1~Ohu 
je povinen postarati se VhO?nY~e~~ým poučením zákazníka n~bo !e.: 
nebezpečného stavu ale~po~ ,!\~ proklepati a provětrati lÚžkovmy C J_ 
domácích lidi o nutnosti zv as e 
5675. 
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Imunita: není potřehí ,nového souhlasu ke stíhání člena Národního 
když po rozpuštění .nebo skončení volebního období sněmoven 
zvolen do téže sněmovny čís. 5763. 
je však potřebí opětného souhlasu druhé sněmovny Národního shrorná:ždi'nL 
když při nových volbách bývalý č.Jen Národního shromáždění byl 
do Fné sněmovny, ,než ·která již udělila souhlas k jeho stíhápi čí 
na mimoparlamentný prejav člena Národného shmmaždenia ,"evzl'ahuie, 
ustanovenie § 23 ústavnej listiny ani vtedy, sdeJ'uje-1i sa v ňom, to 
VD snemovni, a bol-li učinený va vefejnom záujme; ta-ký preja'V 
trestný ani podl'a § 44 zák. čl. XIV:1914, vložil-Ii do neho vj,TI'ník do,IDI",lky, 
ktoré neboly VD snemovni .prednesené čís. 5764. 
,právo a povinnost Č.Ieml obeoního zastupitelstva Ihlasovati o podaných lOá~ 
vrzích nezakládá pro jeho navrhující a hlasující členy imunitu proti trest~ 
nímu stíhání pro jaký,koli ,projev a usnesení sboru čís. 5771. 

Jazykové právo viz 'P r á v,o j a z y'k -o v é. 
Jednání přípravné: pouhé hlášení smyšlené krádeže četnictvu je toliko pnpravným 

jednáním k podvodu -na 'pojišfov,ně, není-,Ii zjištěno, že oklamání četnictva 
směřovalo nebo vůbec mohlo srnéřovati k :nějakému jednání, jež mělo po~ 
škoditi pojišťovnu čís. 5677. 
odevzdal-li obžalovany pachateli smrtící zbraň k provedenT vraždy, neJde 
u něho o pouhé připravné jednání, nýbrž o účastenstvo na Z'ločinu vraždy 
podle § 69, čís. 2, § 278 tr. zák; při tom nesejde ,na tom, zda obžaLovClJný 
účastník věděl, za jakých okolností bud\.'! vražda ,provedena čís. 5718. 

Kan,didát advokacie: jde o porušení cti a vážnosti stavu, dopustil-li kandidát advo
kacie, aby strana vza,la 11a sebe odpovědnost za urážlivý obsah jím seps'a~ 
ného přípravného spisu, k ,němuž mu nedala i.nfa:rmace, a p-odepře.J-:li pak, 
doplňuje konstitut obžalovaného, jehO' obhajobu, ,později však odpovědnost 
za urážli'Vá tvrze-ní vzal na sebe a potvrdil svá tvrzení jako svědek, takže 
zavinil průta:hy a pro stra::nu nepří'Znivý výsledek s,poru v otázce útrat, -
a učillli-l-li při svém svědeckém výslechu výpověď, jejíž nesprávnost byla 
zjištěna 'č í s. 300 dis. 

Katastrální měřický úřad: :katastrální měřický Mad není »úřadem« po ro'Zumu § 1 
zák. čl. XL:1914; jeho úřednik není ,členem, nýbrž jen orgánem úřadu ve 
smyslu cit. zákona 'č í s. 5713. 

- kaná-ti úředník 'katastrálního měřického úřadu, třebas jen na žádost soukromé 
strany, měřeni v rámci oprá'Vnění daného zákonem čís. 177/1927 Sb. z. a n., 
!pO:žÍvá při tom ochrany podle zák. čl. XL:I914 či s. 5713. 

Kárná rada viz řízení kárné proti advokátům. 
Kľúč nepravý: k pojmu ».nepravý kfúč« v smysle § 336, čís. 4 tr, zák Cl s. 570B. 
Knižky vkladné: vkladné kniž'ky .peňaŽ:ných ústavov sú s.p6sobilým predmetom krá-

deže v tplnej ho.dnote vkladov :na ne uložený·ch len potial', pokial' vklady 
tie nie sú viazané (vinku.lované) spOso-bom .pripusteným stanovami ,pľÍsluš
iného peňažného ústavu čís. 5726. 

Knížky vkladní: vkladní knížky vydané spo·řitelnami podle zákoné:!.. čís. 302/1920 
Sb. z. a n. nejsou, veřejnými :listinami po rozumu § 292 C.ř. 5.; v pouhém 
zfalšování takové vkladní knížky bez úmys.Ju poškozovadho. nelze spatřo
vati skutkovou po-dstatu podv.odu 'č í s, 5653. 

Kolky: podvod spáchaný odlepová'ním řádně nezillehodnocen}'ch kolků se starých 
listin a opětným jich používáním na nových listinách 'č í s, 5488. 

Komisař vládní: vládní komisař ustanovený ·na místo starosty a obecního zastupi
telstva k vedení obecních záležitostí (po rozpuštění obecního zastupitelstva) 
je vrchností ve smyslu § 187 tr. zák čís. 5546. 

K6nůsár správny: správny :komisár abce rovná sa čo do svojich úradných funkcií 
'V obore ohecného zriadenia starostovi obce čís. 5679. 
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. I d komisionářsk)'. ,.' 
omisiomiřský obchod VIZ o b ~ I,,? "', v zákone za zloči.n, kvahf1kov~~1Y 

l\. ek 'onaUzácia: bol-li trestny Cln, ozn~c~n) ~ ,pri výmere trestu bolo pou!:lté 
J{or Cl, , za rečin len v dósledku o o,, ze t vazenia, určený na preclll~ 

§u~~mtr. zIt. a vinní,kovi bol .. vJ:me;a~Yt trZisnu rozhodná lehota stanovena 
20 tr. zák.), je ,pre p:~mlcame o o o , . 

.~~e premlčanie zloči,nov Cl s.j ~512~ 'k né vytržení věci z ru:ky, neprovaz~~~ 
, v (§ 171 a násl. tr. zák.): cpou le .. ne~e . ~. . 'ké má na mysli § 190 tr. z~ .~ 

Kradez zlým nakládánírn,v r:ení j~šte na~lh~~t~fňuje proto ,pojem loupeže, nybrz 
je násilím proti veCI same a neopo 

ouhé krádeže číS." 5~35., "06 tr zák. s -kráde'ží čís. 5667. .,. k otázce souběhu ,pre:m~ .. ~o~,le §. o) nutn' m prostředkem ke. kr~d~zl, 
pokud po-ško,zení pohre?IS~e ]§'\{; tr zák .. pa·chateli, který ]edl!-a l~~ 
nelze 'pro předpis dr~'?"~t ~~t~mo kráďež ještě ,přečin podle prve ve .v 
v úmyslu zištném, pncI a 1 ., od
§ 306 tr, zák, čís, 5667, 'm tak zištném (zloděi~kém) je s~lut(~ ~60) 
při úmyslu Jak ,p?Sk~ZOV§a~~6' tr zák. tak pod predpls § 1 
řaditi jak pod ·predplS ., 

, ., 5667 "t t' odle zásady § 173 
tr. zak. Cl s. : 'ho z výrobny, je vy,pOCI a., 1 p. . ;'h v placení 
ho-dnotu lihu, odc!zene, h ':kladu nýbrž i z dane z hhu, leJI oz 
tr zruk nejen z vyrobme.. na, v; rh čís 5595. . 
p~-ct.nik~tel nebyl zpr~šte§n r;:dI~Z~) I t~\. zák: jd,e, byla-li ~te~i ~~ :a~~= 
o zamčenou vec po . e .... 'b 'ti podle umyslu mall e o, .. , 
ohatele položeJla překážka, l!Z. mnaest~čí byla-li věc v zamčene sknnce, 

t " přístup k veCl' . " 717 zen neibo z lzen .1" ~:' l'v' zámku čís. 5 -. . f' 

II niž .ne'chat maJItel trcetl k l~ v, , _kvalifikaci trestného ČJ:llU (§d \1'0 

tam, kde cena v~ci )~ ~ozho na. p;o dO' zlého úmyslu; sta-čí tu o us 

II t zák.) muSI bytt 1 ona po]a a v . 
r. . ~, 5752 v G v veCI kte-eventualts Cl s. '.,.,. b při oem vubec o ;ene , ,1.. . .. 

neuvažuje-li pachatel pre~ ~l~~~ ]~ií ~ena je mu lhostejna, pO]lma JI jlZ 
rou se rozhodl ~k~ad,n{)llb" ~ úm slu Čl s 5752. ,.' 
alespoň eventualne do sveh Yh'· na manžely rozvedene, sejdou-ll 

, § 463 tr zák se 'Vzta uJe 1 . Sk tek je posuzo-
ustanoveOl . :, ... ve společné domácnostI. u "hovy 
se znovu po rozvodu a Zl]l " hd byla-li věc odňata z usc 
vati po~le, tohoto hU~~f~~ve;~ !p;~eč:é domácnosti než!jíc~\~~~o§t 5~~ 
osoby tretJ, s ;pac .. a k' odati II soudu v prekluslV.nt ~ 
stíhání pro tento prestupe ]e P , A • 

'k ., s 5498 ., ., 'ch Ú5tayOV Sll SpOSObl-
3~~ ~an~t\r·. zák .. slov.: vkladn~ f~iJ~Kt:~~~~~v na ne uložených len 

§ I' predmetom krádeže v pIne] 1 '(vinkulované) spósobom pn-
ym kl d tie nie sú vtazane .. , 5726 pobaf, p-okial' v a y , v' eňažného ústavu Cl S. .,. , 
pusteným stanovami pnsl~sneh~tť len Vri krádežiach a nel'ze jej POUZIt 

." t cia zásada § 335 tr. z~k. p 
~C\:ých trestných, čit;~:; č I s. 57~~. 336, čís. 4 tr. zák. čís. 5708. , 
k POj·mu »nepravy kluc« v srny §'k' dana' keď uj·edname vlOmkov 

36 v' 6 tr La . Je, . v ne-
kvali~ikáci:a p~d~a ~ 3 krkd~l~i v d~be dohody an: ~lies.~e 1~01 ~~~ovJnutie 
smeruje na pac ,ante .. k uznat' na tMo kvaltf~kac1U, 1 .:- 1 0'1 "itosti na 
označených; nelze vsa , 'h t' pri jednej a telze pn ez, ., 1 

o krádežiach, ktoré s~.;na]Uča~a~ ~ri ktorých neurčenými os;.avaJ~ál:~ 
určitom mieste a v urc~ am , . akračovanie v trestno'ffi ~ln.e. 

b ktoré majú byt okradene, Ph" duhu ktoré ohrozU]'U alebo 
~s~h~~e .ojekol'ko trest~ých čmntostt.:~y' o;reáv:y statok a prejavujú .rov~ 

• " rovnakým sposobom eJ,1 1 
porusu}U v , 72 ..-' 
,naký úmysel ·c t s. 55 .. : .kvalifi:kovanej podl'a § 336, C1.S. 
skutková podstata zlocmu krádeže, 
tr. zák. čís. 5708. ...' 

. v'· bv-ině'ní krlve. , 
Křivé opvmem VIZ o· dl § 199 a) t 1'. Z a k. 
Křivé svědectví viz pod vod P o e 
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Lehota: hol-I" t '>-
1 restny on Označe' . 

za p r'" č" II I . ,ov v zakone za z 1 v. 
tr. zák'- a j vin~r v. dósledku 'toho, že pri vvme; CIO, kvalifikovaný . 
tr. zák') . ' kovl bol vymeTaný trest v~( . e tr~sttl holo pouŽité § 

y • ) Je pre ,premlčanie t h t Y' zema, urce,ný na V' , 

mlcanie zločin ov čís 5512 o ,o o Cinu rozhodná Jehota st prec~ny (§ 
formálně správné rozilo '. . ' , anovena pre 
vyřízena, mUže b "ti ?'0,!ltl nejvyššího soudu kter\fm v 

~tav, pode.ně 'v ;lkO~~.e~F~'~Y je,o na zá~dadě Údosťi o ~~la ,vee yravo,platně 
do zá~onné lhůty k 'PoJán;u e § 4?4, odst. 1 tr. ř. čís. 5~~;cenl v přťdešl~r 
hyl SpiS, Obsahující o favn ?pravn~ho prostředku se nevčíti '~io 
S~udlJ, dopravován p~~to kY prostrede·k [i adresovao\' fl e ~ ,bal' P? k!erou 
nym soudem . ~.' ,ll sou.du pří S lu š n é . pll S U sne m u 
5540 Jesie v zaknnné Ihútě odeslán pc't mll, byl-h ·oním .jJepří~luš 

. ·s ou soudu P·'sl v, -.-
zanechal_li doručo r • •. . fl USll emu čís. 
vzdialen' . \ atel zaslelku adresova,nú f( I 
P:osUdzo.~a~f v~:~)~~Ostf~~~št'a;h dospelém~l členo~~ (je~~,' dk~~ ;bol "Lt dlhší čas 
slelky počítat' Onen deií k~~~.~ ~pra~n.eho prostriedku za ~ecffod":ol, !re~a pri 
nOm domácnosti sJ(Utoč~e ~d Oda ~a~I~lka adresátovi po jel'o r,ucenm }á-
odvolatel' . A ovz ana Cl s. 5600 ' navrate cle_ 
• A. nel11USl důvOdy svoJ'h d . ' 

nle maze tak učinit' . .' o o volama uviesť hn d' .. 
:' ktorej mMe dóvo~ v O~nl1de~nej Jehote, stanovenej ve § f~~ Jeho ohláse,ní, 
1 na d'alšie dóvod y G volallla, udané pripadne r" , odst. 2 tr. p. 
štátne zastuPite1'5{: alebo né'~ ďalšie časti rozsudk~ lč'~e:o 5~~,~ásení, rozšÍrit: 
však postúpilo s i vo zasta~J.lo u~nesením sto ova' . -. V' , . 
miernejšie kvalififoSY o:~r~snemu sudu k potresfaniu me bpr~ zlo~1.ll, zaroveň 
ného rozho,dnutia OVkan~, 'lehot~ § 581 tr. p. treba tu ~o::~t o~aneho pre 6n 
bylo-l' d' , r: ... ne 10 sudu čís. 5663. Cl al od pravoplat_ 
v 1 ,sou nI VyzVaTII rpodle § 42 
skozeTIemu a potom ' , ' odst. 4 tr. ř. 5lov d, ,v . 
stupci, jest počítat' -. bez ,zak?nného podkladu ~ .o:u~eno J:en~,rve po
kona, od do,mče.nÍ ~y~~~~~enn~klhutt.l~ předepsanou v t~~~o o ftravl1lmt~ zá
ak ide t . V' 1 pos ozenemu čís 5718 II ,anovel11 zá-

o restne Cl11y proť ť ". 
o ochr' cti n v 1 b ' 1 C 1, ktOl"é sa stíhai' dl' 
loby l~hota § f; °o~stVeJejl:t'Ú, a,však so zmocne~l~~nť° ne;I~~' 14, odst. ? zák. 
zmocnením' ' " Cl,. zak.; také žalo.b .~ 1 pre podanle ža
pre Gb'ektívl~ po uplť,nu.tJ tejto lehoty, a to' db moz.no podal' s vykázaným 
vid' tie~ 1 h li ~ premlcanJe trestného činu (§ l3 ,~dJYt·nutJ~ 1eh.oty ~t~novene:j 

L~".r '('I a. , s. 2 CIt. zak.) C I s 577? 
=ua. s a ny obvod ' . -. 

v. ny: zločin podvod d' 
zladal a prijírnalli Vt't u po la Si 50 tr nov a § 381 
prehliadky mrtvol a s a ny obvo.dný le~kár od ~trán 'pr 'f ,', čís. 2 tr. zák., 
čís. 5654. za povolemť pohrebu pred tJ. 1 o }pravne od-meny za 

Lesný hájnik vid' I ,. . P ynuÍ1m pohrebnej lehoty 
, v 1 a J n II k. 

Lekar: přečin podle § 335 tr 'k ' 

Lhůta: :~;~;t;; ~~~:ih§;~r~~~~~1::~~,~~:;~{~~n7;:;~~~\~kl;:cat~~~: ~or~ed~h ťl oše-
_ d t . ~ e 30 tr. zák. čís. 5498 . za . Je podatI II soudu v pre-

ne O's avIl-ll se obžal ,': . 
vzdání se op . ovany k hlavnímu pře1íč" ' . 
ným uPlyn~1:~~V~~Ch pr?stř:dku prohlášením Oh~~;c~:?astav.á právní úči,nek 
prostředků čís 5~~gne Ihuty, kterou má obžalo~an' y~' ~f.~rz ~eprve mar
okolnost v . , . y o 1senl opravných 
• v v v' ze opravny prostředek bl' 
Jeste pred započetím lh o Y poda,n po vyhláše ' . 

~ěůC~:é~u vyřízení ,oprav~%t~~ro°it~~~~t ~1~OsSt~~;5k lJrče~~, 1~:~f~~U'z:::~~ 
II provedeni zmate v • t'V '. 

vyhlášenéh v, cm s lZllOsti podle § ?g- d 
tr. ř, 'Počín~ ~ě~~rntomnosti obžalovaného a je,~u o d~t. ! tr; l. do rozsudku 
žádostí obžalované~~de dnv~ opově-di zmateční stížno~~ceneho podle § 269 
stížnosti a za do ,; ,za znzení zástupce chud)lch k a neprodlužuje se 

Hlcem mu opisu rozsudku' nemzh dll. pr?vedení zmateční 
, o uJe, ze ke zřízení zá-
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stupce chudých a doručení mu opisu rozsudku došlo až po uplynutí lhůty 
ku provedení zmateční stížnosti proto, že usnesení, jímž byla žádost obžalo
vaného za zřizeni zástupce, chudých zamítnuta, bylo k .1eho stížnosti zrušeno 
Č ; s, 5587, 
soukromý žalobce může podle § 112" odst. 3 tr. ř. učiniti ve lhutě určene 
k ,podání o,bžalovacího spisu návrh na dO;plnění přípravného vyšet.řování, 
při čemž nerozhoduje, zda jde o lhůtu po prvním či pozdějším uzavření pří
pravného vyšetřování čís. 5617. 
vyhoví-li vyšetřující soudce nebo 1"adní komora návrhu soukromého žalobce 
na doplnění přípravného vyšetřování, stávají se usnesení vyšetřujícího soudce 
o uzavření přípravného vyšdřovánÍ jakož i sankce na nezachování 'JhMy, sta
novené k podání obžalovacího spisu (§ 112, odst. 2 tr. ř.) právně bezúčin
nými čís. 5617. 
byl-li však dopli'1ovací návrh soukromého žalobce radní komorou zamítnut, 
srní býti v :nové lhůtě podán jen obžalovací spis, nikoli další návrh na do
plnění přípravného vyšet,řování čís, 5617. 
zmateční stížnost, podaná ve prospěch obžalovaného jeho manželkou u vý
konu jejího samostat.ného práva podle § 282 tr. ř., je opožděná, nebyla-Ii 
opovčdčna ve lhůtě stannvené v § 284, odst. 2 tf. ř., třebas ,byla oz.načena 
jako doplněk včasné zmateční stíž,nosti obžalovaného čís. 5668. 
počítání ·lhůty k obžalobě při 'pokračujícím trestném ,činu podle zákona čís. 
111/1927 Sb, z, a fl, čís. 5747, 
viz též leh ota. 

Listina verejná: při padělání veřejných li.stin zákon vůbec nerozlišuje, zda jde 
o listiny, v nichž se právllÍ ,poměr, jehož se týkají, řeší prozatímně .nebo 
koneóně 'č í s. 5491. 
jednací číslo na veřejné listině je podstatnou skutečností ve smyslu § 394 
tr. zák.; opatřil-li veřej-n)1 úředník listinu, kterou sepsal v oboru své 
úřední činnosti, vědomě nepravým jednacím číslem, jde o zločin podle 
§ 394 fr. zák, čís, 5491. 
doručný list, opatre.ný podpisom obecného doručovatel'a, je vere}nou 
list~no.u; ,padelal-li vinník podpis prijemcu na doručnom lis,te 'pred tým, 
než obecný doručovatel' sám doručný list podpísal, nedopustil sa ,pade
delanía verejnej listiny podťa § 391 tr. zák., ale spáchal prečin podl'a 
§ 400, odst 1 tr, zák čís, 5522, 
podl'a § 7 nariadenia mini,Sterstiev orby, priemys'lu a obchodu čís. 40.000/ 
1888 dobytčí pas je verej,nou listinou, ktorá slúži ako prcukaz vlast
níckeho práva k zvieratám v pase označeným, dosvédčuje kh zdravotný 
stav a to, že predpísaná kontwla dotyč,ne obchodu 'so zvieratmi bola 
prevedená; označenie- vlastníka zvieraťa je podstatnou časťou dobyt
čieho pasu čís. 5550. 
maturitní vysvědčení je Jistinou veřejnou čís. 5611. 

veřejná: dokud se o.pisy originálů úvěrních listin, připojené ke 1mjlhovní 
žádosti, 'nestaly vidímací a zalo,žením do sbírky listin integ-rující sou
částí pozemkové knihy, nemají Ipov3'1hu veřejných listin a jich zfalšováni 
nemuže býti kvalifikováno za zločin podle § 199 d) tl". zák. čís. 5557. 
zločin podvodu podle §§ 197, 199 Ht. d) tr. zák., spáchaný zfalšováním 
pohraničního ,průkazu Ipro malý pohraniční styk Čl s. 5623. 
vkladní kní,žky vydané spořitelnami ,podle zákmla čís. 302/1920 Sb. z. 
a n. nejsou veřejnými listin-ami po ľozumu Si 292' c. ř. s. Čl s. 5653 . 
v pouhém zT.alšování takové vk'ladní knížky bez úmyslu poškozovacího 
nelze spatřovati skutkO'vO'u podstatu podvodu čís. 5653. 

Lítost účinná: vládní komisař ustanovený na místo starosty a obecního, zastupi
telstva k vedení obecních záležitosti (po rozpuštění o'becního zastupitel
stva) }e vrchnosH ve smyslu § 1817 tr. zák. čís. 5546. 

Loupež: k pojmu )ublíženÍ í'ikutkem« podle § 190 tr. zák. čís. 5635. 
po.uhé nečekané vytržení věci z ruky, neprovázené zlým nakládá:ním, není 
ještě ,násilím, jaké má na mysli § 190 tr. zák.; je násilím proti věci samé 
a neopodstatňuje p.roto pojem loupeže, nýbrž pouhé krádeže čís. 5635. 
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nebezpečnou pohrůžku bezodkladn' ,., Y' s~.nou ~a účelem zmocněni se ci',/~ěc~aSIin~ť c.mem (zbitím holí) 
~~k'J n1~oli pod §§ 1 a 2 zákona ~ čís. 3bgffij' ~~~le, SJbe podřaditi ~od §' 

, ,.. C.l s. 56:& ' . z. a n, a § 460i tr. 

Lupez: : ~amierenje neJ1abitej strelne' " . 
llle Je nabitá, je »hrozbou« v srAy~r:a§j4;ete-h ?'ryrozená osoba, 

_ pojmový rozdiel medzi lú ežou . ," r. z. c l' s. 5542. 
tr. zák. p,rest. v z'není § 5f tr " vyd!~racstV'om a prestupkom podl'a § 
s~utok. že obžalovan)' vnik~l oov. Cl s. 558

1

?, 
posobenj'a bol poškoden' b"t' do ,..domu poskodeného, že za jeho 
tar:ia jeho domu, nie .,/ ~~h ~ri; a ze sa obž!llovaný potom zúčastnil 
peze v smysle § 50 ) ~ t} yodporovamTI1 a usna:dňovaním 
staty zločinu lú,pež~' ;~~l'a §§ ~~., 3~~ uskut~čnenirr: s.amej ~k;ltk~~~::'~ 
id,eáfní souběh zločinu lou, eže k ' .. " ods,t. 2. tr. zak. čís. 5626. 
z~k. :se zločinem neb pře~nem ~:lť:~ovan~_:odle, § 34~, odst. 1, čís. 2 tr 
z~~. J.e yyloučen čís. 5662. e o pos ozem na tele pOdle § 301 t . 
vId tlez 10. II P e ž. r. 

dieť.aťa: manželskS' -otec pokial' neboJ: ' skej moci, nemaže da dopustit' 1 v.sudolffid pravoplatne zbavený otCův 
_ po subjektívnej strá';,ke vY'žaduj~ o~m~ Plo Ja § 317 tr. zák. či s. 5749-

. domle protiprávnosti činu či s. 5749. z ocmu podYa § 317 tr. zák. ve: 

Ma~lp~ant dobytčích pasov: č i s. 5506 
Marent exekuce (zákon ze dne 25 květ~a 1 v, v mětu majetkového' ve srn 8?3, C1S. 7~ r. z.): »OdstraněnÍ« před .. 

uskutečněno i tím že dlu v ~s u § \ zakona o maření exekuce je 
!el t:0d}al přIkročiti k za~~~~n~a vy onu v exekyce, když vykonava-
leJ tretI osobě proh níž byla On?;1O predmetl1, odevzdal (hodIl) 
tohoto činu Jd~ o dokonan ' rovne~ vedel!a ~x.ekuce. U pachatele 
se vykonavatel potom Pře~~~et~tny cm 1 n!~oh Jen Ol pokus, i když 
vzdal-li se dluv 'k zmocm Cl S. 5479. 
tpostatné výděl~IČ~én~Ji~~okst1°~au p~ce!1v 11osPOdářskými poměry, sa
zová-n za: nezaměstnan '1 I uce ,em, aby mohl býti pova
a n. a aby tím dosáhle~o ve smy~!U' z!lk.?,!1a čís. 34j1g3'4 Sb. z 
~e~ovitosti, jde o mařen~k~~~u~:n;,~~~e Jl~ ťuc~~é dražby svých 

ve
v 
n~ 1888, čís .. 7-8 ř. z. čís. 5502' ~ za ona ze dne 25. 

marem exekuce podle § 1 zák II - ;", čI,enové družstva s ručením neo~r:e CIS., 78/~t5B~' ř. z., postoupili-li 
~lchne~názích, svoji usedlost či's. z~;r;,' ere se octlo v plateb-

55f~.Jmum »hrozící exekuce« a -»věřitel«. Subjekhvní stránka čís. 

nemovitost stává se bezcennou ve Sl '1,' . 
exekuce i hypotekárním zatíY , . ,~nys u § 1 zakona o maření 
dluhů po právu jsoucích 'e_ír~'!l1, .mll'~e s:- ... tak ~t.átí i zavtělením 
byla zaíVtělena ve výhoddějším Jevl!°~rze veptel,v le~?ž pohledávka 
~t~any hrozí exekuce nenaléhal, po:~., 1 kel sko,?e- ventele, s jehož 
c ~ s. 55~3. ' na JeJI zap acem a nežáda.I zajištění 

str,etla-h se zástavní práva bern' , . v pravo .předcházelo soudnímu I a soudm tak~ ze berní zásta:vní 
§ ~-69, o~~t. 1 zákona čís. 7í6Ít ~27n~bostupoval-_h 1;>e:-ní úřa~' podle 
deJem dnve nabyté berní zást ' . ,z. a n., zamka soudmm pro"
a berní úřad se může <;, ~Vl1l pra,:o na dražehném předmětu 
soudního rozvrhu tak j~:o s~~lutn~hle;!.~t~o~ .státY jen účastníkem 
je-li. dlužník v berní exekuci os' ven e, c 1 s. 5529. 
kUCl soudní, -není vyloučen z dr o"b0l! J"DzdJlno.u od dlužníka v exe
~ydr~žil-li dlužník v exekuci ber~ient b pro~el~'vém v řízení soud-ním; 
nz.:-l11 soudním a disponoval-li kza a~eny predmet -v prodejovém 
odnal tím úřednimu nakládání ba ,~pr,edmetem vydraženým ne
vený (§ 3. záknna o treste h ernl}o yřadu předmět ještě ~aba,.. 

Maturitné vysvedčenie viď p dl' c. na .zmarenl exekuce) čís. 5529. 
a e anle listiny v,erejnej. 
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M.ěnění seznamů voličskych: k s.ubjektivní podstatě přečinu podle § 58, odst 1, 
čís. 4 zákona ze dne 29. února 1920, čís. 123 Sb. z. a n. sta'čí již zaviněné 
jednání proti tomuto zákazu, i když si -pachatel trestnosti svého činu nebyl 

vědom čís. 5503. . 
Misto spáchaného činu: skutková podstata: přestupku podle § 506 tr. zák. se naplňuje teprve bezdůvodným nesplněním manželského slibu; je proto místně 

příslušný soud, v jehož obvodě obžalovaný odepřel splniti manželsk~' slib 

či s. 5723,. 
Mladiství provinilci viz p rov i'n i 1 c i m \ a1d i stv í. 

Nadržovanie: manipulanta dobytčích pasov, ktor~' pri vystavovaní dobytčích pa
sov sám nesprávne postupoval a potom v tre-stnom pokračovaní proti oso
bám zúčastneným na padelaní pasov j-ednak navádzal svedka ku krivému 
svedectvu (§ 222 tr. zák.), jednak i sám ako svedok falošne vypovedal 
v úmysle, aby od seba odvrátil podouenie z trestného činu, nel'ze okrem 
pre zločin podl'a § 2212: tr. zák. uznať zároveú vinným i prečinom nadržo
vania oným osobám podl'a § 374 tr. zák. čís. 5506. 

Nadržování věřiteli: výsada. druhé věty § 4'86 tr. zák. platí i pro orgány podniku 
(odSt. 1 § 486 c) tr. zák.)'.ra pro osoby samostatně věci věřitelovy ve-
doucí (odst. 2 § 4t8!i cl tr. zák.) či s. 5492. věřitel je beztrestný ve s:myslu druhé věty § 4S5 tr. zak. i tehdy, při
měl-li dlužníka k čin-nosti v § 48'5 tr. zák. uvedené upominkami, žalo
bami, exekucemi a p-od. A však stalo-li se ta'k prostředky v řádném 
styku neobvyklými, tedy takovými, jichž užití by se jiní slušní věřitelé byli 
l1va:rovali, ba dokonce prostředky příčícími se přímo dobrým mravum, 
dlužno jed,nání věřitelovo' kvalifikovati jako spoluvinu 'na přečinu podle 
§§ 5, 485 tr. zák. č i s. 5492, 
nejde o zločin poškození cizích věřitelů podle- § 205 b) tr. zák., nýbrž 
o přečin nadržování věřiteli podle § 4'85 tr. zák., n.adržoval-li orgán pod
niku jeho věřiteli, aby tento uplatněním pohledávky, které není, obdržel 
v rámci své p.ravé pohledávky v konkursním řízeni na škodu jiných vě
řitelů vice, než by jinak na něho připadlo; ner,ozhoduje, jakými pro
středky se nadržování věřiteli děje čís.. 5673. 

Nástávaiúca exekúcia: jde o stav před nastav.ajicí exekucí ve smyslu § 386 tr. zák., 
i když žaloba v době činu nebyla ještě podána, mohl-li je-n vinník při, n-e
placení dluhů a hrozbě' žalobami v nejbližší době očekávati, že bude na 
žádost věřitelů vydáno soudní rorzhodnutí 'Ů jeho- povinnosti dluhy zapla-

titi čís. 5603'. 
Navádzanie ku krivému sv,edectvu: manipuhnta dobytčích pasov, ktorí pri, vysta

vovaní dobytčích pasov sám .nesprávne postupoval a: potom v trest
nom pokračovaní proti osobám zúčastneným na padelaní pasov 
jednak navádzal svedka ku krivému svededvu (222 tr. zák.), jed
nak i sám ako svedok fato-šne vypoveda'l v úmysle, aby od seba 
odvrátil podozrenie z trestného činu, nel'ze okrem pre zločin podl'a 
§ 222 tl'. zák. uznať vinným i prečinom nadržovania on)lm osobám 
podYa § 374 tr. zák. či s. 5506. 

_ _ _ ke skutkové podstatě zločinu podle § 222, odst. 1 tl'. zák. se s hle
diska subjektivního vyžaduje, aby pachatel jednal úmyslně a aby si 
byl vědom, že žádá od svědka nepravdivé svědectví, t. j. že sv~dek 
má potv,rdlti nepravdivé skutečnosti; nevyžaduje se též vědomí 
svědkovo o nepravdivosti svědectví čís. 5,582'.. 

Navrát-enie v predošlý stav: formálně správné 'r'ozhodnv.1:í nejvyššího soudu, kterým 
byla věc pravoplatně vyřízena, může býti změněno jen na základě 
žádosti o navrácení v předešlý stav, podané v zákonné lhůtě § 464, 
odst. 1 tr. ř. či s. 5532. 

_ ._ _ o žiadosti za ospravedlnenie, ktorou -sa obvinený adv,okat domáha 
nového zahájeni a pojednávanial, prislúcha rozh-o-dnúť disciplinár
nemu súdu prv-ej stolice (ana1. § 4J65, odst. 1 tr. p.) a nie najvyš
šiemu súdu ako súdu odvolaciemu čís. 2:80 dis. 
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Náhrada za va b . v , 

č' ,z u. sta tne zaSc1upitel'stv " 
1?6. za.f.Ov~~i však postú,pilo spisy ° OZkastav!10 usryesením stopovanie 

~e o,. pre C!fl I?iei'nejšie kvalifikovan ,!esnernu sudu k potrestaniu obžalov'; 
N~hradn1 &~'~ro~~attn:~~ f.0zhodnutia okres~éh';:~~~Uu§ č~8s1. ~r66~: treba tu 

Nahr.adný žalobca súkromn' vid' v 

Námestok starostu ob • ~ z a lob C a s ú k r o m fl ý. 
1886 k ce. namestok obecnéhO' t t 

' I?redstavenstvu obce a 'e ted vS ams II patrí podl'a zák. čl. 
;~~tgU v jeho starostenským funkciachY ke 1,C ,n o m vrchnosti; zastupuje 

N " k :J . , e Je starosta zaneprázdneny' 
alo Soukromopra' '. b . 

• ) Vut. yl-h civilním dk 
r. vyoškozenému již přiznán _ fOZSU em SOukromoprávní nárok 

, v nzení trestním čís 5777! ne ze rozhodovati 'o tomže nároku opěÍ<lvrrl' 
Nasilie proti orgánu vrchnosti. ·d· ' .. 

d t . 1 e o naslhe proti org' h 
o s. 2 zák. čl. XL'1914 trh Ir' <;tnu vrc nosti v smysle 
oso bu, voči ktore' 'onen' ',a- - I vmlllk z rúk orgánu vrcllo{lSti: 
lan,ia čís. 5659. J organ konal právny výkon svojho povo_ 
soachal-h vlllník pll teJ'ž 'I Y' • 

vrchnosti (§ 4 odst 2 'ke ~n eZltosh násilie Jednak proti' 
b ' I '" za. cl. XL'1914) d . 

rafli a 0!len o~gán vrchnost! (§ 9 § ,le nak prah .osobe, 
" .' Y', o Jednonasobny prečITI odl' § , 4, o~st. ? Cit. zak.), ide 

Naslll verelne: podle § 81 t 'k.' P a 4, odst. 2 CIt. zak. čís. 5755 
I ' r. za '. ukolern fmančn' tr v . 

ce lllm přestupkům (§ I? 'k ~ s aze Je, aby zabraúovala 
168/1927 Sb. z. a o.) ;,~~ž ona ,CIS. 114/1927, § 20 vlád. oač. 
vlad. nař. čís. 202/1930{ Re! ?,~ch~d~ovYlJl trestným činům 
kanu služby vyšetřují-Ii ci o ch sg~C1el:h vflllancní stráže lSOU ve 
deputátního 'uhlí. Jejich prá o v?vy preys~upek spáchaný PT<ld"iein; 
v prudkém p1lražell! těžk' ~a pn tom c: s. 5534. 
sr,atř?v~n odpor se zbranfcč" plechem Okovanych dveří může 
pnsezny lesll! haJn'·e ,1 s·v 5534. 
li1:

v 
l:řbtlhl při le~ní~ J c~.fl~avne~ za!kr:o~h neznámou mu osobu 

zllst~nl Jejího Jména l/6YdliŠt:. pr~d;estI Jly~a, četnickou stanici k~ 
tr; zak. Tuto ochranu nelze m ,pv. o~ pOzlva ochrany podle § 68 
~r.~aných služebními povinno~![l~n~h Jen'l vybočuje-Ii z mezí vy .. 

a a!, pro tuto dobu věcně z~ Py a v' z~ vZ~ služební vykon po-
<:klltecné !1ásilné vztažení fuk oófruseny c, ~ 55S~. 
bylo ... protI vrchnostenské osIbi poe V~t 81 t!. zak. vyzaduje, aby ho 
se vsak nadto státi v tÍm I . UZl o vedomě a úmyslně' m ' 
zmařen čís. 568'9 ys Ll, aby byJ úřední nebo služební' 'kUS! 
),> , '1 ' . vy on 

!1
3

;51 ne vz~až.~ní ruky« (§ 81 tr. zák). "'. 
pon ?a.ta~ Je Jim proto i drž.en' d y; ~ef!1usl .~Y~1 VIS corpore Cor
sel. nasllne odtlačiti, abv pře lhl ver., plo!l,strazmkovi, jenž je mu
nejde o skutečné 'násilné vz~c: .odpor c 1 s. 5735. 
po.dl~ § 81 tr. zák., nÝbrž ·e azem :~ky, n,a vrchnostenskou osobu 
~eJnYCh ,podle § 314 tr. zát

n ~i~ Vkn;~l:'ifvl.n' se ve 'yÝ'~·on služeb ve-
utb ;~k.onu soudního vyk~na:a~~~ a( I "Ů~ob~ tretJ (nikoliv exe-

služebnl l{~~nn~l:!~gn~t dáoytkla Jeho ~5o~~I\'r~7Is~ 5$Jf.ří), aniž se· 

~b. z·v~ n.) je chráněn p~d1: J§81
6 t~lad.~~h~ naříz~ní čís. 202/1930 

. ezpe~1 vY prodlení proveden v " za . I ten~~ate, byl-li za ne
tm: n,C

h
l CI~, 45 Věstníku ministers~ve:I~~ § ?'2 nanzení ministerstva 

ze nI o pn kazu čís 5748 1 anCl z roku 1907 beze slu-
PMle § 83 tr 'k .. ', . 

v • za .: nasilncho vpádu·e J.V". 

~!ate podle první vět.v § 8:J tr z 'kl p<?lrepl .Jen ke skutkové pod-
~~~k g~g~e druhé věty tohot~ p~r~~;~l~n(l ~}ľl1~PO~emnÍhO), nikoli 
• •• .:J. rusen mlru domovního) 
JednQ.činn~r souběh b .. 
čen čís. 569n o Ou techto skutkových podstat 

':J. není vylo u-
»násmm« podle druh' v t 
které Si.;~ porušují č~ste !vŠ~k 83 tr. zák:, nejsou pouhé nadávky 
Osoby CI s. 5699. ' neomezu.11 volnost vůle napadené 

Následky 
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o »vice lidí :'iebraných« jde tenkráte, jednají-li aspoň tři pachatelé 
ve stejném úmyslu, byť i bez předchozí dohody čís .. 5600. 
k pojmu »pokojné držby« poz·emku; nerozhoduje, že byl byt dán 
výprosou čís. 5699. 
obžalovaný není zkrácen ve svých právech, byl-li vedle rušení míru 
pozemního neprávem ·uznán vinným také rušením míru domovního, 
když nalézací soud nevzal za přitěžující okolnost, že se obžalovan)"! 
dopustil zločinu podle § 8(3 tr. zák. v -obal! směr~ch čís. 5"699. 

podle § 87 tr. zák.: k náležitostem skutkové podstaty zlo-činu podle 
§ 87 tr. zák.; jde o zločin -podle § 87 tr. zák., a to spáchaný v tu
zemsku, nabádal-li pachatel na cizím státním území dav rozvášně
n)lch demonstrantů k násilnému vniknutí na území ČSR. a házel-li 
též sám (i s jinými demonstranty) kamením na naše pohraniční 
orgány, k nimž ·kameny i dopadaly či s. 5486. 

odsouzení: k ·následkům odsouzení, uvedený.m v § 10 zák. čís. 48/1931 
Sb. z. a n. o kestním soudnictví nad mládeží, nutno čítati i nemožnost 
dosáhnouti podminěného odkladu výkonu trestu pro předChozí odsou
zení pro či'n spáchaný· z pohnutky nízké a nečestné čí -5.. 5533·. 
ustanovení § 10 záko,ua čís. 48/1'93'1 Sb. z. a n. vylučuje nejen výrok 
D ztrátě práva volebního, nýbrž tež výrok, že se mladistvý dopustil pro
vinění z pohnutky nÍ"zké a nečestné; je-li tento výrok zákonem vylou
čen v rozsudku odsuzujícím mladistvého provinilce, nemůže jej nahra
diti .ani jiný soud při opětném odsouzení pachatele pro jiný t.restný čin, 
spáchaný již po dokonaném osmnáctém -roce věku vinníkova; v takovém 
případě nepřichází proto ustanovení § 2 zákona o podmfneném odso-u
zení· v úvahu čís. 57!ff7". 

Návod: zda jde o náv'od ·k nedokonaJné vraždě zje,dnané, nebo na přibuz·nýcn, 
není p-orotnímu sboru soudnímu při vyměřování trestu (§ 138' tr. zák.) po
suzovati z výsledků provedeného řízení, nýbrž jediné z doslovu porotci zod
pověděných otázek čís. 5519. 
nál"v-od jako těžší forma účastenství absorbuje, jde-H o týž čin, pomocnictví; 
pomocnickou činnost návodcovtl lze hodnotiti jako- přitěžující olwlnost čís. 
5583'. . I . I, f:~~:~ 

Návrh: ustanove.ní § 463, tr. zák. se vztahuje i na manžely rozvedené, s.ejdou.-li 
se znovu po ro-zvodll' a žijí ve společné do,mácnosti. Skutek je posuzovati 
podle tohoto ustanovení i tehdy, byla-li věc odňata z úschovy osoby třeti, 
s pachatelem ve společné domácnosti ·nežijící. žádost za stíhání pro tento 
přestupek je podaH u soudu v preklusivní lhMě § 530- tr. zák. čís. 5498. 
k návrhu podle § 9, odst. 1 záko.na čís. 4/1931 Sb. z. a n. se nevyžaduje 
formální usnesení p-oručenského soudu; proti rozhodnutí poručenského 
soudu, že návrh na stíhá'nÍ má hýti podán, n-epříslušt nemanželskému otci 
stížnost čís .. 5631. 
zákon nepredpisuje určitú formu pre návrh v smysle § 112 tr. zák.; podl'a 
§ 90 tr. par. sa vyžaduje, aby súkromný návrh bol podaný u úradov a orgá
nov, uvedených v § 89, odst. 2 tr. por., aby v ňom bOlI· určite oz,načen)' 
trestný čin, a pokiať je to možné, aby boly uvedené údaje vzťahujúce sa na 
pachateYa a- účastníka č'í s. 5·640 . 

Nebezpečná hro-zba vh hro z b a, 
Nedokonané svádění ke zločinu: čís. 5548. 

ke skutkové podstatě nedokonaného svádění ke zločinu podle §.9 k zák. 
se ·nevyžaduje, aby pachatel označil tomu, koho ·navádí ke zločinu, také 
prostředky a zpúsob, jak má býti dosaženo protiprávního výsledku; stačí 
záměrné působení na někoho, aby byl pohnut k určitému zločinu čís. 575l. 

Nekalá soutěž viz s o II těž n·e k a I á. 
Nemovitost bezcenná: nemovitost stává se bezcennou ve smyslu § 1 zákona o ma

ření exekuce i hyp-otekárním zatížením; může se tak státi i zavtělením dlubů 
po právu jsoucích, je-li zjevno, že věřitel, jehož ,pohledávka byla zavtělena 
ve výhodnějším pořadí ke škodě věřitele, s jehož strany hrozí exekuce, ne
naléhal na její zaplacení a nežádal zajištění čís. 5593. 

Neoprávněný prodej léčiv viz pro de i 1 é č i v n e o p r á vně n ý. 
Trestní rozhodnutí XVHI. 42 
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Oběžníky: ,oběžníky určené k 
strany nes d" 'sprostredko.vaniu styku med' , ~ 
567'1 pa aJu pod ustanovenia § 5 odst 2 v, .zl pns~usnJktilli politickei 

'. . , . ,C1S.l zak.cLXIV:1914 čís 
Ob:haJce: ~yla-li zmateční stížnQ,~t oda-' v , 

~~rn~~;=ia~h~ll~OCd:l, zlízený~ ~en ;v~ ~~~~n~~~~a~~~í s~:te:an~ obžalovaného 
t h t' ,...' , ana osobou neoprá v • , zaclm soudem za
o o o ,~s~e~ení nepřípustná čís. 5~enou, Je stižnost obžalovaného do 

Odporuj1-h Sl proje bh" . 
prostředkO, • • VYD. aJce a obžalovaného C' d ' . 

vůlí Ohhá~o~au, ~~~tu~b:lá:~~h~ jako v:la:stn!~o ~o,diiniZl~ti~l P~~d~~;s~vntc~ 
pouhé, prohlášení obh" v eustanovu]e ]lnak čís. 557'5. pre 
Prá ,", aJoovo ze se vzda'v' 

, yTIWO vyznamu není-U 'v' v a opravných prostředk o • 
obza'iovanéh y' v nem nbsaz'eno oznáme' I u, nema 
prOStfedků p~~ťíe,,, znaJeč yodstatný obsah roz'S~dk~l ~~~ ~O~.flutí samot,ného 

nemu I s. 5575. ' ava se opravných 
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Obchod komisionářský: pro otázku, zda se' vůle stran nesla k ujednání komisionář
ského obchodu podle čl. 360 a násl. obch. zák. - a zda tudíž i výtěžek 
stržen~r za dodané zboží je věcí svěřenou - je zkoumati, zda prodávající byl 
srozuměn nejen s výhodami podmíněnými takovým obchodem pro zabezpe
čeni jeho pohledávky, nýbrž i ~ třebils jen všeobecně - s břemeny a po
vinnostmi, jež zákon váže na zmíněný obchod - byť i částečně jen dis.po
sitivně č i s. 5697. 

Obnova trestného pokračovania: prohlášením zmocněné~lo zástupce poškozeného 
u soudu, že se s obžalovaným vyrovnal a nežádá jeho potrestání, zanikla 
práva pOŠkozeného jako náhradního soukromého ža'lobce; to platí nejen p.ro 
původní trestní řízení, n)rbrž i pro jeho obnovu či s. 55&9. 
ustanoveni § 445 tr. ř. má na mysli jen případy, v nichž zastavil řízen~ 
s o u d, nikoli však případy, v nichž zastavilo vyhledáváni (stopování) s-tátnÍ 
zastupitelství čís. 5665. 
k dalšímu řízení ve vecí, v níž státní zastupitelství zastavilo vyhledávání 
(stopování), není třeba obnovy trestního řízení čí 5.. 5655. . 
návrh na -obnovu trestního řízení nepřekáží vyměření úhrnného trestu Čí-s. 
5682. 

Obrana oprávnená: pomsta vylučuje podfa svojej povahy oprávnenú obranu aj len 
putatívnUi čís. 5-598'. 

Obvinění křivé: křivé udání (obvinení) úředníka z braní daru ve službě je zločinem 
podle § 209 tr. zák., obsahuje-li sdělení takových skutkových okolností činu, 
které ve svém ,celku vyčerpávají veškeré zákonné znilky zločinu pndle § 104 
tf. zák.; jinak spadá jakožto křivé udání z přečinu nebo .přestupku úplatkář
ství (§ 3 zákona ze dne 3'. července '1924, čís. 178 Sb, z. a, n.) pud hledisko 
§ 3 zákona o ochraně cti čís. 5514. 
zločin 'křivého obvinění (§ 209 tr. zák. če.s.) , spáchaný vinníkem, bydlídm 
na Slovensku nebo na Podkarpatské Rusi, .podáním adresovaným úřadu 
v zemi české nebo moravskoslezské, je spáchán v t u zem s k u a nelze se 
proto dovolávati ustanovení § 12 tr. zák. slON. čís. 5715. 
i vyhledávání (stopování) je trestním řízením ve smyslu § 2128 tr. zák. slov. 
čís. 54'ť5. 

Ohžaloba soukromá: obžalobo,u ve smyslu § 2'2 zákona, o ochr. cti je i obžaloba 
veřejným žalobcem při hlavním ,přelíčení rozšířená na trestné činy, uvedené 
v §§ 1-3 cit. zákona Čl s. 5478. 
nedostavil-li se soukromý žalobce ke h'lavnímu přeUčení v době, kdy bylo 
vyvoláním započato, nastala domněnka, že ustoupil od stíhání; domněnka 
ta je nevyvratitelná a právní ÚČinky její nelze odstraniti žádným rozhodnu
tím nebo opatřením soudním; bylo-li hlavní přelíčení VYVOláním věci za
počato, má býti řizení, nedostavil-li se soukromý žalobce, zasta'veno usne
s-en~m, vydaným předsedou soudu, 'nikoli radní komornu čís. 5501. 
prOhlášením zmocněného zástupce poškozeného tl soudu, že se pO-škozený 
s obžalovaným vyrovnal a nežádá jeho potrestání, za'nikla práva poškoze
ného jako náhradního soukromého žalobce; to platí nejen pro- póvodnf trestni 
řízení, nýbrž i pro jeho ·obnovu čís. 551'39. 
rozhodující soud má vždy samostatně - beze zřetele na rozhodnuti obža
lobného senátu - řešiti, zda byla podána zákonná obžaloba čís. 5718. 
byl-li obžalovací spis náhradního soukromého žaJlobce po-dán nezákonně, 
tato vada nemůže býti odstraněna prohlášením veřejného žalobce při hlav
ním přelíčení, že přejímá zastupování 'obžaloby čís. 5718'. 
'\" prehlásení štatneho zastupitel'stva, trebárs v d Cl vod och usnesenia po ... 
dra § 34, odst. 1 tr. p. uvedenom, že ani druhá osoba nemá na prípade viny, 
treba spatrovaf odopretie zastupo'Jania. Obžaloby aj proti tejto osobe čís. 
5745, 
vzal-li soukrom~' obžalob ce podle dohody s Dbžalovan)'m zpět -opravný pro
středek proti osv'Ůbozující části rozsudku, neodvolal tím onu část obžaloby 
na základě které byl obžalovaný odsouzen čís. 5mrl. ' 

Odklad trestu podmíněný: zákon ze dne 17. října 1919, čís. 562 Sb. z. a n.: z okol
nosti. že nižsí soudy uznaly, že isou podmínky pro použití §§ 91 a 92 
tl'. zák. slov. při výměře trestu, neplyne, že už proto měl býti obž'alo
vanému povolen i podmíněný odklad výkonu trestu či s. 5650. .,. 
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zv~šil-1i ?dv?iací soud ObžR!O'vanému k .. v 

tre::,t, ulozeny mu soude ' . odvolam zaloboovu 
nouti mLsudek zmatečn' rut,prve

j
, stoh-ce, obžalovaný má právo 

pov l' , ' 1 S Izno'S ! nodle § 385 č' 2 t v 

'~enI pOdmlioěného odsouzení : kd v' ,15. r. r. slov. ' 
proh rozsudku prvé stolice" '517 yz Se z tohoto ddvodu neo,jv(ll,1 

§ \. pr' "č' CIS 78 
• ~V~l l! mek podle § 1, odst.' 2 zák ' 
osvedcemm se odsouzeného 'k r t . o p~drn. -odsouzem nas.tává u" 
5664. ' nI 01 eprve vyrokem soudu o tom '" z 

§ 2' došl I' .. CI S. • 0- 1 pred llcmností záko v 48 
dlstvého pro čIn sp~chan' na CIS. /193~ S? z. a n. k odsouzení ml 
by tl k němu přihlíženo Jako zkP~~nu~ek .mtkJch a nečestných, nemut 
z:nJ ve smyslu § 2 za kana čís 5~/1~l!)YS~cuJlclmU p"odmíněné Odsou: 
P:l rozhodovál11 o tom, zda může b" v z. a n. c I s 5533. 
neny odklad výkonu trestu klade >,~l obzalov~nemu povolen podmí_ 
s ° II Z e ~ í ,:inníkovo a: ll1k~li na sá za 0!1 váhu len n~ předchozí o d
odst. 1, Cl!. zak) »Již dříve OdSolize m vYf"0n tres!u; ,!yraz zákona (§ 2 
fou!enl pred spácháním trestného ČI~~ l~t no, ~ykl~daŤl tak, že jde o od~ 
o.ucem p~dmíněného odsouzení čís. '563~y Je predmětem úvahy o vy_ 
ustany~'ell1 ,§ 10 zákona CIS. 481/1931 S' v • 

o ztrate prava volebního nýbrž té~ , %. ::: a n. vylucuje nejen výrok 
viněn~ z pohnutky nízké 'a nečestné. vY~l' t ze se !llladis.tvý dopusti-l pro
~: ,r;)Zsudku odsuzuJícím mladistvéh~ ~e I . e.jto vyrok zákonem vyloučen 
~l~Y ~o~~ při opětném odsouzení pa:~~l~~ ce, ne~ľt~e jej nahraditi ani 

auy JIZ -po dokonaném osm ' t' pro JIny trestný čin spá 
pří~adě, nepřichází proto ustanno~~e~in§r'gce 'k věku vinníkova; v ta'kové~ 

3- zem v ;lVahu čís. 5767. . za ona o pOdmíněném odsou_ 
§ -v poklal bol a pri povolení podmi . 

č?s.bnl6 doba stanovená v medziac~~~~~~ ~~kladu výk~nu trestu sku_ 
v 2/1919 Sb z. a 11., je zmatoč' ,vy ustanovenlm § 3 zákona 

§ 4- sk,usobne] doby, zákonom vylúčenána/ft:zn505s2ť+ domáhajúca sa skrátenia 
• syd sa nedopustil zmatku podl'a § 38 ·v. . 
~akg.nav o podmienenom odsúdení' vin~;k CIS: 2 tr. p., uložil-li podfa § 4 
v

la tl skodu, ktorú trestn'm ČInO l .. ovJ,.aby podfa svojich síl na
~kod~ už tr~t'ou osobou na1radená m .Spo~Ob}l, hoti poškodenému bo1a 
~~~~\ 0v.s~oJ,u nezaopatrenú rodinu' 'g?~l 5~a2~ Je nemajetný a mUSl sa 

s UCInem podle § 4 zák cl . . . 
práyní,povaha; přrpustnost: ~' po 'n;. odsoyzení Čl s. 5584. 
ul~zem zadostučinění není ~a ~~avne p!o.stredky Cl s 5584. 
~~ano právo uveřejniti rozsude;>;av,ad~, z~ bylo. soukromému žalobci při
Cl s. 5584, • '..-ny vyro podle § 12 zák. o ochra'ně cti 

§ ,6: z, dÓV~du § 6, čís, 1 zákona čís 561/1919 . 
vY~o~ trestu len vtedy ked' r' k':'1 Sb. z. a' n . .Je možné nariadiť 
o~JavIia skoršie, než n~stal úEi;o:z ca dl; t~mto ustanovení uvedená sa 
~oogenom odsúdení, t. j, najpnzdejšle

O 
d a f 1, ndst..): zá~ona o pod-

. o eDIlCa skusobneJ dOby čís. 
p;e rO'Zhodnutie, či Sa odsúden' V' v,, 

Z~kona o POdmienenom odsúd~nfs~ed,cJ! al~bo ,CI ma byt'. v smysle § 8 
n;ho "trest.u po uplynutí skušobne' a~aderny ':.Y"knn p,odmienene ulože_ 
Sk1jtoc~nstl, spadajúce do doby Skl;š Ob}" mo~u, byf .s.n:emdatné len 
chovame odsudeného čís 56'09 .0bneJ, poklal Sa mml osvedčovalo 
odvolací súd '. . . 
hod ' za~md zmatok podl'a § 384 v, 4 
sl' .~va.t o podmlenenom odklade v~liconu t Cl~. tr. p., odoprel-li roz
nou~anaé~ "n;ys~e § '6, čís .. 1 zákona' čís. 56~/~9~' s po.ukazo'ill, ž~ to pri

peňažité~u \ ~ íJs~8 i;6b.·' ackOl'vel~/obžalovaný b01 '~~~ú~'e~)r nl'e:~1{d~re~r 
ustanovení § 16 v, 4' v, II 
jen Ž' ct" ClS. zakona C1S. 5'62/191 9 Sb 

, e JSou any podmínky b bl' z. a n předpokládá ne
že v případě Dozděii souze~é~ y y vyměřen úhrnný' trest nýbrž i ~o 
kladu výk~onu "treshi čís, 5630 nebylo rozhodnutO' o POdn'Iínčnem o~: 
ustanovem ~ 6 v, 4 ' . 

, ::; ,CIS, 2akona čís 5,62/191 9 S 
,pra\ oplatné POdmíněné odsou~~ní (v n v vb .. zv' ~ n. předpokládá jedno 

emz Jeste neuplyrulla zkušební 

- § 

lhůta) a další pravopla1né odsouzení, při němž nebylo ještě rozhodnuto 
O' jeho podmíněnosti či s. 5664. 
postup podl'a § 6, čÍs. 4, veta štvrtá zákona čís. 562/1919 Sb. z. a n. 
je na mieste vtedy, keď v. pripade pozdejšie súdenom nebolo ešte roz-
hodnuté .o podmienenom odklade výkonu trestu čís. 5714. 

7: bol-li obžalovaný o.dsúdený pre zločin podl'a zákona na ochranu re-
publiky teprv nálezom opravnej stolice, má tento. súd 'vyslovit' i vy
lúčenie podmieneného odsúdenia, lebo hl'adiac na bezvýnimečný pred
pis § 35, vety prvei zákona na ochr, rep. netreba, aby podl'a § 7, ,odst. 1 
cit. zák. súd prvej stolice uvažorval o podmienenosti odsúdenia v smysle 
§ 1 zákona čís. 5604. 
bol-li obžalovaný odsúdeny pre z I o čin podťa zák'O·na na .ochranu 
.republiky teprv nálezom opravnej stolice, .má táto sama vys10viť i vy
lúčenie podmieneného odsúdenia v smysle cit. zákona, a to aj vtedy, 
keď zločin 'bol 50 zretel'om na použitie § 92 tr. zák. kva1iHk'Ovaný za 
prečin čís. 572:1. 
I<valífi-koval-li odvolací soud trestný čin obžalováriého, mírněji než prvý 
soud, nemůže bez porušení oboru své působností (§ 384, čís. 4tr. ř. slov.) 
přikázarti s.oudu prvé stolice, aby zn'OvU' rozhodlo podmíněném odkladu 
výkonu trestu, jestliže prvý soud i při těžší 'kvalifikaci ono-ho trestného 
činu. podmíněný odklad výkonu trestu obžalovanému povO'lil čís. 5739-. 
aj keď krajský súd rozhodcI o podmienenom odklade výkonu trestu 
úhrnného, ktorý súčasne vymeral, samostatným usnesením, je proti 
tomuto usneseni-u prípustná len zmiitočná sťaž'nosť a nje odvolanie čís. 
5780. 

Odňatie držby: ide o prečin podl'a § 3-68 tr. zák., ak vinník svoimocne oopreda! 
súdom u neho zabavené a pod zátvor vzaté predmety, ktoré buly odovzdané 
do držby vnútenému sprá'v'covi" avšak ponechané naďalej u vinníka, a výťa
žok za ne spotreboval čís. 5710. 

Odoprenie osobných údajov: -odepřel-li vinník po spáchání trestnéhO' činu udati 
úředníku proti němu zakročujícímu své jméno, -nelze hO' za to uznati vinným 
i přestupkem § 43 tr. zák . .přest. č (s. 5617. 
odoprel-li pachatel' trestnéhn činu udať úradnej osobe svoje meno, aby -ne
mohlo byť zavedené trestné pokračo:vanie pre trestný čin, ktO'rého sa: do .. 
pustil, nel'ze ho uznat' za: to vinným prestupkom -podl'Gl. § 43 tr. zák. prest. 
č (s. 5657. 

Odstraněni předmětu majetkového: »odstraměnÍ« předmětU' ma'jetkového ve s-myslu 
§ 1 zákona o maření exekuce je uskutečněno i tím, že dlužník za výkonu 
exekuce, když vykonavatel hodlal přikročiti k zabavení onohO' předmětu, 
odevzdal (hodil) jej třetí osobě, PTOti níž ,byla rovněž vedena. exekuce; u pa
chatele tohoto činu jde o dokonaný trestný' čin a nik'Ů1i jen o pokus, i když 
se vy,konavatel potom předmětu zmocnlI čís. 5479. 

Odškodné za vazbu: počítanie lehoty poctYa § 5·81 tr. p. č (S. 5663. 
Odvolanie: odvolatel' nemusí dóvO'dy svojho odvolania U'viest' hneď pri jehO' ohlá

sení, ale maže tak U'ČÍ'niť i v osmidennej lehote, 'stanovenej V' § 388, odst. 2 
tr, p., v ktorej maže dOVO'dy odvolania, udané ,prípadne pri jeho ohlásení, 
rozšíriť i na ďalšie dav'Ůdy, a'leho na ď,alšie časti ,razsudku čís. 5625. 
podal-li obžalov,a'uý, odsúdený k trestu žaláraJ vo vý'l11ere blízkej najnižšef 
jeho hranici, odvola'11ie do trestu s odovodnením, že trest je úplne neprime
ťan~r jeho vine a ,pol'ahčujúcej okolnosti, treba mať za to, že sa domáha 
podstatného zmiernenia svojho trestu a tedy i použitia § 92 tr. zák. čís. 
5661. 
aj keď krajský súd rozhodol 'O podmienenom odklade výkonu úhrnného 
trestu, ktorý súčasne vymeral, samostatným u$nesením, je proti tomuto 
usneseniu prípustná len zmiitO'čná sťažnO'sť a nie odvola'll'ie čís. 5780. 
proti disciplinárnemu trestu pís'01nného pOkarhania advoikátskeho osnovníka 
je odv'O'lanie neprípustné čís. 279 dis. 
cudzozemský advokát maže podat' odvolanie proti rozhodnutiu di'ScipHnár
neho súdu prvej stolice len prostredníctvom oprávnenéhO tuzemského advn
káta čís. 296 dis. 

;:::,; 
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Odvolán!: kde podle povahy trest zak ČIs. 50/1923 Sb. z. a n ') n.~bo, podle zá~on~ (tak podle § 28. 
va~lho nebo zarrněňovacího . rál~Z predem neu! vuv~e~. možno použítI WlInlo_ 
lacl po rozumu § 283 tr. ř Pv , a, 5nezlze na nem emitl závislym právo 
byl r t . C I S. 7 7. 

- 1 rest vyměřen podle rvni v , 1923 Sb.. z. a n., je připu~né dety .tr~stn.t -s~zby § 6, čís. 1 zákona čís 50 ~a podkladě přitěžujících OkOI~0,rl11;ryl stat~l~'o z~stupitelství. domáhii:li s~ 
. fen pvod1e druhé věty urvedené tre.gtniZ~a ~ 1 ~e~TIlho, aby byl trest vymě~ 

opoved' odvolání z výrok t ' z. y Cl s. 5727. 
g7~órátě čestných práv o~č~n~~ý~uh n;g~l~a§o;~ň ~kovědi odvolání z výroku 

, v • za ona na ochr. rep. č rs 

Ohledac. masa a dobytka: ohledač masa a ' . ~Itelstvem a .vzatý do slibu obecním st~~~J~~a,. ustanovený obecním zastu_ 
II .§&~Ltrd· ~ak., požívající .ochrany podle §§ ~:hJe3f~letn o~obou jmenovanou 

ym Ufe mkem podle § 101 odst 2 '.' I r. zak., nýbrž i veře' 
§ 153 tr. zák. čís. 5742:. ' . I tr. zak., požívajícím ochrany padl: 

Ochrana cti· . k . ' , za on ze dne 28 června 1933 v, 1 
;ý.l;:!i":~\b;k~e~~~nJt~d~~w § a~e~~~:~a ~~s Si'ogíi9~{Sb§ } ~Y:~V%g! 
v,oclch J10ych Hdí ztratiti naPpředPo,~iad~UhOb~!?, Jl~Z může napadený 
narok podle své ós;obnosti ~v' h c vaznosti a úcty na niž má 
pravdy} o;ml.uvitelného oriI;I/;epfl,cl;~n9sií a syého smÝ,§lení; důkaz 
pOJmove nesít toliko k uveden' meZI y v, uvahu, lezto se může 
odst. 2, zák. čís. 108/1933 Sb z Y n) b, .sdelenym skutečnostem (§ 6 

§ 2' P d . . . a n. c I s 5586 ' 
, _o pOlem skutečností ve ,1' " . může -spadarti i 'v-inění z urč~~y'5 ~ § 2. zak0!la čís. 108'/1933 Sb. z. a II 

z takŮ'v~ho. smýšlení; důkaz pr:veJes~n~ nebo o~ovr~livé vlas.tnosti neh~ 
se tu nesti k určitým návětám y.e .. 0 h~mll!vltelneho omylu musel by 
ospravedlněným (§ 'S odst 2 ' .nk,a leJl~, z zakladě jevil by se úsudek 
55S5 ,. 'zaona CIS. 108/1933 Sb z a n) '" . . '. . Cl S 

- § 3: křivé udání (obvinění) 'v d . ' . ppdle § 209 tr. zák. ob ure. m~a ~ bram aar,ů ve službě 'e zločine 

P

cmJí k§teré ve své.ne: cel~~h~~čl~r~~~~j71 vt:~koev~ch ,~kutkOVý2h okolno~ 
9 e 104 tr. zak' Jinak sp d . k v !.e ,za onne znaky zločinu 

prestupku úplatkářst~l (§ 3 ,a
k 

a Ja oz~o knvev udání z přečinu nebo 
Sb. z. a n.) pod hledisko' § 3 za'kona ze ne 3. cervence 1924 čís 178-

_ § 4' k k . za ona o ochraně cti v. 55 4' . 
, e s utkové podstatě § 4 'k Cl S. 1 y~či~ka trestního stíhání ne~a 'ona o ochraně, cti se vyžaduje, aby se 
lOmrrandi); takového úmyslu °tutr~~~lll ~talav v ~ umyslu pohaněti (anirnu') 
zem na trestní stíhání nebo na tre t ~ pr., ::;J:~o~al-h pp.chatel pouka-

§ 5: spoločey~stvo s ručením obmedzen ,s ~alem v:-relny či s. 5719. 
a nepozIva ochrany cti podl'a '1m Je Jpolocnosťou obchodného práva 
5481, za (Ona C1S. 108'(1933 Sb. z. a n. čís. 

súd porušti zákon v ustanov '§ 5 i,znal-li obžalovaného vinnl~1 tre't odst. !. zák. čís. 108/1933 Sb. z a n 
6 očnosti ob~hodného práva čís. 5~;' cmom pmti cti na žalob,; spo~ 

§ ,odst. 1: pravo a povinnost člen o t ' dan~ch návrzích nezakládá ro u. O')eclllho z?;s!upitelstvOJ hlasovati o po-
proti trestnímu stihání pro j~k ,Jero nayrhU]lCl a hlasující členy imunitu 
be,ztrestnost projevu p dle ~ :l~rOJeV .a usnesení sboru n '. 5771 
jeste z té pouhé okoh\.Dsti§ ž,' kdti>t.y 1 zako[l'a 'Ů' ochraně cti neplyne 
v obecním zastupitelstvu' ~ e 'k nemu. <fasl? na základě hlaso\'ání 
tehdy, opírá-li se tento ~ýkonvyo on ~o.v~nto~Í1 nebo práva jde toliko 
'lz;b-li vt,~orn práva nebo povin.nosti

V asap~ nd
l zád~,~nný př,edpis, neho 

vu ec ,c 1 s. 5771. . ovo '1'Ll z pravního řádli 
o~st. 2: nejvyšší soud může s' v V' • , , , nemu pOdařil důkaz pravd -am }esth pravlll otazku, zda se obžalova-
zjištění soudu prvé st~,Jice' ~~ ~~~zkoUTalk-li o,dvolací soud skutková 
právní čís. 5485. ,v - 1, neprez oumal-li i zmíněnou otázku 
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dovolává-li se odpovědný redaktor, provinivší se zanedbáním povinné 
péče, beztrestnosti z dů,v-Odu omluvitelného' omylu, je dů,kaz omlu·vitei
ného omylu považovati za provedený, dokáže-Ii 'odpovědný redaktor 
objektivně aspoň takové okohJ,os.ti,- pTCJI které uvedené nebo sdělené sku
tečnosti mohly býti \<,aidým, člověkem průměrných vlastností při no,r
mální 'bedlivosti důvodně pokládány za pravdivé. Subjektivní přesvěd
čení nez'námého pisatele o pravdivosti -uvedených nebo sdělených sku
tečností nepadá v tomto případě na váhu, S objektivního hlediska je 
posuzovati i otázku, zda uvádění neb sdělová:ní skute6ností byl-o ve ve-

řejném zájmu č Is. 5531. 
spáchání soudně trestného -deliktu, byr- verelny,m úředníkem u výkonu 
jeho úřa:du 'nebo služby, porušení ,administrativnkh :předpisŮ úředníkem 
nebo veřejným činitelem vůbec, přestoupení příkazlt nebo zákazů, ne
stačí vždy již o sobě, -to jest bez ahledu, 'na póhnutky, činu, k důkazu 
omluvitelného omylu Vi příčině tvrzené nečestnosti jednání -osoby, jíž 
bylo pomluv-oU na cti ublíženo čís. 5555. dťtkaz omluvitelného omylu co do' výtky _ úpla1kářství nemu:že -býti zří-
zen na podkladě .náz,oru, že je ú-platkářstvím ja:kékoli' nabízení majet
kových výhod 'druhému, na ",něž tento' druhý' nemá právního nMoku 

čís .. 5555. byl-li čin spáchán způsobem uvedeným v § 6, odst. 3', zákona čís, 108/ 
1933 Sb. z. a n., vyžaduje se k beztrestnosti z důvodu § 6, odst. 21it. b) 
zákona __ ačli nejde o uveřejněni v zájmu veřejném -' nejen, aby se 
uvedení nebo sdělení skutečnosti, ,o jaké jde, stalo k obhájení důležitého 
zájmu s'oukromého, nýbrž i, aby takové činnosti bylo pot ř e b í k do-

sažení onoho účelu čís.. 57D4. p'řipouštějí-li okolnosti, jIchž se pachatel trestného činu podle § 1 nebo 
2 záko,na o ochraně di 'dovolává k di'tkazu omluvitelné-ho omylu, nejen 
závěr o pravdivosti urážlivého tvrzení, nýbrž i závěr opačný, nestačí 
k beztrestnosti -pouhá možnost' první eventuality, nýbrž musí býti 
odůvodně,no, že a proč j-e prv:ní eventualita pravděpodObnější než druhá 
do té míry, že přes to, že ani druhá eventualita není vyloučena, přece 
lze říci, fe byly dokázány okolno'$ti,_ pro něž skute6nosti, o které jde, 
bylo lze pokládati nejen vůbec, nýbrž d fi' v 'Ů dně za pravdivé čís. 
57:50. D 'připuštění d,ókazu pravdy (omluvitelného omylu) není třeba rozho-
dovati formálně zvláštním usnesením čís. 5766-, 
jde-li o obviněni z určité nE:'čestné a. opovržlivé vlastnosti nebo z ta
kového smýšleni, moha-u prO' úsudek o' zdařilosti důkazu pra'vdy (omlu
vitelného omylu) přicházeti v úvahu jen skutky obvinění ospravedlňu
jid (§ 8, odst. 2: zákona o ochraně cti), pokud tu byly již v době obvi
nění nebo v přiměřené době předcházející; nemohoU' však přijíti v úvahu 
skutky z .cl'oby časově době činu ta'k odlehlé, že by z nich vzhledem 
k uplynutí drahné doby nebylo lze SQluditi na: vlastnDsti, povahu a osob-
nost obviněmého v době činu čís. 5756. 
tvrdil-li pachatel', že urazený sP'reneveril sve-rené mu peniaz

e
, nestačí 

k dokaz u orrnluvitel'ného omylu, dokáže-Ai sa, že kh nevyúčtoval čís, 
5764. odst. 3, 4: k pojmu obhájení důležité1}0 zájmu soukromého podle § 6, 
ndst. 3' zákona' o {),chra:ně cti (čís. 108/1933 Sb. z. a n.). Vyžaduje se, 
aby důležitý zájem s-oukromt byl hájen 'o b-s a'h e m závadného článku; 
nespadá sem však případ, ze by měl -obžalovaný ve svém postavení 
nepříjemnosti, neuveře.\nn-li by článek čís. 5563,. 
k výkladu pojmu veřejného zájmu (§ 6, odst 3, a 4 téhož zákona) 

čís. 5719. v nabídce dll'kazu pra'vdy je 'obsažena nabídka di'tkaZll omluvitelného 

omylu řl s. 5757. dovolává-li se odpovědn)f redaktor, proviniv se zanedbáním povinné 
péče, beztrest-no,sti z dúvodu omluvitelnéh-o omylu, nepadá na váhu jeho 
subjektivní přesv-ědčení o pravd-ivosti uvedený'ch nebo sdělených sku-

tečností čís. 5757. 

t_" 
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- veřejnost ma zájem (§ 6, odst. 3 a 4 zákona čÍs. 108/1933 Sb. z. a n.) 
na tom, aby se dověděla:, že učitel projevil neúctu ke státní hymně 
čís. 575,7. 

§ 7: pojem a rozsah skutečností života soukromého ve smyslu § 7, odst. 2 
zákona Q oc-hraně cti (čís. 108/1933 Sb. z. a n.). Bylo-li něčí chováni, 
o sobě rázu soukromého,' uvedeno ve vztahu k oprávněným zájmům 
veřej-ným,. přestává býti vťcí života ryze soukromého čís. 5554. 
obžalovanému, jenž byl zproštěn toliko, z důvodu omluvitelného omylu 
a jak hmotně (§ 34, ,odst. 4 zák. čís. 100/1933 Sb. z. a n.), tak morálně 
(§ 7, odst. 3· zák. čís. . .108/1003 Sb. z. a n.) zatížen" nelze upříti právo 
podati zmateční stížnost za tím účelem, aby dosáhl z jiného důvodL 
zproštění, jež ho v žádném směru :nezatěžuje čís. 5576. 
k důkazu .. omluvitelného omylu nepostačuje, 'Opírá-li se tv-rzení o jeho 
o:mluvi-telnosti 'Ů zcela všeobecné,Jyze subjektivní úsudky jiných osob 
čís. 5576. . 

§ 9: aby súd mohol v smysle § 9, odst. 3' zákona čís. 108/1933, Sb. z. a n. 
upustiť od u!oženja' -trestu, vyžadU'je sa, aby V'inník skutočne už posky
to.! primerané zadosťučinenie: nestačf, keď zadosťučinenie len púnú
kol čís, 5629. 

- § 12: poměr § 12 zákona čís~ 1O!lj1'933 Sb. z. a n. a § 7 zákona čís. 124/192~ 
Sb. z. a n. ve znění vyhlášky min. sprav. čís. 145/1933 Sb. z. a n.; před
pIs § '12 zákona čís. lOOj1'93a Sb. z. a n. platI též pta. trestné činy spá
chané obsahem tiskopisu čís. 57'28. 
zadostiučinění uveřej~nění-m rozsudku v onom periodickém tiskopise, je
hož 'Obsahem hyl trestný čin spá'chán, jest upraveno výlučně v § 7 
zákona čís. 124/19241, Sb. z. a n. ve znění vyhlášky min. sprav. čís. 
145/1933 Sb. z. a n.; nelze se Pf'Oto domáhati uveřeJnění rozsudku 
v tomto periodic-kém tiskopise podle § 12 zákona čís. 108/1933' Sb. z. 
a n. č f,s. 5728.. -

- § 14: zmocnění k veřejné žalobě' podle § 14 zákona o ochraně cti musí 
býti podle § 12 cit zákona vykázáno soudu ,nejpozději při podání obža
lov·a:CÍho spisu .pod sankcí vyloučení stíhání činu obžalobou veřejnou. 
To platí í pří stíhání pro přestupky, byl-li z d~vodu § 56 tr. ř. také 
pro přestupek podán obžalova'CÍ- spis u krajskéhú- soudu čís. 5541. 
jsou-li splněny podmínky druhého odstavce § 17 zákona ochraně 
cti, za nichž mtlŽe býti podána soukromá žaloba pro čin, který se stíhá 
již veřejnou žalobo-u podle jiného zákona než o ochraně cti, mť'tže býti 
ještě před vynesením rozsudku o veřejné žalobě vzne?ena i eventuální 
veřejná žaloba: po rozumu pátého ,odstavce § 14 téhož zákona, kdyžtě 
žalob ní právo státního zastupitelství ještě nebylo konsumováno čís. 
5607. 
zmocnění podle -prvého odsta,v,c-e § 22 cit. zákona bylo, vykázáno 
včas, stalo-li se ta-k ještě před podáním eventuálni veřejné žalúby podle 
pátého odstavce § 14 cit. zákona, třebas pO' podání obžalovacího spisu 
pro týž čin, a1e podle jiného než zákona o ochraně cti čís. 5607. 
bolo-Ii urazené četníctvo vóbec, nestačí' ku stíhaniu vinníka zmocnenie 
udelené veIitefom č,etníckeho oddelenia č j. s. 5725. 
ak ide o trestné činy proti cti, ktoré sa stíhajú podl'a, § 14, odst. 2 
zákona Čí'S. 108/1933 Sb. z. a n. na žalobu verejnú, avš'a,k 50 zmocne
ním, neplatí pr:e .po-danie žaloby lehota: § 1'7, 'Odst. 1 cit. zákona; také 
žaloby možno podať s vykázaným zmocnením i po uplynutí tejto le
hoty, a: to do uplynutia lehoty stanovenej pre ohj.ektív-ne premlčarnie 
t.restného činu (§ 13, odst. 2 cit. zákona) čís. 5-772. 
urazený v prípadoch trestný,ch činov proti cti, stíhaných 50 zmo,cn>c~ 
ním len na žalobu verejnú (§ 141, odst. 2 cit. zák.~ nemaže prevzia,ť 
zastupúvanie žaloby, odopreJ-li ju zastupovať verejn'ý žalobca (§ 42, 
odst. 1 tr. -p.); v dósledku toho liifalZený nie je o-práv-nený ani pOužit' 
opravných prostriedkov proti sprosťujúcemu rozsudku, nenapadnutému 
verejným žaIobe-om čís. 5772. 
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, chraně cti) dal veřejnému ža~obd 
že uražený (§ 14, odst. ~ ~a~ona 70~ 0. " žalobou, je procesní udalQSt. 
zmocnění ke stíhánL obvl!1eneho \ er-el~i~ití čís. 5478., . 
kterou si múže zruSovacl soud sam ~l trestné pokračovanie proti ne~ 
Hadal-li urazený, ab)~ bolo ~<;tve~~~~vednému redaktorovi, ie n:pO;" 
známemu pachatefovl a pr~h z hatefa« mienil každú osobu, tor~ 
ch bné že v os.obe »neznam: o l?ac re"nenia článku a dala k nemu 

y k':Ukol'vek spasoboro zúcastmla uve kl, .... dost' treba pokladat' za 
sa a Y' .. • h A odcu článku' ta u Zla'_ ... ' 5614 
podnet, tedy kaz~e opav t 5 'k: () ochr. cti) c 1- S. ."" 
náležité zmocneme \§ }4, odS., z:dání zmateční stižnosti, jest J,l vy-

----:- § 15: zemřel-li soukrl~my zbaalObkce tg~uP oprávněná (§ 15, 30dt~th' .z za~akko~~a) 
říditi pr-ohlásila- 1 oso.... 'fh', í (§ 15 odst. ' e ,oz 
o ochr. cti), že trvá pn trestmm s 1 an , " .. 
čís. 5781. ' , "v' estním stíhání, nahradItI podle § 39~, 
musí proto ten, kdo set~val pn tr 'ho řízení a r .. Jdle § 393, odst. 3 
odst. 1 tr. ř. veškeré nakla.dy .tr~st~l"'l -li ke zprošťujícímu rozsudku 
t " vesvkeré útraty obha]ovam, os o r. r. , ' , 
čís. 5r]18i1. . , " á s.e plně žádosti za _sttham ve 

§ 17: návrh na zavedení \:yh~2a~a;hr~~~nct( čís. 5478. y 

sm)'slu § 171 odst. 1 zako . o 17' za',kana ° ochrane 
, 'd h'h údstav-ce":::l' .,.. '~'h' 

_ jsou-li ~pln.,.ěny o pO~trl~Odá~~ ~o~kr-Q:má žaloba, pro Cl~, \~er~~:e ~~ý~ 
cti, za mchz muze Y - .., h zák-ona než QI ochrane c 1; I t .' 1 ' 
·iŽ veřejnou žalobo~ podle lI,ne o y 'né žalobě vznesen~ 1 even ua,p! 
~eště -před vynesemm rozsud"~u. o vercI"avce § 14' téhož zako'na, kd}'~te 
~eřejná žaloba P'9 f-?,zll'mu rat~~l"t~fS~ště nebylo konsumováno c 1 s. 
ž'alobní právo statmho zaS Upl ~" 

5607. § 18 zákona čís. I08/193? Sb •. z: 
_ § 18. žalobami podle prvního . o~~ta~cestranatffii týkající se trestnych. fmti 

; n. jsou jak žalol~'y m;z~ y,mh _ nejso~-1i ve skutkové sou.v~ ... os~ 
mezi nimi vzáiertnne spac anyc 'kona _ tak i žaloby, z mc z ~e 
podle třetího ods!avce. § 18, toh ... C!t~ Z~terých se dopustila Jedna strana 
každá opírá o nektery z VIce emu, . 
proti druhé straně čís. 5~O. stíhati podle prvníhO odstavce §l \8 .Clt. 
v ' slov '11 é výhra-dy prava . žalob ní právo dosud up a ueno: 
zJona je potřebí ne.1e.?" nebylo-ll tni stíhání _ po případě ~oukroma 
ny'brž i tenkráte, byla-ll zadustdza; tr:s druhá stra:na i soud vědely o po-
• b ... podána' nerozho ule, ze zalo a - ]IZ , , •. • 
dání žaloby čís. ~670: , ' ebo do konce průVOd?I~O.,. nzen~ 
nedojde-li před uledn~~lm ,smlr~tí:ati druhou stranu, zanlka ... z~lob?I 
k v Ý s lov n ... ~ výhra. ~:~avbayl rozsudek, vynesený po skoncem pru-
právo a neobZlvne am yz , "'ízení čís 5670. 
vodního ří,zení, ~rušendv apra§nel~ ~vedeného' zákona ,platí či, ter~/' 
ustanovem prvmho o sta,:c~ .' éče podle § 4 zakona tS. .... 
jde-li o přestupek zan ... e~b§an~9P~'J~tIIl zákona čÍS 108'/1933 Sb. z. ar .. 
1924 Sb. z. a n ve znem , , . ... , 
čís 5670. t 1 zákona (JI -ochraně cti Cl s. 5771. 
k v~hradě stíhání podle § 18, ods: . § 19 odst. I z:\k. čís. 

, y lob ca proti ustanovemu, ojed 
§ 19: upu-s,ti1-li súkromny zd b'" loby teprv na odvolacom hlavnpm k ,,= 

108/1~33 Sb:.,}' a n,' o °á~~de tohoto jeho prej-avu trestne po raco 
návam nemoze byt na z 
va:nie ~asta:vené čís. 5496. . 'k . i -obžaloba veřejným žalůb-

lu o O?, Cit za ona je d . v §§ I 3 
§ 22! obžalobou ve smys , ... ~',.:.No-' ........ • na trestné činy uve ene " -

.... hlavním preltcem ro-ZSlrena 
cem pn .,. " 4718 . .' . 
cit. zákona CI S. 5 . " 'kona: o ochraně ctI must byh 
zmocnění k veřejn,é žalob~ podle §,i: ,~~jp'ozději při podá'ní .. c:'bžalova
podle § 22 cit. zak. ~yk~ían .. o ~outíhání čInu obžalobou ve!elnot~. To 
cíha spisu pod san·kcl vy oucem sb- I-li z důvodU' § 56 tr. r. take pro 
platí i pro sfí.~án,í P!O pres,tup~y, 1 ,krajského soudu čís. 5541. . . 
přestupek podan obzalovaCl ~p1S t . ,"tol-ke_ trestný čin pr-oti ctI, spa-

_ § 41: kvaHfik,oval-li sbo,ruv)f ,súd p!.ve11~8/1933' Sb. z. a n., pre ktorý bola 
chaný pred účinnostou zakona C1S. 

'" 



už J?rect účinnosť,ou tohot ' ~~iit~il':o~t~Slt"šno.sti ok~es~é~~n~úg~dri:dižalob~. J~n za DfI"''''"-' 
I?~oti rozhodnu~iuav:l~h ,Phrost~iedk~ov zásadou §a41a~s.1 P3ost1!P 
Cl s 5647 c ne o ~udu Je ted " -.' CIS. CIt. 

Ochrana repubiiky' "k y pnpustna zmatočná sť,ai;;~; 
reč ob.ž·aI~va~~,~e dne 19. března 1923, čís 50 sb 
kona o štátnom o .mala výslovne oolitický' ráz ~ z. ~. n.: oko!nosť 
chatef :k ll' 'I' vaze ní (čís. 123 z r 1931 Sb' estacl 'k použitiu' 

I aSI tU a k jeho od Ad' . z. a fl) ~epulbliky, Národného ShrfO'~~?d ne,niu ako prostriedk~' 
_ § . C I s. 5634. z enIa a šírenia ·nepravdivých 

2. ke skutkové podstatě zl y' stačí již ,pouhé b 1" v ocmu podle § 2 'zákona TI h 
usiluje o násil~é ~dt;Ž~~~~~s~r přis!oupeni k trvaji~i,'°jict:r~a~n~uA:~~!~~:i~ 
statu, stalo-Ii se u vědomí _ ~zeml ~SR. a o jeho'n 
datl 'O republiku' oev v ?' techto zavadných cílech 
organisaci .č í s. 5486 yzaduJe se trva,lé nebo formální 

s hlediska § 2 odsť 2 . k spolče" ' . za: na ochr r . ll! VIce osob k úklad o • • • e.p. nemůže zůstati t,eztrestrlvn,<'si 
noutl za parno' ., um o republiku kter' h 
jejich vědomi, ~;e~:c~ vv~ienskj7h nebo 'vládn~c~ ~~g~~~t~ cile . 

§ 6: byl-II trest" ou CI s. 5486 ' esp. Jen 
v, vymeren podle pr ' v CIS 50/1923 Sb z .' '-:~I vety trestní sazby § 6 v, ~omáhá-Ii se na' p~J;la~ě J;ř \,::p~~tné odvolání státníhd CIS. J 

yI trest vyměřen podle dru~ ;ZUtlCICh okolností rázu ' 
vešla-li obžaloba v m ,e vety uvedené trestní sazby č' 

~~~Ii~fo~f~~~d~et§ ~ni ;,:h~d~~;: ~~~~k~a~~gl~t~ v2~CtOď/~ífl~šn~:t 
dem trest podle vyšŠí :a'zb/§ 6 n~. och< mp. ulože~ byl kral;.tim 
k 'poJmu »vyzvídání« podle 6' :!s. 1 aJ. 3 cit. zák. čís 5612 sou- TIlI 

~W;,;~ A~~ vyz:,!dací. č!nnos~§ VYV~~~;t;' z~1 ú~ zákona na ochra~u repu
kym uJedna~e~~I~o JIZI mOCI, nevyžaduje se ~~; pvy~r~zem. zvědě,"ého 
s někým spdlčil .. u .~ vyzvldatJ nebo vyzr;zovatJ a\ a el predem s ně_ 
nebo s cizi mo ' CI pn~o ~ebo nepřímo vesel v ,a y se k tomu cili 
I V' Cl, pro ,nehoz nebo pro niž Vl b~ styk s, ClZlm činitelem 

~oc:'lI podle § 6, čís. 2 al 2 zák me o yÍl vyzvldáno či s. 5627 
lVlll stran ce aby bl" ona na ochr rep v d . veden záměr~ y ~achatel při vyzvldá~i . yy~a. uje po subjek-

moci' Inevy- drn. vyzradIti vyzvídané taJ'emstvl' shranenych skutečností 
, za uJe se aby' dl' prLmo nebo v' , 

na zločmy podle § 6' čis r .~a v umyslu ,poškoditi republik~eť~I:~7~6z1 
nem 1936 neI ,. ZaJ ona na oohr rep' .' 
Sb z a~. (§z~8~zt~hovati při~nějši trest~i sa~b,:ya~~ané p!~d 23. květ-
~~ skutkové podsía~~S' : l,tr. r.) ~ i s. 5746. za ona CIS. 130/1936 
cus. 50/1923 Sb. z. ae :r:c,lOu 5v'ŮJenSké zraáy podle §"6 v' • 

_ pod pOjem hrub' db' Cl .s. 564. ' CIoS. 4 za:k. 
repubI"k e ne alosh ve smysl § 

_ k otázlc: p:!~č:~tdatJ i nedbalost .n~věd06~fi~ I! zákona na ochranu 

§ 13: pOjem hromaděni z~~=~~ného trestného činu čís '5;~ť' 
republiky před okl 'd' 1 vev smyslu § 13) čís. 1 al' 2 " 

_ již opatřeni jediné ~b~a~~tne ~~ce zbrani č i s. '5548. zakona na ochranu 
kona na 'ochranu ' b' za. ucelem uvedeným v § 13 zločinu čís. 5548 repu hky Je spoluvinou podle § 5 t'. CIS; l,al.3 zá-opatřeni ruč.niho '. .' . 1. zak. na tomto 
na ochranu ~Tanatu Je zlo6nem podle § 3 -, 

§ 14: »vÍCe Iidi/';f'o~~!IIkl' I·~ez.:"hledu. na účel op'at~e~i c~"i J, 5
a

J. 1 zá:kona 
I ten kdo ě . .' CIS. I zakona na och • s. 5 48. sdělujeneb~ ~,./tera pobuřuje svým vZhlede~n( republiky pobuřuje přitomny či s. ~7~!ozorovatelnou více osobám b p,ovahou), p~tupně . ' yt I nebyly zaroveň 
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§ 14 a): zlý úmysl, jehOž je t.řeba ke skutkové podstatě precmu ,podle 
§ 14 a) zákona na ochr. rel'. - ve znění zákona čis. 140/1934 Sb. z. 
a n. _ je v případech, v nichž jednání paohatelovo záleželo v rozšiřo
váni tiskopisu obsahujícího popuzováni rázu zde v úvahu přicházejícihO, 
dán již tenkrát, věděl-Ii pachatel, že tiskopis popuzuje svým obsahem 
k násilnostem .nebo nepřátelským činům nebo k zášti proti jednotlivým 
skupi,nám obyvatelů nebo proti jednotlivci .proto, že JSOU stoupenci de
mokratieko-republikánské státní formy nebo demokratického ·řádu Ces
koslovenské republlkY, a rozšiřoval-Ii přes to tento tiskopis č i s. 5773. 

§15: slovné delikty, zakladajúce ináč skutkovú podstatu prečillu podl'a § 15, čis. 2 zákona na ochranu re,publi,kY, ktorými vodcovia shluklého davU 
utvrdzovali účaslnikov shluknutia v násilnom odpore so zbraňou proti 
výkonu úrad.ných orgán ov, sú absorbované skutkovoU podstatou zločinu 
podra § 6, odst. I, prvý prípad zák. čl. XL:1914 či s. 5692. 

_ § 21: nelegitimne švagro'vstvo je tiež pomerom, "ký má na mysli § 39, čis. 4 zákona na ochranu republiky, samo o sebe však ešte nestačí k vylúčeniu trestnostipodl'a § 21, čis. 3 cit. zák.; treba zisti! okolnosti po
trebné pre záver, či by vinník ujmu osoby, ktorej nadržoval, pociťoval 
alko ujmU vlastn-ú čís. 5596. 

_ § 29: absor.pbní zásad.a §§ 34, 35, 267 tr. zák. platí i pro olbor trestů peně
žitých bez ohledu na 10, zda je peněžitý trest ukládá:n samostatně či 
vedle lrestu na svobodě; .nelze se proto domáhati uloženLdalšiho zvlášt
niho peněžitého trestu .na přečin podle § 24 tisk. zak., uložil-Ii nalézaci 
soud podle § 29 zá.k., na ochr.rep. vedle trestu na 3vobodě také trest peněžitý; tomu nenina závadu různost fondů, do nichž ,peněžité tresty 
plynou; f.ond, jemuž při souběhu trestných či'llů, ohrožených v zflkoné peněžitým trestem,ptíradne peněžitý Irest uložený podle § 267, odst. I 
tr. zá.k., jest určen tím zákonným us.tanove,nim, podle něhož je trest 

U'ložen čís. 5493. _ § 32: opoveď odvoláni z výroku o trestu neni zároveň opovědí odvoláni 
z vý.rakuo ztrátě čestných p'ráv občanských podle § 32. z,;;kana na ochr. 

rep. čís. 5779. 
§ 35: bol-Ii obžalovaný odsúdený pre zločin podl'a zako,"a na oohr. republiky 

teprve nálezom opravnej stolice, má tento súd vyslorviť i vylúčenie pod
mieneného odsúdecnia, leho hl'adiac na bezvý-nimečný ,predpis § 35, 
vety prvej z;,kona ma ochr. rep. netreba, .by podl'a § 7, odsl. I cit. zák. 
súd prvej stolice uvažoval opodmienenosti odsMenia v smysle § I zá-

kona čís. 5604) č -í '5. 5721. 
§ 39: :pojem »rozširova:ný tSpis« čís. 5671. 

nelegitimne švagrovstvo je tid pomerom, aký má na mysli § 39, čís. 4 
zákona na ochranu republiky, samo o sebe však ešte nestačí k vylúčeniu 
Irestnosti podl'a § 21, čís. 3 cit. zak.; Ireba zístiť ol<olnosti potrebné 
pre záver, či by vinník ujmu osoby, ktorej nadržoval, pociťoval ako 

ujmu vlastnú čís. 5596. 
zákon ze dne 13. května 1936, čís. 130 Sb. z. a n.: předpis § 9, odst. 2 zá

kona čís. 130/1936 Sb. z. a n. nerozlišuje, zda jde o řízení před soudem 

nalézacím neb 'Opravným čís. 5643. 
.Ochrana úradov: zák. čl. XL:1914: § 1: katastrálni měřický úřad neni »úřadem« 

po rozumu § I zák. čl. XL:1914; jeho úředniknení členem, nýbrž jen 
orgá:nem úřadu ve smyslu cit. zákona č ts. 5713. 
koná-Ii Medník katastrálniho měřického úřadu, třebas jen na žádost 
soukromé strany, měření v rámci oprávnění daného zákonem čís. ]771 
1927 Sb. z. an., po-živá při tom ochrany podle zák. čl. XL:1914 či s 

5713. _ § 2: obecnímu starostovi nepříslUší rozhodovati o sporných soukromoprá
v

-

ních zájmech obyvatelů čís. 5490. 
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námestok obecného starostu, atrí ' ,_ ~ 
venstvu ohce a je tedy čl e nP podla z~k. cl. XXII:1886 k predsta_ 
starostenských funkciach ked' ~ m trchnOSh; zastupuje starostu v jeh I) 
ku ,s~utkovej podstate zl~čj,nu b~;I':rosta z,aneprázdnený Cl s. 5569 

.,."aby ukon, ktorý vrchnost' aleho .. y§.2 zak. cl· XL:1914 sa vyžaduje 
Oboru, pósobnosti vrchnosti prí.p1~J cl~~ ~rkonc:v.a, spadal formálne de; 
s!ovné ,injurie, sprevádza,n'é v 'hr l:e .le] cena Cl S . .1569. 
Sl-ce, v uradl1ej budove ale v Y ~Z11ym ~O?ybom ruky a prednesenfi. 
radit' ani .pod pojem násma ,~epr~ om~osh clena vrchnosti, nel'ze ro.d: 
§ 2, ,odst. 2 zák čl. XL:lg'l~~lp~~l' POJ~~ ne'~ezp;čnej hrozby v Smysle 
nepnstojného chovania na miestacha o o ~O~h P:lpadu ide o pre-stupok 
?,dst. 2, hlavy T, části 1 zákona čís. 12~~~~'~~ sbflstupných POd!'a, čl, 3, 
c},s. 125/1927 Sb. z. a n. čÍs. 5571 . z. a 11. v znem zákona 
obecný starosta J'e ·podl'a 'k .'. 
ruV . k' za Ona opra~nený za'k v', , 

semu ludu a verejneho 'pori dk 'b .- Y, rOClt uradne proti po-
,vk a u v o Cl Cl s 5738 

uraz' a verejnélw úradníka (§ 46 t 'k . . . 
a, p,restupo'~ útis~u (§ 1 zátk. čÍs. 3~'9}t921 PS~st.) pn vý'ko~e exektície 
nikom, ked 'sa uradník vzd'ai'o I ' b, z. a n,) Spachaný vin_ 
tÝ,chto činov ku sKutkoveJ POds~~ s 1 n:~esta oÚradného výkonu; pomer 
Čl s. 5766. e z OClIlU podl'a § 2 zálk. čl. XL:I914 

§ 4: ,» ... shluiknutím« rO'lumie sa srotenie v" v,:' v 

ucelom, Nevyžaduje Sa ab sa 'ed ac.sle.ho poctu o.sób za zamýšl'anvm 
v~pre~ usniesli; stačí,' SoSkUlPia~H ~~tl~V~l na. s~luknutí zúčastnení o v'eci 
ml.m, ze tlupa zamýšl'a násilne

' 
'V "J:, noth~e osoby v tlupe s vedo

~npoj.í-'1i sa: ni-e-kto v tomto vedomrS~UfJlt pro!l ,orgánu yrch~osti, alebo 
ilyťc Je odpovedný za všetky "Činy tlu uhe uz ~tvoreneJ. Kazd)' jednot
:~~l -len SVOlali .prítomnost'ou alebo či Vy, ef. ~hladu na to, či sa zd-čast
~Hmost' čís. 5500. ' sam lez-vyvinul nejakú pozitívnu 
je po práve úkon strážcu zvere ( ,,1' 'h ' , .. 
aby bo,la zistená totožnost' osoby t? t~h °t l~a-l,n~ka)" smerujúci k tornu, 
pr~stu'Pku (v. § 42' zák. čl. XX:188r~s) lČ'~U ellpn Spachaní poi'ovníc'keho 
otazku Č· , 1 s. 5504 

, , 1 organ vrchnosti bol op . , , . , . 
treba riešit' len s hl'adiska f :Javllheny prevl-esť určit)' služebny' úkon 
úk orma' ne 'o o-p~átv" ' " OI,nu a netrelba slrumat', či :bO"!' ~. ,~ nema 'organu k takému 
dema; táto -otázka móže byt' rj:še~á ~:~elIa1-ne t:':edpoklady jeho .preve
~ledkom Qpravného prostriedku o ' ' v.,0 zvlastnom pokračovaní .ná-
uradného orgánu čís. 552-6 pravneneJ strany proti po"kračovaniu 
trestn1Ítnu stíhání vinnfk " ,v y. • •• 

§ v~'.v?dst. 2 zák. ,čl. xtS~~l~eec~~ ,:,~aSI1l proti n:gánu vrchnosh podle 
p~Ilezltosti, při níž spáchal tento tre~~i ,o~?lnost, ze se vinník ph téže 
vedomě hrubě choval ,nechtěl h, ny 'CIn, k témuž orgánu vrchnosti 
~právním úřadem čís: 5568. 'O uposlechnouti a byl Z,a to potrestán 
lde o násHie proti orgánu v-rchu . 
191~, trhal-Ii vinník z rúk orgá~~h v shmYSI: § 4, odst. 2 zák. čl. XL: 
orga?v k~nal Právny výkon SVOJho P~~~l~~i~ti č c;.;O'bu, voči ktorej" Onen 
prekazallIe spo.JoČinému úr d" 1 s. 5659. 
(zá~. č,l. XL:1914), je je~n'?:mfre~yk?nu ... ~lena úradu a orgánu úradu 
sa ':lladl .podl'a toho, kto bor hlavoutulr -tc1fl?m, k,vaiif!kovanie ktorého 
oip-ravn~nie berného exekútora ku -re o 10 o. uradne?~ celku čís. 5660. 
»IPO, .prav~« v smysle § 4 zák YIP ve.denm exelmcle (jeho vý'kon je 
sp:avnos,h ~aň:ového predpis'tl ti í~.· 5~·.1914) nezávisÍ' nd materiálnej 
spacpal_h vInmk pri tejže príležito. f ",' . 
,nosÍl (§ 4, odst. 2 zák čl XL'19t 1 n,as~he 'Jednak pr,oti orgánu vrch
onen ,Q!rgá~. vrchnosti (§ 9. § 4 o~? t Jedn~k P;'Oti o~obe, ktorá bránila 
~O'bny pre-~In P,Odl'a § 4, odst. 2' cit S; ,~ ~l~. zák.), lde len o jednoná_ 

vyslovemu viny niekol'ko_ s ' -1 ' b v' a. C 1-8. 5755. \ 
podl'a zákona o ochrane úfa~~~10;1::i°y'a~ýCth :'0 ::me!~ trestných činov 

- aCl ZlS e:llJe, ze Jeden z' obžalova-
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ných orgánu vrchnosti vyhrážal - trebárs v prítomnosti druhých ob
žalovaných - nebolo-li tiež zistene, že títo -obžaI()vaní, -ktorí priarno 
nevyhrážali, zúčastnili sa jeho činu spósobom, ~torý by bolo mož,no 
označiť za účastenstvo na čine priameho ,pachatel'a ~podl'a §§ 69, 70 tr. 
zák. Práv-ne úvahy ° úmysle týchto obžalovaných musia byť založené 
na takej zistenej ieh činnosti, ktorú by bolo možno označit' za návod
covskú alebo poma-hačskú alebo spolupachatel'skú čís. 5774. 

§ 6: shluknutím rozumie sa srotenie vačšieho po-čtu osob za zamýšl'aným 
účelom. Nevyžaduje sa, aby sa jednotlivci na shluknutí zúčastnenÍ o veci 
vopred usniesti; stačí, soskupia-li sa _je'dnotlivé osoby v tlupe s vedo
mím, že tlupa zamýšl'a násilne vystúpit' proti orgánu vrchnosti, alebo 
pripojí-li sa niekto v tomto vedomí k tlupe už utvorenej. Každý jednot
livec je odpovedný za všetky činy tlupy ,bez ohradu na to, či sa zúčast
nil len sv-aj-ou prítomnosťou, alebo či tiež sám vyvinul .nejakú pozitívnu 
činnost' č í 5, 5500. 
jde o upotrebenie zbrane ciel'om zmarenia ,úradného úko.nu, šl'ahol-li 
pachatel' bič-om do koní, ktorých držal úradný orgán za opraty, takže 
kone sa daly do cvalu a úradný 'orgán bol týmto násilím 'ohrazený na 
zdraví 'č í s. 5526, 
slov'ně delikty, zakladajúce ináč skutkovú ,podstatu prečinu podľa § 15, 
čís. 2 z<Íkona na ochranu republiky, kto-rými vodcovia shluklého davu 
utvrdzo-vali účastník-ov shluknutip-- v násilnom odpore so zbraňo'li proti 
výkonu úradnych orgáno'V, sÚ· absorbované skutkov.ou ,podstatou zločinu 
podra §6, odst. 1, prvý pripad z.k. čl. XL:1914 či s. 5692. 

Ochrana známek: zákon ze dne 30. července 1895, čís. 108 ř. z.: po·kud při zápisu 
slovní známky nebyl vzat zřetel hlavně na vybavení písmen, formu p,sanÍ a 
pod. (§ 2 zákona čís, 108/1895 ř, z.), rozhoduje při řešení otázky ,šá1ivosti 
známky -dojem, kter)' vyvoláVá u kupce grafický zjev, zVll'k a výz,nam ohrá
něného slova bez ohledu na vnější vybavení čís, 5642'. 

Oprava tisková: přesná stylistická úprava tiskové opravy není pře~epsána čís. 
5652. 
předpis -druhé věty prvního odstavce § II a čtvrtého odstavce § II zá
kona čís. 126/1933 Sb. z. a .o. o obsahu tiskové opravy nebrání, aby 
ji op-ravov:atel upravil samostatně stylistioky v mezích rozsahu do'V'ole
něho v § ll, odst. 6, § 13, čís. 2 tohoto zá:kona. Neopravňuje :proto 
odpovědného redaktora odepříti uveřejnění tiskové opravy, vyslovi1-lt 
žada-te'] v úvodní větě opravy po,žadavBk za její uveřejnění, o,dvolav se 
na příslušn~' zákonn)' předpis, a ,připojil-li na jejím konci datum ke 
svému jménu 'č í s. 5652. 

Oprávnená obrana viď obr a ,n a o-.p r á v II e n á. 
Orgán vrchnosti: otázku, či orgán vrchnosti bol upráv.nený previesť určitý slu

žebn)' úkon, treha riešit' len s hl'adiska formálneho- oprá'Vnenia orgánu 
k takému úkonu a netreba skúmať, či haly aj materiálne predpoklady 
jeho prevede.nía; táto -otázka mMe byť.riešená len vo zvlášt,nom pO'kra
čovaní následkom ·opravného prostriedku oprávnenej 'St.rany 'proti po
kračovaniu úradného mgánu čís. 5526. 

Orgány podniku: pojem orgánt.'i lJodni'ku podle § 486 c) tr. zák. a rozsah jejich 
trestní odpovědnosti; tato odpovědnost nepomíjí- ,prohlášením ko.n,kursu 
na jmění pod,niku, jehož jsou orgány čí-s. 5673. 

Osnovník advokátsky: niet disciplinárneho prečinu v tom, že advokátski o-snovníci 
~ zamestnanci práv.neho oddelenia riaditel'stva štátnych železnÍ( - ne
oznámili po 'úónnostl zákona čís. 97.11933 Sb. z, a n. ('o finančných 
prokuratúra.ch) advokátskej komore, že nemajú byť d'alej zapisaní ako 
osnovníd č í 5, 2,78 dis. 
škrtnutie určitej časti z príprav-nej osnovnic1kej praxi nie je trestom 
predľže.nia praxi ani výmazom :z,o soznamu advokátskyc'h osnovní'ko\' 
či s. 279 dis. 

·,t., 
",' 
" 
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disciplinárny súd prvej stoEce oie je ani vecne ani fo.rmáloe oprávnený 
v disciplinárnom pokračovaní vyslovit' škrtnutie, t. j. nezapočítanie praxi 
advokátskeho osnovníka; k tomu je oprávnený len výbor advokátskej 
komory (§§ 20, 27, čis. 3 adv. por.) či s. 279 dis. 
ide o poškodenie cti a ~ážnosti advokátskeho stavu, trpel-H ob\'mený 
advokát, aby ústav, ktorého je právnym zástupcom, platil jeho osnov
oíka; rovna:ko sa disciplinárne previňuje osnov,ní.k, koná-li 'prax za ta
kýchto pre advokáta nedóstoj.ných pomerov čís. 293 dis. 
prax advo:kátskeho os.n-ovoíka musí byť .po dobu zákonům stanovenú 
výlučne taká, ako ju určuje zákon (§ 5 nov. k adv. por.); v)rlučnosť 
praxi Je -porušená, je-li advokátsky osnovní,k zamestnaný ako úradnik 
Inde než u advokáta, II ktorého je ako osnovník zapísaný čís. 294 dis. 
disci!plinárne previnenie advokátskeho osnovníka, nekonal-li u advokáta, 
II ktorého bol zapísaný ako kandidát advo'kácie, plnú prax, ako ju po
žaduje zákon v liSt. § 5, odst. 5 zák. čís. 40/1922 Sb. z. a .n. čís, 
306 di,. 

Ospravedlnenie viď n a v r á ten i ev. p r e d Q. Š 1 Ý s t a v. 
Otázky porotcům: »tvrzením« skutečností .po rozumu § 320 tr. ř., podmiňujícím 

polo.žení eventuální otá~ky na spolupachatelství, není pouhá okolnost, 
že ještě jiná osoba byla d-ržána ve vyšetřo'Vací vazbě jako ,podezřelá ze 
spolupachatelství, bylo-li řízení proti ní podle § 109 tr. ř. zastaveno a 
bylo--li podezření z jejího spolupachatelstvÍ vy,Ioučeno výsledky hlavního 
přeHčení čís. 5588. 
jde 'Ů poruše-ni předpisu § 320 b'. ř. a o zmatek podle § 344, čí.s. 6 tr. ř., 
nebyla-li k hlavní otázce znějící na zločin 'loupeže :připojena eventuální 
otázka na zločin krádeže, ačkoH výsledky hlavního -přelíčení bylo napo
vězeno, že nešlo o násilné zmocnění se věd čís. 5635. 
pre položenie zvláštnyc-h skutkov)'ch ,otázok podra § 11 por. nov. je 
rozhodné, či sa pri hlav;nom ,pojednávaní vyskytol údaj odpovedajúci 
návrJ1U, nerozhoduje však, či je onen údaj Než pravdivý čís. 5669. 

Overovanie totožnosti osoby: .při ověřování totožnosti osoby v soudním ověřnva~ 
dm protokolu zákon vyžaduje, aby 1<: a ž ct Ý z ohou svědků stejrně dohře 
znal osobu, jejíž totožnost potvrzuje čís. 5484. 
přečinu pqdle § 400, odst. 1 tr. zák. se v tako'vémto, případě dopouští, 
kdo potvrzuje totož-nost osoby, ač j,i nezná, spo:léhaje na to, že ji zná 

, druhý s~ědek č í s_o 5484. 
Označení důvodu zmatečnosti: všeobecným pou:kazem na důvody zmatečrnÍ stíž

nosti, provedené spoluobžalovaným, nerní vyhověno požadavku jasného a 
určitého označení ně,kterého z důvodů zmatečnosti, předepsanému usta'no
vením § 1, ds. 2' zákona' čís. 3/1878 ř. z. č i S," 5612. 

Padelanie listín súkromných: ideáIní s'ouhěh padělání soukromé listiny ,podle § 401 
tl'. zák., padělání veřej-né listiny podle § 400 tr. zák. a pndvodn 
podle § 386 tr. z~k. č i s. 5693. 
s hlediska § 401 tl'. zák stačí použití listiny i 'k důkazu mimo soud 
čís. 5716. 
aj ked' na nepravej zmenke chýbajú nieldoré podstatné náležitosti 
podl'a predpisov zme:nečného zákona a zmenk<i je neplatná, ide 
preca s hl'adiska trestného zákona o padelanie zmenky, vykonal-li 
pachatel' sv oj ou činnost'ou všetko, ČO náleží ku skutkovej podstate 
trestnébo činu podl'a §§ 401, 403, čÍs. 1 tl'. zák. č- í s. 5570. 

__ _ _ k padelaniu zmenky (§ 403, čís. 1 tr. zák.) nestačí, pri,pojil-li pa
chatel', ktorý nebol oprávnený podpisovat' obchodnú spolnčnosf, na 
zmenku pod firemnú pečiaíku (razítko) Sipoločnosti svoj podpis, 
aby vznikol dojem, že za zmenlku ručí zmenečne ona obchodná spo~ 

\ 
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ločnost'. učinil-li tak preto, aby, si t~lmto sPdósOb~r o§:p~~~ poSk~~-
nutie alebo predl'ženie úveru, Jde o podvn po a tr. za L. 

verei~~~~~~:;~~,a~ěl~i~~žv~~ej~tá~nili~~.~ě~~~~~O;~~e~ý.~~ftZi~~j~roZz~~ 
J •• '" 5491 
tímně nebo knnecne c I s" , " .' ere'--

_ _ _ doruóný list, opatrený podpisom ob.ecne~? dorucovatelat, Je v r { 
nou lis.6nou. Padelal-li vinntk POdpIS, pn~emc;t ,n~ .. ~o~~~~~l I~e~ 

red tým než 'obecný dorucovatel sam orucuy IS, ,'._ 
~opustíl ~a padelania vere}nej iistiny I~odl'~ ,§ 391 ~r. zak., ale. spa 
chal prečin p,odl'a § 400, odst. 1 tr. zak:. c I s. 552~", ,,,., ~is-
aděl&ní'i! maturitního vysvědčení je zlc::cln.e~ padela:l1 vereJuye LV _ 

- - - Pt' dle § 391 tr zák -a nelze je podradltI skutko'Ve podstate pre 
my po '.. t .' 5611 

_ _ _ ~:~~~~v~,~ť~e§ §3~~ ~: ~~~: ,,~r~~de~~:í' verej~ých hstín je vkše~~:~~~ 
veniu § 71 tr. zák prest. v takom pomere ako zákon ) 
k zákonu zvláštnemu čís. 5743. . . , ',' 

_ _ _ pa:delanie výučného Ustu a vysvedčenia o praxI cle.l Offi§ 3~Ot~:1ll~1,~ 
živnostenského oprávne,nia spadá pod ustanoveme, . - . 

čís. 5743. 394 461 t 'k Ve-
_ _ _ pojem »verej.ného úradníka« v smysle §§ ,393.. .' k r., ~a: vo 

" 'd 'k m v smysle § 461 tr. zaJk. ]e I ten, ' to me Je y 

~~~~:ap~i~~~~mo pomere pOdi'a služebnej. p~agmatiky, . k?ná ú~~:
z pAkazu a poverenia príslušnej vrchnostI ukony verel'neho 

níka čís. 5708. ,,' 1 

J
. ednací číslo na veřejné listině je ,podst~t,~ou skuteonostJ vle smo'oYoSrl~: 

_ _ - '" . v·, '. "e.dn·k listinu kter'ou se,psa v ' 
§ 394 tr. zák Opatnl-ll vereJ'ny Uf ',I'. " v' : , I Yin 
své úřední činnosti, vědomě ,nepravym ]ednaCi'ffi clslem, jde o z oe . 
podle § 394 tr. zák. či s. 549\. . . d·t tnou sku-

_ _ _ údaj b~dliště a za~ěst§án~9~ ~~st~~~J.tna .p:J~li~it~~O D~clností« po 
tečnosh« ve smysáku ,,' .,ta'tu· na kontr,olu osob přecháze-

u § 400 tr Z pro pravo ~ . ~ 
r~~~: hranice a 'pro, ~tano~v;ní ~mí'Stní příslušnosti úřadu opravne--
ného vydati cestovm pas CI s ...... 638. " , . Y' d 

- - - fi~~~t:~~;;~;~~~é~lt:~~~"~~, ~!i:t~~t~~t~~~~~~~~e~~:!~;~~:!f~~~ 
ný.m způsobem pn~ravt\!lť' vy am, ,,', . ", .dání· sl1bjek-
listinou teprve podpIsem 'osoby opravnene ~.lel1f!L~ vy , 

t
. , t' nka s.kutkDvé podstaty tohoto zlocmu c I s. 5638. 
lvm s fa . . ' . 1 obchodu 

, odra § 7 na,riadenia mlmsterstrev. nrbX, pnemys u. ,a 'v· -ko 
- - - p, 40000/1888 ,dobytČÍ< pas- je verel'nou -hStlllOU, ktOl~ SIUdZl ad 

CIS.· "k . tám v pase 'ozna,čenym osve
preukaz vlastnickeho oprava , z'~lera 'd' 'kontrola dn.tyčne 00-
čuje ich zdr3:votný. staVl a to, z~ :p;e b~~~tenie vlastníka zvieraťa_ 
chodu so zVleratml -bo a p~~ve e·na. v' 

je ,podstatnou časťoU dobyto-eho ,pasu Cl s. 555? , . 
udanie veku zvieraťa v dohytóom pase je skutQ.cnostoll podstatnou 
pre totožnost' zvieraťa čís. 5679. ,.-

, ., 'b ",' sa ČO do svojich Úrad-fiych funkc!1 
spravny komlSar o' ce rovna " v , 5679 
v obore obecného zriadenia starostovI obce c I S. .' 

" . b udní.m ověřovaclm protokolu 
při ,ověř.orvání totoznosh 0:0 y v s,~ Y dků stejně dobře znal 
zákon vyžaduje. aby k a z d ':( ~,o. ou sve 
osobu, jejíž totožnost potv~zuJ; c 1 ~k 5484. t kovémto případě do-

_ _ _ .přečinu podle § 400, odst. 1 s. za . se ~.~ r S oléhaje na 
"1' kdo p.otvrzuje totož'nost 'Ůsoby, ac Jl nezna, P , 

pou~ 1,.. " d h' svědelk čís. 5484. . 
t~, ze Jl zna r~ ~ák nežiada aby sa spoluposobenie stalo I?r~am~ " 

_ - - zakon ':' ~h40uOraďníka' ktory' v~rejnú listi:n~ vystavuje; trestne Je a.\ 
II vere]ne ° ,,', 

.' . 
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s~olupósobenie .prostredníctv t·, '. 
~l;.kto narodil a kde hýva ~~ á~~ ~\ ?soby. ljdaJe o tom, kde 
Cl s. 5610. ,o eZl e pre Jeho práViny pOlmel.ďlil 
nepravdivou svědeckou v', o ~d' . v 

a pojatou do z' . ,yp ve 1, učmenou před veřejným 
řej'~é Hstiny vt~~~s?u V?Sj~hu~dnedopouští. se v8yědek padělání 
ldealní souběh padělání souk.' ~t.I' 1. tr. zak. Cl s. 5666. 
děl" ". mme Istrny podle § 401 tr 'k anI vereJne listiny podle § 400 t 'k . za' " pa~ 

Padelanie . tf. záJk; 'Č í s. 5693. r. za . a podvodu podle § 386 
paplerov vykazných· ak . 'k . 
pr~~t. tým, že pouŽil pa~~l~~éhsJa~hal p~est.upo.k pOd:a § 71 tr. 
a zlvnostenské oprávnenie bol t v'ys~edcenIa ,ako pnlohy :k žiadosti 
§ 12· tr. zák. prest.) najpo~dejšier.d~~n a~~an'y .(§ 107, 65. 1 tf. zák, 
delanej prílohy ohlásenie živnosti na a~~, e .Y ~,r.ad vzal na základe pa~ 
padělání maturitního. v svěd~ .. ~~omle Cl s. 5591. 
padle § 391 tr zák a ~ne1zeC~nI Je yZlo~I:nem padělání veřejné listin 
padle § 71 tr. ~ák. přest. čí sJe 5'~~tradltI skutkavé podstatě přestupkK 
ustanovenie § 391 tr. zák O! 'adela~í .. '. 
§ 71 tr. zák. prest v takom P vereJn~ch lIstrn je ,k ustanaveniu 

v , zvláštnemu čf s. 57'43 pomere OJko zakon všeabecný k zálkonu 
Padělant peněz a cenných papíra: zákon ze dne 22. kyV 

a n.: a~souzením pro některý zlo" dl et,ua 191~~ čís. 269 Sb. z. 
z a n Je s hlediska aslední v cm po, e zakona CtS. 269/1919 Sb 
zákona jakékoliv odsotzení r ~ett druhe~lO adstavce § 1 zmíněnéh~ 
zákoně, tedy i takové odsou~e~í ~1~Innou kC,rnuast, naznačenou v tomto 
k pajmu »mála padělků menv, ~Ozeffits ym soudem čís. 5712 
čís .. 26.9/!91? Sb. z. a n. 'č Í ~~ ~~~~« podle třetího odstavce § 1 ;ákona 
plahl-li vmmk nie:komu padelanou '. 
vzdal, bola tým už naplnená skut~lTIC,Oli a za tým úče10m mu ju odo
padl'a § 4, odst. 1 zá:kona čís. 269/1~~~ t~dstata dokonaného zločinu 
state tahoto zločinu Sa nev Yad . . z. a n.; ku skutkovej pod
sku!a~~ého ,obehu Čí:8. 552iz uJe, aby sa padela'ný ,peniaz dostaI do. 
k preClTIU padle § 4 'Odst 3 zá.ko. v~ 
duj~, aby pac,hat~l V'ěděl, Že penj.z~a k~~~·' 269(1~1? Sb. z. ~ n: se vyža_ 

p t l~n~, p.arusene ,nebo zlehčené čís' 1696 e udava Jako prave, Jsau padě-
as ces o~: uda'J bydli,ště a zaměstnání v c'e~t - ., . 

nosh« ve smyslu § 394 tr 'k o ?vn1rn pase Je »podstatnau skuteč_ 
t· "k . za . a, »dulezľ!:ou o-k 1 ť 
1. za,' ,prO' právo státu na kontrolu as ,b "v ,o '~,o~ 1« pa -:OZtt'illU § 400 

P novem mlstm příslušnosti úřadu ap' ? ,~rechazeJlclch hramce a pro sta-

P
asy ~Obytčie: sú listinami 'Verejnýrni č'f~av;;;~ .0. vydati cestovní pa,s č Is. 5638. 
erlOdlcky tiskopis. viz t' k' '. 

Plány: předměte 'h 1'5 oO;P 1 s per i 'O d i c'k )"'. 
.. m ac rany prava půvadsk 'I .. , 

maJ~ !,:ůrčí myšlenky, hyt' i fej" h' e~o t ne.]s~U p~any a náčrtky, které ne
~ash <:. t s. 5686. IC z o Ovelll vyzadovalo odharný'ch zna-
l k~y;: se plány týikají abyče·;fl.' ch st ' '. , 
ume~!, byla-li na příklad p-řj.~.Jií~en:O' ::~~, ~oh?u bY~1 dIlem stavitelského 
tvůrcI, prvky ca do. vnitřního. us o v, , , raJtnny~mu. ra~u, nebo ob.sahují-Ii 
rozeslaní oznamů se zmel1šenýmt pr: danI a ;:anzellI mlstností. Vytištění a 
§ .33, čÍs. 3 zá'kona čís. 218/1926 Sb nky ne-Ul dav~'leným užitím dna podle 
h~'Je zhotavení jen jedtné na odaben·j. z. a n., ne:b~t tato' stat' zákana dava-

P d 
dlla nestačí k aprávnění po '~'Zumu § n~3 ~va~em 'hJednoho- ze spalupůvndcú 

00 í1nidví: pro zločirnuau k rf"k n" -' ve, ene o zákana čís. 5686. 
de' k . val!. ad .podle § 186 a) tr 'k 

ze, mmž se padHnictví .11ese :pouh' . v • za . nestačí, ,byly-Ii' krá-
~h~tele ,zlačinná kvalifikace. zaloŽe'na j ymI pr§estuPkY a je-Ii u hlavního. .pa
lem., s ~alšími krádežemi, na něž ~e e~'.n~ ,173. tr. zák. důsledkem spo
o ,VIce UŤoktli padHnictví nelze kvalif'kP .dl§nIftsvl am ,nevztahuje; jde-li však 
\:~ch Úto.cích padíln:iikov~ch které ,ť II aCI " ,6 a) tr. zák. založiti na tako
hhka~e krádeže nebyla j~ště o oJ' r s~achany v době, kdy zlačinná: kva-
tr. zak. sótací zásada ,neplatí č Fs.' ~4~~ena, neboť v případech § 186 a) 

/ 
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ke skutkavé padstatě zlačinu podí.Jnictví padle §§ 185, 186 a) tr. zák. se 
vyžaduje skuteč-ná z.nalost okolností, kvalifikujících .příslušnou krádež za 
zločin; nestačí pouhá m o Ž n o s t věd a rn i o oněch skutečnastech, které 
činí krádež zla činem čís. 5740. 

podmíněné odsouzeni viz o d k I ad t r e s tup o dmi n ě n ý. 
PodPoOry v nezaměstnanosti: ke skutkOivé 'padstatě podvO'du; přecLpo'klady a zákonná 

úprava náwku na podporu v ,nezaměstnanasti a na státní příplatek k ní; 
význam příjmů nezaměstnaného pro 'nárak ten čís. 5538. 

P.odvod: podle §§ 197 a násl. Ir. zák.: podvod spáchaný odlepovánfm řádně "e
znehodnocených ·kalků se starých Jistin a opětným jich paužÍváním na 
navých Ustinách čís, 5488. 
'ke skutkové podstatě podv,odu. Předpoklady a zákonná úprava nároku 
na 'Podporu v nezaměst,nanosti a 'na státní příplatek k ní. Význam 
příjmů nezaměs1nanlfuo pro nálTok ten čís, 5538. 

- vkladní '1mÍžky vydané spořitelnami podle ·zákona čís. 302'/1920 Sb. z. 
a n. nejs-ou veřej:nými listinami pa rozumu § 292 c. ř. s. čís. 5653. 
V pouhém zfalšavání takavé vk,la,dní knížky 'bez úmyslu -poškozovadho 
nelze ,Slpatř-ova:ti skutkavau podstatu podvadu 'č í s. 5653. 
přestupek padvodu a přestupek padle § 320, 1~t. f) tr. zálk. mohou se 
sbíhati jen věcně čís. 5653. 
pouhé hlášení smyšlené krádeže četnictvu je talika přípravným jedná
nvm k podvadu na pojišťovně, ne,nÍ-H zjištěna, že oklamání četnictva 
směřo'Val0 nebo vll,bec mahlo smě'řavati k nějakému jednání, jež mělo 
p.oškaditi pojišťavnu čís. 5677. 
k rorzlišeni :z,pl"Onevěry od podvadu čís. 5770. 
neodepřel-li svědek slyšený v civilním sporu - byv poučen .podle § 321 
c. ř. s. - výpavěď o otázkách, jichž ZOdpovídání by mu přilVndi:lo ne
bezpečenstvi stíhání tr,esrním saudem, není zbaven povinnosti, aby pad 
důsledky § 199 a) tr. zák vypověděl pravdu čís. 5741. 
důvod, prnč je lstivé jednání padle § 199 b) tr. zák zloč~ne'ffi bez 
ohledu na výši škody, tkví v klamném uplatňování úřední autarity vůči 
padváděnému, by - takt'a oklamán - vyhavěl damnělé vůli vrchnosti 
čís. 5732. 
dokud se apisy or~ginálů úvěrních listin, př~ipGjené ke knihov:ní žádosti, 
nestaly vidimací a zal'Ožením d'Ů sbÍ'rky Iistin integ,rující součástí po
zemkavé knihy, nemají povahu veřejných listin a jich zfalšování nemůže 
býti kvali"f&kavána za zla čin ,padle § 199 d) tr. zá:k. čís. 5557. 
zločLn podvodu podle §§ 197, 199 lit. d) tr. z"k., spáchaný zfalšová
ním pohmničnfho -průkazu pro mwlý ·pohraniční styk či s. 5623. 
napodobení .nebo falšování veřejné listiny čís. 5733. 
rozdíl mez,i zločinem podle § 199, lit. d) a přestupkem podle § 320, 
lít. f) tr. zák. čís. 5733. 
pokus oklamání prostředky nezpůsobilými čís. 5733. 
zločin podvodu po;!le §§ 197, 199 d) tr. zák. je dokonán teprve, zda
řila-li se uvedení v o.my1; nedošlo-li k němu pro některou z příčin uve
dených v § S tr. zák., jde o pokus č i s. 5768. 
nejde o pokus nezpůsabilým prostředkem, záleželo-U falšování j~zdelivky 
v tom, že byla ;původní datum vydání na obou je'jích stranách změněno 
vyŠ'krabáním a vyrytím jiných číslic čís, 5768. 

Podvod: podl'a slov. práva: za škodu v'e smyslu § 379 tr. zák. (ve znění § 50 tr. 
nov.) nelze považavati pauhou imobilitu peněz, 'Pakud není zidštěno, že 
j mění poškozeného bylo skutečně zmenšeno čÍS. 5562. 
peniaze, slažené kupitel'om 'pozemkalV pre predavatefa, hoci aj s urči
tým poukazom na ich uqJotrebeni:e (na depuráoiu predaných neh'11utel'
ností) nel'ze považolVať za vec preda:v-ateťovi cudziu; upatrebH-1i pre
davatel' peňazi v razpare s ujednaním, treba čin jeho pnsudzovať I 
s hl'adiska s'kutkovej podstaty podv'Ůdu čís. 5621. 

Trestní rozhodnuti XVIII. 43 

"''', 

"., 
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zločin -podvoau pocil'a § 50 tf. oav. a § 381, čís. 2 tf. zák., žiadal a 
prijímal-li štátny obvodný lekár od strán protiprávne odmeny za pre
,h1iadky mrtvol a za povolenie pohrebu pred uplynutím pohrebnej lehoty 
čís. 5654. 
podvod spáchaný duchovným pri S'obášení snúbencov občiansky ešte 
neoddao)ICh l'stj,vým predstieranim, že sňato-k, ktorému bránila občian
skoprávna prekáž:ka, bude pla;tný aspoň !J)odl'a cirkevného záJkona. Du
chovný vykonávaJjúd cinkevný ohrad pyi sňatku je verej,ným úradníkom 
len v tých IPdpadoch, v ktorých ide o sňatky platné súčasne i 'podl'a 
občianskeho práva čís. -5674. 
podmienkou prísnejšej kvaliHkácie podl'a § 381, čís. 3 tf. zák. je, že 
vj:nní:k vytrpel pre podvod dva samostat_oé tresty. Z tej for
máln,ej okolnosti, že boly proti nemu vYlnesené dva rozsudky na miesto 
jed-ného a že súd v neprospech obžalovaného pri vy-nesení druhého roz
sudku nehl'adel na predpis § 265 tr. por. driev rwkuskeho, 'nel'ze v ďalší 
n~prospech obža1Qrvaného vyvodzo'Vať, že bol už dva razy pre 'I}odvnd 
iPotrestaný čís. 5552. 

úverOVý: podvod úverový podra slovenského a italského tr. zák; pri srov
návaní skutkových podstat trestných člinov podl'a tuzemského a cudzo
zemského zákona v smysle § 111 tr. zák musia sa ueto skutkové pod
staty v podstatných znakoch shodoiVat' potia1', pokial' tieto· znaky slúžia 
k rozlišeniu -činov od ostatných trestných činov čís. 5579. 
k .padela.niu zmenky (§ 403, čís. 1 tr. zák.) nestačí, priipoji1-li pachatel', 
ktorý nebol o,prárvnený podpisovať obchodnú Slpoloč-nosť, ·na zmenku 
;pod fi.remnú (J}ečia,tku (razítko) spoloč-nosti svoj podpis, aby vzůikat 
dojem, že za z-rnenku ručí zmenečne ona obchodná spolo'čnost'; učini,l-li 
tak preto, aby si týmto s:posobom opa'tfil poskytnutie aIebo- predl'ženie 
Ú'veru, ide o' podvod pO'dl'a § 384 tr. zák. čís. 5691. 

poškodením verltel'ov: Jdeální souběh padělání soukromé listiny_ podle § 401 
tr. zák., padělání veřejné listiny podle § 400 .h. zák. a po.dvodu podle
§ 386 tr. zák. čís. 5693. 

Pohl'adávka: p.O'hl'adávka nemMe byť predmetom sprenevery čís. 5577. 
Pohoršení veřejné: způsobilost -činu vzbuditi veřejné pohoršení (§ 516 tr. zák.) je 

tu jen tenkráte, byl-li smHný čin spáchán, byť i ne veřejně, tedy :přece na 
mÍ-stě· snadno přístupném a za okolností, že mohl býti snadno. -pozQr'ován 
třetí 'osobQU a že si pachatel musil ,býti vědom možnosti, že se o č:inu dQví 
větší -pQčet lidí; tomu tak tlení, byl-li smmný čin spáchán na dospělé osobě 
v uzavře-né 'kuchyni, ipO !případě ve sklepě č í 5. 5753. 

Pohrůžka nebezpečná: nebezpečnQu pohrůž'kou bezodkladným násilným činem 
(zbitím holí), :pronesenou za účelem zmocnění se cizí věci movité, je pod
řad-ilti pod § 190 tr. zák., nikoU pod § 1 a 2- zákona čís. 309/1921 Sb. z. 
a n. a § 460 tr. zák. čís. 5639. 

Pohřebiště viz poškoze:ní pohřebiště. 
Pojednávanie hlavné (odvol. hlav,).: zákon nepredpisuje, že by sa odrvolade hlavné 

pojednavanre nemohlo. konať v neprítomnosti s pol II o. h žalo v a
n éh o. čís. 5552. • 
dóvod zmatoč,nosti podl'a § 384, čís. 6 tr. p. mó.že byť daný len kona
ním hlavného pojednavania v ne.prítomnosti o.soby, ktorej prítomnosť 
zákon beZl,podmienečne vyžaduje čís. 5644. 
zmato.čnosť pokračovania v pripade, kedy ,nebolo dbané ustaumrenia 
§ 406, odst.. 2 tr. p., nastáva len v tej chvíli, .keď odvo;lad súd dá pre
čítat' pri ndvolŮ'com hlavnom pojednávaní zápisnice o. doplnení d6kazov; 
vtedy treba úrpravný prostriedok ihneď 'Ohlásiť ·č í s. 5644. 
nejde o provádění- důkazu .při hlavním odv-oladm přelíčení (§ 402 tr. ř.), 
byl-li ,při něm .pouze sdělen v Ý s led e -k důkazu (přečtena úřední od
,pověď 'na dotaz soudu) nařízenéh'O na předešlém přelíéení čís. 5758. 

Pojednávaníe pr<lti neprítomným (zákon zo dňa 11. decemhra 1923, čis. 8 Sb. z. 
a n. na r. 1924): konal-Ii soud hlavlnÍ přeHčení ;Podle záJk'0!1a Us. 8/1924 
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ne. řít'Omnosti obžaJ-o.vaného, ač obžal'Ovan~1 n~byl, ,:e 
sb. zi a~~. : 2 fohoto zákona vyslechnut o celém o~s.ahu obvmem, ]e 
~rz~'~íui r07~~de-k zmatečný podle § 384, čís. 6 tr. ř. ~kl s. 55?8. 8/1924 

, v pojednavať podl'a § 1 za ona CIS. 
proti obžalo~anemu ~ozno ; f . k d' ide 'O trestný čin na ktorý ukladá 

~~k~~ az~' ~v{~~~ ~~·ft;~~~;~f~hl ~k'O:~os~~ ~~~t na o~~~~,~~t~ ;š~ú~~~~~ 
ro.kov, neprichádzaju-~l "Í1'e~o . zvlast P~l!~~~l~~~ému poj.ednávaniu súbeh 
p~ípade v ~vahu.; takhe~te§~e g;a ,t;~~~' tr. zák. a to v dósle-dku usta
vme trestnych ČtnO'V p~ a, v, 8/1924 Sb z ~ n čís. 5573. 
novenia § 1, odst. 4 zakona C18. , ' . ,. v cl ' .velíčenim ne.odpo-
navrhl-li z,vole-ný obhájce ohžaloiVan7h~, ,~~r~ ,~r:příťormnosti obžalova
rov,al návrhu žalohcovu, ~by ~yl?v Je n~b b Ilo hlavní >přelíčení odro
ného po provedení hlavmho preJ.lcenl, a YII ~ rovede:tlím hlavního 
... 'nelze to .novažovati za pro~ev nesou 1 asu s .p 
ceno, \1-' b' I 'h čís 5716 
PřeHčení v nepřítomnosti o za, oVaJne o. . .. . k . 

v' -dl' § 384 čís 6 tl' P bolo-l,t onane 

hf::~~Ů'(~~~eo.j1~ie Z;s!!~~)e p~~dn~v.anie ;~ nepr~t,o~,~~~g~Xb~~l.o:~n!h~: 
hoci neboly splnené pO'dmten-ky § 1 za ona' Cts. 

~~j.~-e 5;~;ovádění důkazd~IPři hl~v7í;~ ~d;O~~~~!ř(~~ie~~~~~ t1~d~· ~~~~ 
byl li při něm pouze s- e en v y s "v I'v 'v s 5758 

. -v ď dotaz soudu) -naHzeného na předešlém preJ'cem e J. , . 
!love na k h duje že byl byt dan 

Pokojná držba: k ,pojmu »pokojné držby« 'Po zem ll; neraz ,0' , 
výprosou čís. 5699. 'k n0 

ti d ok'tom' proti advokátskym osnovm om ... -
pokračovanie disdplinárne: pro

d
. a .vI. <;l • formou i vo veciach administratív-

l'ze pokračovať ťSClp ~Inamou 

nych čís 278 dis. '1 k h" advo.kátskeho 
pro.ti d1,g~~pHnárnemu trestu, píso.~,nve,1o po' ~. ama 
osnof\1níka je o~dJvolani~ ner::r1iPU'~tn~ c ~!. ;;;ne t~,~i formálne opráv
di-sciplináif:l1Y sud prve] ,stohce v me . l~ a y lovit' škrtnune t j neza
nený v disdplinárn0II! :pokmcovam .~ S. k to.mu je o.p!\'á~n~n)r len 
pO-číta-nie pralXi advokats.keh?, osnuvm ~, 
v~'bor advokáts:kej komory Cl S. 279 dlS.. . .' .d k' t domáha 
o žiadosti z~. osprave~lne.n}e, ~tor~uri:l~c~~y,lI~~~~o~n;~ ~iscip'1inár
nového zaha'jem.a .p~,]edn.avanra§, 4"65 d tItr. p.) a nk .na1jrvyš-
nemu súdu prvej stoh-ce (anal: v; o s. . 
šiemu súdu ako súdu o.dvola,cl,emu. Cl s. 2'~O dl~. o ravn' '. rostrie
v discip.J-inárnon: pokračovaJfll protI ,f:VOk~~~~O~~lltfam r7ellriPUSUný 
dok 'proti medzl-Ťymnym a procesua ym 

čís. 295 di~. ,A ~ d t' dvolanie proti' rozhodnutiu di,g
cndzo~emsky ,;-dvokat I?OZte lO ~eno .pro-str-edníctvom oprávneného 
dp\.inarneho sudu ?rv~], s o lce _ . . 
tuzemského advokata C 1 s. 296 dlS. .' '. dať 

. 'll. ti advokátom nad1 s,a pravo po 
v disciplinárny~h vectao .pr~ ostrieddk k naj'vyššiemu súdu ako 
v menšino;yom. jazyk~ op:ra;Y~Y'pr merami toho okre,gného. súdu, 
súdu odvola'c1emu ja'lyko-vyml. po, d k' t čís 305 dis 
v 'ktorého ohvo.'de· má sídlo 'ObVlne!ny a. vo a ·v. . . ku 

, . d k neprí1pustne v menst.n-o'Vom ]azy' 
po.dal-~i opravn~ prO!s,~ne t O'na treba -na toto. jeho- 'poda:nie upo-
advokat ako -su~ro.mna s ra , , v'. 17/1925 Sb. z. a n. 
trelbiť predpisov cl. 4, odst. 3 vlad. nar. CIS. 

číSi. 305 dis. .' laha re prevrzatie zast11iPo:vanla 
Pokračovanie opravné: ustanovema § 42 tr. p. pno~račov~tlí proh 'foz5udku odvola

obžaloby poškodeným v opravnom 

óeh'O súdu ~ í s. 5~8~ .. 1 li achatel dobrovolně a včas trestný výsledek .. 
Pokus: podle § 8 tr. zak.: 'o.d:.~ati ~h P tr t ého bnu beztrestn)'m pro dobrovolne 

stal se P?k~lS ~amyslkene o ár~~~ň obsažen jiný trestný čin dokonan~l, 
ustoupem; ]e-lJ v po usu z 43. 
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~luší jej pachateli přičítati (CYk' v , 

ht. a), b) e) tr zák "b ez, e uskozem na těle podle § 152 155 
pokus okÍamání ·.pro~t:ř:Jt~;o~:~e o·Př~-f,Ok~s~l. vraždy) čís. 5513. ' 
;ke skutkové podstat ~ PUS? 1 ym1 Cl s. 5733. 
čís. 5742. e lledokonaneho z]oči-nu .pod-Ie § 153 tr. zállc 
~loči,n podvodu podle §§ 197 199 . . . 
nlo-h se ulVedeni v orny,I- necÍ vI rd~ tr.; Zaik. Je dokonan teprve zda_ 
denýoh v § 8 tr zák jde o .p0~o- 1 v ,nemu pro ně:kterou z příči~ UVe_ 
nejde o pokus 'll~Z' o" b'1' o u~ CI s. 5768. 
rv tom, že bylo Pl'h~o~~í ~~tmu prosdtr;:d,kem, záleže-iQ-li falšování jízdenky 
v 'k b' . ' m vy am na obou j'e" h t á ys ra amm a vyrytím j'by' ch v'sl' v,' JIC s ran ch změněno 

podI'a § 6 Cl le C I s 5768 
". 5 tr. zák. slov.: ustanovením § 66 " d . , 
~InU alebo prečinu má byf tr t ' ; Ol ~~.-J tr. zak., že Ipokus zlo_ 
Je stanovená žiadna zvláštna n~v?ny~ernelSle než d.o,~onaný ,čin nie 
c·,·...· ' I lZSla sauzba na po'k I" , , ''':I! rneno"lIte ,nie je vyslovené že b ' . v.' ,us 'Z oemu alebo pre
zloclnu alebo prečinu .nesm~1 ,y na}vysš la vymera tvestu za pokus 
sa'dZlby stanovenej zákonom,fl ~ p,resa?,ova'!. spodnú hranicu trestne-

Pol'ný hájnlk vid' háj n i k. a okonany zlocm alebo. prečin 'č í s. 5497~ 
POrnocníctvo- (§ .69,. čís. 2 tr. zák. slov.): náv " vvv, , 

sorbuJe, Jde-li o týž čin pomoc . ~~ jako tez,SI forma učastenství a'b
lze ,hodnotiti jako při-tě:Žující ok n~c It' čP?mOcmckou činnost ,návodcoVtl 
skt~. v bV ' ,o nos IS.5583 

A u 0:1\, ~e o zal'Oivaný vnikol do domu "v , ,: v 
posobenm -bol poškodený zab't' v POsko~eneho, ze za jeho spolu
prekutania jeho domu nie 'e I Y'ha ze sa obzalovaný potom zúčastnil 
zločinu lúpeže v smy~'le § é9 p~~ ym ipod~orovanim a usna-dňoiVaním 
~~ut-kovej podstaty zločinu l-Úipe :115., 2 dtr zak., ale tlISkutočnením samej 
c 's. 5626. ze po a §§ 344, 349. odst. 2 tr. zák. 

Poms~: ,pomsta vylučuje podl'a svo' . " 
CI s. 5598. jej .povahy opravnenu obranu aj len putatívml 

Porota' zda 'd ' , J e o navod k nedokonané vražd v 'd ' 
IPO~otnímu sboru soudnímu při vymé e ,zJ.e t nane nebo na příbuzných není 
v~Ť1v z, výsledků prorve-deného říze ' ,r~V~?l. r~st~l (§ 138 tr. zák.) pósuzo
vedenyoh otázek čís. 55:19. 0\, ny,blz ledlne z d'Jslovu porotci zodpo_ 

»tv-rzedm« skutečností po rozumu § 3?O ' 
tuální otázky ,na spolupac'hartelstv' --; h. r;, pOdmiňujícím položení even-
byla d' v

, v I, nem pouha O'kolno t v . vtě .. 
I zana ve vysetřo-vací vazbě :ak d v, s, ze Jes 'JIná osoba 

řízení proti ní podle § 109 tr ř '1 t o po ezrela ze spolupachatelství bylo~ii 
pachatelství vyIoučeno vy'sledk' zalsl aveihno a vb~lv-1i podezření z jejíh~ SpOIU'_ 

• h Y 1- a-vm o prehčBní čís 5588 ' . 
navr ,em na provedení dů,kazů odle § '~', v· . 
z?a nebylo možnO' opětně vyz~a'Ťi' Obv~:5, o~st. 1, v~~a 3, tr. ř. není dotaz 
mm porotcem na předsedu porotního :ou~'V'ane~o b k ~~Iznání, učiněný vrch~ 
smyslu § 3-27, odst. 2 tr. ř. čís, 5588, u, o e ľavslho se k porotcům ve 
nezachování písemné fOTmy žádosti h' 
soudu !}Jodle § 327 odst ?, t v vr~ mho yporotce -na předsedu porotniho 
P• d d ,. .. ,r. r nent ohrozeno t č ,re se a' poučiti porotce o nu-tn~st. ,': ' '~ zrna e TIostí. Opominu]-li 
odst. 3 tr. ř., jde j'en o' neúplnost I 'l?lse!llne tO'rvmy. žádosti podle § 32,7 
podle '§ 344, 'čís. 8 t.r. ř. čís. 5588 Ipmv'fllho 'P'oucenl, nezakládající zmatek 

podľa: slovenského přáva: ,náhradní' ,porotcovi . " , .. 
nadnych porotcov pod zmal v , a, poklal nenastuplh na miesto 
a hl ' ," 'Ůcnnstou -nesmej'ú byt' 't . . 

< '~ova'll!. pomtco'V čís. 5648. pn 'omnl pn porade 
mylne pouZltí neho nepoužítí o t 
dem zmatečnosti čís. '5662 P s' Upll Ipodle § 22: por. nov. není důvo-
pre p'Oloženie zvláštnych skutkov' h tá 
rozhodné, či sa pri hla'Vnom , o,~~, o ~ok podl'a ~ 1.1 por. nov, je 
návlfhu, nerozho-duje však či j~ Jnen R":~1\11. V'y~kytOl udaJ' odpO'vedajúci 
ak.o treba klást' porotco~ skutk~,v' 'll ,aJ tlez ,pravdivý čís. 5669, 
pn spolupachatel'stve na trestnom čj.neo~~~~ 5~8;1:~rnatívnym obsahom 

~ 
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pre zamietnutie návrhu v smysle § 11 por, nO'v. nie je rozhod'né, ČO 
by bolo možno podľa názoru ,porotného súdu zistiť, ale či sa sta.J za 
pojednáva,nia skutkov)' údaj, zodpovedajúci návrhu, alebo nie; takým 
údajom je tiez obrana obžalovaného čís. 5702. 
s hlediska § 11 pm. nov. nelze naJJ)adnouti usnesení, jímž byl zamítnut 
návrh, alby nějaká okolnost byla ze skutkové otázky dané -porotcům 
vynechána čís. 5718. 
porotný súd nebol sostavený podl'a zákona a bol tedy zavinený zmatok 
podľa § 384, čís. 1 tr. p., zúčastnili-li sa zástupcovia poroty (§§ 18, 25 
por. nov.) r'ozhodovan,ia podl'a § 3, odst. 2 zákona čís. 91/1934 Sb. z. 
a n. (§ 10, odst. 2 cit zák.)č í s. 5769. 

POl'ušenie slobody osobnej: jde o přečin porušení osohní svobody ve-řejnÝlm úřed
níkem ve smyslu § 193 tr. zák, uvěznil-li správce notářského úřadu ně
ko-ho bezd"Ů'vodně, a to tolikonásohn)', koliJk osob uvěznil čís. 5684. 

zátvoru súdneho: zálkon odníma 'V ustanoveni § 359 tr. zák. exe'h.'1Ítov-i dis
'pozičné práwo nad z~bavenou vecou bez akejkol'vek výhrady a exekút 
nemůže rozhodovať -o tom, ktorý z vymáhajlÚdch verite!'ov a ako má 
byť zo zaha'Venej veci uspokojený; aj keď holo, nariaderné ado'Vzdanie 
za-bave'l1ého predmetu do úschovy uschovatel'a" kým sa tak skutočne 
ne-stalu- a kým vec neboh uschovatel'ovi odovzdaná, je znak trestného 
či-nu, že »zahavená vec Ibola u vbstní-ka ponechaná«, naplnený čís. 5516, 
Ipredmetom úradného zabaNenia nemažu byť veci, o ktorých exekútor 
pri svo-jom úradtnom úkone ani nevedel čís. 5551. 
k rozlišen-iu zabavených predmetov a k zisteniu kh totožnosti treba 
v zá:pisnici o zcrba'vení uviest' tiež kh mnoistv-o (váhu, po,čet kuso;v), 
podstatné znaky a miesto, kde :sú uložené čís. 555l. 

Porušeni povinností povolání v~ 3J -rl v o:k á t, d i s c. r ,o z 'ho 

Porušení tajemství úředního! ke -skutkové podstatě přestupku porušení úřednÍ-ho 
tajemství podle první-ho a druhého, odstavce § 5 zákona čís. 178/1924 
Sb. z. a n. čís. 5672, 
obecní 'úředn~k 'je ,-,weřejným činitelem« podle § 6, odst. 1 tohoto zá
kona čís. 5672. 
,ke skutkuvé Ipodstatě podle § 5, odst. 1 a 2' zá'kona se nevyžaduje, aby 
obsah spisu' vyjevH ten veřejný činitel, který provedl úřední výkon, 
týkají-cí se olloho spisu čís. 5672. 
SlPisy podle § 5, odst. 2 'je rozuměti i! dopisy, jež došly Is-oudu n.ebo 
úřaJdu, jenž vykonává veřejnou správu, avšak nebyly u nich ještě ,před
měte-m úředního jednání; takový dopis může 'býti SiPisem, o -němž je 
podle § 5, odst. 2 z,fejmo, že měl podle 'Své 'Rovahy zůstati utajen; 
byly-li v 'něm tvrzeny určité okolnosti, nell'Ozho-duje, že byl 'psán ne
známou osobou čí '5. 5672. 
zájem státu na řádném a nerušeném vyšetřování trestných činů je »rveR 

řejným záJjmem« 'P-od1e § 5, odst. 1; podle něho vyžaduje se je-n »OhfD
ženÍ«, nikoli »,porušenk rveře'jného záj.mu neb oprávněného a vážnéh'Ů' 
zájmu soukromého; je pro'to nerozhodné, že po, vyšetření okolnosti 
v onDm dopise tvr,zených nedošlo 'k trestnímu :stíhání osoby o-zn~čené 
v dopise čís, 5672,. 
soukr-omá osoba se nedopo-liští Slpoluviny (§ 5 tr. z.) -na 'Porušení úřed
-ního ta1jemstvÍ, sdě1Ha-li dále obsah -dorp-isu, jejž Ji vyjevil veřejný činitel 
č i s. 5672. 

Pořadatel: pořadatelem podle §§ 30,45 zák.čis. 218/1926 Sb. z. a n. není hostinský, 
jenž 'pouze trpěl, aby harmonikář zahrál hostům na jejich žádost, aniž z toho 
hostinský těžil pro se-be hospodářsky čís. 5688. 

Posouzení právní: závěr :na vinu obžalovaného !po- stránce subjektivní (vědomí 
o ,nepravdrvosti úd3ijů a jich .způsobilosti poškoditi 'zlehčovaný podnik), vy
voděný ze skute,čností, zjištěných soudem nalézacím, není skutkovým z,jišt~
ním, nýbrž právním posouzeni,m čís. 5509. 

~:I 
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Posudzorvanie právne: rozJi.šení soudcovské činnosti skutJkově ZJlstO\aCI a Dr,avnWIO 

posuzování podle trestního řádu platného na Slovensku a na 
Rusi čís. 5701. 

Poškodenie tela: úmyselné: všetci pachatelia, ktorí úrnyse[ne Ub~~íŽ~ii~li'Dei~~~~:~~I~~:~~ 
na tele v smysle § 301 tr. zák., O'dpoveda~ú i za smrt' 
nastala z ťai'kého poškodenia, hoci prípadne i' z jednej z 
čís. 5536. 
ku zlobnu ťažkého pošk'odenia 'na tele stačí ůmysel vóbec na 
ublížit' aleho zdra:vie poskodit'; ťažkosť činu je daná objektfvnym vý
sledkom tohoto zúmyselného kona.nia čís. 5536. 
hráč je trestne zodpovedný za úraz spósobený spoluhráčovi porušením 
pravidiel pre hru platných čís. 5580. 
k ll'éuplneniu skutkovej podstaty činu trestného podra § 301 tr. zák sa 
vyžadu,je po subjektívnej stráJnke ,nepúatel'ský úmysel, t. j . .priarny 
úmysel sposobiť druhému tele-sné poškodenie aleho :porušenje zdravia; 
nestačí výsledok nezamýšlaný, sposo:bený konaním pachatel'ovým sice 
úmyselným, ale smerujúcim k ,ínému škodnému výsledku, a-Iebo púhe 
vedomie vlnníka, že výsledok je možný 'č í s. 5645. 
ideální souběh zločinu loupeže wvalifikované .podle § 349, odst. 1, čís. 2 
ff. zák se zloči.nem neb .přečinem těžkého poškození na těle podle 
§ 301 tr. zák je vyloučen či s. 5-662. 
ustanovenie § 308 tr. zák. ,predpokladá na rozdiel o'd ustanovení §§ 70, 
30l, 306 tr. zák. samostatnú trest,nú činnost' každého pachatel'a, ne
odvislú od takej činnosti iných pa-chatel'ov a ,lSpočívaj:úcu u každého pa
chatel'a na samostatnom zlom úmysle. Alwnáhle ide o spo-!Očné ko~ 
na-nie prevedené v spo.}oónom zlom úmysle, je upotr,ebenie kvaUf-í.kácie 
podl'a § 308 tr. zák. vylúčené 'č í s. 5632. 
ustanovenie § 308 tr. zák. p,redpoldadá, že '-pachateHa nejednali na zá
klade ,predohodzieho spoločného dohodnutia 'č í s. 5738. 

- z ne,dbalosti: :riadič motomvého vozidla nemůže sa k 'beztrestnosti svojho 
konanh, ktorým ohmžuje bez,pe'čn.ost' i,ných, dov,o-lá:vať toho, že pred
pok,lada,l aleho mohol predpnk'Iadať kh O!pa~mQ.st', ke-ď sám zavčas a 
v dostato-6nej mi-elfe neučiní, čo bolo s jeho strany k odv:ráte:niu nebez
pečenstva potrebné, a ,Sipol'aihne sa práve ·len na opatrnost' ohwžených 
osob. Príčinná súvisIŮ'st', založená už tým, že ri-adič nezmierni!l včas 
rychlost' 'Svojrho- 'Vozidla, nehol<l! odstránená ani pretrhnutá -tým, že: ohro
ženie osob, sposo!hené už 'ryeh-lou jazdou dladičovou, holo prípadne ešte 
zvýšené ieh ďalšÍm ehovaním č I s. 5499. 
v ustanorvení § 310, odst. 2 tr. zák. má zákon na mysli len také zamest
na:ni.e, k vykonávaniu kta:rého 5a vyžaduje ,zvláštna :sposobilost', od
horná znalost' atp. K nadeniu povozu netreba t<l!kejto znalosti čís. 5539. 
ruj bkykel treba ,považovať za druh vozidla, Jeho slúži doprave osób 
po verej,ných cestách inýrm sposobom ,než chodzou týchto -osob sa
mých čís. 5544. 
neodbo'r:nÍ'k v drogerii, nemajúcej _PTáve úradne schváleného odborného 
zástupcu, je zoc1pO've-dný za t'až,ké ipoŠikode-nie tela podl'a § 310, odst. 1 
tl'. zák., ktoré vzn~klo tým, že z nezna;losti vydal zákazníkovi k poží
vaniu látku škodlivú l'udskému zdrav-iO' či s. 5736. 

veritel'ov: uschovanie v smysle § 386 tr. iák. záleží v tom, že pachatel' ne
jakou p o z i t i v n o u činnosťou ,prekáža tomu, aby predmety boly na
jdené; nevyžaduje sa, alby -hola uschovanfnl z.riadená Ineprekonat,el',ná 
pre-káŽlka pre najdenie predmetov, ale stačí už podstatné zt'ažov,an1e na
jdenia predmetov čís. 5566. 
ku skutkovej podstate poškodenia veritefov podl'a § 386 tL zák sa ne
vyžaduje, aby každý scudzenSr predmet bol presne označený; stači ta'ké 
jeho označenie, z ktorého je mOž,no usudzovať, že ide o cen n Ý pred
met v smysle zákona čís. 5566. 
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I
. . d oie J·e viazaný rozhodnutim civil~~ho :údu o tom, či scud-

tres ny su I 'kor veritel'ov e I S. 3565. v 
zenie predmetov sa ~ta ~ ?a u . ve srn slu § 386 tr. zák., i když za~ 
jde o stav .před nastaV~JIC~ :~~kU~~ána m~hJ,..li jen vinník při neplaceU! 
lob a v době činu neby ~ les e. p.vv, d~'bě,očekávati že bude na žádost 
dluhů a hrozbě žalobam} v nehJbdhzS~, J·eho povin~,osti dluhý zaplatiti 
věřitelů vydáno soudU! roz o nu I o 
čís. 5603. . v. sle ~§ 434 a 437 tr. zák. treba rozume~ 

železnice: poškodemm zelez.D}Ce v srny , ~ kol'ajoch alebo na základe trati 
takú dlhšiu d?bu trva]u:u zme~u ~a e na vozoch alebo kh čiastkach, 
alebo na rušnt (lokomotlVe): pr;ra, n d eto-v poškodenie tmti predpo
,ktorou sa zhorší 'podsta~~ ony~ ,~'fe,~ ci ~ásledkom ktorého je trať 
kladá -pojmove stav dlhslU dOl II .d~a~ 'remávke Nespadá sem pr:::
odňatá svojmu určeuJu, 1. j .. 'pravI el~orbi ked' s~ k miestu preja~~ll 
jdenie tra-ti motor~vy~ v?z-ld.lom v , sudzovat' podl'a § 80 zák. CIS. 
,približov,al vlak ČIn vlnmk6ovdtr~b~ ~id .nar. čís. 203/1935 Sb. z. a n. 
8111935 Sb. z. a n. a § !O , o s. . 
čís. 552,1. ~ ozsudkov Inižších súdov len jedn?-

'poškodený: bO-\-li predmetom o,?za.\ob~ art 1 áchaný na jednej osobe, ?Iě 
násobný preCin ťažkého poskodema nfe '§ e{3 SlPodst 6 tr. p. a ni.e je oprav
. e druhá osoba »poškodenou« v smys .', d,' sa r~zsl1dlky v dovodoch pre 
~ená :použit' opravných prost:iedkov" aj ~~:la ri te~Že'-pTÚežitosti čís. 5499. 
súvis,losf dotýkajú jej p'Ů'r~ne,~la, .kLo;le ;r~f, sú:rorndého žalobctl, je neadvo
prejav ktorým sa posko eny ZfI)e v ., 5745 

1a'lefný (§ 49, odst. 4 Ir. p. Cl s'.: I 

cti a va' z'nosU stavu vi,z a. d v o k a t., dl S c. r o z l. 
poškození v b"t' odle § 306 tl'. zák. čís. 
_poškozeni pohřebiště: k pO'jmu »poskození pohre' IS e« p 

5667 . , t I chráněny' touto staIÍ . v v· dle S 306 tr. zák a pravnl sta e'{ povwha precmu po '8 
zákona čís. 5667. , v t § 306 tr zák je i změna, kterou 
poskozenim poh~ť'?~~t~ ~~dle :pr~~~~~t~ík vytrh~'v k~ětiny) jež ;~adi~i 
provedl na pohreblsŤ1 Jeno Sp Vb 'h a nahra-div je jinými !kvetmaffil, 
na hrob p-říslušn!ci ,ro~d\lllY pohl' e\n~ ~~ti nebo svévole čís. 5667. 
stala-li -se tak~va ZI?ev~a ze ~lom?~g6 tl' zák. s krádeží čís. 5667; ~. 
k otázce soubehu precm~vpvo . e. ·tn' m ros-iředkem ,ke krade Zl, 
-pokud po'šk?zen} pohřB?-l'S~e ]est~ó~ t;Uzák. p~c.hateJi, který je-d~á ten 
nelze lpro predpts dr~~~ v~ty.§ 'k' d v ještě přečin podle prve vety 
v úmyslu zištném, pncltat1 mimo ra ez 
§ 306 tr. zák.č í s. 5667. . "t' (zlodějském) je skutek pod
při úmyslu jak p.?,šk~zovacIOm6' {ak ~~ n~~ pod předpis § 171 (§ 460) 
řaditi ja-k pod ,predpls § 3 r. za ., 
tr. zák. čís. 5667. v. ,'; í cizí-ch věřitelů podle § 205 ... b) tr: 

věřitelů cizích: ,nej~e~? zloC1:~. p~s~oz:.?te1i ,po:dle § 485 tr. zák., nadrzoval-I~ 
zák.: 'nýbrž ? pr~Cin nal?:~o~an~;entent~ uplatněním pohle~á:vl~~, '~tere 
organ Ipodmku Jel~o yertt;h, ~. olhledávky v konkursmrn nzent ~a 
není obdržel v ramcI sve p:av

b 
'p' k na 'něho nhpadlo· nerozhodUJe, 

, ., h '''t lů více nez' y pI131 t" škodu jl,nyC ven e ',....,' " ... ·t rděje 'č í s. 5673,. 
jakými prostředkY ~e nadrzOvaI1~1ve!~~nce 1922, čis. 241 Sb. z .. a n.: 

Potírání nemocí pohlavníc~: zakan ,!e <ln:e . c, tincov obsažený v § 14 zakona 
zákaz zakladama a u.drz,o'V~ma neve~m len' administra:ÍÍ'vnvm a nebola 
čís. 241/1922 Sb. z. a n., J,e o:p:t::~' samostatného -deliktu, 'gúdorn tre
ním lltvorená nová skutkova po ,s 
statel'néhO' čís. 5530. , ' ., . ia alebo udržO'vania I1eves
;pre ustálenie súdom .trest~teln~h~ ,v».zn~de~le treba ústiť stkutoč-nosti 
tinc(l« nestaCi zi,ste,~Ie tel10 s ll. oc~~ ~vedeného či s. 5530. . . 
niektO'rého činu v z3lkone ... 0' k~;phar~ni'kY aleho tomu podobné verejn.e 
za ,nevestince treba povazo,v,a, po 'e rístu né a v ktorých je p:o,st~~ 
domy aleho -mies-t~o:st1, ~to-re su ,,~~ecn ~á se~1 prevádzanie proshtuele 
túcia v určitej m1e.r-e 9ust:e-ctel!a, , n~sl~~ s 5530. 
le-n jednot1ive v sukromnych Izbac . 

"I 
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Potulování' pOJe ' , 

P 
. m »potulovanl« ve smyslu z'k ~, 

rávní posouzení VIZ p o S o II ' , a:. CIS. 89/1885 ř. z. čís 5752 
Právo 'az k ' z e n 1 p r a v ní.' . 

J Y o~e:~,odmítnutl zmatečm stížno ' , na:, C,lS. 17/1926 Sb. z. a fl bS\1 a odvolanl podle odst. 3 čl. 4 vlád 
pr~vmm zástupcem obžalova'~éhY Y-!l. prov~eny v menšmovém J3JZyku 
n~Jde o neodvratnou překážku gdlc1Zllfice Cl S. 5622. 
~:k~ ,iaz~kové menšiny doruč';"a ~b~í1~~\ o~~t 3 tf, ř" byla-li pří8luš_ 
Čí~: ~:~/1~a;tŠb ~O~I-~, ~~Usži~7~áva pO~le ~vn~7u'vlt:~\~~ní n~ř?ze~~ 
nezadal-I! obžalorvwny ve tříd ' 'v 
aby mu byla obsílka doručen~n~I .1hute podle v čl. 21, odst. 2 CIt nař 
neslo 'J řádné obeslam k h!avním~aZplr:kl~~ men~l,nYJ nelze ani tvrditi ž~ 
v di . I' , e Icem C 1 s 5709 ' 
v SClp marnych veciach proti ad' . . . slll?vorn jazyku opravu' r; " vo:katoI? r~~?I sa právo podať v men-
la~len;U jazykovýmI po~~r~~t~~~~ ~k~aJV~SSlem,u súdu ako súdu odvo
ma SId!O obv~nený advokát čís 305 d esneho sudu, v ktorého obvode 
podal-~l opravný pmstrledok ne ~í us n IS. v ~ko srukromná strana ~reba n! tgt t. eh v menSlllovom jazyku advokát 

" cl. 4, odst. 3 vlád n~r čís. 17/192g §~ o podam~ ,llpotreblt predplsov 
puvodské: zákon ze dne 24 r t d . z. a n c I s 305 dls 

pro " . IS opa II 1926 čís 218 Sb 'V,ozovam hudebního dílal jest ov v' . . . z. a n.: za veře1né 
ktetfe odpovídajl Jeho hudební ftrměaz~v~h hJe~o r~produkci prostredky v~m" nestala-li se před individuáLně' . J. ~1 ~bmml nástroji neb zpě~ 
vrenym kruhem osob na ven k v. ?ozvan~~111 ,hosty aJneb před uza
dena před mdividuálně neUrči~ýmur~~~ž~~;?I11~~g'yI?; nýbrž byla pro ve-
trestnost reprodukce chra" h d~ . lm 1 I Cl s. 5528 v pV' , nenye el radlOV' v.', v :Im~m sousedství s hostinskou m' t ,~n: pn~lmalcem, umístěnym 
subJekttvní stranka skutko ' lS nostl c 1 s. 5528 
reprodukce hudebních děl r:~t~~stat~ .. ~ 4~ čís 552K 
mlsátno~ti,Je veře,jným jejich p~o~~zt:i~Tacbn:·s l~mplionem v hostinské 
opr. v,!le,neho, jde o zásah do cizích ' ~. eJe~l se tak bez ph'Volení 
zaVlnen! (§ 45 z~k čís, 218/1926 ~~av l'uvodsky~h, Subjektivní stránka 
předmětem ochrany práva ," d .' z. a .n.) Cl S. 5558. 
nemají tvůdčí myšlenky hy~uy~ ~k~1-to neJsou plány a náčrrky které 
~nalostí čís. 5686. I 1 je.11C ZihotovenÍ vyžadovalo odbomých 
I kd • , ~ , yz se pIany tý·kají obyčejných :sta b 
skbeho ~1n:ěnÍ, bylo-li na' příklad :Přihlí;e J mk ohou .:bý,~ dUem stavitel-
ů sa:huJl-h tvůrčí nlWk d . v ,eno e kraJmnemu r~ll neb 
ností čís 5686 v Y co o vnltrmho uSlp.ořád~nl' a v' : ,o , • w zarlzenl mlst-

v:y:i~tění, a rozeslání ,oznamů se V," uZltim dda podle § 33 čÍs 3 'k zmer:~enyml planky není dovoleným 
tato stat' zák<ona dovoiuje ~hot~~e~r;'~ Cl~. ';'1~/1926 Sb. z. a n., neboť 
svolení jednoho ze spolu" d.P' I, Jen Je me napodobeniny čís. 5686 

§ 
33 d' ,.. puvo Cu dllanestačí k ' ' ., ' 
v uve eného zakona čís. 5686 opravnem po rozumu 

po,,!,datelem po.dle §§ 30, 45 zak. čí~ 218/1 ' 
}enz ,pouze upel, aby harmonikář z· h 'I h

926
" Sb. z. a ,no nem hostinský 

z :000 hostínský těžil pro sebe hOS~;~Ms~stuč~ na jejich žádost, .niŽ 
volebnt: ztratu :práva voleb 'h I .. Y I s, 5688. 

, P?dle § 516 tf. zák. č t~. °5;~~e VYSIOVIÍ1 při odsouzení pro ,přestupek 
Prechovavante zbraní' ' v' • . d' . sucasne nOiSeme viae zbran' b ' J,,~ ~4Y7 m prestupkom nedovoleného prech~ ,ez ~radného povolenia je len 

.CI8: 6/1914 M, E, čís, 5669, . vavan!a "braní pod!'a § 6 nar, 

Premlcame: bol ... }i trestný čin. oz'na-čen' v z' k ' v ' 
dem, za p'~ečin len v dósledJk,~ teh~ °vne,z~ z;1-ocIn, lwalifikova-ný SÚ~ 
§ 92 tr. zak a vinnfkovi Ibol v mera~,' z~ pn v.rme

:
e 

trestu bolů použité 
(§ 20 tr. zák.), je ;pre premIča~e tohl ~.st vazema, ul'čený na preči.ny 
pre rpremlčanie zloči:nov čís. 5512. to cmu rozhodná leh ota stanoven'á 

/ 
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boj-Ii trestu)' čin, zažalovaný ako pre-čin, pravoplatne kvaHfikov~ný len za 
prestupok, premJčuje sa jeho stíhanie uplynutím lehoty stanavenej v § 31 
tr. zák, prest. pre premlčanie prestupkov čís. 5591. 
ak vinnik s.páchal presturpok ,pa·debnia výkazných papierov podf.a § 71 tr. 
zák. prest. tým, že použil rpadelaného vysvedčenia ako prHohy k žiadosti 
o živnostenské oprávnenie, bol jeho trestný čin dokonaný (§ 107, čís. 1 
tr. zák., § 12 tr. zák prest.) najpozdejšie dňom, kedy úrad vzal na základe 
padelanej prílohy -ohlásenie živnosti na vedomie čís. 5591. 
k přetrhnutí promlčení podle p-rvého odstavce § 108 tr. zák -ne-ní třeba me
ritorního rozhodnuti soudcovského'; stačí, by-ID-li učiněno soudcovské opa
tření aspnň formálního (procesuálního) rázu, i když strany o něm nebyly uvědomeny; nestačí však opatření soudní kancelMe (na ,př, samostatné 
urgování spisu bez soudcovského pří:kazu) čís. 5597. 

Prestupok proti vlastníctvu: pojmový 'fa.zdiel medzi lítpežou, vydieračstvom a pre
stupkom podl'a § 126 tf. zák. ,prest. v znení § 51 tl.'. BOV. čís. 5586. 

Pretrhnutie premlčania: k přetrhnutí promlčení podle prvého odsta:vce § J08 tr. zák. 
nooí třeba meritorního rozhodnutí soudcovského'; stačí, bylo-li učiněno soud
covské opatření aspoň formálního (proce.suálního) :rázu, i když strany o něm 
nebyly uvědomeny; nestačí však opatření soudní 'kanceláře (na př. samO
statné urgování spisu bez soudcovského !příkazu) čís. 5597. 

Pt'íslušnosť: o žiadosti za ospravedlnenie, :ktorou sa ohvi-nený advokát domáha no
vého zahájenia pajedná<vania, prislúch-a rD'zhodnút' disdplinárnemu súdu 
prvej stolice a nie najvyššiemu súdu ako súdu odvolademu čís. 280 dis. 

Prodávání: k pojmu »,prodávání« ve smyslu § 24, odst. 1 zákona čís. 9/1924 Sb. 
z. a 'n .. ; je nerozhodné, zda byl prodávající při .prodejích veden úmyslem 

dosíci zisku čís. 5608. 
Prodej léčiv ne.oprávněný: přestupek podle § 354 tr. zák. je 'ryzím de!íktem for

mMním, záležejídm v prostém ipřestoupení zákazu; Ikonkretního ohrožení ži
vota, zdraví ,nebo tělesné bezpečnosti lidí nevyžaduje; škodHvé následky či
nem způsobené jsou přitěžující okO'lnosU v § 354 tr. zák jmenovitě tlved'2-
:nou, jíž je podmíněna jen vyšší trestnost činu čís. 5616. 

Promlčení: vydilním obsílky vyšetřu:jícím soudcem, jakož i raZJkazl1 zatýkacího 
radní komO'rou .přerušuje se -promlčení trestných činů; běh jelm mohl by 
započíti jen tehdy, kdyby řízení proti obžalovanému zavedené skončilo 
pravoplatným osvobozujícím rozsudkem, jemuž nutno postaviti na roven též 
zastavení trestníhO' řízení podle §§ 90, 109 tr. ř., ,nikoli však .pouhé ,přeru-
šení ,řízení podle § 412 tf. ř. čís. 5525. 
k otázce promlčení přečinu podle § 6, čís" 4 zákona 'na ochr. rep. čís. 5364. 
ustanO'vení § 40 tiskového zákona upravuje zvláštní ,promlčení bez omezení 
pro veškeré trestné činy spáchané obsahem tiskopisu; platí prDto i pro' 
trestné činy proti belZpečnosti cti podle: § 1 a p.ro přestupek z'anedhání po
vinné péče !podle § 4 tiskové 'novely čís. 124/1924 Sb. z. a n. ve znění vy
hlásky čís. 145/1933 Sb. z. a n. Na tom se nic nezmě'nilo zákonem o ochraně· 
cti čís. 108/1933 Sb. z. a .ll. Ustanovení § 6 ,cit. tisk. nov. vztahuje se jen 
na osoby, které spáchaly trestný čin proti bez,pečnosti cti tiskem čís. 5567. 
podle ustanovení § 40 tisk. zák. přerušení promlčení ,běžícího pwti jednom·,) 

z vinní'ků .působí :pwH všem čís. 5567. 
Propadnutí zbraně~ jde o zmatek podle čís. 11 § 281 tL ř., bylo-li uznáno na ye~ 

dlejší trest propadnutí zbraně, ač tu není odsuwjícího v}rroku pro trestn)1 
čin, při němž zá;kon stanoví jako vedlejši trest propadnutí věci; 'o zabavené 
zl)rani je rozhodnouti jako o věci doUčné podle §§ 98, 379 a, 408 tr. ř. a 
podle § 126 i.nstrukce pro trestní soudy čís. 5624. 

_ Prostriedok opravný: bol-li .predmetom obžaloby a rozsudkov nižškh gúdov len. 
jednonásohný ,prečin t'ažkého poškodenia na tele, spáchaný na jednej 
osobe, nie je druhá osoba »,poš.kodenou« v smysle § 13, odst. 6 tr. p. 
a ni<t je opdv:nená použit' opravnýoh .prostriedkOv, aj ked' sa rDlzsudky 
v dóvodoch pre súvislost' dotýkajú jej poranenia, ktoré utrpe1a pri tejže 

púležitosti čís. 5499. 
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do zákonné lhůty k podán' 
~~erou byl spis, Obs;hující lo;;:~~ýé~~oft~~~tr~dku se ncvčít~ doba, PO 
P~í~lu v s<:udu, dopravován poštou k soudu P~Sl ~ a,dresovany nepnsluš_ 

, uS~Yi rn ~oudern ještě v zákonné lhůtě od 1 ~sne~u, byl-li oním ne~ 
ne~u ,e s. -1540. es an postou sOlldu pfís!u&,. 
v dl~C!,plinárnom pokračovaní r . . 
pmtl medzitýmnym a proces P áft1 advokatom Je opravn~ prostriedok 
295 dis. II ,nym rozhodnutiam nepnpustn' .. 

, j " Y CIL 
v zau me pravneJ jednotnost" (h . 

nejde.o ,pří'~~d pod!e § ~l:o~d~~n~!ia P?dl'a §~ 441, 442. !i'. p.): 
zmatecm shznost obžaJ!o . 'h ., tr. L, odmltl-1I ne'jvysší sOud 
vrchního soudu, ja'ko o,PO'ž~~~~u O(~t3~dangu do vadného ro.zsudku 
porušenie zákona v list § 5 -'k ,o ,st. 1 por. o.ov.) čís. 5477; 
?~hra~u cti spoločenstv~ s fU.Č~~í~n~lb o ~chr." cti,~ yúznal-li Súd 
u rn~y trest nesmí býti delší než d' rr::~ :e~ym Cl s. 5481. 
trestu vzatých v úvahu pr ,~o~a zlls,tena Součtem dob všech 
súct poruš'! 'k, o vY,meru uhrnneho trestu čís. 5483 

I za on v ustanoveni § 5 d ' 
z. a n., uznal-Ii obžalorvaného 'v" .' o st. 1 zák. čís. 108/1933 Sb 
žalobu spolo6nosti obchodn'é'h' In.~ym ~trestným činom ,proti cti n~' 
preskúmal_li sborovy' súd k o p;ava C í s. 5495. ' 
por ~'l ' a' o sud odvolací s' . , . us: .zakon v ustanoveniach § 378 d am_ svaje usnesenie, 
a zavmIl zrna tok podl'a § 384 čís 4 'tra st. ~3! § 056, odst. 1 tr. p. 
ustanovenie § 328 d tl' . . .p. C 1 s. 5496. 
loby podl'a zákon~ °u~~ené tr'

t 
p .. predrpQk,ladá Upustenie od obža_ 

kedy s ním zákon spojuje' eÚe1. ,;-.: takam obdoN <pokračovania 
v t0n:tto. ustanovení zákona stano:e~v. n~a, rozhodnutie súdu práv~ 
upustil-lI súkrOrnn)1 žalob . y Cl S. 5496. 
'Čfs. 108/1933 Sb 'ca -p';otl ustallO'veniu § 19 odst 1 z 'k 

. d '. z. a 11. od obzalOby tem d' . a . 
pOje ,~áV'an~, nemaže' byt' na základe . ,v na, o volac?m hlavnom 
pokr~C0.vanl,e zastavené čís. 5496. tohoto Jeho preJavu trestné 
p,oru,sen,Ie za:kona v ustanovenia.ch § 15 Y' , 

ClS. ? zakona čís. 284/1920 Sb z a 'fl ' ClS: 1. t:. z,ak. prest. a § 2, 
v ipnpade, na ktorý sa vzt'ahuj ,§? '.;,odsud!l-h 'Sud .obžalovaného 
po~ ~. ~'oužitiill1 § 21 tr. zák p:~:st k' tC1S

.J. 2 ~~t. z~1{Q:n.a, za prestu
penazltemu ,č í s, 5535 ' . reSlU vazema mlesto k trestu 
P?ruš.enioe zákona v ~stanovení § 92 .. , 
mkovI z~ trestný čin, na Hor" ,tl. zak., v}rn~ral-1i súd vin
v do,lne] hranici neurčeného Y Je z~~~nom. urceny trest vazenia 
!r~st zase v druhu vazenia h." s .p,fubZlŤ~m c!to~aného ustanovel1ia 
CI S. ~ 5513. ' O~I ma yt ulozeny len trest ,peňa:žitý 
poruseme zákona v ustanoven' § 8 ' 
z'" a ll .. , uloži:I-li súd O'bžalovan1ému' o~s~'d 3 ~akona čís. 3111929 Sb. 
nahrad.ný trest na slobode za nev' o. ~.~ ;n~mu len pre ,prestlllpok, 
rnere~ pr.esahujúcej 14 dní čí '5. 55ifozLel,ny trest peňaž,itý vo vý-

. P?rUSe'll1e ustanovenia § 32 z 'k Vl X 
nemu, ktorý v dO'be spácha . a . ~. XXVI~~908, hol-li obža!ova
nedovršil ešte dvaciaty :rok ~~ao :~~~zd~ prekr'?'Cl'l, síce osemnásty, ale 
§ ,278 tr, zák. a § 1 zákona čIL 9~;i~3411~~eny trest P?dra s-adzhy 
p.npadom uvedeným v § II tr zák " : z. a n .. Čl s, 5646. 
emu, rovná sa i ,prípaď ,ked' 'b. !., v I~toryc. h pomlTIu].a trestnos.L> 
ž ' ',u za ov'an)' úpi d ,,,," ' ,eny mu cUdzorzemskýrn . d ,_ ' ne Ů' -p)'n.'al trest ulo-
podl'a § 15 tr. zák. zaviesf s~k o~. V. takom ,prípade možno však 
~a spáchaný trestný čin :f:á ,~a~,ovame len ,tym ciel'om, či hl'adia,c 
Hradu a voIebného práva do ObcY, ~ ~yme16'any vedI'ajší trest straty 

Y , , 1 C 1 S. 5 49. 
spr~neveru mozno kvalifikovat' v s ,'" 
zloc.Jin le;n vtedy, a:k je spáchaná na m'ysl~ § ~'~7 (338) h. zák. za 
cery ch utokoch proti jedne' ukot teJze Ů'soby (pri via
pOkračovací) a hodnota ta~ ~sO'be, len vte.dy, keď ide o trestný čin 

ezpravne pnyJ.astnených cudzich hnu
~ 
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teľných ved je vačšia než 500 Kč. Sčítacia zásada § 335 tr. zák, 
platí len rpri 'krádežiach a nerze jej použit' u iných trestných činov 
čís. 5720. 

Pr.ostředky k výživě: s hlediska skutkové podstaty přestupku podle § 1 zákona 
čís. 89/1885 ř. z. se nevyžaduje, aby »prostředky k výživě« poskyto
valy trvalý zdroj výživy; stačí, že z nich může býti zaplacena výživa 
v době, v níž se pachatel pohyboval bez cHe z místa na místo čís. 5752. 

Prostředky opravné: nedošlo-li k zahájení trestního řízení p-řed dokonaným deva
tenáctým rokem obžalovaného (§ 28, odst. 3 zákona čís. 48/1931), ne
může se otec jeho dovolávati práva podati zmateční stížnost podle § 50, 
odst. 1 cit.. zák. i proti vuli obžalovaného, který se zatím stal zletilým 
a vzdal se opravných prostředků, neboť právo .'podávati opravné pro
středky je v tomto přtpadě posuzovati podle §§ 282, 283 tr. ř, čís. 5507. 
odporují-li si pwjevy obháj.ce a obžalovaného co do vzdání se oprav
ných p'rostředků, má vůle obvině,ného jako vlastnLho domi.ni litis před
nost před vúlí obhájcovou, po.kud zákon neusta:novuje jinak čís. 5575.
pouhé 'prohlášení obhájcovo, že se vzdává .opravných p'rostředků, nemá 
právního významu, není-li v ·něm obsaženo oz.námení rozhodnutí samot
ného obžalorvaného, že, znaje podsta1tllÝ obsah rozsudku, vzdává se 
oprav.ných prostředků proti němu čís. 5575. 
pod'le § 459 tr. ř, je obvi.něnému nedostavivšimu se k hlavnímu pře
líčení doručiti o.pis rozsudku, i když byl při hlavním přelíčení zastoulpen 
o,bhájcem čís. 5575. 
nedostavil-li se obžalovaný k hlavnímu přelíčení, nenastává právní úči
nek vzdáni se opravných .prostředků prohlášením obhájcovým, nýbrž 
teprve marným uplynutím zákonné ,lhůty, kterou má obžalovaný k ohlá
šení orprav.ných prostfedku čís. 5575 . 
oko'lnost, že opravný prostředek byl podán po vyhlášení rozsudku, avšak 
ještě před započetím lhůty pro DlpmVn)1 prostředek určené, -není na zá
vadu věcnému vyřízení opravného lP'l"OsMedku čís. 5575. 
prob usnesení, jímž se diSCiplinární Hzení zahajuj-e, a proti odkazova
címu usneseni nepřísluší .obviněnému soudci opravný prostředek (§ 14, 
odst. í, § 17, odst. 2 zákona čís, 46/1868 ,ř, z,) čís, 281 dís. 
do mezitímních .nálezu vynesených při ústním líčení nelze si stěžovati 
samostatným opravným prostředkem čí ,s. 301 dis. 

Provinilci mladiství: zákon ze dne 11. března 1931, čís. 48 Sb. z. a n.: 'nedošlo-1i 
k zahájení trestního řízení před dokonaným devatenáctým rokem 
obžalovaného (§ 28, odst. 3 zákona čís. 48/1931), nemůže se otec 
jeho dovolávati práva :poda:ti zmateční stíž,nost podle § 50, odst. I 
cit. zák. i proti vuli O'bžalovaného, který se zatím stal zletilým a 
vzda'l se opravo)'ch prostředku, ne'boť právo -podávati opravné pro
středky je v tomto přLpadě ,posuzovati podle §§ 282, 283 tl'. f, 
čís, 5507, 
k následkum odsouzení, uvedeným v § 10 zák. čís. 48/1931 Sb, z. 
a. n. o trestním soudnictví nad mládeží, nut.no číLtati i nemožnost 
dosáhnouti po·dmíněného odkladu výkonu trestu pro předchozí od
souzení pro čin spáchatný z pohnutky níz-ké a nečestné čj s. 5533, 

-- - - došlo-li před úČInností zákona čís. 48/1931 Sb. z. a ,no k odsouzeni 
mladistvého 'pro čin spáchaný z pohnutek nízkých a nečestných, 
nemůže býti k němu přihlíženo jako k dŮ'vodu vylučujídmu pod
míněné odsouzení ve smyslu § 2 'zákona 60s. 562/1919 Sb. z. a 'no 
č i s, 5533, 

-- - - 'konal-Ii SiÚd ;hlarvné poje.dnávanie a vyniesol ro·zsudok ;proti mla
distvému ohvinenému v neprítomnosti obhájcu (§ 44, odst. 2, § 47, 
odst. 3 zákona ČÍS. 48/1931 Sb. z. a 'n.), zavinil zm.atok l}JodYa 
§ 384, čís, 6 tr, p, čís, 5658, 
ustanoveLní § 10 zákona čís. 48/1931 Sb. z. a n. vylučuje nejen výrok 
o ztrátě práva volebního, nýhrž též výrok) že se mladistvý do-
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pustil' provinění z pohnutky nízké a nečestné; je-li tento výrok zá
konem vyloučen v rozsudku odsuzujícím mladistvého provinilce, ne
muže jej nahraditi ani jiný soud při opětném -odsouzení pachatele 
pro jiný trestný 6n, spáchaný již po dokonaném osmnáctém roc~ 
věku vinníkova. V takovém případě nepřichází proto ustanovení § 2 
zákona o pOdmíněném odsouzení v úvahu čís. 5767. 

Provozování díla hudebního: za veřejné provozování hudebního díla jest považo,: 
vati jeho relprodukci prostředky, které odpovídají jeho hudební formě, t. j. 
hudebními nástroji neb zpěvem, nestala-li se před individuálně ,pozvanými 
hosty aneb před uzavřeným kruhem osob na venek určitě ohraničeným, nýbrž 
by.la provedena před individuálně neu.rčitým množstvím lidí čís. 5528. 

Přechovávání: prechovávatel'om a koncesionárom radiovej prijírnacej sta-nice, da
nej oprávnenou firmou záujemcovi :na skúšku, ostáva po čas povolenej 
skúšky, Iprípadne do drie.vejšieho zakúpe:nia prístroja, sama firma. Záujemca 
je porvinný opatri.f si riadnu koncesiu teprv vtedy, -keď sa stal vlastníkom 
prístmja, a'lebo ked' ho i po uplymltí skušotbnej lehoty nechal II seba 
či s. 5520. 
k pojmu »přechovávání« ve smyslu § 3, odst. 2 zákona ze dne 20. prosince 
1923, čís. 9 Sb. z. a n . .na r. 1924; jest jím rozumětil všeohny případy, ,kdy 
fysická nebo právnická osoba má II sebe radiotelefonní zařízení; nemá .. li 
přechovavatel vlastní koncese, neomlouvá ho s hlediska skutkové podstaty 
přečinu podle § 2Zl, odst. 1 cit. zákona, že spOlečník jeho domácnosti, který 
měl sám radiopřístroj, měl k tomu iPovole'ní č i s. 5608. 
ani ten, kdo nabyl radiorte.Jefo.nního zařízení trestným činem (krádeží), není 
zproštěn povinnosti vyžádati si provozní povolení čís. 5752. 
ani ten, kto si - mimo exekúcie, samovol'ne - vzal! od s'Vojho dlžníka do 
držby radiový prijímač ciel'om zaistenia sVQljej súdom uznanej pohl'adávky, 
nie je zbavený -po'Vinnosti opatr.iť si rpovole-nie 'ku prechovávaniu -prístroja 
či s. 5775. 

Překročení obžaloby: ne}de o překročení obžaloby, ,nekryjHi se skutková zjištěm 
s údaji ohžalovacího, spisu, jel..]i jen totožn.ost zažalovaného dnu bezpo
chybná; může proto soud uznati na další zloónné .kvalifikace, na 'něž ob
žaloba původně nezněla, ani neby.la ,rozší'ře-na, byly-li opodstatněny okol
nostmi ,v hlavním rpřelíčení na je'Vo vyšlými, t.řebas okolnosti ty byly z pří
pra'Vného vyšetřování známy veřejnému žalobci 'při pOdání obžcrloby čís. 
5595. 

Přerušení promlčení viz pro mlč e TI i. 
Přestupky důchodkové: za těžké ,důchodkové ,přestupky jest pokládati jen ·trestné 

činy spáchané v úmyslu zkrátiti neb zatajit.i daň, jichž trestání náleží 
do oho;ru působnosti řádných soudů, pověřených pravomocí ve věcech 
důchod:kových přestupků; u těchtO' těž.ký;ch důchodkových přestupků 
nemůže nikdy dojíti ku přeměně uložených peněžitých pokut a trestů 
v náhradní trest :na svobodě podle §§ 27 a 28 nař. uh. min. sprav, 
čis. 800/1916 čís. 5494. 
nezaplacení da!l1ě z motoro'Vých vozidel v předepsané lhůtě zakládá ~ 
není-li tu zlého 'Úmyslu - skutkovou podstatu prostého důchodkového 
přestupku a uložený zaň peněžitý trest je přeměnitelný v náhradní trest 
na svobodě pOdle § 28 na,f uh. min. sprav. čís. 800/1916 čís. 5494. 
o trestnosti lehkých dů,chodkových přestupků rozhodují výlučně úřady 
finanční jako jediné příslu.šné úřady a trestní soudy důchodkové ne
jsou apráv.něny zkoumati zákonitost jejkh rozhodnutí po stránce věoné 
čís. 5494. 

Příprava úkladů: ike skutkové podstatě .zločinu podle § 2 zákona na ochranu re
publiky stačí již ,pouhé, byť i přechodné .přistoupení k trvající již orga
nisaci, jež usiluje o násilné odtržení části území ČSR. a o jeho při
vtělení .k -cizímu státu, stalo-Ii se II vědomí o těchto závadných cílech 
a v úmyslu uk,ládatil o republiku; ,nevyžaduje se trvalé nebo formální 
členství v takové organisaci čís. 5486. 
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. ? 'I< na ochr. rep. nemuze zůstati beztr~-stnS'm 
s hlediska § 2, odst. -:k~ad~ o republiku které chce tohoto cde ~o
spolčení. více osob. k .u, ha ~~J'ensky' ch neb~ vládních orgánů, resp. Jen 
sáhnoutI za pomOCI CIZIC. " v . 5486 
za jejich vědomí, třebas I vaJ:kou c I,S. . 

v' ' 'ednátú viz jed-nání p'řípravne. , 
Pnpravne J ". v t v o v á II í pří P r a v II e. . .-

_ vyšetř<>vam VIZ v Y ser 'k to spáchaný v tuzemsku, nabadal~li 
Přísiušnost: jde o 'Zl~'Č~n po~.\e ,§ 8T t~ízd~~ arozvášněných dem,on~trantů k .násll

pachatel na c,lZlm ,statn}m uze házel-li též sám (i s jinyml dem?~stIanty) 
nému vn1knutI ~a uzeml ~S~. a 'n k nimž kameny i dop?d~.ly Cl s., 5486; 
kamením na nase pohramc TI1 orga. y, , kJ'd ti jen tresrne cmy spachane 
za těžké důchodkové ip'ře~~~,pky v le~t hfo~re~t~ní náleží do oboru plisobno~ti 
v úmyslu zkrátiti ne?v za,taJlti dan, llc , - věcech dliohodkových př~tuP~u: 
řádn' ch soudů, povereny'ch 'rravoT~cl veo nemliže nikdy dojíti ku p!emene 
li té%hto těžkých dů,chod-kovych pre~tupku 'h adní trest na svobode podle 

v' vv·t· h pokut a trestů v na r , 
ulozenych penezl yc " v's 800/1916 Čl s. 5494. 
§§ 27 a 2:8 nař. vuh. min. srpr~v. c~ " '.,de'i v i ,ředepsané lhůtě za~ládá ~ 
nezaplacení da'ne z motoro'Vyc~ VOZIpodstat~ prostého důchodkoveho pre
není-U tu zlého úmys.\u - ~~~ ,Q'vou " řeměnitelný v náhradní trest na 
stupku a ulo'žen)' zai1, pelll~zltYh tre~t J~piav .. o trestnosti I~hk.ý'~h dv~ch?d~ 
svobodě podle § 28 CIt. na:: u,, 1J11~. 'v d 'finanční jako ]edlne pnsl1}sne 
kový,ch pfe,stupků 'rozho~'UJI vy1ucpe ~ra, Y právněny zkoumati za;komtost 
uřady a trestní soudy dUlcho~ko,\:e vní~~so~'484 
lej,ich rozhodnutí po stránce. vec~ne c, . akús'keho (v čechách) trestný čm 
~.páchal-li obvinený v ob1a:'h .~av~r?sl:Š:nrostil ,krajského súdu ako, s~du S?IO
majetkový (podvo~), ~atria~l uhors,kého (na Slovensku) trestny ctn~ na e~ 
ro;yého, a v oblasti pra:va. byv; ,~~, . k prevedeniu celého pokracovama pr\' 
ža'úci pred súd okresn'y' Je P!lS us-ny . 
ujedený súd (v če~hac'~) CIS. ~~~,~i okresního s.oudu o útratách t,re~t,nl~o 
k rozhodování o stíznosh do us~ h:' ovede:ní byl okres'IlÍ soud dozadan. 
řízeni, spojených s úko.ne~, .~r!i~~;hJrnení Ipřísíušný sbO'rový soug drv~~ 
vyšetřujícím soudcem s.ou u v' 2 § 481 tr. ř. ný'brž sbmovy sou v r~d 
stolice podle § 13, odst. vl, ~lS., ' k usnesení -tomu došlo až v d~i?e, . y 
stolice podle § 392', tr. .:~., trebas, témuž okresnímu soudu k uredmmu 
trestní věc sama byla yz postoupena , . 
jednání.pm přestupek c IS',5594. I na adati včcnou příslušn~st ,~~lezaclho 
\7ešla-li obžaIoba 'V moc. prava, n:kze adle § 2,s1 čís. 11 tf. c, trebas pro 
soudu a to ani s hledliSk~ zrna u IP hr rep u!.~žen byl krajským soudem 

, dl § 6 vís ?' zákona na nc " .' 'k v' 5612 zločin pn e ' , c . -. § 6 v, 1 al 3 cit. za ona Cl S. . 
trest podle vyšší trestm v~az~y .' c~~._ § í' odst. 4, § 5 zákona čís. 471/ 

dmínky výroku 0" nepnslusnosti po e , 
~321 Sb. z. a n. ,č í s. 5690. " 06 tr zák se naplňuje teprve bez_
skutková podstata v ,~ře:stupk~ :~~e §sl;bu' j~ proto místně _~říslušný soud, 
důvodným nesplner:ml ma'~ze d e,v 01 splniti manželský slib č 1 s. 5723. 
v jehož obvodě obzalova:ny Q. epre, ' , 

Původské právo viz p r á v o :p Ů vod s k e. 
Pych: pojem lesního pychu čís. 5689. 

. t· ad-vokátům. , . v. en,· ka' rne pro, 
Rada kárna V1Z r l' z 

Radio viz t _e leg r a ~ y. , _ v d . redaktor pmvinivší se zanedbáním povI~~e 

Redakt~~edO~~~t;~t~o~~i ~d~g'~'~d~Y or:li;Ji~!~!hif' g~~l~~d~ý d~~d~kt~~l~bj~~~~~~ 
omyÍu považovati za proved~~Y;. -o. eade~é neho sdělené skutečnO'.sti ~Ů'h~y 
aspo.n takové okolnostI, pro e.e tlV ostí ři nOl1"mální bedl1vostl du
býti každým Nověkem prJm,ěrnýc~e~~fvS~i rřeS~ědčell'í neznámého .pisateJ~ 
~vlQdně pokládány za :pr~v lV~; S~ělených skutečností nepadá v tOlffito,d..r~~ 
o pravdivosti uvede~y~f n.~ o h~ediska je posu-zovati i otázku, zda uva e1l! 
padě na v~h~; s obJe lt~n~ 1 e veřejném zájmu čís. 5531. 
neb s9. ě.Jovam skutecnos 1 Y o v 
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k výkladu »zřetelného vyznačenÍ« některých oddílú periooického tiskopisu 
a »označení« jejich zvláštního odpovědného redaktora ,\rle smyslu § 3 zá. 
kana čís. 124/1924 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti 
čis. 145/1933 Sb. z. a n. či s. 5601. 
dovolává-li se odpovědný redaktor, provinív se zanedbáním povinné péče 
beztrestnosti z důvodu omluvitelného omylu, nepadá na váhu jeho subjek~ 
ti:ViflÍ přesv;':dčení o pravdivosti uvedených nebo sdělených skutečností či s. 
5757. 

Refoľmatio in peius: keďže prestupok podl',a, § 46 tf. zák. prest. je miernejšie 
trestný než prestupok urážky podl'a § 1 zákona čÍs. 100/1933 Sb. z. a n.) 
oel'ze tejto pos.1ednejšej kvalifikácie pO~lŽiťJ neodvolal-li sa žalobca v ne
prospech obžalovaného čís. 572'5. 

Reprodukce chráněných děl: trestno'st reprodukce chráněných děl 'radiovým při
jimačem, umístěným v přímém sousedství s hostin-skoU' místností. Subjek
tivní stránka skutkové podstaty čís. 552&. 

Režisér fihnový: zavinění filmového režiséra po rozumu §§ 336, 337 tr. zák., do
volil-li, aby statista seděl u stolu umístěného v prostoru, jímž p-rOIjížděl ni
kým neřízený parní válec a drtil překážky Iyl cestě mu jsoucí, čís. 5631. 

Riadič: riadič motofuvého v'Dzidla nemože sa k beztrestnosti svojho konania, kto
rým ohrožuje bezpečnost' iných, dovolávať toho, že predpokladal alebo mo
hol predpokl'aďať ich opatrnnsť, keď sám zavčas a v dostatočnei miere ne
učiní, čo bolo s jeho strany k odvráteniu ,nebezpeče:nstva potrebné, a spo
rahne sa práve len na opatrnost' 'ohrožených osob, Príčinná súvislosť, 
založená už tým, že riadič nezmiernil včas. rychlost' sVDjho vozidla, nebola 
odstránená ani pretrhnutá tým, že ohroženie .osob, sposobené už rychlou 
jazdou riadiČ'olvIOU, bolo (p-dpadne ešte zv~ršené ich ďalším chovaním čís. 
5499. 
v ustanovení § 3,10, -odst. 2 tr. zák. má zákŮ'll' na -mysli len také zamestna
nie, k vykonávaniu ktnrého sa vyžaduje zvlláštnar sp6sobilost', odborná 
znal'Ůsť atp. K riadeniu .povozu netreba takejto znalosti čís. 5539. 
trestneprávna zodpovednosť riad.iča motorového v,ozidla za srážku s i'llým 
vozidlom a za úraz (smrt') poškodeného, ktorý riadič zavinil porušením 
,predipisov a pravidiel pre zahýbanie z hlaVlnej cesty do odbočky čís. 5683. 
trestní zodpovědnost ři'diče motorového vozidla za úrazy (usmrcení) lidí 
zpúsOIbené 'rychloU' jízdou za nebezpečnéhO' stavu silnice čís-. 5767. 

Rozsudek: jaký význam lze :přiz:nati udáním dúvěr:níků, jich,ž jména by mohly bez
pečnostní nrgány (úřaidy) oznámi1i soudu podle § 151, čís. 2, tr. ř. jen tehdy, 
kdyby byl:y nadřízeným úřadem zbaveny po,vinnosti zachovati úřední ta
jems.tví, je věd hodnocení důkazů, jež je vyhrazeno Ivlýhradně- nalézacímu 
soudu čí '5. 5475. 
zpr:osti'l-li na1ézad soud obža1ovaného pral čin za vinu mll' kladený ·protn, 
že po.d1le vý,sledků hlavního. přelíčení nebylo tu n~které obžalobou uplatňo
vané slo.žky děje, ani'ž uvažoval o skutku s hlediska jiných zákonných usta
novení, která se k němu mohou vztah orvati, nejde o nevyčerpání obžaloby 
(§ 28'1, čís. 7 tr. ř.), nýbrž o prá'vlní ,omyl v otázce, zda je tu vůbec trestný 
čin (§ 281, čís. 9 a) tr.ř.) čís. 54179. 
zásilka 5, opisem t r e s t.n í h o rozsudku nesmí býti zatížena poštovntm po
platkem, ani když jde 'Ů' trestní věc soukromožalobní čís. 5487. 
mzsude'k vynesený v :n.epřítomnost~ obžalovaného. musí mu b~r-ti dnručen 
do vlastních 'rukou či s. 5487. 
závěr na vinu obžalovaného po stránce subjektivní (vědomí o nepravdivosti 
úda'jů a ji'ch způsobilosti poškoditi zlehčuvlaný' podnik), vyvoděn'Ý ze sku
tečností zjištěných soudem nalézacím, není, skui'ko,vým zjištěním, nýbrž 
právním posouzením čís. 550-9. 
podle § 459 tl'. ř. je obviněnému, nedostavivšímu se k hlavnímu přeHcení, 
doručiti opis rozsudku, i když byl při hlavním přeUčení zastou,pen- obh'ájc~m 
čís. 5575. 
rozsudek není stižen důvodem zmatečnosti podle § 2;&1, ds. 3- tr. ř., není-H 
v jeho v;ýroku uvedena trestní sazba, jíž by-Io použito- čí '5. 5612. 
použitelnos:t § 36 tr. zák. je podmín~na odS0l1Zel1ím obžalovaného pro týž 
čin, pro nějž byl obžalovaný v ci7.ině po1restán čís. 5613,. . 
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1 § ?65 tr ř lze rozuměti jen skutek 
»jin~'m tréstn~'m skutkem« .ve sf!1Ys- li ... :-. 56i3· 
trestný podle našeho trestnlho ~ikoRa ~ !§s. 281 t~, ř. lest opominutí soudu 
ne ú pln o str o z s u d k u po ve <:l.~.. . h ' ahách k rozhodným vý
přihlédnouti při syých .. vsk ... ~tko-y.e Zl!~to1~c~,s t uřví z e n í, to jest opominutí 
sledkům provedeneho JIZ r~zem, n ~,u PC' 'ež by mohlo zjednati nebo 
so.udu provésti nějaké. dalšl proces,:! opa ;~e~6-vkného zaklá:dá však sa:mo-
zesíliti důkazy pro vmu nebo nevlllu o z v v! 5627 

d t' -ť podle čís 4 § 2&1 tr r. Cl s. . 
statný dŮlv'o zrna eC~.?~vl 'h t,' ažuje Ol' úmyslu pachatelově a dovo-
po~ud"Tozsud~k ,ze zlIstenl,e .... 0 s ~\1 ~dve o výklad zákona (§ 2'8'1, čís. 9 a) 
zUJe, ze tu zly umysl by. Cl ne y, 1 
tr. ř.) č Is. 562-7. . .. ' . k (, 4 tr. ř.) poškozenému 
byl-li civilním roz·sudkem sOtl!krOroP~éž n~á~~~~I op'Sěto:vně .v řízení trestním 
již :přiznán, 'nelze rozhodova 100m • 

Č' í s. 5777. ~. v 'h V' se skutkem. na který uznal 
Rozsudok~ při po?ouze~í ~ot?zn~stJ ~;:!ll~~:,n~tejn~lI1j~kO rozsudek ,měJy za ... před-, 

rozsudek, je roz 10 ne, a Y .... , ""b "h který podle .nazoru obza-Iob\ 
mět účast 'Obžalovaného na. urcl ... te}TI pró. e ub "'amostatně zjistil skutečny 
zpťtsobil trestný ~ý,8'I~~lk~.le V~Cl s.?~c;'n~a:řno~tí rozhodných pro posou
prů,?ěh, zažalovahne, ~ '~',~.g 1 co obožal~bť OZ!llťl'čeného právnih'Ů zájmu;" pro!? 
zeTI! zakonem c ranene o a v , ,v f,' dle 1 odst. § 325 tr. r., pn
soud '!1epO'r!lš~je zásadu sklutt~ove t~t~~Ž~Sll! ktOeré se' v:šak vztahují na tutéž 
bere-lI nOI\'e, zalobou, n~up,~ nov,:n, " 
událost a na tý,ž p~?-vm zaJe~ CI s. 55!7." dle § 3,84 čís. 5 tr. ř., byla-li 
rozsudky soudil nižslch ... ~tohC Jsr-u t~át].~~n~č~oOli ohžalo~aný stíhan)' obža--
Přelíčení konána v nepntc:.mnos.;, o, '6·' 2 t .) čí 's 5651 

1 V· "ádal o Jeho znzem (§ 5 CIS. r. r. . . 
lobou .pro ~ OCIn, z ~'d _ v r ěci býlo již Mílve ,rozho.dnuto usne'3~--
~i~o~g~~~~e~ý~h~O o~~~b'o~~tjí~~m\ '~o:sudkemJ je založeno na § 326, č. 1 (111-

koH.~. ~) tr. ř: Č ~~. ~,?65. ti skutkově zjišt'ovacího a prá;v1ního posu.zoy~ní 
rozhsenl so~~co:~de vr~O~ho na Slovensku' a 'na podkarpatské RUSI CI s._ 
podle t-restmno ra u P a ne 

5
1
701

t
; k n1edz', vy' rokom a odóvo.ct-nením rozsudku v smy,sle § 384, 

{ o az e rozporu 
čís; 1~ tr; I-:Q.f. č Í;ssci, 57?8~bžalo,vaného O' okolnostech náležejkích ~~ vs~ut.-
ea~nl ~d~~;těO t~~st~él~o či.nu m~sí bý.ti pod. 10 .. žen skU'tkpvýmitZčl~stenť~~.' 

ove p , . d h d cení provedených dů:kazu; 'nes a ! pou Ý 
k nimž dospél sou ... , pta. ze' °d~~nání obŽalovaného a pr,olV1edené Ó'Ltkazy« 
odkaz soudu na »cas ecn' . 
čís. 5165. 
viď tiež r o z s ude k. I 

R.... • tlačív' ide už o- dokonané rozširovanie tlačí\i, a t0 ic~ ».r0zpo ... s a-
Oz.šiťO~_:<~~ (§ 8 tl~-č. zák.), odovzdal-Ii ich Ivinník inej os'Ůbe k odos amu po-stou 

čí 5.. 5671. 
Rozširovaný spis: čís. 3671. , v , .. 

Rušení míru domovního a pozemmho: CI s. :J~9. ..., , 
. "'k p'odle § 143 tr zak stacl zapas, při němž jednou ze 

Rvačka: k pO'lmu »'rvac. y« .' , cl··... se rvačka vyvinula tak, že se 
stran jsou aspoň ,dya hdl~d';' ~ero~ho ietoz'~im méně IVlystřfdali-li se v nich 
utvořily ze rvoucl'cn se 1 I VQ]lce, , 
úto'čníci Č, í s. 5~82.... ák n adá za ostatních podmínek této 
ll'sta-no,vem druhe vety § 1~3 ..tl'; z . hP bP že vložení ruky s jeho strany
stati zákanel i na, t?,ho, o ne:n~ Je Pboc lok~~ce ]·'ist-o že tomu tak nebylo 
přispělo ke smrtlClmu zranenl, ne o '. ' 
čís. 5782. 

stíhá řidiče auta zavinění podle § 3G5 tF zák., id~-1i ? jízdu při 
Řidič: E?e~~~ s,chváleném zá,vodu k osvědčení rychlostt a spolehltvostt vozidel a 

řidičské dovednosti čí s._ 5602. , ." , k' . d musí ob--
ŘÍ ení kárné: ve věcech advokátů: na vinu uz~avallcl n~lez ume ra Y 

z sahko;va~i té~, vý;o~e o v~~~~~ a~'~~klt~O l~~S·obdohně' ,použíti' §§. 67,. 
_ - - v arnem nzem , . " d' h osob čís 297 dls. 

68, 72 tf. ř. o vyloučení a zamiÍant sou mC . . 
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dOrmezitímních nálezů vynesených při ústním líčení nelze si st~V 
v~, 1 ,samo~stat.ným, opravným prostř-edkem č i s.. 301 dis ezo~ 
~arne rade advokatm komory nepřísluší disciplinární moc' nad oso.
V~~kr~~~~psan?'UkddOv seznamu kandidátů advokacie nebo z něho 
302 d

' ou, 1 yz ona osoba 'Vskutku vykonává praxi čí m L 

o~mítla-li ká;ná r~da návrh na zahájeni kárného řízení roti v 

~~m k?mQlr~lho vyboru pro jejich úřední činnost _ ježtt v tak1e-
~ eu: pr!pade nemá kárné řízeni vůbec místa _ ne' de 0,
~ake ma na zřeteli čís. 3 § 53 kárného statutu čís. J 304 o d~~neseflI, 
I ten kdo byl ·ka' rn ' '" . tt.. "., ym pree-mem ve svych právech zkrácen mO v 

Sl s e~Qvat~ ]~d1!1e. dp -usnesení, že není příčiny roti obvi~ě, yze 
~okracovatt ?ISCIPh?arně (§ 29 kár. stat.) čís. f04 dis. nemu 

ve vecech ~OUdcu: protI usnesení, jimž se disciplinární řízení zahajuj-e 
a prot~ odka:zOlv'admu usnesení nepřísiluší obviněnému so d ! 

°IP8;~v~y p)ro~t:edek (§14, odst. I, § 17, odst. 2 zákona čís ~C/I 
uo r. z. c 1 s. 281 d1S. . 

~ .říze-2nSÍlká:ném stačí po stránce subjektivní i nedbalost nevědoma' 
Cl S. 'dt's. 

Řízení tres~~: n~dO'stavil-li "s.e, ,soukron:)' žaIo.bce ke hlavnímu př-elíčení v době ' fh' . Y~ vY'~olalllm .zapocato, .na,sta'la domněnka" že ustoupil od 

:~a~'~~' žá~~ý.~nkr~'z~oJ~ll~~~?~~~t~te~~tfe~í~v~~u~Č~f~Y její n~Jze od: 

k~~~~n! 'fY;Oláním
t 
věci započato,. má býti řízeni, nedo:st~~~~iih sehl:~~~ 

d 'Ykza,o ce, z~s aveno usnesemm vydaným předsedou sQ,ud-u nikolI' 
ra flI omorou Čl s. 5501. ' 
~:ydá~irm D'bvsílk~ :,"yšetfujídm soudcem jakož i rozkazU' zatýkadho radní 
. om~~~u. pre-rusuje se promlče-ní trestných činů' běh jeho mohl b 
zapoclt11 t~ tehdy, kdy~y ,řízení proti obžaIované:nu zavedené skončil~ 
pr~vop" a nym osvobo'zu]lclm rozsudkem, jemuž nutno ostaviti na m 
ven t,ez vzas!av~nJ. trestního řízenf podle §§ 90 lOg trP ř n'k r v k 
'Douhe -preruse'll1 nzení podle § 412 tr. ř. čís. 5525 . .,- I 0-1 vsa 

byl?-li trestní říze~í pm j-eden z trestných čim'i p~dle § 57 tr ř ~ 
l~u~eno : kon~J'O.-hv.se ,odděleně s řízením pro jiné trestné činy j~o~7cí 
v~~l s ,restny.~l ~my roz~9,uzenýmj d'Hv-ějším roszudkem v p,oměru 
p 'h e § 2~~, tt:. r., Je pozděJslm wzsudkem do trestu dodatečně ulože-
ne o zapocltati ,podle ~ 55 a) t·r 'k' b "v , v v kt 'b I I ~ v' .;, ~a ~ I va-z u za-jlsťOlVa:CI a vysetrovací 
"vera h ~.a uva ena pm cmy tvoncl predmět rozsudku dřívějšího pOkuď 
~i~~.a 5~~~. trest uložený dřfvějšÍm rozsudkem, nebyla jím vyčerpán~ 

pO'9Ie ' §, 55 a) tf. 'zák. je započitati i nezaviněnou zajišťovací a v _ 
setrovacl 'V'azbu, která byla uvalena za trestního v. , y, 
činy v jiné t t' "'. nzenr pro s'O-uzene 

. ~ .r~;s ll! ve Cl, vedene zprvu pro- jiné trestné činy js! ' 
s trestnyn~t cmy v~()Iuzenými pozdějším rozsudkem v poměr~ ~~~ 
§§ f~~, y. ~., skoncllo--li v ~íz.~n} pro jiné trestné činy zastavením ~odle 
'! r. r. nebo ZProstU]ICl'm rnzsudkem -podle § 259 C'I'S 2 t • 
C s, 5549, ' ' r, r, 

Řízeni _zru.šo!~cf:, obž~Iovaný si smí vzíti několik obhájců (§ 40 d t 2 t " 

~i;č~~;~nče~r~,~?~ňaC;ik~~n:mvŠ:~e~ý~~lenčo{ s~ble~i.1 v opra~n~ms fi,zenrp;~~ 
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útocích podílníkovy ch, které byly spáchány v době, kdy zločinná kvalifi
kace 'krádeže nebyla ještě opodstatněna, neboť v pří'Padech § 186 a) tr. 
zák. sčítací zásada neplatí čís. 5489. 

Seznamy voličské: k subjektivní podstatě přečinu podle § 58, odst. 1, čís. 4 zákona 
ze dne 29. února 1920, čís. 123 Sb. z. a n. stačí jíž zaviněné jednání proti 
tomuto zákazu, i když si pachatel trestnosti svého činu nebyl vědom či s. 
5503, 

Shluknutie: »shluknu1ím« rozumie sa srotenie vačšieho počtu osob za zamýšľaným 
účelom. Nevyžaduje sa, aby sa jednoti'ivci na shluknutí zúčastnení o "..'Ieci 
vopred usníesli; stačí, soskupia-li sa jednotlivé 'osoby v tlupe ~ vedomím, 
že tlupa zamýšl'a násilne vystúpif proti orgánu vrchnosti, alebo pripojí-li 
sa niekto v tomto vedomí k tlupe už utvorenej. Každý jednotlivec je octpo
>,..'edn)' za všetky činy tlupy bez ohl'adu na to, či sa zúčastni'l len S'vojau prí
tomnosťou, alebo či sám tiež vyvinul nejakú pozitívnu činnos.ť čís. 5500. 

Sjednotený trest: sjednotený trest podra §§ 517, 518 tr, p, a § 35 zák, čl. XXXVII: 
1880, ked' základné tr,estv sú rovnakého druhu a celkové ich trvanie nepre
sahuje ,dvacať rok OVl treba vymerat' s poč í t a II í m základných trestov 
či s. 5590. 

Skutečnosti ve smyslu § 2 zákona o ochraně cti: čís. 5585. 
Skutečno5ti života soukromého: pOjem a rozsah skutečností života soukromého 

(§ 7, odst. 2 zák. o ochl". cti); bylo-li něčí chování, o sabě rázu soukro
mého, uvedeno ve vztahu k oprávněným zájmum veřejným, přestává býti 
věci života ryze soukromého čís. 5554. 

Skutkové zjištění viz z j i š t ě n 1 s k ll- t k o v é. 
Souběh: absorpční zásada §§ 34, 35, 267 tr. zák. pJati i pro obor trestů ,peněžitých 

bez ohledu na ta, zda peněžity trest je ukládán samostatně či vedle trestu 
na S'v:abodě. Nelze se proto domáhati uložení da'lšího zvláštního peněžitého 
trestu na přečin. podle § 24 tisk. zák., uložil-li nalézací soud podle § 29 zá
kona na ochranu republiky vedle trestu- na svobodě také trest peněžitý. 
Tomu není na závadu rÍ!znost fondu, do nichž peněžité tresty ,plynou; fond, 
jemuž při souběhu trest11ych činů ohrožených v zák'Ůně peně'žitým trestem 

I připadne peněžitý trest u'ložený podle § 267, ods.t. 1 tf. zák., jest určen tím 
zákonnym ustanovením, podle něhož je trest uložen čís. 541J3. 
přestupek podvodu a přestupek podle § 320, Ut. f) tr. zák. mohou se sbí
hati jen věcně čís. 5653. 
pokud poškození pohřebiště jest jen nutnym 'Pro~tředkem ke krádeži, nelzl:: 
pro předpis druhé věty § 306 tr. zák. pachateli, který jedná jen v úmyslu 
zištném, .přičítati mimo krádež ještě přečin podle prvé věty § 306 tr. zák_ 
čís. 5667. 
násilného vpádu je potřebí jen ke skutkové podstatě podle první věty § 83 
tl'. zák. (mšení míru pozemního), nikoli však podle druhé věty tohotOl pa
ragrafu (rušení míru domovního); jednočinný souběh obou tťchto skutko
v)'ch podstat -není vy.,lol1čen čí 5. 5699. 

Soudce: disc. rozh.: neuposlechl-li soudce pří-kazu úřadujícího vicepresidenta kra.i
ského soudu, porušil tím pO'\I'innost uloženou mu předpisem § 47 soudní in
strukce' čís. 2'81 dis. 
vicepresident sbo>rového soudu je v nepřítomnosti presidentově oprávněn 
naříditi nevvhnutelnou změnu ve složení senátu, aniž bylO k tomu třeba 
nějakého formálního pře-dání správy se strany presidenta soudu, neboť za
stupovací právo vicepresidentovo nabývá :pusohnost.i již podle samého- zá
ko-na, jakJmile nastane případ potřeby (§ 31, odst. 2, § 41, odst. 4 zákona 
o soudní Q!rganisaci, § 6 jedno řádu); okolnost, že se příkaz pre,sidentLtv 
nestal písemnou formou ve smyslu § 18' jedno řádu, nemění nic na platno-sti 
příkazu! čís. 2811 ,dis. 
:'ioudce není oprá'vněn, aby Činil splnění příkazu daného mu představeným, 
závi'S.1)'m na tom, uzná-li sám příkaz za věcně oprávněný; na zmíněné opráv
nění nelze usuz.ovati ani z § 102 ústavní lisHny čís. 2811 dis. 
jde o služební přečin po rozumu § 2,' zákona čís. 46\/18618 ř. z., opustil-li 
soudce svémocně substituční službu, zanechal-li ze substituční doby ne
omluvitelné nedodělky, dáva-l-li si vyhotovovati rozsudky a usnesení od 

Trestni rozhodnutí XVIII. 44 
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právních zástupců zúčastněn' ch t v', •• 

koncipienti diktovali nebo ? p f· r~1, pnpustIi-h, aby advokáti a a~~~~\~~. 
vý.povědi, zatím co si prohlíž~f 1 O, protokolu sve přednesy a 
uposlechl-li vzkazu "d" svo~, so~kromou postu a noviny 
?taviI k domluvě č f~~S129~ ~~~u nadnzeneho krajského soudu, aby s,e 

1 P,TO soudce platí shromažd'ov~,c' boo' ,v, ~vych politických projevech ome~e~YO§§ 4~' 4~ruce~a, ~stav-Ou i jSfrU však 
Js~u .. povinni také mimo úřad o . . ',.v sou TI! Illstrukce, podle 
k JejIch soudcovským úředním dt.~!nout! ,vse'29° ~Y mohlo s.nížiti důvěru 

Soutěž nekalá ( . _o um C 1 S. 8 dlS. 
za,kon ze dne 15, července 1927 čis. 111 

§d25.z
d
ak. prot.i nekalé soutěži (čís. 1'11/1927 Sb Sb, z, a n)')i'~, :s:;~~~~,~r~~ 

z a II aJe o pom v h d' . z. a n. Je 
~ku"kOVá p~dstat:rt"~hOfo° p~~~fu~?~Y lir~vd~5~9v době jich 
s~ ~~ut~ove po,dstatě~ § 32 téhož zákona' č i s .. 5569 

II ova podstata prestupku podle § s3 'k . 
<fl;ní dána, byli-Ii by zaměstnavat~l . , _ za., ~na prot.i nekaIé soutěži 
v5eobecných ustanovení 'al~o s ol nebo .sp,ravce p'o.,dmku trestni podle 
na či?U' zamc"t!:o:tllcO'vě Jč í s. t55~:achatele, spoluvmníci neb účastnici 
za zaklad řešení o1ázKy 70Ů ob'J ,f kl . 
p:oti nekalé soutěži (Čís.- 11'1/f~r,IOŠbl .o 'anI)tl ve, smy~l~ §. 25 zák, 

~~:náf~salí ~d~b~lv jeho celistvosii a ~~~v1er~stíd~ut~oObt~1~1 g:6~ě;n~~~ 
»pomery pOdniku)« po rozumu § 27 'k čÍs. 111 Sb z a ~. y ~a ~na :;e dne 15. července 1927 
v ho~podář~ký'ch styJic~U ~~~~~n~Q!~~'~ep~ostr ro~nik.~, mající význau{ 
podmku« patři i zIehčují~' ,á . eznych. K .H;la]Um o- »poměrech 
městnaných, jichž v'koll 1 ~t .~Je ,o. osobach v pQ.Q:;i~u či~n}'ch a za~ 
o?ev~ensitv'em čís. ~509: aJt vyznam pro o.cenaval:1 po.vesti podniku 

precm pOdle § 27 úle ť k' cím čís. 5509. ana pro 1 ne ale soutěži je deliktem ohražova-

při . ~kQlu'ffiá?,í a!ázky, zda zlehču'ící 'd" o' , v 
padmk, neOl smerodatná hospadář~ká ~l aJel 6:au 

zpuso0Iie paskaditi 
oka}ností taH .není abso.Jutně v I v Sl a zve covanehn pedniku ježto. zlehčujících údajů třebas vyc1 ?uc1ena dmozl~ast škady j ;lJko n~sledek 
známého. čís. 55Qg. aze y o pIsatele ve vdejnosti ne-

newzhoduje že vinní'k nenÍ' o- t V v·t 1 v přečinu podÍe § 27 cit záko~au e~lveem zIehco:ranéha pedni-ku, neboť 
čování nemusí se díti'z dú~{)dom~zekse d~p~StIti. i nesolltěžitel; zleh
vání byla zamýšiena ah .a'i II on v uren ,nIch, len kd~'ž při zlehčo
zeslabena čís.' 5509. y p :; ce zlehcavaneha padniku v sowtěži byla 

závěr na 'v'inu abžalovaného '. tr' .. pravdivasti úda'ů a ·ich z.'~ I?a ~ an5e s.u;b.1ektrvní (vědamí o ne-
v~~~n~ ze skuiečno~tí zj{g~ě~;~I~S~o~.~~~dltt I ~1:h~~J'Vaný padnik), vy
zllstemm, nýbrž právním posouzením v,' fli~:-eOz9· .... c~m, nem Skutkovým 
'ku k tk . c 1. S. -.TJ 

, S II oveJ padstate preči:nu zl'a"'~';:- . d' . člena za:sltu.pitel'skéha sha.p' (~~~!~J1,lh pO' ·Ia § .2'7' zákona; prejav 
v,ieho úradnam postaver.-; prl rozhOd~ e?, za~tuPltel'stva), učinený 
davky v záujme sbro;;'u ako z' k ,vam ano o sbor-u a zadaní da
»za účelom sút'a:7~A čj í s. 562:8. a azmka, neYze pavaž.avať za prejav 

nej.de o- úda;~· učiněné 'v I 192~. St. z:'" a n., jestlí:e u~~'S~ětoav~l~že~ pad.le § 27 záknna čís. III! 
z!:::lcovaného podniku zeslabeno . ~vv. to-~ll, aby bylo postavení 
ciálních df1'Vodú k hájení zájm~ vdv~ap,tZl, nybrž. staly se jen ze so
no-u čís. 56817." II e nIC va orgamsací k tomu pnvoIa-

jde a »zneužití jména a tirm ' rl"k kalé sautěži čís. 111/1927 SbY po m U'« P?dle § 2~ zákona proti ne-
zákona a ochraně známek ze 'd~'ea6 nj ~ nejde 00 právo ~lynoucí z § 5 
~d9 spaleč~nskou smlouvu s asobo~ ~~j~ !~9?h cdl.s. I? ~. z., uzavřel..:]i 
}m~nem a ftrmou podniku 'eu za t' ',.,. lel na a! oU' ]ill1eno. shadné se 
a flrmy ono.ha pOdniku p~~ ~. lm ~celem! aby maht použÍ'vati jména 

, svuJ novy podmk c i s. 56!76. 
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ochrany padle zákona proti nekalé soutěži se muze dovalávati ber
línska firma (§ 52 zákona čís. 111/1927 Sb. z. a n.), jezta je dána for
mální vzájemnast v poměru mezi českaslovenskou republikou a Němec
kem (čl. 2 pařížské úmluvy čís. 22/1933 Sb. z. a ·n.; vyhláška min. za
hraničních věd čís. 354/1921 Sb. z. a n.) čís. 5·676. 
k pojmu obchodnického. scutěženÍ 'V'e smyslu § 29 zákona čís. 5747, 
počítání, lhůty k abžalabě při pokrača1v,acím trestném činu podle to-
tohato zákona či s. 5747. 
k otázce zmacnění k trestnímu návrhu jménem družstva čís. 5747. 
vzal-li saukromý obžalobce padle dahody s obžalavaným zpět apravný 
pro.sti-edek proti. esvDbozující části rozsudku, neadvolal tim onu část 
obžalaby, na základě které byl abža:lovaný odsauzen čís. 5747. 

Spis o úkonu vyhledávacím nebo vyšetřovacím: spisem a úkonu vyhledávacím nebe 
vyšetřovacím po zákanu neplatném (§ 218:1, čís. 2 tr. ř.) nejsou pratakaly 
tvařící saučást trestního oznámení, sepsané s obžalovaným u palicejního 
ředitelství za policejní'ho vyhledávání čís. 5612. 

Spolčenie k vražde: ustanavení § 288 tr. zffi-k. předpokládá, že ani vražda, ani její 
pokus nebyl spáchán čís. 571'8. Společník tichý: tich}, spalečník úpadcův, jsa sám jeho věřitelem, muže se do
pustiti přečinu podle § 486, čís. 2 tr. zák. jen za předpokladu ustanoveni 
2. odstav'ce § 486 c) tl'. zák., vedl-li samastatně věci dluŽ!níkovy či s. 5547. 

spoločenstvo: spolačenstvo s ručením abmedzeným je spoločnosťou abchadného 
práva a nepo-žíva achrany cti podl'a zákana čís. 108/1933 Sb. z. a n. čís. 
5481. 

Spolupachatel'stvo: všetcí pachatelia, ktorí úmyselne ubHžili paškadenému na tele 
v smysle § 301 tr. zák., odpovedajú i za smrt' paškadeného, ktorá nastala 
z t'ažkého pa5kadenia, haci prípadne i z j.ednej z viacerých rán čís. 5536. 
k vyslaveniu viny niekoTko spoluobžalovaných vo smere tr. či,nav podfa 
zák. 'O ,ochr. úradO'v' nestači ziste·nie, že jeden z obžalavaných orgánu 
vrchnasti vyhrážal _ t.rebárs v prftamnasti druhých obžalovaných - ne
bolo-li tiež z.istené, že títo obžalovaní, kto,n' ,pria:mo nev:)!hráža:li, zúčastnili sa 
jeho .činu spósabom, ktorý by balo maž-na označiť za účastenstva na čine 
priameho pachatel'a .podl'a §§ '69, 70 tr. zák.; práv-ne úvahy o úmys.Ie týchto 
abžalovaných musia byť založené na takej zistenej kh činnosti, ldorú by 
hola mOžno. označif za návodcovskú aleba pamahačskú aleba spalupacha-

tel'skú čís. 5774. 
Spoluvina (§ 5 tr. zák.): již opatřeni jediné zbr.aně za účelem uvedeným v § 13, 

čís. 1, a1. 3 zák. na ochr. rep. je spoluvinou padle § 5, tol'. zák. na tamto zlo-

čin učí s. 5548. soukromá osoba se nedapouští spoluviny (§ 5 tr. zák.) na p-m'ušení úřed-
ního tajemství, sd'ě1ila-H daIe o.bsah dopisu, jejž jí vyjevH veřeJný činitel 
čís. 557\2. Správa neverná (§ 361 tr. zák. slav.): je v paměru ke zpronevěře (§ 355 tr. zák. 
slov.) podpůrným trestným činem čís. 5477. 

Sprúvca konkurznej podstaty: súdam menorvan)"' sp.rávca kankurznej podstaty nie 
je verejným úradníknm 'v' smysle § 461 tr. zák čís. 5619. 

Sr-enevera: név~i'"~i snráva (§ 361 tr. zák. slov.)1 je v poměru ke zpronevěře 
(§ 355 tr. zák. slav.; 'Rodpurným trestným činem či s. 5477. 
pohl'adávka nemóže by~' predmetom sprenevery čís. 55717:. 
spreneveru úrokov mažna '.li-nníkovi pričít?:: 'I{ vine len pokial' úraky s~~
točne ,prijaI a pre seba podr:':al; n~!'/..e pO'V'ažovať ·za spreneverené úraky 
z apozdenia, 'abžalovaným v sJ{I;.:očnas.u neprijaté, ale počítané mu k t'arche 
ako náhrada škody za opo:?:dené il,lnenie či s. 5619. 
pri sprenevere rozhodt:,'Je, či si pa~'hatel' p'I'ivl'astnil sverené cudzie mavité 
veci -bezprávne, t. j, vo vedomí, že privlastnením si ich porušuje dóveru 
v neho kla' 'Í1Ů a že sa jehCYl<onanie ,;)ro.nví prikazu, s ktorým mu boly veci 
S'verené; k vylúčeniu tahoto vedůmia však stačí, pavař_ni e-Ji sa pachatel' 
dóvodne za oprávnenéha poď-ržat' si sverenú vec k zaisteniu vlastnej pohl'a
dávky, o ktarej je presvedčený, že mLl právom patrí, trebárs pohl'adávka 
bal a sparná alebo ešte nesplatná čís. 5620. 

"j 

"I 
'I 
"I 
íll 
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peniaze, složené kupiterom poze k 

poukazom na ieh u otreben' m Ov pre I?r~davatera, :;O~JCe·i',yI~~i~\~~I~~~:~~-. 
nel'ze považov~f za ~~c preda~~te)J~~i ~'~~~~:l~,pt~:%<;ittCh 
v rozpore s uJednamrn '(reba čin "eh ' ,1-1 
podstaty podvodu čís.' 5621. J o posudzovat i s ""J"",,," SklU'kn,,", 
nemarí cudzie vlastnícke prá (§ 3 . . 
krátku dobu inej osobe k roV~~k' 55v , tr. ~ak.) držitel' veci, dá-li 
čís. 5724. emu 'uzlvanlU, k akému je sám opra"neM; 

spreneveru mOžno kv·a,lifikovaf v srn 'I, 8 357 ("3 -) . 
vtedy, ak je spáchaná na úko t'" ';";:' ys e ~,~ ,). t:! • tl'. zak. za zločin 
jednej osobe len vted ke': -..-J2: OS,O?Y (pn vlacerých útokoch 
?e,zpra

5
'vne Privlastnen~'ch ~Ud'~~hO ~,~~~tt~~l"~~ ~~kCl:a:JČeova'~~)v. a h09110ta 

c ~ s. 720. vaCSla nez 500 
- viď tiež z pro fl. e VěT a. 

Sprenev~ra, v úr.ade: ke kvalifikaci podle § 463 tr zák, Y' • 

ymdnl~ spachal v souvislosti se zpronevěrou jiný ~io~?~kud b SPO~l\:~ v tom, Ž~ 
Z1l! 'U}e UInysl zmařiti nebo znesnadnT dll,.' ,I ne o precm, se nevy~ 
souvislost 'obou úkonů čís. 5491. I I o 'la enI zpronevěry; stačí pouhá 

Starosta obce,: o,becníplu starostovi nepřísluší mzhodov f 
pmvm~h zaJmech ohyvatelů čís. 5490 a I o sporných soukromo~ 
obecny starosta je pod!' . k . 
rušeniu kl'udu a verejné~~ z;O~'~dk opr~v'~e~Sr v ~akročif úradne proti po-

Stavitel: uk;ládá-li předpis § 95 vlád naV v._~' v o Cl CI s. 5738. 
doz'Úrem nad stavbou pověřil ,~ále~itt~ g~t~~~~ Sb. z. a n. ~taviteli, aby 
bavenou potřehnými znalostmi a zl ,v P"" e o d()~orce, t. j. osobu vY-: 
co do přísného zachovávání znám;u~e~,o~tr:ll, ~Ie ta~e naprosto, spolehlivou 
~ah:rn.ut i příkaz, aby se stavitel řád~ě Jp\e:zf~~.7ostmch předpisl\ je v tom 
h'V'ostl zvoleného dozorce ze'm' . I' VL- CI o schopnostech a spoheh_ 
J." 'Y , Jena ma- I k tomu zvláštní ~'v' k 

Ty ICI .prav~ k nedo,statku těchto vlastností Č' í s. 5760 pncU1u, pou azu-
Stížnost: byla-lI zmateční stížnost podaná b . v , . v 

obhaJcem chudých zřízen.' m . eze zm?Cnenl se stran v obzalovaného 
zamítnuta jako pn-daná OS~b~uJe~eoP~~ h~avnt -přelí~~ní, nalézacím soudem 
to-hot'Ú usnesení nepřípustná č' rA_;Ovneno u, Je shznost obžalovaného- do 
zmatecruv, . 1 S. J"':I-Q • 

- . . VIZ Z mat e ční stí ž n o st. 
Stopo.varue: 1 vyhledávání (stopování) . t . v. , 

zák. slov. čís. 547:6. Je restmm nzemm ve smyslu § 228' tr. 
ustanovení § 445 tr. ř. má na mysli'", v, d . v 

soud, nikO'li však případy nichv ,i .... l\pnpa y, ,V,ll!chz zastavil řízení 
zastupitelství čís. 5665. ,v z zas aVlOo vy:hledavanl (stopování) státní 
k dalšímu řízení ve v'eci . 'v ~t' t ' . 
(Sdt?PI.o~ání), není ~řebTa db~:ovn~z tr::;e:Í'~lh~a;í~inltel~tív! z5a6s615avilo vyhledávání 
Vl lez vyhle,davaní. . . 

Strata Práva volebného: pr~padom uveden 'm v § , 
!tes~ost' činu, mvná sa i prí-pad k~d' ob Y /1 tr .. z~k., v ktnrých pominula 
zeny mu cudzozemským súdom 'V t k za oyany Hpl~e odpykal trest ulo
!:. zák. zaviest' po.kra.čO'v·anie len' tým ~i~~ pr:p~~: df!1°Z'no však po-dl'a § 15 
Ctn ,m~á, byť vY'mera.ný ved!"ajší trest stra~; C} 1

d
a ,'JaC na sp~chaný trestný 

obCI Cl s. 5649. . :, lI~a u a volebneho práva do 
Strata úradu: čís. 5649. 

Stráž finanční: úkolem finanční '5tráže . e ab . . 
kúm (§ ,12," zákona čís. 1 i4)U)27 ~ ~~br~~~vala v nelen celním přestup
a n.), ,nybrz i důchodkovým tre~tným Č'! ~ . nar. CIS., 168/~92? Sb. z. 
1-930). ResDícienti finanční stráž', mum ,(§ 6 vlad. nar. CIS. 202/ 
dúchodkovy přestupek spáchan ~ JpS~lI, \:e vY'dkonu .slt~'žby, vyšetřují-li 
práv.a .při tom čís. 5534. y 10GeJem eputatmho uhlí. Jejich 

finanční stráž má v oboru s ' pO,," h I' '. 
vilní nebo vojenská vlniti všvaek u,;,°k U?S,J

k 
~-te'Jna pr~\l'a jako stráž ci-

'k' h . , ,- ves tre II oly stráží ci '1 ' h . s yc Je opravněna jen pokud '. t b -I VI nIC a vOJen
úřady čís. 5553. ' Jl o yo zvláště uloženo nadřízenými 

681 

služební úkon finanční stráže (§ 6 vládní-ho nařízeni čís: 202/1930 
Sb. z. a n.) je chráněn podle § 81 tr. zák. i tenk.ráte.' .byl-1I za ~ebez: 
pečí v prodlení proveden v mezích § 82 nařízem mlmster~tva. ftnanv~l 
čís. 45 Věstníku ministerstva financí z fG'ku 1907 beze sluzebmho pn
kazu čís. 5748. 

St'ažnost': proti u~neseniu vrchného sú~u, ktorým bola odmietuutá zmatočn~ 
sťažnosf proti rozsudku krajského' súdu ako odvolacieho súdu va veCI 
patriacej do príslušnasti okresného súdu, je sťažnosť k najvyššiemu sún.u 
neprípustná čís. 54&2. 
zmatočná viď z ID li toč II á s ť a ž n o s ť. 

Súbeh ideálny: ídeální souběh zločinu loupeže kvalitikované podle § 349, odst. 1, 
čís. 2' tr. zák. se zločinem neo přečinem těžkého paš'kození na těle 
podle § 301 tr. zák. je vyloučen čís. 5662,. 
ideální souběh padělání soukromé listiny podle § 401 tr. zák., padě
lání veřejné listiny podle § 400 tr. zák. á podvO'du podle § 386 tr. zák. 
ČÍ> s. 569G. 

vťcný: vecný súbeh prečinov podl'a § 249 a § 47'5 tr. zák., spáchaných do
zorcom vazň,ov voči uvazneným ženám čís. 5708. 

Súd discipHnárny pre veci advokátův: o ži,td-osti za oS!='ľavedlnenie, ktoroll sa obvi
nený advokát domáha nového zahájenia pojednávania, prislúcha m.zhodnúť 
disciplinárnemu súdLl' prvej stolice (ana!. § 465, odst. 1 tr. p.) a nie najvyš
šiemu súdu ako súd!.ll odvolaciemu čís. 280 dis. 

Súd najvyšší: sliď, II ktorého bola zmatočná st'až-nosf opovedaná alebo podaná, 
nie je opľávnen)r odmietnuť in z důvodu, že je zálwnom vylúče'llá (§ 32, 
o-dst 1 por. nov.); to patrí do oboru půsCJIbnosti naJvyššieho súdu čís. 5545. 

Svádění ke zločinu: zákon v § 90 tr. z. nerozeznává mezi příčinami, proč působení 
návod ce k trestnému činu zůstalo bezvýsledným; stačí, že návodce pú
sobi·] na vůli jiné OSO-by, by se dopustila činnosti, která má vésti k trest
nému výsledku, pokud jen tatO' konkretní činnost neni k jeho dosažení 
naprosto nez.púso-bi-lá čís. 5648'. 
ke s-kutkové podstatě nedokonaného svádění ke zločinu podle § 9 fr. 
zák. se nevyžaduje, aby pachatel označil tomu, koho navádí ke zlo,
činu, také prostředky a zpusob, .i'ak má býti dosaženo protiprávníhO' vý
sledku; staší záměrn.é působení na někoho, aby byl pohnut k určitému 
zlo.činu čís. 5751. 

Svedectvo krivé: -ke skutkové podstatě zlo'činu podle § 222'" odst. 1 tr. zák. se s hle
diska sU'bje-ktivního Iv,yžaduje, aby p~chateI jednal úmyslně' a; aby si byl 
vědom, že žádá od svě.d.ka nepravdrivé 'svě'dectví, t. j. že svědek má potvrditi 
nepravdivé skutečnosti; nevyž,a,duje se též vědomí svě-dkovo ()I nep-rwvdlvosti 
s.věde-ctvi čís. 5582. 

Svedení pod slibem manželství viz z 'll r h á n í. 
Svedok: niet síce zákonného ustanovenia, ktoré by zakazova.lo vypoč'utie svedka, 

ktorý bol prítomný hlavnému pojednávaniu ako poslu'cháč, avšak z pred
pisov §§ 30:1 a 309 tr. p. :plynie intenci a zákona, aby vypočutie ta-kého 
svedka bolo podfa možnosti pominuté čís. 5626. 
nepravdivou svědeckou výpově'dí, učiněno-u před veřejným úřadem a, p'o
jatou do zápisu o výslechu, nedopouští se svědek padělání veřejné listiny 
v'e smyslu § 400, odst. 1 tr. zák. č í~. 5666. 

Svědectví křivé: neodepřel-li svědek slyšen~' v civilním sporu - byv poučen podle 
§ 321 c. ř. s. - výpo.věď 'o otázkách, jichž zodpDvídání by mu přivod110 
nebezpečenství stíhání trestním soudem, není zbaven povinnosti, aby pod 
důsledky § 199 a) Ir. zák. vypo'\"ědě1 pravdu čís. 5141. 

Svědek: trestní řád nevylučuje svědecky důkaz »old slyšeni« čís. 5475. 
odepřením svědecké v~rpovědi z duvodu § 151, čís. 2 tr. ř. není založen 
zmatek podle § 281, čís. 3 tr. ř. čís. 5612'. 

škoda: za škodu ve smyslu § 3'79 tr. zák. (ve znění § 50 tr. nov.) nelze p'ovažovati 
pouhou imobilitu peněz, pokud není zjištěno, že jmění poškozeného by~o 
skutečně zmenšeno, čís. 5562. 

Státny záStupca: zúčastnil-,li sa hlavného po'jednávania štátny zástupca podl'a 
§§ 73, odst. 1, 64" čís. 3, tr. p. vylúčený, táto závada nie je zm.atkom ani 
podl'a čís. 1 ani podl'a -čís. 2' § 3814 tr. p. čís. 5537. 
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švagrovstvo: nelegltJtnne švagrovstvo le tlež pomerom, aky ma na mysli § 39 
čÍs. 4 zakona na ochranu republrky, samo o sebe však ešte nestačí k ' 
lúčeniu trestnosti podra § 21, čís. 3 cit. zák.j treba zistit' oko,lnosti po
trebné pre záver, či by vinník ujmu osoby, ktQrej nadržoval, pociťoval ako 
ujmu vlastnú čís. 5595. 

Telegrafy (zákon ze dne 20. prosince 1923, čís. 9 Sb. z. a n. z r. 1924): prechová_ 
vaterům a koncesionárom radio'vej prijímacej stanice, danej oprávnenO'u 
firmou záujemcDvi na skúšku, ostáva po čas povolenej skúšky, prípadne do ' 
drievejšieho zakú-penia prístroja, sama firma. Záujemca je povinný opatriť. 
si riadou koncesiu teprv vterly, ked' sa stal vlastníkom prístroja, alebo keď 
ha i po uplynutí skušnhnej lehaty nechal u seba čís. 5520. 
přechováváním je rozuměti všechny případy, kdy fysická nebo právnická 
osoba má u sebe radiotelefonní zařízení čís. 5'608,. 
nemá-Ii přechovavatel ,,\"lastní koncese, neomlouvá ho s hlediska skutkové 
podstaty přečinu podle § 24, odst. 1 cit. zákona, že společník jeho domác~ 
nosti, který měl sám radiOlpřístroj, měl k tomu :povolení čís. 5608. 
k pojmUl »prodávánÍ« ve smyslu § 24, odst. 1 dt. zákona. Je nerozhodné, zda 
byl prodávající při prodejích veden úmyslem dosíci zisku čís. 5008. 
na osobu, jíž byla udělena dočasná koncese - na př, za účelem vyzkoušení 
nabízeného jí přístroje - dlužno s 'hlediska §§ 23, 24 zákona z,e dne 20. pro
since 19'23, čÍs. 9 Sb. z. a n. z mim 1924 pohlížeti po uplynutí doby kryté 
prozatímní koncesí jako na radiokoncesionáře, jeho,ž povolení zaniklo čís. 
5636. 
nezachoval-Ii obchodník s radiotelefonními přístroji při přemístění přístroje 
za účelem jeho vyzkoušení zájemcem předpisy o vystavení dnčasné po
tV'ľzenky, nejde ani u něho, ani po dobu zkušební lhůty u do.časného držitele 
(zákazníka) o přečin podle § 24, odst. 1 zákona čís. 9/1924, Sb. z. a n., 
nýbrž jen tl ,obchodníka 'D přestupek trestný podle 6. odstavce to,hoto para
grafu čís. 5731. 
ani ten, kto si - mimo exekúcie, sa-movol'ne - vzal ,od svojho dliníka do 
držby radiový prijÍmač cieYom zaistenia svojej súdom uznanej pohľadávky, 
nie je zbaven~' povinnosti opatriť si povolenie ku prechDvávaniu prístroja 
č íS.Slí/5, 
ani ten, .kdo nabyl radiotelefonního za,řízení trestným činem (krádeží), není 
zproštěn .pov.innosti vyžádati si provozní povolení čís. 5762. 

Tichý společník 'V·jz s P o leč [1 í k ti c II ý, 
Tisk: zákon ze dne 17. prosince 1862, čís. 6 ř. z. z r. 1863: periodickým tiskopisem 

p'odle § 7, odst. 1 zákona čís. 6/1'863 ř. z, je tiskopis, jenž vycházi (má 
vycházeti) alespoň jednou za měsíc, třebas jen po dohu několika mě
síci't; nevyžaduje se, aby vycházel (měl vycházeti) aspoň po dobu jed
no-ho roku čís. 5706. 
.absorpční zásada §§ 34, 35, 267 tr. zák. platí i pro ,obor trestů peněži
tých bez ohledu na to, zda je peněžitý trest ukládán samostatně či vedle 
trestu na svobodě; nelze se proto domáhati uložení dalšIho zvláštního 
peněžitého trestu na přečin podle § 2~' tisk. zák., ulO'žil-li nRlézací soud 
podle § 29 zák. na O'chr. rep. vedle trestu na svobodě ta'ké trest peně
žitý čís, 54'93. 
ustanovení § 40 tiskového zákona upravuje z'v'láštní promlčení be~ 
omezení pro. veškeré trestné činy spáchané obsahem tiskopisu; platí 
proto i pro trestné č.jny proti bezpečnosti cti pod.le § 1 a pm ,přestup-ek 
zanedbání povinné' péče podle § 4 tiskové novely čís. 124/1924 Sb. 
z. a n. ve znění vy-hlášky čís. 145/1933 Sb. z. a 11.; na tom se nic ne
zméni10 zákonem o ochraně cti čís. 108/1933 Sb. z. a n.; ustanovení 
§ 6 cit. tisk. nOlv. vztahuje se jen na osoby, které spáchaly trestný čin 
proti bezpečnosti cti tiskem čís. 5567. 
podle ustanovení § 40 tisk. zák. přerušení promlčení běžícího proti 
jednomu z vinníků působí p,roti všem čf S.- 5567!. 

zákon ze dne 15. října 1868, čís. 142 ř. z.: trestného činu 'podle čl, III, čís. 3 
zákona čís. 142/1868 ř. z. se mů'že dopustiti z 'osob, které spolupůsobily 
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.' . kař 'Ímž se rozumí po?le ~ v 5, 
při tisku trest~ého ~ISkOPISU, .. Pt~u~.e k~:ny 'nJbo jím ustanoveny a ura-
odst 1 tisko>veho zakona mall e IS 3 
dem' schválený správce tiskárny čís. ?~3 . trestní odpovědnosti vše'ch 
zdáštn.í ~stanove~í §b'17 (§v. 2t;2kutr.tr~~t~é~O tiskopis~, !~ká 5s63e fouze 
osob lez spolupuso 1 Y -pn . k . dolosnc Cl S. . 
est~' ch činů, spáchaný~h o~sahem tls . aplS~ o zákona se trestá v~e~ 

~ešetření po řádkového predplsu ~ 17
t 
~ls~~:Jh o tiskopisu neco zandll 

ohledu na to, zda a kdy bezpecnos fll u v v' 
či s. 5633. f tiskaře trestá se s hlediska. ere::lllu 
zanedbání povinné ~ozorn?~ I u 2 i868 ř z. již tehdy, nebyI0.-lt svetren~ 
podle Cvl nI čís. 3: zakona ClS. 14 / .v·, le'z'l na tom zda ttskar mohl , ., . k 'h zákona amz za , 
předpisu §§ ~'~ 17 tiS vO'V~' ~opis .ne:ná trestný obsah čís. 5633. 
či nemohl mltt za to, ze IS v' ' (ve znění vyhl. čís. 145/ 

zákon ze dn~ 30. května }.9~14i' C!~~nl~te~~ih~ ~:Stupítelstva návrh pa
h 

~sne-
1933 Sb. z. a n.): ucml - '1 C. • h uveřejnění v místmc c~,so-

ení který byl přijat, :hlaso'v'al-h pro Je o, hlášku je ho pok'lá:dah vz~ 
s ise~h a podepsal-li podle toh~ sesta!~nou ,rYI924 Sb, z. a n. ve zneUl 
Původce podle § 1, -odst. 3 zakona. c}s. l~i! ěl k uveřejnění jím zosnO
eyhláŠky čís. 145/1933 Sb. z. a n" jezto 'PboJě třetím a čtvrtém třetího 
vaného projevu způ-sobem, ~~ede~~.;; v 
odstavce tohoto para.grafu c ~ s,, vkt' h oddílů periodického tisko
k výkladu »zřet~lné?? vyzni~~t'~ ~~ij:~~idného redaktora ,;e. smyslu 
pislt a »,označem« Jejich zV as nt Q!, e znění vyhlášky mmlsterstva 
§ 3 zokona čis. 124/1924 Sb. z. a n. ~" 5601. 

." 14'5/1933 Sb z a n. CIO. .' hd spravedlnosti CIS. '.' 'k ' ochraně cti platt 1 te y, 
ustanovení prvního odstav5~' § 1~ z~ o;~e ~odlé § 4 zákona čIs. 124/ 
jode-li o přestupek zanye~b§an3I0P~d:~t~tf zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n. 
1924 Sb. z. a n. ve znem '::1, 

či s. 5670. a n a § 1 zákona čis. 124/1924 
poměr § 12 zákona čís. 103j}933 ~b. z. v' čis 14!'>/1'933 S·b. z. a. n.; 
Sb. z. a n. ve, zněnív,~yhl~kr9:D:1S.'b~s~~aa ·n. platí též pro trestné čmy, 
předpis § 12 zakona ,C". !O8/ " 5728 
spáchané obsahem tIskOpISU Cl S'k . om periodickém tiskopise, je-

v' v' v' ě-ním rozsud u v on 'I " § 7 
zadostucmenl uvere]n . 'h' I'eol llprmneno vy ucne v 

I I t · c'ln spac an ~ , v' 145/ hO'ž obsahem by res ny ~ v,' í v rhlášky min. sprav. cts. 
záko-na čis. 124/1924 Sb. z. a ~. deo~1~nati ilVeřejnění rozsudku v tomto 
1933 Sb. z. a n.; nelze sedFro§o 12 úkona čís. 108/1933 Sb, z. a n. 
periodickém tIskopise po e . . 
čís. 5728. , , daktorovl a vydavatel'ovi uvereJnem~ 
súd 1..1kladajúd adpovednemu:~ ~'12:4}1924 Sb. z. a n. v znem 
roz~U'dkLU podTa § 7·, ~?,st. 1 z~ ~~aSbls·z, a n., nesmie sa o?ch~1iť od 
vyhláš.kY min. sprav. Cl-5; 145/!933á 'čase a spósobe li'v'ere]nema § 8-
rozkazujúcich ustan-ovem, ldore m o 
cit zákona čís. 5734.. t' vydávani'a 'periodickéhD 

. . h v 'I .hcu ·na za'S aveme 1 ' rD'zhodujúc o navr u zaJ'? " , ' "e'niť rozsudok (§ 9, odst. za-
tla,čiva pre nesplnenie povmnostt uve~l vyhláškY min. sprav. čís. 1451 
kona čís. 124/192'4 ~b. z., ~ n. ~,~~t' či odpovedný redaktor ~ v~da-
1933 Sb. z. a n.), SU~I: mt v e~ú si~ pO'~nnosť alebo nie; na subjekttvne 
vater objektívne Sp.J111 1 ll' ?ze, móže čís 5734. 
ich presvedčenie ? tom hla~'et, nenež 'zákonom predpísa:ným spyósobom, 
llIverejneni'e, ktore sa st~IQl wrm f treba ho rovnako povazovať za 
nie je splnenim zák?nnf]č?()Ivt~~~Snle:v~rejnenie vóbec čís. 5734. 

. dóvod pre zastaveme t a lva a • ~esná stylistická 
zákon ze dne 10. července, 19~3,~ číS: ~1,2:a S~isz. 5~~'" pr 

úprava tiskové opravy nepI pr~d~p:;;a § 11 . a čtvrtého odstavce § 11 
předpis druhé věty prvntho o s avcbsahu tiskové opr:avy -nebrání, aby 
zákona čís. 126/1933. Sb. z. a n .... Dsf listick V' mezích rozsahu dovole
ji oprav_ovatel upravtl§s~~o~::at~e to:Oto zá~ona; neopravňuje pro~io ?ldl~ 
ného v § 11, odst. 6, ď C!~t' uveřejnění tiskové opravy, vy:;;OV1-! 
p01V'ědného redaktora o epn 1 
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žadatel v úvodní větě opravy požadavek za její uveřejnění, odvolav 
na příslušný zákonný předpis, a připojil-li na jejím konci datum 
svému jménu čís. 5652. 

TiSkař: č i s. 5633. 
Tiskopis periodický: periodickým tiskopisem podle § 7, odst. 1 zákona čís. 

ř. z. je tiskopis, jenž vychází (má vycházeti) alespoň jednoLl za 
třebas jen ,po dobu aěkolika měsíců; nevyžaduje se, aby vycházel 
cházeti) aspoň po dobu jednoho roku čís. 5706. 

Tisková oprava: čís. 5652. 
Tlač: zák. čl. XIV:1914: obežníky určené k sprostredkovaniu styku medzi prisluš_, 

níkmi politickej strany nespadajú pod ustanoveni a § 5, odst. 2, čÍs. 1 zák. 
čl. XIV:1914 čis. 567'l. 
jde už o dokonané rozširovanie tlačÍv, a to kh »rozposla,ním« (§ S tlač. 
zák.), odovzdal-li ich vinník inej osobe k odoslaniU' po-štou čís. 5671. 
ani ku skutknvej podstate preči,nu vydierania podl'a § 351 tr. zák., ani ku 
skutkovej podstate prečinu podl'a § 24, čís. 6 zák. čt XI'V:1914 5a nevyža_ 
duje, aby pachatel' skutočne obdržal peniaze alebo inú výhodu; v prvom 
prípade stačí, keď vyhráža a žiada maj-etko-V'ý prospech, v druhom, ked' 
žiada peniaze alebo inú výhodu vSrhfOlžným alebo dotierav~rm chovaním 
čís. 5606. 
na mimoparlarnentný prejav člena Národného shromaždenia nevzťahuje sa 
ustanovenie § 23 ústavnej listiny ani vtedy, sdel'uje-li sa v ňom, čo sa stalo 
vo snemovni, a bol-li učinený vo verej.nom záujme; taký prejav' nie je bez
trestný ani podl'a § 44 zák. č,J. XIV:1914, vložil-li do neho vinník dopInky 
kto,ré neboly vo snemovni prednesené čís. 576'4. ' 

Totožnosť dókazov: návrh na dókaz znalcom určjte pomenovaným je pojmove 
užší než návrh na dókaz znalcorn bo:.:z obmedzenia na určitú osobu; 
užší návl~h je obsažený v návrhu širšom a ide-li v oboch prípadoch 
o dukazovanie te,iže skutOlčnosti, je tu totožnost' dókazov (§ 428, 
odst. 2 tr. p.) či s. 567l. 

skutková: důvod. zmatečnosti podle § 384, čís. II tf. ř., uplatňovaný proto, 
že rozsudek byl vyneseu bez zákonité obžaloby, je dán jen tehdy, byl-U 
předmětem rozhodnutí učiněn jiný skutek, než který byl před.mětem 
obžaloby čís. 5003. 
pw řešenÍ", zda jde o totožný skutek, nerozhoduje právní kv-alifikace 
ža,lobcem tvrzená nebo soudem přijatá, n~'brž sám skutek, jenž je ozna~ 
čen jako trestný čís. 5603,. 
pre identifikáciu zaža-l'Ova:ného činu v smy'sle § 325, odst. 1 tr. p. sÍl 
rozhodujúce také okolnosti, ldoré odlišujú tento čin od inS'ch činov 
čís. 5618. 
k otázke totožnosti skutku v smysle § 32'5, odst. 1 tr. p. čís. 569,1. 
při posouzení totožnosti zažalovaného činu se skutkem, na který uznal 
rozsudek, je rozhodné, aby obžaloba stejně jako rozsudek měly za před
mět účast obžalovaného na určitém příběhu, kter~' podle názOlTU ob
žaloby způsobil kestný výsledek; je věcí soudu, aby samostatně zjistil 
skutečný průběh zažalované události co do všech okolností rozhodných 
pro posouzení zákonem chráněného a v obžalobě označeného právního 
zá.imu; proto soud neporušuje zásadu skutkové totožnosti podle 1. odst. 
§ 325 tf. ř., přibere-li no·vé, žalobou neU'platňované složky, které se však 
vzta11lljí. na tutéž událost a na t~,ž právní zájem čís. 5517. 

Trest: absor.pční zásada §§ 34, 35, 267 tr. zák. 'platí i pro obm tre,stů peněžit5r ch 
bez ohledu na to, z.da peněžitý trest je ukládán samostatně či vedle trestu 
na svobodě; nelze se proto domáhati uložení další-ho zvláštního peněžitého 
trestu na přečin podle § 2'4 tisk. zák., uložil ... 1i nalézací soud podle § 29"1 
zákona na ochranu republiky vedle trestu na svobodě také trest peněžitý;' 
tomu 'není na závadu' různost fondů, do nichž peněžité tresty plynou; fond, 
jemuž při souběhu trestných činů ohrožených v zákoně peněžitým trestem 
připadne peněžitý trest uložený podle § 267, odst. 1 tr. zák., jest určen tím 
zákonn~rm ustanovením, podle něho,ž je trest uložen čís. 5493 

\ 
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y y . dané nebo na příbuzných, není 
zda 'de o návod k nedokona~~é vra~ge ~~i '~restu (§ 138 tr. zák.) yosuzo
poro{ní.J11 11 sboru soudllíi11~ pr~._vYf!1er~~rž jediné z doslovu porotCi zodpo-

. " 'sledků provedencho flze11l, ny 
vatI z \ Y Y , 551·9 ,. k I 'en·1 za' kun-y d V 

' 1 otázek Cl'" vYd' ~taCl' nap n 
v:'be~ie~~ký poměr pL~ch!ltelův ku předl~1~tu v;:) [ p~o výměru trest~ spolu~ 
P~~o pojmu »na příbuznych.(§§ ~3y7'v13. r: to 'vlastního příbuzenskehO' po
n~ 'ka aniž třeba zabývati se 1 resemm Ie 
vmnl , v v 'd' čís .5519. y vv', 

měru ku predmetu vraz} y' Ir' h dni trest na svobode, vymer~n). 
jde o zmatek čís. 11 § ,~SI tr. L, byv :\;;0 r~ostřen podle § 260 b) tr. zak., 
pro případ nedobyt~osh trestu ~~n~z§ ?OO b) tr. zák. čís. 5565. 
nelze použíti zároven § 261 t r ., z~ . 1 ;t 3 zákona čis. 31/1929 Sb. z: a n:, 

orušenie zákona v ust~novem ~ 8, <;>d u· len re prestupok, ná~:ad~y tres~ 
~ložil-li súd obžalovan~.mu,' ?dSudtenen;ažitý to v5rmere presahulucel 14 dm 
na slobode za nevy.mnzitel ny tres pen . d" 
v • s 5574 9 Sb z a n je možné nana lt 
~ 1 d6vodu . § 6, čís. 1 :lákn~a čís., y562/19~rnto ~l'st~nove~í uvedená ?a obja
v~,kon trestu len vtedy, ~~? preka~~a § \ odst. 2 zákona ~ pOld:mlenenom 

vila slwršie, než nastal.v\1cl~ok k~~ca a skuš~bnei doby čís. 0609. le s. 8 
odsúdení, t. j. najpozde]Sle ,o , , ,dY'l aleho či má byť v smys Y ~, 
pre rozhodnutie, či sa odsnd,eny ,osve. ~ n-ý výkon podmienene ulŮ'zyeneh? 
zákona Ů' podmienen01"!l O'dsyde.J11 r n~l~ž~ b ,r smerodatné len sku~ocnos~l, 
trestu po uplynutí skus?bneI. dob) '. l' ni~i osvedčŮ'val0 choval11e odsu-
"padaj.ú ce do doby skusobnej, po Cia sa týž 
cleného či s. 5609'. . . ~ d íněna. odsouzením obžalovanéhO' pro 

v'telnost S 36 tr. zak. Je pO.n:' y t' Y i s 5613'. 
t~t,IZ~ro nějž ~?yl obžalO'v'an)"r ~' CIZ111fu p§t~et5 a~r. Cř . LIze rozuměti jen skutek 

'iny' m trestnym skutkcm« v'- s;nys 'y, 5613 
»] y h trestního zakona Cl s.' 'V' t·o 
trestný podle nase o- ' , ~ b l'o-li uznáno na vedle]sl tr~~ tJl : 
',de o zmatek podl~ čís. 11.§ 2~1 tr:. \hO YV'roku pro trestný či~, pn n~n~~ 
1 adnutí zbraně, ac tu ne~~, Od~UZU]l~, , adlutí věci; o zabavene zbram 1-

iákon stanoví jako ~e:=i1e]s:y t~est Jl o~§ 9.g 379 a 408\ tr. ř. a podle ~ 126 
rozhodnouti jako o veCI dohc~n,e po e 4 ' 
instrukce pro trestní soudy ,Cl s. 562. :t.ákona čís. 108/1933 S? z. a n. 
ah' súd mohol v smysle § g,~ od~t. ~ ab I v1nník s'kutočne HZ posk)'~o:l 
up~:stif od uloženi-a tre~tu, vy~a~I~1J\~~' zadost'učinenie len pon-úkol Cl S. 
primerané zado-st'učine'll1e; nes aC1, o, 

5629 , ', .1 vne politichr ráz, nestaC1 k pOr-: 
okol~ost', že řeč obžalova,~.eho, m~,l~ vj.s Oz r 1'93,1 Sb. z. a n.), vyz)":val-'l 
užitiu záknna o Mátnom 'vazen: (cdls. 1.23ako·prostriedkLl užil hanobe111a re-

'T 1 1'eho odovo nemu, " h' Y í s 5634 pachatel' k naSl1U a { , Yd' šírenia nepravdivSrc zprav c· . 
publiky, Národného shromaz ema a . " . .} ne říslušným, ,o závěr, že t,rest 
opírá-li se v)rml{, jimž se ,san~ost~ud(§ ťr~,I~~~~~ zák. 6s. 471/1921), nelze v~r~~ 
je nedo-stat,ečný pro. p'ov,~hU s u ,u Y 'nedostatečnosti trestu, nebov~ zavel 
ten nap.adati pro ne~pravno~t ~~v~ru o osoudcova; závěr o povya7:e c!nu ~e
ten je výrazem volneho uva~O!Y,anl ,sam ěmž nedošlo a.ni ku prectem ob za
lze si učiniti již na P?dklade nze~l, ~~ondem zmatečnosti podle čís. 6 ~ ~81 
loby' výrok ten lzc vsak napadah d t t vnost trestu z povahy konkret~lho 
tr ř' nedovozoval-li sa,mosoudce. nedos t e~ ho· tedv s hlediska abstraktmh), 
skutku, nýbrž z puvahy zločinu ]a,k~ J~{O,~.7kl~du § 265 tl'. ř. o výši trestu, 
nebo vycházel-li při t~'f!1 z nespra\ ne o Y , 
jenž smí býti uložen Cl s. 5690. , . b 'nčno ab)' uložil trest na svo~ 
. ?65 t v není S3J1110S0U-QCl ' ra) .' YY' trest 
ustanovením ffi ~... :. ,f.o ','k d celkový trest nepřeVyŠUje ne]vyssl , 
bodě až do sestl meSIcU, _po II y' >; •• trestn~r čís 5690. . y' 
stanovený zákonem 'na skutek pnSn,f]l ák čís 'on II 929 Sb. z . .a n., byl.-lI pn 
··,de o porušeni zákona v § &, ~dst. "hz d·nl' tr~st vl'š"5í nežli čtrnáctI dnů 
_ , v ~tupek ulozen na ra odsouzen1 pro pre:. " " 
č í~. 569~. I b' 'h nelze vysloviti při odsouzení pro přestupek podle 
ztratu prava V? ~ ni_o, 
§ 516 tr zák. CI s. 0,700. dle zákona (tak podle § 28, odst. 2 z~k. 
kde podle puvahy trestu ~~boy 'po '"1bec možnO použiti zmírhovacJl10 
čís. 50./1923 Sb. z. a n.), 11Z predern nem Vl 

li 
1,1 
(! 



nebo zaměií.ovacíh I •• 

rozumu § O~ t ~o p~a\ia, nelze na něm v. 't 
• 4'O',)c r. r. Cl s. 57J27 Ctnl i závislým právo d . 

byl-ll trest vy.m ~ v' o volacl Po 
... 50 eTen podle prv' v 

Cl~ .• (19,23 Sb. z. a II . v.
lll , ve!y trestní sazb § .. . 

:naha-ll se na podkl .v·, Jv~ v~r~p.u~tne odvolání státY'h 5, e1s" 1 zakona 
lrest vyměřen 'podl daae 

pnteZUjlClCh okolností r' ll! o . zastupitelství do 
e ruhe věty uved' azu arbltrerního b ' -

na zloči.n.y pOdle § 6 Y' 2 _ . "ene trestní sazby čís 5727' a Y byJ 
rlem 193.6 1 ,e1S. zakona n3 och . . -. . 
Sb. z. a n.' (§e2~el ":,~ta~ovati yřísněJšÍ tre~~~iU ~:ibllspa.~hané I:~ed 23. květ_ 
POdl'a Slov. Práva: ~l~. 1. tf. T.) -Č Í s. 5746. za ona CIS, l30/193'3 

dob všech tr' ll, mny ~rest nesmí býti delší;' .. 
5483 estu, vzatych v úvahu p.ro . TIvez d.oba, zjištěná součtem 

, ' ' vymeru uhrnn 'h t 
ustanovením § 66 d e o restu čís. 
byt' tr t' , o st 1 tr zák že p k 
Z!v.Jáštn~S ~:~}:. miernejšie než' dOk~'nani ~i~'s z~oči~nu alebo p'rečinu má 
v sl ',IZ:..SIa sadzba na pokus zločin " me Je stanovená žiadn 

č0k'u o~~~~ef: ~~e~aJ~~!~,ia spvg:foe:ahtre~tt~I~~o p~'~~;~n~lio~~~,o~f~~oni,e j: 
za onom na dOkon ' u ramcu trestnej d b pre
bol-Ii ,činom trťst ' ,any zlo~in alebo prečin č í ~ '54ma z y stanovenej 
zriaden . l!ym podl a § 46 tr zák . . 
trest doe~ekeJnej Sprá\:y, ostáva tťesto~ ~~estt~ ~,razený úradník alebo 
čís. 31/1929 S~ a nepJatI o náhradnom treste' na ~lobP~estUI?-ok peňažitý 
odst. 2 a 3- § 2-) z. a, n., ale platia v tomto srn o o ~ a~l § 8, zákan'a 
odvolací súd p;r~·/a~. p,rest. čís. 5518. ere nad alej ustanovenia 
nému bez toho v zasadu § 387\ odst. 1 tr . 
lice ú treste tr~s~e lL~ah bol ŽaJobc.a odvolal 'z p~,y' rV1mer~Id-h obŽ'alova_ 

, ' aZSlť o druhu ne Y k' o u SU u prvej st 
~í~ru~eni\ záko~~ v ustanoveníaC:h § z 1~ Yv,uložiI p'rvý súd čís. 553~~ 

. :., za ona CIS. 284/1920 Sb ' ,CIS. 1 tr. zák. prest a § J 

~ ,g~~ž~~~ §a 2~t~ý s,a vzfahuje' {2~ i;~' ~d~~dil-~ súd obžaio,vanéh~ 
žitému čís. 5535' zak. prest. k trestu v.azenia· ~.k~na, za prestup,ok 
pOfušenie zákona ~ ~t' les o k trestu peňa-
za trest ' Y. U:s anOvelll § 9? tr 'k . . ' ny cm, na ktor" 'k -, za ., vymeralIi 'd . , 
nlCI neurčeného _ ~.l.e za onOm lllrčený trest " -. su vmnlkovi 
vazeni-a, ho-ci m~l;:' b~~,u~;tt!ll ~itO!v,aného ustanoveni:a~~~~~ v dolnej hra_ 
za hlavný a vedl'a .... t ozen~ I~'? ,trest pei'Í:ažitý čís. 5~ase v druhu 
1I1ožíť d v a ná JSI, rest penazlty pri jed ,n o m ," . y. 

sjednotený trest h;~~f,e §tr§esty na slohcde čís, 55S{1 estnom cme treba 
ked' základné Irest ~. 517, ~1:S Ir. p. a § 36 zák· • 
sahuje dvacat' rok'o y t~brovnakeho druhu a celkové '. ~. tXXXyII:188ú, 
Č í:g, 5590 v, ,re a vymerať s poč í ta" I~ rvanre nepre_ 
vazbu, ktorú v tr el . , nIm zakladných tresto'.! 
OSlc.bodzujúceh/ dP VlllllIk. od vynesenía pnvo.stu Y , 

:~ho, ,!t'eba započít~,t' v~g~~:n§a ~,rfhoIS~U<Pňov~ho ro~<;:od~e~o oJ~~~Ud.l:u 
Cl s. 8'605. r. za-k. celu, pokíal' n b 1 .ZUjU; 
ustanovení S 6 v, , e Qo a zaVlllena 
nejen že . ~ ~ ,CIS. 4 zakona čís. 562/1919 S 
i to Že jS?P d~ny podmínky aby bl, ~~h z; a n. předpokládá 
Od§ki

g
ad

1 
ll' ~ýk~~~~d~rts~~d~j~ s~o~~~~ém nlbylJ~oe;~~d~~[~nt ~~~~ín~Ý'~rž 

v "odst. 1 tr. zák.' d" ,._, enem 
trest bhzky . '~". Je ana ustanovemm o t ~ 
všeobecná s~:~~1zseJ výmere alebo v tejto· najn~W~. ze, má byť uložený 
za primerané, 'bc~~;pre voi'nú úvahu súdu o tom J v':v:mere sameJ, len 
PQlužítie tQ:hott~rl~~~ť ~ ~~ 'k dolnei hranici trestn~j vs:~~b mlere p.uvažuje 
5632, _:su II ,nespadá pod žiadny dóv~d ~; nepnmerané 
porušenie ustanove . zm~točnosti čís. 
ktarý vdabe s . ~w§ 32.zák. čl. XXXVl:1908 b .'. . 
ešte dvaciaty r~:c s an:~ vrazdy prekročil sÍce os~m~!-~ obíalovanemu, 
zák. a § 1 zákon:a čyOJg 0/ veku, uložený trest po,dl'a as ~' ba e nedovršit 
príp. adam, uvedeny' 18, } 11934 %. z. a n. čís. 5646 sa z y § 278 Ir. 
rovná' m v '!'-? 1 tr zak v 1 t 'h . 

sa I Pdpad, ked' O'bžal~va~i Líp~ oryc
d 

pominula trestnost' činu 
ne o pykal trest, uložený mJ 
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cudzozemským súdom; v takom prípade možno však podra § 15 tr. zák. 
zaviesť pokračova:nie len tým cierom) či hl'adiac na spáchaný trestn)' 
čin má byť vymeraný vedl'ajší trest straty úradu a volebného práva do 
obcí čís. 564-9, 
podal-Ii obžalovaný, odsúdený k trestu žalára '\"0 výmere bHzkej naj
mžšej jeho hranici, odvalanie do trestu s odóvodnením, že trest je 
úptne neprímeraný jeho vine a pol'ahčujúcej okolnosti, treba mať za to, 
že sa domáha podstatného zmiernenia svojho trestu a tedy i použitia 
§ 92 tr. zák.; započítanie predbežnej vazby do trestu čís. 5661. 
z okolnosti, že nižší soudy uznaly, ž,e jsou podmínky pro použití §§ 91 
a 92 tr. zák, při výměře trestu, neplyne, že už proto měl býti obžalo
vanému pov,olen i podmíněný odklad Výkonu trestu čís. 5050. 
návrh na obnovu trestního řízení nepřekáží vyměřeni úhrnného trestu 
čís. 5582. 
zločin křivého obvinění (§ 209 tr. zák. čes.), spáC'haný 'vinnikem, bydlí
dm na Slovensku nebo na Podkarpatské Rusi, podáním adresovaným 
úřadu v zemi české nebo moravskoslezské, je spáchán v t u zem s k II 
a nelze se proto do.volávati ustanovení § 12 tr. zák, .slov. čís. 5715. 
zmatek podle § 385, čís. 2 tr. ř., vyměřil-li soud vinní-kov i trest porusi;" 
ustano!v·ení § 32 zák. čl. XXXVI:1908 čís. 57"18. 
prohlásil-li obžalovaný po vynesení rozsudku soudu prvé stolioe, že 
nastupuje trest, a odvolání ohlásil toliko jeho obhájce, nel,ze další vazbu 
pova.žovati za vazbll' vyšetřovací a započítati ji poměrně, nýbrž za vý
kon trestu čís. 57Q2. 
pokračovanie je zmatočné podfa § 384, čís. 6 tr. p., bol-li o,dsúdenému 
ustanovený v prípade § 518, odst. 2' tr, p. za obhájcu advokát, ktorý 
nie j-e opr~v'nený obhajovať v trestných vecia,ch, označených v § 36 a) 
zák. na uchr. rep., ačkol'vek vinník bol v zákta-dných rozsudkoch, slú
žiacich za podklad k vymeraniu úhrnného trestu, odsú.dený pre zločiny 
vojens-kej zrady čís, 57>76 . 
zvýšil-li odvolací soud obžalovanému; k odvolání žalobcovu podstatně 
trest, uložený mu soudem prvé stolice, obžalovaný má právo napad
nuuti rozsudek zmateční stížností podle § 385, čis, 2 tf. ř. pro. nepovolení 
podmíněného odkladu výkonu trestu, i když se z tohoto dův·odu ne
odvolal proti rozsudku prvé stolice č f s. 57ílS. 
bY'l-li obž,a-lo,vanému za použití § 92 tr. zák. slov·. uložen trest peněžitý, 
jest dobu, kterou ztrávil v zatímním zadržení, zčlpočítati ve smyslu 
§ 94 tr. zák. dO' uložené'ho p e 'n ě ž j. t é h o trestu, nikoli do trestu ná
hrad·ního, a v dusledku tnho prohlásiti příslušnou' část náhradního trestu 
na svo?,odě za v o.dyykanoU'; porušení této zásady je zmatkem podt~ 
§ 3,85, C1S. 2 tr. r. C I 8. 57'78. 
proti disciplinárnemu trestu písomného pokarhania advokátskeho osnov
níka je udvolanie nepripustné čís, 2;,/9 dis. 
škrtnutie určitej č-asti z prípravn-ej osnovníckej praxi nie je trestom 
predľženia praxi ani výmazom za soznamu advokátskych osnovníkov 
čís. 219 dis. 

Trestni sOudn,ictvl nad mládeží viz pro v i n II c i mla d i s t v i. 

Třaskaviny: zákon ze dne 27. května 1885, čís. 134 ř. z.: o přečin podle § 2, 
odst. 2, § 3 zák o třaska,viná'ch ze dne 2rl. května 1885, čís. 134 ř. zák. jde 
jen tehdy, bylo-li jednáno proti řádně, vyhlášeným policejním bezpečnost
ním předpisům o takových třaskavinách, na něž se vztahuje předpis § 1, 
odst. 1 cit. zák.; za takový předpis ·nelze pokládati min. nař. ze dne 
29,. května Ig08, čís. 116 ř. zák., jehož porušeni je posouditi s hlediska všoe
obecného předpiSU §§ 335, 431 tr. zák. čís, 5578. 

Tuláci: zákon ze dne 24. května 1885, čís. 89 ř. z.: pojem »potulování« čís. 5762. 
s hlediska skutkové podstaty přestupku padle § 1 zákona čís, 89/1885 ř. z. 
se nevyžaduje, aby »prostřeďky k výživě« pos.kytovaly trvalý zdroj výživy; 
stačÍ, ž,e z nich múže b~·ti za-placena výživa v době, v níž se pachatel po
hyboval bez cíle z místa na místo čís, 5752. 
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Ubl'· , 
~.Izem skutkem: k pojmu »ublíženÍ skutkem« ' odl ' v, 

VClteI: výpomocný učitel J' Ž b J P e § 190 tr. zak Cl s, 5635. 
Ov d v. ,eo y ustanoven na v., v 

u:a uCltelský, je úřed.níkem podle § 10 vereJne skole obecné, aby 
nlkern podle § 153 tr z 'k v. 1, odst. 2 tr. zák. a veřeJ'n)"ffi . a. C I s. 5730 

Udavači a~o~~mni: důvěrníci, jichž jména b' , v 

~~namltl soudu podle § 151 čís 2 tr Yv m.ohly bezpecnostni orgány (úřad) 
~:a~em. zb~yeny povinnost! za~hovati r'úl~'~ !e~dy, :kdY~by 'byly nadřízený~ 
!ml ucavacl« po rOZUmu § 87 d ? v·

fil . a;l emstvl, nejsou ~anon 
m~ v takových dúvěmíku ie v'ě~' ~t. d- tr. r.,; J~ky význam lze přiznati Jd~
lucne nalézacímu soudu J č í s., 54+5 o nOce!],! dUkazů, jež je vyhrazeno vÝ~ 

Upustenie od ob v lb' ' 
d v za o y. ustanovenie § 32'~ ods t 

~ "cl obzal?by rpodl'a zákona učinené' t " I tr p. predpokladá up usteme 
e y '8 101m zákon spoju' Yt ,. J. v takom období pOkračovama 

usta.novení zákona stanov~en ';Sy ~ vliv ,na rozhodnutie súdu práve v tomto' 
U '·k ) C I s. 5496, 

raz a mra~op.o~estnosti: z'působi'lost ónu vzb " Y', 
zak) Je tu jen tenkráte ,byl-Ii s '1 U,dl~l. vere.!ne pohoršení (§ 516 tr 
tedy přece na místě '8n~,dno _ ř',~~l n~ Cln spachán, byf i ne veře}ně' 
s,na'~no pozorován třetí osobo~ I ;,pn~m a za okolností, že mohl býti 
no~tl, ,že Se o činu doví větší _ oay ze .Sl, ?'3chatel musil by ti vědom mož_ 
~~a.chan na dospělé osobě v ~z~~ty lld!,~m~ t~k není, by,I-li smilný čin 

. Cl s. 5753. rene Uc ym, po, případě ve sklepě 
hskem: l1čini.J-li člen obec 'h . 

;při'jat: hlasoval-li pro njl~~o z~~'~~~~~~,~~va návrh, na .. usnesem, ktery byl 
'psal-h , podle toho sestavenou v 11''"l v mlSt01ch casopisech a pode_ 
p.odle § 1, o.dst. 3 zákona čís. 1 {4i'f~~~' S~~ ho pokládati za Původce 
-CIS. 145/1933 Sb. z. a n J'ežto •. OJ . z. a n. ve znění vYhlášky 
projevu ob" pnspe k uveřeJ'ně ' .. zpuso em uvedeným . bod'" tY f m Jim zosnovaného 
t~hot?'" :pa~agrafu čí '8. 5771. v' e re lm a čtvrtém třetího odstavce 

, d
VlZ 

tez tisk: zákon čís. 124/1924 S"b 
ura U· bo'l j" V' • z a n. 

• - J. ,Onom trestným podra ~ 46 tl' ' ,-
~le~o, znadenec verejnej sprá,v ~. . :a.l... prest. urazeny úradník 
n~Zlty t~~t do 2ÚO Kč a neplai! oO~~~~,: ~reslom za tento prestupok pe
zakon~ 'Cls. 31/192.9 Sb. z. a n ale, 1 ~ nOm treste na slobode ani § 8 
,novema odst. 2 a 3 § 22 tr ':k p a a v tomto Smere na-d'alej us'ta 
pod usta-novenie § 46 tl' 'k' za . prest. čís. 5518. ~ .-
denc "d . za . prest. .I1espa'dá urá'"1., , 

,,"a ma u, prednesená mimo kh', ' z;~a u!,a'd?l'ka ale-bo zria-
,kedze prestupok podl'a § 46 t 'kura~neho. kon~nJa c Í s. 5725. 
prestupok urážky podl'a § 1 z 'kro z~,' plest. Je mliermejšie trestni než 
p~~lednejšei kvai]jfi-kácie použ~ro~~~~~OiOI8;1933 ~b. z. a lil., neJ',ze tejto 
? za'lovaného čís. 5725. ' a-I sa za-Iobca v nepros pech 
:de o zosmešňorvanie úradníka ( " d ' ' 
uradu v 5mYS~e § 46 tr. zák. :pre

z
::

a 
---=-n:a, ura-~u) -. a . tedy o urážku 

'St~ku a hovonl mu že nezná ' .. ' .~Y'kal-!l mu vInnI k pri úradnorn 
rOdl'a čl. ~, ods~. 2. zákona č~~0{~?~~~7no~ÍJ; kvalifitkácia ~oh?to činu 
"5v7ahy, spachal-h vmník au bez ipred h' d ~'. z. a TI. ,nepnchadza do ?? c a zaJuceho napomenutia čís. 
uraz,ka verejného úradnika (§ 46 tr . 
a.:resturpo'~ útis~u (I§, 1 zák. čís. 30gíf~21 p~est.) pri výko~e exekúcie 
n: om, ked sa uradmk vzd'al'oval s' b. Z. a n.) srpachaný vin
!y.Chto činov ku Sik:utkovej podst t I n;!esta úradného výkonu· pomer 

''" c.1s.5766. a e z oCľnu podl'a § 2 zák. čl. XL:1914 
uredfllka: ohle-dalč masa a -dobytka t ' 

vzat~ do ,sUbu obecním starost~uus. anov.eny obecní~ zastupitelstvem a 
~r~. za~., požívající o'chrany podle' ~~ ;leJ~TII20S0bo~ Jmenovanou v § 68 
uredmkem podle § 101 odst 2- ~ t.'. tr. zak, nýbrž i veřejným 
~ 153 tf. zák. čís: 5742'. . 1. zak., poží'vajícím Ochrany podle 
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Uschovanie: uschovanie v smysle § 386 tr. zák. záleží v tom, že -pachatel' nejakou 
p o z i t í v 'll o u činnosťou prekáža tomu, aby predmety boly najdené; ne
vyžaduje se, aby bola uschovaním zriadená nepl"ekŮlnatel'ná pi'ekážka pn~ 
najdenie predmetov, ale stačí už podstatné zťažovanie najdenia -predmetov 
čís, 5566, 

Uškození na těle: kulposní: přečin podle § 335 tL zák., spáchaný zanedbáním lé
kařského dohledu k ošetřování zuhu, prováděnému nez'koušeným zub
ním technikem č i s. 5511. 
odvrátil-li pachatel dobrovolně a včas trestný ,výsledek, stal se pokus 
zamýšle-ného trestného činu beztrestným pro dobrovodné ustoupení; 
je-li v pokusu zárovei\ obsažen jiný t.restný Cin dokonaný, 'sluší jej pa
chateli přičítati (těžké uškození na těle podle §§ 152, 155 lit. a), b), 
e) tL zák. z-pu-sobené při pokusu vr~ždy) čÍ-s. 5513. 
o ,přečin podle § 2, odst. 2" § 3 zák. o třaskavinách ze dne 27. května 
1885, čís. 134 ř. zák. jde jen tehdy, byl0·~J.i jednáno proti řádně vyhlá
šeným policejním 'bezpečnostním předpisům o takových třaskavinách, 
na něž se vztahuje předpis § 1, ods'i. 1 cit. .zák. Za takový předpis 
nelze ,pokládati min. nař. z'e dne 29. května 1908, čís, 116 ř. zák., jehož 
Ipo1'ušení je posouditi s hlediska všeobecného předpisu §§ 335, 431 tr. 
zák. č í 5. 5578. 
pokud stihá řidiče auta zavinění podle § 335 tr. zák., jde-li o -jízdu př~ 
úř-e,dně schváleném závodu k Qsvčdčení 'rychlosti a spolehlivosti vozidel 
a ndičské dovednosti 'Č i -5. 5602. 
zavinění fillmového režiséra po, rozumu §§ 335, 337 tr. zák., dovolill~h, 
alby statista seděl u stolu umístě·něho v prostoru, jímž projížděl nikym 
neřízený parní válec a drtil překážky v cestě mu jsoucí čís. 563l. 
kdo přivodil positivním je.dnáním, jež nebylo již samo 'o sobě směru 
a rázu uvedeného v § 335 t'r. zák., vědomě takový stav věci, z něhož 
mů,že nastati ne'bezpečí pro život, zdraví nebo tělesnou bezpe,čnost ji
ných nso'b, je po\vilnen postarati se- vhodným způsobem o odstranění 
tohoto ;nebezpečného stavu čís. 5675. 
dusledek této zásady pro toho, kdo hubil hmyz v bytě kyanovodíkem: 
je' povinen postarati se vhndným způsabem o- odstranění tohoto' životu 
nebezpečné'ho stavll alespoň náležitým poučením zákazníka 'nebo jeho 
domácích lidí o 'nutnosti zvláště .proklepati a provětrati lů,žkoviny čís. 
5675, 
ukládá-'li předpis § 95 vlád. nař. čís. 53/1931 Sb, z. a n. staviteli, aby 
dozorem na,d stavbou pověřil náležitě způsobilého dozorce, t. j. osobu 
vy'bavenou po-tŤebnými znalostmi a zkušenostmi, ale také naprosto- spo
le;hlivol1 co do pří-sného zachovávání známých jí bez-pečnnstních před
pisů, je v tom zahrnut i- příkaz, aby se ,stavitel řádně p:i'ies,vědčil 'o schop
nostech a spolehlivosti 'Zvoleného dOrZorce, zejména má-li k tomu zvláštní 
pří6nu, poukazující právě k ,nedostatku těchto vlalStností čís. 5760. 
podle § 45 min. nař. čís. 116/1908 ř. z. je -zabez:pečiti dělnÍ'.ka nejen, 
pracuje-li -11a ukraji stráně zcela nezávisle 'na -práci jiného dělníka, :nýbrž 
i tehdy, pracuje-li tam spoJe,čně s ji,nymi dělníky tak, že nehoda jed
noho dělníka může míti v zápětí i nehodu ostatních dělníkú čís. 5761. 

úmyslné: ke kvalifikaci uhlížení na těle za těžké samo o- sobě podle § 152 
tr. zák. stač i, že bylo poranění s lékařského stanoviska pro dů-ležitost 
újmy na těle označeno za těžké samo o sobě, tře'bas šlo o porušení 
zdraví jen krátce trvající čís. 5711. 
ke skutkové podstatě .nedokoifla\ného zločinu podle § 153 tr. zák. čís. 
5742, 
ke skutkové .pod.s-tatě zločinu podle § 153 tl'. zák stačí jakýkoliv (ji,ný, 
než k usmrcení g.měřu~ící) úmysl nepřátelsk)r; není tře-ba, aby 'byl pa
chatel předvídal škodný výsledek 'Č i s. 5762. 

pojem úmyslu nepřátelského ČÍ-S. 5762. 
lJtrhání na cti; čís, 5514, 
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Uverejnenie rozsudku: súd, ukladajúci odpovednému redaktorovi a 
uvere,inenie 'rozsudku poctl'a § 7, odst. 1 zákona čís. 124/1924 
a n. v znení 'Vyhlášky milTI. sprav. čís. 145/1933 Sb. z. a 10., nesrnie 
odchýlit' od rozkazujúcich ustanovení, ktoré má o čase a spósobe llve_ 
rejnenia § 8 cit. zákona čís. 5734. . 
rozhodujúc o návrhu žalobcu na zastavenie vydávania periodického 
čiva p'fe nesplnenie poviflnosti uverejniť rozsudok (§ 9, odst. 1 
65. 124/1924 Sb. z. a n. v z·není vyhlášky min. sprav. čís. 14'>l1a~,· 
Sb. z. a n.), siÚd má len skúmať, či odpovedný redaktor a vydavate'i' 
objektívne splnili u!o'ženú im povinnost' aleho uie; na surbjektívne ieh 
presvedčenie o tom hl'adeť nernóže čís. 5734. 
uvere}nenie rozsudku, ktO'Té sa stalo iným než zákonom predpísaným 
sposohom, nie je spInením zákonnej povinnosti a treba -ho rovna:ko 
pova'žovat' za dovod pre zastave.nie tlačiva ako neuverejl1enie vobec 
Č is. 5734. 

účastenstvo: § 69 tf. zák. slov.: návod jako těžší forma účastenstvi absorbuje, 
jde-li o týž čin, pomocnictvf; pomocnickou či1nnost návodcovu lze hodnotiti 
jako přitěžující okolnost čís. 5583. 
k vyslovenlu viny niekorko spoluobža.Jovaných vo smere trestných činov 
podl'a zakona o ochrane úradov nestačí zistenie, že jeden z ob-žalovaných 
orgánu vrchnosti vyhrážal - trebárs v prítomnosti druhých obžalovaných _ 
nebolo-li tiež zi,stené, že' tito obžalovaní, ktorÍ priamo nevyhrážali, zúčastnili 
sa jeho činu spos-obom, ktorý by bolo možno označiť za účaste-nstvo na 
čine priameho pachatel'a podl'a §§ 69, 70 tr. zák. čís. 5774. 
právne úvahy o úmysle týchto obžalovaných musia byť založené na takej 
ústenej ich činnosti, ktorÍl by bol o možnO! oZrnačit za návodcovskú alebo 
pomahačskú alebo ;s:p-olu.pac'hčlJtel1skú čís. 5774. 
skutok, že obžalovaný v,nikol do domu poškodenén"o, že za jeho spolupóso~ 
benia bo,1 poškodený zabitý a že sa ohžalovaný potom zúčasrtnil prekutania 
jeho domu, nie je- púhym pOdporovaním a uSiladňovaním zločinu lúpeže 
v smysle § 69, čís. 2 tr. zák, ale uskutočnením samej skutkorvej podstaty 
zločinu lúpeže podl'a §§ 344, 349, odst. 2 tf. zák. čís. 5626. 
odevzdal-li -obžaI'DIvaJllÝ pachateli smrticí zbraň k provedení vfa'ždy, ,nejde 
II něho o pouhé přípravné jednání, nýbrž o účastenstvo' na z,loónu vraždy
podle § 69, čís. 2, § 278 tr. zák.; :při tom nesejde na -tom, zda ohža10v!!!!~' 
účastník věděl, za jakých okolností ·bude 'vražda provedena čí. s. 5718. 

Účinná lítost. čís. 5546. 

úmysl: zločin podle' § 6, čís. 2, a:l. 2 zákona -na ochr. rep. vyžaduje po subjekŤi'vní 
stránce, ahy byl pachatel:při vyzví-dání si.1ľáněných skutečnosti veden zá
měrem vyz,raditi vyzvídané tajemst'.'; přímO' nebo nepřímo dzí moci; ne
vyžaduje se, aby jedna,l v Úw..ysíu poškoditi republiku čj s. 5746. 
ke skutkové podstatě zloč-;,nu podle § 153 tr. zák. stačí jakýkoliv (jirný, než 
k usmrcení směřujíci) úmysl nepřátelský; není třeba, aby byl _pachatel před
vídal škO'dný výs.lede'k 'č í s. 5762'. 
pojem útr..yslu nepřátelského čís. 5762. 
zlý úmysl, jehož je třeba ke skutkové podstatě ,precmu podle § 14 a) zá
kona na ochrr. rep, - ve znění zákona čís. 140/1934 Sb. z. a ,n. - ~~ ',~ pří
paJd.eeh, v nichž jednání pachate'Iovo záleželo v rozšiřov?:--:i tiskopisu obsa
hujícího popuzování rázu zde v úva!hu přic-h<\:z\O:.líciho, dán Již tenkrát, vě
děl-li pachatel, že tiskopis popuzuje 5vym obsahem .k 'násilnostem nebo ne
přátelským činům nebo ,k zášti proti jednotlivým skupinám OIbyvatelu nebo 
proti jednotlivci- r:-:".=..to, ž,e jsou stoupenci demokrabcko-retpubliJkánské státni 
formy m:e<'S'.=.., demakTatkkého řádu Ceskoslovenské republiky, a fiozšiřorval-li 
vře::; to tento tiskopis čís. 5773. 

úpadek z nedbalosti: tichý společnik ú:padcův, jsa sám j-eho ,Těfite!e!!!, mtrže se 
dopustiti ,pře6nu podle § 486, čís. 2 tr. zák. jen za předpokladu ustanovení 
2. odstavce § 486 c) tr. zák., vedi'-li samostatně věci-llhtží'kovy čís. 5547. 
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'k . sah iejich trest,ní o-dpo-
pojem orgánů podniku podle § 486 c) tr. za . a 10Z - ·mění pod-
věnnosti. tato odpovědnost nepO'míjí prohlášením konkursu na J 
niku jeh,ož jsou orgány čís. 5673. , 

• 24·' 178 Sb a tl • stíhání trestnych 
T 1 tkářství· zákon ze dne 3. července 19 ,cts. . z. •• v ' h orO"ánú 

Vp a čint"t 'bezpečnostními úřady a nestr~nný vý~on služby, bezpe~nostmc ,~ ~ 
jsou eminentním zájmem s-tátu a leho obcanstva CI s. 565. . .k 

'k' e roto důležitého veřejného zájmu po rozumu § 2, odst. 2 za. on~ 
~?tYl~8iI9~ Sb z a n hleděl-li obžalovaný uplatiti četníky, aby ~roh v~V'
~I~~nnosti služební· neÚ~i1i na něho udání pro podezření z trestneho CI'nu 

~~ s~k~~~~é ,podstatě přes~upku porušení Ig~~dSí~O z tale~.s~i ~~ogci;2:rvního 
a druhého odstavce § ,? . z~'kon~, ~tl~i 178/podle § < 6 _. odst 1 tohoto zákona 
obecní úředník je :<werelnym CJlll e,em« ,. 

čÍs. 5672. v 5 cl t 1 a 2, zákona se :nevyžaduje, aby 
ke 'skutkové .p~ds~ate pod~e. §, ~. ?te~ ·ktery' provedl úřední výkon, týkající 
ohsah spisu vYJevlI ten vere]ny cLm , 
se onoho spisu čís. 5672. v .. . . v " ,du nebo úřadu, 
spisy podle § 5, odst. 2' je ;ozume!l' 1 dOPiSY, le~. do~ltt~~Uředmětem úřed
jen{ vykonává veřejnou s'prav~l! a~s,a~ n~byly u lu~h Je~e p~dle § 5 odst. 2 
ního jednání; takový dopiS muhze b,y~ ~pISte~n? ;y~;fi ~ něm tvrze~y určité' 
zřejmo že měl podle sve po va Y ~us a 1 u, aJ, " , 5672 
okolrt1:o~ti ner:uzhoduje, že hyl psan neznamou osobou, c I ~ .. , o •• v·, 1 

z~Jem státu ~f ř§ád;é~d:t n~~u~~~~~ nv~~t~,~~!~~j~e~~~1~'~ ~1~~r6~:~~<~,re~~J~i: 
zajmem« ,po .; .. ' ,.., "ěného a vážného zájmu soukromeho;. 
»porušem« vere]neh? z~'lmu neb v o:~{:~n okolností v nnom dopise tvrzených 
je pr,oto nerozhodne, ze po ,vyse v • v' 567? 
ned.o.š1o k trestnímu stíhání ?t~oby 'Ioz'~ace(n§é 5VtdrOi~~e)c~:~poruŠ~ní úředního 

k ' ba se nedopous 1 spo uvmy .' v , 72 
~~~~~~f ~~~lila-li dále obs8Jh dopisu, jejž jí vyjevH veřejrný činitel Cl s. 56 , . 

, , v,., r tin v . e podstatnou skuteč,ností ve smyslU 
úradnik -verejný: jedna~kí ČÍ-Osl'Ů' ~t,'~I'~~r~~~~j.~Sy' 'Ó~eJdník listinu, kterou sepsal v ob<-:~u 

§ 394 tr. za. .pa nI, . d ' ". '1 ide o zloem 
své úřední Či.ntlOsti, vědomě nepra'Vym Je na-c1m CIS em, J 

Podle § 394 Ir. zák. č i s. 5491. • ·k spa·-
'k k d spočívá v tom ze vmlll 

ke kva:lihka~i po~le § 463 tr·v'Za ·,.Y? ~lo{jn nebo přečin' se nevyžadUje 
cha-l v souvls,losb se zprnneverou JIny , '" h· sou
úmysl z.mařiti, rneb? "ZJ?esnaditi odhalení zpľO'nevěry; stacl pou a 
vi-slast obou ukonu Cl s., 5491. . ' . 

o·em )>'Vere·ného úradnÍ'ka'« nie je totožný s po']mom .~rganl1 vvrch:nOs!~ 
~ '}. ,~ , l~sný hájnik na súkromnom majetku, nemaJ~com .l1rc:en1e P . 
v~,~~i.~~dJ~raho alebo záujmy vyme-dzené v § 461 ,tl'. zak., me Je vereJ
ným ,úradnikom ,č i s. 5505. 'k 
obecný doručovatel' je vere'j.ným úradníkom v smysle § 461 tr. za . 

č i s. 5522. . d·· k· vedeny jako ob
o;kol-nost, že ~tátní d:á~y JSou p~ stráT!~e j~j~~hO p~~ni~ání je i ;n tom 
cho,dní podnik ,n.elmem mc na ,om, z . '" l' t t ú~oly podle 
s.tátním Ú'kQlle~' ',;eřej-~é sprábvy ; jediilCh Ú~~~~~f~'okpt-~~ft~~í ~s~u' ~eřejnými 
svého úrfa:du, sve sluzby ne o p? e ,,~v, as , 
úředníky ve smyslu § 461 tr. zaJk. c I.S. 5599, 

d t ty ,nie j. e verejným úrad
súdo'ffi menovaný správca konkurz-nel 'PO' s a 
nikom v smysle § 451 tr. zák. č ls. 5619. . _ .. . 
obecní strážník pokud vy!konává dozor nad vězni v obeclll vezmCI, Je 

, . 6 t ·k" '<;: ;::~!:"ti " . 'm úředníkem ve smyslu § 4 1 r. za . C 1, .• ,-,-.AJ • _ v 

vereJny , _ ' (1 ..... - u aby uvéz;něná žena stl·pela 

V~~tfr~l:r?~~~d~e~~:é~ť~i~L"ik~ř!;i:~ ~oe~!i~ tř~2~~:'O~i~P~g~~ 
1921 Sb. z. a n. čís. 5655. 
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duchovný vykonávajúci cirkevný obrad pri sňatku je verejným 
níkom len v tých prípadoch, v ktorých ide o si'íatky platné SÚČ",me 
i podl'a občianskeho p·ráva čís. 5674. 
správny komisár obce rovná sa čo do svojich úradných funkcií v 
obecného zriadenia starostovi obce čís. 5679. 
jde o přečin porušení osobní svobody veřejným úředníkem ve smyslu 
~ 193 tr. zák., uvěznil-Ii správce notářského úřadu někoho bezdůvodně, 
a to ŤO'li'konásobný, kolik osob uvěznil čís. 5684. 
pojem »verejného úradníka« v smysle §§ 393, 394, 461 tl'. zák. 
ným úradníkom v smysle § 461 tr. zák. je i ten, ktn oie je va verelnn, 
pTávoům pomere podi'a s!užebnej pragmatiky, koná však z priika.zu 
poverenia příslušnej vrchnosti úkony verejného úradníka čís. 5708. 

Úředník veřejný: za úředníky podle §§ 181, 101, odst. 2 tr., zák. je pokládati ohecní 
zaměstnance, kteří byli pověřeni vybíráním příjmů, ať plynuly z pra
menů veřejnoprávních či sowkromoprávních, nikoli vša'k zaměstnance 
souk'romo'hospodářských výdělečných podniků obecních čís. 5641. 
v}"'pomocný učitel, jenž byl) usta-no;ven na veřejné škole obecné, aby 
konal úřad učitelský, je úředníkem podle § 101, odst. 2 tr. zák. a ve
řejným úředníkem pOdle § 153 tr. zák. čís. 5730. 
ohledač masa a dobytka, ustanovený obecnÍ-m zastupitelstvem a vzatý 
do slibu obecním starosrtou, .ie nejen osobou jmenovanou v § 68 tr. zák, 
požívající ochrany podle §§ 81, 312 tr. zák., ,nýbrž i: veřejným Med
níkem podle § 101, odst. 2' tr. zák., požíva:jídm ochrany podle § 153 
tr. zák čís. 5742. 

útisk: zákon ze dne' 12. srpna 1.921, čís. 309 Sb. z. a n.: vyhláška zaměstnavatelů, 
zdů~ra.zň'Ující rozdíl mezi politickým smýšlením zaměstnava1:elů a dělnictva a 
obsahujid prohlášení, že dělnictvo určiltého politického názoru nebude již 
v továrnách trpěno, je zaskašova'CÍn'I: nátlakem, jímž se' vynucuje na děl
nictvu změna jeho pOlitického smýšlení. Zaměstnavatel nemá právního ná
roku požadovati z důvodu svého zaměstnavatelského poměru po svém děl
nictvu změnu pOli1kkého smýšlení čís. 5510. 
pro skutkovou .pods,tatu přes;furpku útisku je nerozhodno, zda 'pohrůžka ,pro
puštčním z práce bylia uskutečněna čís. 55,10. 
nebezpečnou pohrůžku bezodkladným násHným činem (zhitim holí), pro
nesenou za účelem zmocnění se cizí věci movité, je podřaditi pod § 190 tr. 
zák., nikoli pod § 1 a 2 zákona čis. 309/1921 Sb. z. a n. a § 460 tr. zák. 
čís. 5639. 
využi~e-li strážník, vykonávající dozor nad vězni v obecní věznici, tohoto 
svého postavení ok tomu, aby uvězněná žena strpěla jeho pohlavnr styky 
s ní, dopoušrtí se zneužití úřední moci podle § 475 tr. zák. slov., nikoli pou
hého přestupku útisku podle § 1 zák. čís. 309/192'1 Sb., z. a n. čís. 5655. 
nejde o vymáha:nie majetrko'Vého prospechu a tedy ani o vydieračswo 
v smysle § 350 tr. zák., hrozila-Ii ,pachatel'ka pošlkodenému oznámením 
v tla.či a jeho kárnej vrchnosti, nebude-li s ňou po}{1račovať v dosavádnom 
pomere a.]ebo nevstúpi-li s ňou v sňatok; čin pacha-tel'ky je však prestupkom 
útisku podl'a § 1 zákona čís. 309/1921 Sb. z. a n. čís. 5754. 
urážka verejného úradnika (§ 46 tr. zák. presrt..) pri výkone exekúcie a pr..-:
stupok útisku (§ 1 zák. čis. 309/192,1 Sb. z. a n.) spáchaný vj,nníkorm, ked' 
sa úradník vzďal'oval s mies.ta úradného ,výkonu; 'pomer týchto číno,v ku 
skutkovej podstate zločinu podfa § 2 zák. čl. XL:19"14 čís. 5766. 

útraty: -zásilka s opisem t r e st ní h o rozsudku nesmí býti zatížena poštovním 
poplatkem, ani když jde o trestní věc soukromožalohní Čí:5. 5487. 
k rozhodování o stížnosti do usnesení okresní,ho soudu o útratách trestního 
řízení, spojených s úkonem, O' jehož provedení -byl okresní soud dožádán 
vyšetřujícím S'oudcem soudu krajského, není příslušný sborový soud první 
stolice podle § 13, odst. 1, čís. 2, § 481 tr. ř., 'nýbrž sborový sou.d druhé 
stolice ,podle § 392 tr. ř., třebas k usnesení tomu dO'š'io až v době, kdy 
trestní věc sama byla již posrtoupena témuž okresnímu soudu k úřednímu 
jednání pro přestupek čís. 5594. 
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, v , d' ní zmateční stí'žnosti, jest ji vyříditi: pr~-
zemře-Ii soukromy zalobce P,o Pvo ,a 15 odst 2 zákona o ochr. ch), ze 
hlásila-li osoba k tomu opravnena (§ t.'h' ;kona) Musí p:roto ten, kdo 

, t'h" (§ 15 odst 3 o oz za, 'k ' , trvá při trestmm s I am. , .: dl § 390 odst 1 tr. ř. ves ere na-
s-etrval při trestním stíhání, nahradlÍl pOd ~ 3 tr 'ř ve·škeré útraty obhajo-
klad r trestního řízení a podle § 393, o ~; .. 

, ,l do'slo li ke zprošt'ujícímu rozsudku Cl s. 5781. vanJ, -' " 
. ". . , . d n z trestných činů podle § 57 tr. ř,: vylouceno 

Vazba' bylo-li trestm nzem pro Je e , .. , tJ stné činy jsoucí vsak s trest-
'a 'konalo·Ai se odděleně .S ř!~e~~~' pro pne re v omě;u podle § 265 tr. ř., 
nými činy 'rozsouzeným1 dnV~JSI~ r~~d~~~~ě ufo'ženého započítati podle 
je pozdějšim rozsudkem do .. v ~,es u , a vyšetřovaci, která byla uvalena v pr~ 
§ 55 a) tr. zák. i vazbu za]1s °d",:,(\JSI.v'ho mokud přesa:hujíc trest ulozeny 
činy tvořící předmět rozsudku nvels" .' y v, ' :::'549 

dk byla J·ím vyčeT\pa,na CI s. oJ • "t' i 
dřívějším rozsu err:, n7 ' ", .. _' viněnou zajišťovací a vyse rovac, 
podle § 55 a) tr. zak. le zapocltah, 1 :n,,~za í ' ro souzené činy v .jiné trestm 
vazbu, která byla uvalen.~ ~a trest~JI~~ nZ~~o!cí s trestnými činy so.uzený-m.i 
věci, vedené zprvu pro' line !restnedf1nl' 2h5 tr. ř. skončilo-li řízení pro Jme 
pozdějším rozsudkem,:, pomeru po t2 t " -neb~ zprošťujícím rozsudkem 
trestné činy za.stavem~ P?dle § 1 r. r. 
podle § 259, čís. 2 tr. r.. c I ,s. 5549. _ ia .p-rvostulpň'Ůvého rozsudku oslO-

Vazba: vazbu, ktorú vytípel v~n.n~kru~~'S~J;~~!~hO rozsudku odsudzujúceho, treba 
bodzujúceho do vynesema "k I" pokial' nebola zavine-ná či s. 5605. 
započítat' podl'a § J4 .tr .. ~a, . ce H, v í s 5661. 
započítanie predbezne) vazby do t:estu cdk~ soudu prvé stolice, 'že "nastu
prohlási1-li ob-žalov~~~ P~l ,v,~n~s~~~ j~~~U obhájce, nelze další v~zbu pova~ 
puje ~rest, a odvol~nIt" o a~.t a ~apoótati ji poměrně, nýbrž za výlkon trestu 
žovah za vazbu vyse 'T'OVaCl 
čís. 5722., "T § 92 t zák slov. uložen trest peněžitý, jc;st 
byl-li ohžaIO'vane,m~ za P~UZl} d ~r~í1í z~počítati ve sm)'íslu § 94 tr. za~. 
dobu, kterou ztravll v z3L!~n;mm :a t~Z ,nj.}wli do trestu náhradního, a v du
slov. do uloženého penezlte~o tl e;'. ' náhradního trestu na svobodě za od
sledku toho 'Prohlásit~ přís!U'S~ou. cast tkem -podle § 385, čÍ's. 2 tr. ř. čís. 
pykanou; porušení teto zasa Y Je zrna , 
5778. , ," v ědomí obžalovaného o okolnostech nale-

Vedomie obža1ovaneho: ..pr~'Vm, zave! o v t éh činu musí by ti podlo'žen skutk?
žejicích ke 'skutkove. P?dstatev ,tres ~ ~ zhodnocení provedených důkazu: 
v}"rmi zjištěními, k mmz Gospel "s?'~ "p, doznání ohžalovaného a .pwvedene 
nestačí pouhý odkaz soudu na »cas ecne 
důkazy« ,č i s. 5765. . . 

Verejná Ustina víď li s tin a ,v ere J n~. , 
Verejný úradník viď ú rad n 1 ~ ': e: e 1 n y. 
Veřej'né násilí viz nás i:l í ve rej.fl' e. v' . k dle ~ 281 čís. 3 

y , v· f hlavního ,p-řeHcem Je zmat em po ::; , o 

Veřejnost· vyloucťim vereyn-os I f 'I 'h usnesení soudu nebo z du-
t ~v 'on tehdy došlo-'Ii k němu bez. orma nt '0 
L " J " , ' d ' 's 5612 vodu, který v zákone nent

v 
u:re ;-n. Cl. . 

Veřejný činitel víz č in i tel v er~' J n,Y. 

Veřejný zájem viz z á j ,e m ve ř e} ~ y. V" , odle § 183' tr zak čís. 5678. 
Věc svěřená: k výkl::~u "pojmu ,JVCJI !S;r~J~"~~~nftcu členy dělni·c'kéh~ svazy .za vy-

_ _ členske "pnspev'~y, v
o , ve ~ne u. věcí ·emu svěřenou' tnpel-h sv.az, 

dané jim nrgamsacm znam1{)~, 1;'0.0 . J i bez zap'la~,e'llí čIen-skych 
ab dů!věr.ník vydával ,orgamsac.nt zna~n: Y .,," , dG ' odminek, 
pří~pěVkŮ, bylo HI? jen :~zš~řeno j~~~aJ~,sp~oe~~cem~~~~~ ~~hO .do-ynzo"VClJti 
za ,nichž směl zna.m1<;y c e~u,? vy a " '!. ,v ... té ' řís, ěvky svazu; tatO' 
zánik jeho povi:~~osb O'dv~es,tt ~o~~t~c;:o,~~~~nímP žePručí za nev}Mbrané 
povinnost se :r mcem nemen,l ~m ,l I ;ba;en své funkce čís. 5678. 
příspěvky, a~l, tou OI~O'lno~y, '§e 1 ~K II c) tr. zák. jde, byla-l~. mezi ni a 

zamčena: o zamce~ou ve~ P?"ke .,,, . by'ti podle úmyslu maJItelova za-
pach2Jele polo-zena ,prekaz a, JIZ ma 45 

írestni rozhodnuti XVIII. 
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mezen nebo ztížen přístup k věci; nestačÍ, byla-li věc v zamčené skřínce'r 
II nÍ'ž nechal majitel trčeti klíč v zámku čís. 5717. 

Věřitel: či s. 5515. 
Vězení státní: okolnosť, že reč obžalovaného mala výslovne politický ráz, nestačí 

k použitiu zákona o štátnom vazenÍ (čís. 123 z T. 1931 Sb. z. a n.), vy_ 
zýval-li pachatel' k násiliu a k jeho odóvodneniu ako prostriedku užil hano
beni-a republiky, Národného shromaždenia a šírenia nepravdivých zpráv 
či s. 5634. 

Vicepresident: neuposlechl-li soudce příkazu úřadujícího vicepresidenta krajského 
soudu, porušil tím povinnost uloženo-u mu p-ře-dpisem § 47 soudní instrukce 
čís. 281 dis. 
vicepresident sborového soudu je v nepřítomnosti presidentově oprávněn 
na,říditi nevyhnutelnou změnu ;ve složení senátu, étni-ž bylo k t-omu třeba ně
jakého formálního předání správy se strany presidenta soudu, neboť zastu
povací právo vicepresidentovO' nabývá ,působnosti již podle samého zákona, 
jakmile !nastane případ potřeby (§ 31, odst. 2, § 41, odst. 4 záko·na o soudní 
organisaci, § 6 jedno řádu). Okolnost, že se příkaz -presidentův nestal pí
semnou formou ve smyslu § 18 jedno řádu, nemění nic na platnosti příkazu 
či s. 281 dis. 

Více Utlí: »více lidí« podle § 14, čís. 1 zákona na odlranu repubHky pobuřuje 
i ten, kdo věc, která pohuřuje svým vzhledem (povahou),· postupně 
sděluje nebo činí pozororvatelnoU' vÍCe osobám, byť i l1Gbyly zároveň 
přítomny čís. 5707. 
sebraných: o »více Udí sehraných« jde tenkráte, jednají-li aspo_ň tři pa-

chatelé ve' stejném úmyslu, byť j bez předchozí dohody čís. 5699. 
Vkladní knížky viz kniž-ky vkladní. 
Vládní k-onůsař viz k O· m 1.S a řvI á dn i.. 
Vměšování se ve výkon služeb veřejných: .nejde "O- skutečné nási·J.né vztažení ruky 

.na vrchnostenskou ·osobu podle § 81 tr. zák., nýbrž jen. o vměšování se 
ve výkon služeb veřejných podle § 314 tr. zák., překážela-Ii osoba třetí 
(niko-Jiv exekut) vý:konu soudního vykon·avatele (zavřením dveří), aniž se 
- byť i jen nepnmo. ~ dotkla jeho- osoby čÍ" s. 5741. 

Vojenská zrada viz och r ain a r'f'p II h I ik y, § 6. 
Volební právo viz p r á v o vol e b n í. 
Vozidlo: aj bycikel je. »voúdlom« v smysle nadadenia čís. 57.000}19W uh. min. 

vnútra č f s. 5544. 
Vražda: odvrátil-li pachatel ·dobrovolně a včas trestný výsledek, sta'l se pokus 

zamýšleného trestného činu beztrestným pro dobrovolné ustoupení; je-li 
v pokusu zároveň obsažen jiný trestný čin dOkonaný, sluší jej pachateli 
.přičítati (těžké uškození na' těle způsobené při pokusu vraždy) čís. 5513. 
příbuzenský poměr ·pachatelův ku předmětu vraždy stačí k naplnění zákon
ného .pojmu »na přiibuzných« !(§'§ 137, 138 tr, zák.) i 'Pro výměru trestu 
spoluvinníka, aniž třeba za-bývati se i řešením jeho vlastního příbuzenského 
poměru ku 'Předmětu vraždy ,č í S. 5519. 
podle slov. práva: porušenie ustanovenia § 32 zák. čl. XXXVI: 1908, bol-li 
obžalovanému, ktorý v dobe· spáchania vraždy prekro'Óii sice 'osemnásty, ale 
nedovršil ešte dvaciaty rok svojho veku, uložený trest podl'a sadz-by § 278 
tr. zák. a; § 1 zákona čís. 91v'1934 Sb. z .. a ln. čís. 5646. 
odevzdal-li obžal'Ovaný pachateli smrtid Z'braň k p:r:ovedení vraždy, nejde 
II něho -o .pouhé -přípravné jednání, nýbrž o účastensŤVŮ' na z]očilflu vraždy 
podle § 69, čís. 2" § 273 tr. zák.; p-ři tom nesejde na tom, zda obžalovaný 
účastní'k věděl, za jakých oko.Iností hude vražda provedena čís" 5718. 
ustanovení § 288 tr. zák. předpokládá, že ani v:ražda, a'ni její pokus .neby~ 
spáchán čís. 5718. 

Vrchnost: v·ládní komisař ustanovený na místo starosty a. obecního zastupitelstva 
k vedení ohec'ních záležitostí (po rozpuštění obecního zastupitelstva') je 
vrchností ve smyslu § 187 tr. zák. čÍs. 5546. 
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~ , ' usobnosti stejná práva jako stráž civilní 
finanční stráz. ma .v. o~o~u s~~ P, 'kol stráží civilních a vojenských jest 
neb? v?jen~ka, plkmtdl .j~St~ bVy~~ :~~~ě uroženo nadřízenými úřady čís. 5553. 
opravnena Jen, pO' u 

Vydávání v posměch: pojem čís. 5585. . v t kom .podYa 
V dieračstvo: pojmový rozdiel medzi lú,pežou, vY·~l~racstvom a pres up 

y § 126 tl'. zák. prest. v znení § 51 tr. nov .. c I s. 5586. § 353 čís I tf zák. 
k pojmu »zá·važnej majetkovej hrOZ'by« v smysle ,. . 

čís. 5592. • d • d· aby 5a pachatef vy
k hrozbe závažnou majetkovou sko ou sa vyza liJe, . ~. xl.oda' ne .. 

. - éh~· ktorého priamo nastane zavazna ~ , 
hráž.al pácha;u!ll tak o, C11TIU'dZ 'hradu že z j~hO činu ako d'alší následO'k 
stačí postavl-h pachatel en o vy '. 
m6ž~ nastat' zna6ná majetková ško-da Čl s. ?592. " ' "k .. k 

. t v· ydieral11a poala § 35,1 tl'. za . ani u 
ani ku s~utkoveJ podst~,e precl~u v čís 6 zák. čl. XIV:1914 sa nevy-
sk-utkoveJ podstate precmu podla § 24, .. I b ·nú výhodu' v prvorn 
žaduje aby pachatel' skutočne obdržal p~maze ,a e ·0 I, .. dr~hom ked' 
prípad~ s~ačÍ, ked' V~rh:áž~·hadžiad~hr~~~ey;t~ov~leb~os~~~r~ra~;m oho~aním 
žiada pemaze alebo mu vy o u vy z 
čís .. 5606. . . ' h tedy ani o vydieračstvo 

eel~y~e §y~tt~;1~ák~a6~~~~I~:n~~~~~;~~17~a ~O~kode:némuo~:;::n~%m .~~l:;~ 
a jeho kárn~'j. V!Chl~osti, ne?u~.ek-:'·l cv~n npa~ch~~~~Cyo:~t V~aJ~ :prestupkom

P 
útisku 

alebo nevstupl-lI s nou v snalo , v , 4 
podl a § 1 zákona tis. 309/1921 Sb. z. a n. c IS. 575 . . . . hr.ža 
zloči-nu podl'a § 353, čís. 1 tr. zák sa dopustí le,1. ~ten, k!~ pr~an,t~e~Y'vt:dy 
spósobením značnej majetkovej škody; táto vyhraz~a mo~e b{L čís 5754 

,~. ma' -li pachatel' mo·žnost' ta-kúto škodu skutoene spOSO 1 . • . 
va?,;pa, ~ . - (-' Vady) ozna-

Vyhledá~á:tú: důvěrníci, jichž jn~~na 2,br ~o~~.~ r:~a;c~~S~b~ o~ffl~n~ad~fzeným Ú~a-. 
n1ltl soudu po-dle §. 15 11, .CIS. hr: t: ],~ dní t~jemství nejsou ».anonymmml 
dem z~~a:v-eny p"o:mn§s~ z~~sr~.\r~r~.; jaký význa~m lze přiznati ll'~ár~Jll3 
~~:;:;~~ Pd~:~:n~~ů~ je věcí hodnocení důkazů, jež je vyhrazeno vylucne 
nalézadmu soudu čís. 5475. . , . , I ' 
návrh .na zavedení vyhledává~í r?vt;~ se plně žádosti za stlham ve smys u 
§ 17, odst. 1 zákona ~ ·ochrane cti Cl S. 5478. 

- viz též stopov~nle: , '. k -evedeniu exekúcie (jeho 
Vykonavatel' ~erný: 0Hmvneme be

l
rne§ho4 e~kek~Io~L'~9f4) nezávisí o.d materiálnej 

výkon Je ?PO pra~e« v sn;y.s e ~~. za... . 
správnosti danoveho preopisu Cl S. 5681. . ~,~,. .. odle 

VyIloučeni veř~jnosti: yy~'ouČtenhíd ve~eJ~1~~1~ ~I:~~l~obe~r~~~!iln~~o z:~~~:~ loudu 
§ 281, CIS. 3 tf. ,. len e· y,.. . •. 5612 

bo Z duO vodu ktery' v zákoně· nem uveden Cl s.. " , . ne, v v ,. l~' padelam ve-
Vysved~č~ni,e l~t~turitnéd:leP§ad3ěd~n~r mz~~ri;n~~1~:1:v;g:~~~~lAe s~gt~·~~r podstatě pře-

reJne IS my po- ,. ~ . ~. 
stupku podle § 71 tr. zak. prest. CI s. 5611. • •... 

, ~ 1 b ov. dle § 112 odst 3 tr r. ucm1t1 
vyšetř~:ár~ůfr~~~~~::ks~~~áo;r~bzŽ~.fov~~í~OU. ~~ii~ náv;h .na' dopld~ní ?fíPradV!'jeS:rmo 

v· ~ ~ h d -' e zda Jde o lhutu po· prvnlm CI poz e 

~r!~i~~í:~~~v~~~i,~L~~~o\~7~~~y~~V~~p~~~tř~i\~i,a~O~~c; Vnyeš~~ř;:f~í: 
~~t~~Íí~ s·e ~neese;ín~i:~~~UJ1~r~h~f~:d~:a~o~::Jř~n~tI1~ra~;ž~~;,:~f~~r~;i~~ 
Jt§ ~~~, soaJst~ 2 ~-r. ř.) právně be-zúčinn;ýrrn:f. Byl~Ii ,:"š~k doplt;tllifr~ě na~~·~ns~~~ 
k'b~mlého ~alo~.cse 'nalkdnolII kd'Ů~~{O~á~~hl~aut'd~.~~~líti Pfí;r~~~ého v~šetřov~nÍ 
o za ovaCI SpI , 

čís. 5.617. . .. dl § 5~' 2" al 2' zákona na ochranu rep-nb-
Vyzvídání: k pojmu »VyzYl?anJ« po e. ,Cts. ,.: I· , , zvěděného přímo 

~~b~ J~~~ř'i~~v~1:fc~~1~i~~s:v;r:á~j!.as:,a a~~e ;~~h:~:[~ř~~em s někým ~I;:d-
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nal, že bude vyzvídati nebo vyzrazovati, aby se k tomu cíli s někým spolčil 
či přímo nebO' nepřímo vešel ve styk s cizím činitelem nebo s cizí mocí, pr~ 
něhož nebo pro niž mělo býti vyzvídáno čís. 5627. . 

Vy·živovací zákon viz a 1 i m ·e II ty. 
Výčitka tresbúho stíhání nebo trestu: ke skutkové podstatě § 4 zákona o ochraně 

cti se vyžaduje, aby se výčitka trestního stíhání nebo trestu stala 'v' úmyslu 
pohaněti (animus iniuriandi); takového úmyslu tu není na pŤ., sledoval_li 
pachatel poukazem na trestní stíhání nebo na trest zájem veřejný čís. 5719. 

Výhrada stíhání: v Ý s lov II é výhrady práva stíhati podle prvního odstavce § 18 
zákona ,o ochraně cti je potřebí ,nejen, nebylo-li žalobní právo dosml 
uplatněno, nýbrž i tenkráte, byla-li žádost za trestní stíhání - po pří
padě soukromá žaloba - již podána; nerozhoduje, že druhá strana 
i soud věděly -o pOdání žaloby čís. 5670. 
nedojde-Ii před ujednáním smíru nebo do konce průvodní-ho řízení k v· y_ 
s lov n é výhradě práva stíhati druhou stranu, zaniká žalobní právo a 
neobživne ani když byl rozsudek, vynesený po skončení průvodního 
řfzení, zrušen v opravném hzení čís. 5670. 
k výhradě stíhání podle § 18, odst. 1 zákona o ochraně cti čís. 5.771. 

Vzájemné žaloby viz ž.a lob y v z á j e m II é. 
Vzájemnost: o'Chrany podre zákona proti nekalé soutěži se může dO"v"olávati ber

línská firma (§ 52 zákona čís. 111/1927 Sb. z. a n.), ježto je dána formální 
vzájemnost v poměru mezi československou republikou a Německem (čl. 
2 pařížské úmluvy čís. 22/1933. Sb. z. a n.; vyhláška min. zahraničních věci 
čís. 364/1921 Sb. z. a n.) čís. 5676. 

Vzdáni se výdělečné činnosti: vzdal-li se dlužník, nejsa k tomu nucen hospodář
skými .pomě!"~T) samostatné výdělečné činnosti za tím účelem, aby mohl býti 
považován za nezaměstnaného ve smyslu zákona 34/1934 Sb. z. a n. a aby 
tím dosáhl odkladu nařízené již nucené dražby svých nemovitostí, jde o ma
ření exekuce podle § 1 zákona ze dne 25. května 188-3, čís. 78 ř. z. čís. 5502. 

Vzduchovka: v § 36 zbroj. pat. se předpokládá zbraň ok pnužití způsobilá; nespadá 
proto pod .předpis ten vzduchovka nezpůsDbilá ke střelbě čís. 5615,. 

Zabaverue: predrnetom úradné11O' zabavenia nemažu byť veci, o ktnrých e.xekútor 
pri svojom úradnorn úkone ani nevedel čf s. 5551. 
k rozlišeniu zabavených predmetov a k zisteniu ich totožnosti treba v zá
pisnid o zabavení UJy-iesť tiež ieh množstvo (váhu, počet kusov), podst.atné 
znaky a miesto, kde sú uložené čí 5, 5561. 
zmenku s neprav·ým podpisom, ktorý p3Jdela'l vinník, a. s ďalšírni pOdp·ismi 
pravými nel'ze podl'a § 61 tr, zák. zabaviť čís, 5694. 

Zabitie z nedbalosti: trestneprávna zndpovednost' riadiča motorového vuzidla za 
srážku siným vozidlom a za úraz (.smrt') ,poškodeného, ktorý riadič 
za:vini! poruše.n±m predpisov a pravidieI pre zahýh.anie z hIa.vnej cesty 
dO' -odbočky č í ·s. 500·3.. 
t.restní zodpovědnost řidiče motofů'vého vozidla za úrazy (usmrcení) 
lidí zplIsobené ·rychlou jízdou za nebezpečného stavu silnice -č í s. 5737. 

Zabiti při rvačce: k pojmu >>rvačky« podle § 143 tr. zák. stačí zlupas, při němž 
jednou. ze stran jsou aspoň dva lidé; nerozhoduje, že se rvačka vyvinula 
tak, že se utvořily ze -rvoucích· se lidí dvojice, a to tím méně, vystří
dali-li se v nich útočníci čís. 5782. 
ustanovení druhé věty § 143 tr. zák. připadá za ostatnich podmínek 
této stati zákona i na toho, o .němž je pochybno, že ,vložení ruky s jeho 
strany přispělo ke smrtícimu zranění, nebo dokonce jisto, že tomu tak 
nebylo čís. 578,2. 

Zadostučinění: zadostučinění podle § 4' zák. o po-dm. odsouzení. P.rávní pQiVaha; 
přípustnost; opravné prostředky či s. 55.84. 

- uložení zadostučinění nenÍ- na závadu, že bylo soukromému žalobci při
znáno- právo uveřejniti rozsudečny výrok podle § 12 zák. Q! ochraně cti 
či 1 s. 5584. 

Zamčená věc: čís. 5717. 
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. , v.' v Id· kátů lze obdobně použíti 
Zamítání osob so'udních: v karnel!l r:zenl ve. ,:esec 1 a ,v,o b či s. 297 dis. 

§§ 67 68 72 tr. ř. o vyloucem a zamlŤam soudlllch oso , f 
, , "h d~t ce § 18 zakona o o·chr. CI 

Zanedbání povinné péče: ust.ano,:em ~rvnl ok ů ~ a·~b' , povinné péče podle § 4 
platí i tehda, Jde-h o prestupe zanea v a~l§ 39 odst Hl zákona čís. 
zákuna čís. 124/1924 Sb. z. a n. ve znem , ' 
108/1933 Sb. z. a n. čís. 5670. . . 
dovolává-li se odpovědný redaktor, provi~iv ~e zanedbamm ~gá 
.. , · ... e beztrestnosti z důvodu omluvltelneho omylu" nep 
\'mn~hPUejCel;o subj'ektivnf přesvědčení ·0 pra;vdivosti uvedenych nebo 
na va '. ~, 5'"':57 
sdělených skutečnostr Cl S. I':. ,. 

t . r notář str~ny ,;e sporec1~ ~iv~~ích po Zl~-
Zastupování stran no~ář~m...: !as upuJe~"\ povinnosti sveho povolalll Cl S. '2Zl dl". 

nostensku a vydelecne, porusl1]e 
Zavinětú lékařovo: čís. 5?11. 

- stavitelO'Vo~ čí. s. 5760., ~. o v_ t'" Vady a nestra:nný výkon 
Zájem veřejný: stíhání ~trestny~h cml} ?e~pecn~~~~~~tn~~ zájmem státul a jehO 

služby bezpecnostlllCll organu JSou 
ohčanstva čís. 5656. y • • h ' . Úl rozumu § 2, odst. 2 
dotýká se proto důlež~~ho vereJnehl~dětl-r~bfalovaný uplatiti četníky, 
zákona čís. ~7'8/1?24 .' Iz·vabn;,. v'nili na něho udání pro podezření 
aby proti sv~. pov~n,no-sh s uze nt neCl 
z trestné?o C111U. rCl~. 5656. v' všetřování trestných činů je »ve
zájem statu na radnem a neru~enem .1- čí~ 17S/19-24 Sb. z. a n.; podl·e 
řejným z~j~e.m« po~~~ §~ghr~~~~í(! z~i1~o1i ~~porušení« veřejného zájmu 

~~~-oo.;iá~~ěi~h~ea Jv~ž~~é,hO záj~~ so(,~k6om~,,~ ~í ~ 16~~'hož zákona) 
k výkladu pOlmu vereJneho zajmu , ,o". 

či" .. 5719.... 6 dst 3 a 4 ",kona čis. 108'11933 Sb. z. a n.~ 
·v·ereJnost ma za1emd (~d"'í o že· učitel projevil neúctu ke státní hymne 
na tom, ťlby se ove e a, . 

čj s~ ~75.7. v", 34 36 267 tr. zák. platí i pro obor tr~st~ 
Zásada absorpcm: absorpcl11 zasad

t 
a §~ ].'e p~něžitý trest ukládán samostatne Cl 

p'eně.žit)rch bez ohledu ~na", o, z a ' 
vedle trestu na svob-ode: 1 5., 5493·. '. . nčítati od-le zásady § 173 

Zásada sčítací: ~o.dno1~1 lihu, o,dClze~ehho \?J9b~yy.'b]r1 ViY~ daně ~ lihu, jejíhož pla-
tr. zak. nejen z vyrobmc ~ n ... a a?, ". v '. 5595 
c~?í rodn!kateI nebyl tzpro~lten Ikrt~1e~1 p~~rtrádeSŽi-ach ; nerze jej použiť 
sCltaCIa: zasada § 335 r. za c p a I e 
u iných trestných čin ov čís. 5720. , ~... v 

, d k h debních děl radiovym pn]1macem 
Zásah do PůYDdskéhohPrťva: ' reR:~~n~~tfeje .v~řejným jejich provozováním. Děje-li 

s amphonem v os ms (e mly ,". 'h d c1zích práv pŮv()Idskych. 
se tak bez při;rolení o~r~v~e(n§e~~, J~; 9,,,zaif8/1~?,6 Sb. z. a n.) čís. 5558. 
Subjektivní stranka zavmem ., za. ~1_ •. ~ ' .. ~ého úkonu, šYahol-li pa-

Zbraň: ide ~ ~.~otre~en~e zibr~rae ,~~lg~alz~ra:~~r o~~á~ za npraty, takže k'?n~ ,sa 
chatel hlcom . o . ·on" ry, bit' ŤQI násilíim ohrozený na, zdravl c 1 s. 
daly do cvalu a uradny orga'n o ym 

~5~~dkém přiražení. t~ž~ých, plechem okovaných cveří může býti spatři) .. 
ván 306-ďP?r ~e z~ran~ pCř~~"P.;~~~·á zbraň k po u-žití způsobilá; nespadá prot-o 
v § , zDroj. pa . s o b'j' k ť Ibě čís 5615 
poct. př~dpis tep v~duczhbor'va'~~l' ~~Pl~r~~~ého ~~v~~enia je ien i ť d n Ý m pre-
súčasne nosente vmc 
stupkom či s. 5669.. "< ' t' sub'ektivní (vědomí o ne-

Zjištění skutkov~: zál~:ě.r. ~:j;l~Uji~~z~~~S~nbeir~stlOpo~~~~~ti zt.~hčovan-)r pord~_~k), ~y-
pr~':. nlyo-~: ~kutečností zjištěných soudem nalézadm, není skutkovym 
v~·v ev J: '.' v .. rní osouzením čís. 5-509. 

~~;t~~~o~{l~~~ffi ~~~~S~la~~~~~o~~ ~1~Š;~;:~ : n~r~~J~~rp~~:~é 
Rusi čís. 5701. 
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Zl'ahčovanie viď zle h Č o v á fl Í. 
Zlehčovárú: »poměry podniku:« po rozumu § 27 zákona ze dne 15. července 1927, 

čÍs. 111 Sb. z. a n. jsou všechny záležitosti podniku, mající význam v has-. 
podářských stycích, najmě soutěžných. K údajům o »poměrech po.dniku( 
patří i zlehčující údaje o osobách v podniku činných a zaměstnaných, jichž 
výkony mají význam pro oceňování pověsti podniku obecenstvem čís. 5509-. 
přečin podle § 27 zákona proti nekalé soutěži je deliktem ohrožovacím 
é i s. 5509. 
rpři zkoumání otázky, zda zlehčující údaje jsou způsobilé poškoditi pndnik

J 

není směrodatná hospodářská síla zlehčo'v'aného podniku, ježto okolností 
tou není absolutně vyloučena možnost škody Jako následek zlehčujících 
Údajů, třebas vycházely od pisatele ve veřej-nosti neznámého čís. 5509. 
nerozhoduje, že vinuík neni soutěžitelem zlehčovaného po.dniku, neboť pře
činu podle § 21 cit. zákona může se dopustiti i nesoutěžitel; zlehčování ne
musí se díti z dfivodů konkurenčních, jen když při zleh60váni bylo zarnýš.". 
Jeno, aby posice zlehčovaného podniku v soutěži byla zeslabena čís. 5509. 
ku skutkovei podstate prečinu zl'ahčovania p'odl'a § 27 zákona. p.rejav člena 
zastupitel'ského sboru (mestského zastupitel'stva), učinený 'V jeho, úradnom 
postavení pri rozhodov'aní onohQl sbo'ru Q zadaní dodávky v záujme sboru 
ako zákazníka, nel'ze považovať za .prejav »za účelom súťaže« čís. 5'628. 
nejde o údaje účině.né »za účelem soutěže« podle § 27' zákona 111/1927 Sb. 
z. a n., jestliže nesměřovaly k tomu, aby bylo postavení zlehčovaného pod
niku zeslabeno v soutěži, nýbrž sta;ly se jen ze sociálních důvodů, k hájení' 
zájmfi dělnictva organisaci k tomu povolanou čÍs. 568'7. 

Zmateční stížnost: byla-li zmateční stížnost, podaná ,beze zmocnění se strany ob
žalo'V'an.ého obhájcem chudých, zřízeným jen pro hlavní přelíčení, nalé
zacim soudem zamítnuta }ako podaná osobou neoprávněnou, je stížnost 
obžalovaného do tohoto. usnesení -nepřf.pustná č í 's. 5480, 
obža!Qvanému, jenž byl zproštěn toliko z dův'odu omluvitelnéhQl omylu 
a jak hmotně (§ 34, odst. 4 zák. čís .. 108/193'3. Sb. z. a n.) tak morálně 
(§ 71, odst, 3' zák. čís. 1081/1933 Sb. z. 'a -n.) zatížen, nelze upříti právo 
podati zmate-ční stfž-nost za tím účelem, aby dosáhl z jiného 'důvodu 
zproštění, jež ho v žádném směru nezatěžuje či s. 5576. 
lhůta ku provedenf smateční stížnosti podle § 28'5, ,odst. 1, tr. ř. do- roz
sudku vyhlášeného v nepřítomnosti obžalovaného a jemu doručeného 
podle § 200 tr. ř. počíná běžeti ode dne opovědil zmateční stížnosti a ne
prodlužuje se žádosti obža.Jovaného za zřizení zástupce ,chudých ku pro
ve-dení zmateční stfžnosti a za doručení mu opisu -rozsudku; nerozho
duje, že ke zřízení zástupce chudých a doručení mu opisu rozsudku do
šlo až po, Ulplynutí lhůty ku pmv'edení zmateční stížnosti p'roto, že 
usnesení, jímž byla žádost obžalovaného za zřízeni zástupce chudých 
zamítnuta, bylo k jeho stížnosti zrušeno čís. 5587. 
všeobecným poukazem na důvo.dy zmateční stížnosti, provedené spolu
obžalovaným, není vyhověno požadavku jasného, a určitého označení 
některého z důvodi1 zmatečnosti, předepsanému ustanO'Vením § 1, čís. 2 
zákona čís. 3/18178 ř. z. čís. 5612. 
odmítnutí zmateční stížnosti a odvolání podle odst. 3, ,čl. 4 vIrud-. nař. 
čís. 17/1926 Sb. z. a n., byly-li ,provedeny v menšinovém jazyku práv
ním zástupcem obžalovaného cizince čís. 5622. 
zmateční stížnost p-odaná ve prospěch obžalovaného jeho manželkou 
II výkonu jejího samostatné-ho práva podle § 2:82 tr. ř., je op-ožděná, 
nebyla-li 'opově-děna ve lhůtě stanovené v § 2'84, odst. 2 tr. ř., třehas 
byla označena jaku doplněk včasné zmateční stížnosti obžalovaného 
čís. 5600. 
jde o zmateční stížnost provedenou neopráJvněnou osobou (§ 1, čís. 1 
zákona čís. 3/1878 ř. z.), padal·li jí zástupce chudých (§ 41, odst. 3 
tr. ř.), kterého soud zřídil, aniž obžalovaný o to žádal čf s. 5703. 
zemřel .... Ii soukromý žalobce po podání zmateční 'stížnosti, jest ji vyříditi, 
prohlásila-li osoba k tomu oprávněná (§ 15, odst. 1 zákona o ochraně 
cti), že trvá při trestním stíhání (§ 15, odst. 3' téhož zákona) čís. 57tH. 
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. 3 292 tr. ř.): jde o porusem 

na záštítu zákona (rozhodnuh podle §§ 3 'Sb a n byl·1i při odsou· 
zákona v § 8, odst. 3 z~k. CIS; 31/d1~? ,ť :yŠŠí Čtrnácti dnů čís. 
zení pro přestupek ulozen nahra m re::; 

5698. . k 'ho soudu o útratách 
k rozhodováni o st~žm~'Sti do. usnesem ? 're~m rovedeni byl okresní 
trestního říz,ení, s'p0le~y~h s ukdonem,~ °ua~h~~a}ského není .příslušny 
sou-d dožádan vyset,ruJlcJ:.m sou, cem::;o odst 1 čís. '2, § 48'1 tr. ř., 
sbowvý soud, prvlll sto~hc,e ~o~le § ~~ § 392 tr. ř., třebas k usne
nýbrž sboro-vy sou~ d,ru e ~s o ~ce t~~stní 'věc sama byla již postou
sení tOI~U ?ošlo az, v ~obe, d k, t 'řednimu jednání pro přestupek 
pena temuz okresnlmU sou u u 
čís. 5,594. o y 1? odst 3 tr ř. učiniti ve lhůtě 
soukromý žalobce muze P?dle §.1 ""'~ávrh 'na d~plnění přípravného 
určené k podání obžalovaclho Spl~U da ',de o lhůtu po prvním či 
vyšetřování, při v če!"ž Y!lero~~~dU]eY{etřo~ání· vyho,ví-H vyšetřující 
pozdějším uzavrenl pnpravn~ Oh v ukromého žalobce na doplnění 
soudce n,ebo ra~ní v

k0I!10;ra .n,av~ ~ s~ank,ce na nezachování l.~ůty...' 
přípravneho- vys,et;ovaylll, lak,oz 1. (§ 112 odst. 2 tr. ř.) pravne 
stanovené k ,podam. ob:alovaclh~, SplS~l návrh' soukromého žalobce 
bezúčinnými; byl-ll, vsak d?pl~o.vaclnové lhůtě podán jen obžalo
radní k?mor.otIJ .zaml!~ut" srn hl byt~~plnění přípravného, rvyšetřování 
vací 'SpIS, mkoh dalsl navr na 
čís. 5617. . y, '3-1 Sb z a n. není deliktem trva-

_ _ _ přestupek pg-dle §. 8 ~k. CIS~ ,4.e~ " své· aiimentační povinnosti po 
lým; pok,rac.Qval-h ~~y,O v n~p p~m'Ů o ětovnému odsouzení okol
určit-ou dobu"pnzde1s1'1 nte~rand' 6~~en ,~ro 'nepl.nění pQIVinnosti vy
nost, ž~ by,} ]t:~. pravoPb a ~~. °Y'~'. k návrhu podle § 9, od-st. 1 Cit: 
živ.QvaŤ1 po urcltou do> u " nye]Sl" 'oručenského soudu; proh 
zák. se n~vyža:~U'je kIohrmalnld~Ž:S~~~rh !Ua stíhání má býti po.dán, 
rozhodnuŤl porucens e. o sou. ' ,y " , 56371 
nepřísluší :nema.nžels-kemu otCI sbznost Cl S. , , ře'de sána' -předpis 

_ _ _ přesná stylistick~ ú-pra'va tiSkO§vé
1 
rPra!fv~~:~~' Podsta~,ce § 11 zá~. 

druhé věty prvmho odstavce bsah'lll ~'skŮ'vé opravy' nebrání, aby li 
čís. 126/1933 Sb. ~. a n. o ,o y listick v mezích rozsahu, d?
opravovat'Čl upravtl ',\a~os~a\~e !',7 2' tO'~oto zákona; neopravňuJe 
voleného v §y l1 1hodS 'd kt .fa ',o~:epříti uveřejnění tiskoy~, opr~vv· 
proto odpovedne o ~e a ? v y rav ožadavek za JeJl uverel
vyslovil-li žadatel v ~~old~l ,vet,ek~~~Y· pYřfdpiS a připojil-li na jejím 
nění, odvolav se na, pns.us~y z~ , 2' 
konci datum ke svemll Jmenu Cl s. 565 di .k ·'s 30?/1920 Sb 
vkhdní kníiky, ~y.d-a;né. spo!iteJ~am~ ť~zu~:§ '2~~ ·c. ř.-S.; 'll pou~ 
z. a n. n:jso? yerelny.-r;tt l~~hga;n~ -~žky bez úmyslu poškozo:vacího 
hé.m zfalsovall1 takove v a m Ul d ' cl' řestupek podvodu 
nelzve spatřovati skutk3D20vOl~t Pt)d~:a~uái~m~~o~' 5~ sbíhati jen věcně 
a prestupek podle § 1 . . 

č í~. 5-65?'. olebního nelze vysloviti při odsouzení pro přestupe-k 
- - - zkatu -prava v, č ' 5700 

podle ~.516 tr. :ak .. 18. o ú'k~nu v hledávacím nebo vyšetřova:cín:, 
Zmatek: podle § 281, CIS. 2 tr. ~.: SP(§'S~~l ., 2 tl ř) nejsau protokoly, tvořicl 

po zákonu neplatnem. .' cI~~é _ ~bialovaný!l11 u policejního ře-
součást trestl1lho Qznamem, s,ep,s. ",::; 5612 
ditelství za poIicejníh~ vY'hledav~~Í ~o~~~dkU s'oudu prvé stolice, že na
prohl~sil-1i obžalovan{, P? 1J~e.~ t tiko jeho obhájce, nelze další vazbu 
sturpu)e tr~st, a ,0dvbO a~lYŠ~tř~~!ací° a započítati ji poměrně, nýbrž za 
povazovatt za vaz u 
výkon trestu č í '5. 5722. y ,y . b 'lk r k hlavnímu 

podle'§ 281, čís. 3 tr. ř.: naři,zuje-l'Í,,§ 4217 t;r. r. dO~21e~: Oř s~'ak že o'bža'lo
přelí,čení ,~ v!Cl:stnJ'd' ru~a~ o~~f~~v~~;'~g, t~denní lhůt~ ku přfpraV'~ své 
vany. mbus1 '!fu-ti °t·ohoorpu a~~lo o žSe pro otázku správnosti a platnosh do-
ob11alQ: y, Je z ", 
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ručení obsill{y je nerozhodn·o, zda obžalovaný trestně odpovídá, či zda 
z jakéko.Jiv příčiny, na př. pro úplnou nebo částečnou nepříčetnost ne
odpovídá za své činy čís. 5524. 
odepřením svědecké výpovědi z důvodu: § 151, čís. 2 tr. ř. není založen 
zmatek podle § 2&1, čís. 3' tr. ř. čís. 5612. 
k dolíčení zmatečnosti podle § 281, čís, 3- tr. ř. nepostačuje povšechná 
nápověd', že znalci vypovídali ve svém posudku o skutečnostech, 
o nichž státní úředníci jsou povinni zachovati úřední tajemství (§ 151~ 
čÍs. 2, § 120 tr. ·ř.), nýbrž nutno· dokázati, že takové skutečnosti byly 
vyzrazeny obsahem podaného posudku 'č í s. 5612'. 
rozsudek není stižen dů'vodern zmatečnosti podle § 281, čís. 3 tr. ř,y 
není-li v jeho výroku uvedena trestní sazba, jíž bylo použito čís. 5612. 
vyloučení veřejnosti hlavního :přelíčení je zmatkem podle § 281, čís. 3 
tr. ř. jen tehdy, ,došlo-li k němw bez formálního usnesení soudu, nebo' 
z důvDdu, který v zákoně není uveden čís. 5,612:. 
v trestních věcech není přípustné, aby bylo více písemností, určených 
pro tutéž osobu, pojato do jedné -návratky; bylo-li obsílky k hla,vnímu 
přelíčeni použito zároveň jaka obálky pro doručení jiné;1o soudního 
usnesení, nebylo vyhověno předpisům o řádném doručení obsHky obža
lovanému k hlavnímu přelíčení č rs. 5705,. 
nežádal-Ii obžalovaný ve třídenní lhůtě podle čl. 21, odst. 2 vl. nař. 
čís. 17(1925 Sb. z. a ll., aby mll' -byla obsílka d'o.ručena v jazy.ku men
žiny, nelze ani tvrditi, že nešlo o řádné obeslání k hlavnímu přelíčení 
či s. 5709. 

podle § 281, ČÍS. 4 a 5 tr. ř.: neúplno'8t rozsudku, podle čís. 5 
§ 2;8] tr. ř. jest opominutí soudu přihlédnouti při svých skutkově zjišťo
vacích úvahách k roziIodn}'m výsledkům provedeného již řízení; -n e
úp 1 n o s tří z e ,n í, to jest opominutí soudu provésti nějaké další 
procesní opatře-ní, jež by mohlo zjednati nebo zesíliti důkazy pro vinu 
nebo nevinu 'Obžalovaného, zakládá však samostatný důvod zmateč
no'sti -podle čís. 4 § 28-1 tr. ř. čís. 562,7. 

podle § 281, čÍs. 6 tr. ř.: odvrátil-li pachatel dobrovolně a včas trestný vý
sledek, stal se pokus zamýšleného trestného ,činu beztrestným pro do
brovolné tlIstoupení; j-e-li v pokusu zároveň obsažen jiný trestný čín 
dokonaný, sluší jej pachateli při-čitati (těžké uškození na těle, způso
bené při pokusu vraždy) čís. 5513.. 
podmínky výrokU ° nepříslušnosti podle § 7, odst. 4, § 5 zákona 
čis. 471/1921 Sb. z. a n. či s. 5690. 
opírá-li se výmk, jímž se samosoudce prohlásil nepříslušným, o závěr, 
že trest je nedostatečný pr.o povahu skutku (§ 6, odst. 2 cit. zák.), ne
lze v}lfOIk ten napadati prb nesprávnost závěru o nedostatečnosti trestu, 
neboť závěr ten je výrazem v,olného uvažování samosoudcova; závěr 
o povaze činu neIz.e si učiniti již na podkladě řízení, v němž nedošlo 
ani ku přečtení obžaloby čÍ' s. 5690. 
v)'rok ten lze však na'padati dúvodem zmatečnosti podle čís. 6 § 281 
tl'. ř., nedovozoval-li samos.oudce nedostatečnost trestu z povahy kon
kretního skutku, nýbrž z povahy zlo-činu jako takového, tedy s ~.ledj.ska 
abstraktního, nebo vycházel-li pn tom z nesprávného výkladu § 265 
tr. ř. ° výši trestu, jenž smí býti uložen čís, 5600. 

podle §. 281, čís. 7 tr. ř.: zprostil-li naJézací soud obžalova:ného prOI čin 
za vinu mu kladený proto, že podle výsledků hla1vního přelíčení nebylo 
tu některé obžalohou uplatňované .složky děje, aniž uvažovalo skutku 
s hlediska jiných zákonných ustanovení, která se k němu mohou vzta
hovati, nejde o nevyčerpání ob-žaloby (§ 281, C1S. 7 tr. ř.), nýbrž 
o právní omyl ·v otázce, zda je tu vůbec trestný čin [§ 281, čís. 9 a) 
tr. ř. J č i s. 5479. 

podle § 281, čís. 8 tr. ř.: nejde o překročení obž'wloby, nekryjí-Ii se skurtko'vá 
zjištěni s Údaji obžalovacího spisu, je-li jen totožnost zažalov:a,ného čin.u 
bezpoc!1ybná; může proto soud uznati na další zločinné ,kvamikace, na 
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• v • b !la rOZSlrena, byly-li opodstat-: 
než obžaloba púvodne n~zne1~, ,~m ,ne) 'evo vyslými, třebas okolno,5t~ 
něny okolnostmi v, hlavn~m pre!lc,en~fn~/ veř-ejnému žalobci při podam 
tv byly z příprav~eho vysetlů'vam z 
o"bžalobv či s. 5,:)95. ud obžalovaného pro čin 

~~~1 § 281"' čís 9 a) tr. ř.: zproshl-h nalezacl ~o hla\'ního přelíčení nebylo 
yvo.u.e " d' t že podle v},sledku ~ 1 k tku za vinu mu kla eny pro o, v '1 ""k děle amž uvazova o s II 

tu některé obžalob~u upl~tno-vane s oz ,Y která' se k nemu mohou v~ta: 
s hle~iska Jiných zak~~ny~hníll~~f~l~~;' (§ 281, Š~s. 7 tr. ř.{~ nybrz 
hova~l, ~elde o nety)c:r~da je tu vůbec t.restný-cIn [§ 281, CiS. 9 a) 
o pravnl omyl v o azC , . 
tr, ř.] čís 547~. ,'ení ,k obecnému trestnímu zák?l~U ~n~ 
trestní zákon. d';lcho.ctk.ovy II hledíc k jednothvým př~padům vYlll1!.e~~e 
v poměru speCialIty, am. - n~b 'd'a,rity' zásadně je užíti obou tec o 
podpůrnosti - v P?meru Sll' Sll, 

norem vedle sebe Cl s. 548. 8. v 'e o úmyslu -pachatelově a 
k "VtVného stavu uvazuJ '(§ ?81 pokud rozsude z~ ~JIS e v' h I J'de o výklad za-kona ~, 

d 'e že tu zly umys1 hyl C1 ne y, 
ovazuJ ' • . 5627 

čís. 9 a) tr. ř.) Cl S'v ' , • v' 4 'Odst. 5 zákona o ?~hraně," cti) 
pOdle § 281, čís. 9 b) tr. r~: ze ura~e~\ (§ h;" ' obviněnéhO' verel,nou ~al?-:

dal veřejnému žalobcI zmocnem ~ s to!inl2irušovací soud sam zJlshŤl 
bOll, je procesní událost, kterou Sl muze ,'v ~ . 
čís. 54781. rh'ní člena Národního s,1romazdem, 
není potřebí no,:é!t0, souhlasu ke v s I" avO'lebního 'období sI~.ě.m'Ov-en byl 
když po rŮ'zp.ustem neho ... uk.oncen

j
, ·.k potřebí Ú'oětneho souhlasu 

d t ' v nemovny 'e vsa . lb' h b'znoVU zvolen o, eze ~ sh " vdění když při nový,ch vo ac Y ~ 
druhé nemovny Narodmho "...rdvm~\yl 'zvolen do jiné sněmovny, nez 
valý den Ná!Ddníha shro~a~o e~;i':1(ini či s. 5763. 
která již udělIla sou~'las k Je' v' ' k rfikaci podle § 136 a) tr. zák. 

podle § 281, čís. 1~ tr: r.: pro z~'~cŽn~;~ odi~n:ctví nese, pnuhý~i přestupkr 
nestačí, byly-h k.radeze, k n_ I.... ~ kvalifikace založena Jen na ,§ .173, 
a 'e-li u hlavního pa'ch~,tel: z oC!l~~a_, rádežemi na něž se podtl~lctv: 
tr.

l 
zák. dftsl~dke!11 sI?Ol:ll1 s da'!S~m~t~kú podí1~ictví, n~lze ~vaHfrkac! 

ani nevztahUJe; .Jde-ll 'lv~1~ °a V~~kových útocích pOdn~Ikovych, ~t~~~ 
§ 186 a) tl'. zak. za~ozt ln ... , ' kvalifikace krádeze nebyla Jes e 
byly spáchány v d~·be, ~~y dlOhtn§~86 a) tr. zák. sčítad zásada ne
opodstatněna, neboť v pnpa ec 
platí čís. 5489. v t .... · amo o sobě podle § 152 tr. 

k . bl"'enÍ na tele za ehKe s d O l"t t úJ'my ke -kvali,fi aCI ll- 1Z v. l'k v kého stanoviska pro u ezt os ,. 
zák. -stačí, že bylo .po:~n~lll s e ars bě třebas šlo o porušení zdrav I len 

t"Ie označeno za tezke samo o SO , 
nae "v, 571~ , 
-krátce trvajlcl C 1'S .. , l. v' 11 § ?g'l t,r ř. byl-li náhradUl 

•• 11 tr •• J'de o zmatek CIS. - ., "''''tého podJle § 281~ CtS. v' r •. v'" ," r ři ad nedobytnosti trestu penezl " 
trest na svobode, 'vyme)reny p,,~ PN~ze :p'oužiti zároveň § 261 tr. zak. 
zostřen podle §, 26q ,b tr. za . v' 

i § 260 b) tr. zak. ,C I s. 55~,. dati věcnou příslusnost nal;-
vešla-li obžaloba v m07 pr~rad' ~lz~n~:fk~ podIe § 28-1, -čís. 11 tr. f:, 
zacího soudu, a to am s :, lS a 'kuna na Ů'chr rep. uložen byl kral
třebas pro zločin podle § 6, vSI,s't 2 Zta ,' by §, -6 Čís 1 al. 3 cit. zákona 
ským soudem trest pod-le VySSl res nt saz ,.' v .. 
či s. 51612. 1 § ?'65 tr ř lze rozumett len sku-
»iin~'m trestným sku!kem« ve S!11Ys~, -; č í ~ 5613. 
tek trestný podle na:.:ho trestn~o t;a:~onbyIO_li 'uznáno ,na vedl,ej~! tre~~ 
J-de o zmatek podle CIS. 11 § ,2 d . :1 'ho Vl ',roku 'pro trestny Ctn, pr1 

t ' b -ě ač tu nem Ů' suzuFCt ' v . b ené propadnu 1 z' ran, , . k dl ·v, trest propadnutí ve CI ; ° za av v 
němž zákon starrQ:vJ.J~ o ve ~l~ld ličné- p'OdIe §§ 98,379 a 408 tr. f. 

b. . je rozhodnoutl jako o 'veCI o .. , 5624 
~ ~~ndl~, § 126 intrukce ';)~o t~á~~nSaOU~~T o~h:" rep, .. spá:hané před 23. 
na zlocmy podle l§ 6, ~ hovati pří.<;nější trestní sazbu zakona čís. 130{ 
květnem 1936,ne(zf:.e;~lačís 11 tr~ř.) čís. 5746. 
1936 Sb. z. a n. ,-, . 
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podle § 344 čís 1 tr ř' . h 
věta 3- 'tr in: d' navr ern na provedení důkazů pOdle § 315 odst 1 
k přiz;1á~í, . uč~~ěnlt~ich~hn n~b~~t možno op~tně vyzvati ob~aiovanéhQl 
odebravšího se k porotcům ve smys~~§ ;?; . .pr~~tse~u F~rotyn!ho sou<iu, 

podle § 344 čís 6 tr v • .." o::;. ,tl. r. elS. 5588. 
-podle §' 344' čí • f:! Jyde Q. ,poru~ení předpisu § 320 tr. ř. a o zmatek 
peže př~poj~na S'e~e~tu~ín,?ebY,la-h k hlav.ní otázce znějící na zločin lou
hlavního přeUčení bylo napO;~é'~: na y ZIoči~1 krádež,eJ • a,čkoli 'vý~ledky 
věci čís. 5635. no, ze nes o D nasllne zmocneni se 

podle § 344, čís. 8 tr ř' nez"ch '" , f 
~otce na předs. -ed~ p~'rotniho ~;:g~ ~~~I~§e 3?o;~ds~á~OS:i ,:rchní~o hPo-
zeno zmatečností Opominul r Y d d ~.'. ., r. r. nem o ro
seruné formy žádosti podle §l Í2r; ~edS~ pOliCltl "po~otc~ "Ů- nutn?sti pi~ 
P5rávního poučení, nezakládajíd z~atek p' ,;dI:r.§ r3"44Jde .. "Jen80t ne?pl~?st 

588. ,CIS. , r. r. CI s. 
.Zmatočná sťažnosť: nejde o případ odle ' ~, . . ... 

soud ,zmateční stížnost 06žal0v!néi;1, od~t 3 tr., r., od~ltl-h neJvysší 
vrch:flIho -soudu, jako opožděnou (§ 030 p~dafoť do vadneho .. !ozsudku 
proŤ! usneseniu vrchného súdu k :, ,s. por. pov.) Cl s. 5477. 
sťažnosť proti rozsudku kra ~ského t,orym bob od~letnut~ zmatočná 
p~t-riacej do ip-rís]ušnosti ok~esnéhosus~~uak? ndťo]acIe~o su.d~ v~C:.1/eci 
sudu nepripustná čís. 5482. ' Je s aznost k najvysslemU 
do zákonné lhůty k po-dání ,'h ... 

S
ktjer<:u ?yI spis, "Ůbsahujís.'í ~~:~~~ý °pf;s~~~~ee1kUaJ:esnoevVačnitlf duoeba

p
' ,,~o ; 

u sne m u soudu dopr ' " rl -
byl-li oním ne, řísluši~', .' avovan. pc:stou ,k soudu pří s' I, uš n é m u 
s?udu příslušlému č1~ ~~~g~rn Jeste v zakonné .Jhútě odeslán pošto~ 
su.d, u ktorého boh zmatočná sťa'" t' d' 
je op-rávnený odrnietnuť ju z dóvoďnos .. opov~kana alebo, podaná, lIie 
odst 1 por no ). t' u, ze Je za onom vylucená (§ 3,? 
5545' . v., o patn do oboru pósobno,sti najvyššieho súdu č'-' 

. 1& 

kvamiknval-li sborový súd pr . t r ' v. . 
pred účinnosťou zákona čís ~ď8113~~e stestny CIn protI cti, spáchaný 
pred účinnosťou tohoto záko~'a od 'Y • z. ~ n., pre ktorý bola už 
ku ~ríslušnosti okresného. sú-du Pria'din~az~;;~,!l;, ,'en za pres~upok pa!~iaci 
nost op:ra.vných prostriedkov ~ásado ' § 41 Sl Rostup ~to.hc, a pouzItel'
rozhodnutiu vrchného súdu je tedy P~íPustná CIS. '.t3 v Cl!. zťa~Q.na.; proti 
564'1. zrna ocna s aznosť čís, 

rozlišení soudcovské činnosti skutko Y "" , , 

vání podle trestního řádu platn 'h ve ZSljlstovacl a právního posuzo-
Rusi' čís. 5701. e o _n~, ovensku a na Podkaf1patské 
aj ked' krajský súd rozhodol 'd' 
ného trestu kto .... ' ,,, o po mlenenom Odklade výko.nu Ú'hrn-

~, ',{ Suca.sne vymeral samosta:tn' , 
!o;muto usneseniu7 prípustná len z~ .. t ", ť ,~m u,snese~Im, je prroti 
Cl s. 5180. a o.cna s aznost a me o.dvo.lan1e 

Zmiitok: podl'a § 384, čÍs. 1 a 2 tr P' zú' t 'I r ' 
zásbpca podl'a. §§ 73 ~ds't 1 ~s ~I - 13 Sf hlavneho pojednávania štátny 
je zmatkom ani podl'~ čís'. 1 ~ni pocdl'~ čí:.· ~. §v~~č~~ý, tá!o, závada nie 
porotn}1 súd nebol sostaven' dl' _ . pel s. 5537. 
tok podl'a § 384 čís 1 t Y ~~ a ~~k.ona a. bol tedy zavinený zma-
25 por. nov.) rdzhodova~·if p~~l~aas~n~h-~d~~ z;-st~kcov'::yoroty (§§ 18, 

,z, a ll, (§.!O, odst. 2 cit zák) č i s, 5769, ,- za ona C1S, 91/1934 Sb, 
podla § 384, C1S. 4 tr. p.: preskúmal-ji sb "d ' 

svoje usnesenie porušil zákon t orovy. su ako sud odvolací sám 
d t 1 t ' v us anovemach § 387 od t 3 § 556 o s ,r. p. a zavinil zmatok po.dl'a § 384 .... 4 ' ... s.., , 

odvol,acl sud z?-vinil zmatok podl'a § 384 ÓSCIS. tr. P Cl s. ~496. 
dovat o podmIenenom odklade 'k ' . 4 tr. p, odoprel-h rozho
slúcha, v smysle § 6, čís 4 záko~~ Č~u 5[~~s/tu s pou.kazom, že, to pri
novanemu v ~ 518 t- vk l' Y· 1919 Sb. z. a n. sudu me
peňažitému čís. 5d66" ac o vek obzalovaný bol odsúdený len k trestu 

/ 
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bol-li obžalovaný odsúdený pre zločin podľa zák. na ochr. rep. teprv 
nálezom oprav.nej stolice, má tento súd vysloviť i vylúčenie podmieneč
ného odsúdenia, le bo hl'adiac na bezvvnimečný predpis § 35, vety prvcj 
zák. na ochr. rep. ,netreba, aby podľa § 7, odst. 1 zák. o podm. ods. 
súd prvej sto.lice uvažovalo ;podrnienenosti odsúdenia v smysle § 1 zá
kona čís. 5604. 
postup podl'a § 6, čís. 4, veta štvrtá zákona čís. 5-62/1919 Sb. z. a n. 
je na mieste vtedy, ked' v prípade ,pozdejšie súdenom nebolo ešte roz
hodnuté o podmienenom odklade výkonu trestu čí '8. 5714. 
bol-li obžalovaný odsúdený pre z 1 o ,č i n po,dľa zákona na ochranu re
publiky teprv nálezom opra-vnej stolice, má táto sama vysloviť i vy
lúčenie .podmieneného odsúdenia v smysle cit. zákona, a to aj vtedy, 
ked' zločin bol so zretel'om na použitie § 92: tr. zák. kvalifikovaný za 
p,rečin čís. 5721. 
kvalifikova-l-li odvolací soud trestný čin obžalovaného mírněji než prvý 
soud, nemůže bez po,rušení oboru své působnosti (§ 384, čís. 4 tr. ř.) 
přikázati soudu prvé stolice, aby znovu rozhodl o podmíněném od
kladu výkonu trestu, jestliže prvý soud i při těžší k'valifikaci onoho 
trestného činu podmínťný odklad výkonu trestu obžalovanému povolil 
č i s, 5739, 

podľa § 384, čís. 5 tr. p.: náhradní porotcovia, pokial' ,nenastúpili na miesto 
riadnych porotcov, pod zmatočnosťou ,nesmejú byť prítomní pri porade 
a h1asQ.vaní porotcov čís. 5648. 

podľa § 384, čís. 6 tl'. p.: konal-li soud hlavní přeličení podle zákona čís. 
8/1924 Sb. z. a n. v nepřítomnosti obžalovaného, aoČ obžalovaný nebyl 
ve smyslu § 1, č. 2 tohoto. zákona vyslechnut o ,celém ,obsahu obvinění, 
je řízení i rozsudek zmatečný podle § 384, čís. 6 tr. ř. čís. 5508. 
zákon nepredpisuje, že by sa odvolacie hlavné pojednávanie nemohlo 
konať v neprítomnosti s p o I II o b ž a' lov a n é h očí s. 5552. 
pr'oti ohžalovanému možno pojednávať podľa § 1 zákona čís. 8/1924 
Sb. z. a n. v jeho nepritomnosti aj ked' ide o trestný čin, na ktorý
ukladá zákon za zvlášť priťažujúcich okolnosti trest na slobode vyše 
pia tich rokov, neprichadzajú-li tieto zvlášf prifažujúce okolnosti v sú
denom prípade 'v úvahu; taktiež nie je na prekážku takému pojednáva
niu súbeh viac trestných činov p'odl'a §§ 97 a nasl. tr. zák, a to v do
sledku llstanovenia § 1, odst. 4 zákona' čís. 8/1924 Sb. z. a n. či s. 5573. 
odvolací hlavní pfe1íčBní je zmatečné (§ 384, čís. 6 tr. ř.), nebyl-ll 
veřejný obhájce 'o.bžalovaného přítomen při celém přeJí.čení či s. 5638. 
dovod zmatnčnosti podl'a § 384, čís. 6 tr. p. móže byť daný len kn
naním hlavnéhn pojednávania v neprítomnosti osoby, kto.rej prítomnosť 
zákon bezpodmienečne vyžadu}e č í -5.. 5644. 
zmatočnosť pokračovania v prípaJde, kedy nebo'lo dbané l1stanŮ'venia 
§ 406, odst. 2 tr. p., nastáva len v tej chvi1i, keď odvolad súd dá: pre
č'ítať pri odvolacom hlav:nom pojednáva:ní zá:pisnice o' dlQ.plnenf dóka
zov; vtedy treba opravný prostriedo.k ihned' ohlásiť č í.8. 5644. 
rozsudky soudů ,nižškh stolic lsou zmatečné podle § 384, čís. 6 tr. ř., 
byla-li přeHčení konána v nepřítomnosti obhájce, ačkoli obžalovaný, 
stíhaný obžalobou pro zločin, žádalo. jeho zHzení (§ 56, ,čÍ-s. 2' tr. ř.) 
č is, 5651. 
konal-li súd hlavné pojednivanie a vyniesol ,rozsudo.k proti mladist
vému obvinenémU' v neprítomnosti obhájcu (§ 4'4, odst. 2, § 47, odst. 3 
zákona čís. 48/193,1 Sb. z. a n.), zavinil zmatok podl'a § 384, ,čis. 6 tr. ř. 
čís, 5658, 
řízeni je zmatečné podle § 384. čís. 6 tr. ř., bylo-li hlavní přelíčení 
II nižšších soudů konáno v nepřítomnosti Obhájce, ač obža-Iov,aný, stí
haný obžalobou pro zločin, o ustanovení Obhájce žáda'l a též obžalo.bný 
sená t je nařidil čís. 5695. 
prítomnosť náhrad-né,ho. súkromného žalob cu na hlavnom odvo.lacom 
pojednávaní neni nezbytná čís. 5729. 
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pOkra~ovanie je zmatočné podl'a § 384 v, • 

hlav ne (odvolacie hlavné) poject. .' e1S. ~ tr. p., bolo-lI konané 
hoci neboly splnené podmienky n§v~flle,~ nep~!fomnosti obžalovaného 
čís. 5744. za ona CIS. 8/1924 Sb. z. a n~ 

P?kračovanie je zmatočné podl'a § 384 v. . 
nem~ u~tar:ovený v prípade § 518 odsť 2Cl~. 6 tr. p., ~~l-h odsúde_ 
ktory nte Je QprávnenSr obhajova'f v t ,t c, h' za ?bhaJcu advokát 
v § 36 a!) zákona na ochr ' v, re~ n~c ve cm ch označených 
sUd-kach, sIúžiacich za OOd'kf:g·, ackol vek ym,llIk b?' v základu)rch roz~ 

,pre zločiny vojenskej zrady č í~. v~~~~afl1u uhrnneho trestu, odsúden)' 
podla § 384, čís. 9 tr. :p • niet síce z 'k 'h 

valo vypočutie svedka ktorý b~l on.~e o ~stanovenJa, ktoré by zakazo_ 
poslucháč, avšak z pre'dpisov ~§ 38[i ~~3§ tlavnemu. P?jedná\ aniu ako 
aby vypočutie takého svedka bOi~ podl'a r,; p. t Y01e .mte!1cia zákona, 
n~vrh na důkaz znalcom určite ome" rno~nos.i pom.mute čís 562-5. 
!lavrh na dókaz zna1cnrn bez oh%ed ~val1ym J.e, pOJmove užší než 
Je .9bsažen~ v návrhu širšorn a ide-Ii z:n~~o~a ur~itu osobu. Užší ná!vrh 
teJz'e skutocnosti, je tu tot'Ožnost' do'l, (§h ~2n8Padoch o dokazova,nie 
56711. azov L~. ' j odst. 2 tr. p.) čís. 

s hlediska § 384, čís. 9 tr. ř. nelze s " Y h '. 
POSl}dku vady, nepostaral-Ii se stěžov~t ~s.p~c den; ,:yt~kaÍl znaIeckému 
kane nedostatky byly odstraněn' e v o ,nyml navrhy, aby vytý. 
znění zákona čis. i07/1927 Sb Y postup)eo; podle §§ 237, 238 tr. ř. (ve 

podl'a § 281 "I . z. a n. c i s. 5737. 
, es. 10 tr. p.: k otázke rnzpOl' d . I' ~ 

rozsudku 'V smysle § 3'8'4 čís 10 t II m':. .zt \ yrokom a odovodnením 
PO

dl' § 384 v, . , , • r. por. c liS. 5738 
a y ,<"'1S. 11 tr. p.: důvod z-mateónosti odle s;:' 3 v. -< 

uplatnovan~r proto že rozsudek b -l ,P :::" 85, CIS. II tr ř 
dán jen tehdy by' -I-Ii r"ed "t y v)l1nesen :bez zákonité obžaloby' J~ 
k' ' op me em ,rozhodnutí uč" v ", k ' 

terry
y 

'~y,1 . předmě-tem ob-žaloby čís. 5603,. !Den JJ.ny s utek, než 
pro resem, zda jde o toto'žný skutek h -d . 
žalobcem tvrzená' nebo soudem přÚ' t: ' ~~r?z ? UJe právní 'kvalifikace 
čen jako trestný čís. 5603.' 'Ja a, ny rz sam skutek, jenž je ozna-

pre ide~tifikáciu zažalovaného činu v sm ,I ' 
~oÍz~o~~,{~~€ také Oko-lnosti, ktoré odlišuj,~s ~el~to 32č~~ o~~t inlý:~ gí'n~~ 
k otázke totožnosti skutku v srn s1e § 325 
.ro~hOdují~í soud má vždy samo~atflť~' _ ' od-st.

y 
1 tl'. p. čís. 569]: 

ohzalobne-ho 'senMu _ řešiti d b I ?eze ~retele na rozhodnutI 
5718. ' z a I y' a podana za'konná obža,loba čís, 

byl-li obžalovací spis náhr d 'h 
konně, tato vada nemůže b 'tl

a ~i; ~oukromeho žalobce podán nezá
pří hlavním přelíčení ie p~ej' o.s antena p:ohlášepírn veřejného žalobce 
bylo-li d' .' , Ima zas Upovall! ob-zaloby čís 5718 
y sou ll! vyzva11l padle ~ 42 odst 4 t· "d" . 
skozenému a potom _ bez . 'k' 'h· i r. oruceno nejprve po-
z' t . Z3J onne o podkladu .. h 
~s up Ci, Jest počítatI osmIdenní lhůtu v d - 1 Je o plavnlmu .~ 

zakona, od doručem vyzvání vk '1?re e1?~anou v tomto ustanovem 
podI'a § 385 v, 1 pos ozenemu Cl s. 5718 

d . . v' Cts. a) fr. p.: odepřel-li vlIlnlk po . h' . 
u atl urednJÍku proti němu z k v. , spac anI trestného čmu 

ť . , 3J roCu11clm1l sve Jmén I h uzna 1 vmnym 1 přestupkem § 43 tr. zák ře v ,o, lne ze o za to 
odoprel-li pachatel' trestného činu ud ' , P ~t Cl s. 5517. 
nemohlo byt' zavedené trestn' a! uradne] osobe Svole meno, aby 
Sa dopustil, nel'ze ho uznat' za ~o p~kr~covanle pre trestný Člll, ktoreho 
prest čís. 5657. vmnym prestupkom podl'a § 43 tr. zák. 

pod!'. § 385, čís. 1 b) tr p. ke kvalif'k . 
čívá v tom, že vinnfk ~~ách~.J v loaci.podl~ § 463 tr. zák., pokud spo
neb.? přečin, se nevyžaduje úm ' I s UV!~l.oStI se zprone'Y~rol! jiný zločin 
nevery; stačí pouhá SO'UVislos/~h~ma'~kl i 'r:ebvo. znesnadltl odhalení zpro-

l! u onu CIS. 5491. 

/. 
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ku zločinu fažkého -poškodenia na tele stačí úmysel vůbec na tele ublížit' 
alebo zdravie poškodit'; ťažkost' činu je daná objektí'vnym výsledkom 
tohoto zúmyselného kona-nia čís. 5536. 

podrnienkoll prísnejšej kva1ifi"kácie podJ'a § 381, čís. 3 tr. zák. je, že 
vinník vy t r,p e I 'pre podvOd dva s a m o s t a t n é tresty. Z tel for
málnej okalnosti, že boly proti nemu vynesené dva rozsudky na miesto 
j €odného a že súd v ne,pros-pech obžalovaného pri vynesení dmhého, roz
sudku nehl'adel na predpis § 265 tr. por. driev. rakúskeho, nel'ze v ďalší 
nepros-pech obžalovaného vY'vodzovať, že bol už dva razy .pre podvod 
potrestaný čís. 5552. 

kvcrlifi-kácia podl'a § 336, čís. 6 tr. zák. je daná, keď ujednanie vinníkov 
s-mer-uje na páchanie krádeží v do,be 'dohody ani miestne ani časove 
neoznačených; nel'ze však uznat" .na -túto kvaJifikáciu, ide-li o dohod
nutie o krádežiac'h, ktoré 5a majú spáchat' pri jednej a tejže ,prHežitosti 
na určitom mieste a v určitom čase a pri ktorých -neurčenými ostávajú 
len osoby, ktoré rnajú byť okradené. POkla-čovanie v trestnorn čine 
záleží v úhrne nie'kol'ko- trestných činností toho že druhu, ktoré ohrožujú 
alebo p.orušujú rov.nakým sp6sobom ten istý právny statok a pre:javujú 
ro-vnaký úmysel čís. 5572. 

ustanovenie -§ 308 tr. zák ,predpokladá na rozdiel od ustanovení §§ 70, 
301, 306 tr. zák. samostat-nú trestnú činnost' každého pachate-l'a, ne
odvislú od takej činnosti ílflý'ch pachatel'ov a S!počÍvaj,úcu u každého 
pachatel'a na samo5tatnom zlom úmysle. Akonáhle i-de o spoločné ko
nanie prevedené v spoločnom zlom úmysle, Je upotrebenie kvalifikácie 
podfa § 308 tl' zák. vylúčené čís. 5632. 

neup'Ů'slúchnutie naria,denia orgánu úradu nespadá pod ustalTIovenie § 42 
tr. zák. prest. čí 5. 5657. 

pre'lcážan-ie spoločnému úradné.mu výko-nu člena úradu o. orgánu úradu 
(zák. čl. XL:1914), je jedn~'m trestným činom, kvalifikovanie ktorého 
sa riadi podl'a toho, kto bol hlavou tohoto' úradného celku č Í' s. 5660. 

súčasné nosenie viac zbraní bez úradného- povolenia je Len jed n Ý m 
prestulP'ko-m nedovoleného prechovávania zbraní !po-dl'a § 6 nar. čís. 5476/ 
19J4 M. E. čís. 5669 . 

spreneveru mo'žno -kvalifiko,vaf v smysle § 357 (338) tf. zák. za zločin 
len vte-dy, ak je spáchaná na úkor tejže osoby (pri viacerých úto
koch proti jednej osobe len vtedy, keď ide o trestný CIn ,pokra,čQ.vací) 
a h,odnota tak bezprávne pávlas-tnen}'ch cudzích hnutel'nýoh ve-cí je 
v.ačšia než 500 Kč čís. 5720. 

podľa § 358, čís. 1 c) tr. p.: trestnímu stíhání vinníka pro přeči1n násilí ,proti 
orgánu vrch no-sti podle § 4, o-dst. 2 zák. čL XL:1914 nebrání o:kolnost, 
že se vinník .při téže ipřHežitosti, při níž spáchal tento trestný čim, k té
muž orgánu vrchnosti vědomě hrubě choval, nechtěl hD uposlechnoutí 
a byl za to potrestán správním Úřadem čí-s. 5568. 

pomsta vylučuje podl'a svojej povahy oprávnenú obranu aj len .putatívnll 
či s. 5598. 
pri srovnávaní skutkových ,podstat trestných činov podl'a tuzemského 
a cud:wzemského zákona v smysle § 11 tr. zák. musí a, sa tieto skutkové 
pods.taty v podstatných znakooh shodovat' potiar, pokial' tieto :tna:ky 
slúžia k r-ozlišeniu čino'V od Ů'5ta-tných trestných č1nov čís. 5579. 

zákon nepredpisuje určitú formu pl'e návrh v smys'le § 112 tr. zák.; pod-fa 
§ 90 tr. por. sa vyžaduje, aby súkromný návrh bol podaný II úradov 
a orgánov, uvedených v § 89, odst. 2 tr. por., aby v ňorn bol určite 
označený trestný 6n, a Ipokial' je to možné, ahy boly uvedené údaje 
vzťahujúce 5a na pachatel'a a účastníka čís. 5640. 
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osv?hození z toho důvodu že ve vě . bl'" Y' seTIlm rovnocenným s osv~b -.. tj, Y o JIZ d~Ive rozhodnuto usne~ 
čís, 1 (nikoli čís. 3) tr. ř. Č ~~~.~~~~.lozSUdkem, Je založeno na § 326, 

není potřebí nového souhlasu ke sťh', . ... 
když po rozpuštění 'nebo skončení V'~.Jeabn~ ,~len~d Nt:od~ího shromážděni, 
zvolen do téže sněmo'Vny' je vša:k pot" bl, 'o '~t ?' 1 Sil1emoven byl znovu 
movny Národního shromážděni :' re ... : ope.~eho souhlasu druhé sně
Národního shromáždění byl z~oťdyz dPn .. n?vyc~1 volbách bývalý člen 
udělil~ souhlas k jeho stíhání č í s~n 576~ Jme snemovny, než která již 

na munopar1amentný preJav člena N' r ,ci 'h. v. 

sa ustanovenie § 23 ústavnej listiny ~I~i ~~e~' shro~,~zd:llla ne~zťahuje 
sa stalo VD snemovni a bol li v·, },' sdel uJe-li sa v nom čo . . b ,- ucmeny va, vereJTIom záuJ' tl' ' 
'nle Je, eztrestný ani podl'a § 44 zák čl XIV, n:~; . acy r~rejav 
neho dopInky, ktoré neboly vo sne . .. d1914

, ,vlozJ!-h vmmk do 
dr § 3 movnl pre nesene čís 5764 

po ... ~ 85, čís. 2 tr. p.: ustanovením § 66 d ,.. 
cmu ale ba prečmu má byt' trestan' ' ,o ~vt. 1 tr~ zak. že pokus zlo-
stanovená žiadna zvláštna nižšia saJ bmlelneJsle nez ~okonaný čm, llle 
me~.ovlte nie je vyslovené že b z ~ n~ ... poku~ zloCInu alebo prečinu, 
zlo CInU alebo prečinu ne~mela y r;s~~KSS1~ vymer~ trest~ za pokus 
sadzby stano'VenťlJ zákonom na dok . v~t V. spodnu hramcu trestnej 

Ik. I' onany z ocm alebo prečin Čl s. 5497. 

po la bola pn puvolent pOdmieneného dkl d . 
doba stanovená v medziach ur ve' h °t· a u :vykonu trestu skušobna 
~919 ?b. z, a ,n" je zmatočná \~r{no:t~ ag2~~nll1:.§ 3 zákon,a Čí~. 562/ 
s~bneJ doby, záko110"ffi vyJ-účená čís. 5527. ahaJuca sa skratehta sku-

s~d sa ·nedopustil zmatku podl'a § 385 čÍs . ...... 
zakona o podmienenom OA_,U· d ' . " : 2 tr. p., ulozd-h pO-dl·a § 4 
h d'l v w. . em vmmkovl ·aby podl' .. h ' 
"fa: 1 S'kodll, ·Ictorú trestným čino I A .b·j 1 .' a... svoJle stl na
skoda už tret'ou osobou na.hradená mv'~~~:o .1, ~OCl po~kodenérnu bola 
starat' ° svoju ,nezaopatrenú rod~n~ čJ! í s~ 5~~~ Je nemajetný a musí sa 

o~volací súd porušil zásadu § 387 od . nemu bez toho že by sa .bol ' I b' std· 1 tr. 'p., vymera!~lt obžalova-
l' ' . zao ca o volal z vy'r k 'd 
.lce o treste, trest t'a7..šieho druhu n v k' I Y. O" ~ Sl~ u prvej sto .. 
vazbu kt ' ' ez a y ti OZll prvy sud čís. 5535 

., .om vytr:pel vinník od v fl· v . 
oslobodzuj.ýceho do vynesenia dru~o~~~nIv~ p.rvostupnového fQ.zsud'ku 
ceho, treba započí1at' podl'a § 94 t '1 pno-v,eho rozsudku OdSlldzujú-
čís .. 5605. ' r. za c. celu, pokial' 'nebola zavinená 

v § 91, ods!. I tr zák je dau· t . . 
trest ,blízky najniŽšej ~ýrnere :Ie~so a~o:e~~~~\ o. t.~'I?'. že, má byť uložený 
všeobec.ná smernka pre vol'u· . h ld ,1 aJfl1'zseJ vymere iSa:mej len "u. . -li uva II su u o tom v 'k.' ' 
z Je za primerané priblížif sa k dl-' h ." a eJ mlere -pova
merané použitie tohoto práva súd o neJ . radl~lcl tres!?.e'j sadzhy. Ne-pri
to'tností čís. 5632. u nespa a pod zmden dávod zma-

z:ne~ku s nepravým pOdpisom -Idor' . -cl . ., • 
plsml pravými ,nel'ze pod!'a § 61 tl' Y '~ka elalb \??,:~~, a s dal·šími pod. za . za aVlt c 1 s. 5694. 

zmatek podle § 3S5 tis 2 tr ' "·1 r ustanovení § 32 zák čl' xxx· V1.j'.lv9YOnsle:J ,- I soud vinnrkovi trest porušilV 
.•. . .. . ,c 1 s. 571S 

zvysll-1I odvolací so-ud obža.lované . . ... 
trest u1nžený mu soudem prvé st"Ú1i~~u : žO~VQ,l~~'l ž~loh~ovu podstatně 
rozsu~e~ ;ma-teč-ní stížností podle §' 38~ al~~any ma pravo .napadnouti 
podmmeneho odkladu výkonu trestu. ,~l~i. 2 tr. 1'. ·pro nepovOilení 
vola,j proti· rozsudku prvé stolice v,' 15

k
7
d
7YS

Z 
se z tohoto dt'tvodu neod-

bIr b'l C1S. . Y - I Ol za -orvanému za použití § 92 t· 'k' 
lest ,~ohu, kter.ou ztrá'vil v zatímním ;~dz~ . ,sIO'v. uJ?ž~n trest peněžitý, 
t~. zak. do uloženého IP e něž i t é h . rzem, Z~PO~I"Stl ve smyslu § 94 
nlho, a v důsled:ku toho prohlásiti Př~1 t!estu, y ~'l'koh. do trestu náhrad-

1 usnou cast nahradního trestu na 

/ 
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svobodě za odpykanou; porušení tét-o zásady je zmatkem podle § 385·,.. 

čís. 2 tr. ř. čís. 5778. 
podfa § 29 por. nov.: mylné použití nebo nepoužiti postupu podle § 22 por.-

nov. není dfivodem zmatečnosti č s. 5662. 
podI'a § 29, čís. 4 por. nOv.: ;pre položenie zvláštnych otázok podl'a § 11 

por. nov. je rozhodné, či sa pri hlavnorn pojednávaní vyS'kytol údaj 
odpovedajúci návrhu, nerozhoduje však, či onen údaj je tiež pravdivý 

či s. 5669. 
pre zamietnutie návrhu v smysle § II por. I1OV. nie je rozhodné, ČO by 
bolo možno podl'a názoru porotného súdu zistif, ale či sa stal za po
jednávarnia skutkový údaj, zodpovedajúci návrhu, alebo nie; tak}rrn úda
jům je tiež obrana obžalo'Vaného čís. 5702. 
s hlediska § 11 por. nov. nelze napadnouti usnesení, jímž byl zamítnut 
návrh, aby nějaká okolnost byla ze skutkové otázky dané porotct't-m 

vynechána čís. 57] 8. 
podl'a § 29, čís. 6 po-r. nov.: ako treba klást' pomtcom Slkutko.vé otázky 

s alternativnym obsahom pri spolUipaohatel'stve na trestnom čine čís. 
5685. 

Zmenka: aj 'ked' na nepravej zmenke chýbajú niektoré podstatné náležitosti padl'a: 
preodpisov zmenečného zákona a zmenka je neplatná, ide preca s hl'a-diska 
trestného' zákona o padelall1ie zrnenky, 'Vykon3Jl-li pachatel' svojou 6nnosťou 
všetko, ČD nále.ží ku s-kutkovej podstate trestného činu podI'a §§ 401, 403,. 

čís. 1 t.r. zá:k. čís. 5570. 
zmenku s nepravým podpisom, ktorý padelal vinní-k, a s d'alšimi podpis

mJ 

pravými nefze podi'a § 61 tr. zák. zabavit' čís. 5694. 
Zmocnění: že uražený (§ 14, odst. 5 zákona o O"chr. ctí) dal veřejnému žalobcí 

zmocnění .ke stíhání obviněného veřejiflou žalobou, je pr-oce~;ni událostí, kte
rou si může zrušovací soud sám zjistiti čís. 5478. 
zmocnění k veřejné žalo·bě podle § 14 zákona o -ochraně cti musí býti podle 
§ 22. cit. zákona vykázáno nejpozději při podání. obžalovacího spisu pod 
sankcí vyloučení stíhání činu obžalobou veřejnou. To platí i při stíhání pro 
,přestupky, byl-li z dt'tvodu § 56 tr. ř. také pro přestupek podán obžalovací 

g,pis II krajského- soudu čís. 5541. zm:ocnění podle prvého odstavce' § 22 zákona o o.chr. cti byl-o vykázáno včas,. 
stalo-li se tak ještě před podáním eventuální veřejné žaloby podle pátéhO 
odsta'vce § 14 cit. zákona, třebas po podání obžalovacího spisu pr·o týž čin, 
ale podle jiného než zákona o ochraně cti čí ·s. 5607. 

žiada1-li urazený, aby bŮllo zavedené trestné pokra~ovanie proti .neznám
emu 

pachatel'ovi a prDti. zodpovednému redaktorovi, je nepochybné, že v osobe 
»neznámeho pachatel'a« mienH každú osobu, ktorá sa akýmkoJ'vek spóso
bom zúčastnila uverejnenia článku a dala k nemu podnet, tedy každého 
pbvodcu článku; takú ži-adost' treba pokladaf za náJežité zmocnenie (§ 14, 

odst.. 5 zák. o ochr. cti) čís. 5614 . 
holo-li urazené četníctvo vó:bec, nestačí ku stíhaniu vín-níka zmocnenie ude
lené veliteI'om četnÍckeho oddelenia .č í s. 5i725. 
k otázce zmocnění ·k trestnímu návrhu jménem družstva čís. 5747. 

Zmrhání pod přípo.-ědi nlan~elstvi: skutková podst.ta přestupku podle § 506 tr. 
zák. se naplňuje -teprve bezdů'V·odným neSiplněnirn manžels·kého slibu; je 
proto místně příslušný soud, v jehOŽ ohvodě obžalovaný odepřel splniti 

manželský slib čís. 5723 . 
Znalec: s hlediska § 384, čís. 9 tr. ř. slov. nelze ~ úspěchem yytýkati znaleckému 

posudku vady, nepostaral-li se stěžovatel vhod;1ými návrhy, aby vytýkané 
nedostatky byly odstraněny postupem podle § 237, 238 tr. ř. (ve znění zá
kona čis. 10711927 Sb. z. a u.) či s. 5737. 
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Zneužitie moci úradnej: obecní strážník, po-kud vykonává dozor nad vezni v obecní 
vě:wici. je veřejným úředníkem ve smyslu § 461 tr. zák čís. 5655. 
využije-li tohoto svého postavení k tomu, aby uvězněná žena strpěla 
jeho pohlavní styky s Iní, dopouští se .přečinu zneužiti úřední moci podle 
§ 475 tr. zák., ntkoli pouhého přestupku útisku .podle § 1 zákona čís. 309/ 
192'1 Sb. z. a n. ,č í s. 5655. 
prečin podfa § 473 tr. zák., spáchaný dozorcům vazňov na osobe, ktorá 
si už odpykala trest na slobode, ale neopustila ešte budovu vaznice 
či s. 5708. 
vecný súbeh prečino:v podl'a § 249 a 475 tr. zák., spáchaných dozor
com vazňov voči uvaznelným ženám čís., 5708. 

Zneužití jména a firmy podniku: jde o »Zlneužití jména a firmy podniku« ,podle § 29 
zákona proti nekalé soutěži čís. 111/1927 Sb. z. a n. a nejde o právo ply
noucí z § 5 zákona o ochraně známek ze dne 6. ledna 1890, čís. 19 ř. z., 
u:zav'řel-li kdo spo:]e,čenskou smlouvu s osobou, majkí náhodou jméno shod,né 
se jménem a firmou .podniku, jen za tím účelem, aby mohl použiVati jména 
a firmy onoho podniku .pro svi'lj nový' podnik čís, 5676. 

Zodj>ovědnost stavitele:č i s. 5760. 
- tiskaře: Čl s. 5633. 

Zosmešňovarue úradníka: ide o zosmešňovanie úradníka (zriadenca. úradu) - a 
tedy -D' urážku úradu v smysle § 46 tr. zák.. prest. -- tykal-ti mu vinník pri 
úradnom styku o hovoril mu, že Inezná svoje povinnosti; kvalif1kácia tohoto 
čimu podľa čl. 4, odst. 2 zákona čís. 125/192,7 Sb, z. a n. neprichádza do 
úvahy, spácha:I...JIi vinník čin bez predchádzajúceho ,napomenuti-a 'č í s. 5759. 

Zpronevěra: za úřední-ky podle §§ 181, 101, odst. 2 tr. zák. je ,pokládati o;becní za
městnance, kteří byli po'Věřeni vybíráním příjmů, ať plynuly z pramenů ve
řejnoprá'Vmch či s-oukromopráV'níoh, nikoli však zaměstnance soukromo
hospodářský,ch výdělečných ,podniků obecních čís. 5641. 
za Úředníky ve smyslu § 18.1 tr. z. je pokládati i obecní z,řizence (výb-erčí), 
kteří byli pověřeni vybíráním dávky z illčl!Pojú (§ 3- nař. Čí:s. 143/1922 Sb. 
z. a n.) čís. 5641. 
k vý.kladu pojmu »věci sv-ěřené« pOdle § 183 tr. zák Clenské 'příspěvky, 
odvedené důvěrníku členy dělnického svazu za vydané jim organisační 
známky, jsou věcí jemu svěřenou; tI1pěl~li svaz, aby důvěrník vydával orga
nisační 'známky i bez zaplacení! členských příspěvků, by.'lQ: tím jen rozšířeno 
jeho disposiční právo co do podmínek, za nkhž směl známky členům vy
dávati, nelze však z toho dovozoiV,ati "zánik jeho .poviiO'nosti ,odvésti, doda
tečně .přijaté příspěvky svazu; tato povinnost se v ničem neměni ani jeho 
prohlášením" že ručí za nevyhrané pfíspěv,ky, ani tou okolností, že byl zba
ven s'Vé tunlk,ce čís. 5678. 
pro otázku, zda se vůJe stran nesla k ujedná.ní komisionářského obchodu 
podle čt 360 a nás,J. obch. zák. - a zda tudíž i vý1ěžek stržený za. dodané 
zboží je věcí svěřenou - je zkoumati, zda prodávající :byl swzuměn neďen 
s výhodami podmíněnými takovým obchodem 'Pro zabezpečení jeho pohle
dávky, nýbiž i - třebas jen všea:becně - s hřemeny a povinnostmi, jež 
zákon váže na zmíněn.ý obchod - byť i částe,čně jen dispositi'Vně čís. 5697. 
k rozlišení zpronevěry od podVOdU čís. 5770. 
k otázce zpronevěry členských podi'Iů, vkladit a příspěvkit: do podpitrného 
fondu družstva, byl-o-li jich použito k úhradě režie družstva čís. 5770. 
ustanovení § 463 tr. zák. se 'Vztahuje i na manžely mzvedené, sejdou-li se 
znovu po rozvoldu a žijí ve společné domácnosti. Skutek je .posuzovati podle 
tohoto ustanovení i tehdy, byla-li 'věc odňata z úschovy osoby třetí, s ,pa
chatelem ve SfPolečné domácnosti nežijící. Žádost za stí:hání pro tent,o pře
stupek je podati u soudu 'V pfeiklusivní lhittě § 53D tr. zák. čí ,s. 5498. 
viz též sprenevera. 
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v v v' 'enské zrady podle § 6 čís 4 zák. 
Zrada vojenská: ke skutkové podstdte P!ecm~r:~~ nedbalosti ve smyslu' § 6, čís. 4 

čís. 50/1923 Sb. z. a n';br~ p~l~m spadati i nedbalost 'nevědomá; k otázce 
zákona na ochranu repu t y m~.ze ", 5564 
promlčení uvedeného trestneho cmu c I S. . • v, hl 

Z
- tel . vyznačeni: ve smyslu § 3 zákona čís. 124/1924 Sb. z. a n. ve znem vy . 
re ne v' s 5601 

ztráta ~~é;:5!~1~~~í~~; ~~I~e nÚ ~~siOViti při odsouzení pro přestupek podle § 516 

t·r. zák. čís .. 5700. '., v d' odvolání z výroku o trestu není záro
Ztráta čestných p~av ob~.skych: °kPŮve trátě čestných práv občanských podle 

veň opovědl odvolam z vyro u o z 
§ 32 zákona na OChL rep-. čís. 5779. 

. 2 latia pre prevzatie zastupovania orb-
žaloba súkromná: ustanove?1a § 4 tr. p. n.ePk ~ovaní proti rozsudku odvolacieho 

žaloby poškodenym v opravnom po rac 
súdu č i s. 5680. . v I b odvolacom 

'kromny" prítornnosť náhradného súkromneho za o cu na " 
žalobc. su •. . t ,.. 5-29 

hla~'I1omktPoj;dn:V,a:~~~~e~áe~~z~~i~:Olc ~~áv ~súkromného žalob cu, je ne-
prelav, orym a 'p ) •• 5745 
odvolatefný (§ 49, odst. 4 .tr. I~:. Cl s'r ti cti stíhaných 50 zmocnením 
umzený v p-rípadoch trestnych CInOV p. o' 'h f) nemóže prevziat' 
len na žalobu verej-nú (§ 14, odst. 2 zák. o o~ r. CI.', žalohca (§ 42 
zastupovanie žaloby, odoprel-Ihi ju zastupov.at l'eve~epJr7vlneny" ani použit' 

d 1 t ) . "V dosledku to o urazeny me , t' 
o st. r. p. , . f t'u" ce mu rozsudku nenapadnu emu 
opravn}'ch prostned~~v pr:o J sp,ros JU , 
verejným žalabcom Cl s. 5772. 'd ~ d' ch usne-

verejný: v prehlárS-ení štátneho zastu.pitedl'stva, t~ebar~ ~ruh~ vo~ob~ -nemá na 
. dra § 34 odst 1 tr p uve e'l1om, ze am . ť 

se~ladPo. tre'ba sp'atrov~t' 'odo,pretie zastupovania ohžaJ,oby aj pro I 
pnpa' e vmy, ' 
tejto- osobe čís. 5745. o v , d t 3 tr ř učiniti ve 

žalobce soU'k~o:,mý: v sO~k.~omý d~a!Oh~\:a~~~it~d~~is§U l;i~r~ ,~~ dO'Pině~í přÍ'rravv-: 
lhute mcene . 1;>0 ~'~lJ v o ~ h d' d jde o lhůtu po prvfi,lm Cl 
ného vyšetřovam, pn cemz ~eroz: '~ uJe, ,z ,a v ' 

pozděj,ší~ u~a~ř~?í . .přípravneho vYS~!~O~~:o~al ~á;~~~' soukromého ~a
vyhOVl-II vysetru'jlCI soudce nebo r~ v " " _" se ulSn~ení Vyse
lobce na doplnění ':přip:av~éh~, vyse!~ova~~e~~;:~~ jak,ož i s'ankce na 
třujícího ~o~dce o o uzarvrem pr,lpr~vnpeo~á~ obžakJIV~cího spisu (§ 112·, 
nezachova01 Ihuty, stano:,,;;ne, .' y , 

odst :2 t,f. ř.) právně beXUclnnyml 'c 1 s; 56I}. dní komorou za-

b~I-Ú však, ~bOPtl.ňovac~v~á~~gtěS~~~J~~j~~ ,~~io~:~~a~f 'spis, ,nikoli další 
mltnut sml y 1 vn, v t V ','''' 5617 
llávrh 'na doplněll~ p!í'PraV'n~ho vy~e. ~?v:~~t~~,~i stížn~sti, jest ji v.yří
zemře-li- soukromy zalobce po ,po am. v, (§ 15 odst. 2 zákona 
diti prohlásila-li osoba k tomu, o.pr~v~e~c: . ' 
o ,~chra.ně cti), že trvá při trestmm stIhanl Cts: 5781· v , 108/1933 Sb. 

.. .." lb' dle prvního odstavce § 18 zrukona CIS. V' o 

žaloby vzaJemne: ~a.o ~,~1 p~ b \ mezi týmiž stranami, týkající se trestných, cml! 
z. a. n. )S?U J~. _ za? y . ch 'h _ nejsou-li 'Ve skutkové souvls~osh 
meZI mml vzaJemne sp~ anyc , zákona ~ tak i žalohy, z nichz se 
podle Hetjh.o ods!a'Vce. § 18 .. toh~t~ ktery' ch se dopustila jedna strana 
každá o-pl'ra o nektery z VIce cmu, 
proti druhé str~ně ~ í s. 5670. 

železnice viz drahy statnl. 
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Seznam ustanovení zákonných, jež 
byla v tomto svazku vyložena. 

I. a) Trestní zákon. 

Čís. 
čis. 

čl. "IV a V uvoz. zák. · 5488 § 197 5488, 5538, 5653, čl. IX uvoz. zák, 
· 5746 

5677, 5770 § 1 
· 5762, § 199 a) 

· 5741 § 3 
5503, 5686 b) 

· 5732 § 5 5492, 5548, 5672, 5751 
d) 5557, 5623, 5653, § 7 

· 5633 
5733, 5768 § 8 5513, 5768 § 201 

· 5653 § 9 5548, 57.51 a) 
· 5557 ~ 34 · 5493 § 205 b) 
· 5673 

35 
· 5493 §209 5514, 5715 

§ 36 
· 5613 § 227 

· 5525 
§ 40 

· 5486 § 229 
· 5525 

§ 55 a) 
· 5549 

§ 233 5503, 5686 §68 5534, 5689, 5742 § 238 
· 5616 § 81 5534, 5553, 5689, 5735, § 239 
· 5633 5741, 5742, 5748 § 260 b) 
· 5565 § 82 

· 5553 § 261 '. 5565 § 8;3 
· 5699 § 267 

· 5493 § 87 
· 5486 § 306 

· 5667 § 98 lit.b) 
· 5510 § 312 5553, 5742 : § 101, odst. 2 5641, 5730, 5742 § 314 5479, 5741 § 104 
· 5514 § 320 f) 5653, 5733 §137 
.5519 

§ 335 5511, 5578, 5602, 5631, § 138 
· 5519 

5675, 5760, 5761 
§ 143 

· 5782 
§ 337 5631, 5675 

§ 152 5513, 5711 
§ 354 · 5616 

§ 153 5730, 5742, 5762 
§ 358 

· 5511 § 155 lit. aj, bl, e) · 5513 § 431 
· 5578 § 171 

· 5667 § 460 · 5667 § 173 
5489, 5595 § 461 5538, 5653 § 174 II c) 

· 5717 § 463 .5498 § 176 II . 
· 5752, § 485 5492, 5673 § 181 
· 5641 § 486, čís. 2 · 5547 § 183 5678, 5697, 5770 § 486 c) 5492, 5547, 5673 § 185 
· 5740' § 506 

· 5723-.~ § 186 a) 5489, 5740 § 516 5700, 5753 § 187 
· 5546 § 530 .5498 § 190 

5635, 5639 § 531 
· 5525 

§ 2 . 
§ II 
§ 12 
§ 15 
§ 20, 
§ 25 
§ 61 
§ 66, 

odst. 2 

odst. 1 
odst. 2 

§69 

§ 70 
§79 
§ 80 
§ 91 

§ 92 

§ 94 
§ 95 

čís. 
čís. 

odst. 

§ 96 . 

1 
2 

§ 106, odst. 1 
- odst. 2 

§ 107, čís: 1 
§ 108 
§ 112 
§ 193 
§ 222 . . 

- odst. 1 
§ 228 
§ 229 
§ 249 
§ 278 
§288 
§ 290 
§ 291 
§ 301 

§ 306 
§ 308 . 
§ 310, odst. 1 

odst. 2 
§317 
§ 333 
~ 335 . 
§ 336, čís. 4 

§ 1 . 
§ 12 
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I. b) Trestný zákon slovenský. 

Čís. Čís: 

· 5572 · . 5521 čís. 6 . 5708 
5579, 5649 čís. 9 . 5720 

· 5715 § 338 5477, 5599 

.. '"5'564192. ;" .. ,§§. 33~~ 5586,5626 
" It-"J - . 5542 

· 5543 li § 345 . 5542-
· 5694 § 347 . . ' 5662 
· 5497 § 349, odst. 1 čís 2 . 

· 5497 ' odst. 2' " 5586 5655: ;~;~ 
· ,5774 § 350 , • 5606 

· . 5583 § 351 : 5592; 5154 
· 5583, 5626, 5718 li §353, čís. 1 5477 '5577, 5599, 5619, 
5536, 5632, 5774 li § 355 , 5620, 5621, 5724 

. 5598, 5702 'I ' 5720 
· 5737 'I § 357 . . : . 5477 
.5650 I §.358, odst. 2 5477,5599 

· . . . 5632 ,I odst. 3 5516, 5551 
5512, 5543, 5650, § 359 . 5477 
5661, 5721, 5778 § 361 ... 5619 

5605, 5778 § 362 5516 5710 
· 5708 §3ó8 55n', 5765 
.5708 'II § 370 . . . 5543 

5512 '- odst. 2 . 5506 
: 5512 'i § 374 . . .. 5562, 5654, 
· 5591 § 379 (§' 50 tr. nov.) 5674 

· 5597 5654, 5674 
· 5640 § 381, čís. 2 , . 5552 
· 5684 čís. 3 5579, 5691 
· 5506 § 384 5551 . 5566, 560:1, 5693 
· 5582 § 386 , 5522, 5611, 5743 
, 5476 § 391 . . 5638, 5708 

· : ~i6~ ~ ~~! 5491, 5638, 5679, 5708 
5646, 5718 § 400 . 5610, 56

84
38, 5556i2' 

5718 odst . 54, , 
· . -. 5638, 5666 
5683, 5737 5570, 5693, 5716 

5737 § 401 604 
'5536, 5580: 5632, § 403, čís. 5570, 5?91: g521 

5645, 5662 § 434 . 5521 
5536, 5632 §, 437 '5505, 5522, 5599, 

· 5536, 5632, 5738 § 461 5619 5655, 5708 
· . 5645,5736 . ' 5599, 5619 
5499, 5539, 5544 § 462 . 5491 

· . 5749 § 463 . . 5619 
.. . 5726 § 471 5505, 5708 

· 5720 § 473 5655, 5708 · 5708, § 475 

I. c) Trestný zákon oprestupkoch. 
čís. II 

I, 
· 5535 'III § 15, čís. 1 
· 5591 § 21 

čis. 

· 5,135 
· 5535 

46· 
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§ 220, odst. 2 a 3 
§ 31 . , . 
§ 42 

Čís. 

,5518 
· 5591 
· 5657 

§ 43 
§ 46 
§ 71 

čís. 

, . , 5517, 5657 
5518, 5725, 5759, 5766 

5591, 5611, 5743 

II. a} Trestní i'ád. 

čis. i! čís. 
I' 

§ 4 .5777 
,I 

§ 248 
§ 6, odst. 1 . 

li .5475 

§ 13, odst. 1, Čí'-. 2 : 
.5587 

II 

§ 258, odst. 2 · 5475 
.5594 § 259, čís. 2, 5501, 5549 

§ 15 § 260, čís. 1 
§ 24 

.5501 i 
· 5612 

.5546 § 261 5513, 5690 

§ 33 5594, 5617, 5637, 5652, I 
§ 262 5479, 55,95, 5690 
§ 263 

§ 39, odst. 
5653, 5698, 5700 

I 

· 5670 

3 287 dis. § 265 5549, 5552, 5613 5690 

§ 40, odst. 2 · 5668 
290 dis' 

§ 41, odst. 3 5480, 5587, 5703 I § 267 5479, 5595, 5690 

§ 44, odst. 1 · 5575 II 
§ 269 5487, 5587 

§ 46 · 5498 
§ 276 281 dis. 

- odst. 3 · 5501 !I 
§ 281, čís. 2 .5612 

§ 51 54H6, 5556, 5723 
čís. 3 5524, 5612, 

§ 56 5541, 5556 

I 

5705, 5709 

§ 57 · 5549 
čís. 4 5627, 301 dis. 

§ 67 297 dis. 
čís. 5 · 5627 

§ 68 
čís. 6 

297 dis, I čís. 7 
5513, 5690 

· 5479 
§.72 297 dis. I 

§ 79 , 5487 

I 

čís. 8 5595, 5672 

§ 84 5546,56n 
čís. 9 a) . . 5479, 5509, 

§ 87, odst. 2 5475, 5672 
5514, 5548 5553 

§ 88 .5612 
I 5627, 5667, 5675 

§ 90 , 5525 I čís. 9 b) . , 5478, 5488, 

§ 91 · 5617 I 5501, 5531, 5554, 

§.97 ' 5612 I 5555, 5563, 5576, 

§ 98 · 5624 

[I 

5607, 5667, 5670, 

§ 109 ' 5525 
5704 

§ 111 ' 5617 
čís. 9 c) 5541, 5607 

§ 112 · 5549 
čís, 10 . 5486, 5489, 5514 

- odst. 2 a 3 · 5617 I 
5553, 5578, 5639, 571 i 

§ 114 .5501 
čís. 11 5493, 5533, 5565, 

§ 120 .5612 
II 

5584, 5612, 5613, 

§ 151, čÍs. 2 5475, 5612 § 282 
5624, 5746, 5767 

§ 163 · 5612 li 
5507, 5668 

§ 167 , 5475 
li 

§ 283 5507, 5727, 5779 

§ 198 · 5612 § 284, odst. 2, , 5668 

§ 219 · 5690 

II 

§ 285, o·dst. 1 · 5587 

§ 221 · 5524 §290 5565, 5578, 5612, 

§ 227 · 5501 
§ 229 

li 
5615, 5624, 5670 

. 5612 
I: 

§313 .5635 
§ 239 · 5501 § 315, odst. 1 · 558JV 
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Čís. Čís. 

§ 320 5588, 5635 § 379 .5624 

§ 326 · 5635 § 380 ' 5487 

§ 327, odst. ? · 5588 § 390, odst. 1 · 5781 

odst. 3 · 5588 § 392 · 5594 

§ 338 · 5519 § 393, odst. 3 · 5781 

§ 344, čís. 1 · 5588 § 408 · 5624 

čís. 4 ' 5588 § 412 · 5525 

čís. 6 ' 563,) § 427, odst. I 5487, 5524, 5705 

čís. R · 5588 odst. 3 ' 5709 

čís. 12 5519, 5712 § 459 · 5575 

§ 366 · 5777 § 466 · 5575 

§ 369 · 5777 § 481 ' 5575, 5594, 301 dis. 

n. b) Trestný poriadok slovenský. 

§ 3 
§ 7, odst. 2 . 
§ 8, odst. 1 
§ II 
§ 13, odst. 6 
§ 16, odst. 5 
§ 19, odst. 2 
§ 23 
§ 28 
§ 34, odst. 
§ 41 
§ 42 

§ 43 

odst. 1 
odst, 4 

§ 49, odst. 1 
_ odst, 4 
- odst. 5 

§ 52, odst. 2 
§ 56, čís. 1 

- čís. 2 
§ 64, čís. 3 
§ 73, odst. 1 
§ 79, odst. 2 
§ 80 
§ 89, odst. 2 
§ 90 
§ 135 
§ 237 
§ 238 
§ 257 
§ 264, čís. 2 
§ 301 

čís. 

· 5477 
, 5566 
· 5512 
· 5540 
· 5499 

5556, 5715 
,5556 
· 5670 
· 5556 
· 5745 
· 5670 
.5680 
, 5772 
· 5718 
.5729 
, 5589 
.5745 
.5729 
.5499 
· 5638 

5651, 5695 
· 5537 
· 5537 
· 5485 
, 5600 
· 5640 
· 5640 

5517, 5657 
· 5737 
· 5738 
.5512 
.5512 
· 5626 

§ 309 
§§ 316-318 
§ 323, odst. 1 
§ 325, odst. 1 

odst. 2 
§ 326, čís, 1 

čís. 3 
§ :J28, odst. 1 
§ 345 

§ 346 
§ 348 
§ 378, odst. 3 
§ 384, čis. 1 

čís. 2 
čís. 4 

čís. 5 
čís. 6 

čís. 9 
čís. 10 
čís. 1 I 

§ 385, čís. 1 a) 

čis. 1 b) . 

Čís. 

· 5626 
· 5670 
· 5496 

5512, 551.7, 5603, 
5618, 5691, 5710 

5512, 5710 
.5665 

5512, 5665 
· 5512 
· 5648 

5648 

· 5648 
, 5496 

5537, 5769 
· 5537 

5496, 5560, 5604, 
5630, 5647, 5664, 
5682,5714,5721, 

5739 
5644, 5648 

5508, 5552, 5573, 
5638, 5644, 5651, 
5658, 5695, 5729, 

5744, 5776 
5626, ,5671, 5737 

. 5581, 5738 
5517, 5603, 5618, 

5710, 5718 
5506, 5517, 5526, 
5528, 5530, 5569, 
5577, 5582, 5606, 
5619, 5620, 5657 
5491, 5505, 5521, 
5522, 5523, 5526, 
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§ 385, čís. I c) . 

čís. 2 

§ 387, odst. 1 
§ 388, odst. 1 

odst. 2 
§ 390 
§ 394, odst. 4 
§ 402 
§ 406, odst. 2, 

odst. 4 
§ 409 

Čís. 

5536, 5539, 5542, 
5552, 5569, 5570, 
5571, 5572, 5583, 
5592, 5606, 5611, 
5626, 5638, 5655, 
5657, 5660, 5662, 
5669, 5671, 5674, 
5692, 5708, 5755 

5477, 5505, 5512, 
5568, 5579, 5591, 
5596, 5597, 5598, 
5614, 5665, 5764 

5497, 5518, 5527, 
5535, 5605, 5661, 
5694, 5714, 5718, 

5722, 5778 

5535, 5725 
· 5625 
· 5625 
· 5625 
· 5625 
· 5758 
· 5644 
· 5644 
.5729 

i) 
I, 

!I 
II 

li 
I 
I 

! 

II 
I, 

il 
I1 

;1 

'I 

:1 

II 

čís. 

§ 412 .5729 
odst. 2 · 5638 

§ 419, odst. 3 · 5729 
§ 428, odst. 2 · 5671 
§ 431 · 5540 
§ 441 5481, 5483, 5494, 5495, 

5496, 5535, 5543, 5574, 
5609, 5646, 5649, 5720, 

5725, 5734 
odst. 3 · 5477 

§ 445 · 5665 
§ 453, odst. · 5682 
§ 463 · 5532 
§ 464, odst. · 5532 
§ 465, odst. 280 dis. 
§ 505 · 5661 
§ 506, odst. 2 5661, 57202 

odst. 3 . 5722 
§ 517 5483, 5590, 5630 
§ 518 5560, 5590, 5630, 

5776, 5780 
odst. 7 · 5483 

§ 556, odst. 1 5482, 5496 
§ 576 · 5663 
§ 581 · 5663 

III. Ostatní zákony a nařízeni. 

tis. 

1770 květen 14. (všeobecl1}' tržní 
řád v čechách) . 5742 

1810 prosinec 27., čís. 285 Sb. 
prov. zák. (gub. nař. o o
hledání m.sa a dobytka) . 5742 

1811 červen 1., čís. 946 Sb. z. s. 
(Občanský zákon) 

§§ 103 až 109 . . 5498 
§ IlO .5498 
§ 339 . 5699 
§ 344 . 5699 
§ 345 . 5699 
§ 346 . 5699 
§ 367 . 5529 
§ 1009 284 dis. 
§ 1012 284 dís. 

1830 květen 2,1., ČÍs. 123 Sb. 
prov. nař. (gub. nař. o o
hledání masa a dobytka) . 5742 

I 

II 
I' 
II 
li 

I 
II 
II 

·Čís 

1835 červenec 11., čís. 63 Sb. z. 
poL (důchodkový trestní 
zákon) 
§ 83 
§ 84, čís. 2 
§ 103 . 
§ 225 . 
§ 227 . 
§ 232 . 
§§ 237 až 239 . 
§§ 272, 273 
§ 377 . 
§ 400 . 
§ 408, odst. 1, Č. 5 

Č. 6 

· 5488 
· 5488 
· 5488 
· 5488 
· 5488 
· 5488 
· 5488 
. 5488 
· 5488 
· 5488 
· 5488 
· 5488 

1842 (ínstrukce 
řádu) 

k třicátkovému 

§ 477 
§ 668 
§ 669 

· 5494 
· 5494 
. )494 

1852 říjen 24., čís. 223 ř. z. 
(zbrojní patent) 

čís. 

§ 36 
§ 47 
prosmec 3'1 čís. 250 
(lesní zákon) 

· 5615 
. 5493 

ř. z. 

§ 57 
§ 60 

1853 květen 3., čís. 81 ř. z. 
(soudní instrukce) 

· 5689 
· 5689 

§ 45 291 dis., 298 dis. 
§ 47 281 dis., 291 dis., 

298 dís. 
1855 květen 21., čís. 94 ř. z. (no

tářský řád) 
§ 7 287 dis. 
§ 40 287 dis. 
§ 76 lít. c) 288 dis. 
§ 79 288 dis. 
§ 155 . 287 dís . 
§ 157 . 288 dis. 

1862 prosinec 17., čís. 1 ,ř. z. 
z r. 1863 (obchodní zákon) 
čl. 15 až 17 297 dlS 
čl. 26 . 297 dis. 
čl. 85 . 297 dis. 
čl. 360 a násl. . 5697 
prosinec 17., čís. 6 ř. z. 
z r. 1863 (tiskový zákon) 
§ 5, odst. 1 . . . . 5633 
- odst. 2 . 5633 
§ 6 . 5773 
1; 7, odst. 1 . 5706 
§9 .5633 
- odst. 3 . 5601 
§ 10, odst. 2, ČÍs. 2 . 5601 
§17 .5633 
§ 24 . 5493 
§ 40 . 5567 

lR64 duben 16., čÍs. 7 zem. z. 
pro čechy (obecm zřízení) 
§ 28, čís. 4. .. 5742 

čís. 5 . 5742 
§ 29 . 5742 
§ 32 . 5742 
§ 59 .. .., 5742 . 

lR68 květen 21., čís. 46 ř. zák 
(kárný zákon pro- soudce) 
§ 2 ... 291 dis. 
§ 14, odst. 1. . 281 dlS. 
§ 17, odst. 2. . 281 dlS. 
§ 37 . .. . 291 dis. 
červenec 6., čÍs. 96 ř. z. 
(advokátní řád) 
§ 9 . . 282 dis., 284 dís., 

292 dis., 299 dís., 300 dlS . 

II 
II ,I 

'I 
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čís. 

§ 10 284 dis., 286 dis., 289 dís., 
292 dis., 299 dis., 300 dis. 

§ 15 . . 292 dis. 
§ 19 284 dis., 303 dís . 
§ 30 . 302 dis. 
§ 34 . 302 dis. 
říjen 15., čís. 142 ř. 
(tisková novela) 
čl. III, čÍs. 3 . 

1869 květen 14., čís. 62 
(obeoné školy) 
§ 1 
§ 38 
§ 48 

zák. 

· 5633 
ř. z. 

· 5730 
· 5730 
· 5730 

1870 duben 30., čís. 68 ř. z. (o 
organisaci veřejné zdravotní 
služby) 
§ 3 a) · 5742, 

1871 červenec 25'1 čís. 95 ř. z. 
(,knihovní zá'kon) 
§ 1 · 5557 
§ 6 · 5557 
§ 90 · 5557 

1872 duben 1., čís. 40 ř. z. (dís
cíplinár-ní statut advok.) 
§ 2 . . . . . 282 dis. 
§ 3 282 dis., 284 dis., 302 di •. 
§ 4 302 dis. 
§ 12, lit. d) . 302 Gis. 
§ 14 . 302 dis. 
§ 15 . 302 dis. 
§ 28 . . 297 dis. 
§ 29 301 dis., 304 dis. 
§ 35 . 297 dis. 
§ 39 282 dis., 290 dis. 
§ 47, čÍs. 3 . 282 dis. 
§ 51 . 282 dis. 
§ 53 . . . . . 304 dis. 
červen 16., čís. 84 ř. z. (pol-
ní Jhlídači) 
§3 ...... 5689 

1873 duben 9., čís. 70 ř. z., (-spo
lečenstva výrobní a hospo

dářská) 
§ 48 
§ 84 . 

1874 zák. čl. XXXIV 
·sky ,poriadok) 

· 5770 
. . . 5770 

(advokát-

§ 7 . 278 dis. 
§ 13 . . . . . 2,93 dis. 
§ 14 278 dis., 279 dis., 293 dis. 
§ 20 . 279 dis. 
§ 27, čÍs. 3 .. 279 dis. 
§ 48 '. . 285 dis. 
§ 68, lit. a) . 285 dis. 
§ 68, lit.b) . 293 dls. 
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§ 70, čis. 3 
§§ 75, 76 
§ 96 
§ 101 
§ 108 

čis. 

307 dis. 
305 di5. 
280 dis. 

296 dis., 305 dis. 
278 dis., 279 dis., 

293 dis. 
zák. čl. XXXV (o verejných 
notároch) 
§ 17 283 dis. 
§ 70 283 dis. 
§ 151 283 dis. 
§ 153 283 dis. 
§ 156, lit. f) 283 dis. 
§ 171 283 dis. 
§ 204 283 dis. 

1875 říjen 12., čís. 76 z. z. pro 
čechy (o ochraně majetku) 
§I .5667 
§3 .5667 

1876 zák. čl. XIV (o orgánizácii 
verejného zdravotníctva) 
§ 139 . 5654 
§ 145 . 5654 

1877 ,červenec 2., čÍs. 68 Ť. z. 
(min. nař. o třaskavinách) 5578 
prosinec 31., čís. 3 ř. z. na 
r. 1878 (novela k tr.ř.) 
§ 1 
- čís. 1 
- čís, 2 

· 5575 
5480, 5507, 5703 

· 5612 
1880 zák. čl. XXXVII (uvádzaci 

zák. k tr. zák.) 
§ 36 .5590 

1881 zák. čL LX (o exekučnom 
pokračovaní) 
§ 51 . 5569 
zák. čl. 
zákon) 
§ 3 
§ 100 
§ 154 
§ 157 

XVII (konkurzný 
· 5619 
· 5619 
· 5619 
· 5619 

5619 
1883 květen 25., ČÍS. 78 ř. z. (ma

ření exekuce) 
§ 1 5479, 5502, 5515, 5593 
§3 .5529 
září 2,2., čis. 156 ř. z. (min. 
!lař. o výrobě 'výbušných 
látek a zacházení s lnimi) . 5578 
zák. čl. XX (o pol'ovke) 
§ 42 . 5504 

1885 květen 24., čís .. 89 ř. z. 
(o tulácich) 
§ I . 5752 

květen 27., čis. 134 
(o třaskavi-nách) 
§ I ,odst. 1 
§ 2, odst. 2 
§ 3 

ČíS. 

ř. z. 

5578 
· 5578 

5578 
srpen 4., čÍs. 135 ř. z. (min. 
naŤ. o výbušných látkách) 5578 

1886 zák. čl. VII (zmena a do
plnenie zá:k. čl. XXXV:1874) 
§ 27 . 283 dis. 
§ 42, čís. 2, lit. f). . 283 dis. 

zák. čl. XXII 
§ 21 

(o obciach) 

§ 62 
5490, 5738 
5490, 5738 

1888 červen 20., čís. 95 ř. z. (daJí. 
z lihu) 
§ 15, čís. 1 a 2 . 5595 
§ 72 5595 

říjen 15., čÍ-s. 40.000 uh. 
min. zem. (prevádzacie na
riadenie k zák. čl. VII:1888 
o veterinárstve) 
§7 .5550 
§ 17 . 5506 

1890 leden 6., čís. 19 Ť. z. (ochra
,na známek) 
§ 5 
§ 23 
§ 25 

· 5676 
5642, 5676 

5676 

1895 červenec 30., čís. 108 ř. z. 
(ochrana z'l1ámek) 
§ 2 . '5642 

srpen 1., čis. J 13 
vílní řád soudní) 
§ 29 
§ 30 
§ 42 
§ 180 
§ 207 
§ 211 
§ 212 
§:m 
§ 292 
§ 293 
§ 321 
§ 343 
§ 431 
§ 443 

ř. z. (ci-

287, dis. 
287 dis. 
287 dis. 
291 di,. 
291 dis. 
291 dis. 
282 dis. 
291 dis. 

· 5653 
5653 

· 5741 
282 dis. 
291 dis, 
291 dis. 

1896 leden 16., čís. 89 ř. z. z f. 

1897 (f,alšování potravin) 
květen 27., čís. 79 ř. z. (exe
kuční řád) 
§ 180 . 5529 

/ 

§ 231, odst. 3 
§ 278 
§ 285, pasl. odst. 
§ 2S6 . 

Čis 

· 5529 
· 5529 
· 5529 
· 5529 

listopad 27., čís. 217. ř .. z. 
(zák. o soudní orgamsac1 ) 
§ 31, odst. 2 . 281 dis. 

dis. § 41, odst. 4 . . 281 

1897 květen 5., čís. 112 ř. z. jed
nací řád soudní) 
§ 6 
§ 18 
§ 43 
§ 124 

281 dis. 
281 dis. 
281 dis. 
282 dis. 

§ 363, odst. 1 . 5705 

1899 květen 19., čís. 95 ř. z. 
(min. nař. o třaskavinách) 

1902 duben 15., čís. 74 ř. z. ('nař. 
min. sprav. o doručová~í 
soud. spislI trestních pos

5578 

tou) 
§ 7 . 5705 

1907 březen 19., čÍs. 21.134 (Věst
ník min. fín. č. 45, s,južební 
předpis pro fin. stráž) 

. 5748 § 82 
1908 .květen 29., čís. 116 ř. z. 

(min. nař. o živnostenském 
provozování kam. lomů, hli-
nišť atd.). . . . . 5578 
§ 45 . 5761 
zák. čl. XXXVI (trestná no
vela) 
§ 32 
§ 43 
§ 45, čís. 4 

5646,' 5718 
· 5530 
· 5530 

§ 46, odst. 1 a 3 · 5530 
5726 

5562, 5654, 5674 
· 5586 

§ 48 
§ 50 
§ 51 

1909 srpen 6., čís. 177 ř. z. (na
kažlivé nemoci zvířecí) 
§ 13 . 5742 
zák. čl. XI (správa verej-
ných daní) 
§ 93 
§ 101 . 

· 5494 
· 5494 

1910 duben 29., čís. 57.000 (nar. 
uhor. min. vnútra o pre
mávke motor. vO'zidiel na 
verejnSrch cestách) 
§ 41 5544, 5683 

§ 45, odst. 2· . 
§50 

.717 

čís_ 

· 5683 
· 5544 

1912 zák. čl. LlV (o uvedení obč. 
sÚdn. por. do účinnosti) 
§ 18 . . . . . 285 dis. 

1914 leden 25., čís. 15 ř. z. (Slu
žební pragmatika) 

· 5612 § 23 
zák. čl. XIII (novela o po
rotných súdoch) 

· 5685 § 3 
§ 9 
§ 11 
§ 14 
§ 18 
§ 22 
§ 25 

· . . 5702 
5669, 5702, 5718 

564:3 
· . '. 5769 

· 5662 
5769 

· . . 5662· § 29 
čis. 4 5669, 5702, 5718 
čis. 6 .' 5685 

§ 30, odst. 1 5477 
§ 32, odst. I .' 5545 
§ 33, odst. 3 . 5701, 5765 
§ 35, odst. 1 5551, 57~6, 5765 
zák. čL XIV (zákon o tlacl) 
§ 5 odst. 2, čís. 1 . 5671 
' __ ' odst. 4 . 5671 
§ 8 ~671 
§ 24, čis. 3 . 0671 

_ čís. 6 . 5606 
§ 44 . . 5764 
~ák. čl. XVII (železničnSr 

služebný poriadnk) 
§ 2, či •. VI. . 5599 
zák. čl. XL (o ochrane 
úradov) . . . 5660, 5774 
§1 ..... 5713 
li 2 5490 5569, 5738, 5766 
. odst. 2 '. . . . 5571 
§ 4 5504, 5526, 5681 
_ odst. . 5500 
_ odst. 2 . 5568, 5659, 

5660, 5713, 5755 
. . . . 5505 § 5 

§ 6 
odst. 
§ 9 

5504, 5526 
5500, 5692 

. 5755 

nar. čís. 5476/1914 uh. min. 
predsednídva (o prechová
'vanÍ zbraní) 
§ 6 

191-6 leden 12., čís. 800 min. 
sprav. (trestné pokračQva
nie v prnpadoch dóchodko
výoh prestupkov) 

5669 
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§ 25 
§§ 27, 28 

Čí<5. 

, 5494 
, 5494 

1919 leden 3l., čís. 75 Sb. z. a n. 
(volební právo) 
§ 3, čís. 3 . 5700 

květen 22., čís. 269 Sb. z. 
a n. (padělání peněz) 
§ 1, odst. 2 . 5712 
- odst. 3 . 5712 

§ 4, odst. 1 . 5523 
- odst. 3 5696 
květe·n 22., čís. 320 Sb. z. 
a n. (novela o právu manž.) 
§ 12 . 5674 
červenec 15., čís. 414 Sb. z. 
a n. (monopol výbušných 
látok) . 
říjen 17., čís. 562 Sb. z. a n. 
(podmÍ'něné odsouzení) 

5578 

§ 1, odst. 2 5609, 5664 
§ 2 5533, 5767 

odst. . 5630 
§ 3 
§ 4 

· 5527 
5527, 5564 

§ 6, čís. 5609, 5630 
čís, 4 5560, 5609, 

5630, 5664, 5714, 5780 
§ 7, odst. 1 5604, 5721, 5739 

odst. 3 5584, 5780 

§ 8 
odst. 2 

§ 18, odst. I 
odst. 2 

· 5609 
5664 

· 5664 
5664 

.prosi!nec 17., čís. 16 Sb. z. 
. a n. z 'fo 1920 (služeb. po
měry obec. zříz.) 

§ 9 ' 5742 
prosinec 19., čís. 663 Sb. z. 
a n. (o stálý,ch seznamech 
volič.kych) 

§ 8 
§ 12 

, 5503 
.5503 

1920 únor 15., čís. 332 Sb. z. a 
n. (o výkonech zdravotně
policejních) 
§ 4, čís. 10 . 5654 
únor 29., čís. 121 Sb. z. a 
n. (ústavní listina) 
§ 23 
§ 24 
§ 102 
§ 120, odst. 2 . 

.5764 

.5763 
281 dis. 

· 5730 

1921 

1922 

únor 29., čís. 122 Sb. z. a 
n. (jazykový zákon) 

Čís. 

§2 .5622 
únor 2,9., čÍs. 123 Sb. z. a 
n. (volební řád do poslan. 
sněmo'Vny) 

§ 19 .. 5503 
§ 58, odst. I, čis. 4 . 5503 
duben 9., čís. 292 Sb. z. a 
n. (s-práva školství) 
§1 .5730 
duben 14., čís. 302 Sb. z. a 
n. (spořitelny) 
§I .5653 
duben 15., čÍs. 284 Sb. z. a 
n. (o poměru trestů v úze-
mí různého práva) 
§ 2, 65. 2 . 5535 
duben 15., ČÍS. 332 Sb. z. a 
n. (o převzetí výkonu zdra-
votní rpolicie) 
§§ 1-4 5742 
listopad 8., čís, 615 Sb. z. 
a n. (prov. nař. k zák. ds. 
414/1919 Sb. z. a ll.). 5578 

červenec 19., čís. 267 Sb. z. 
a n. (o státním přispěvku 
k podpO'ře nezaměstnaných) 
§2 .5538 
§ 3, odst. . 5538 
§4 .5538 
§5 .5538 
§ 6, čis. I . 
§ 7, odst. 1 a 3 

· 5538 
.5538 

srpen 12., čís. 309 Sb. z. a 
n. (o útisku) 
§ I . . 

§ 2 

5510, 5639, 
5655, 5754, 5766 

· 563~ 
prosinec 2·2., čís. 471 
a n. (tr. právo) 
čl. I, § 5. . 

§ 6, odst. 2 
§ 7, odst. 4 

Sb. z. 

.5690 
· 5690 
· 5690 

leden 31., čís. 40 Sb. z. a 
n. (novela k advok. ř.) 

§ 1 . 296 dis. 
§ 3 . 307 dis. 
§ 5 294 dis., 306 dis, 
květe'fl' 30., čís. 166 Sb. z. 
a n. (vl. nař. nov. k nař. 
č. 615/1920 Sb. z. a n. . 5578/ 

červenec ll. čis. 241 Sb. 
z. a n. (potí;ání pohlavních 
nemocí) 

5530 § 14 
§ 17 · 5530 

červenec 13., čís. 236 Sb. 
z. a n. (nnv. k zák. č. 332/ 
1920) 
§§ 15, 17 . 5742 

1923 leden ll.. čís. 24 Sb, z. a 
n. (vl. nař. o výkonu služby 
zdravotně policejní) 
§ 28 · 5742 

březen 19., čís. 50 Sb. z. a 
n. (ochra-na republiky) 

· 5486 § 2 
~ odst. 2 

§ 6, čÍs. 1 . 
a!. 3 

čís. 2 . 
a!. 2 

čís. 4 . 
§ 13, čís. 1 
§ 14, čís. 

§ 14 a) 
§ 15, čis. 2 
§ 21, čis. 3 
§ 28, odst. 2, 

§ 29 
§ 32 
§ 35 
§ 38 
§ 39, čis. 2 

čís. 4 
§ 42 

· 5486 
· 5727 
· 5612 

5612, 5746 
5627, 5746 

· 5564 
· 5548 
· 5707 
· 5773 
· 5692 
· 5596 
· 5727 
· 5493 
· 5779 

5604, 5721 
· 5486 
· 5671 
· 5596 
· 5633 

prosinec 11., čís. 8 Sb. z. 
a .o. na r. 1924 (o trestnom 
pojednávaní 'Proti neprítom
ným osobám) 

§ 1, odst. 1 5573, 5744, 5758 
čís. 1 . . 5573 
čís. 2 . 5508 
ČÍS. 3 . 5716 

odst. 4 5573 

prosinec 20., čÍs. 9 Sb. z. 
a n. na 1'. 1924 (radio) 
§ I . 
§ 3, odst. 2 
§ 22, lit. c) 
§ 23 

· -5520 
· 5608 
· 5636 
· 5636 

719 

Čis. 

§ 24 . . 5636 
odst. 

odst. 6 

. 5520, 5608, 
5731, 5752, 5775 

5520, 5731 

1924 duben 17., čis. 78 Sb. z. a 
n. (vl. nař. o podmínkách 
pro zřiz., udrž. a provoz 
telegr.) 
§ 2 . 5520 
květen 30., čís. 124 Sb. z. 
a n. ve znění vyhl. čís. 145/ 
1933 Sb. z. a n. (o uráž-
kách tiskem) 

§ 1 · 5567 
odst. 3 · 5771 

· 5601 § 3 
§ 4 5567, 5670, 5706 

§ 6 · 5567 

§ 7 5728, 5734 

§ 8 · 5734 

§ 9, odst. 5734 

červenec 3., čís. 178 Sb. z. 
a n. (o úplatkářství) 

§ 2, odst. 2 . 5656 
§ 3 . 5514 

§ 5, odst. 1 
odst. 2 

§ 6, odst. 1 

· 567:< 
· 5672 

5672 

1926 únor 3., čís. 17 Sb. z. a ·n. 
(jazykové nařízení) 
čl. 4, odst. 3. 5622, 305 dis. 
čl. 14 . . 5622 
čl. 21 . 5709 
červen 24., čís. 104 Sb. z. 
a n. (učitelský zákon) 
§ 46 · 5730 

listopad 24., čís. 218 Sb. z. 
a n. (původské právo) 

.5686 
'. 5686 

§ 4 
§ 10 
§ 28 
§ 30 
§ 33 
§ 45 

· 5688 
· 5688 
.5686 

5528, 5558, 5688 

1927 červen 15., čís. 76 Sb. z. 
a n. (o přím)lch daních) 

· 5488 
.5488 

§§ 185-188 
§ 191 
§ 210, odst. 2 . 
§ 334 

.5488 

.55W 
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§ 354, odst. 2 
§ 362 
§ 364, odst. 1 
§ 369, odst. 1 
§ 375 . 
§ 382 . 

Čís. 

· 5551 
· 5569 
· 5551 
· 5529 
· 5569 

5529 

červenec 14., čís. 114 Sh. z. 
a n. (celní zákon) 

§ 12 . 5534 
§§ 12-19 . . 5553 
§ 16, odst. 4 a 5 . 5534 

červenec 14., čís. 116 Sb. z. 
a n. (sHníčnÍ f-ond) 
§ 14 · 5494 
§ 16 
§ 20 

· 5494 
5494 

červenec 14., čÍs. 125 Sb. z. 
a 11. (o ,organisaci politické 
správy) 

čl. 3, odst. 2- hlavy prvé 
části p'rvé 5571 

čl. 4, odst. 2 5568, 5759 

červenec 15., čís. 111 Sb. z. 
a n. (nekalá soutěž) 
§ 2, odst. 2 5509 
§ 25 
§ 27 
§ 29 
§ 32 
§ 33 
§ 34, odst. 2 

odst. 3 a) 
§ 46 
§ 52 

5559, 5561, 5676 
5509, 5628, 5687 

5676, 5747 
· 5559 
· 5559 

5676, 5747 
· 5561 
· 5561 
· 5676 

,prosinec 13., čís. 168 Sb. z. 
a H. (prováděcí nařízení 
k celnímu zákonu) 
§ 20 
§ 21, odst. 7 . 
§ 24, odst. 10 . 
§ 25 

5534, 5553 
· 5534 
· 5534 
· 5534 

prosinec 13., čís. 1 Sb. z. 
a n. z r. 192,s (smě-TIečn~r 
zákon) 

§ 77 . 5694 

prosinec 16., čís. 177 Sb. z. 
a n. (katast'fální zákon) 
§ 1 · 5713 

§ 74 
prosinec 20., čís. 175 Sb. z. 
a n. (prov. nař. k zák. o 

čís. 

5713 

přímých daních) 5551 

1928 březen 29., čÍs. 55 Sb. z. 
a n. (o cestovních pasech) 

§ 1 · 5638 
§ 3, odst. · 5638 
§ 4 · 5638 
§ 7 · 5733 
§ II · 5623 

duben 27., čís. 66 Sb. z. a n. 
(vyhl. min. vnitra o úle
vách v pohraní-čním styku) 

čl. 3 . 5623 
čl. 5 · 5623 

1929 březen 21., čís. 31 Sb. z. 
a n. (va!orisa'ční novela) 

§ 8 . 5518 
- odst. 3 5574, 5698 
- odst. 4 . 5581 

1930 prosinec 16. čís. 4 Sb. z. 
a n. z r. 1931 (alimentačnÍ 
zákon) 
§ 8 5637 
§ 9, odst. . 5637 

prosinec 19., čís. 202 Sb. z. 
a ,no (organisace finanční 
stráže) 

§ 2 · 5553 
§ 6 5534, 5553, 5748 
§ 8 · 5553 
§ 95 5553, 5748 

19:1I březen ll., čÍs. 48 Sb. Z. 
a <fl. (trestní soudnictví nad 
mládeží) 
§ 3, odst. 2 · 5512, 
§ 10 5533, 5767 
§ 26 · 5512 
§ 28, odst. 3 · 5507 
§ 44, odst. 2 · 5658 
§ 47, odst. 3 · 5658 
§ 50, ,odst. 1 5507, 5575 
§ 67 · 5533 
<březeJn 26., čís. 53 Sb. Z. 
a n. (vl. nař. o ochraně / 

tís. 

zdraví a života dělníků při 
živnost. provádění staveb) 
§ 95 . 5760 

červen 19., čís. 100 Sb. z. 
a n. (o základních ustano
veních soudního řízeni ne
sporného) 
§6 .5637 
§ 37 . 5637 

červenec 16., čís. 123 Sb. 
z. a n. (o státním vězení) 
§1 .5634 

1932 únor 5., čís. 15 Sb. z. a 'n. 
(úmluva o potírání penězo
kazectví) 
čl. 6 . 5712 

červen 30., čís. 107 Sb. z. 
a n. (jízda moto.rovými vo
zidly) 
čl. I, § 4, odst. 3 
§ 12, odst. 2 a 3 

5683 
· 5499 

552,1. 5683 odst. 3 

1933 červen 8., čís. 97 Sb. z. a 
n. (o finančních prokuratu-
ráoh) . . . . . 278 di" 

červen 28., čís. 108 Sb. z. 
a n. (o ochraně cti) 

§ 1 
§ 2 
§ 3 
§ 4 
§ 5 
- odst. 
§ 6, odst. 1 

odst. 2 

odst. 3 

odst. 4 
odst. 5 

§ 7, odst. 2 
- odst. 3 
§ 8, odst. 2 
§ 9, odst. 3 
- odst. 5 

§ 12 

5585, 5725 
· 5585 
· 5514 
· 5719 
· 5481 
· 5495 

5576, 5771 
5531, 5585, 5756 

a) 5554, 5757 
b) 5531, 5555, 

5563, 5576, 5704, 
5750, 5757, 5764 

5563, 5704, 
5719, 5757, 
5719, 5757 

5531, 5670, 5757 
5554, 5756 

. 5576 
5585, 5756 

.5629 
.5670 

5584, 5728 

§ 14 
odst. 2 

čís. 4 
odst. 3, čís. 4 
odst. 5 

721 

Čís. 

5541 
5772 
5725 
5725 

5478, 5607, 
5614, 5772 

· 5781 § 15, odst. 2 
odst. 3 

§ 17, odst. 1 
odst. 2 
odst. 3 

§ 18, odst. 1 
§ 19, odst. 1 

· 5781 
5478, 5670, 5772 

· 5607 

§ 21, odst. 1, 2 
§ 22 

odst. 1 
§ 23 
§ 34, odst. 4 
§ 41, čís. 3 
§ 42, odst. 3 

· 5670 
5670, 5771 

· 5496 
· 5772 

5478, 5541 
· 5607 
· 5670 
.5576 
· 5647 
.5670 

červenec lO., čís. 126 Sb. 
z. a n. (změna a doplnění 
tiskových zákonů) 

§ II 
§ 13, čis. 2 

· 5652 
5652 

červenec 29., čís. 162 Sb. 
z. a n. (vlád. nař. o státním 
příspěvku k podpoře neza
městnaných) 

čl. I (§ 4 vl. 'Hař. čís. 186/ 
1924 Sb. Z. a n,) . 5538 

1934 únor. 22., čís. 34 Sb. z. a n. 
(dočasná opatření v exek. 
konk. řízení proti nezaměst
naným) 

§ 1, odst. 1 
§ 4, odst. 2 

5502, 5718 
· 5502 

květen 3., čís. 91 Sb. z. a n. 
(o trestu smrti a doživot
ních trestech) 

§ 1 
§ 3, odst. 2 
§ 10, odst. 2 

· 5646 
· 5769 
· 5769 

1935 březen 26., čís. 81 Sb. z. 
a n. (o jízdě motorovými
vozidly) 
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Cís. 

§ 80 . 5521 
říjen 19., čís. 203 Sb. z. a 
n. (prov. nař. k zák. čís. 

81/1935 Sb. z. a n.) 
~ 106, odst. 4 . . 5521 

čís. 

1936 květen 13., čís. 130 Sb. z. 
a n. (změna a do,plně!1í zá
kona na ochr. rep.) 
§ 1 lit. a) . 
§ 6 . . 
~ 9, odst. 2 

. 5746 
. 5643 

5643, 5776 

IV. Jiné předpisy. 

Čís. 

čl. 640, 641 tr. zák. ttal. . 5579 
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