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Rozhodnutí 
nejvyššího soudu Československé 
republiky ve věcech trestních. 

Ročník devatenáctý, 

(od čísla 57B3 do čísla 6088> 

obsahující rozhodnutí z roku 1937 

a 

rozhodnutí disciplinární 

(od čísla 308 dis. do čísla 347 dis.). 

Z příkazu presidia nejf;~IIí~§-b~~~"oř~irfiI ~omis~ 
Jejv~Šš{h~ ~~·iid.&~:: ~;~~)ff>t1r~, ~ ~ _~ 
f L"':;', , 'ť),ť,f-,! í 
,1 ,,~ 1 
1'!-'" ,', .. _, "''-'''',.' ' "ni .",i , 

V Praze 1938. 
Tiskem firmy Hejda @ Zbroj v Mladé Boleslavi. 
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UPOZORNĚNÍ 
V rozhodnutích označených 'Pod právní větou spisovou značkou Zrn I a Zm II 

znamená zkratka tr. Z., není-li jinak uvedeno, trestní zákon čís. 11171/1&52 ř. zák., 
zkratka tr. ř. trestní řád čí-s. N9j1873 ř. Z.i v rozhodnutfch -se spisovou značkou 
Zrn lilI a Zrn IV, není-lij jinak uvedeno, znamená zkr",tka tr. z. zák. čl. V:l8J7S 
a značka Ir.ř. (Ir. p.) z'k. čl. XXXllI:I1!96. 
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VI. VII. 

Čis. Čís. 
Čís. ČÍS. 

březen 3. Zrn IV 80/37 · 5836 
I' 

kvčten 4. Zrn II 110/317 · 5891 červenec 1. Zrn I 466/3rT · 5946 říjen 16. Zrn HI 166/37 . · 6001 

" 6. Zrn I 533/36 · 5837 
. 1 

» 4. Zm III 76/37 · 5892 » 1. Zrn II 200/37 · 594'7 » 16. Zrn IV 449/37 . · 6002 
» 6. Zrn I 59/3'7 · 5838 

II 
» 4. Zrn III 2Q5/37 · 5893 » 2. Zrn IH 330/37 · 5948 » 19. Zm II 449/37 · 6003 

» 6. Zrn IV 59/37 · 583,9 » 5. Zrn Hl 89}3'7 · 5894 » 3. Zrn II 228/37 .5949 » 20. Zrn III 514/317 . · 6004 
» 9. Zrn I 931/36 · 5840 

" 
» 5. Zrn III 198/37 · 5895 » 7. Z m Hl 2530}37 · 5950 » 20. Zrn IV 193/37. · 6005 

" 7. Zrn IV 395/3.7 · 5951 20. Zrn IV 333/37. · 6006 » 9·. Zrn II 62/37 · 58'11 
I 

» ll. Zrn III 234/37 .5896 » » 
» 9. Zrn IV 20/37 · 5842 » 12. Zrn IV 830}3'7 · 5897 

» 8. Zrn III 258/37 · 5952 » 20. Zrn IV 341jJ7. · 6007 
» 9. Zrn IV 41/37 · 58'13 » 12. Zrn IV 194/317 · 5898 " 8. Zrn III 366/37 · 5953 » 20. Zrn IV 393'}37. · 6008 
» 9. Zrn IV 52/3r,' · 584'1 » 12, a :1'1. Zrn II 485/36 . 5899 

· 5954 
» 20. Zrn IV 539/37 . 6009 

» 9. Zrn IV '35/37 · 58'15 » 14. Zrn III 258/317 · 5900 září 1. Zrn I 797!/36 » 20. Zrn IV 545/37 . · 6010 

13. Zrn I 189/37 .5845 » 1'8. Zrn I 1277/36 · 5901 » 3. Zrn I 57\)/37 5955 

I 
» 21. Zrn I 798/37 · 6011 » 4. Zrn !ll 401/307 . · 5956 2,1. Zrn I 839/37 · 6012 

13. Zm III 90/37 · 5847 l' 
» 1'8. Zrn II 85/37 · 5902 » » 

» 7. Zrn II 21W317 5957 22. Zrn II 237/307 · 6013 
13. Zrn IV 99/3'1 · 5848 .I , 18. Zrn I 111/37 · 5903 

, 

II 

» 
» 7. Zrn !ll 386/37 . · 5958 22. Zrn II 4115/37 · 6014 1,5. Zrn II 3'81/36 .5849 II » 19. Zrn I 1141/36 · 5904 » » 
» 7. Zrn IV 404/37. · 5959 25. Zrn I 4:52/37 · 5015 15. Zrn LIl 609n6 · 5850 » 19. Zrn IV 141'/37 · 5006 " » 
» 

li 7. Zrn IV 475/37. · 5960 25. Zrn I 693';3,7 · 5016 
1'6. Zrn HI 31/37 · 5851 » 20. Zrn I 123,2;:15 5906 » » 

» » 1.1. Zrn III 420/3Q . 59m 
li 

» 26. Zrn I 788/3'7 6017 » ,16. Zn, ~H 39/317 · 5852 
\i 

» 20. Zm Ll 59/3,7 · 5907 
17. Zm IV 25/37 5853 » n Zrn IV 1~8/37 · 5908 » ll. Zrn IV 4150}37. · 5962 » 25. Zrn IV 534/37. · 5018· 

» 

i 13. Zrn I 359/37 · 5963 

II 

25. Zrn IV 536/37. · 6019 
17. Zrn IV 7'"137 5854 » 24. Zrn I 1030/316 · 5909 » » 

» 13. Zm I 592/37' .5964 27. Zm III 4180/3,7 . .6020 
18. Zrn I 173/37 5856 .1 25. Zm II 221/37 .5910 

» » 
» » 14. Zrn I 483/3'7 · 5965 27. Zrn III 501/37 . 6021 

I' 
» » 

20. Zm lil 6330}36 .5856 » 26. Zm III 239/37 · 5911 » 

I 

» 14. Zrn III 3023/37 . · 5965 » 27. Zrn III 523n7 . · 50212 
» 22. Zrn I 1316/36 · 5857 » ~6. Zrn IV 125(37 · 59.12 » 1'5. Zrn II 346/37 · 5957 » 27. Zrn III 5,24/37 . .60123 
» 22. Zrn IV 79/37- · 5858 

I! 

» 29. lom I 475/3'7 · 5913 » 15. Zrn II 385/37' · 5958 

I 
» n Zrn IV 262/3'7' . · 5024 

» 23'. Zrn Jil 40/3,7 ' . · 5859 » 29. Zrn IV 259/37 · 5914 » 1.5. Zrn I 61'1/37 · 5969 » 27. Zrn IV 301j37 . 5025 
» 23'. Zm'lll ,54/3,7' ~ . '5860 

II 
» 31. Zrn IV 140/37 · 59'15 » 22. Zrn II 253.}37 .5970 

I 
» 27. Zrn IV 552/37. · 6026 

» 23. Zrn IV 88/37 , '. 5851 » 311. Zrn IV 2.88/3
'
7 · 5916 » 22. Zrn II 3115/37 · 597'1' » 30. Zrn III 414/3'7 . · 6027 'i 

529/35 · 591'7 » 24. Zm II 579}36 5852 li 31. Zrn l'll » 22. Zrn II 355/37 .5972 1 » 30. Zrn IV 489/317. · 5028 
» 24. Zrn III 124/37 · 5863 » 31. Zrn IV 22907 · 591B » 24. Zrn II 3H/3,7 . .59'7B I I » 25. Zrn III 274/3'7 . .5974 I 

listopad 3. Zm I 533/37 · 6029 
duben 2. Zrn n 587/36 .5864 

I 
červen 3. Zrn I 348/317 · 5g19 » 25. Zrn IV 328/37. .59,76 

II 
» 3. Zm II 411/317 .6030 

» 2. Zrn IV 684/36 · 5855 » 5. Zrn III 167';37 · 5920 » 25. Zrn IV 3,712/37 . · 5976 » 3. Zrn III 484/317 5031 
» 2. Zm IV 150/37 · 5&66 

I 
» & Zrn III 278/37 · 5921 » 27. Zrn II 252n7' . · 59,77 II 

» 5. Zrn !ll 5~1/3C7 . · 6032 
» 6. Zrn II 54/3'7 · 5867 » ll. Zrn II 483/36 · 5922 » 29. Zrn III 364/3'7 . · 597,8 , » 5. Zrn IV 540/37 . 5033 
» 7. Zm lil 138/3'7 · 5858 

II 
» ll. Zrn II 252/37 · 5923 » 30. Zrn I 572/37 · 5979 li 

» 5. Zrn IV 557'137 . 5034 
» 8. Zrn I 116/37 · 5859 » 12. Zrn I 491/37 · 5924 » 30. Zrn I 743/3,7 · 5'980 » 6. 'Zrn IV 5'22/37' . · 6035 
» 9. Zrn II 125/31 · 5870 I » 12. Zrn III 22/317 · 5925 » 30. Zrn I 7:714/37 · 5g81 li 

» 10. Zrn I 51/37 · 5036 
» 9. Zrn IV 159/37 · 587'1 II " 12. Zrn IV 259/37 · 5926 » 12. Zrn II 457/317 · 50:17 
» '9. Zrn IV 161 /3.7 · 5872 

'I 
» 14. Zrn I 1214/36 · 5927 říjen .1. Zrn I 786/31f · 5982 

li 
» 13. Zrn III 3-74/37- · 6038 

» 9. Zrn IV 177/37 5873 I, » 15. Zrn ].] 191/3'7 .. 5928 » 1. Zrn I 8'12/3'1 · 5983 » 15. Nd IV 29/317 · 6039 
13. Zrn IV 67/37 5874 15. Zrn II ~26/3q · 5929 2. Zrn ]oV 448/37. .5984 

, 

" 16. Zm I 755/37 6040 » 
I,i 

» » 
» 1-3. Zm IV 202/37 · 5875 » 15. Zrn lil 294/37 · 5930 » 4. Zrn I 606/317 · 5985 » 16. Zrn I 900/37 · 6041 
» 14. Zrn 1 280/37 · 5\876 

li 
» 17. Zrn I 1318';3'5 · 5931 » 4. Zrn I 7030/3'7' · 5986 » 1'6. Zrn II 479/3rT .6042 

» 14. Zrn II 575/36 · 5877 » 18. Zrn I 329/37 · 5932 » 5. Zm I 826/37 · 598, » lB. Zrn II 485/3'7 · 6043 
» 15. Zrn I 295';37 58708 I 18. Zrn III 296/37 · 5933 » 5. Zrn ],I 4'11/37' . · 5988 

» 17. Zrn I 7'93/37' .6044 
1'6. Zrn II 119/37 · 5879 I, » 19. Zm I 356/37 · 6045 » 19. Zrn !ll 189/37 · 5934 » 5. Zrn l'V 491/37. · 5989 

» 
17. Zrn I 771/36 · 5880 I 

» » 20. Zrn ll! 405/37 · 5046 » I, » 19. Zrn IV 236/3,7 · 593'5 » 8. Zrn I 93/37 . · 5990 
» 17. Zm IV 77/307' · 5881 21. Zrn I 497/3'1 .5936 » 9. Nd IV 27/37 . · 5991 

» 23. Zrn IV 601/3,7 6047 
li » 

19. Zm I 382/37 · 5882 » 24. Zrn I 386/371 .6048 » 
II 

22. Zrn lil 237/37 · 5937 » 12. Zrn II 408/37 · 5992 » ~ » 24. Zrn I 920/37' · 6049 
» 20. Zrn I 238/317 · 5883 » 2G'. Zrn IV 115/317 · 5938 " 12. Zm III 476/37 . · 5993 » 25. Zrn I 83·7/3<7 · 6050 
» 21. Zrn lVI 01/37 5884 

I 
» 25. Z m I 1289/36 · 5939 » 13. Zm II 321/37 . · 5994 » 215. Zrn I 805/3·7 · 6051 

21. Zrn IV 223/37 · 5885 » 25. Zrn I 150/37 · 5940 » 13. Zrn II 450/317 . · 5995 » 27. Zrn I 912/37 5052 
» 23. Zm II 205/3" 5886 » 25. Zrn I 3,71/37 · 5941 " 13-. Zrn HI 233/37 . · 5'996 » 2,7. Zrn I 926/37 · 6053 

27. Zrn IV 201/37 · 5887 25. Zrn II 2.79/36 · 5942 " 13. Zrn IV 535/37. 5997 » 

II 

» » 27. N I 229/317 · 6054 
» 27. Zrn IV 21'8/317 · 5888 » 25. Zrn III 604/36 · 5943 

» 15. Zm I 517i3" . · 5998 » 29. Zrn I 950/37 · 5055 
» 28. Zrn III 157/37 · 5889 » 25. Zrn IV 730/37 · 5944 » 15. Zrn II ,1'19/37 · 5999 » 29. Zrn I 981/3'7 · 5056 
» 30. Zrn II 565/36 · 5890 .1 » 26. Zrn IlI230/:17 · 5945 » 16. Zrn I 1040/35 . · 6000 » 30. Zrn III 589/3,7 .6057 



VIII. 

čís. čís . 

prosinec 1. Zrn Ul 555/:>7 . . 5058 duben 10. Ds I 32/36 · 314 dis. 

» 1. Zm IV 508/37 . .5059 » 19. Ds I 44/36 · 315 dis. 

» 3. Zrn II 409/37 .6060 » 19. Ds I 22/37 · 3'16 dis .. Seznam rozhodnuti podle spisových 
» 9. Zrn I 913/37 · 6061 " Hl. Ds II 24/36 · 3·17 dis. 
» 9. Zrn IV 619/37 · 6062 » 19. Ds II 6/37 · 3\8 dis. značek. 
» M. Zrn I 936/37 · 5063 i . » 25. Ds 1. 17/35 · 319 dis . 
» ll. Zrn II 2'\7/37' .6064 i , 
» ll. Zrn II 433/37· · 6065 II květen 8. Ds II \ 1/36 · 320 dis. 
» ll. Zrn m 592/37 · 6066 » 24. Ds I \8/37 · 321 dis. 

čís. čís. 

» \4. Zrn II 477/37 .5067 I 
" 14. Zrn III 537/37 · 606S I 

» 31. Ds I 25/36 · 322 dis. Zrn I. Zrn I 359/3~ .5963 

» 15. Zrn IV 520/37 6069 
» 31. Ds I 24/37 · 3'23, dis. " 37'1/37 · 5941 

li 

, 

» \5. Zrn IV 521/3'7 . .6070 
Zrn I 53'3/36 · 5837 » 382/37 · 5882 

» 16. Zrn I 935/37· · 6071 II 
červen 12. Ds III 11/3>6 . · 324 dis. » 77-1/36 · 5800 » 385/37 · 0018 

» 15. Zrn I 950/37 · 5072 
» 12. Ds ll! 103/36 · 325 dis. » 7'.J7 /36 · 5954 » 432/37 50\5 

» 17. Zrn IV 558/37 . · 6073 I » 12. Ds III 15/37 · 325 dis. » 902/36 · 5813 » 466/37 · 5946 

» 17. Zrn IV :;84/37 . .6074 
» IQ. Ds lil 19/37 · 327 dis. » 931/36 · 5840 » 47'6/37' 5913 

» \ 8. Z m 1lI 6Q2j3i7 · 6O~5 » 12. Ds IV 15/37 · 3,28 dis. » 1030/36 · 5909 » 483'137 5965 

» 20. Zrn I 67/3r; · 6076 
» 12. Ds IV 30;37 · 329 dis. » \043/36 · 6000 » 491/37 · 5924 

» 20. Zrn I 669/37 · 5077· 
» 14. Ds II 14/37 · 330 dis. » 1141/36 · 5904 497j3>7 · 5936 

12\4/36 .5lm " 
» 20. Zrn I 856/3~ · 6078 

» " :;17/37 · 5998 

» 20. Zrn II 4i24/3rJ1 .6079 
září 20. Ds I 21/37 · 331 dis. » 1232/3'6 · 5906 " 53,3/37 · 6029 

» 20. Ds I 25/3~ · 332 dis. 

" 20. Zrn II 525/3·7 .6080 
» 1240/36 · 5809 » 548/37· · 6088 

" 20. Zrn IV 636/37 .5081 
» 1>244/36 · 5796 » 570/3,7' · 5965 

říjen 26. Ds II 26/37 · 333 dis. 1254/36 .58>\4 

» 21. Zrn I 10U/3:7 · 6082 
» 57'2!/317 5979 

" 25. Ds II 29/37 · 3·34 dis. 1277/3'6 · 5901 
» 

» 21. Zrn III 495/37 · 6083 " » 59N37 · 5964 

» Z\. Zrn IV 253/3:7 . · 6084 
» D89/36 · 5939 » 605/37 · 59'85 

» 22. Zrn III 590/3:7 . · 6085 listopad 6. Ds I 5/37 · 336 di-s. " B\·8/36 · 5931 » 617/37 .5969 

» 22. Zrn lil 604/3.7 . · 5086 » 6 . .os I 29/3·7 . · 336 dis. " \320/36 · 57'84 

» 22. Zrn IV 607>/3·7 . · 5087 » 6. Ds IV 46/3'7 · 331 dis. \3'29/316 · 5802 " 669/37 · 6077 
» 693'137 · 6016 

» 23. Zrn I 548/37 · 6088 » \3. Ds I 30/37 . · 338 dis. \360/36 · 5807 . 
» 

» » 730/37 · 5985 

Ds I 3'1.;3;7 . · 338 dis. \33·5/36 5786 » » 7~3/37 .5980 

Dodatek. » 13. Ds I 315/3'7 . · 339 dis. » \350/36 · 57·91 

» \3. Ds I 4Oj3rJ1 . · 340 dis. 1371/36 · 5805 
» 755/3:7 · 6040 

» 

unor 10. Ds II 20/3·6 · 308 dis. » \3. Ds ].[ 21/30"' · 3~1 dis. » nm6/36 · 5857 » 774/37 · 598,1 

» 10. Ds II 23/36 · 309 dis. » 16. Ds I 13/37 . · 342 dis. » \393/3'6 .5806 » 186/37 · 5982 

» 15. Ds I 56/37 . · 3el3 dis. » 42/3>7 · 5820 » 7'88/37 · 6017 

březen 22. Ds Hl 109/36 · 310 dis. » 15. Ds II 22/37 · 344 di •. » 51/3'7 · 5036 » 193/3>1 · 6044 

» 21. Ds III 21/37 · 346 dis. » 51/37 · 58\1 » 798/37 · 6011 

duben 5. Ds I 19/36 · 3,11 dis. " 27. Ds Hl 38137 · 346 dis. » 61/37 · 6076 » 806/37 · 5051 

» 5. Ds I 28/36 · 312 di •. 
» 69/37 · 5838 » 812/37 · 5983 

» 5. Ds II 7/37 · :113 dis. prosinec 13,. Ds I 55/37 · 347 dis. " 93/3·7 · 5990 » 826/37 · 5987 

" 97/37 · 5829 » 837/3'1 · 6050 

» nl/37 · 5903 » 839/37 · 6012 

» 11:;/3fi1 · 5869 » 856/37 · 6078 

» \·22/3~· .5832 » 900/37 · 6041 

» 100}3'1 · 5940 " 91Z/37 · 6052 

» 159/:;7 · 5830 » 913/3fi' · 505\ 

" 173/37 · !J855 » 920/3>7 · 6049 

» 189/31 · 5-846 » 926/37' · 6053 

» 233/3')1 5'8-83 " 935/37 · 6071 

» 280/3·7 · 5876 » 936/37 · 6063 

" 295/3'7 · 518178 » 950/37 · 6072 

» 329/3,7 · 593Q » 960/30" · 6055 

» 348/37 · 5919 » 981/3,7 6056 

» 356/37 · 6045 » 1011/3.7 · 6082 



X. XL 

čís. čís. Čis. I Čís. 
,I ,. 

Zrn ll. Zu', II 485/37 0043 602'7 
jl ZmlV 14Dj37 ' 5915 

» 525/37 · 6080 Zm III '114/37 
, 59ťl1 II » 14'1/37 · 5905 

Zm Ii 89/36 · 58,23 » 420/37 
· 5993 11 

150/37 · 0856 » 
» 279/36 · 5942 Zrn III » 4'7<;/37 

· 0020 159/37 · 5871 
480/37 » 

» 381/36 · 5849 » 
· 0031 II » 161/31 · 5872 

» 394/36 · 5~88 Zrn Hl 369/36 · 57~9 » 484/37 
· 6083 1,H/31 · 5873 4'96/3,7 

!; » 
» 483/36 · 5922 » 529/36 .59.J7 » 

· 6021 193/37· · 6005 
501/31 » 

» 485/36 · 5798 » 54D/36 · 5804 » 
6004 194/37 5898 

514'/3,7' » 
» 486/36 · 5899 » 549/36 · 5792 » , 6032 198/37 · 5908 

538/36 · 5799 558/36 · 5,794 » 521/37 » 
» » 

· 6022 » 2!01j31 · 5887 
» 565/36 · 5890 » 567/36 .5800 » 523/37 

· 0023 » 202,/37 · 5875 
» 5716/36 · 5877 » 5g1/35 ' 5825 » 524/3,7 

· 5068 » 218/3:; · 5888 
» 5719/36 · 5862 » 582/316 · 5812 » 537/37 

· 0058 » 2-23/31 ' 5885 
» 587/36 · 5854 » 601/36 · 5817 ' » 556/37 

· 0057 229/37 · 5918 
» 588/36 · 5815 602/36 · 5817 589/3'7 » » » 

· 0085 23'6/37 · 5935 
005/36 · 5826 003/36 · 5818 590/37 » 

» » » 
· 0066 

I, 269/3fT · 59,14 
19/37 · 58124 004/36 · 5943 592/37 " 

» » » » 
· 0086 II 252/3,7 · 0024 

21/37 · 5&16 009/36 · 5850 604/37 » » » » 
» J7/37 · 5831 633/36 · 5856 622/37 · 6075 II » 263/37' · 0084 » » 

'I · 5925 » 54/3>7 · 5867 654/36 · 50011 » 259/3", )} 

II .5916 
" 59/3r, · 5907 20/3'1 · SSM Zm IV " 288/:>7 » 

II 301/37 · 0025 
" 62/3,7 · 5841 22/37 ' 5925 " » · 5975 
" 85/37 , 500'l 3'1/37 · 5&5,1 Zm IV 293/36 5783 

I » 328/37 » 
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čís. 5783. 

Náležitosti sku!kovej podstaty padelania súkromných listin podl'a 
§ 401 tr. zák. po subjektlvnej stránke. 

(Rozh. zo dňa 5. januára 1937, Zm IV 293/36.) 

N a j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti obžalovanému zo zločinu pa
delania súkromnej listiny podfa §§ 401 a 403, Č. 4 tf. z., vyhovel zma
!očnej sťažnosti vrchného štátneho zastnpitefstva, z dóvodu zmatočnosti 
podYa § 385, Č. I a) tr. p., zrušil rozsudky oboch nižších súdov a uznal 
obžalovaného vinným zločinom padelania súkromnej listiny podfa §§ 40 I 
a 403, Č. 4 tr. z., klorý spáchal tak, že dňa 12. máj a 1930 v M. padelal 
na postupnej listine uznávacie osvedčenie M. o postúpení pohradávky 
obžalovaného proti nemu vo výške 35.000 Kč na T. banku, tedy že zho
tovil nepravú súkromnú listinu a použil jej k tomu, aby sa tým dokazovala 
zmena závazku v hodnote prevyšujúcej 20.000 Kč. 

Z dóvodov: 

Odvolací súd zistil súhlasne so súdom prvej stolice, že obžalovaný 
vyhotovil pre T. banku listinu, podra ktorej postúpil tejto banke svoju 
obchodnú pohradávku vo výške 35.000 Kč, ktom mal údaj ne proti M., 
a že na tejto postupnej listine sám pripojil doložku, podfa ktorej M. vzal 
tento postup pohfadávky obžalovaného na veclomie, v znení (v preklade): 
,,vzaté na vedomie. S., dňa 13. mája 1930«, ku klofej pripojil razítko: 
"M., S.« a podpis M. 

Nižšie súdy oslobodi1y dbžalovaného od obžaloby pre zločin pactelania 
súkromnej listiny podfa §§ 401 a 403, čís. 4 tr. z. v podstate preto, že 
obžalovaný so súhlasom M. podpisoval aj iné listiny, klorými ho zava· 
zoval, jeho menom, že obžalovaný v dobe postupu skutočne mal proti M. 
požiadavku vo výške 35.000 Kč, postup M-ovi oznámil, že sa preto pova
žoval dóvodne za oprávneného k podpisu M-a aj na !úto postupnú listinu 
a učinil to bez zlého úmyslu bona fide. 

Podl'a toho oslobodily nižšie súdy obžalovaného pre nedostatok skul
kovej podstaty trestného činu, pre ktorý bol žalovaný, po subjektívnej 
stránke, tedy podra § 326, čís. I tr. p. a nie podra § 326, čís. 2 tr. p., ako 
je v rozsudku súdu prvej stolice uvedené. Je preto prrpustná zmatočná 
sťaŽllosť verejného žalobcu, založená na dóvode zmatočnosti podra § 385. 
čís. 1 a) tr. p., ktorá dovodzuje, že skutková podstata inkrimmovaného 
trestného činu je daná aj po subjektívn~j stránke. 

Tejto zmatočnej sfažnosti nerze odopref oprávnenia. 
K naplneniu skutkovej podstaty trestného činu, uvedeného v § 40 I 

tr. z., posubjektívnej stránke sa vyžaduje len vedomie pachateYovo o tom, . 
Trestní rozhodnuU XIX. 1 
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že osvedčenie súkromnej listiny o trvaní, zmene alebo zániku závazku 
alebo práva nepochádza od tej osoby, ktorá je uvedená v listine ako 
osvedčujúca sa, a úmyselné použitie takej listiny k súdnemu alebo mimo· 
súdnemu d6kazu. Nevyžaduje sa však ani úmysel sp6sobif druhému 
škodu, alebo získať upotrebením padelanej listiny bezprávny prospech, 
leho pre rozlišenie trestnosti je podfa § 402 a § 403, čís. 4 tr. z. roz· 
hodná len hodnota závazku, alebo práva na ktoré sa listina vzt'ahuje, 
a nie výška zamýšfanej alebo skutočne sposobenej škody. Týmto ust~· 
novením sa tedy chráni len pravost' súkromných listín, použitých ako 
d6kaz o trvaní, zániku alebo zmene majetkového práva. 

Zistil·li tedy vrchný súd, že osvedčenie M·a na postupnej listine vy· 
hotovil sám obžalovaný, a to takým sposobom, ako keby pochádzalo priam 
od menovaného jeho dlžníka, je možné z toho bezpečne odvodiť ten 
právny záver, že obžalovaný vede!, že doložka tá je padelaná, totiž, že 
nepochádza od tej osoby, ktorá bola v nej označená, a že úmyselne tejto 
padelanej listiny použil k dokazovaniu toho, že M. vzal na vedomie, že 
namiesto obžalovaného nastÍlpi1a ako veritefka T. banka, tedy k dokazo· 
vaniu zmeny závazku M. 

Pre posúdenie viny obžalovaného jepreto bezvýznamné, či sám mal 
proti M. v dobe vyhotovenia postupnej listiny pohfadávku 11 v akej výši 
a či skutočne bol oprávnený menom M. konať, alebo či mohol predpokla· 
dať, že M. bude dodatočne s jeho opatrením súhlasit' a či uvedomil M·a 
o postupe, alebo nic, l~bo i v tom prípade, že by bol býval mal oprávneme 
konať v zasmpení M., mohol sa zodpovednosti podfa § 401 tr. z. vyhnúť 
len tým, že by bol doložku na postupnej listine vystavil tak, aby z net 
bolo zrejmé, že ju pripísal sám v zastúpem svojho zmocnitefa, nebol by 
však oprávnený vyhotovif doložku o vzatí postupu na vedomie tak, ako by 
pochádzala od osoby v nej uvedenej, keďže op r á v n e n e j ba n k e 
zjavne záležalo len na povodnom, závaznom osvedčení t e j t o osoby. 
Obžalovaný musel si byť vedomý toho, že z jeho činu m6že nastať pre 
T. banku právna ujma, lebo musel mysleť na to, že neuzná·li dodatočne 
M. svoju dlžobu, banka nehude mať oproti nemu (M.) vážny písomný 
dokaz, ktorý obžalovaný predstieral, používajúc pri postupe pohfadávky 
voči T. banke padelaného osvedčenia M. 

Vykazuje tedy zistený čin obžalovaného všetky náležitosti zločinu pa· 
delania súkromnej listiny nielen po objektívnej, ale aj po subjektívnej 
stránke podfa § 401 tr. z. a keďže hodnota závazku, na ktorý sa pade· 
lanie vzťahovalo, prevyšuje dvacať tisíc Kč, kvalifikuje sa jeho čin podfa 
§ 403, čís. 4 tr. z. Bolo preto vyhovené odovodnenej zmii!očnej sť ažnosti 
verejného žalobcu, rozsudky ob och súdov nižšieho stupňa boly podfa 
§ 33, odst. I por. nov. zrušené z dovodu zma(očnosti podfa § 385, čís. 1 
a) tr. p. a obžalovaný bol uznaný vinným týmto trestným činom. 

čls. 5784. 

Vládni komisař podle § 105 obec. zřlzenl pro čechy nenl vrchnosti 
podle § 187 tr. zák. v oněch obclch, ve kterých je zřízen podle zákona 
čís. 165/1920 Sb. z. a n. státnl úřad policejní. . 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1937, Zrn I 1320/36.) 
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N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel uznán 
vinným zločinem zpronevěry podle § 181 tr. z., zrušil rozsudek v odpor 
vzatý jako zmatečný a vrátil věc soudu nalézacímu, aby o ní znovu jednal 
a rozhodl. 

Z důvodů: 

Dříve než bude přikročeno k rozboru zmatcčních důvodů podle § 281, 
čís. 5, 10 tr. ř., dlužno přikročiti k rozboru zmatečniho důvodu podle 
§ 281, čís. 9 b) tr. ř. 

Stížnost uplatňujic zmatek ten vytýká, že je tu beztrestnost podle § 187 
tr. z., ježto trestní oznámení bylo u státního zastupitelství učiněno vlád· 
ním komisařem města R. teprve dne 9. května 1936 a že celá škoda byla 
nahrazena již dne L dubna 1935. 

Rozsudek v odpor vzatý zjišťuje, že se vládní komisař dovědělo zpro. 
nevěrách obžalovaného již dne 6. února 1935, tedy před náhradou škody, 
a že, ježto vládního komisaře dlužno považovati za vrchnost po rozumu 
§ 187 tr. z., nebyla náhrada - nehledě prý k tomu, že nebyla nahrazena 
škoda celá, - poskytnuta dříve, než se vrchnost o činu dověděla. 

Stížnost tu vytýká s hlediska zmatku podle § 281, čís. 9 b) tr. ř., že, 
ježto vládní komisař tehdy vystupoval jako správce obecního jmění, ne
jednal jako orgán veřejné správy, jemuž je uloženo s hlediska veřejného 
řádu, aby dbalo bezpečnost majetku stíháním majetkových delikm. 

Tento názor je mylný, neboť vládní komisař po rozumu § 105 obec. 
zřízení pro Čechy zřizuje se ke spravování týchž věcí, jaké má spravovati 
starosta, a přísluší mu tudíž podle § 59 cit. zák. též dohlížeti nad místní 
policií, která má podle § 28 ciŤ. zák. přihlížeti k 'bezpečnosti osob a jmění. 
Je tudíž, j1ťk již blíže vyloženo v rozhodnutí čís. 2410 Sb. n. s., vládní 
komisař vrchností po rozumu § 187 tr. z. 

To v.šak platí jen tam, kde není ve smyslu zákona čís. 165/1920 Sb. 
z. a n. vládou zřízen státní úřad policejní. Úřady ty mají podle § 2 cit. 
zák. převzíti dosavadní obor působnosti obecní, pokud se týče policie 
bezpečnostní, mmvnostní a čelední. 

Vyhláškou ministra vnitra čís. 83/1923 Sb. z. a n. zřízeno bylo poli· 
cejní komisařství v K. V., do jehož působnostispad:á podle § 2 clt. vy
vyhlášky obvod obce R. Působnost tohoto policejního komisařství vzta. 
hovala se pak podle § 3, čís. 5 cit. vyhlášky na péči o bezpečnost osoby 
a majetku, Se zřetelem na to nebyl od zřízení policejního komisařství 
v K. V. starosta, resp. vládní komisař v R. již vrchností ve smyslu 
§ 187 tr. z. 

Se zřetelem na to bylo rozhodné, jak dalece byla škoda nahrazena 
před oznámením učiněným státnímu zastupitelství dne 9. května 1936. 
Stížnost v tom směru uplatňuje zmateční důvod podle § 281, čís. 5 tr. ř. 
a vytýká v tom směru rozsudku neúplnost, a to právem. - - -

Vzhledem k vývodům, které činí stížnost s hlediska zmatku podle 
§ 281, čís. 10 fr. ř., dlužno podotknouti, že zpronevěry obžal!waným pá· 
chaué souvisely spolu časově, místně a osobou poškozené obce. Nutno 

I' 
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tudíž k beztrestnosti, aby byla nahrazena škoda vzniklá vše m i 
útoky obžalovaného před tím, než bylo učiněno oznámení u státního za
stupitelství a dlužno považovati za zpronevěřenou celou sumu, i když 
část její byla před oznámením nahrazena. 

čís_ 5785. 

Pachatel'om trestného činu podra § 386 tr. zák. móže byť len sám 
dlžnik; osoba, ktorá sa síc.e vedome zúčastní prevedenia činu smeru jú
eeho k poškodeniu veritefa dlžnikovho, sama však tůe je dlžníkom, je len 
pomocnikom v smysle § 69, čís. 2 tr. zák., jestliže svojou činnosťou 
úmyselne podporuje alebo u8nadňuje spáchanie činu dlžnikovho. 

(Rozh. zo dňa 7. januára 1937, Zrn IV 647/36.) 

N a j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti A. a spol. pre zločin podvodu 
zmatočné sfažnosti obžalovaných A. a B., pokiaY boly uplatnené na zá
klade § 385, čís. I a) tr. p., čiastočne odmietol, čiastočne zamietol, na
proti tomu vyhovel zmatočnej st'aŽflosti obžalovaného B., založenej na 
§ 385, čís. I b) tr. p., z tohoto dovodu zmatočnosti zrušil rozsudky oboch 
súdov nižších stolíc vo výroku, ktorým hol trestný čin tohoto obžalova
ného kvalifikovaný ako spolupachateYstvo, a kvalifikoval trestný čin obža~ 
lovaného B. ako účastenstvo podra § 69, čís. 2 tr. z. na zločine podvodu 
podra § 386 tr. z. 

Z dovodov: 

Zmatočnou sfažnost'ou podYa § 385, čís. I a) tr. p. napádajú sťažo
vatelia výrok o vine, pokiaY namietajú, že nie je daná skutková podstata 
trestného činu podYa § 386 Ir. z., lebo sa tu vraj vyžaduje poškodenie 
viac veriteYov a aby čin bol spáchaný po vynesení prvoslupňového roz
sudku, to je v ta:kej dobe, keď už hrozí exekúcia, pri čom aj uvádzajú, že 
nemali úmysel poškodit' veriteYov a pre prefaženost' nemovitostí tento 
úmysel ani nemohli mať. 

PokiaY obžalovaní dovodzujú svoju nevinu z tej okolnosti, že scud
zené nemovitosti boly preťažené, je zmatočná sťažnost' obžalovaných pre
vedená v rozpore s ustanovením § 33, odst. 3 por. nov. a v d6sledku 
toho je v tejto časti zákonom vylúčená, leho táto okolnosť nebola vrchným 
súdom zistená. 

Inak však sú zmatočné st'ažnostibezzákladné. 
PodYa stálej judikatúry najvyššieho súdu stačí k vyplneniu skutkovej 

podstaty trestného činu podYa § 386 tr. z. úmysel poškodiť iba jedného 
veriteYa. Použitie množného čísla »svojich veriteYov« v zákone nemá toho" 
smyslu, že by trestnosť činu, ktorý by inak spadal pod citované ustane· 
venie, bola vylúčená v prípade, mal-li dlžnik úmysel poškodiť iba jedného 
veriteYa, ale zákon tým zrejme poukazuje len na to, aby v prípade, keď 
holo poškodených viac veriteYov, hola škoda jednotlivým veriteYom spo
sobená sčítaná pTe zistenie, či je čin ohžalovaného zločinom aleho pre-
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činom hYadiac na výšku spůsobenej škody (Zrn IV 678/33, čís. 5024 
Sb. n. s.). 

Mylný je aj názor st'ažovateYov, že k náležitostiam trestného činu po
dYa § 386 Ir. z. sa vyžaduje, aby scudzenie cenných vecí náležiacich 
k majetku pachatef ovmu sa stalo v takej dobe, keď už hol vynesený roz
sudok súdu prvej stolice a následkom toho mu hrozila exekúcia, lebo 
stačí keď pachateY pri nezaplatení svojich dlhov - dopustivši sa činu 
v zákone uvedeného - može v najbližšej dobe očakávať uplatňovanie 
pravej pohYadá~ky p:o!i nemu trvaj~cej a v důsledku. to.ho prípa~ne aj 
prevedenie exe~uc~e clelom splnema Jeho platobneJ povmnostJ z teJto po
hYadávky plynuceJ. 

V tomto prípade bol v dohe prevo.du nemovitosti spor už zahájený 
u rozhodčieho súdu bratislavskej burzy, dokazovanie bolo aj prevedené 
a prevod nemovitosti na M. sa stal bezprostredne, a to deň pred vyne
sením ro.zhodnutia ro.zhodčieho súdu, takže v dobe prevodu nemovitosti 
obžalovaná A. už bezpochybne musela počítať s tým, že o splnení jej 
povinnosti bude vydané rozhodnutie burzového súdu a keď by svoj dlh 
nevyrovnala, pohfadávka bude veriteY om prípadne exekúciou vymáhaná. 
!šlo tu tedy o stav, označený v záko.ne výrazom »pred nastávajúcou exe
kúciou«. 

PokiaY obžalo.vaní namietajú nedostatok úmyslu po.ško.diť veriteYa, 
po.ukazuje najvyšší súd na odovodnenie súdov nižších stolic, pre ktoré 
má za to že súdy nižších stolic Zo. zistených skutočností správne dovodily, 
že obžal~vaní jednali v úmysle, aby znemožnili uspokojenie žalujúcej 
firmy z nemovitostí na M. prevedených, tedy aby onu firmu (veritefku 
obžalovanej A.) poškodili. 

Dovod zmatočnosti podYa § 385, čís. lb) tr. p. uplatňuje obžalovaný 
B. preto že jeho čin bol kvalifikovaný ako spolupachateYstvo podfa § 70 
tJ·. z. a ~ie ako účastenstvo podYa § 69, čís. 2 tr. z. Zmatočná sťažnosť 
obžalovaného B. je v tejto časti základná. 

PachateYom trestného činu podfa § 386 tr. z. mMe byť len sám 
dlžník, ktorý sa dopustí voči svojmu veriteYovi činov v tomto ustano.vení 
zákona o.značených. Naproti tomu osoba, ktorá sa sice vedome zúčastní 
prevedenia uvedených činov smerujúcich ku po.škodeniu veriteYa dlžní
kovho, ale sama nie je dlžníkom, je len pomocníkom v smysle § 69, čís. 2 
tr. z., keď svojou činno.sťou úmyselne podporuje aleho usnadňuje :spá
chanie činu dlžníkovho. 

Zo zisteného skutkového stavu plynie, že obžalovaný B. nestál v dlž
nícko.m pomere k žalujúcej firme, ale dlžníkom tejto firmy hola jedine 
obžalovaná A., ktorá v úmysle poško.diť firmu previedla svoje nemovi
tosti na M., a to pomocou spoluobžalovaného B., ktorý touto svojou čin
nosťo.u úmyselne usnadňoval spáchanie trestného činu svojej manželky, 
cbžalovanej A. 

Mýlily sa tedy súdy nižších stolic, keď uznaly obžalovaného B. vin
ným ako spolupachatefa v smysle § 70 tr. z., lebo jeho činnost' vyčerpáva 
len náležitosti účastenstva podYa § 69, čís. 2 tr. Z. na zločine podvodu 
podYa § 386 tr. z. 
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čís. 5786. 

Nejde o zločin žhářstvl podle § 166 tr. zák., zapálil-Ii kdo cizi majetek 
se souhlasem jeho vlastníka; zapálil-Ii vlastník svůj majetek, nebo dal-Ii 
jej zapáliti osobou jinou, nejde o bezprávný čin, ačli se zapálení nestalo 
ve zlém úmyslu a nevydá-Ii se tím i cizí majetek nebezpečenstvl ohně 
(§ 169 tr. zák.), nebo nestalo-Ii se tak k tomu účelu, aby poškodil jinou 
osobu na jejích právech, nebo uvedl někoho v podezření (§ 170 tr. zák.). 

Byl-Ii majetek zapálen z podnětu jeho majitele, je pachatelem ma
jitel, neboť svým chováním zjednal nezbytný předpoklad pro činnost 
paliče, který je pouhým spoluvinníkem podle § 5 tr. zák. a §§ 169 nebo 
170, 197, 200, 203 tr. zák. 

Skutkové podstaty zločinů podle § 169 tr. zák. a podle § 170 tr. zák. 
se navzájem vylučuji. 

(Rozh. ze dne 8. ledna 1937, Zrn I 1335/36.) 

K r a j s k Ý jakožto porotní soud uznal vinnými: obžalovaného A. 
zločinem žhářství podle §§ 166, 167 e) tr. zák., obžalovaného B. z~oči
nem žhářství podle § 169 tr. zák. 

N e j v y Š š i s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
obou obžalovaných, pokud šlo o zločin žhářství, zrušil výroky porotců 
a na nich založený výrok rozsudkový a odkázal věc do příštího zasedání 
soudu porotního u krajského soudu k novému jednání a rozhodnutí. 

Z důvodů: 

Ve směru zločinu podle § 166 tr. z. uplatňuje zmateční stížnost obža
lovaného A. zmatky podle § 344, čís. 5, 9 tr. ř. a zmateční stížnost obža
lovaného B. ve směru zločinu § 169 tr. z. jediné zmatek podle § 344 
čís. 9 tr. ř. ' 

Oběma zmatečním stížnostem dlužno přiznati oprávněni již, pokud 
s hlediska zmatku podle § 344, čís. 9 tr. ř. vytýkají, že odpověď porotců 
je sama se sebou v odporu. 

Porotci odpověděli na první hlavní otázku: »Je obžalovaný A. vinen,· 
že dne 14. dubna 1931 v T. předsevzal jednání, z něhož podle jeho úkladů 
na cizím majetku měl vzniknouti požár, při čemž požár domu č. II v T. 
vzešel a nebyl beze škody uhašen?«, 9 hlasy ano, 3 hlasy ne, tedy přede
psanou většinou kladně; zároveň odpověděli záporně na první dodatko
vou otázku, zda poškozenému povstala z toho značná škoda. 

Na druhou hlavní otázku: »Jest obžalovaný B. vinen, že v roce 1931 
v T. radou a poučením zlý čin A., v první hlavní otáZk:e uvedený, na
strojil, k němu úmyslně příčiny zavdal, k vykonání jeho úmyslným opa- . 
třením prostředků nadržoval, pomáhal a k bezpečnému vykonání při
spěl?«, odpověděli porotci 6 hlasy ano, 6 hlasy ne, tedy záporně. 

Zato odpověděli porotci jednomyslně kladně na první eventuální 
otázku (danou pro případ záporné odpovědi na druhou otázku hlavní), 
zda obžalovaný B. je vinen, že dal obžalovaným A. dne 14. dubna 19,31 
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v T. zapáliti dům č. ll, který patřil B., v úmyslu, aby tím zkrátil práva 
třetího, a to pojišťovny, čímž vydal také cizí majetek v nebezpečí ohně 
a oheň skutečně vypukl a škoda vznikla. . 

Odpovídání na další otázky eventuální a dodatkové, vztahuj ící se na 
ČIn ze dne 14. dubna 1931, odpadlo, nehledíc k dodatkovým otázkám 
o pohnutkách nízkých a nečestných. 

K posouzení správnosti výtky zmatečních stížností, že odpovědi po
rotců jsou samy se sebou v rozporu, nutno si předem uvědomiti, co vlastně 
uvedenými odpověďmi porotců bylo zjištěno. 

Kladnou odpovědí na první otázku hlavní bylo zjištěno, že se obža
lovaný A. dopustil žhářství jako přímý pachatel, a to způsobem oprav
ňujícím podřadění jednání obžalovaného pod skutkovou podstatu zločinu 
podle §§ 166, 167 lit. e) tr. z., jak po stránce objektivní, tak i po stránce 
subjektivní. 

Kladnou odpovědí na první otázku eventuální bylo však zjištěno, že se 
zapálení domu č. II v T. stalo se souhlasem B., majitele onoho domu. 
Jelikož však trestní zákon neposkytuje ochrany proti pouhému zasáhnutí 
cizí osoby do majetkových práv Vlastníkových, souhlasí-li s ním vlastník, 
který je způsobilý k právnímu jednání, není v takovém případě zasáhnutí 
cizí osoby bezprávným útokem. Vlastník sám může se svou věcí zpravidla 
nakládati libovolně (§ 354 obč. zák.). Také zapálí-li vlastník svou věc, 
nebo dá-li ji zapáliti osobou jinou, není v tom protiprávního jednání, ačli 
se zapálení nestalo ve zlém úmyslu a nevydá-li se tím i cizí majetek ne
bezpečenství ohně (§ 169 tr. z.), nebo nestalo-li se tak k tomu účelu, aby 
pachatel poškodil jinou osobu na jejích právech nebo uvedl někoho v po
dezření (§ 170 tr. z., roz:h. čís. 2293 Sb. n. s., Sto088: Strafrecht, str. 158, 
430, finger II., str. 640). 

Vzhledem k tomu, co uvedeno, nebylo by možno označiti jednání ob
žalovaného A., jak bylo zjištěno kladnou odpovědí na první hlavní 
otázku, za trestné jako zločin žhářství ve smyslu § 166 tr. z., ježto z od
povědi na prvou otázku eventuální, vzbhující se sice na C1bžalovaného B., 
zároveň vysvítá, že se zapálení domu, vykonané A., stalo se souhlasem 
majitele tohoto. domu; že by jednáním obžalovaného A. byl zároveň ohro
žen i cizí majetek nebezpečím ohně, což by stačilo k podřadění pod skut
kovou podstatu zločinu podle § 169 tr. Z., nebylo u obžalovaného A. 
zjištěno, ježto nebylo ani předmětem první otázky hlavní, vztahujkí se na 
tohoto obžalovaného. 

Nemůže tedy odpověď porotců na první hlavní otázku s odpovědí po
rotců na první otázku eventuální podle zásad logického myšlení obstáti, 
neboť se navzájem vylučují. 

Než odpovědi porotců jsou stiženy vytýkanou vadou rozporu ještě 
v dalším směru. 

Kladnou odpovědí na první otázku hlavni je zjištěno, že obžalovaný 
A. je přímým pachatelem se všemi náležitostmi viny i po stránce sub
jektivní. Současnou zápornou odpovědí na druhou otázku hlavní a klad
nou odpovědí na první otázku eventuální jr však zjištěno, že obžalovaný 
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B. není pouhým spoluvinníkem ve smyslu § 5tr. Z., nýbrž, že čin v prvé 
otázce eventuální uvedený, mající všechny náležitosti skutkové podstaty 
zločinu podle § 169 tr. z., spáchal ne sice tím, že sám činně spolupusobi! 
při založenÍ' požáru (zapálení svého domu), avšak jako pachatel nepřímý 
že tot,iž ~ proyede.~~ ~inu použ!l fysické činnosti OSO?y, kter~ se jeví jak~ 
po~hy n~stroJ, JeJlz clI;nos! vsak s h.ledlska tre,stm odpovednosti nepři
chazl v uvahu; k tomu Jasne poukazuje obrat: »ze A-em ... zapálil ... «. 
(Srovn. Altmann 1., str. 404.) 

Je, tedy o~pověď porotcu, která jednak zjišťuje, že obžalovaný A. je 
trestne odpovedným pachatelem určitého skutku, a jedn.ak zjišťuje že i:Vž 
obžalovaný spáchal týž skutek jako pouhý nástroj, tedy jako osoba' trestně 
n,eo~I;ovědná, i v ton;.to. směru ~ama se, sebou v rOZP?f?' Uvedené rozpory 
týkaJI se tedy odpovedl porotcu na otazky, vztahujlcl se na oba obžalo
vané, a nemohou, jak již uvedeno, podle zásad logického myšlení vedle 
sebe obstáti. 

V novém řízení bude na porotním soudě aby si při opětněm kladení 
otázek porotcům uvědomil, že podstata souze~ého jednání tkví v zapálení 
vlastního majetku, ať bude čin porotci posouzen s hlediska ustanovení 
§ 1~9 tr. z., nebo § 170 tr. z.; jdeť o zapálení domu 21 podnětu majitele 
sameho., Je, to v takovém případě majitel, který svým chováním zjednává 
ne~bytny predpoklad pro bezp:?střední činnost ,paličovu a přichází proto. 
v uvahu Jako pachatel (rozh. CIS. 832, 2382, Vid. sb.). Naproti tomu ne· 
může býti A., bratr majitelův, pokládán ani za pachatele zločinu podle 
§ ! 66 tr. z., neboť jde sice . .u něho o n:.ajetek cizí, zapálil jej však podle 
obzaloby se souhlasem majitele B., coz podle toho. co nahoře uvedeno 
skutkovou podstatu zločinu podle § 166 tr. z. vylučuje, ani za spolu: 
pachatele zločinu podle § 169 tr. z., po případě podle §§ 170 197 200 
203 tr. z.; nejsouť v osobě obžalovaného A. naplněny veškeré pfedp~klad; 
těchto skutkových podstat, ježto nešlo o jeho majetek. 

Za těchto okolností přichází bratr majiteluv A. v úvahu jakožto pouhý 
spoluvmník (pomocník) na zločinu majitelově podle §§ 5, 169 tr. z. 
(pokud se týče !:i§ 5, 170, 197, 200, 203 tr. z.), což také skutečnému roz
dělení rolí úp1ně odpovídá, uváží-li se, že hlavním činitelem je v takových 
případech majitel, dávající podnět k čínu a zjednávající ·svým poměrem 
k věci předpoklad k vykonání činu, kdežto ten, kdo pak oheň zanítí, svou 
činností toliko k provedení zločinu pomáhá a k jeho hezpečnému vykonání 
přispívá (§ 5 tr. z.). 

Mimochodem se ještě podotýká, že je pochyheně formulována i první 
otázka eventuální, neboť zahrnuje v sobě zákonné náležitosti jak skutkové 
podstaty zločinu podle § 169 tr. z., tak zločinu podle § 170 tr. z., ačkoliv 
chě tyto skutkové podstaty se navzájem vylučují (rozh. čís. 3804 Sb .. 
n s.). Měla-li tato otázka zřejmě zníti na skutkovou podstatu zločinu 
§ 169 tr. z., již také porotní soud v kladné odpovědi na tuto otázku 
spatřoval, neměla do sebe pojímati suhjektivní znak skutkové podstaty 
zločinu podle § 170 tr. Z., totiž úmysl zkrátiti práva pojišťovnv. Co se 
týče poměru mezi skutkovými podstatami obou zločinů, o něž jdě pouka-
zuje se na rozhodnuH čís. 5098 Sb.· n. s. ' 
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čís. 5787. 

K pojmu majetkového zisku podle §370 tr. zák. 
Majetkový prospěch vmníkův múže spočívati i v tom, že mu ukra

dená (zpronevěřená, uloupená atd.) věc byla donesena domů, takže ne
musel vyhledávati pramen, kde by takovou věc - případně za stejnou 
cenu - mohl koupiti. 

Není náležitostí skutkové podstaty ukryvačstva, aby ukryvač sku
tečně dosáhl majetkového prospěchu; stačí, že jednal v úmyslu dosáh
nouti ho, byť se i v předpokladech co do takového prospěchu mýlil. 

Rozdil mezi ukryvačstvem (§ 370 tr. zák.) a nadržovánúu (§ 374 tr. 
zák.) po subjektivní stránce. 

(Rozh. ze dne 9. ledna 1937, Zrn IV bI3/36.) 

N e j vy Š š í s o u d v trestní věci proti A. a spol., obžalovaným pro 
zločin krádeže aj., zamítl zmateční stížnost obžalovaného B. 

Zduvodů: 

Důvody zmatečnosti podle § 385, čís. 1 a), b) tr. ř. byly uplatněny s tím 
odůvodněním, že není tu vůbec trestného činu, jakmile bylo zjištěno, že 
obžalovaný koupil med za běžnou cenu, takže nejednal v úmyslu, aby 
dosáhl majetkového zisku; v nejhorším případě však šlo by prý pouze 
o přečin nadržování podle § 374 tr z. 

Že nejde tu o čin beztrestný ani o zmatek podle § 385, čís. I a) tl'. ř., 
není třeba blíže odůvodniti. Zákon v § 370 tr. z. žádá, aby pachatel jed
nal k vúli vlastnímu majetkovému prospěchu. Pro závěr, zda obžalovaný 
jednal v takovém úmyslu, je však lhostejno, že mohl po případě koupit za 
stejnou cenu med puvodu trestně bezvadného, neboť stačí, že obžalovaný 
měl svůj vlastní majetkový zájem na tom, aby koupil právě kradený med 
a takový zájem není vyloučen tím, že by obžalovaný byl med stejného 
druhu koupil za stejnou cenu, kdyby se bylo to postaral. Majetkový pro
spěch obžalovaného mohl po případě spočívati i v tom, že kradený med 
byl mu donesen domu, aniž stěžovatel musel vyhledávati pramen, kde by 
takový med mohl koupiti. ' 

Jinak není náležitostí skutkové podstaty trestného činu ukryvačstva. 
aby ukryvač skutečně dosáhl majetkového prospěchu; stačí, že jednal 
v takovém úmyslu. byť se ve svých předpokladech ohledně takového pro
spěchu po případě mýlil. 

Naproti tomu přečin nadržování podle § 374 tr. z. předpokládá, že 
nadržovatel jedná nikoli ve vlastním zájmu a k vůli vlastnímu prospěchu, 
nýbrž v zájmu pachatele nebo účastníka krádeže atd., aby mu pomohl 
k tomu, aby tento unikl úřednímu stíhání, nebo aby zmařil výsledek trest
ního řízení, neb aby zůstal beztrestným. 

Z toho plyne, že nejde tu o čin vůbec beztrestný ani o přečin nadržo· 
vání podle § 374 tr. z., nýbrž o přečin ukryvačstva podle § 370, odst. 2 
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tr. z., jehož všecky náležitosti jsou dány ve zjištěných činech stěžovate
lových. Důvody zmatečnosti podle § 385, čís. I a), b) tr. ř., byly tedy ne
právem uplatňovány. 

čís. 5788. 

Nekalá soutěž (zák. čís. 111/1927 Sb. z. a n.). 
Jen omyl v otázce, zda jde u údaje nepravdivé a způsobilé poškoditi 

podnik, rovná se nedostatku vědomi (§ 2 c) tr. zák,), na némž záleží 
s hlediska přečinu zlehčování podle § 27 zákona proti nekalé soutěži. 

Domnění původce projevu, že se projev nepříčí trestnímu zákonu, 
třebas vyvolané poradou s právníkem, zůstává omylem o trestněprávních 
následcích činu a tndíž právním omylem v oboru trestního zákona (§§ 3, 
233 tr. zák.). 

Skutková podstata tohoto přečinu není vyloučena tim, že údaje byly 
učiněny ve formě otázek. 

Pro hospodářské boje, podporované živnostenskými společenstvy, 
neplati nic jiného, než co plati všeobecně o přípustnosti soutěže; nelze 
proto nedostatek bezprávnosti projevu dovozovati z toho, že se projev 
stal u výkonu společenstevní funkce; omyl v tomto směru není omylem 
v oboru práva správního (§ 2 e) tr. zák.), nýbrž omylem v oboru práva 
trestního (§§ 3, 233 tr. zák,), 

(Rozh. ze dne 12. ledna 1937, Zrn II 394/36.*) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnost; 
soukromé žalobkyně do rozsudku krajského soudu, jímž byli obžalovaní 
podle § 259, čís. 2 tr. ř. zproštěni soukromé obžaloby proořečin zlehčo
vání podle § 27 zákona proti nekalé soutěži, zrušil napadený rozsudek 
jako zmatečný a vrátil věc nalézacímu soudu, aby ji znovu projednal a 
rozhodl. . 

Důvody: 

Zmateční stížnosti, dovolávající se důvodů zmatečnosti podle § 281, 
čís. 5, 9 a), bl tr. ř., nelze upříti oprávněnost. 

K naplnění skutkové podstaty přečinu zlehčování podle § 27 zák. 
proti nekalé soutěži se vyžaduje, aby bylo dokázáno: a) že údaje o pomě
rech podniku byly objektivně nepravdivé a způsobilé poškoditi podnik, 
b) že tyto údaje byly p"chatelem učiněny za účelem soutěže, t. j. že smě
řovaly k tomu, aby posice zlehčovaného podniku v soutěŽI byla zeslabena, 
a že údaje ty byly k tomu způsobilé, c) že si byl pachatel vědom neprav
divosti údajů a jich způsobilosti poškoditi zlehčovaný podnik (rozh. čís. 
3475,4059, 5509 Sb. n. s.). 

Usuzuje, že obžalovaní dali závadné plakáty uveřejniti v obraně proti 
článku a plakátům soukromé žalobkyně, avšak aspoň částečně i za účelem 
soutěže, dospěl nalézad soud již z toho k závěru, že skutková podstata 

POZll. redakce: Toto rozhodnutí souvisí po stránce skutkové i právní s. roz· 
hO'dnutím čís. 5362 Sb. n. s. tr. 
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oouzeného přečinu je naplněna po stránce obje~tiv~í, pfi čemž ovšem pře; 
hJíží, že by se k tomu vyžadovalo, aby byl splnen tez predpoklad uvedeny 
nahoře pod lit. a). 

Otázkou zda a pokud šlo vůbec o údaje o poměrech podniku sou' 
kromé žalobkyně a zda tyto údaje byly o objektivně, n~prav,diyé ,a způso
bilé podnik ten poškoditi, rozsude~ se vub~c nez~bYV<l;, oplra vsak zpro
šťující nález o úvahu, že tu po stra~ce subjek!lvm p~m pre,dpo~ladu uv~' 
deného vpředu pod lit. ,cl. Tento ~sud~~ uduv?dnuje nalezacl s~ud vy: 
lučně tím,že obžalovam d!ll: plakat~ dnve, nez byl? o mch Vt; vyborov,: 
schůzi společenstv~ obuvmku soudmho. okresu p-skeho hlasovano a nez 
byly uveřejněny, prezkoumatI ,a opr.avdl,~dyokatem Dr.,.~'.' aby v mch 
nebylo nic závadného a protizakonneho, clmz by mohlI pn]!tI do sporu ~e 
soukromou žalobkyní, že tudíž jedna!i velmi 0lZatr!1ě a že pro t. o, nev~
děli, že údaje v inkrimi~o,vaných R-Iak~tech ~bsaz~ne JSou, ne~ravdlveaz'pu
sobilé podnik soukrome zalobkyne poskoddl. Obzalovam pry proto neJed
nali ve zlém úmyslu, jehož vyžaduje ustanovení § 27 dt. zák .. 

Právem vytýká zmateční stíž~ost ~ hlediska zll}atku § 28!, č5s. ? aj 
tr. ř., že tu nalézad soud vycházl z nazoru po strance hmotnepravm po
pochybeného. 

To co nalézací soud v uvedeném směru zjišťuje, poukazuje pouze k to, 
mu, ž~ obžalovaní byli po případ~ '! ~myl~,pok~~)de_? o!ázku trestnost~ 
stíhaných projevů, t. j. zd~ se ~~llne~e projevy P!'ICI neJ~kemu, ustanovem 
trestního zákona. Co se však lýce otazky vmy, predpok~adá zakon u osob 
starších čtrnácti roků že jsou vybaveny takovou merou soudnostI a 
schopnosti usuzovac~ 'a rozpoznáv~c!, abt si .uvědomily význa.m a do~ah 
svého jednání v onech smerech, jez maJI vyznam se stanovIska praya 
trestního. S hlediska platného zákona a zejména hledíc k ustanovemm 
§§ 3 a 23'3 tr. z. je proto zjevn?, že ~ina ye sI?Y,slu práva .. trestního ne
vyžaduje vědomí o trestnosti zavadneho jednan~ (~ozh. CIS. 2791 Sb. 
n. s.). Věc se nemá jinak dokonce ani u osob mladlstyYch, kde ~ 6, ?ds~. I 
zák. čís. 48/1931 Sb. Z. a n. přiznává omluvitelne neznalosh pravmch 
předpisů jen účinek možnosti upuštění od potrestání, nikoli však vliv na 
posouzení otázky viny. 

Shledal-Ii pak Dr. M., jak ro~udek zdůraz~uje, ve své vlastno~ti jako 
odborník-právník projevy, o něž jde, bezya.d~YI?I, l1!0h!o to y. obzalo~a, 
ných vyvolati dojem a předpoklad, že uverej.ne~ll proj,evu nepnvede obza: 
lované do rozporu s trestním zákonem, najme se zakonem proh nekale 
soutěži; leč tím byl hy dokázán jen jejich omyl o tres~ěpráyních n~sh;d
dch jejich jednání, tudíž omyl právní v oboru trestmho za,kona, Jakl:Il1 
je též doplňující jej zákon čís. 111/1927 Sb; z. a n. ve svych !10rmach 
trestněprávních, a tím omyl, který obžal~vane ve, sI?yslu uvedenych ust!' 
novení nemůže zbaviti viny; nebyl by vsak dokaza~ omylo s ku tec: 
11 o s tec h, pro které nemohli po roz~lll~u ustanovem, § 2 e) tr. "f;' plat!; 
dho obdobně pro veškeré trestn! jed~am k pos?uze!1l, soudull} p'nkaz~n~ 
(rozlI. čís. 70 Sb. m. spr.) spatro~alI ve svel!l, j~dna~1 tt:~stny c~n, najme 
přečin podle § 27 cit. zák. Skutecno~h, o. ~ez Jde, lýka]! se ,otazky, zd! 
byly údaje nepravdivé a způsobilé poskodlh podmk soukrome zalobkyne. 



'Ii:' 

:';,:, 

;, 
"i 
;! 
'i' 
,!i 

ii 
'H 

;'1 
~: i 
:'i 
li 
II ,"';'1, 
,; 

::: , 
{:i 
'I: 
, 

: 
",i 

·;ii 
" :~1 
Iii 

lij' 

II 
n! 

- Čís. 5788-
12 

jen omylo těchto skutečnostech rovnal by se nedostatku vědomí, na němž 
s hlediska § 27 cit. zák. záleží. 

Okolnosti, že odborník-právník pokládal projevy, o něž jde, za bez
vadné, že o tom obžalovené všeobecně ujistil a že tito měli proto projevy 
za beztrestné, nemají nic společného s otázkami, zda stíhané údaje byly 
pravdivé a způsobilé poškoditi podnik soukromé žalobkyně, natož s otáz
kou, zda si byli obžalovaní těchto objektivních a konkretních předpokladů 
vědomi. Otázku, zda tu takové vědomí bylo či nebylo, lze posouditi jen se 
vztahem na určité, konkretní, třebas mylné poznatky, představy a úsudky 
obžalovaných o poměrech zlehčovaného podniku, pokud by takové po
znatky, představy a úsudky podle názoru pachatelova opravedlňovaly 
zlehčující údaje. Všeobecný předpoklad bezvadnosti a beztrestnosti pro
jevů vůbec není poznatkem, představou neb úsudkem o poměrech zleh
čeného podniku a nemůže proto býti v nižádné souvislosti s otázkou, o niž 
tu jediné jde. 

Z toho vysvítá, že nalézací soud, zkoumaje otázku subjektivní s hle-: 
diska zcela bezvýznamného, jen mylným užitím zákona dospěl k vylou
čení vědomí obžalovaných o nepravdivosti stíhaných údajů, pokud se týče 
o jejich způsobilosti poškoditi podnik soukromé žalobkyně, a že je proto 
napadený rozsudek stižen zmatkem podle § 281, čís. 9 a) tr. ř. 

Poněvadž odvod obžalovaných dovozuje, že zprošťující nález by byl 
opodstatněn i z jiných důvodů, než které uvádí napadený rozsudek, nutno 
se zabývati též příslušnými vývody odvodu, pokud ovšem nepředpOkládají 
skutková zjištění v rozsudku neobsažená, nebó dokonce novoty v řízení 
zrušovacím zásadně nepřípustné. 

Tu především neobstojí názor obžalovaných, jako by u některých ze 
stíhaných výroků byla skutková podstata přečinu zlehčování vyloučena 
proto, že výroky ty jsou formulovány jako otázky; jel' známo, že oblíbe
ným prostředkem ke zvláštnímu zdůraznění nějakého tvrzení je právě 
řečnická otázka. 

Neprávem mají obžalovaní dále za to, že jejich trestně-právní od
povědnost je vyloučena okolností, že jednali jako starosta, pokud se týče 
jako jednatel uvedeného společenstva, neboť provádějíce usnesení nebo 
příkaz výboru, pokud se týče valné hromady společenstva, vykonávali prý 
veřejnoprávní funkci po rozumu § 119 d), g) živnostenského řádu. Ob
žalovaní tím uplatňují, že by jejich jednání nebylo bezprávné, i kdyby 
jinak naplňovalo skutkovou podstatu přečinu zlehčování; jsou však na 
omylu. 

Podle § 114 živn. řádu je sice též účelem společenstva podporovati 
hospodářské zájmy jeho členů a proto by zřejmě ani nebylo námitek, aby 
společenstvo své členy podporovalo i v soutěži a obraně proti velkoprů
myslu. Není však právního ustanovení, podle něhož by takové společen
stvo bylo oprávněno, aby, sledujíc uvedené snahy, užívalo prostředků ji
nak podle zákona nepřípustných. Bylo-li již rozhodnutím soudu zrušo· 
vacího ze dne 13. září 1935, Zrn II 157/35-6, čís. 5362 Sb. n. s. 
v tomto řízení vyneseným vysloveno, že soutěž a obrana v soutěži je sama 
o sobě přípustná, že však nesmí vybočiti z mezí zákonem proti nekalé 
soutěži stanovených a že je právě účelem zákona čís. 111/1927 Sb. z. a n., 
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b . se hospodái"ský boj, k němuž patří též i stavovské a z~jmové < akce~ 
a niěřující k obraně proti soutěži jiného, .pohyboval v mezlch slusnosl! 
~ dobrých mravů, nemůže nic jiného plaÍlt~ pro stavov<skou akCI pod~lk
nutou uvedeným společenstv<em. Že i spolecep~tvo )e <predplsy u~edeneho 
zákona vázáno, je tím men.e pochY~I!0,_kdyzte<prave ust~n?vem ~ 114, 
odst. 2 živnost. řádu jako J~den .z ucelu sr:~lecenstev uvad~<potlacoyam 
a odstranění obchodních zanzem, ktera ruSI pochvou soutez mezI cleny 
společenstva (srovn. i § 114, odst. 3, ht. I) CIt. zak.). Klade-h tu zákon 
důraz na poctivost soutěže mezi členy společenstva, nelze předpokládati, 
že by společenstvu bylo dovoleno postupovati proti sontěžitelům mimo 
společenstvo pros~ředky 1?<odle zákona ~í~. 111/1927 S~. z. a n. nepří
pustnými. Neplah-li <tudlz pro hospod<ar~~{e b~Je spolece!lstvem .podp'~
rované nic jiného, nez C? ve smyslu hor~Js~ch vyvodu plah ? mezlc~ pn
pustné soutěže všeobeene, nelze z toho, ze slo o funkCI spolecenstevill, vy
voditi nedostatek bezprávnosti jednání obžalovaných, zvláště když podle 
§ 119 lit. e), <odst. 3 živn.<tá~u je naopak na starwt~vi společenstva, aby 
k jeho správe dohledal, clmz ';lu byl~ dokonce ulozena pOVIDI!0st, aby 
provedení nezákonnych uS,l!esem a akCI zar,nezJl. !<dyby vsa~ obza!ov.am, 
k čemuž jejich odvo.d rovnez p~ukaz,ule, byh ';lylpe predpokladal~, ze JS.ou 
třebas protiz~konnym, usnesen\ffi vybor~ zav<o!zan~ aby zavadne plakaty 
uveřejnili a ze JSou hm zbavem odpovědnosl1, neslo by tu, Jak se odvod 
obžalova~ých mylně domnívá, o omyl v oboru práva správního, jejž by 
bylo klásti na roveň omylu ve skutečnostech po rozumu § 2 e) tr. z., nýbrž 
o omyl v oboru trestně-právním, tudíž zase o omyl, jenž obžalované podle 
§§ 3, 233 tr. z. nezbavuje viny: Zcela< .neprávem ~o~oláv~ se od".od roz
hodnutí čís. 4807 Sb. n. s., kde Jde o pn pad zcela Jlneho razu, tohz ° pro· 
jev jímž podal posudek veřejný úředník z příkazu svého představeného 
v ~kruhu své činnosti a bez: jakéhokoli soutěžitelského úmyslu. Hledíc 
k tomu co předesláno, bylo zmateční stížnosti soukromé žalobkyně podle 
§ 288, 'odst. 2, čís. 3 tr. ř. vyhověti a uznati, jak se stalo. 

V novém řízení bude na soudu nalézacím, aby u každého ze stíhaných 
výroků jed not I i v ě zkoumal, zda a pokud jsou na počátku důvodů 
pod lit. a--c) vytčené zákonné předpoklady skutkové podstaty přečinu 
zlehčování opodstatněny čili nic; vždyť nějakým paušálním posouzením, 
o něž se pokusily dosavadní rozsudky nalézadho soudu, nelze řešiti 
otázky, o něž jde v souzeném případě. 

čís. 5789. 

Pojem »cudzich činiteľov« v smysle § 2 zákona na ochr. rep.; sú 
nimi aj československi štátni príslučníci, pracujúci v zahraničí na prl
pravách úkladov o republiku, podporovaní lunotnými a politickými pro
striedkami cudzej moci. 

K pojmu »chystaného zločinného podniku« v smysle § 12, čls_ 1, 
odst. 2 zákona na ochr. rep_; pri kvalilikácii činu podl'a tohoto ustanoe 

venia neprichádza v úvahu dóvod vylučujúci trestatel'nosť, že obžalo" 
vaný nemohol trestný čin prekaziť bez nebezpečenstva pre seba a pr.' 
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osoby jemu blízke; taktiež ustanovenie § 27 zákona na ochr. rep. pre 
zločin podl'a § 12 cit. zák. neplatí. 

K otázke totožnosti činu (§ 325, odst. I, 2 tr. p.). 
Prečin podl'a § 18, odst. 3 zákona čís. 126/1933 Sb. z. a n. je lor

málnym delíktom tlačovými chráneným právnym statkom nie je tu 
priamo československý štát, ale tlač sama. 

Materiálny súbeh tohoto prečinu so zločinom podl'a § 2 zákona 
na ochr. rep. 

(Rozh. zo dňa 12. januára 1937, Zrn III 369/36.) 

. Na j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti obžalovaným zo zločinu prí. 
pravy úkladov, zmatočné sť ažnosti obžalovaných A. a B. čiastočne od· 
mietol a čiastočne zamietol. 

Vyhovujúc zmatočnej sťažnosti vrchného štátneho zastupiterstva, 
zrušil najvyšší súd na základe dovodu zmatočnosti podra § 385, čís. I cl 
tr. p. čo do obžalovaného C. rozsudky oboch súdov nižších stolic a čo do 
obžalovaných D., E., F. rozsudok v,rchného súdu a uznal týchto obžalo
vaných vinnými zločinom neoznámenia trestných podnikov podra § 12, 
čís. I, odst. 2 zák. na ochr. rep., spáchaným tak, že v roku 1933 v R. sa 
dozvedeli vierohodným sposobom, že sa chystá zločin prípravv úkladov, 
tedy trestný čin v § 2 zák. na ochr. rep. uvedený, a opominuli to neodf. 
kladne oznámiť vierohodným spósobom úradu. 

Vyhovujúc zmiitočnej sťažnosti vrchného štátneho zastupiterstva, za· 
loženej na dovode zmatočnosti podra § 385, čís. I b) tL p., zrušil naj
vyšší súd rozsudky oboch súdov nižších stolic dotYČTIe obžalovaných O. 
a B. čo do kvalifikácie trestného činu a čo do trestu a zistený čin kvali· 
fikoval o k r e m zločinu prípravy úkladov podra § 2, odst. I a 2 zák 
na ochr. rep. aj ako prečin podra § 18, odst. 3 zák. čís. 126/1933 
Sb. z. a n. 

Z dóvo d o v: 

V častí, uplatňujúcej po zákone dovod zmatočnosti padra § 385, 
čís. I a) tr. p., je zmatočná sfažnosť obžalovaného B. bezzákladná. Ne· 
obstojí námietka obžalovaného, že sa nespolčil k úkladam proti česko· 
slovenskej republike, lebo nevidel v svojom konaní nič protizákonného 
preto, poneváč i politická strana X. pracuje tiež pre autonomiu a M. mu 
hovoril, že on a spoločnici pracujú len pre autonomiu. Podra zistenia niž· . 
ších súdov dozvedel sa obžalovaný o cieroch rudí zoskupených okolo N. 
N., pracujúcich na odtrhnutí Slovenska od čSR. jednak z rozhovorov 
s M. a ďalej z obsahu letákov, ktoré v S. v noci rozhodil. Poneváč sa ob· 
žalovaný dohodol so spoločníkmi a aj pracoval pre tiet6 ciele - už roz· . 
hodením letákov - spolčil sa tedy zúmyselne za účelom násilného od
trhnutia Slovenska od čSR. 

Taktiež neobstojí námietka, že M., N. a O. nie sú takými cudzími či· 
nitermi, akých mána mysli § 2 zák. čís. 50/1923 Sb. z. a n. 
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Cudzími činitermi sú predovšetkým osoby v cudzozemsku, ktoré svo
jím významom, vlivom a m,ocou sú ,spo.s,obilé podporovať úklady podra 
§ I, resp. ich príprav~ podl~ ~ 2 zak. cls',50/1923 Sb. z',a n .. Su m~l 
aj cudzie nepravidelne orgamzacle vo]enske, skupmy bohatých ]ednothv
cov, banky, fondy, ba aj strany po}itick~ a c~dz!a žurnali~t~k~ a ne~o~e 
byť pochyby, že taký~ito cud~~ml clmtel ml ,su a) osoby, mac csl. pnslu~ 
níci ktoré v zahranicl pracu]u na pnpravach ukladov o repubhku, sue 
podporované hmotnými a politickými prostriedkami cudzou mocou. 

»Slovenská Národná Rada« s N. N. v čele, utvorená v Ženeve, je 
organiz'áciou podporovapou P?1iticky a lll;notne revizio!,isti~kými štá~mi 
a je tedy takou orgamza,clO~" clsnov ktore] nutno povazo.vat za CUdZICh 
činitel'ov v smysle § 2 zák. CIS. ,,0/1923 Sb. z. a n. K tel to skupme pn· 
náležaly podra zistenia nižších súdov a podra vedomia obžalovaného 
osoby hore menované, s ktorými sa obžalovaný stýkal. Okolnosť, že sú 
čsl. príslušníkmi, nevylučuje kh charakter ako cudzfch činiterov, naopak 
táto okolnosf len znásobuje nebezpečnosf ieh osob. 

Bola preto zmatočná sťažnosf v týchto častiach zamietnutá ako bez· 
základná podl'a § 36, odst. I por. nov. 

Zmatočná sťažnosť verejného žalobcu: 
Krajský súd oslobod~I, obžalovaného C. od obžaloby pre zločin .podra 

& 2 ods!. I a 2 zákona CIS. 50/1923 Sb. z. a n., na neho vznesenel, ,leb o 
~ zistených skutočnostiach nenašiel základu pre záver, že by obžalovaný 
bol vyvinul činnosť, smerujúcu k úkladom proti republike a činnosťou 
tohoto obžalovaného videi uskutočnené len znaky zločinu podr a § 12, 
čís. I, ods!. I a 2 zák. čís. 50/1923, avšak oslobodil obžalovaného, majúc 
za to, že tento obžalovaný nemohol trestné činy prekazif a zločinný podnik 
oznámiť bez nebezpečenstva pre seba a pre osoby bHzke. 

K tomuto právnemu záveru sa pripojil aj vrchný súd a oslobodzujúcí 
rozsudok potvrdil doložiac, že pre zločin podl' a §' 12, čís. I, odst. I a 2 
zák. čís. 50/1923 Sb. z. a n. nemohol byť obžalovaný odsúdený aj preto, 
l'ebo žaloba znela len na zločin podl'a § 2, odst. I a 2, tohože zákona 
a verejný žalobca ani behom pojednávania návrh na vyslovenie viny 
a potrestanie pre zločin podl'a § 12, čís. I, ods!. I a 2 cit. zákona ne· 
učinil. 

Krajský súd zistil, že obžalovaný C. bol s obžalovaným A. v poslednej 
dobe pred oďhalením trikrát v T., kde mu A. predstavi! M. v »jemu 
známom« hostinci, že A. dal jeden exemplár »Rakúskeho Slováka" C., 
že tento vedel o tom, že A. má doviesf šaty O., vedel o tom, že O. doviezol 
balík letákov a »Rakúskeho Slováka« apomáhal tieto ukryf a odstrániť. 
Z doznania pred vyšetruj,úcim sudcom zistil prvý súd, že obžalovaný sa 
pred D. v polovici septembra 1933 v rozhovore zmienil, že A. má nejaké 
tajné spojenie v T. a že pri tom padlo meno M. a pripustil aj to, že sa 
voči F. vyjadril: "O., tá somárina, doviezol balík papierov, - mám sa 
da ť zavre!'?« 

Skutkové znaky zločinu prí:pravy úkladov po dra § 2 zák: na ochr. 
rep. sú v činnosti N. N. a jeho spoločníkov M., O. a N., dané a činnosť 
vyvinutá týmito osobami v spoločnosti s obžalovanými mala pomocou 
článkov časopisu »Rakúsky Slovák«, zvláštnych letákov a dopisov na 
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»ukrivdených«, »sporahlivých« a »suspendovaných« Slovákov pripraviť 
pOdu pre vzburu vnútri štátu id~cu ruka v rul~e s intervenciou z cudziny, 
aby násilím bolo Slovensko od CSR. odtrhnute. 

Horejšie zistenie krajského SÚdu> prijaté tiež odvolacím sÚdom, skytá 
aj dostatočný podklad pre záver, že si obžalovaný bol aj subjektívne do· 
bre vedomý, že činnost' A., brata obžalovaného O., M. a rudí, ktorí sa 
v hostinci v T. schádzali, ako i rudí, ktorí hnutie riadili, vykazovala ob· 
jektívne skutkové znaky trestného činu v § 2 zák. čís. 50/1923 Sb. z. a n. 
označeného. O ciefoch tohoto spolčenia sa dozvedel z obsahu časopisu 
»Rakúsky Slovák« a z letákov, nasvedčuje tomu aj tá okolnost', že po· 
máhal letáky ukrývat' a potom aj zničit' a jeho výrok »mám sa dať 
zavret'«. 

Mýlily sa však súdy nižších stolíc, keď v tejto zistenej činnosti obža· 
lovaného C. nespoznaly ani skutkovú podstatu podfa § 12, čís. I, odsl. 2 
zák. na ochr. rep. 

Podfa zisteného skutkového stavu spolčili sa spoluobžalovaní k úkla· 
dom o republiku a vošli k tomu istému konci vo styk s cudzou mocou. 
Týmto spolčením a vojdením vo styk trestná činnosť, označená v § 2 
zák. na ochr. rep. nebola skončená, ale trvala ďalej a preto trvalo I ne
bezpečenstvo z tejto trestnej činnosti plynúce a zostala táto trestná čin· 
nosť, označená v § 2 zák. na ochr. rep., chystaným zločinným podnikom 
v smysle § 12, čís. I, odst. 2 zák. na ochr. rep. Poneváč sa obžalovaný 
dozvedel o spolčení spoluobžalovaných a o kh vojdení vo styk s cudzou 
mocou z vlastnej skúsenosti, tedy vierohodným spósobom, mal povinnosť 
chystaný zločinný podnik oznámit' úradu a poneváč tak neučinil, je týmto 
úmyse1ným opominutím oznámenia založená skutková podstata zločinu 
neoznámenia nebezpečného podnikU po·dra § 12, čís. I, odst. 2 zák. na 
ochr. rep. 

Pri tejto kvalifikácii trestného činu neprichádza v úvahudovod vyln· 
čujúci trestatefnost', že obžalovaný nemohol trestný čin prekaziť pre ne· 
bezpečenstvo pre seba a pre brata. 

Neobstojí však ani názor odvolacieho súdn, že u C., obžalovaného pre 
zločin prípravy úkladov o republiku, bolo treba zvláštneho návrhu žalob· 
covho, mal·li byť odsúdený pre zločin podfa, § 12 zák. čís. 50/1923 Sb. 
z. a n. 

C. bol žalovaný, že v roku 1933 v R. aj inde, v tuzemsku a cudzozem· 
sku, spolčil sa s O., A., D., F. a inými osobami za tým účelom, aby sa 
pokúsil násiHm odtrhnút' Slovensko a privtelit' ho kcudziemu štátu, a že 
za týmže účelom vošiel v priamy styk s cudzími činitefmi, najma s M., 
N. a O. vT. 

Krajský súd ústil skutkový stav, ktorý sa v podstate shodoval so skut· 
kovým stavom, na ktorý sa opierala táto obžaloba, nevidel však v konaní 
obžalovaného dostatočne vyjadrený úmysel spolčiť sa, vojst' vo styk s uve
denými osobami za tým účelom, aby sa pokúsil odtrhnúť Slovensko od 
ČSR., spoznal však, že činnost' obžalovaného, z klorej obžaloba vyvodila 
spolčenie a priamy styk s cudzími činitel'mi, bola takého rázu, že znej' 
nepochybne vyplývalo vedomie obžalovaného o zločinnom podniku, klorý 
obžalovaný úmyselne neoznámil. 
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Pri posúdení totožnosti činu záleží na tom, aby išlo o tenže prí"beh, 
ktorý podfa názoru obžaloby je trestný. 

Podfa § 325, odst. 1, 2 tr. p. prislúcha súdu, aby žalovanú činnost' 
obžalovaného podl'a zákona podriadi1 pod právne ustanovenie trestných 
zákonov, pričom je viazaný návrhom žalobcovým len 1'0 do zažalovanéhu 
činu a nie 1'0 do jeho právnej kvalifikácie. Súd móže ;pri tom hfadet' aj na 
skutkové okolnosti, na ktoré žalobca nehfadel, alebo ktoré nove vyšly na 
javo, len, ke~ tým ~ie)e dotknutá totožnost' činu a ide o ten istý zákonom 
chráneny pravny zau]em. 

Zákonom chránený právny záujem v súdenom prípade bolo zamed· 
zenie príprav o republiku, resp. prevedenia samého úkladu a tento může 
byť dotknutý nielen činnou účast'ou na samých prípravách, ale i neozná· 
mením tohoto zločinného podniku. Neporušuje tedy zásadu skutkovej to· 
totožnosti, keď súd pri rovnakom vedomí obžalovaného, že ide o prípravu 
úkladov o republiku, tedy o čin v § 2 zák. čís. 50/1923 Sb. z. a n. uve· 
dený, kvalifikoval úmyselné neoznámenie zlo.činného podniku, akonáhle 
odpadlo podriadenie činu obžalovaného pod § 2 zák. čís. 50/1923 Sb. 
z. a n., ako zločin podl'a § 12, čís. I, odst. 2 zák. na ochr. rep. Nepri· 
chádza v úvahu u tohoto obžalovaného ani ustanovenie § 27 zák. na ochr. 
rep. hfadiac na to, že § 12 v tomto ustanovení nie je uvedený a preto 
ustanovenie o účinnej fútosti pre zločin podfa § 12 zák. na ochr. rep. 
neplatí. - - - -

V časti generálnou prokuratúrou zadržanej treba priznat' oprávnenie 
zmatoČllej sťažnosti verejného žalobcu, podanej z dovodu § 385, čís. lb) 
tr. p. proti výroku, ktorým holi obžalovaní O. a B. odsúdení pre zločin 
podfa § 2, odst. I zák. čís. 50/1923 Sb. z. a n. s pominutím kvalifikácie 
aj podfa § 18, odst. 3 zák. čís. 126/1933 Sb. z. a n. 

Prečin podfa § 18, odst. 3 zák. čís. 126/1933 Sb. z. a n. je formál· 
nym tlačovým deliktom a chráneným právnym statkom nie je tu Čsl. 
štát priamo, ale tlač sama. Prečin tento neni deliktom obsahovým a po· 
rušenie poriadkových predpisov tlačových podfa zák. čís. 126/1933 Sb. 
z. a n. nie je nezbytnou podmienkou spáchania zločinu podfa § 2 zák. 
čís. 50/1923 Sb. z. a n. a preto tieto činy nie sú ani v pomere prostriedku 
k vykonaniu činu v súdenom prípade. U zločinu podfa § 2 zák. čís. 50/ 
1923 Sb. z. a n. nie je nutné, aby zároveň boly porušené aj predpisy cit. 
tlač. zákona. 

Keď však boly porušené dva zákony v ustanoveniach chrániacich 
různe právne statky, ide o súbeh trestných činov podl'a § 96 tr. z. a nie 
o ideálny súbeh, tedy v súdenom prípade o jeden a ten istý trestný čin, 
ktorým bolo porušené niekofko ustanovení trestného zákona, ako to do· 
vodzujú nižšie súdy. 

Poneváč časopisu "Rakúsky Slovák« bola odňatá doprava do re· 
publiky výnosom ministerstva vnútra z 2. septembra 1933, čís. 59.0411 
1933 a tento výnos bol 8. septembra 1933 v Úradnom liste aj vyhlásený, 
bolo treba vyhovef zmatočnej sťažnosti verejného žalobcu, domáhajúcei 
sa kvalifikácie činov týchto obžalovaných aj podfa § 18, odst. 3 zák. 
čís. 126/1933 Sb. z. a n. a v dosledku toho zrušif rozsudok odvolacieho 
súdu aj vo výroku o treste a tento im znova vymerat' s použitím § 96, 
98 tr. z. . 

Trestní rozhodnuti XIX. 2 
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čís. 5790. 

Keďže trest káznice stanovený v § 349, odst. 1 tr. zák., nemože byť 
so zretel'om na ustanovenie § 100 tr. zák. predl'žený, je priťažujúcou 
okolnosťou, dopustil-li sa pachatel' v dvoch prípadoch zločinu lúpeže 
kvalifikovanej podľa § 349, odst. 1 čís. 2 tr. zák. 

Súčasné prechovávanie loveckej pušky, revolveru a vojenskej kara, 
bíny nel'ze kvalifikovať za dvojnásobný prestupok podl'a § 6 nar. min. 
preds. čís. 5476:1914 M. E. a prestupok podl'a § 34 tr. zák. prest., ale 
íde len o jeden prestupok podl'a § 6 cit. nar. 

(Rozh. zo diía 12. januára 1937, Zrn IV 560/36.) 

N a j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti obžalovaným zo zločinu lú
peže vyhovel zmatočnej st'ažnosti verejného žalobcu, uplatnenej na zá
klade § 385, čís. 3 tr. p., z tohoto dovodu zmatočnosti 2\ruši1 rozsudok 
porotného súdu vo výrokoch o hlavných trestoch, vymeraných obžalova
ným; z povinnosti úradnej z dovodu zmatočnosti podfa § 385, čís. I b) 
tr. p. zrušil rozsudok porotného súdu, pokiaf trestné činy obžalovaného 
A., spáchané neoprávneným držaním zbraní, boly kvalifikované ako dvoj
násobný prestupok podfa § 6 nar. min. preds. Čí's. 5476/1914 M. E. 
a prestupkom podfa § 34 tr. z. o prest., a kvalifikoval tieto činy obžalo
vaného A. len ako prestupok podl'a § 6 nar. čís. 547611914 M. E. V do
sledku toho vymeral najvyšší súd obžalovaným znova tresty. 

Z dovodov: 

Verejný žalobca uplatňuje d6vod zmatočnosti podl'a § 385, čís. 3 
tr. p. preto, že obžalovaným bol vymeraný hlavný trest s použitím 
S 92 tr. z. 

Zmatočná sfažnost' verejného žalobcu je základná. Obžalovaným 
všetkým pol'ahčuje doznanie. - - -

Prifažuje obžalovaným zvlášte to, že tvorili organizovanú a nebez
pečnú lúpežnú tlupu, ozbrojenú pri každom z dvoch činov životu vefmi 
nebezpečnými strelnými zbraňami, spósobi1i pri každej z lúpeží ťažké 
poškodenie tela viac osobám, páchali činy zákerne, v noci, s veI'kou 
surovosťou a odvahou a krome toho, nakol'ko zákon v § 349, odst. I Ir. 
zák. stanoví už na jeden zo spáchaných činov sadzbu káznice od 10-15 
rokov ktorá podl' a § 100 tr. z. nemože byť predl'žená, obžalovaným, vy
jmúc 'B., priťažuje aj okolnost', že sa dopustili vo dvoch prípadoch zlo
činu lúpeže rovnako kvalifikovaných podfa § 349, odst. I, čís. 2 tr. z. 

Poneváč však naproti týmto priťažujúcim okolnostiam nie sú naj
vyšším súdom uznané pofahčujúce okolnosti ani početnosťou, ani závaž
nosťou v takej prevahe,že by aj najnižšia výp~era trestu n? č!n zákon.om 
stanoveného bola nepomerne pnsna,preto mylll sa porotny sud a zavlilll 
zmatok podfa § 385, čís. 3 tr. p., keď vymeral obžalovaným tres.t s po
užitím mimoriadneho zmieriíovacieho práva podl'a § 92 tr. z. V dosledku 
toho bolo trcba zmiitočnej st'ažnosti verejného žalobcu vyhoveť, rozsudok 
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porotného súdu vo výmere hlavných trestov obžalovaných podfa 1. odst. 
~ 33 por. nov. zrušiť a s použitím § 91 tr. z. im znova vymerať hlavné 
fresty, ktoré sú primerané ich vine. 

Pri preskúmaní veci z úradnej povinnosti spoznal najvyšší súd, že 
trestné činy obž~lovaného 1;., spáchané neol?rávnenýr,n ,držan.ím zbraní, 
boly porotným sudom nespra~e kvallhkovane ako dvoJn~obny prestupok 
podl'a § 6 nar. mm. preds. els. 5476/1914 M. E. a tlez ako prestupoli 
podl' a § 34 tr. z. o prest. 

Citované nariadenie čís. 5476/1914 lvi. E. má na mysli nielen jednu 
zbraň ale i viac takýchto zbraní neoprávnene držaných a preto multipli
cita n~oprávnene držaných zbraní nezakladá multiplicitu prestupkov po
dl'a počtu držaných zbraní. 

Krome toho poneváč skutková podstata prestupku podl'a § 34 pl'. 
tr. z. je v pod~tate absorbovaná sl~utkovou 'podstatou pr~stueku podl'~ 
§ 6 nar. čís. 5476/1914 M. E. - co vysvlta aj z § 27 zak. cl. ,LXIII! 
1912 - a poneváč prestupok podl'a § 6 nar. min. preds. čís. 5476/1914 
trestá sa prísnejšie než prestupok podfa § 34 pr. Ir. z., je treba v smysle 
§ 95 tr. z. kvalifikovat' ako jednotný čin to, že obžalovaný bez povolenia 
držal krome loveckej pušky a revolveru aj vojenskú karabínu. 

Kvalifikovaním činu obžalovaného A. ako dvojnásobného prestupku 
podfa § 6 nar. min. preds. čís; 5~76/191,4 lvi:. E. a pre,stupku po~~a § 34 
pr.tr. z. sposobil tedy porotny sud vecny zmatok podl a § 385, crs. I b) 
tr. p., ktorý podfa posl. odst., tohoto ,§ Ire~a bral', nakofko bol ':' ~~: 
prospech obžalovaného, do ohladu z uradneJ POVll.rnOStl. Preto ~alvyss~ 
súd pokračujúc podl'a 1. odst. § 33 por. nov. kvalIfIkoval uvedene trestne 
činy obžalovaného A. ako jeden prestupok podfa § 6 nar. min. preds. 
čís. 5476/1914 M. E. 

čís. 5791. 

Právo domác! kázně podle čeledního řádu ze dne 7. dubna 1866, 
čís. 11 z. z. pro čechy, neopravňuje k omezování osobní svobody (§ 93 
tr. zák.) čeledi. 

(Rozh. ze dne 13. ledna 1937, Zrn I 1350/36.) 

N e j vy š ší s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel uznán 
vinným zločinem veřejného násilí podle § 93 tr. z. 

Zdůvodů: 

S hlediska zmatků čís. 9a), b) [správně jen 9a)] a 10 § 281 tr. ř. 
vytýká stížnost že nalézací soud po právní stránce pochybil, shledav 
\" jednání obžalovaného skutkovou podstatu zločinu veřejného násilí po
dle § 93 tr. z. a že nanejvýše by tu mohlo jíti o přestupek útisku. Právní 
námitky stížnosti neobstojí a nejsou ani provedeny po zákonu (§, 288, 
odst. 2 čís. 3 tr. ř.) pokud stížnost při doličování hmotněprávních 
zmatků' nevyChází z toho, co po skutkové stránce zjistil nalézací soud. To 

2' 
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platí především, pokud stížnost po objektivní stránce namítá, že nešlo 
G omezování osobní svobody, poněvadž se dotčené oso~y do komory 
uzamkly na klíč samy a chtěly místnost opustiti teprve o Y212. hod. do
poledne, kdy stěžovatel stejně jim otevřel. Při tom stížnost nedbá závaz
ného rozsudkového zjištění, že když stěžovatel po 10. hod. dopol. dveře 
komory, v níž byly jeho děvečky se svými milenci, zvenčí zatarasil tak, že 
nebylo možno je otevříti, uvěznění se pokoušeli otevříti dveře a dostati se 
ven, načež stěžovatel je vyzval, aby násilím dveře neotvírali, že ručí za 
případné poškození, dále že cizí čeledínové (A. a B.) chtěli o II. hod. 
odejíti a že stěžovatel, uvolniv o l'j 12. hod. dveře, nechtěl je pustiti, na
opak se svým čeledínem se snažil je zadržeti. 

Ustanovení § 93 tr. zák. arci předpokládá svémocné věznění člověka, 
nad nímž pachateli podle zákona žádné moci nepřísluší. Avšak stížnosti 
nelze přisvědčiti, pokud s tohoto hlediska namítá, že šlo o čeleď obža
lovaného a že podle čeledního řádu ze dne 7. dubna 1866, čís. liz. z. 
pro čechy byl stěžovatel nejen oprávněn, ale i povinen, aby dohlížel nad 
mravností a chováním čeledi a aby čelil zjištěným nemravnostem. Právo 
domácí kázně neopravňovalo stěžovatele k tornu, by zjištěným způsobem 
zasahoval do osobní svobody, zvláště když v příčině A. a B. ani nešlo 
o jeho čeleď, nýbrž o osoby v poměru k němu cizí. Ostatně ani tu stížnost 
nevychází ze souhrnu rozsudkových zjištění, podle nichž stěžovatel 
o návštěvách mužů u děveček věděl již delší dobu a říkal děvečkám, že 
jim strhne s platu za každou takovou návštěvu 5 Kč za poškození peřin, 
a podle nichž stěžovatel zatarasiv dveře komory, kde byly děvečky se 
svými milenci, dále nic nezářídil, zejména nepřivolal sestru jedné z dě
veček, jak se hájil. 

Po subjektivní stránce skutková podstata zločinu podle § 93 tr. zák. 
nepředpokládá zvláštní zlomyslnost, nýbrž vyžaduje jen vědomí pachate
lovo, že 'bezprávně omezuje jiného na osobní svobodě a že napadený po
ciťuje jeho jednání jako omezení své volnosti v pohybu. Že tomu tak bylo' 
v souzeném případě, nalézací soud ze zjištěných skutečností bezvadně 
usoudil a stížnost se ani nep()kouší dokázati mylnost tohoto úsudkn na 
podkladě všech zjištění, o něž se opírá kladný závěr napadeného roz
sudku. Bylo proto zmateční stížnost z části jako po zákonu neprovede· 
nou, jinak jako neodůvodněnou zamítnouti. 

čís. 5792. 

Vnikol-Ii vinnik neoprávnene násilím do bytu poškodenej osoby, vy
hrážajúc jej pri tom zabitím, nel'ze túto vyhrážku kvaliiikovať samo
statne za prestupok podl'a § 41 tr. zák. prest.; je absorbovaná už skut
kovou podstatou zločinu podl'a § 330 tr. zák. 

<Rozh. zo dňa 13. januára 1937, Zrn !ll 549/36.) 

N a j vy Š š í s ú d v trestnej veci pre zločin porušenia domáceho 
fJokoja atď. vyniesol rozsudok, ktorým odmietol zmatočnú sťažnosť ob
žalovaného; z dóvodu zmatočnosti označeného v § 385, čís. I b)tr. p. 
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z moci úradnej zrušil však rozsudky oboch súdov nižších stolic, nakofko 
čin obžalovaného bol kvalifikovaný aj za prestupok podra § 41 tr. z. 
o prest., ruto kvalifikácin pominul a kvalifikoval čin obžalovaného len 
za prečin - v smysle § 20 tr. z. namiesto zločinu - porušenia domáceho 
pokoj a podra § 330 tr. z. 

Z dóvodov: 

Pri preskúmaní veci zbadal najvyšší súd toto: Súdy nižších stolíc 
kvalifikovaly čin abžalovaneno na miesto zločinu s ohYadom na § 20 tr. 
z. ako prečin porušenia domáceho .pokoja podra § 330 tr. z. v súbehu 
podra § 96 tr; z. s prestupkom podra § 41 tr. z. o prest. Táto kvalifikácia 
činu je mylna. 

Zločinu podra § 330 tr. z. sa dopustí, kto vnikne do bytu iného bez 
ieho privolenia bezprávne, násilím, hrozbou alebo s použitím falošných 
krúčov. Poneváč obžalovaný sa vyhrážal zabitím pri vniknutí do bytu 
poškodenej, zrejme aby zlomil jej odpor, patria vyhrážky ku skutkovej 
podstate zločinu porušenia domáceho pokoja, sú ňou absorbované, a ne
fze tieto vyhrážky kvalifikovať aj za prestupok podra § 41 tr. z. o prest. 
podr a výslovného znenia § 330 tr. z. iná kvalifikácfa by bola možná len 
v tom prípade, keby tu bol taký čin, ktorý ·sa trestá prísnejšie než zločin 
podra § 330 tr. z. Mýlily sa tedy súdy nižších stolíc v neprospech obža
lovaného, keď kvalifikovaly jeho čin aj za prestupok podra § 41 tr. z. 
o prest. Je tu dóvod zmatočnosti podr a § 385, čís. I b) tr. p., na ktorý treba 
bradeť z povinnosti úradnej. Preto pokračoval najvyšší súd podra § 33, 
odst. I por. nov. a pominul kvalifikáciu podra § 41 tr. z. o prest. 

čís. 5793. 

Prečin ťažkého poškodenia na tele nie je absorbovaný prečinom na-
8ma proti orgánu vrchnosti. 

<Rozh. zo dňa 13. januára 1937, Zm IV 771136.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci pre prečin násilia proti orgánu 
vrchnosti čiastočne odmietol a čiastočne zamieio! zmatočnú sťažnosť 
obžalovaného. ' 

Z dóvodov: 

Mylný je názor sťažovaterov, že kvalifikácia činu je preto mylná, 
lebo prečin ťažkého poškodenia na tele je vraj absorbovaný prečinom ná
silia proti orgánu vrchnosti, nemohol byť tedy vraj zvlášť ustálený. Pre
čin násilia proti orgánu vrchnosti je dovfšený už násilím, alebo nebez
pečnou hrozbou proti orgánu vrchnosti cierom prekážania tomuto v ta
kom výkone jeho povolania, ktorý je po práve. Právny statok, hájený § 4 
zák. čl. XL: 1914, je v podstate úradná antorita orgánu vrchnosti. Tým, 
,že obžalovaný napadal aj tel e s n ú i nt e g.r i t u poškodenéhoa 
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s ním úmyselne zle nakladal, dopustil sa už ď alšieho trestného činu, 
totiž prečinu ťažkého poškodenia na tele, lebo vedome napadol aj iný 
právny statok, než ktorý je chránený § 4 zák. čl. XL:1914. Nejde tu tedy 
výlučne o porušenie viac ustanovení trestného zákDna v smysle § 95 tr. z. 

čis. 5794. 

Zákonný článok XV:1899 (o súdnictve vo veciach volieb členov Ná
rodnébo shromaždenia) platí aj pri teraz platnom usporiadaní volieb 
podl'a kandidátnych listin volebných strán a skupin. 

»Vykonávanie vlivu na výsledok volby« je už v pod por o van i 
niektorej strany. 

Pri p r e čin och v smysle zákona čis. 123/1931 Sb. z. a n. štátne 
viizenie nie je zákonným trestom (§ 1, odst. 1, čis. 2, § 9, odst. 2 cit. 
zákonal. 

(Rozh. zo dňa 16. januára 1937, Zrn lil 558/36.) 

Na j vy Š š í s ú d v trestnej veci pre prečin podYa § 170 zák. čl. 
XV:1899 zamietol zmatočnú sťažnosť obžalovaného; súau prvej stolice 
uložil, aby podYa § 505, posl. odst. tr. por. dodatočným usnesením určil, 
v jaký druh trestu na slobode má byť premenený uložený vedYajší trest 
peňažitý. 

Z dóvodov: 

Obžalovaný, zastúpený zvoleným obhájcom, uplatnil vo zmii!očnej 
sťažnosti dóvody zmatočnosti podYa § 385,Čís. 1 a), 3 tr. p. 

Pod prvým z nich dovodzuje zmatočná sťažnosť beztrestnosť činu 
obžalovaného predovšetkým tak, že sa z jednotlivých odstavcov a viet 
z prečítaných letákov snaží dokázať, že obžalovaný nimi nepósobil nij::ťk 
na výsledok volieb, ale podYa svojej povinnosti ako farár hlásal kalolíc, 
kemu ponimanil.l odpovedajúci svetový názor, poučoval o dOležitosti vo
lieb a zdorazňoval potrebu jednotnej strany všetkých kalolíkov pre 
udržanie jednoty v kultúrnych otázkach. Tvrdí ďalei, že trestné ustano
venia § 170 zák. čl. XV: 1899 treba aplikovaf v duchu zákonných usta
novení o čistote volieb, na ochranu ktorých bol vydaný, totiž voHeb upra
vený'ch zákonnýmčlánkom XXXlIl:1874, v ktorom sa volily osoby podra 
ic'h osobných kvalít, kdežto teraz sa volí strana majúca istý svetový ná
zor. Konečne brojí proti názoru odvolacieho súdu, akoby agitovanie pre 
katolícke strany smerovalo proti stranám socialistickým a strane agrárnej .. 

Tieto námietky zmatočnej sťažnosti sú bezzákladné. Povahu vyjadre
nia obžalovaného v smere § 170 zák čl. X'V:1899, či totiž smerovalo 
k tomu, aby bol vykonaný vliv na výsledok vorby, treba posudzovať z cel
kového jeho obsahu; ten však aj podra toho, čo obžalovaný pripúšťa, 
smeroval k tomu, aby voličia, ku ktorým obžalovaný jako kňaz v kostole 
a vo shromaždení náboženského rázu hovoril, volili pri vorbách tie 
strany, ktoré na rozdiel od iných strán sú sposobilé uplatniť zásady a ná
zory určitého smeru, ktorým sa práve tieto strany odlišujú od iných strán, 

- 6ís. 5795-
23 

nemajúcich ich ~iele v svojom programe ale~o !~eto ciel~ prípadne priam~ 
potierajúcich. Zakon. zostal v I:latnoslt a ma ucmok aj pn tera~ platneJ 
ú rave volieb, lebo Jeho obecne ustanoveme, »aby bol vykonany vhv na 
vfsledok vorby« chráni celkom aj terajšie usporiadanie volieb podl'a 
kandidátnych listín volebných strán a skupín, v prospech ktorých alebo 
proti ktorým je ro~nako dobre možné u~čitým ~~ej~vo!" p:osobit: tak~ aby 
to malo vliv na vysledok voheb. Konecne stacl, ze Je aj podl a naJme
tok obžalovaného isté, že maly byť určité strany do volieb jeho prejavom 
podporené a ne.zále!í na tom, kto~é str~ny by !ým boly, poškodené; vyko
návanie vlivu Je uz v podpore mektorych stran, ktoru podporu obzalo
vaný sám priznáva, takže skutková podstata inkriminovaného trestného 
činu bola v jeho prejavu právom spoznaná. - - -

Vrchný súd opominul pri novom vymeraní hlavného trestu upraviť 
primerane ~j výrok o náhradnom treste za vedYajší .trest peňažitý; štá~ne 
vazenie urcene v prvom rozsudku, me Je pn precmoch v smysle zak 
čís. 123/1931 Sb. z. a n. trestom zákonným (srovn. § I, odsl. 1, čís. 2 
a § 9 odsl. 2 cit. zák). Preto bol daný sÍldu prvej stolice poukaz na roz
hodn~tie vo výroku uvedené. 

čís. 5795. 

Směnka prolongačni je směnkou samostatnou; k beztrestnosti padě
láni podpisu na prolongačm směnce nelze se dovolávati pravosti pod
pisů na směnce původ .. !. 

~e skutkové podstatě činu trestného podle §§ 401, 403, čís. 1 tr. zák. 
se nevyžaduje, aby se u osoby, již byla směnka předložena, skutečně 
též zdařil účel použiti padělané směnky (t. j. důkaz existence směneč
ného závazku podepsaných osob). 

<Rozh. ze dne 16. ledna 1937, Zrn IV 666/36.) 

N e j v y Š š í s o u d v trestní věci pro zločin falšování soukromé 
listiny podle §§ 401, 403, čís. I tr. z. odmítl zmateční stížnost obžalova
ného. 

Důvody: 

Obžalovaný uplatňuje proti odvolacímu rozsudku důvDd zmatečnosti 
podle § 385, čís. 1 a) tr. ř. na základě tří námitek: 1. že byl na základě 
zmocnění M. a N. oprávněn podepsati jejich jména na prolongační 
směnce; 2. že závazek jmenovaných osob nevznikl teprv uvedením jejich 
jmen na prolongační směnce, ale již jejich původními dobrovolnými pod
pisy na první směnce; 3. že úvěrní ústav ve V. musel věděti, že jména 
ta podepsal na směnce obžalovaný, což dovozuje obžalovaný z podob
Gosti těchto podpisů s podpisem vlastním a z loho,že úvěrní ústav měl 
možnost tyto podpisy porovnati s původními pravými podpisy; není prý 
paděláním listiny, když majitel listiny o tom věděl. 

Zmateční stížnost je takto provedena způsobem odporujkím před
pisu § 33, odst. 3 por. nov., podle něhož je nejvyšší soud a tím důsledně 
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i stěžovatel povinen opírati, onen svoje rozhodnutí, stěžovatel pak zma
teční stížnost o skutečnosti zjištěné v odvolacím rozsudku. K bodu 1. 
však odvolací soud zjistí! úplný opak tvrzení obžalovaného a zmateční 
stížnost tu nepřípustně hodnotí výsledky důkazů v tom směru provede
ných. Okolnosti, ze kterých stěžovatel vychází pro právní závěry uplat
něné v bodech 2. a 3. nahoře vytčených, nížší soudy nezjistily a není tu
díž skutkového základu pro přezkoumání oprávněnosti uvedených práv
ních závěrů. 

Podotýká se jen, že není třeba tvrzené skutečnosti dáti zjišťovati po
stupem podle § 35, odsl. I por. nov., neboť nejsou rozhodné pro právní 
posouzení věcÍ. Směnka prolongační je směnka samostatná, jejím účelem 
je, ab)" jejím zřízením jakožto novací původní směnečné obligace zanikla 
práva a povinnosti ze směnky předchozí; nelze se tedy k beztrestnosti 
padělání podpisu na prolongační směnce dovolávati pravosti podpisů na 
na směnce původní. 

Ta okolnost, že by majitel směnky srovnáváním podpisů na směnce 
musel poznat, že všechny podpisy jsou od jedné osoby, nemění nic na 
vině této osoby, která jiné podpisy zfalšovala, neboť její trestný čin je 
naplněn už tímto zfalšováním podpisů a předložením směnky bance, 
v čemž je naplněn další znak uvedeného trestného činu, totiž použití 
směnky k tomu, aby tím byla dokázána existence směnečného závazku 
podepsaných osob. Nevyžaduje se, aby se tento účel použití směnky 
u osoby, které směnka byla předložena, skutečně též zdařil. Ze by však 
obžalovaný nesledoval podpisem a předložením směnky Úvěrnímu ústavu 
zmíněný účel, totiž aby na ní podepsané osoby byly ústavem považovány 
za směnečně zavázané akceptanty směnky, to ani sám netvrdií. Není proto 
třeba zjišf ovati ani okolnosti, na nichž je založena námitka 'Sub 3. vy
tčená. Zákonem vyloučená zmateční stížnost byla podle § 434, odsl. 3 tr. 
ř. odmítnuta. 

čís. 5796. 

Trestní řád nepředpisuje v § 322, odst. 1, aby byla vždy dána o okol
nostech přitěžujících a polehčujících zvláštní otázka, nýbrž ponechává 
podle § 323, odst. 2 tr. ř. soudu úplnou volnost v úpravě otázek, ze
jména které skutečnosti se tu mají shrnouti do jediné otázky, nebo uči
niti předmětem otázek zvláštuích. 

Není proto důvodem zmatečnosti podle § 344, čís. 6 tr. ř., spočí
vajícím v porušeDípředpisu obsaženého v § 322, odst. 1 tr. ř., byly-Ii 
takové skutečnosti pojaty do hlavní otázky a tak se staly předmětem 
výroku porotcu. 

Padělal-Ii vinníkpeníze potom, co byl podle zákona čís. 562/1919 
Sb. z. a n. podmíněně propuštěn po odpykání dvou třetin trestu ulože
ného pro některý zločin podle zákona čís. 269/1919 Sb. z. ~ n., jsou tu 
podmínky pro použiti vyšší trestnl sazby podle § 1, odst. 2 tohoto 
zákona. 
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Ustanovení § 3 zákona čís. 131/1867 ř. z. o zostření trestu těžkého 
(f doživotního) žaláře v náhradu za zrušené držení odsouzeného v žele

. zech plati pro celý obor hmotného práva trestního. 

<Rozh. ze dne 18. ledna 1937, Zm I 1244/36.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
obžalovaného do rozsudku krajského jako porotního soudu, jímž byl 
obžalovaný uznán vinným zločinem podle § 1, odsl. 2 zák. ze dne 22. 
května 1919, čís. 269 Sb. z. a n. a přestupkem proti veřejným zřízením 
a opatřením podle § 320 a) tr. z.; vyhověl zmateční stížnosti státního 
zastupitelství a zamítnuv odvolání obžalovaného z výroku o trestu, vy
slovil že se podle § 3 zák. čís. 131/1867 ř. z. trest doživotního těžkého 
žalář~ obžalovanému zostřuje postem čtvrtletně. 

Z důvodů: 

Zmateční stížnost obžalovaného dovolává se zmatků čís. 6 a II 
§ 344 tr. ř. 

S hlediska zmatku podle § 344, čís. 6 tr. ř. vytýká zmateční stížnost 
předně porušení ustanovení § 320, resp. § 322, odsl. I tr. ř., které 
spatřuje v tom, že porotní soud neprávem pojal do první hlavni otázky 
okolnost, že si obžalovaný odpykal trest, uložený mu za zločin podle zá
kona o padělání peněz ze dne 22. května 1919, čís. 269 Sb. z. a n., 
a neučiní! tuto okolnost předmětem zvláštní othky eventuální podle 
§ 320 tr. ř., nebo dodatkové podle § 322, odst. I tr. ř., podle toho, zda 
dlužno za to míti, že druhý odst. § I cít. zák. obsahuje zvláštní skutkovou 
podstatu, nebo pouze stanoví zvláštní okolnosti přitěžující pro skutkovou 
podstatu, vymezenou v odstavci prvním § I cil. zák. 

Především se zdůrazňuje ve smeru právním, že jde v § I cit. zákona 
pouze o jednu skutkovou podstatu, která jest uvedena v prvém odst. 
§ I; odsl. druhý a třetí obsahují pouze zvláštní okolností přitěžující 
a polehčnjící, podmiňující různé vyšší, resp. nižší sazby trestní. 

V prvém odstavci § I jest obsažena trestní sazba pro ony případy, kde 
tyto jmenovitě uvedené přitěžující nebo polehčnjící okolností nepřichá
zejí v úvahu. 

Podle obžaloby kladlo se obžalovanému za vinu, že se dopustil p'adě· 
lání peněz, ač byl již odsouzen pro některý zločin podle zák. z 22. května 
1919, čís. 269 Sb. z. a n., a trest si odpykal. 

Pravidlem je, že má býti dána porotcům dodatková otázka o okol
Ílostech přitěžujících, nebo polehčujících, zakládají-li takovéto okolnosti 
po zákonu změnu trestní sazby nebo druhu trestu (§ 322, odst. I tr. ř.). 

Leč trestní řád nepředpisuje v § 322 tr. ř., aby byla dána o takových 
okolnostech v ž d y z v I á š t n í otázka, nýbrž § 322, odst. 2, pone
chává soudu úplnou volnost v úpravě otázek, zejména v tom směru, které 
skutečnosti se mají shrnouti do jediné otázky nebo mají býti předmětem 
otázek zvláštních. 
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Byla-li tedy pojata do otázky hlavní i okolnost, týkající se předcho
zího potrestání a odpykání trestu, byla tato okolnost učiněna předmětem 
zjištění porotců ve smyslu uvedených předpisů a porotci měli možnost při 
kladné odpovědi na otázku vyloučiti tuto okolnost. Neobstojí tedy výtka 
zmateční stížnosti v tomto směru s hlediska čís. 6 § 344 tr. ř. vzneseni. 

Přisvědči1i-li porotcové k této otázce v celku, zjistili i přitěžující okol
nost podle § I, odst. 2 cit. zák. a nevykročil tudíž první soud z mezi zá
konné sazby, uloživ stěžovateli trest doživotní podle § I, odst. 2 zákona 
čís. 269/1919 Sb. z. a n. Nelze proto zmateční stížnosti s hlediska 
zmatku čís. 12 § 344 tr. ř. v tomto směru přiznati úspěch. 

Zmatek čís. II § 344 tr. ř. nepřichází vůbec v úvahu, kdyžtě nejde 
o nesprávnou subsumpci, nýbrž o použití trestní sazby, založené na při
těžujících okolnostech v zákoně jmenovitě uvedených. 

Názoru zmateční stížnosti, že si obžalovaný trest »neodpyka1«, když 
po odpykání dvou třetin trestu byl propuštěn, nelze přisvědi'iti. 

Stanovení přísného trestu podle § I, odst. 2 cit. zák. má svůj zákonný 
důvod v tom, že zasluhuje nejpřísněj.šího trestu ten, koho nenapravilo ani 
předchozí odsouzení pro uvedený zločin, ani výkon tohoto trestu. 

Podmíněné propuštění má pak svůj základ v myšlence a v předpo
kladu, že účelu trestu, totiž polepšení pachatelova, bylo dosaženo již 
v dřívějším stadiu, nežli odpykáním celého trestu, a že tedy výkonu 
zbytku trestu není třeba. 

Byl tedy zákonem čís. 562/1919 Sb. z. a n. stanoven nový Způsob 
provedení výkonu trestu a stačí proto pro odůvodnění vyšší sazby § I 
cit. zák. úplně, že takto podle předpisů trestního řádu ve spojitosti 
s předpisy zákona o podmíněném propuštění pro ve den Ý v Ý k o n 
t r es t u pachatele nenapravil a neodstrašil od spáchání nového zločinu 
téhož druhu. 

Tomuto výkladu zákona nebrání ani předpis § 14 zák. čís. 562/1 919 
Sb. z. a n., týkající se dodatečného výkonu zbytku trestu, neosvědčiHi s~ 
podmíněně propuštěný v době zkušebné, ani znění § 15 téhož zákona, 
podle něhož se pokládá trest - osvědčil-li se odsouzený ve zkušebné 
době - za odpykaný dnem, kdy byl trestanec podmíněně propuštěn. 
Vždyť sluší si uvědomiti toto: 

Jisto je, že by podmíněně propuštěný pachatel, jenž se osvědčil a te
p rve p o u p I v n u t í z k u š e b n é dob y se dopustil znovu zlo
činu podle zákona o padělání peněz, propadal přísnější trestní sankd 
podle § I, odst. 2 tdhoto zákona, t. j. trestu doživotnímu. 

Naproti tomu by spadal při odchylném nazírání, než uvedeno, pod
míněně propuštěný, jen ž sej i ž vez k u š e b n é dob ě znovu do
pustil padělání peněz, tedy člověk z kriminálního hlediska mnohem 
trestuhodnější a nebezpečnější, pouze pod mírnější sazbu odst. I § I zák. 
čís. 269/1919 Sb. z. a n. od 10-15 let. Tento důsledek zajisté neměl na 
n;ysli zákonodárce, stanoviv instituci podmíněného propuštění, a pod
porují tedy i tyto úvahy správnost uvedeného výkladu pojmu »odpykání 
trestu«. 

Zmateční stížnost státního zastupitelství, dovolávajíc se zmatku 
čís. 12 § 344 tr. ř., právem vytýká, že doživotní trest měl býti zostřen, 
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základě § 3 zákona z 15. listopadu 1867, čís. 131 ř. z., jímž bylo 
a to, ~:o držení odsouzeného k trestu těžkého ,žalář~ v. ž~~e,:ech , (§ ,l 6 

. zrus) naproti tomu však stanoveno obhgatorm zostrem tezkeho zalare. tr. z. , 
Toto ustanovení I;'1~tí pro celt ~?o,r hmotn~ho práva trestn~ho, ,t.e~y 

. ro zákony doplňi1jlCl nebo ZmenU]ICl skutkove ~o~sta~ trestnY'cJ1.cl~U, 
1 p d 'h trestním zákonu. Proto bylo zmatecm shznosh vere]neho 
uve enyc v , I v , .. ..' t' dl' ialobce vyhověno a tre~t obžalovanemu u ozeny pnmerene zos ren po t 

§ 3 zák. čís. 131/1867 r. z. 

čis. ,5797. 

P subjektlvnej stránke požáduje sa k trestnému činu podra § 12, 
" 1

0 
zákona na ochr. rep. úmyselné opominutie neoznámenia trestných 

c~nikOv, t. j. aby si bol obžálovanývedomý, že trestný podnik, ~á 
~bjektivne znaky zločinu vojenskej zrady, a aby ho prez to neoznam~l. 
. úmysel podporovať pachatel'a (§ 12, čis. 2 zákona na ochr. rep.) me 
. e ~otožný s úmyslom poškodiť štát ,(§ 29 cit. zák.); vyžadu je s~, aby 
J 'nnik jednal v úmysle podporovať pachatela, t. j. aby v tom umysle 
v~prekazil alebo neoznámil trestné podniky; neprekazenie alebo neozná
~enie bez tejto složky podporovania zakladá len skutkovú podstatu 
zločinu podl'a § 12, čis. 1 zákona na ochr. rep. 

K úmyselnému podporovaniu pac~atel'a nesta~i však akékol'vek j~.ho 
podporovanie, ale pOdporovani,e musl 5a sta~. prave~nou tres~nou. cm
nosťou, ktorá zakladá skutkovu podstatu zlocmu podla § 12 zákona na 
ochr. rep. 

<Rozh. zo dňa 19. januára 1937, Zrn IV 648/36.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci pre zločin neoznámenia trestných 
podnikov zamietol zmatočnú sťažnosť obžalovaného. 

Z dóvodov: 

Z dovodu zmatočnosti podfa § 385, čís. I a) tr. p. vytýka sťa~ovater 
najprv nedostatok objektívnych nál<;žitostí sku,t.kovej. pods~aty. Sťazovatef 
namieta že neni zistené či M. spachala zlocm vo]enske] zrady. Z E.oz' 
sudkov ~ižších stolíc vš~k plynie, že tieto zistily objektívne znaky zloc!~u 
\'ojenskej zrady podfa § 6, čís. 2, odst. 3 zákona~a oc~r.rep., I~bo n.lzsle 
súdy vzaly za preukázané, že M. bola v styku s clmtelmlCudze! .zpravo
dajskej služby vN. za účelmi vyzvedama .a vyzradema. Poneva,c sa ob
žalovaný ° týchto stykoch dozved~1 od same] , M., treb" !!lať za t,o, ze,sa tal' 
o tom dozvedel vierohodným sposobom. Namletka obzalovaneh~, ~e re~" 
M. nikdy nebral vážne a že jej údaje nepoY,ažoval za sp~f,ahhye data] 
aby na ich základe učinil oznámel}ie, neobst011 p~eto] p?TIeva; obzalovany 
bol svojím služebným predstavenym ,:a vyzvedacsk~ cmn~st M. upozor
rrený a preto nemohol mať pochybnosti o pravdlvosŤl udam M. 

ČO do úmyslu požaduje záko~ v § } 2, čís. I ~ák. na OChL rep. ún;v
selné opominutie oznámenia, t. ]. v sudenom pnpade, aby Sl bol obza-
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lovaný vedomý, že činnosl' M. vykazuje objektívne znaky zločinu vojen
skej zrady, a aby prez to nevykonal oznámenie, uložené mu ustanovením 
§ 12 zák. na ochr. rep. Že obžalovaný cez toto vedomie úmyselne neučiriil 
oznámenie, správne nižšie súdy dovodily, keď vzaly za dokázané že jeho 
úmyslom b?lo. zatajiť všetko,. ČO s,a dozv~del ?d M .. Tento ú~ysel je 
ostatne zreJmy aj z pnznama obzalovaneho, ze zatajil svojmu predsta
venému, že zná M. osob ne, poneváč 8a obával, že by musel doznaf in
tímne st:fky s ňou a i to, ČO mu sdelila o svojom styku s cudzími zpravo
dajskými orgánmi. 

čin obžalovaného bol kvalifikovaný aj podYa § 12, čís. 2 zák. na ochr. 
rep. preto, že obžalovaný konal v úmysle pachateYa podporoval'. Hra
diac na námietky obžalovaného, ktorý popiera úmysel sposobiť štátu 
škodu, treba uviesť, že úmysel podporoval' pachateYa nie je totožný 
s úmyslom poškodil' štát, o ktorom najmii hovorí § 29, čís. 1. zák. na 
OChL rep. ako o jednej z podmienok, aby Súd mohol uznať tiež na peňa
žitý trest. Preto 8Ú aj bezvýznamné námietky obžalovaného, ktorý chce 
poukazom na svoj povod, svoje vlastenecké pósobenie a najma na svoje 
zásluhy vylúčiť úmysel poškodil' štát, lebo sa mu taký úmysel nekladie 
za vinu. V § 12, čís. 2 zák. na OChL rep. sa vyžaduje, aby vinník jed-· 
n a I, to je, aby neprekazi! alebo neoznámil podniky v § 12 cit. zák. uve
dené v úmysle podpo;ovať pachatefa. 

Neprekazenie alebo neoznámenie bez tejto složky podporovania za
kladá len skutkovú podstatu zločinu § 12, čís. 1. cit. zák. K úmyselnému 
podporovaniu pachatef a nestačí však akéko Yvek podporovanie pacha
tefa, ale podporovanie musí sa stať práve onou trestnou činnosťou. klorá 
zakladá skutkovú podstatu zločinu podfa § 12 zák. na ochr. rep. spá~ 
chaného, to je opominutím prekazil' alebo oznámil' trestné činy v § 12 
zák. na ochr. rep. uvedené. Vychádzajúc z tohoto právneho hfadiska 
treba mať za to, že obžalovaný opominutím oznámenia úmyselne M. ,pod
poroval, lebo zistená skutočnosť, že obžalovaný opiitovne upozornil M., 
že ju četníci fotografovali a po nej pátrajú, poneváč ju upodozrievajú 
z vyzvedačslva, dokazuje, že obžalovaný zamýšYal poskytnúf M. pod
poru, aby nebola pre svoju vyzvedač8kú činnost zadržaná a unikla 
vrchnostenskému stíhaniu, aby trestné pokračovanie bolo zmarem' a ona 
zoslala beztrestnou. 

čís. 57~8. 

Ke skutkQvé PQdstatě zločinu PQdle § 105 tr_ zák. 
Skutečné svedeni ke stranicivl není náležitQsti skutkQvé PQdstaty 

zlQčinu podle § 105 tr. zák.; trestný je i ten, komu se nezdaří úmysl 
svésti úředníka ke stranictví nebQ k PQrušení úřední povinnQsti. . 

Jde-Ii 'O trvalé spojení mezi úplatcem a úředníkem, takže poskytnuté 
dary JSQU jen jednQtlivými články celkQvéhQ řetězu úplatků, stačl, byl-Ii 
dar PQskytnut PQ skQnčeni jednotlivých dllčich praci; v takQvém případě 
dar, jehQž částka je závislá na způsobu, jak se úředník zachQvá 
k úplatci, je nejen příslibem do budQucna, nýbrž i vyrQvnáním slibu, byť 
i jen mlčky zaručenéhQ předcházejícím chQváním úplatcQvým vůči úřed
ulku před jehQ rozhodnutím. 
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Jde 'O rQzhQdQvání věcí veřejných, týká-Ii se přípravy rQzhQdnuti dQ
týkajících se zájmů státních financí. 

pQměr skutkových podstat PQdle ~§ 2, 4 zákQna čís. 178/1924 Sb. 
z. a n. ke slmtlmvé PQdstatě zločinu podle § 105 tr. zák. 

Není PQskytňutím PQuhé úlevy PQdle § 2 zákQna čís. 178/1924 Sb. 
z. a n., nýbrž porušQváním úředních PQvinnosti PQdle § 105 tr. zák., 
jde-Ii 'O stranickQu blahQvůli úředníka vůči úplatci, jdQUcí na úkQr peč
IiVQsti prací prQváděných na drážním objektu, jak byla zajištěna předpi
sem a podmínkami zadávacího listu. 

Předpisy zákQna čís. 178/1924 Sb. z. a n. plati PQdpůrně v PQměru 
k předpisům §§ ]04, 105 tr. zál,. 

We skutkQvé PQdstatě zlQčinu podle druhé věty § 104 tr. zák. 

Skutková PQdstata zlQčinu podle druhé věty § 104 tr. zák. je napl
něna, jakmile úředník přijal dar (prospéch, příslib daru nebQ prQspěchu) 
za tím účelem, aby prQjevil při vyřizování svých úředních prací stra
nictví; není třeba, aby skutečně dQšlQ ke stranickému 'Obstarávání úřed
ních prací. 

VědQmé PQrušování dQzQrčích úkQlů ke škQdě státu {státních drah) 
není PQuhým stranictvím PQdle § 104 tr. zák., nýbrž je zločinem zneužití 
úřední mQci podle § 101 tr. zák. 

Ke skutkové PQdstatě zlQčlnu podle první věty § 104 tr. zák. 

Přijal-Ii úředntk, jenž kQná svůj úřad PQdle PQvinnQsti, dar jako 'Od
škodnění za práci přes čas, aby vyřídil urychleně účet úplatcův, jde 'O 
skutkQVQU PQdstatu. podle prvé věty § 104 tr. zák.; k trestnosti stačí při
jetí daru z dŮVQdu úřední činnosti; neni třeba, aby si úředník činil PQ
skytnuti daru podmínkQu svéhQ rozhodQváni a aby se jen tím dal PQ
hnouti ke konání své povinnQsti, nýbrž stačí pouhý vztah daru k úřed
nímu výkonu, který po daru následuje. 

Nejde 'O dŮ~Qd zmatečnQsti podle čís. 3 § 281 tř. ř., byla-Ii za svědka 
slyšena osoba, která byla před tím prQti předpisu § 241 tr. ř. přitQmna 
hlavnímu přeUčení. 

Napadá-Ii QdvQd obžalovanéhQ skutkQvá zjištění zprošťujicihQ roz
sudku formálními dŮVQdy zmatečnQsti, vybQčuje z mezí § 285, 'Odst. 1 
tr. ř. ObžalQvaný má však právo PQukázati ve svém 'Odvodu na fQrmální 
vady řízení nebo rozsudku jemu nepřiznivé. K PQukazům QdvQdu PQ 
skutkové stránce lze zrušovacímu soudu přihlížeti jen, jestliže by vzbu
dily závažné PQchybnosti o správnosti skutečnQstí, na nichž spočívá 
rozsudek (QbdQba § 362 tr. ř.). . 

(Rozh. ze dne 20. ledna 1937, Zm II 485/36.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamHI "mateční stížnost 
obžalovaného A. do rozsudku krajského soudu, pokud jím byl stěžova· 
tel uznán vinným zločinem svádění ke zneužití moci úřední podle § 1 O!'> 
11'. z.; naproti tomu vyhověl zmateční stížnosti státního zastupitelství. 
čelící proti výrokům rozsudku, jimiž byli obžalovaní B., C. a D. podlf 
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§ 259, ClS. 2 tr. ř. zproštěni obžaloby pro zločin podle § 104 tr. z. ;, 
obžalovaní A. a E. obžaloby pro zločin podle § 105 tr. z., zrušil v této 
části rozsudek nalézacího soudu a uznal obžalované vinnými: B., C. a D 
zločinem braní darů ve věcech úředních podle § 104 tr. Z., jehož se do
pustili tím, že jako úředníci čsl. státních drah při obstarávání svých 
úředních prací dali se svésti k nějakému stranictví, obžalovaného C 
kromě toho zločinem braní darů ve věcech úředních podle § 104 Ir. z., 
jehož se dopustil tím, že jako úředník čsl. státních drah při obstarávání 
svých prací úředních v listopadu nebo prosinci 1926 úřad svůj sice podle 
povinností konal, av.šak aby jej konal, přijal dar 300 Kč od obž. A.; ob· 
žalované A. a E. zločinem svádění ke zneužití moci úřední podle § 105 
tr. Z., jehož se dopustili tím, že úředníky čsl. státních drah v případech 
rozhodování ve věcech veřejných hleděli dary svésti ke stranictví. 

Z důvodů: 

Ke zmateční stížnosti obžalovaného A.: 
Zmatek podle čís. 3, § 281 tr. ř. spatřuje stížnost v tom, že M. byl 

před svým svědeckým výslechem přitomem jednání při hlavním přelí
čení. Neprávem. Ač z předpisu § 241 Ir. ř. vychází, že osoby slyšené při 
hlavním přelíčení jako svědci nemají býti přítomny jednání až do doby 
<;vého výslechu, a zákon v odst. 2 tohoto paragrafu určuje z pravidla 
platného i pro znalce výjimku jedině pro znalce, nezakládá porušení to· 
hoto formálního opatření zmatečnost řízení, tím méně, když se stalo se 
souhlasem stran (viz protokol o hlav. přelíčení). Dovolil~li předseda 
soudu v průběhu hlavního přelíčení, aby M. podával k jednotlivým bo
dům z důvodu přehlednějšího vyčerpání obsáhlé látky, ihned informa
tivní výklady, neodpovídá sice tento postup zákonu, avšak nebyl tím po
rušen žádný z takových předpisů, jichž šetřiti zákon výslovně ukládá 
pod neplatností a jež jsou v čís. 3, § 281 tr. ř. výčetmo uvedeny. Bvlo, na 
stěžovateli, aby se ohradil proti výslechu M. k bodům, které se ho týkaly, 
a zajistil si tak formální zákonný předpoklad pro uplatnění zmatku 
podle čís. 4, § 281 tr. ř. V protokole o hlavním přelíčení není záznamu, 
že by obžalovaný A., pokud Se týče jeho obhájce, výslechu M. odporoval. 
Učinil t~k v souvislosti s výslechem obžalovaného C. pouze obhájce to
hoto. 

Tím pozbyly půdy a opodstatněnosti stejné výtky činěné stěžovatelem 
i proti osvobozující části rozsudku. Bude ještě později uvedeno, zda a 
pokud má obžalovaný právo doličovati formální zmatky rozsudku sice 
ho osvobozujícího, avšak napadeného zmateční stížností státního zastu
pitelství. 

Jako zmatečnost podle § 281, čís. 3 tr. ř. vytýká zmateční stížnost 
dále porušení předpisu § 260, čís. I a 2 tr. ř., postrádajíc ve znění enun
ciátu rozsudku »v letech 1926 až 1930 úředníka čsl. státních drah N. 
a úředníka čsl~ stát. drah O. v případech rozhodování ve věcech veřej
ných dary hleděl svésti ke stranictví n e b o vk poru~ení povinnos~ 
úřední«, a stejně i v rozsudkových důvodech ~fC1tost a la~nost ohle.~ne 
spáchaného trestného skutku; pro tuto styhsacl rozsudkoveho enunClatu 
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vytýká zároveň s hlediska zmatečnosti podle § 281, čís. 5 tr. ř. nejasnost 
a~neúplnost soudního výroku o rozhodných skutečnostech. Stížnosti nelze 

. přisvědčiti 
Zákon uvádí v § 105 tr. z. právní pojmy »stranictví« a »porušení 

úřední povinnosti« vedle sebe a nestaví je do protikladu. Porušení úřední 
povinnosti je pojem širší, kdežto stranictví jakožto protiklad naprosté 
nestrannosti, úředníkům zvláště za povinnost uložené (srovn. na př. § 21 
služ. pragm. čís. 15/1914 ř. z. a § 46 soud. instr. čís. 81/1853), jest jen 
jednou z více možných forem porušcní povinnosti úřední, která při aktiv
ním podplácení nejčastěji v úv~hu přichází vzhledem na příbuznost 
skutkových podstat zločinů podle § 105 a § § 5 a lOl tr. z. Položil-ii 
rozsudek mezi oba zmíněné právní pojmy slůvko »nebo« na způsob 
textu zákona, zřejmě má tu n'.! mysli, jak vysvítá z důvodů rozsudku, 
stranictví jakožto jeden ze způsobů porušení 
ú ř e dní p o v i n n o s t i ú ř e dní k ů stěžovatelem uplácených. Po
něvadž znění rozsudku neponechává v žádném směru pochyby o tom, 
kterým činem nalézací soud shledal obžalovaného vinným, ani který 
trestný čin spatřuje ve skutečnostech uznaných za prokázané, jimiž byl 
obžalovaný uznán vinným, totiž zločin podle § 105 Ir. z. spočívající ve 
svádění veřejných úředníků v případech rozhodování ve věcech veřejných 
dary k porušení jejich povinnosti úřední, a t o ke stranictví, je výtka 
zmateční stížnosti o porušení předpisu § 260, čís. I a 2 tr. ř. a o zma
tečnosti rozsudku podle § 281, čís. 3 tr. ř., příp. též podle čís. 5 zcela 
bezdůvodná. 

Zmiňuje-li se stržnost o možnosti toho, že N. a O. přijímali poskyto
vané dary jen jako nezávadné uznání za svoji činnost a že se sami snad 
ani přijímáním darů (patrně v důsledku přijetí darů) stranictví nebo po
rušení úředních svých povinností nedopustili, nedbá jednak opačných 
zjištění a úsudků prvého soudu v tomto směru, jednak však vychází též 
zde z vadného právního pojetí skutkové podstaty zločinu podle § 105 
tr. z., jež proniká i na jiných místech stížnosti při doličování hmotně
právní zmatečnosti, že by totiž skutková podstata zločinu podle § 105 
tr. z. vyžadovala s o u Č a s n é provinění uplácené osoby ve směru zlo
činu podle § 104 tr. z. Byť se í činnost, tvořící skutkové podstaty zločinů 
aktivního a paSivního uplácení ve smyslu §§ 104 a 105 tr. z., projevuje 
v podstatě jednotným, vzájemně se doplňujídm aktem dvou, totiž toho, 
kdo dar poskytuje (nabízí), a úředníka, který dar přijímá (přislíbiti si 
dá), není pro skutkovou podstatu zločinu podle § 105 tr. z. vůbec třeba 
souhlasné vůle obou stran tu jednajících. Beze zřetele k úmyslům a vnitř
ním úvahám úředníka přijímacího je ohledně úplatce vždy zcela samo
statně uvažovati, pokud se poskytnutí daru stalo v úmyslu svésti ke stra· 
nictví nebo k porušení úřední povinnosti. Vždyť podle doslovu odst. I je 
trestný i ten, komu se jeho úmysl svésti ke stranictví nebo k porušení po
vinnosti úřední nezdaří. 

Prováděj k uplatňované důvody zmatečnosti o právní vadnosti roz
sudku, pokouší se zmateční stížnost přenésti se přes základní skutková 
zjištění nalézacího soudu a podobně, jako to činí rozsudek ve své části 
osvobozující, napadené zmateční stížností státního zastupitelství, o čelIL! 
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bude jednáno níže, rozlDžiti na několik samostatných úseků stěžovatelovu 
trestnou činnost trvající po řadu let a projevující se opětovným posky
továním darů úředníkům, se kterými jako zástupce podnikatelské firmy 
byl ve spojení a jimž o věcech této firmy příslušelo právě rozhodolati 
jakožto o věcech veřejných, a snaží se tyto součásti trvalého spojení a 
uplácení skutkově i právně hodnotiti pak vždy jednotlivě a zcela osamo
ceně bez ohledu na předcházející i následný zájem firmy na zadávkách 
při drážních stavbách a na obsahu a způsobu služebních úkonů těch 
úředníků, jimž stěžovatel opětovně dary poskytoval. Jen toto rozčlenění 
trvalého uplácení mu umožňuje pokus dokazovati, že jeden každý dar 
sám o sobě měl býti posuzován pouze s hlediska zákona ze dne 3. čer
vence 1924, čís. 178 Sb. z. a n., ať již ve směru skutkové podstaty podle 
§ 2 či podle § 4. 

Zmatečni stížnost správně uvádí, že skutková podstata zločinu podle 
§ 105 tr. z. vyžaduje, aby dar byl dán pře dem, a to v úmyslu svésti 
k~.st~·anictví n~bo k pOlé~šení ~řední povinn.os!i;. s!ačí .tu ~v~em Již i pouhý 
pnsllb daru predem, pnpadne takove chovam, jez vy]adruje pnsllb daru. 
Nalézací soud však zjišťuje způsobem, jemuž při zřeteli na průvody, 
jichž se dovolává a o které svoje zjištění opírá, nelze upříti plnou logic
kou přesvědčivost a tudíž zjištěním oněm náležité odůvodnění, že již při 
p r v o t ním jed n á n í mezi obžalovaným. A. a vrchním technickýln 
radou N. v r. 1925 o zadávce stavby mostu u V. a o vypuštění klausule 
o slevě 3 %, jak je vylíčeno v rozsudku, d ošl o k do hod ě mez i 
obě m a, že při tom nejen prvý dar byl předem slíben za zadání stavby 
bez oné 3% slevy, nýbrž že již tehdy bylo domluveno a dohodnuto - a 
pro dohodu toho druhu stačí přece prostý náznak oběma stranám sroz
umitelný - že A. bude N-ovi za firmu pogkytovarti provisi ze staveb jí 
zadaných a jí prováděných, takže nalézací soud správně tu usuzuje, že 
toto u jed n á n í z r. 1925 d 1 u ž n o v z tah o vat i nejen na prvé 
dva dary, nýbrž i n a vše ch n y d a I šíd ary p o s kyt n u t é 
vrchnímu technickému radovi N. bez výjimky. 
Rozsudek dále zjišťuje, že v důsledku této dohody - což ovšem pro 
skutkovou podstatu zločinu podle § 105 tr. z. je již nadbytečné - vrch. 
techn. Tada N. si skutečně též počínal stranicky, že při tomto trvalém 
spojení měl A. svoji metodu dávati dary při skončení stavby, kdy již 
věděl, kolik asi vydělal, ač jindy zase ve smyslu předcházející dohody 
o provisích dával dar též ex post nebo i »a konto« nejen prováděné za
dávky, nýbrž i zadávek příštích, konečně též že co do některých prací a 
kalkulací došlo mimo to ještě ke zvláštní předchozí dohodě o provisi. . 
Tento soubor skutkových zjištění ani v jeho celku a ani jednotlivá z nich 
zmateční stížnost v podstatě - kromě náznaku neoprávněné výtky o ne' 
dostatku důvodů - nenapadá způsobem, který by odpovídal zákonnému 
doličování některého z formálních zmatků ve smyslu § 281, čís. 5 tr. ř. 

Nalézací soud na podkladě uvedeného prokázaného stavu a na zá
kladě svých zjištění o okolnostech provázejících poskytnutí jednotlivých 
darů dospěl ke konečným závěrům, že obchodní spojení mezi firmou· 
a podniky státních drah, uskutečňující se a projevujíd se při běžném 
úředním styku intervencemi, žádostmi a osobním jednáním dbž. A. na 
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straně jedné a úředními úkony vrchnfho techn. rady N. na straně druhé 
.. nutno (viz rozh. čís. 1823 a 3985 Sb. n. s.) právně posuZ()vati jako trvalé 
úřední spojení mezi úředníkem a stranou, jako jednotný celek a že tudíž 
dary. da?~ úřední~u ro~h.~dujícím~ ve v~ec~ veřeiných, tř~ba až po 
skoncem jednothvych dllclch praCI, maJ1 obJektivne v rámci celkového 
onoho styku vztah k úředním jeho povinnostem vyplývajícím z této trvalé 
jeho spolupráce s příslušnou firmou. Když proto nalézací soud tuto 
úplat~ou stěž,ovatelovu ,činl}?st, projeven~u v let~ch 1925-1930 posky
továmm daru v ce1kove VySl 30.400 Kc vrchmmu techn. radovi N., 
s nímž, jak zjišťuje, kromě styků úřední povahy žádných jiných styků 
neměl, podřadil pod skutkovou podstatu zločinu podle § 105 tr. z. ne
pochybil nikterak při výkladu a použití zákona; neboť i subjektivní 
stránku vyřešil bezvadně, dospěv na podkladě vlastního zodpovídání 
obžalovaného a skutečností v rozsudku podrobně vylíčených k neklam
nému a stížností neotřesenému závěru, že se úmysl obžalovaného při 
všech darech poskytovaných N-ovi v průběhu jednotlivých pracovních 
úseků nesl vždy jen k tomu, aby si zajistil vzhledem na zájem firmy na 
zadávkách staveb drážních a udržel trvale i do budoucna blahovůli vý
znamnéllo úředníka u ředitelství státních drah, na jehož rozhodování zá
viselo, "da firmě budou zadány práce na tělese dráhy, s jakými nesná
zemi bude práce provázena, jak budou účty schvalovány a propláceny, 
jak práce kolaudována, vůbec s jakým ziskem firma hude zde moci pra
covati, a aby si ho takto opětovnými dary zavázal k vděčnosti a lim ho 
svedl k tomu, aby se při svém úřadování a rozhodování o věcech veřej
ných, pokud se dotýkají zájmů firmy, nedal vésti jen úvahami přísně 
objektivními a důvody výlučně věcnými, nýbrž aby u něho spolupůsobily 
také skryté momenty čistě subjektivní, vzbuzené přijetím a příslibem 
darů, úplatků, totiž přízeň a blahovůle vůči firmě, Merá mu opětovně 
poskytuje a též do budoucna svým postupem zaručuje hmotné výhody, 
peněžité dary značné výše, jichž částka je závislá na způsobu, jak se 
vůči ní zachová, na druhé straně pak nepřízeň nebo lhostejnost k těm 
firmám, konkuruj ícím jeho firmě, které buď vúbec, anebo v té míře stejně 
se vůči němu nezachovávají. 

Při těchto závěrech o zločinném úmyslu ve smyslu § 1 05tr. z. je ne
rozhodné, zda snad poskytnutí některého daru sledovalo zároveň též 
účel vyrovnati nějaký pocit vděčnosti za úsluhy již projevené (za po
skytnutí rady A-ovi) a zda v pracovním spojení mezi firmou a upláce
ným úředníkem nastaly i delší přestávky,celoročuí; rovněž je bez vý
znamu, že po posledním daru, byť i byl poskytnut ex post, nedošlo již 
k žádné další spolupráci; neboť okolnosti posléze uvedené nemohly býti 
úplatci předem ani známy, nehledíc ani k tomu, že dar poslední byl nejen 
příslibem do budoucna, nýbrž zároveň i vyrovnáním slibu zaručeného, 
byť i mlčky, pouhým předcházejícím chováním úplatce vůči úředníku 
před skončením poslední práce a před jeho rozhodováním. . 

Bylo již také řečeno, že skutečné svedení ke stranictví není náležitosti 
skutkové podstaty u zločinu podle § 105 tr. z. a že k trestnosti dostačí již 
samotné poskytování darů osobám v zákoně vyjmenovaným, děje-li se 
v úmyslu, aby v zákoně naznačeného cíle (stranického úřadování či po-
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rušení povinnosti úřední vůbec) bylo dosaženo. Zjišl'uje-li nad to roz
sudek také skutečný konkretní úspěch úplatkářských útoků totiž pro je
vené stranictví podplaceného úředníka v obsahu jeho úředního rozho
d?yání, arúž zmateční stížnost do.ličuje. v tomto směru kromě popírání 
~ejakou z.ak?nnou vadnost soudmho vyroku, má tato okolnost význam 
jen pro vymeru trestu. 

. ~tejn~ ja~o v případ~. vrch·. t~chn; rady ~. je tomu i co do poskyto
vam daru mz. O. Zde zJistil nalezacl soud, ze se uplácení O. dálo sou
běžně s uplácením vrch. rady N., který je obžalovanému A. sám navrhl 
že již prvý dar předcházel určité úřední činnosti O., totiž kolaudaci při 
n~ž také na názory O. o příčině zatékání vody do propustku účinně' za
pus~?ll a vyvolal straníc.ký ú!ední jeho postup, a že též další dary, i když 
ten CI onen z mch byl dan az ex post po skončení některé ze staveb bylv 
ve skutečnosti jen jed n o tl i v Ý m i čl á n k y cel k o v é ho' ř e '
tě z u úp 1 a t k Ů. Při zřeteli na tyto skutečnosti usoudil nalézací soud 
správně, že byl' i obžalovaný A. ohledně O. doznává jen úmysl zabrániti 
dary nespravedlivým sekaturám a předejití je, také zde poskytováním 
darů za firmu sledoval jen týž účel jako v případech N., totiž vyvolati 
v přednostovi stavebního odboru pro udržování dráhy stranickou blaho
vůli vůči firmě dary poskytující a sváděti hG takto ve věcech jeho uředního 
rozhodování ke stranictví, k němuž jako přednosta odboru přirozeně 
vždy měl možnost při všech stavbách prováděných firmou v oboru jeho 
úřední působnosti, ať již rychlejším vyřizováním účtů a poukazu peněz, 
uzavřením jedné koleje při stavbě a tím umožněním rychlejšího a snad
nějšího provádění stavby, blahovolnějším dozíráním na stavební práce 
neb posuzováním provedené stavby při kolaudaci a pod. Zločinný úmysl 
ve smyslu § 105 tr. z. je proto i zde náležitě prokázán a výtka zmateční 
stížnosti o nesprávném použití zákona, pokud jde o otázku, je-li uvedená 
činnost obžalovaného zločinem podle § 105 tr. z., je zcela neodůvodněna, 
nehledíc ani k tomu, že stížnost z valné části vychází z jiného skutkového 
základu, než napadený rozsudek a že není takto vůbec p'rováděna po zá
konu. Tím je zároveň vyřízena i uplatňovaná zmatečnost podle § 281, 
čís. lOtr. ř., kterou stížnost vlastně poukazem na skutkové podstaty pře
činu podle §§ 2 a 4 zák. čís. 178/1924 Sb. z. a n. pouze napovídá, lIle
bol' domáhajíc se ve svém konečném návrhu jedině osvobozujícího rnz
sudku, doličuje takto ve směru výtek hmo!něprávni'Ch jen dUvod zmateč
nosti podle § 281, čís. 9 lit. a) tr. ř. 

Ke zmateční stížnosti státního zastupitelství. 

Nalézací soud, jak právě dolíčeno, při posuzování úplatné činnosti 
obžalovaného A. jakožto úředníka firmy vůči zemřelým již úředníkům 
čSD N. a O. správně přihlédl k trvalému zájmu firmy a proto i obžalo
vaného A. na drážních za dávkách a tím k celkovému významu a účelu 
darů postupně udělovaných úředníkúm rozhodujícím o nabídkách, povin
nostech a nárocích firmy, byf i se tak někdy stalo až po skončení jed
notlivých dílčích prací; toto správné hledisko soud opouští a stejné 
úplatkářské skutky téhož obžalovaného posuzuje zpúsobem odlišným, 
totiž každý dar jednotlivě, osamoceně, jakmile jde o peněžité dary posky
nuté úředníkúm ještě žijícím, B., C. a D., obžalobou zároveň stíhaným 
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ro zločin braní darů ve věcech úředních podle § 104 tr. z. Postupem 
rakovým dospívá .so~d u kaž.dého d~ru,~,mímějšímu p~suzo,:áI?í jeho vý-

. znamu a vyslOVUje, ze tu nejen nem pncmne souvlslosÍ1 meZi uplatkem a 
hrubou nedbalostí, laxností dozoru, nebo i takovým vadným postupem 
Jředníka, že ~ něp? ~a I?rospěch .firmy vzešla správě ~ráhy,přímo majet
ková újma, nybrz I, ze jednothve dary, pokud byly dany az po skončení 
jednotlivých úseků práce a dílčích zadávek, neměly spojitosti ani do bu
doucna a nebyly v nějakém vztahu s příští úřední činností příslušných 
úředníků nýbrž že je nutno posuzovati je pouze v souvislosti s tím úko
nem, se ,kterým měly přímou časovou souvislost. 

Tento postup nalézacího soudu při posuzování jednotlivých případú 
daru je však označiti za pochybený, kdyžtě okolnosti, za nichž dary byly 
dávány počet darů a časový sled vedou přímo k zaujetí stanoviska odpo
vídajíciho jedině zjištěnému stavu věcí, že totiž na poskytování darů 
nutno pohlížeti jako na celek, že tu šlo o trvalé úřední spojení mezi fir
mou a úředníky čSD výše jmenovanými a že dary měly býti prostředkem, 
aby úředníci, jimž se jich dostalo, byli sváděni ke stranictví,. a že se tedy 
úmysl na straně dárcově nesl směrem vyžadovaným předpisem § 105 
tr. z. (srovnej rozh. čís. 1823 a 3985 Sb. n. s.). Nazírá-li se na věc s to
hoto hlediska, které zrušovací soud uznává pro souzený případ jedině za 
správné nelze upříti odůvodněnosti zmateční stížnosti státního zastupi· 
telství, Že právní posouzení, jakého se věci dostalo nalézacím soudem, 
je mylné. 

Zmateční stížnost státního zastupitelství napadá rozsudek, pokud 
jím byl obžalovaný A. osvobozen od obžaloby ze zločinu podle § 105 
tr. z. spáchaného poskytOVáním daru úředníkům B., C. a D. za účelem 
sved~ní jich ke stranictví nebo k porušení povinnosti úřední při jejich 
rozhodování ve věcech veřejných, výtkami zmatečnosti podle § 281, čís. 
5 a 9 lit. a) a b) tr. ř., a tG pokud se týče případu B. pro poskytnutí darú 
500 Kč 1.000 Kč, 1.000 Kč a 1.200 Ke v letech 1926 až 1931, v pří
padu C. pro dary 300 Kč, 1.200 Kč a 1.000 Kč v letech 1926-1931 a 
u D. pro dar 2.500 Kč v r. 1931 a dar 500 Kč v r. 1932; ,v ostatních 
bodech se stížnost osvobozujícího rozsudku nedotýká, takže v tom směru 
je rozsudek pravoplatný. Jest jí v celém rozsahu přisvědčiti již s hlediska 
výtky zmatečnosti podle § 281, čís. 9 lit. a) tr. ř., takže výtkami doličo-; 
vanými ve smyslu § 281, čís. 5 tr. ř. není se třeba vůbec ani zabývati. 

Nehledě k pochybenému postupu nahoře naznačenému do.šel nalézací 
soud k vadným právním závěrům tím, že uvažoval o tom, zda jsou tn 
veškeré právní znaky zažalovaného zločinu po objektivní i subjektivní 
stránce, pouze na podkladě jen ně k t e r Ý c h skutečností, jež v roc
sudku vyzvedá, n e v š a k vše c h svých vlastních zjistění v rozsudku 
obsažených, jež zhodnoceny ve svém celku vedou nezbytně k závěru od
povídajícímu hledisku obžaloby. 

Základní náležitosti objektivní stránky jsou již ve zjištěních rozsudku 
obsaženy a rozsudek zde vykládá zákon bezvadně, když - posuzuje čin
nost úředníků v úvahu tu přicházejících - dospívá k úsudku, že B. a C. 
i D. svojí činností, kterou vykonávali mocí svého úřadu při pracích firmy 
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na tělese dráhy, připravovali rozhodnutí ředitelství ČSD, jež dotýkajíc 
se zájmů státních financí, dotýkalo se zájmů státního celku, tedy věcí 
řejných že obžalovaný A. při svých darech jim poskytovaných věděl 
o této j~jich funkci, že jiných styků než úředních s nimi neměl a tudíž dá
val jim dary »v případech rozhodování ve věcech veřejných«. Rozsudek 
zjišťuje také dobu a výši darů i jednotlivé okolnosti dary ty prováze_ 
jící. - --

Nalézací soud též opětovně ve svém rozsudku zjišťuje, - aaSí~~~:'d~: 
postavení příslušných úředníků a jejich úkony rozsudkem v 
nily by okolnost tuto zjevnou i bez výslovného zjišťovacího ,,,,,.,,",, 
jak B. tak i C. aD. při svém »rozhodování ve věcech 
smyslu § 105 tr. z. měli mnoho různých možností dopustiti se srr:m1lClVl 
ve prospěch podnikatelské firmy provádějící na trati jednotlivé 
že pak peněžité dary přinášející hmotný prospěch obdarovaným a 
ja~, to rozsude~ opět.ovně při::nává, psychologicky j~ ~~livň.ující a 
vaJlcí, byly zpusob!l~m prostředkem svesh Jmeno~a~e .uredl}~ky. ke strani.c
tví, nevyžaduje jako~t~ okoll!0st papr?s!o samozreJma zv!a.stm~o ~J'O'~'U 
V rozsudku to tím mene, kdyz opetovne Je v rozsudku 1 zJ1steno, ze 
vedených pracích byly shledány závady ke škodě dráhy, že některé 
úředníků v úvahu zde přicházejících, a to ony, při kterých 'byli o!>~~a::~; 
váni, byly hrubě ned?a!é, ~axl}í, ležerní,. odporovaly. pO~l!lírrkám 
práce a přivodily sprave statmch drah 1 skody v urc1te vySl. 

Bylo již řečeno, že při právním posouzení zažalov:~n~:e~'~hfc°~1d~ěJ~'~ e:~~~;i~ zhodnotiti jak po stránce objektivní tak i subjektivní veškerá 
zjištění nalézacího soudu, zasahující pojmovou oblast 
nich znaků a náležitostí zločinu. Jen tak možno k be;,ya.dnému 
právnímu úsudku. Zmateční stížnosti státního zastupitelství je pnlSV1CU
čiti, když uplatňujíc výtku práva hmotného podle § 281, čís. 9 lit. 
poukazuje k tomu,že prý soud zhodnotil jen ,kuse to,co ~ ze skl~tkov<!ho 
děje považuje za prokázané. Neboť nalézaclm sou?em. je y ~~'.Z~1~~i~~1~ 
něž zjištěno: že úplatky obžalovaného ft. nebyly jen jakyms1 
a výjimečným zjevem; že podmkatelska hrma poskytovala u 
různých staveb pro ~~dit;lství čSD čet n Ý m. úředníků.~ . • 
že dary ty dosáhly vyse uhrn~m. a~l 200.0~0 Kc - tedy cast~y, jez 
u firmy většího rozsahu podmkam, jakou Je firma v tomto pnpadě • 
častněná, není v celkovém jejím rozpoč?t polJžkou j~n nepatrn0l!. --:-. a .. z~ 
u 31 s t a veb z a s i 50 byl Y Z]1 s ten y z a vad y, pnnaSej1C1 
čsl. železničnímu eráru škodu v úhrnné částce asi 800.000 Kč, a to tím, 
že si firma účtovala a dostala vyplaceno více, než jí náleželo (za režijní 
hodiny pracovní, za režijní materiál) za n~proveden~u ,kuba~uru, za ne
správný poměr. míSCl}f.:cement~. a p~s~u !,~1 ~~on,ovam na. ukor . 
betonu či z jinych pncm), tud,z pf1nase] lC1 podnl~a telsk. 
f i r mě z i 'S k asi v téže výši, tedy čtyřnásobek oněch»daru«, »gratlf1-
kací« poskytnutých úředníkům za to, že spolu »dobře vyšli«. 

Nalézací soud zjišťuje však též u samotného obž. A., jenž. se takto 
jeví býti jedním z prostředníků této korupce firmou prováděné (a roz
sudek sám neváhá opětovně činnost tu označiti za korupční), že 
»ll e to dud o dat e č n ých dar ů«, dávati je úředníkům až 
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··dké výjimky vž~y po skončení určitého úseku jej.ich úřed;lÍ. funkce ~nebo 
. na samém konci Jeho, metodu, ~terou rozsudek sam ozn~cuJe za "l!apad
n n a že metodu tuto zachovaval 1 tam, kde soud nevahal u daru takto :J? ~~ých (jde o úplatky zemřelým již úředníkům N. a O.) usouditi přímo 

av záměr úplatce svésti úředníka ke stranictví. Na jiných místech na
n~vá rozsudek tento metodický způsob poskytování darů až po skončení 
~~čitého úseku práce ».syst~m~tickÝ!1'.a trvalým uplácením«, ~trva!fm 
Ú latným systémem«, pn nemz nezalezelo na tom, byl-I! dar dan dnve 
p d'" nebo poz ejl. 

Dle zjištění nalézacího soudu dary poskytované obžalovaným B., C. 
aD. jdou z větší části .čas.ově .. so~b.ěžně s úplatky, jež 
obžalovaný A. d~l N. a O.;.u nekterych p;l'padu Jde dokonce? .dar. po
skytnutý u přílezitosh praC1 n a tom t e z obl e k t u dra Znl m : 
tak dary o~~aloval}ému B. při .opravách »'pražského viadu~tu« a dary 
N-ovi rovnez prvlll dar C-OV1 (prestavba oper mostu) a druhy dar N-OV1; 
podobně sondovací práce před opravou mostu u 1., jež se dály v rayonu 
C., jsou předmětem odsuzujícího rozsudku při uplácení N. 

Souhrnné zhodnocení těchto skutkových zjištění nalézacího soudu 
ve smyslu § 288, ods!. 2, čís. 3 tr. ř. vede zrušovací soud na rozdíl od 

. názoru prvého soudu, opírajícího se vždy při každém jednotlivém daru 
o vytrženou jen čás! skulkového děje,. k. tomu právnímu závěru, že, o~ža
lovaný A. jenž si uplatkem a kOrupClll dohodou z r. 192'5 sN. t,aj1stil 
u ředitelshrí čSD stranické rozhodování o zadávkách staveb podnikatel
ské firmě a našel tu pro sebe ochomého pří'Z'nivce (srovn. zadávku hned 
pěti st~veb po pr.~é~ daru), P?stuI?oval.stejně také u d~lších ,úředníků; 
o nichz osvObOZUJ1C1 rozsudek Jedna, tohz u B., C. a D.; ze take zde, byl 
i jednotlivé dary měly snad.v tom ~eb onom pří~~dě z~rove~ ráz odměny, 
'>gratifikace« ~a t~, ze v pr~dch,opm .o~do?~. v:z:aJem~e soucmnosh ~ystu
poval ten ktery ze jmenovanych uredllllm VUC1 zastupcI hrmy bez ]akékohv 
»sekatury« a kulantně se choval, třebaže v mezích správného plnění svých 
povinností úřednkh, pře s t o s tě ž o vat e I z á r o v e ií p r a c o -
val dob u d o u c n a, to jest měl pevný a u r čit Ý z á měr, ob
dobný onomu, jak jej rozsudek shledal v případech N. a O., z a j i s t i t; 
s i vždy u příslušného úředníka v případech jeho rozhodování ve vě
cech veřejných darem také pro příště jeho str a nic k o u b I a ho
v 11 I i, k níž mu úřad dopřává rozsáhlé pole možností při dozoru, kon
trole, při vyhotovování výdělkových účtů, kontrole účtů a dokladů firmy, 
při kolaudaci a pod. Zmíněná skutková zjištění opodstatňují plně iávěr, 
že obžalovaný A. jednal i při poskytování darů B., C. a D. v úmyslu vy
žadovaném § 105 Ir. z. 

Z jištěná pak časová posloupnost staveb prováděných firmou v jed
notlivých úsecích, vzájemná jejich spojitost a trvalá služební účast ob
žalovaných B., C. a D. při nich, ježto se konaly jednak v místech svěře
ných dozoru obžalovaného B., jednak ve služebních obvodech obou jme
novaných inženýrů, vede logicky také k tomu závěru, že obžalovaný A. 
veden zmíněným již zločinným úmyslem a předem rozváženým záměrem 
svésti jmenované úředníky dary ke stranictví, učinil tak v p r 11,b ě h II 
t r val é h o s v é h o v z tah u, resp. vztahu firmy, již zastupoval, 
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k oněm úředníkům a jed i n ě v z hle dem n a jej i c h ú ř e dní 
fu n k c i, na služební úkony, ke kterým při této jejich spolupráci musilo 
či mohlo dojíti, tedy »v případech jejich rozhodování ve věcech veřej
ných«; nejde zde tudíž snad jen o osamocené dílčí úseky úřední činnosti 
jež zakončením nějakého oddílu práce zanikla, jak to míní nalézací souď 
nýbrž o úřední funkci trvalou. Zjištěný skutkový stav vykazuje takto n'; 
klamně vzájemnou souvislost a vnitřní příčinnou spojitost nejen ve směru 
objektivní, nýbrž i subjektivní stránky zločinu, při čemž je naprosto ne
rozhodno, že v případě prvního daru 300 Kč Govi nalézad soud, aniž 
pochybil, jak níže ještě bude dolíčeno, dospěl k závěru, že C. přijetím to
hoto prvního daru dal se skutečně svésti ke stranictví. 

K těmže konečným právním závěrům o náležitostech skutkové 
staty zločinu podle § 105 tr. z. po objektivní i subjektivní stránce 
na základě skutkového stavu zjištěného nalézacím soudem, dospěti 
jako v případě obžalovaného A. též co do fakta týkajícího se jeho 
obžal. E. Také zde zmateční stížnost státního zastupitelství, uplatňuiiící 
důvody zmatečnosti podle § 281, čís. 5 a 9 lit. aj tr. ř., jest Oal~vo,anena 
již s hlediska výtky hmotněprávní. 

Rozsudkem je zjištěno, že to byl obža'lovaný E., jenž z příkazu 
bratra A. vyplatil dne ll. listopadu 1931 částku 2.500 Kč SPí)I~~'~~:~~~i 
vanému C.; že věděl aspoň v hlavních rysech o k o r u p ční 
svého bratra, a to podle vlastního svého zodpovídání, již po 
Nalézací soud v rozsudku sám vyjadřuje svůj úsudek, že E. odev,~diiní 
daru svého bratra D-nvi »vědomě a úmyslně zprostředkoval, 
bratří jde o spolupachatelstvÍ při témže činu, vedoucí kee '~~i~~~'f:~u 
a řízené st e j n Ý m s pol e č n Ý m ú mys 1 e m«. P 
nalézací soud svítj úsudek, že dar 2.500 Kč byl dán i nříi'inn~ 
souvislosti s úředními povinnostmi při stavbě mostů, o 
že stavba započali! 7. září 1931 a byla skončena 20. srpna 
žalovaný D. při ní trpěí, že proti podmínkám zadávacího listu nevedl 
stavbu za firmu právě tento obžalovaný E., nýbrž pouzí políři, že 
takto sám vzal na sebe risiko trpění úlevy a za obžalovaného E. toto 
práce, pak hledě k další skutečnosti, že ke konečnému výdělkovému 
a kolaudaci došlo až po daru, je nepochybný logický závěr již nalézacím 
soudem v napadeném rozsudku vyjádřený, že poskytnutý dar byl nejen 
odměnou za úlevu, kterou do té doby obžalovaný D. projevoval firmě za 
to, že netrval na osobní účasti obžalovaného E. při provádění stavby, j 
bylo povinností firmy, nýbrž též darem do budoucna, aby i příště vůči 
fIrmě dar poskytující zachoval stejnou straniekou blahovítli, ovlivněnou 
hmotnou výhodou, jíž se mu dostalo a možná i příště, podle toho, jak se 
zachová, znovu dostane. Taková blahovůle však, jsoucí na úkor oné peč-. 
livosti prací prováděných na drážním objektu, jak byla zajištěna předpi
sem a podmínkami zadávacího listn, a projevující se takto přímo 
ruš o vá ním ú ř e dní p o v i n n o s t i přísně dbáti toho, aby 
přesně dodržovány ony podmínky, podle nichž byla stavba firmě zadána; 
jsouc nad to odměňována částkou tak značnou, čímž vyjádřeno, že firma 
poskytující dar oceňuje si výhody z toho jí plynoucí nělwli'k an~s(,bkem 
dané částky, není pouhým "školským případem úlevy ve smyslu § 2 zák: 
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o úplat.«, jak míní nalézací soud, nýbrž je stranictvím ve smyslu § 105, 
-příp. § 104 tr. z., k němuž dárce úředníka svádí a tento se svésti dává_ 
Rozsudek chybuje, když se při svých úvahách o náležitostech zažalova
ného zločinu stále pohybuje v okruhu oblasti skutkových podstat zákona 
ze dne 3. července 1924, čís. 178 Sb. z. a n. N alézací soud si patrně ná
ležitě neuvědomil, a to nejen v případě obžalovaného E., nýbrž vůbec při 
řešení otázky viny všech obžalovaných, co bylo účelem zvláštních před
pisů zákona o úplatkářství i roku 1924: nikoliv o db o u r a t i tehdejší 
právo které bylo vybudováno na základě poměrů platných v době vzniku 
zákon'a, ný br ž d o pln i t i ochranu bezpečnosti a čistoty státní správy 
před úto~y ~,zás~hy, jimž je ve zvýš,epé mí~e ~y~án~ v;důsledku uplatnění 
zásad o slrslch ukolech statu a tudrz rozrustan. statmho správního apa
rátu zabírajícího takto v oblast své působnosti stále obsáhleji zájmy ši
roký'ch kruhů obchodních, podnikatelských a veřejnosti vůbec, a.by bylo 
možno trestně postihnouti i ty skutky, které nedosahují sice stupně útoků 
na závažné právní hodnoty ve smyslu §§ 104 a 105 tr. z. a tudíž jinak 
by unikly trestní s,:nkci, pře;; ~o však, neb~zpečně ohrožují čestnost, spo
lehlivost a neproda]nost organu statm spravy. Z toho plyne, že předpisy 
zákona čís. 178/1924 Sb, z. a n. a skutkové podstaty v něm uvedené jsou 
ve vztahu k §§ 104 a 105 tr. z. v poměru sMsidiárním, jak ostatně plyne 
z výslovného ustanovení § 1 zákona čís. 178/1924 Sb. z. a n. (Tohoto 
zákona lze použíti jen, nelze-li čin potrestati přísněji podle dosavadních 
zákonných ustanovení. j 

Dlužno-li tudíž plně souhlasiti s názorem prvého soudu o stejném 
společném úmyslu bratří A. a E. v případu daru 2.500 Kč D-ovi a z dů
vodů iiž uvedených též se závěry, že dar ten měl též účel »získati si dobré 
oko p·ro budoucnost" u něho a takto ho do budoucna "ovlivniti« při jeho 
úřadování, pak hledě k době daru a k zjištěné služební funkci D., jež 
v době daru nebyla ještě skončena, nýbrž ve vztahu na zájmy firmy i po 
daru trvala dále, jsou tu podstatné právní znaky »svádění úředníka da
rem ke stranictví«, a to »v případech jeho rozhodování ve věcech veřej
ných«, ve směru objektivní i subjektivní stránky zločinu p(}dle § 105 tr. z. 
a ne pouze znakv úplatku ve smyslu §§ 2 a 4 zák. čís. 178/1924 Sb., z'. 
a n., jak míní nalézací soud. 

Uvádí-li nalézací soud v rozsudku za jeden ze svých důvodů pro do-. 
mnělou nemožnost »svádění ke stranickému úřadování« nedostatek dů
kazu o »souhlasném úmyslu stran«, stačí poukázati na dříve již vy
jádřený právní názor plně odpovídající skutkové podstatě zločinu podle 
§ 105 tr, z" že pro otázku trestnosti uplácejícího nesejde na tom, co při-. 
jetím daru sleduje obdarovaný. I tu však, jak níže ještě bude dovozeno 
při vyřízení zmateční stížnosti státního zastupitelství do osvobozující 
části rozsudku, pokud jde o obžalovaného D., byl účel a význam darů 
chápán dárcem i obdarovaným zcela souhlasně. 

Proti rozsudku osvobozujícímu obžalovaného B. od obžaloby ze zlo: 
činu podle § 104 tr. z. uplatňuje zmateční stížnost státního zastupitel
ství důvody zmatečnosti podle § 281, čís. 5 a 9 'lit. aj tr. ř. • 

Také v přijetí darů shledal nalézad soud jedině právní znaky pro
mlčených již přečinů podle § 4 zák. čís. 178/1924 Sb. z. a n., nebo podle 



40 
- čís. 5798-

§ 3 téhož zák. (dar.z .rok~ 1931) . a .nikoli zažalovaného zločinu podle 
§ 10,4 tr. _z. Zmatecn~ stl~n_os~ statmho zastupItelství, vytýkající právní 
v~dnost pn posouzem zjlsteneho skutkového děje, je i tu plně odůvod
nena. 

Prvý ~ou:I při yýkl~du druhé ~kutkové podstaty zločinu podle § 104 
tr. ~. ~p:avne vystIhl, ze konkretn:h~ ~h'amckého aktu není k jejímu na
pinem treba. Toto hledIsko odpovlda ) ak názorům převážné časti litera
tury (AI!IJ:I~nn: Komm.enta:, str. 313, KalIab: Trestní právo hmotné, str. 
165, Mmcka: Trestm pravo hmotné, str. 2,36, na rozdíl od Lamma
sche: 0f1:lndri;;s 19.",_~:r. 137; Fingera: Strafrecht ll. 1914, str. 906), 
t~k I judlkature ne)vysslho soudu (rozll. čís. 2775/190,2 víd. sb., rozh. 
CIS. 17.81 ~b. n:.;;.), podle. nich.ž s~~tková p~dstata zločinu podle § 10,4 
tr. z. )e dana )1'; tehdy, pktl!lle up:dník prijal dar (prospěch, příslib 
daru nebo prospechu) z a tl m u cel e m, aby při vyřizování svých 
úředních prací projevil stranictví. Strohým výkladem zákona v tom 
s~y.sl~, že zlo.či.~ pasIvního uplácení je dokonán teprve stranickým obsta
r~v<olmm pracI uredmch (Lammaseh, Finger), jak je požadováno v odpo
vedl obžalovaného B. na zmateční stížnost státního zastupitelství uni
kala by vůbec trestní sankci značná část této zločinné činnosti tak' těžcě 
o~5l.žující Čis~~tu a spolehlivost státní správy, a to právě část nejzávaž
nejsI, pro obtIze postlhnutelnosti; vždyť povaha úředního úkonu ve vel
kém počtu myslitelných případů vůbec nedovoluje přezkoumání a dů
kazu, pokud a že stranictví bylo projeveno a nastalo (výrok porotce 
?oudce, úředníka ve věcech arbitrerního r020hodování a pod.). Jinde zase: 
Jako při rozsáhlých technických pracích, trvalých dodávkách a víceletém 
obchodním spojení, vzniká případně i mnoholeté mezidobí mezi přijetím 
daru, jež provázel úmysl stranický se za dar odvděčiti, a mezi skuteč
ným rozhodnutím; ponechati v průběhu tohoto mezidobí beztrestným 
zjištěný fakt při jetí daru, když k rozhodování buď zatím nebo vůbec pro 
pro změnu osob či z jiných důvodů nedošlo, nebo uvažovati o možnostech 
pouhého pokusu zločinu, odporovalo by celé slovní i pojmové konstrukci 
předpisu § 104 tr. z., jenž druhou skutkovou podstatu k prvé prostě při
čleňuje (»ingleichen«). S!JJodným výkladem předpisů o aktivním a pasiv
ním úplatkářství, při němž se nepožaduje konkretní úkon stranického rozho
dováni, jest u obou zločinů (§§ 10,4 a 10,5 tr. z.) zdůrazněn jako rozhodný 
moment obou skutkový,ch podstat a jako jejich jádro z á měr pac h a
tel ů v, nesoucí se jak u úředníka přijavšího dar, tak i u osoby dar posky
tující k e str a nic k é m u r o z hod o v á ní, bez ohledu na to, zda 
úředník dar přijavší později uskutečnil svůj úmysl či jej změnil, a zda 
vťrbec bylo nějak stranicky rozhodnuto. 

Pokud Se proto nalézací soud i při svém správném hledisku o ne
potřebnosti důkazu o skutečně projeveném stranictví pro náležitosti skut
kové podstaty zločinu podle § 10,4 tr. z. pokouší při každém jednotlivém 
daru vyvrátiti podezření, že dar byl ve spojení se závadami objevujícími 
se v průběhu prací firmy a že si obžalovaný B. počínal stranicky, jsou 
veškeré ty úvahy zbytečné, pokud je tu řada skutečností, a to v rozsudku 
samém zjištěných, jež zhodnoceny v celkovém svém souboru vedou lo
gicky k závěru o pachatelovu úmyslu, provázejícím přijetí darů, totiž 
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'eho vnitřním rozhodnutí vyhověti přání úplatcovu, dáti se svésti dary o ) . t • . oněmi ke stranIc VL 
Nalézací soud zjistil, že firma v r. 1926 měla zadávku prací v úseku 

ražského viaduktu« (prvá etapa) a že po skončení těchto prací obdaro
~~la B. v listopadu 1926 částko1f ?DD Kč, že rovněž ~ r; 1927 tatáž firma 
na onom objektu pracovala, steIne I v roce 1929 (třelI etapa), kdy B. 

hrubé nedbalosti nekontroloval »záznamy pracovní doby" vedené če
faři PaR. takže firmě bylo v tomto roce přiznáno na režijních mzdách 
více o· 5.760 Kč 40 h, ač již při druhé etapě v r. 1927 (následovavší 
ihned po daru 50,0, Kč) byl upozorněn na to, že si finna na škodu správy 
státních drah připisuje_ režijní ~z~ové hodin~, že práce na p~ažskén:;t ~ia
duktě při čtvrté etape sly soubezne s pracemI na C. K., takze pro JejIch 
místní blízkost a časovou souběžnost lze je považovati, aspoň pokud jde 
o dozorčí funkci B., za stavbu jednoho a téhož objektu celkově provádě
nou od 22. dubna 1930, do 20,. září. 1930,; že prv~ch 1.0,0,0 K~ bylo tu 
dáno dne 24. června 1930" tedy mezI stavbou, druhych 1.0,00, Ke dne 20,. 
září 1930, právě při skončení prací IV. etapy, a v r. 1931 dalších 1.20,0, 
Kč za trvání dozorčí funkce v průběhu staveb v V. etapě. V rozsudku je 
však též zjištěno, že i v r. 1930, byla z hrubé nedbalosti B. firmě připo
čtena za režijní mzdové hodiny nepatřící jí částka 7.675 Kč 80, h,což by 
se při bdělém jeho dozoru nebylo stalo, a v r. 1931 opět částka 1.207 Kč 
55 h důsledkem laxního výkonu jeho dozorčí služby. Rozsudek konečně 
zjišťuje že obžalovaný B. měl možnost poskytnouti firmě v průběhu sta
veb růz~é stranické výhody při výkonu svého přímého stavebniho dozoru 
nad veškerými opravami prováděnými firmou v jeho úseku trati. 

Při právním zhodnocení jednotlivých darů posuzoval nalézací soud 
každý jednotlivý dar zvláště beze zřetele k souvislosti celého spojení do
zorčí funkce B. s pracemi firmy v průběhu několika let při opravných pra
cích téhož traťového objektu. Dospěl-Ii takovým postupem k závěru, že 
dary neměly vztah k předchozí činnosti B., neposoudil již po objektivní 
stránce skutkové podstaty žalovaného zločinu správně skutkový stav 
v rozsudku zjištěný; ten vyjadřuje trval é ú ř e dní s po jen í 
mezi dozorčím úředníkem, jenž svojí funkcí a svými stavebními záznamy 
připravoval rozhodování ředitelství státních drah a jehož povinností bylo 
hájiti zájmy státu a projeviti naprostou nestrannost a svědomité plnění 
veškerých úředních svých povinností, a mezi stranou, podnikatelskou fir
mou, práce na dráze provádějící a poskytující občas úplatky; trvalost ta
kového spojení nepomíjí tím, že občas bylo přerušováno na dobu kratší 
nebo i delší pro zimní zastavení práce neb i z jiných příčin. 

Nalézacím soudem je též zjištěno, že obžalovaný B. svůj úkol podle 
pOVinnosti nekonal, že dozor vykonával jen laxně, hrubě nedbale. Hledě 
ke zjištění, že hned po prvém daru 500, Kč projevil toto porušování svých 
kontrolních povinností nad prováděním stavby finnou, jež mu úplatek 
poskytla, že dar 1.0,0,0, Kč byl mu 24. června 1930, odevzdán již v prů
běhu stavby IV. etapy stejně jako dar 1.20,0, Kč ze dne 16. května 1931 
při etapě páté, a že i dar 1.0,0,0, Kč ze dne 20,. září 1930, přijal před tím, 
než odvedl svůj stavební denník ředitelství, čímž teprve jeho dozorčí 

Ol 
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funkce vždy při určitém úseku práce končila, a že pro úředníka dar 
majícího je věcí samozřejmou, že podnikatelská firma sledújící 
p~~~~mi při ~~avb~c~ na. dráze tende~c~. čistě výdělečné, neposkytuje 
nezlte dary uredmkum jako »socIalm cm« z nějaké velkomyslnosti 
dohrosrdečnosti, ný~rž že usiluje jimi získati si jedině za ně jako 
~od,notu ~ I,e s p op "stra~ickou blah?vůli, úředníka, jejž takto . 
Jenz v.pru~~hu, sve u:e~m ,funkce ma moznost v nejrůznějších for'm,ich 
povolIlI v pnsnem pinem svych povinností a projeviti takto vůči dárci 
nkkost, - je opodstatněn závěr, k němuž dospěl zrušovací soud že 
lovaný B. přijal dary 500 Kč, 1.000 Kč, 1.000 Kč a 1.200 Kč v d~bě 
sudku zjištěné v plném vědomí záměrů, jichž obžalovaný A. up~~~Go~~~~. 
chtěl dosíci, jakož i v ochotě odvděčiti se za ně firmě vhodným 
a v očekávání, že toto budoucí porušování jeho služebních 
k dozoru nad průběhem stavby prováděné firmou zajistí 
další ještě dar; že se tudíž přijetím oněch darů při ob"tm'ávání 
prací úředních dal svésti ke stranictví. 

Bylo již řečeno, že je okolností vedlejší, zda B. stranictví skutečni~" 
p,r0.ievil čili. ni~. S~uší ~de však )en ještě podotknouti vzhledem ke zj 
temm o vzmklych skodach a k uvaham rozsudku v tomto směru· že' 
domé .porušování do~orčích úko~ů ke š k o děd r á h y nebyl~ by 
kvalIfikovatI za pouhe ,>slramc!Vl« ve smyslu § 104 tr. z., nýbrž za 
něji trestný zločin zneužití moci úřední ve smyslu § I DI tr. z. 

Podobně je tomu též s dary 1.200 Kč a 1.000 Kč, jež přijal om'31(1" 

vany C, a s dary 2.500 Kč a 500 Kč přijatými D. Níže bude UOl.1CenO, 
že přijetí prvého úplatku 300 Kč obžalovaným C. nutno vzhledem ke 
zjištěným skutečnostem právně posouditi způsobem poněkud odliš
ným.---

O ostatních okolnostech provázejících udělení těchto darů jak u ob
žalovaného C. tak i D. a v rozsudku zjištěných (závady při provedení a 
vyúčtování prací, způsob benevolence úředníka a jejich možnosti sira, 
nicky vykonávati svoji služební funkci) bylo již opětovně jednáno v před, 
cházející části, vyřizující zmateční stížnost státního zastupitelství pokud 
se týkala obžalovaných A. a E., a stačí proto pro uvarování se op~l{(}vání 
prostě poukázati na příslušná místa tohoto "rozhodnutí. 

. Pokud odvodní spisy obžalovaných C. a D. uplatňují přímo formální 
důvody zmatečnosti, napadajíce některá rozhodná skutková zjištění roz
sudku, vybočují z mezí, v jakých odvod ve smyslu § 285, odst. I tr. ř. 
může býti vykonán. Postupem takovým by bylo přímo obcházeno usta
novení trestního řádu (§ 281, odst. I), z něhož vysvítá, že obžalovanému 
proti rozsudku, jímž byl obžaloby zproštěn, zmateční stížnost vůbec ne
přísluší. Nelze ovšem upŤiti, že v případě, je-li zprošťující rozsudek na
paden žalobcem, má obžalovaný vzhledem k nemožnosti podati zmateční 
stížnost právo poukázati ve svém odvodu na formální vady řízení nebo 
rozsudku jemu nepříznivé (viz Lohsing III. vyd., str. 463). Jeť právě 
účelem odvodu, aby proti stanovisku zmateční stížnosti zdůrazňoval sta
novisko toho, jenž odvod podává. K poukazům odvodu po stránce skut" 
kcwé lze ovšem zrušovacímu soudu přihlížeti jen, kdyby - podle analogie 
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§ 362 Ir. ř. - vzbu,~ily závažn~.pochybnost~ o sp;ávnosti ~kutečnosti, ,n~ 
nichž rozsudek spOClva, neboť JInak Je zrusovaCl soud pn rozhodovam 
o hmotněprávních důvodech zmatečnosti vázán podle § 288, odst. 2, 
čís. 3 tr. ř. skutkovými zjištěními rozsudku a může vrátiti věc soudu první 
stolice jen tehdy, nejsou-li zjištěny ony skutečnosti, které při správném 
použiti zákona měly by býti základem nálezu. Zrušovací soud však v sou
zeném případě závažných pochybnosti v naznačeném smyslu neshledal. 

Již v předcházejících částech tohoto rozhodnutí byla opětovně vy' 
jádřena hlediska nejvyššího soudu na jednotlivé právní znaky skutkové 
podstaty zločinu podle § 104 tr. z. (že není třeba, aby byl dar předem 
výslovně slíben, aby se stranictví skutečně projevilo a pod.). Bylo by 
. proto nadbytečné ZMVU v tomto oddílu rozhodnutí totéž opakovati. 

Ač nalézací soud také o darech poskytnutých obžalovaným C. aD. 
usuzuje, že to byly jen dary dodatečné, poskytnuté až po skončení jednot
livých oddílů práce, a že se jen k těmto vztahovaly, nelze vzhledem 
k vylíčenému časovému sledu jednotlivých prací firmy a jejich úseků při 
stavbě na tělese dráhy a rovněž i služebních úkonů a úkolů obou obžalo
vaných inženýrů s pracemi těmi souvisících, iak vyplývá z prokázaného 
skutkového děje, logicky nedospěti k tomu jedinému právnímu závěru. 
plně odpovídajícímu danému stavu, že tu byl, aspoň pokud se týče doby 
darů 1.200 Kč a 1.000 Kč u obž. C. a obou daru u obž. D., jakož i okoL
nosti dary tyto provázejících, trvalý vztah firmy a tudíž i obžalovaných 
A. a E. k úředníkům, do jejichž služební funkce zapadala též příprava 
rozhodování, dotýkajídho se zájmů této firmy, případně rozhodování sa
motné a že tudíž jednotlivé tyto dary nebyly v příčinné souvislosti, jak 
míní nalézací soud, jen s úředním výkonem daru přímo předcházejícím, 
nýbrž že byly dány a tudíž i přijaty již objektivně 'opři rozhodování« 
obou obžalovaných ve smyslu skutkové podstaty zločinu podle § 104 tr. z. 

Dospěl-li nalézací soud již v úvodní části svých rozsudkových důvodů 
k úsudku, že oba jmenovaní přijali dary vzhledem ke své v rozsudku 
blíže kvalifikované funkci úřední, a dlužno-li, jak již v případě obž. B. 
bylo uvedeno, považovati za samozřejmé vědomí jich obou jakožto osob 
vyšší inteligence a též obchodních zkušeností vzhledem k úkolům, jež ve 
službě čSD zastávali, že podnikatelská firma, mající zájem o stavební 
práce drážní, nedává tisícové dary z nějaké velkomyslnosti nebo dobro
činnosti, aniž při tom očekávala jako protihodnotu při nejmenším stra
nickou blahovůli obdaro·vaného při dalším úředním styku dotýkajícím&! 
silně jejích zájmů, - pochybil nalézací soud, když při právním posou
zení subjektivní stránky zažalovaného skutku nedospěl k závěru ne
klamně z případu tohoto plynoucímu, že obžalovaní C. aD., přijavše od 
A., případně od E. dary při obstarávání svých úředních funkcí, 
úmyslně skutkem tím naznačili dárcům svůj sou
~Ias se záměrem, jejž dárci darem projevovali a 
Jenž byl již v předcházející části tohoto rozhodnutí právně posouzen: 
dáti se darem svésti k tomu, aby se při své budoucí úřední činnosti vzhle
dem na přání a prospěch dárcův neřídili jen zřeteli věcnými a čistě ob
jektivními, nýbrž též oním ovlivněním, jímž v důsledku přijeti daru podle 



- čís. 5798-
44 

intencí dárce v obdarovaném psychologicky zapůsobí, a aby ve své úřední 
funkci jednali takto stranicky. 

Poněvadž tudíž zjištěný děj vykazuje veškeré právní znaky objek
tivní stránky zločinu podle § 104 tr. z., je rozsudek, jenž v něm tento 
zločin neshledal, právně mylný. 

Poněkud jinak je tomu při prvém daru 300 Kč, který podle rozsudko
vého zjištění obž. C. přijal dne 30. listopadu nebo I. prosince 1926 po 
úplném provedení celé stavby, avšak před vyhotovením konečného výděl
kového účtu, jejž pak vypracoval dne 4. prosince 1926. Zjišťuje-Ii tu na
lézací soud, že obž. A. při odevzdání daru Govi o z nač i I z a ú čel 
dar u urychlené vyřízení účtu, ježto si to ředitelství přeje, a jeho od
škodnění za práci přes čas, kterou s tím bude míti, že C. pak skutečně do 
4. prosince 1926 práci tu vyřídil, aniž tu byl důkaz, že se tak stalo stra
nicky povrchně, a vychází-li též ze závěru, že obžalovaný C. těchto, 300 
Kč přijal podle svého úmyslu jako odměnu za toto urychlené vyúčtování, 
- usoudil právem, že obž. C. jako úředník kvalifikovaný ve smyslu 
§ 104/1. tr. z. zde sice svůj úřad podle své povinnosti konal, avšak aby 
jej konal, přijal dar 300 Kč, a tudíž svým činem naplnil po objektivní 
i subjektivní stránce prvou skutkovou podstatu zločinu braní darů ve vě
cech úředních. 

Ačkoliv nalézací soud dospěl k úsudku, že v tomto bodě je dána prvá 
skutková podstata zločinu podle § 104 tr. z., vynesl přes to rozsudek 
osvobozující ,vzhledem ke svému, jak již vpředu dolíčeno, vadnému ná
zoru, že pozdější skutky téhož obžalovaného, zažalované rovněž jako zlo
čin podle § W4 tr. z., tvoří jedině skutkovou podstatu promlčeného již 
přečinu podle § 4 zák. čís. 178/1924 Sb z. a n., a že tudíž také trestnost 
zločinu, spáchaného dne 30. listopadu nebo I. prosince 1926, zanikla 
promlčením. Bylo-Ii však přisvědčeno zmateční stížnosti státního zastu
pitelství, pokud se týče významu darů přijatých obžalovaným C. v r. 1927 
a v prosinci 1931 a jejich přijetí kvalifikováno jako zločin braní darů ve 
věcech úředních podle § 104 tr. z., druhé skutkové podstaty, pak u fakta 
z r. 1926 schází vůbec promlčecí podmínka ve smyslu § 229 lit. d) tr. z. 
prvým soudem předpokládaná; za těchto okolností trestnost přijetí daru 
300 Kč promlčením nepominula a jest odůvodněna i v tomto bodě zma
teční stížnost státního zastupitelství, uplatňující vadné právní posouzení 
zjištěného skutku. 

Námitce odvodu obžalovaného C., že je nemožno, aby přijetí daru 
300 Kč bylo kvalifikováno za zločin ve smyslu prvé ·skutkové podstaty 
§ 104 tr. z., poněvadž není prokázáno, že by bez daru nekonal svého 
úřadu, což prý je nutným předpokladem objektivní skutkové podstaty uve
deného zločinu, nelze přisvědčiti. Zákon v § 104 tr. z. stanoví normu 
o trestnosti úředníka činného v oborech tam vyznačených, konajícího úřad 
svůj podle svých povinností, avšak »aby jej konal« (um es auszuiiben), 
dar přijavšího. Pro trestnost úředníka stačí přijetí daru z důvodu úřední 
činnosti a se zřetelem na ni, a to ještě před přikročením k určitému úřed
nímu výkonu, aniž je dále třeba, aby tu předcházel projev úředníka, že 
by bez daru úřední výkon nevykonal. Rovněž směrodatná literatura ne
shledává jakožto předpoklad pro trestnost ve smyslu prvé skutkové pod-
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staty § 104 y. z., aby úředník Čini! ~ar podmínkou sv~ho, rozho~o~ání, 
aby se j~n, hrr.t dal P?hn,~~h k~ konalll sve pO~lpnos;h, ny~rz povazuJ~ za 
dostačujlcl JIZ pouhy pncmny vztah daru k uredlllmu vykonu, ktery po 
daru násled~je. ~Srovn. A~tmann, Kommentar 1., 1928, str. 312 a Mi
řička Trestm pravo hmotne, 1934, str. 236; Fmger: Strafrecht II., 1914, 
str. 904 v otázce této nevyjadřuje se přímo,. leč z yět »Oe~henk oder 
Vorteil mussen AeqUlvalent der mcht pfhchtwldngen Lelstung selll. 
Zwischen dem Oeschenke oder der Amtshandlung muss Beziehung be
stehen. Der Beamte muss ďas Oeschenk fUr die Amtsausiibung, mit 
Riicksicht auf sie angenommen habell«, je zřejmo, že nějaký projev 
úředníka o neochotě jinak úřad svůj konati, resp. zjištění, že úředník při
jetím daru se provinivší, nebyl by svoji povinnost konal, kdyby nebyl do
stal úplatek, nepožaduje jako nezbytný předpoklad pro náležitosti této 
skutkové podstaty). 

Poněvadž nalézací soud k osvobozujícímu výroku u obžalovaných A., 
E. B. C. a D. dospěl podle vylíčených důvodů tohoto rozhodnutí jen na 
podkl~d.ě vadného prá~!1ího názoru na objektivní a subjektivní strá?ku 
skutkovych podstat ZIOClllU podle §§ 104 a 105 tr. z., shledav tu Jen 
právní znaky promlčených již přečinů podle zákona čís. 178/1924 Sb. 
z. a n. bylo rozsudek v uvedených částech zrušiti jako zmatečný ve 
smyslu' § 281, čís. 9 lit. a) tr. ř., aniž bylo třeba zabývati se jinými výt
kami ve stížnosti státního zastupitelství rovněž uplatňovanými, a to jak 
ve výroku o vině všech jmenovaných, tak pokud se ťýče obžalovaného A., 
v důsledku toho též ve výroku o trestu a dalších výrocích s tím souvisí
cích. Na podkladě skutkového stavu zjištěného soudem nalézacím bylo 
zrušovacímu soudu možno ve smyslu § 288, odst. 2, čís. 3 tr. ř. rozhod
nouti ihned ve věci samé. 

čís. 5799. 

Ke skutkové podstatě zločinu podle § 6, čís. 3 zákona čís. 50'/1923 
Sb. z. a n. 

Poměr této skutkové podstaty ke skutkovým podstatám zločinu podle 
§ 6, čís_ 2, al. 1 a přečinu podle § 6, čís. 4 zákona na ochr. rep. 

Vědomí, že vyzrazením chráněných předmětů ohrožuje se obrana 
republiky, záleží ve vědomi pachatelovu, že sdělenfm tajemství osobě 
nepovolané může způsobiti, že obrana republiky ve válce bude nepřlz
nivě dotčena, zejména že sděleni tajemstvi nebude u nepovolané osoby 
uchováno tak, aby byla vyloučena možnost, že se o něm dozví cizí moc, 
třeba dalším nepřímým způsobem. 

(Rozh. ze dne 20. ledna 1937, Zrn II 538/36.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu, pokud jím obžalo
vaní A. a B., byvše obžalováni pro zločin vojenské zrady podle § 6, čís. 2, 
odst. 2, 3 zák. na ochr. rep. (čís. 50/1923 Sb. z. a n.) byli uznáni vin-
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nými přečinem podle § 6, čís. 4 zák. na ochr. rep., zrnšil napadený roz
sudek a uznal oba obžalované vinnými zločinem vojenské zrady podle 
§ 6, čís. 3 zák. na ochr. rep., jehož se dopustili tím, že v letech 1929 až 
1931 vN. vědomě ohrožovali obranu republiky tím, že vyzrazovali oso
bám nepovolaným předměty, jež mají zůstati utajeny pro obranu repub
liky. 

Z důvodů': 

Zmateční stížnost státního zastupitelství dovolává se pouze důvodu 
zmatečnosti podle § 281, čís. 10 tr. ř., uplatňujíc, že zjištěné jednání ob
žalovaných mělo býti nalézacím soudem posuzováno s hlediska zločinu 
podle § 6, čís. 3 zák. na ochr. rep., jehož skutkovou podstatu zakládá. 
Zmateční stížnosti nelze v tomto směrn upříti oprávnění. 

Nalézací soud zjistil, že oba obžalovaní v letech 1929 až 1931 konali 
presenční vojenskou službu u ... pluku ... vN., pořizovali si fotogra
fické snímky ... a jednak je vlepovali a přechovávali ve svých albech, 
jednak je prodávali, vyměňovali a darem dávali svým spoluvojínům. 
O těchto snímcích, pokud se týče o některých z nich, zjistil soud na zá
kladě posudku vojenských znalců, že znázorňují předměty, jež mají zů
stati utajeny pro obranu republiky. Nalézací soud zjistil dále, že obžalo' 
vaným byl stejně jako ostatním vojínům opětovně přečten plukovní roz
kaz obsahující zákaz fotografování, pokud je to ve spojení s vojenskou 
službou a vojenskými předměty, že obžalovaní tento zákaz znali, ale tajně 
jej obcházeli. 

Toto zjištěné jednání obžalovaných podrobil nalézací soud bedlivému 
zkoumání s hlediska zločinu podle § 6, čís. 2, a!. 2, 3 zákona na ochr. 
rep., došel však ku přesvědčení, že jednání obžalo,vaných nezakládá skut
kovou podstatu tohoto zločinu a shledal v něm pouze skutkovou podstatu 
přečinu podle § 6, čís. 4 zák. na ochr. rep. 

Nalézací sond opomněl však uvažovati o zjištěném jednání obžah 
vaných s hlediska zločinu podle § 6, čís. 3 zák. na ochr. rep. Právem do
vozuje zmateční stížnost, že zjištěné jednání obžalovaných zakládá skut
kovou podstatu tohoto zločinu. Obžalovaní prodávali, vyměňovali a da
rovali snímky chráněných předmětů svým spoluvojínum a tím jim opatřo
vali znalost techto předmětů. Jde proto o vyzrazení ve smyslu § 6, čís. 3 
zák. na ochr. rep. Za okolností případu dlužno i spoluvojíny obžalova
ných považovati za osoby nepovolané ve smyslu ,tohoto zákonného usta
novení. Vojenská služba přináší sice vojínům znalost vojenských zbraní, 
přístrojů a objektů, ale nikoli všem, nýbrž pouze těm, kteří byli vojenskou 
správou nebo svými veliteli určeni právě ke cvičení a k obslnze těchto 
zbraní, přístrojů, nebo ke službě v těchto objektech. Při hromadném a 
zcela volném rozšiřování snímků chráněných předmětů obžalovanými 
mezi ostatními vojíny dostaly se však tyto snímky do rnkou také vojínům, 
kteří zobrazené na nich zbraně a přístroje nebo objekty buď vůbec ne-

*) p o Z iJ1 á m k are d a k c e: P.m uveřejnění upraveno podle § 36 c) zák. 
na ochr. rel'. (§ 7 zlukona čís. 130/1936 Sb. z. a n.). 
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• 

znalí .anebo alespoň ne v zobrazený;h podrobnostech. V každém případě 
však 'jSOU vojín4 svojí službou p~vo~am po~ze k ton;u, aby ch.rá~~né před
·měty znali pokud Je toho zapotrebl pro vykon sluzby, mkol1 tez k tomu, 
ab měli ~ držení~ sním~y. těchto, chrál}ěn~ch předmětů" ~teré m0lt0u 
~dé jiné osobe, ktera Je uVldl, umozmtl znalost chraneného pred-

. :nětu, snímke~,zob:azen~~o. Je-li ,:yzr~zením p0!1hé sdě~ení v?jenského 
tajemství jest JIm hm spIse predam smmku, ktery zprostredkuJe znalost 
vojenského tajemství způsobem přes12ým <l;,trvalým. O přečin podle § 6, 
čís. 4 zák. na o~hL rep)~e pouze v t;ch pr~padech, kd~y~chatel vojenské 
tajemství nes~eluJe p.r I, m o drnhe osobe, ale. ull!0znuJ~ pouze (hru
bou nedbalosh), aby ]lna osoba nabyla znalosti taJemstVl. Jakmile pa
chatel sděluje vojenské tajemství přímo třetí osobě, dopouští se zločinu 
podle §.6

1 
čís. ~, a!. I zá~: na ochr. rep., t~e-li o ?sobu, která je ve .spo

jeDí s CIZI moCI, nebo zlocmu podle § 6, C1S. 3 zak. na ochr. rep., Jde-li 
o osobu, která není ve spojení s cizí mocí, a tudíž o osobu nepovolanou. 
V případě obžalovaných šlo by o pouhý přečin podle § 6, čís. 4 zák. na 
ochr. rep., kdyby se byli obmezili na fotografování chráněných předmětů 
a snímky (přirozeně i negativy) přechovávali takovým způsobem, že by 
se třetí osoby mohly k nim dostati a tak si opatřiti znalost předmětů jimi 
představovaných. Jakmile obžalovaní snímky předávali přímo třetím 
osobám, které nebyly určeny k tomu, aby předměty snímky znázorňované 
znaly, pokud se týče, aby snímky tyto měly v držbě, dopustili se činn, 
který objektivně naplňuje skutkovou podstatu zločínn podle § 6, čís. 3 
zák. na ochr. rep. 

Pokud jde o subjektivní stránku jednání obžalovaných, došel nalé
zad soud na základě svých uvedených zjištění k závěru, že obžalovaní 
znali důležitost - zřejmě tedy i důvoď - zákazu fotografování a že si 
byli dobře vědomi důležitosti utajení předmětů, které fotografovali, pro 
obranu státu. Tento závěr, skutkovým zjištěním napadeného rozsudku 
plně opodstatněný, obsahuje však v sobě i závěr o vědomí obžalovaných, 
že fotografují předměty, které mají zůstati utajeny pro obranu republiky 
a že vyzrazením těchto předmětů svým spoluvojínům ohrožují obranu 
republiky. Toto vědomí záleží v tom, že si je pachatel vědom, že sdělenín 
tajemství osobě nepovolané může způsobiti, že obrana republiky ve válce 
bude nepříznivě dotčena, že zejména sdělené tajemství nebude u oné ne
povolané osoby uchováno tak, aby byla vyloučena možnost, že se o něm 
dozví, třeba dalším nepřímým způsobem, cizí moc. (Milota: Zákon na 
ochranu republiky, str. 32, vydání 1932). V tomto směru nalézací soud 
již sám dovodil, že volné rozšiřování snímků, představujících chráněné 
předměty, mezi spoluvojíny, kteří je zase zařazují do svých alb ukazují 
je známým a mohou je zase stejným způsobem dále rozšiřovali, je pro 
uchování tajnosti těchto předmětů velmi nebezpečné, poněvadž se tyto 
~nímky mohon takto dostati do rukou orgánů cizích zpravodajskýlch slu
zeb. 

§ 6 zákona na ochranu republiky chrání předměty, které mají zů
stati utajeny pro obranu republiky, před prozrazením cizí moci. V ,čísle 
~ruh~m, a!. 1 postihuje přímé úmyslné vyzrazení jich cizí moci, v čísle 
ctvrt~ hrubou nedbalost, - umožňuj ící prozrazení jich cizí moci. 
Uprostred mezi těmito trestnými činnostmi co do stnpně viny stojí číslo 
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U'etí, které p"stilmje vyzrazení chráněných předmětů osobě nelDolíOlani 
právě jako nejvhddnějčí prostředek umožňující prozrazerV jich cizí 
Nalézací soud opomněl hodnotiti jednání obžalovaných s tohoto 
ního hlediska, ač právě ustanovení třetího čísla § 6 zákona na 
na ně dopadá. Rozsudek trpí proto zmatkem podle § 281, čís. 

čís. 5800. 

Zodpovednosť železníčných zamestnancov - ve'dd~ú~c:eih~o~í~~~~:~~~'!Ý~ 
strojvodcu a topíča - s hl'adiska § 438 tr. zák. za p 
predpisov pri posunovaní vlaku po vlečke. 

Topič je pomocným orgánom strojvodcu a je tiež 
rovať, čí trať je vo!'ná. 

(Rozh. zo dňa 20. januára 1931, Zrn III 561/36.) 

Strojvodca A., topič B. a vedúci posunu C. posunovali vlakovú 
túru z nádražia po vlečke do továrne; dialo sa to tak, že lokomotí'va 
čila vozy pred sebou a posun vedúci C. stál na stupátku prvého 
brána továrne bola uzavretá; vlečka mala ohyb a C. dával posádke 
návestia na zmiernenie rychlosti a zastavenie na vonkajšej strane 
vého oblúka tak, že boly topičom B. len neskoro zbadané a sdelené 
vodcovi A. Strojvodca už nemohol vlak včas zastaviť a prvý voz 
túry vrazil do brány továrne práve vo chvíli, kedy vrátnik, l1n(>7,nrr,p", 

na blížiaci sa vlak, chcel ju otvoriť; brána nárazom vyvrátená, padla 
vrátnika a zranila ho tak, že zomrel. S ú d p rve j s t o I i c e 
vinným prečinom podfa § 438 tr. zák. len vedúceho posunu C.; o d v 
I ac í s ú d však odsúdil pre tenže prečin i obžalovaných A. a B. 

N a j vy Š š í s ú d zmatečné sťažnosti obžalovaných A. a B. 
točne odmietol a čiastočne zamietol. 

D ovo dy: 

Proti rozsudku vrchného súdu podali zma!očnú sť ažnosť UU.<iHUV1U1 

A. a B. na základe § 385, č. I a) tr. p. čo do viny. 

I. Obžalovaný A. preto má za to, že nie je vinný, lebo vraj 
všetko, čo bolo v jeho moci, abY vlak včas zastavil, že nezavinil 
ale ide o nehodu, ktorá vznikla výlučne zavinením obžalovaného c., 
dával vraj znamenie nedbale a neskoro. 

Zmaločná sťažnosť je čiastočne v rozpore s predpisom § 33, odst. 
por. nov., pokiaf vychádza z toho, že vrchný súd vraj omylne Qcenil 
kazy a omylne zistil, že obžalovaný A. nevidel bránu otvorenú a že 
dával znamenie »pomaly« a »stoj« už na 120-130 m od 
do ktorej vrazil vlak vedený obžalovaným A. ako strojvodcom. Znlal<JČn, 
sťažnosť v tejto časti je založená na takých skutočnostiach, ktoré 
zistené, je proto zákonem vylúčená. 

- Čís. 5800-
49 

Ináčej je zmatočná sťažnosť bezzákladná. Správny je názor vrchného 
súdu, že aj A. ako strojvodca musel sa starať o to, či bola br,ána !ovárne, 
o ktorej vedel, otvorena alebo me a nemohol sa spohehaf vyl II c n e na 
návestia dané ,mu riadičo~ ~OsUl~U C; Po~eváč obžalovaný A. nevidel 
bránu otvorenu a musel rah!! s tý~, ze pnpadne ,r:edostane ?~ C. pn
merané návesha, bol povmny vyvmuf pred takou vaznou prekazkou, ako 
'e zatvorená brána,zvýšenú pozornosf a mohol sa približovať k nej len 
1akou zmenšenou rychlosťou, aby mohol vlak zastaviť bez ohroženia že
leznice a osób v jej blízkosti ~a zdržujúclch . .Túto povi~nosť jasne ukl~dá 
strojvodcovi odst. 4 bodu 5, cl. 36, bod bl, c. 10 D), cl. \04 dopravnych 
predpisov Č, XX. a bod 3 úvodu týchto predpisov. Porušil tedy obžalo
vaný A. svoju služebnú povinnosť, keď.viedol vlak ku bráne rychlosťou 
16 km tedy podfa okolností neprimeranou. Smrt' poškodeného je v prí
čmnej 'súvislosti s nedbalosťou obžalovaného A., lebo keby bol viedol vlak 
menšou rychlosťou, bol by ho mohol zastaviť pred bránou, srážka nebola 
by nastala a pO,škodený nebol by ~trpel úraz. Nemýlil sa tedy vrchný súd, 
keď obžalovaneho A. uznal vmnym. 

II. Ani zmatočná sťažnosť obžalovaného B. nevyvrátila správny ná
zor vrchného súdu, že aj tento obžalovaný ako topič porušením svojich 
služebných povinností zavinil srážku vlaku a smrť poškodeného. 

Obžalovaný vychádza z mylného predpokladu, že vrchný súd zistil, 
že obžalovaný C. upovedomi! obžalovaného A. o tom, že brána továrne 
bola zatvorená. Zmatočná sťažnosf v tomto bode sa opiera o písomnú 
chybu ktorá sa vyskytuje vo vyhotovení rozsudku vrchného súdu, kde 
je síce' myl~e uvedené, že C. upovedomil strojvod~u o t~m, že brá~a je za!
vorená avsak podfa konceptu rozsudku a podl a celeho textu Jeho odo
vodnedia je jasné, že vrchný súd zistil, že C. opominul upovedomiť A., 
a čiastočne práve na tomto základe uznal súd C. vinným. V tejto časti je 
tedy prevedenie zmatočnej sť ažnasti v rozpore s predpisom § 33, odst. 3 
por. nov. a je preto táto časť zákonom vylúčená. 

Mylný je názor sťažovatefov, že podl'a železničnýchpredpisov topič sa 
mal starat' len o výtop stroj a, len výnimečne mal sprostredkovať náveshe 
sprievodcu C. strojvodcovi, nemal sa však starať o vornosťtrate. Podťa 
bodu 9 čl. 6 služebných predpisov pre strojvedúceho čís. XXIII a podra 
bodu bl, čís. 10, D) čl. \04 dopravných predpisov črs. XX topič; je poc 
mocným orgánom strojvodcu a už z toho plynie, že o vol'nosť trate má sa 
starať tak ako strojvodca. Plynie táto povinnosť topičova aj z toho pred
pisu bodu 3. úvodu dopravných predpisov čís. XX, že zamestnanci želez
nice majú jednat' v duchu plamých predpisov podra najlepšieho vedomia 
a svedomia tak, aby bola vždy zaručená pravidelná nerušená a bezpečná 
pr-emávka. ,Len pozornosť a spolupráca všetkých orgánov pri železničnej 
doprave zamestnaných zabezpečuje železničnú premávku. Keď jednotlivé 
orgány majú aj zvlášlne povinnosti, - ako na príklad topič má topil' 
stroj atď., to nevylučuje ich všeobecnú povinnosť na spolupósobenie pri 
zabezpečení premávky. Pozorovať vofnosť trate je samozrejmá stála po
vinnost' tak strojvodcu ako jeho pomocníka topiča. Podfa zistení vrch
ného súdu obžalovaný B. vedel, že vlak ide cez bránu do lovárne, nevi
del bránu otvorenú, preca neupozornil na túto vážnu prekážku premávky 

Trestní rozhodnutí XIX. 4 
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strojvodcu a nič neurobil, hoci musel zbadať, že strojvodca v nelJezpeč'nej 
situácii viedol stroj neprimeranou rychlosťou. Obžalovaný B. 
svoje služebné povinnosti a tým tiež zavinil srážku a smrť poilkodellého, 
lebo strojvodca bol by správne viedol vlak, keby bol býval 7.,vt21~~~:I~f'~~ 
nený na nebezpečie, ktoré - síce tiež zavinene - nezbadal. l\ 
tedy vrchný súd, keď za vinného uznal obžalovaného B. prečinom podl'a 
§ 438 tr. z. 

čís, 5801. 

I ten, kto je obcou ustanovený k prevádzaniu politickej 
v obei, je orgánom vrchnosti a poživa ochrany podl'a zák. čl. XL 
pfi tom je nerozhodné, či bol vzatý do prlsaby alebo nie, 

(Rozh. zo dňa 23. januára 1937, Zm IV 732/36.) 

N a j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti A. a spol. pre prečin násilia 
proti orgánu vrchnosti zmatočnú sťažnosf obžalovaného A. zčasti oanlle
tol, zčasti zamietol. 

Z dovodov: 

Po zákone z dovodu zmatočnosti podra § 385, čís. I a) Ir. p. 
nená zmatočná sťažnost' namieta, že výkon nebol po práve preto, 
podra § 67 exek. zák. v znení § 16 zák. čl. XLI: 1908 zabavený kůň vo
bec v dobe výkonu nepodliehal exekúcii. 

Táto námietka je bezdovodná. Ustanovením § 4, odsl. 2 zák. 
XL:1914 je ;chránený právny výkon povolania úradného orgánu, z 
plynie, že rozhodné je iba to, či výkon úradného orgánu po formálnei 
stránke bol po práve, I. j. či úradný orgán podra svojho povolania bol 
oprávnený konat' vytýkaný úkon. Otázka materiálneho práva, či zaba· 
vený koň podliehal exekúcii, v tomto prípade vobec neprichádza v úvahu. 

Rovnako je bezzákladná ďalšia ·námietka, že výkon M., prípadne obec· 
ných policajných strážnikov N. a O., nebol po práve preto, že M. je 
súkromná osoba, nebol vzatý do prísahy a preto nemohol vykonávať 
úradný výkon a nebol ani oprávnený preto dať previesť úradné výkony 
inými. 

V súdenom prípade ide o vymáhanie cirkevnej dane politickou exe· 
kúciou. Ktoré orgány můžu túto exekúciu previesť, predpisuje ustanove· 
nie § 101 vl. nar. čís. 8/1928 Sb. z. a n. Podra tohoto ustanovenia exe· 
kučný úrad, prevádzajúc politickú exekúciu, je oprávnený použiť svojich 
vlastných orgánov, orgánov ustanovených k bernej exekúcii, obecných 
orgánov, podra potreby aj vojska. 

Podl' a zistenia nižších súdov bola poverená obec previesť predmemú' 
exekúciu a v obci je poverený exekučným výkonom M. a N. je sprisaha· 
ným obecným strážnikom. 

Z tohoto zistenia hl'adiac na ustanovenie § 101 vl. nar. Č. 8/1928 Sb. 
z. a n. plynie, že M. bol formálne oprávnený vykonať exekúciu (drai-
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bu) -, tedy úradný výkon, spa,dajúci do jeho p,ovol~nia, - proti obžalo
vanému a ze v tomto postavem treba M. povazovat za organ vrchnosti. 
Ako orgán vrchnosti mohol M. daf aj poukaz ciefom prevedenia jeho 
Úfadného výkonu osobám, ktoré boly dané jemu ako asistencia. Je neroz
hodné, či M. ako .. eX,ek~čn1 5'rgá? obce »01 v,zatý do prísahy alebo nie. 
Inak ani sama zmatocna sťaznost nevytyka, ze by M. nebýval mal od 
obce poverenie k výkonu predmetnej exekúcie. 

V ďalšej časti zmatočná st'ažnosf namieta, že odstrčenie obecného 
strážnika N. od zabaveného koňa nevyčerpáva pojem násilia v smysle 
zákona. Tento názor je mylný. Násilie predpokladá použitie fyzickej sily 
proti ohrozenému. Keď obžalovaný odstrčil obecného strážnika použil 
fyzickej sily proti nemu, právom tedy odvolací súd označil túto' činnosť 
ako násilie. 

čis, 5802. 

Předpis § 134 tr. ř" že se má dáti vyšetřiti stav ducha a mysli obvi
něného dvěma lékaři, vznikly-Ii pochybnosti o tom, zda obviněný trpi 
duševni poruchou, vztahuje se i na případ § 2 c) tr. zák, (jiné pomateni 
smyslů); jde proto o důvod zmatečnosti podle § 344, čís. 5 tr, ř. ne-

. bylo-li vyhověno návrhu, aby byli slyšeni znalci lékaři. ' 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1937, Zm I 1329/36.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
státnih.0 zastupitelství do .r0zs~dku poromího soudu, jímž byl obžalovaný 
zpr~ster: podle § 3~4 tr. r. ~bzaloby,pr? zl.očin vraždy podle § 134 tr. z., 
zrusll vyrok porolcu a na nem zalozeny vvrok rozsudkový jako zmatečné 
a odkázal věc do nejbliž,šího zasedání porotního soudu k novému jed· 
nání a rozhodnutí. 

Z důvodů: 

Zmateční stížnosti dlužno přisvědčiti již, pokud s hlediska zmatku 
podle §344, čís. ? tr. ř ~ v~!ýk~, ž,e zam!tnutím návrhu veřejného žalobce, 
aby bylI ke hlavmmu prehcem predvolam dva znalcI soudní lékaři byla 
opoml!;uta . nebo porušena zás~da tresmího řízení, jíž šetřiti káže' pod
stata nzem, kterou se zabezpecuje trestní stíhání. 

, Jak vyplývá z obsahu protokolu o hlavním přelíčení, navrhl veřejný 
zalobce, aby vzhledem k tomu, že obhájcem v podání navržení a předse· 
dou podle § 254 tr. ř. předvolaní svědci mají býti slyšeni o tom že obža· 
~?vaný sjJáchal čin v pomatení smyslů, ve kterém si nebyl věd~m svého 
emu, bylI ke hlavnímu přelíčení předvoláni dva znalci soudní lékaři. 

Tento návrh veřejného žalobce směřoval vzhledem k souvislosti s ob
sahe;n ,podání obhájcova a vzhledem k okolnostem, o kterých svědci do
d.atesne podl~,§ 254 n: .. ř. pře~vola~í .~ěl~ býti slyšeni, k tomu, aby znalci 
le,kan ?yh pntomnr pn hlavmm prehcem, aby mohli sledovati jeho prů· 
~h, pnpadně, aby mohli obžalovanému a i svědkům vedeným o dušev
mm stavu obžalovaného klásti otázky a aby pak podali posudek o tom, 

4-
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zda je správné tvrzení obhajoby, že obžalovaný spáchal čin v po.matení 
smyslů, ve kterém si nebyl vědom svého činu. 

Porotní soud tento návrh veřejného žalobce zamítl s o~~~o~l~t~,í;~l 
že obhájce při přelíčení prohlásil, že netvrdí, že obžalovaný byl 
chorý a že v podání navrhl svědky toliko o tom, že obžalovaný sp"cnal 
čin v pomatení smyslů, ve kterém si nebyl vědom svého činu (§ lit 
tr. z.); že, ježto ani obžalovaný se nehájil duševní chorobou, nejde o 
šení otázky, zda obžalovaný spáchal čin, jsa zbaven zcela užívání 
rozumu (§ 2 lit. a) tr. z.) nebo ve střídavém pominutí smyslů v 
kud pominutí trvalo (§ 2 lit. b) tr. z.), nýbrž pouze o otázku, zda 
lovaný spáchal čin v pomatení smyslů, ve kterém si nebyl vědom 
činu (§ 2 lit. c) tr. z.), k čemuž však není zapotřebí slyšení znalců 
j de o otázku skutkovou. ' 

Tento názor porotního soudu je však nesprávný. § 134 tr. ř. 
Vzniknou-li pochybnosti o tom, má-li obviněný užívání svého ro"unau, 
aneb zda trpí poruchou duševní, jíž by mohla jeho ,.,říčetnost 
čena, má se vždy dáti vyšetřiti stav jeho ducha a mysli dvěma 

Slova zákona »zda trpí poruchou duševní, jíž by mohla jeho prlce!, 
nost býti vyloučena« a »má se vždy dáti vyšetřiti stav jeho ducha a ____ ~_ ... 
poukazují nejen k ustanovení lit. a) a bl, nýbrž i k lit. c) § 2 tr. z. 
i § 134 tr. ř. užívá slova »trpí«, má zjevně na zřeteli jen vyšetření 
ducha a mysli v době činu, poněvadž s hlediska příčetnosti jen na 
záleží. Nelze nahlížeti, proč by se toto ustanovení nemělo vztahovati 
na skutkové předpoklady§ 2 lit. cl, jde-li i zde o takové vybočení z 
málního duševního rozpoložení, že i pro posouzení takového stavut' :~~~. 
odborné lékařské vědomosti, znalosti a zkušenosti míti největší v 
(srovn. rozh. čís. 3744 víd. sb., čís. 2674, 3108, 3744 a j. Sb. n. ' 
Vznikly-li proto v naznačeném směru skutečně pochybnosti, pak 
rozkazovacího předpisu zákona je naříditi vyšetření duševního 
chatelova znalci lékaři. Zákonodárce má tu zřejmě na mysli, že 
povaha otázek, jež tu přicházejí v úvahu, zbavuje soud 
si přímo na základě jiných důkazů utvořil samostatně správný 
o skutečnostech důležitých pro řešení otázek viny. Nejde tu proto o 
kovou otázku skutkovou, k jejímuž řešení nebylo by vůbec třeba výslechu 
znalců lékařů. 

Připustil-li porotní soud, ať již podle § 254 tr. ř., výslech svědků 
o tvrzení obhajoby, že obžalovaný v poslední době před činem nr"i~"o,,'ol 
známky duševní choroby, na což poukazují výrazy podání 
>,Oeistesgestortheil«, »sinnesverwirrh, bylo povinností porotního 
aby vyhověl návrhu veřejného žalobce, aby byli přibráni dva znalci 
kaří ke hlavnímu přelíčení vzhledem k ustanovení § 3 tr. ř., který naři
zuje, aby všechny úřady činné v řízení trestním, ledy i soudy, se st,'inou 
péčí přihlížely nejen k okolnostem k obraně obviněného příhodným 
i k okolnostem obviněného usvědčujícím. ' 

Ze tento porotním soudem zamítnutý návrh nepozbyl na své 
statněnosti ani provedeným prúvodním řízením, loho nejlepším důkazem 
je z protokolu o hlavním přelíčení zřejmá skutečnost, že obžalovaný při· 
hlavním přelíčení změnil částečně svoji dřívější obhajobu a hájil se lím, 
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7.0. neví a nemůže říci, jak se všecko přihodilo, že když v kobce o tom pře
~ýšlel, má vše popleteno (»was weiter war, weiss ich nichl«, »leh weiss 
nicht wie slch alles zugetragen hat, lch kann das mcht sagen«, wenn lch 
índ~ Zelle dariiber,nachdenke, isl ~l1es ve~irrl«). Ze svědků navrhova
ných obhájcem o dusevmm stavu obzalovaneho udal pak M.: »Der Ange
klagte war 10 der letzten Z elt vor der Tat medergeschlagen, hat nichl 
<Ye<Yrusst und auf den Oruss mchtgeantwortet.« N. vypověděl: »ln der 
ret~ten Zeit vor der Tal war der Angeklagte nicht so wie ich ihn fruher 
gekannt habe. Er ist ohne Oruss voriiber gegangen, in Oedanken versun
ken.« Konečně udal svědek: »In der letzten Zeit bat er (obžalovaný) 
mích ich sol1e ihm verantwortliche Arbeiten nicht anvertrauen. Er sagie 
zum 'Beispiel, dass er nicht wisse, ob er die Pferde in der Hand habe.« 

Z těchto výsledků průvodního řízení mohly vzejíti pochybnosti o du
ševním stavu obžalovaného ve smyslu § 134 tr. r-. a byly proto splněny 
podmínky citovaného ustanovení zákona pro slyšení znalců-lékařů o du
ševním stavu obžalovaného, jak navrhovala veřejná obžaloba. 

Nepřipuštěním tohoto návrhu zůstala nepřezkoumána tvrzení obha
joby jakož i uvedené údaje svědků co do jejich správnosti a jelikož 
o otázce duševní. příčetnosti obžalovaného, tedy o otázce čistě odborné, 
na niž odpovědětI jsou povoláni jediné znalci lékaři, nebyli tito slyšeni, 
zůstalo trestní řízení, na základě něhož se usnášeli porotci o svém vý-

. roku, neúplným. Jelikož pak uvedená neúplnost řízení mohla u porotců 
vzbuditi představu, že u obžalovaného je skutečně dán stav trestnost vy
lučující, ať již podle lit. a), bl, nebo lit. c) § 2 tr. Z., zejména když jim 
byla dána dodatková otázka, zda obžalovaný spáchal čin v pomatení 
smyslů, ve kterém si nebyl vědom svého činu (na kterou ostatně původně 
před provedením opravy nařízené předsedou porotního soudu odpově
děli jednohlasně kladně), je zřejmo, že napadeným mezitímním nálezem 
pOTotního soudu byla porušena zásada trestního řízení, jíž šetřiti káže 
podstata řízení, kterou se zabezpečuje stíhání. 

Možnosl ohrožení práv obžaloby byla dána již proto, poněvadž 
slůvko »vinen«, uvedené v otázkách o vině, zahrnuje v sobě tak zvanou 
všeobecnou skutkovou podstatu, tudíž vše, co se po stránce subjektivní 
vyžaduje ke skutkové povaze toho kterého trestného činu. Obratem »jest 
obžalovaný vinen ... « jsou proto porotci tázáni, je-li obžalovaný za uve
denou činnost trestně odpovědný, čímž je poukázáno i na případné trest
nost vylučující důvody podle § 2 lit. a) až c) tr. z. Porotcové mohli tudíž 
i ~ápornou odpovědí na prvé dvě otázky - první hlavní a první even
tualní - dáti výraz svému přesvědčení, že obžalovaný spáchal čin jemu 
za vínu kladený v některém ze stavů v § 2 a) až c) tr. z. uvedených, a je 
nasnadě, že právě vytýkaná neúplnost řízení přivedla porotce k onomu 
přesvědčení. 

. Jelikož, jak dovozeno, je patrno, že vytýkaná formální v';da mohla 
pus,obiti na rozhodnutí způsobem obžalobu zkracujícím, neboť není vy
louceno, .. že by porotci na základě případného posudku znalců lékařů do
sJ?ělI k y,!ému výroku, a jelikož si veřejný žalobce pro zamítnutí důkaz
n:ho navrhu vyhradil ihned zmateční stížnost, jsou splněny i ostatní 
predpoklady úspěšného uplatňování zmatku podle § 344 čís. 5 tr. ř. 
v neprospěch obžalované, jak jsou uvedeny v § 344, posl. odst. tr. ř. 
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čís. 5803. 

Rozsah příslušnosti nejvyššího soudu jako soudu zrušovacího. 

Zrušovací soud není povolán rozhodovati o stižnosti do 
vrchního soudu jako sborového soudu druhé stolice. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1937, N II 9/37.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací odmítl stížnost 
obžalovaných do usnesení vrchního soudu jako sborového soudu 
stolice, jímž jeho stížnost do usnesení krajského soudu, kterým mu 
uloženo, by do 8 dnů předložil zmocnění podle § 9, odst. 2 zák. čís. 
1936 Sb. z. a n., byla jako řádná stížnost odmítnuta a jako UU>HC'""CI 

stížnosti jí nebylo vyhověno. 

Odůvodnění: 

Činnost nejvyššího soudu jako soudu zrušovacího je stanovena § 
tr. ř., který předpisuje, že nejvyšší soud je povolán rozhodovati o 
tečních stížnostech podle tr. ř. přípustných. Pokud mimo to je 7T111"m.,", 

soud povolán rozhodovati v jiných případech, stanoví se v trestním 
výčetmo (§§ 33, 54, 63, 64, 74, 341, 362, 364, 410, 411 a 427 tr. ř 
případě, pokud je to ve zvláštnfch zákonech výslovně stanoveno. K 
vým případům nenáleží souzený případ, kde jde o stížnost do usrlese:n 
vrchního soudu jako sborového soudu druhé stolice. Paragraf 
nemluví o dohlédacím právu zrušovacího soudu a § 15 tr. ř. obrnezujé; 
se všeobecně na soudy druhé stolice; rozšiřovati předpis tento 
zrušovací z důvodů všeobecného práva dohlédacího nelze. 

Poněvadž podle toho,co uvedeno, není zrušovací soud povolán 
hodnou ti o stížnosti do usnesení vrchního soudu jako sborového 
druhé stolice, bylo stížnost jako nepřípustnou odmítnouti. 

čís. 5804. 

Nejde o trestnú nedbalosť. akú predpokladá skutková I ~;~~~:!~~: 
činu podl'a § 257 tr. zák., vykonal-Ii miestne prlslušný dl 
bencov leh sňatok v kostole, nepatriacom do jeho farnosti, nal ~:!:~é 
prípisu duchovného správcu onoho k08tola, v ktorom nebolo ol 
»zmocnen)e«, ale len »dovolenie« k onomu úkonu. 

(Rozh. zo dňa 26. januára 1937, Zm III 540/36.) 

, N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti obžalovanému z prečinu 
dra § 257 tr. z. zamietol zmatočnú st'ažnosť vrchného štátneho zastupÍo 
terstva. 
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DDvody: 

Zmatočnej sťa~nosti,. ktor,á uPI.atňuj~ dovod zmatočnosti podra § 385, 
čís. I a) tr. p., ~elze pnz~at 0R~avnel~le. .• • , 

Zo skutkovych zlstem mzslch sudov plyme, ze obzalovany ako 
'estne príslnšný duchovný (ako rímskokatolický farár vN.) mohal spO· 

ru:íčinkovať při uzavretísňatku Jozefa A. a Marie B.; len preto, pone
váč rímskokatolícky kostol v M., v ktorom obžalovaný ich sosobášil, ne
patrí do jeho farnosti, ale do obvodu t·skej rímskokatolíckej farnosti, po
treboval k tomu, aby kh mohol v tom kostole sosobášiť, splnomocnenia 
daného rímskokatolíckym farárom v T. 

Obžalovaný hájil sa, že takéto splnomocnenie obdržal prípisom pod 
Č I 9. Zmatočná sťažnosť namieta, že dot)"čný prípis nie je splnomoc
n~nim v smys1,e zákona, .lebo n;bol a~resovaný na OSO~lU obža}?vaného, 
ale na farský urad, ktory zastava obzalovany, a ď ale] ponevac nebolo 
v ňom uvedené slovo »zmocňuje«, ale slovo »dovol'uje«, napokon, že ne
bolo uvedené kto a k čomu zmocňuje. 

Najvyšší'súd ne~otrebuje. v tejto tresl~ej veci riešiť ~ivilnel?rávnu 
otázku či spomenutym pnplsom bolo obzalovanemu dane bezzavadne 
zmocn~nie v smysle 2. odst. § 31 zák. čl. XXXI z r. 1894, lebo vebec 
nespoznáva v tomto prípade lakú trestnú nedbalost' obžalovaného, aká 
je predpokladom skutkovej povahy prečinu podra § 257 tr. z. 

Pre posúdenie tejto otázky považoval najvyšší súd dostatočným, že 
prípis podpísal administrátor rímskokatolíckej farnosti v T., tedy osoba 
oprávnená k predmetnému zmocneniu, a že ho aj opatri! úradnou peča· 
ťou toho farského úradu. Ůalej bolo v tom prípise uvedené, že Jozef A. 
može byť na základe toho povolenia sosobášený v rímskokatolíckom kos· 
tele v M. 

Pri tom padá na váhu, že zmatočná st' ažnosť ani netvrdí, že by pi
sater predmetného prípisu nemal na mysli zmocnenie podra 2. odst. § 31 
manž. zák., alroo že by nemal na mysli ten úkon, ktorý vykonal v danom 
prípade obžalovaný. Zmatočná sťažnosť kladie váhu len na formu prí
pisu. Poneváč však zmatočná sťažnosť sama uznáva, že forma takého 
zmocnenia nie je zvláštne predpísaná, ner'ze obžalovanému pričítať 
trestnú nedbalosť, keď považoval obsah prípisu za zmocnenie v smysle 
2. odst. § 31 manž. zák. Sprosťujúci rozsudok nie ie tedy dotknutý 
zmatkom podra § 385, čís. I a) tr. p. a preto bola bezzákladtoá zmatočná 
sťažnosť zamietnutá podl'a 1. odst. § 36 por. nov. 

čís. 5805. 

Hrubě zneuctlvající projev podle § 11 zákona na ochl'. rep. může se 
týkati činnosti presidenta republiky i z doby před jeho zvolením; ne
sejde na tom, zda projev nevybočil z mezí dovolené politické satiry v oné 
době, neboť urážka presidenta republiky má jiný obsah než obecná 
urážka na cti; nejdeť tu jen o osobní čest, nýbrž o obecnou vážnost, 
kterou má president republiky jako hlava stá tn. . 

(Rozh. ze dne 28. ledna 1937, Zm I 1371/36.) 
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N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu, jímž byli obžalo
vaní podle § 259, čís. 2 tr. ř. zproštěni obžaloby, a to A. pro přečin 
podle § ll, čís. 2 zák. na ochr. rep., a B. pro přečin podle § 5 tr. zák. a 
§ ll, čís. 2 zák. na ochr. rep., zrušil osvobozující rozsudek a uznal oba 
obžalované vinnými tak, jak na ně bylo žalováno. 

Z důvodů: 

Zmateční stížnosti státního zastupitelství dlužno přisvědčiti již, po· 
kud proti osvobozujícímu rozsudku doličuje hmotněprávní zmatečnost 
podle § 281, čís. 9 a) tr. ř., a to jak ve směru objektivní, tak i subjektivní 
stránky zažalovaného přečinu. 

Je vadným právním pojetím a výkladem zjištěného obrazu a slov· 
ného jeho doprovodu, míní·li nalézací soud, že ani obraz podle dohody 
obou obžalovaných koncem ledna 1936 v J ve spolkové vývěsní skřínce 
SDP. veřejně vystavený, ani slova jeho textu nejsou projevem presidenta 
republiky hrubě zneuctívajícím a tudíž ubližujícím jemu na cti, a že by 
ho neuváděly ve veřejný posměch, a projevuje·li při tom nalézací soud 
přesvědčení, že v souzeném případě jde jen o karikaturu, nepřesahující 
rámec dovolené politické satiry. 

Napadený rozsudek zde zřejmě vychází z předpokladu, že se jak 
obraz, tak i text vztahují výhradně na činnost Dr. Edvarda Beneše, do· 
kud byl ještě ministrem zahraničí, a že tedy nemají vztah k jeho nyněj
šímu úřadu presidenta republiky; přehlíží však při tom, že hrubě zne
uctívající projev ve smyslu § II zákona na ochranu republiky nemusí 
míti nutně vztah k jeho dočasnému úřadu, nýbrž, že se může týkati jeho 
osoby jako osoby soukromé anebo jeho činnosti v době, kdy ještě presi· 
dentem nebyl (srovn. rozh. čís. 2412 Sb. n. s.). 

Nesejde proto na tom, zda vyobrazení a jeho slovní doprovod nevy- . 
bočily z mezí dovolené politické satiry v době vydání dotčeného čísla sao 
tirických listů »D. 1.", kdy Dr. Edvard Beneš ještě presidentem nebyl, 
neboť situace se podstatně změnila okamžikem, kdy nastoupil sVÍlj úřad 
presidentský, a tím se jeho osoba dostala pod záštitu § II zákona na 
ochranu republiky. 

S tohoto hlediska posuzovacího nu1no obraz i text pojímati a vyklá
dati podle situace, která zde byla v době jejich veřejného vystavení, a 
rovněž jen s tohoto hlediska nutno posouditi jejich závadnost. Karika
tura vůbec, jakožto projev skutečného malíř~kého umění, a stejně i sa
tira jako dílo literární, postihují-li svými šlehy určitou osobu veřejně 
činnou, resp. právě ve vztahu na tuto její veřejnou činnost a funkci, mo
hou vyvolati takové účinky, že jsou pak jimi dotčeny a ohroženy určité 
právní hodnoty, chráněné předpisem trestních zákonů; možno proto za 
dovolenou považovati jen takovou karikaturu a satiru, pokud oním pro
jevem, ať literárním nebo malířským, není veřejně ses'l1ěšňována osoba, 
které kreslíř (pisatel) použil za námět svého výtvoru, nebo pokud nejsou 
takto postiženy její osobní a mravní hodnoty, její základní lidské a po
vahové vlastnosti a takto napadena její čest a ohrožena její vážnost, jakož 
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. ostavení které ve veÍ"ejném životě zaujímá, zejména jde-li o význač
. IP funkci ~e státě. Při tom sluší si obzvláště uvědomiti v případech, kde 
~Ju o projev namířený proti presidentu republiky, že čest presidenta re
J ebliky má zde poněkud jiný obsah, než u obecné urážky na cti. Nejde 
!::'jen o čest osob~í,nýbd o,v~eobecI:révvědomí důležitosti, kterou má pre
sident republiky Jako predm ?stavnI cmltel a ~Iava statu. " .. 

Posuzuje-li s~ t:0z~~taveny proJ,ev .~ 1fvedenycvh ~Iedt~ek, nelze upnlt 
právnění zmatecm shznoslt, domahaJtCI se podraaem Jeho pod skutko

~ou podstatu § II zákona n~ oc~ranu rep?bliky; Je-li tot!ž ~a obraze ~a
tirického časopisu »D. 1.«, trebaze vydaneho Jeste v dobe pred zvolemm 
Dra Edvarda Beneše presidentem republiky, znázorněn Dr. Ed. Beneš 
'ako objekt na který přitažlivou svojí silou působí magnet LitvinovÍlv, ne 
~šak mag~et francouzského ministerského předsedy Lavala, jemuž 
uniká, a je-li toto vrobrazení doprovázeno,tex!~m,)?oukazujícfm na tuto 
"hříčku sik mezi ~ychod~m a zapadem, pn mz "t~zko se ud~zt ten, kd~ 
nestoj í pevně« slusí spatřovalt v takovem obrazovem t slovmm zkreslem 
snah a úsilí 'Dr. Beneše tako minis!ra, řídídh~ zahraniční l'0litiku, 
a v jeho veřejném vystavem v dob e, kdy ]1 Z byl II r e s 1 den -
tem rel' II b I i k~, . projev hrubě zneuctívaj~cí a, se~;n~šňující presi
denta republiky byt t se vztahoval na dobu predchaze]lct Jeho zvolem, 
a zakládá proto' talo činnost skutkovou podstatu přečinu podle § II zák. 
na ochl'. rep. po objektivní stránce. Rozsudkový předpoklad, že list byl 
censurován v době, kdy bylo již nepochybné budoucí zvolení Dr. Beneše 
presidentem republiky a že úředník tiskové služby tiskopis propustil bez 
závady nemůže nijak postihnouti pr,,"vní posouzení trestného skutku po 
stránce' objektivní v dob ě s p ách á n í zažalovaného činu. Dospěl-Ji 
pak nalézací soud též k názoru, že obraz byl obžalovanými úmyslně zvo
len a že oba, pominuvše řadu jiných, rovněž časových karikatur, zob ra
ze~ých ve zmíněném čísle, znajíce podrobnosti obrazu a vědouce těž, že 
lu jde o karikaturu Dra Edvarda Beneše, jednali v dohodě, dlužno do
spěti též k závěru, že tato znalost obsahu a smyslu obrázku a textu, ne
zabránivší obžalovan~m, aby přes to veřejně koncem ledna 1936 jcj ne
vystavili ve vývěsní skÍ'Ínce SDP., byla u obou provázena též úmyslem 
uvésti zpÍlsobem takovým Dra Edvarda Beneše, v době té již presidenta 
republiky, před diváky, resp. u čtenáhl ve veřejný posměch a tímto hrubé 
zneuctívajícím projevem jemu jako presidentu republiky na cti ublížiti 

čís. 5806. 

Shromáždění voličů podle § 4 zákona čís. 135/1867 ř. Z. nepodléhá 
výkonu shromažd'ovacl polieié podle § 12 cit. zák., ale není vyloučeno 
z oné působnosti bezpečnostních orgánů, jež směřuje k ochraně osob 
a majetku a k ochraně veřejné bezpečnosti a pofádku; člen neuniformo
vané civilní stráže bezpečnosti, vyslaný na schil.zi Ul tímto účelem, po
žívá ochrany podle § 68 tr. zák. 

Bylo-li promlčení přerušeno (§ 227 tr. zák.), může nová doba pro
mlčecí započíti svůj běh teprve, byl-Ii obžalovaný osvobozen, nebo by
lo-Ii trestni řízeni proti němu zastaveno. 

(Rozh. ze dne 28. ledna J 937, Zrn I 1393/36.) 
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N e j vy Š š í S O U d jako soud zrušovací zamítl zmateční 
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, pokud jím byl ~těžo~at~i 
uznán vinným přečinem podle § 14, čís. 1, 5 zák. na ochr. 
a přestupkem podle § 312 tr. z. 

Zdůvodú: 

Rozsudek, který zůstává nedotčen v části osvobozující, napadá v 
odsuzující zmateční stížností obžalovaný a uplatňuje číselně 
zmatečnosti podle § 281, čís. 9 lit. a), b) tr. ř., zřejmým poukazem i 
tek podle § 281, čís. 5 tr. ř. 

Zmateční stížnosti nelze však v žádném směru přiznatí 
Pokud jde předně o čin ze dne 9. dubna 1932, namítá zmateční 

nost, že neni dána ani po stránce objektivní, ani po stránce sul~jektivnl 
skutková podstata přestupku podle § 312 tr. z., který 
v onom jednání shledal a jímž obžalovaného také uznal vinným. 
teční stížnost poukazem na to, že šlo o shromáždění voUčú Ve smyslu § 
zák shrom., na které se ustanovení tohoto zákona nevztahují a do 
nož není úřad oprávněn vyslati svého zástupce ve smyslu § 12 
z,',k, snaží se dovoditi, že policejní agent M. nemohl býti na Lff~~,~~'; 
shromáždění vyslán jako úřední osoba a byl důsledkem toho n 

jen jako osoba soukromá, která nemohla zakročiti úředně ani 
výzvě ředitele nebo pořadatele shromáždění, ježto. vzhledem k usj:anov,~n 
§ 11 shrom. zák jsou ti t o povinní pečovati o to, aby s~ 
a aby byl udržen pořádek, a když Se jejich příkazů nellp,)sl,och.ne, 
ředitelé shromáždění rozpustiti. Z těchto důvodů má zmateční strZnc)sl 
za to, že zakročení policejního agenta M. stalo se mimo rámec jeho 
slušnosti a že důsledkem toho nepožíval ochrany § 68 tr. z. Tento 
zmateční stížnosti je však nesprávný. 

Zmateční stížnost předně přehlíží, že podle rozsudkového 
byla do uvedené schůze vyslána civilní stráž, k níž náležel i policc'jní 
agent M., a to policejním komísařstvím v N. na vý'slovnou žádost 
sedy strany schúzi svolávající, ježto byla obava, že schúze bude rusenla· 
a že může dojíti k násilným činům. Z tohoto rozsudkového zjištění 
že se vyslání civilní stráže stalo z důvodú bezpečnostních za 
ochrany bezpečnosti osob i majetku, iakož i z důvodů veřejné b~~Z~~~~~ 
ve smyslu § 2 zák. čís. 16511920 Sb. z. a n. a nikoli za účelem 
policie shromažďovací ve smyslu § 12 zák. shT(}m. Jelikož pak 
hlášky ministerstva vnitra ze dne 31. května 1923, čís. 100 Sb. z. a 
vydané na základě zákona ze 16. března 1920, čís. 165 Sb. z. a 
bylo zřízeno vN. policejní komisařství, spadá do púsobnosti 
úřadu zachování veřejné bezpečnosti jakož i veřejného pořádku a 
koje a dále i péče o bezpečnost osoby a majetku (§ 3, čís, I a 3 cit. 
hlášky min. vnitra) a jelikož podle § 5 téže vyhlášky je správci jJ'Ullct'r 

ního komisařství k provádění uvedené služby výkonné podřízena 
bezpečnostní uniformovaná a neuniformovaná, vykonával policejní 
M., byv jako člen civilní bezpečnostní stráže, tedy jako osoba nnživ"iír; 
ochrany § 68 tr. Z., vyslán policejním komisařstvím do schůze, KUlla!!C 
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d 9 dubna 1932 v hotelu O. v N., za účelem zamezení n~~i1nýchčinú, 
. ~e 'za účelem zachovávání veřejné b~zpečnosh a poradku, Jakoz 

te oK hrany bezpečnoslt osob a maJe~ku, sluzbu, v~ smyslu § 68 t!. z. Z~ 
I hoto stavu věcí je neroz~odné, ze se ,:~slam ~eumformovane clvl!m 
to áže bezpečnostní do schuz~ s!alo na :z;adost ~~edsedy strany schllzl 
~;;olávající, jakož i okolnost, ze slo o S~hUZI vohc;: ve s;nyslu § 4 zak; 

h Ani ze znění §§ 4, 11 shrom. zak., am z ucelu techto ustanoven: 
s rom. . 'b hO," d' 1 § 4 'k h byl I e dovozovati ze Y sc uze, pora ane ve smys u za . s rom., y 
eel~učeny z pdsobnosti bezpečn~stních orgánů, yo~d. !ato sn;ěřuje 
/ hraně bezpečnosti osob a majetku a k ochrane vere]Ue bezpecnosb 

o~řádku a že by k provádění těchto úkolů byli povolání jen ředitelé 
~ebo pořadatelé. Vylučuj~ p,řece ~hrom. zákon v ~,§ j, ,12 vol!čské schůze 

ouze z povinnosl! pro Jme ,schuze neb? s~roma~~en: CIt. za~onem ~Io
~ených jako zejména z povmnoslt povmneho hlasem nebo predchozlho 
povole~í jakož i z dohledu úřadú, pokud jde o výkon policie shromažď o
vací a v § II ukládá pouze v p r v é řad ě řediteli a pořadatelům 
všech shromáždění "pečovati" o I?ořádek Jelikož ~ak dál~, vo.lb,a pro
středkú, jichž je pn t?mo UZI:I, Je ,vyhrazena volnemu uvazem r~d!lele 
shromáždění resp. poradatelu (r. c. 2031 Sb. n. s,), nelze oznaclŤl za 
nesprávné a' shrom. ~ákon~ ne?~po~ídají~~, když se takoyáto o,s~ba d?

. volává pomoci bezpecnostmch uradu za ucelem zamezem hrozlClch na-
silností nebo zakročení proti rušiteli shromáždění v konkretním případě. 

Neodůvodněna je i další, s hlediska zmatku podle § 281, čís. 9 lit. b) 
tr. ř. rozsudku činěná výtka, že uvedený přestupek je promlčen proto, že 
nebylo pokračováno v trestním řízení v době od 12. dubna 1934 (správně 
1935) kdy došla soudu zpráva presidia poslanecké sněmovny z 10. 
dubna' 1934 (správně 1935) o vydání obžalovaného k trestnímu stíhání, 
do doby podání obžaloby, což se stalo teprve dne 24. října 1935, tedy po 
dobu delší než tři měsíce. Tu však zmateční stížnost přehlíží, že v právě 
uvedené době a to již dne 26. dubna 1935, požádal vyšetřující soudce 
krajského soU:du okresní soud vN. za zodpovědný výslech obžalovaného 
pro skutek spáchaný dne 9. dubna 1932 vN., v němž pak rozsudek shle
dal přestupek podle § 312 tr. z. Již tímto úkonem vyšetřujícího s()Uc!ce 
nastalo podle ustálené judikatury přerušení pmmlčení ve smyslu § 531 
tr. z. nehledě ani k tomu, že dožádaný okresní soud vydal již dne 30. 
dubn~ 1935 obsílku na obžalovaného. Jelikož pak doba od spáchání 
trestného činu t. j. 9. dubna 1932, do podání žádosti poslanecké sně
movně o svol~ní k trestnímu stíhání obžalovaného, odeslané soudem již 
dne 3. května 1932, kterýmžto úkonem bylo ve smyslu zák čís. 126/1924 
Sb. z. a n. přivoděno stavení promlčení, s dobou plynoucí od 12. dubna 
1935, kdy došla žádajícímu soudu úřední zpráva o tom, že sněmovna 
o žádosti rozhodla, do 26. dubna 1935, kdy byl vykonán uvedený úkon 
přerušující promlčení, nedosahuje tří měsíců, neuplynula tato zákonem 
předepsaná doba promlčení (§ 313, odst. I, § 532 tr. z.). 
, Bylo-li promlčení jednou přerušeno, múže započíti svúj běh nov~ 

doba promlčecí teprve, byl-li obžalovanÝ osvobozen, nebo bylo-Ii trestm 
řízení proti němu zastaveno (r. čís. 2030 víd. sb., čís. 3951 Sb. n. s.). 
Je proto zcela nerozhodné, že k podání obžaloby došlo teprve 24. října 
! 935 a k nařízení hlavního přelíčení teprve I. října 1936 (správně 3. 
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února 1936), neboť doba plynoucí ode dne, kdy byl vykonán úkon 
rušující promlčení, do dne podání obžaloby nebo do dne nařízení 
ního přelíčení, nevčítá se do doby promlčecí. Nenastala proto be;,tnest
nost skutku promlčením a jelikož promlčecí doba neuplynula, 
nalézací soud rozsudek zmatkem podle § 281, čís. 9 b) tr. ř. tím, že 
uvažovalo případném promlčení činu. 

čís. 5807. 

Popuzování proti při jetí židů do domovského svazku obce 
zováním k nepřátelským činům proti jednotlivým skupinám ohvv"fel" 
pro jejich rasu a nábožensví podle § 14, čís. 2 zákona na OC~lra~lU 
publiky, i když pachatel přednesl projev v tom smyslu ve scltůzi 
ního zastupitelstva jakožto člen tohoto sboru. 

Souběh zákonných předpisů § 14, čís. 2 a čís. 5 zákona na oc"hralnu; 
republiky je možný. 

(Rozh. ze dne 1. dubna 1937, Zm I 1330/36.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl "mateční ~"'LH<'" 
obžalované do rozsudku krajského soudu, jímž byla stěžovatelka uznána 
vinnou přečinem rušení obecného míru podle § 14, čís. 2 a 5 zákona na 
ochranu republiky. 

Z dúvodú: 

Dovolávajíc se dúvodu zmatečnosti čís. 9 a) § 281 tr. ř., vytýká zma
teční stížnost, že závadné výroky nenaplňují skutkovou podstatu přečinu 
podle § 14, čís. 2 a 5 zák. na ochranu republiky, poněvadž předpi3Y 
§ 14, čís. 2 cit. zák. směřují pouze k ochraně jednotlivých s k u I' i n 
obyvatelstva, t. j. ob č a n ů Čes k o s loven s k é rel' ubl i k y, a 
rovněž i § 14, čís. 5 cit. zákona má na mysli pouze ochranu takových 
ná~odnkh menšin, kdežto závadné výroky se vztahovaly výhradně na ony 
čtyři jednotlivce - emigranty -, kteří v době činu nebyli ani státními 
občany československé republiky, ani nepři náleželi k národním menšinám 
v § 14, čís. 5 cit. zákona uvedeným. 

,Leč zmateční stížnost si tu náležitě neuvědomuje, že projev stěžova
telčin tak, jak byl soudem zjištěn, byl namířen proti židúm v u b e c, a 
právě i proti židúm tuzemským, což vysvítá jasně nejenom ze slovného 
znění a smyslu celého projevu stěžovatelčina, z důsledného užívání zcela 
všeobecných výrazů: »židé, židovská pakáž«, bez bližšího rozlišování, ale 
i z narážky na darování .špinavých knih obci mís t ním i židy a ne- . 
čtení jich proto, že jsou psány židy, a z dalších zmínek obžalované o zá
vadném chováI1í d o m á c í c h židú (pfi sbírkách na zimní pomoc pro 
nezaměstnané a pro sudetoněmeckou národní pomoc), jak to potvrdil svě
dek M.). Smysl těchto výrokU obžalované vykládá proto nalézad soud 
správně, pokud vyslovuje, že obžalovaná popuzovala svými výrokv proti 
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'''ctí židú v ú b e c do dom?vského svazkt; obce a nepochybil, P?dřa
P!{!li výroky stěžovatelčiny ,zakonnym, po]mum popuzovam ~ nepratel
dkýl , m činům proti jednotlivym, skup,mam oby~atelstva 'p~o JejIch ras~ ~ 
s áboženství, při čemž cdé zn~m ,techto a :~znych Jmych, ve sP?Jem 
n nimi pronesených ostrych ~yrok;r; ~edopou~h pochy~nosh ,0 tom, ze SI 
s bžalovaná byJa i vědoma, ze uZlva, pr,ostredku ",:pusoblleho,. popudItI 
o f židům v republice Ceskoslovenske vubec ve smeru § 14, CIS. 2 zak. 
pro I hl' rel' naznačeném (rozh. čís. 2382, 2528, 2562, 3968 Sb. n. s.). na oc· . 

Pokud jde o přečin podle § 14, čís. ? cit. zák., vy~lýv~ již z ~ouži. 
t' h hrubých výrazú a nadavek a z ostre formy, v Jake obzalovanaza
::dný projev pronesla, že šlo,o hanobení židu způ.sobem,~urov~m a,~tva: 
v' m a za takových okolno~h, ze z to~o n;ohl~ v~eJlh ne?r:,tel~ke smysl~m 
;'oti židům v republic~ vubec a ,o~rozem smlrneho ,souzlh c;bc~nstva t;Iz

P, ch ras a náboženskych vyznam v republice a hm ohrozem obecneho 
n~ru ve státě vůbec, a že si obžalovaná jako členka obecního z,astup1tel
~va byla a musila býti ,v~doma ~ýznam:" a, dosa~1:1 tohoto .s:,ého p~oJe,:u 
a štvavého obsahu své recI I moznostI, ze hm muze ohrOZIl! obecny mlr 
v republice. 

Na vině stěžovatelčině nemění nic okolnost, že se tak stalo ve schůz; 
obecního zastupitestva obžalovanou, jak.??o členk?u tohoto sboru. :'ždy~ 
i členům obecního zastupitelstva nal~zl ,zachovavati .se ,pQctl~,. z,akonu 
a uvarovati se i při tomto vykonu vereJne funkce proJevu, pnclclch se 
předpisúm trestních zákonu. , , . . 

Projev obžalované byl tedy, práven;, podr~den Jak pod ustan~vel:1 
§ 14 čís. 2, tak pod ustanovem § 14, CIS, 5 zakona na ochr. rep., J,lchz 
souběh je možný (rozh. čis. 2092 Sb. n. s.). 

čís. 5808. 

Profesor poverený správou študentského internátu, zriadeného a 
spravovaného štátom, vykonávajúcím tak verejnú sociálnu pečlivost', je 
verejným úradnlkom v smysle § 461 tr. zák. 

Subjektívna stránka skutkovej podstaty zločinu sprenevery v úrade 
podl'a § 462 tr. zák. 

(Rozh. za dňa 3. februára 1937, Zm IV 758/36.) 

N a j vy Š š í s ú d v trestnej veci pre zločin sprenevery v úrade zrna, 
točnů sťažnosť obžalovaného čiastočne odmietol, čiastočne zamietol. 

Z d 6 vod o v: 

Zmatok podra § 384, čís. 9 tr. p. uplatňuje obžalovaný len preto, 
že odvolací sůd zamietol jeho návrh na doplnenie dokazovania dotazom 
na školský referát o tom: I. či je pravda, že prevádzaním internátu móže 
štátu vzniknůť strata alebo zisk a či podnik je iba príležitostný, alebo bol 
zriadený zvláštnym zákonom alebo nariadením; 2. či správca tohoto 
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internátu pri právnych úkon och vystupuje ako súkromná osoba 
predchádzajúceho súhlasu školského referátu; 3. či bolo úradnou 
nosť ou obžalovaného spravovať internát, alebo či konal v tejto 
zmocnený správca a či tento pomer mohol byť zrušený oboma stranam 
kedyko l'vek. 

Zmatočná sťažnost' je bezdůvodná. Po práve pokračoval onvo',""; 
súd, keď hl'adiac na d6kazy už prevedené a zvlášf i na sdeleme 
ského úradu a výpoveď svedka M. nenariadil navrhované dOI)lneniie 
kazovania a neporušil tým žiadnu zásadu podstatnú so 
joby, lebo už z týchto prevedených d6kazov správne dovodil, že intť~rni\t; 
ktorého správa bola s ve r e n á obžalovanému jako profesorovi ob<:hod. 
nej akademie, pri ktorej bol internát zriadený, nebol podnikom JJl.lle,,,. 
tostným, vedeným podl'a zásad súkromopodnikatel'ských, ale bol ú"tavn,m 
z r i a den Ý m a spr a v o van Ý m š tát o štát za 
žiakov do neho platil a mal teda internát ráz verejnej 
val úkony humánne. Právom preto považoval súd 
za verejného úradníka v smysle § 461 tr. z. Pri tom nezáleží na 
internát bol zriadený zvláštnym zákonom, či jeho prevádzaním 
štátu vzniknúť strata alebo hmotný zisk, či obžalovaný Skuut~~o~čn~e~~;;I~Pg;' 
val pri správe internátu voči osobám tretím jako osoba s 
jeho služebný pomer jako správcu internátu mohol byť zrušený 
kol'vek stranou podl'a l'ubov61e. 

Verejnými úradníkmi podl'a § 461 tr. z. totiž sú jednak tí, ktorí 
svojho úradu, podl'a svojej službyalebo podfa zvláštneho 
povinni vykonávať štátne úkoly verejnej správy alebo spra\rea 
alebo úkoly niektorého municípia alebo obce, a jednak lí, 
ných základín, nemocníc, alebo ústavov pre choromysel'ných, spra 
nýeh priamo štátom, municípiom, alebo obcou, sú ustanovení jako 
zorcovia, lekári, úradníci, alebo sluhovia. 

úkoly verejnej správy sú však buď také, ktoré tesne súvisia s 
rozkazovacou alebo donucovacou, alebo také, ktoré maiú ráz 
opatery (pečlivosti), totiž vykonávajú určité verejnoprospešné, 
filantropické, humánne, alebo podobné všeobecne prospešné úkony. 

Osoby vykonávajúce u ústavov verejnej opatery (pečlivosti) UV(~detlé 
úkony sú v smysle trestného zákona verejnými úradníkmi, keď 
rejnoprospešná opatrovnícka činnost' stojí pod vedením, alebo dozorům 
verejnej správy, ČO sa vzfahuje i na prípad obžalovaného, 
nát, klorého obžalovaný bol správcom, bol zriadený a spravovaný d:~t~'t~~ 
Nevyhovením návrhu nebola preto porušená žiadna zásada po 
zo stanoviska obhajoby. 

Pokial' st'ažovatef z dóvodu zmiitočnosti podl'a § 385, čís. 1 a) tr. 
napáda rozsudok vrchného súdu po zákone, je zmatočná sťažnosf 
základná. 

Sprenevery v úrade podfa§ 462 tr. z. dopustí sa verejný 
ktorý spreneverí (tedy si bezprávne privlastní) peniaze alebo inú 
ňažitej ceny, ktoré mu boly pre jeho úradnú vlastnosf odovzdané 
ktoré mu boly dané do správy alebo do úschovy. 
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Táto skutková podstata trestného činu bola v tomto prípade naplnená 
· t '<fil že si obžalovaný sverené peniaze ponechal a nadriadenému úradu 

\račtoval ako keby ich bol vyplatil. To, že práce, za ktoré boly pmiaze 
v. účtova~é boly skutočne vykonané a že účtovaná odmena za Heto práce 
~~1a prime~aná, nevylučuje skutk~~ pov!lhu .sprenevery, pokial' lleniaz,e 
neboly vyplatené tak, ako boly vyuctovane. N!e Je tu rozhodne am to, Cl 

soby ktoré pTe internát vykonaly dotyčné práce, uplalúovaly alebo budú 
~platAovat' nárok na mzdu proti štátu, v mene ktorého bol internát spra
vovaný. 

Obžalovaný neviedol správu internátu vo vlastnom mene ani na 
vlastný účet, ale ako zmocnenec štátu, tedy ako verejný úradník na cudzí 
účet, a osoby, kloré vykonal~ p!:ácu pre i;,ternát .. ma!y nárol~ proti jeho 
-mocňovatel'ovi. Z toho plyllle, ze zo smluv, ktoTe obzalovany ako zmoc
.~enec a vereiný úradník .uzavr~1 s iným! osobami, kloré maly. vykon_ať 

· prácu pre internat, nevzlllkol sukromopravny pomer medz! mm! a obza
lovaným. V dósledku toho nebolo tu predpokladov kompenzácie, lebo ro
botníčky nemaly nároku proti obžalovanému. lnáč podl'a zistení odvol a
cieho súdu pohl'adávka obžalovaného oproti N. z titulu poskytnutého 

· bytu, otopu a .svetla ani nebola presne určená, takže by ani nemohla byť 
kompenzovana. 

Ani pokial' ide o subjektívnu stránku trestného činu nie je zmatočná 
st'ažnosť základná. 

Ku skutkovej podstate sprenevery nevyžaduje sa po subjektívnej 
stránke zvláštny úmysel bezprávneho privlastueniacudzej veci hnutel'· 
nej ale stačí vedomie materiálnej bezprávnosti, t. j. pachatel' musí si byf 
vedomý toho, že vtedy, keď si privlastňuje cudziu vec hnutel'nú, koná 
hmotne protiprávne. 

Že si obžalovaný bol vedomý bezprávnosb svoiho konania, plyme 
jednak z toho, že srážal N·ovej sumy patriace jej za pranie i vtedy, keď 
ešte nebývala v jeho dome, a nemoho'l mať teda proti neí ani domnelého 
nároku; jednak z toho, že ju alebo jej meno na stvrdzenky o výplate pe· 
ňazí róznym sp6sobom podpisoval, pofažne nechal podpisovaf; ďalej 
z toho, že potom, keď bolo na neho učinené trestné oznátnenie, hradel 
primať N. k tomu, aby mu podpísala prehlásenie, že dala jeho dcére 
zmocnenie k podpisu svojho mena na stvrdzenkách, za ČO jej sfúbil 
2.000 Kč; a napokon z toho, že od februára 193'1 platil N-ovej za pranie 
prádla 550 Kč mesačne hotovými peniazmi. 

čís. 5809. 

Ježto nedospěli nejsou odpovědní podle trestnich zákonů (§ 1 zákona 
čís. 48/1931 Sb. z. a n,), je důvodem zmatečnosti podle čís. 9 aj § 281 
tr. ř., byl-Ii mladistvý uznán vinným činem spáchaným za své nedo
spělosti. 

Souběh předpisu § 127 Ir. zák. s předpisem § 501 Ir. zák. je možný. 
Popřel-Ii nalézací soud souběh zákonů trestnich, lze uplatniti důvod 

zmatečnosti podle čís. 10 § 281 tr. ř. v neprospěch obžaloval1ého jen 
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tehdy, nebyl-li čin podřaděn pod nejpnsnější ustanovení zákona: to 
však jen s tím obmezením, že se zmateční stížnost státního zá!,tupce 
domáhá podřadění toliko pod ustanovení, které je nepnsnější; 
děnúu pod nejpřísnější zákon je státní zástupce uspokojen a 
pustno, aby čin zůstal ještě podřaděn pod další souběžné trestní zál<OnIY. 

(Rozh. ze dne 4. února 1937, Zrn I 1240/36.) 

N e j v y Š š í s o u d jakožto soud zrušovaCÍ vyhověl zmateční 
nosti žalobce mládeže do rozsudku soudu mládeže, jímž byl obviněni 
uznán vinným proviněními podle §§ 50 I, 516 tr. z. a § 3 zák. č. 
1931 Sb. z. a n., zrušil napadený rozsudek z podnětu této zmateční 
nosti jakož i podle § 290 tr. ř. ve výroku o vině v <:elém rozsahu 
zmatečný a v důsledku toho též. ve výroku o trestu a výrocích s tím 
sících, a uznal ihned ve věci samé právem, že obviněný, nar. 22. 
1921, ... : A) je vinen, že v roce 1935 po 22. dubnu v Ž. "ie,okr'Mp 
konal soulož s ... , narozenou dne 22. dubna 1923, tedy s osobou 
skou, která nedokonala ještě čtrnáctý rok svého věku, čímž spáchal 
viněni podle § 127 tr. Z., a § 3 zák. Č. 48/1931 Sb. z. a n .... B) N 
tornu zprostil nejvyšší soud obviněného podle § 259, čís. 2 tr. ř. 
lobního návrhu, že od května 1934 do 22. dubna 1935 v Ž. ""'ob'Mo 

konal soulož se svou plnorodou sestrou, narozenou 22. dubna 
tedy s osobou ženskou, která nedokonala ještě čtrnáctý rok svého 
a že těmito smilnými činy hrubě urazil rnTavopočestnost a stydlivost 
sobem budícím veřejné pohoršení, čímž prý spáchal provinění 
§§ 127,501,516 tr. z. a § 3 zák. čís. 48/1931 Sb. z. a n. 

Z dúvodů: 

Podle zjištění nalézacího soudu prováděl obviněný, 
22. dubna 1921, soulože se svojí sestrou, narozenou dne 22. dubna 
to se sta!lo a) v květnu 1934 v lese v přítomnosti jiných hochů, b)l ~~:~';~ 
dní na to v bytě, a konečně c) dvakráte v roce 1935 o školních ;., 
nách a na podzim v přítomnosti jiných hochů. 

Obviněný dosáhl věku čtrnácti rokú teprve dne 22. dubna 1935; 
chal tudíž činy pod a), b) v době, kdy byl nedospělý. Ježto nedlosf.,ělí. 
nejsou odpovědni podle trestních zákonů (§ I zák. čís. 48/1931 
a n.), trpí napadený rozsudek zmatkem podle čís. 9 a) § 281 tr. ř., 
nebyl sice uplatňován, avšak k němuž bylo nutno p,řihlížeti podle § 
odst. I tr. ř. z úřední povinnosti. 

Nalézací soud shledal v činnosti obviněného (spadající v dobu 
22. dubnu (935) skutkovou podstatu provinění podle §§ 501, 516 tr. 
popřel však souběh těchto ustanovení s § 127 tr. Z., ježto byl toho' 
zoru, že čin obviněného - třebaže jinak měl všechny náležitosti 
kové podstaty podle § 127 tr. z. - nelze pod toto ustanovení 
se zřetelem na osoby, mezi kterými k onomu jednání došlo a 
zákon činí zodpovědnými ve smyslu zvláštního ustanovení 
§ 501 tr. z. 
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Tento výklad zákona je však pochybený. Nalézací soud si patrně ne· 
uvědomil, že předpis § 501 tr. z., stíhající smilstvo mezi plnorodýmí 
sourozenci v~bec, p,rá;lllě, ~evyč<;~pává zcela ten skutek, kd~ ?e pacha,tel 
svým jednam~ dotýka jeste dalsrch hodn~t ~ák~nem ch:anen~ch31 svym 
čmem je ohrozuje. VykaZUje-ll trestne jednam obzalovaneho pravne znaky 
též jiného trestného skutku než onoho ve smyslu § 501 tr. z. a byla-li 
lakto mravnost zákonemchrúněná porušena obžalovaným ve více smě
rech, nastává souběh několika provinění, v souzeném případě podle 
§ 501 tr. z. a podle § 127 tr. z. 

Bylo pi'oto přisvědčili zmateční stížnosti žalobce mládeže, vytýkající 
tuto hmotněprávní vadnost názoru nalézacího soudu s hlediska důvod'l 
zmatečnosti podle čís. 10 § 281 tr. ř. 

popřel-Ii nalézací soud souběh zákonů trestních, lze uplatniti tento 
zmatek v neprospěch obviněného jen tehda, nebyl-Ii čin podřaděn pod 
nejpřísnější ustanovení zákona; to lze však jen s tím obmezením, že,e 
zmateční stížnost státního zirstupce domáhá podřadění toliko pod usta
novení, které je nejpřísnější (rozh. čís. 2728 Sb. n. s.); podřaděním pod 
přfsnější zákon je státní zástupce uspokojen a není přípustné, aby čin 
zůstal ještě podřaděn pod další souběžné trestní zá:kony (rozh. čís. 2771, 
4775 Sb. n.s.). 

Ježto se zmateční stížnost v souzeném případě domáhá podřadění 
činu pod nejpřísnější zákonné ustanovení (§ 127 tr. z.) z oněch, jichž 
lze na čin obviněného použíti (§§ 127,501,516 tr. z.), je sice uplatnění 
zmatku podle čís. 10 § 281 tr. ř. přípustné, avšak v rozsahu, že lze 
uznati toliko na skutkovou podstatu provinění podle § 127 tr. Z., nikoli 
však zároveň podle §§ 501, 516 tr. z. 

čís. 5810. 

Jde jen o přečin podle § 4, odst. 2 zák. čl. XL:1914 a nikoli o ,čin 
spáchaný se zbrani (zločin podle § 6 cit. zák.), snažil-li se vinnik pře
tnouti sekerou provaz, na němž orgán vrchnosti odváděl zabavené do
bytče. 

(Rozh. ze dne 5. února 1937, Zrn IV 642/36.) 

N e j vy Š š í s o u d, pÍ'ezkoumav trestní věc proti A. a spol., obža
lovaným pro zločin podle §4, odst. 2, § 6, odst. 2, zák. čl. XL:1914, 
následkem zmateční stížnosti obžalovaného B. z úřední povinnosti z ,clů
vodu věcné zmatečnosti uvedeného pod bodem lb) § 38" tr. ř. zrušil roz
sudky obou soudů nižších stolic ve výroku o kvalifikaci činu, jímž byl 
uznán vinným obžalovaný B., a v důsledku toho, hledíc k předpisu 4. odst. 
§ 387 tr. ř. a § 31, odst. 2 por nov., zrušil z tého'Ž důvodu zmatečnosti 
rozsudek vrchního soudu co do kvalifikace činu, jímž byl uznán vinným 
obžalovaný A., a kvalifikoval tyto činy u každého jako přečin podle § 4, 
odsl. 2 zák. čl. XL: 1914. 

Trestní rozhodnutí XIX. 5, 
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Z d ů vod ů: 

Zkoumaje věc shledal nejvyšší soud toto: 
Státní zastupitelství podalo na A. a B. obžalobu pro zločin 

proti argánu vrchnosti podle §§ 70 tr. z. a 4 adst. 2 § 6 odst. 2 
čl. XL:1914, spáchaný tím, že 18. července '1935 kdvž ' , 
okresního soudu M. a obecní zřízenec N. adváděli <',cn/inf 

. krá.vu da úschavy, násilím rvali pravaz z rukau obecního zřízence a B. 
ma)e. v rukou sekeru, chtěl přetrhnouti provaz, na kterém byla 'kráv~ 
uvazana. 

. !<raj~ký so;td zj!stil tento, skutkový stav: Dne 18. července 1935 od
vadel! vykonny 0Tgan okr~smho soudu. M. a obecní zřízenec N. z polo
mny do obce kravu, ktera byla soudne zabavena a měla býti dána do 
usc~ovy: Cestou přiběhl k nim obžalovaný B .se sekerou v ruce a 
se nekol!krát~ o~ejmouti ~-ovi krávu tím způsabem, že mu z rukou rval 
pr~vaz, na, nemz tent? ~ravu ve~l, ~ když se mu ta nepodařilo, odběhl pro 
~bz~lavaneha ~:' nacez oba.opetne tahali N·ovi krávu z ruky a UU.<dj{)

vany B. se snazll sekerau pretnaultprovaz, na němž N. krávu vedl. 
Ve zjištěném jednání obžalovaného B. shledal soud první stolice skut

ko~ou ~o9stat? zločin? podle § 4, ods!. 2 a§ 6, odst. 2, zák: čl. XL:1914, 
v Jednan} o?za!avaneho A. pak J.kut~ovou podstatu přečinu podle § 4, 
adst. ? !ehoz zakona a pra tyto cmy Je odsoudIl. Oba oMalovaní poda\; 
advolam pouze pro nepavolení padmíněného adsouzení. 

K odvolání veřejného žalobce změnil (správně zrušil) vrchní 
razsudek krajského soudu ve výroku o kvalifikaci činu obžalovaného 
a uznal ha vmným též zločinem násilí proti orgánu vrchnosti podle f· 
odst. 2 a § 6, odst. 2 zák. čl. XL:1914. " 
< S~utkový~tav! zjištěn(v rozsudku soudu první stalice, přijal vrchní 
"~u~ Jako spr~vny b.ez~ zmeny s dodatkem, - jenž je vlastně jen právním 
z~verem a oduv?dnemm změny kvalifikace, - tahota znění: »Ze skutko
:eeho stavu prvmm. s?udem l:ls!álet;éha vyplývá, že oba obžalovaní trestný 
cm sp"chah ~polecne ve steJt;em u~yslu. a proti témuž' paškozenému, vý
I.onne.m;t org~nu M. a abecmmu znzencI N. Oba tudíž jest pokládati za 
spalecmky a cm u obou tedy j.e k:alifikovati jako zločin podle § 70 tr. z. 
a § 4, odst., 2, ~ 6, odst~ 2, zak. cl. ~-L: 1914, tedy skutkový stav prvním 
s?udem us!alet;y byl zme~~n pot~d, ze obžalavaný A. nebyl sice opatřen 
sam zbram, mel vsak na cmu spachaném se zbraní účastenstvÍ«. 

K naplněr:í s~utkavé padstaty zločinu podle li 6, odst. 2 zák. čl. XL/ 
1914 ."yzaduJe. zakon, aby se. pachatel dopustil činu uvedeného v 2. odst. 
§ 4 CIt. zak. J s a o z br.? Jen. Z t?ho pře?evším plyne, že pro skul
k~vo~ po?slatu. to~oto zlocl!:u, pokud Jde o ?asilí ve smyslu 2. odst. § 4 
CIt. zak., Je potr~bl, aby směrovalo prah organu vrchno'sti a aby bylo pro-
vederto se zbram. . 

»Ná~il~m", sm~ř~jícím Pléoti o~gánu vrchnosti, rozumí se podle zá
kona kazda fyslcka 'stla, upotrebena pachatelem proti zmíněnému orgánu 
za účelem, aby bylo překáženo výkonu jeho povolání. 

• V tom!o případě .spočí~alo pod!e zjištěného skutkového stavu násilí 
".obzalovanych protI vykonnemu organu okresního soudu M. a obecnímu 
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zřízenci N., který spolu s prv jmenovaným odváděl zabavenou krávu, 
v tom, že chtějíce. zabrán!ti odv~d~ní kráv~,. ;tejprve obžalovaný B. s~m 
a později oba obzalovam spolecne se snaZ1h vyrvah z rukou obecmho 
zřízence provaz, na němž byla. kráva vedena. 

Obžalovaný B. měl sice podle zjištění nižších soudů v ruce sekeru; 
nevychází však ze skutkového stavu, že by. jí byl použil jinak, než že se 
snažil přetléhnouti Jí provaz,. na němž byl~ kráya. uyázá!:a. T !lto jedt;á~í 
však zřejme nesmerovalo m]ak pral! osobe zmmenyclr uredmch organu, 
neohrožovalo nijak jejich osobní neporušenost, ani nezvyšovalo nebezpečí, 
~lynoucí pro ni ze zjištěné násilné činnosti obžalovaných . 

Ze zjištěného skutkovéha stavu nelze též nijak dovoditi, že by obža
lovaný B. v takovém úmyslu sekery chtěl použíti, - naopak z té skuteč
nosti že obžalovaný, ačkoliv již při prvním pokusu odnětí krávy obecnímu 
zříz~nci měl při sdbě sekeru, nijak jí nepoužil, nýbrž jen se snažil vyrvati 
provaz z rukou obecního zřízence a když se mu to nepodařilo, odběhl, aniž 
sekery nějakým způsobem proti orgánu vrchnosti použil, aby si přibral 
na pomoc druhého spoluobžalovaného, - plyne, že sekery proti úřed
nímu orgánu použíti nechtěj. Mýlily se tedy soudy nižších stolic, pokúd 
činy obžalovaných kvalifikovaly jako zločin podle § 6, odst. 2 a § 4, 
odst. 2 zák. čl. XL: 1914. 

Nejvyšší soud proto podle posledního odstavce § 385 tr. ř. z úřední 
p()vinnosti zrušil z dúvodu věcné zmatečnosti, uvedeného pod bodem lb) 
citovaného paragrafu rozsudky obou soudů nižších stolic ve výroku o kva
lifikaci činu obžalovaného B. a podle 4. odst. § 387 tr. ř. a 2. odst. § 31. 
por. nov. z téhož důvodu zmatečnosti rozsudek vrchního soudu co do 

. kvalifikace činu obžalovaného A., který sám opravného prostředku proti 
rozsudku vrchní·ho soudu nepoužil, a rozhodl znovu, a to o kvalifikaci 
a v důsledku toho i o trestu a o podmíněném odsouzení. 

čís. 5811. 

Nejde .o »platný zákaz« podle § 18, .odst. 3 zákona čís_ 126/1933 
Sb. z. a n., pozbyl-li zákaz doV.ozu, d.opravy neb.o rozšiřování ciZ.oélem
skéh.o časopisu podle § 10, odst. 2 téhož zákona ve znění čl. V zák.ona 
čís. 140/1934 Sb. z_ a no, po případě P.odle § 26 zákona čís_ 6/1863 
ř. z. a § 19, odst. 4 zák.ona čís. 126/1933 Sb_ z. a n., právní účinn.osti 
uplynutím doby dv.oU let .ode dne vyhlášeni zákazu a nebyl-Ii .opakován_ 

(Rozh. ze dne 6. února 1937, Zrn I 57/37.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
obžalovaného do rozsudku krajského soudu. jímž byl stěžovatel uznán 
vinným zločinem vojenské zrady podle§ 6, čís. 2, al. 3, zákona na 
ochranu republiky, zločinem nedokonaného svádění k nadržování zločin
cům podle §§ 9, 217 tr. z., přečinem podle ~ 18, odst. 3 úkona čís. 126/ 
1933 Sb. z. a n., přestupkem krádeže podle § 460 tr. z. a přestupkem 
podvodu podle §§ 197, 461 tr. z.; podle § 290 tr. ř. zrušil rozsudek, 

5" 
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pokud jím byl obžalovaný uznán vinným přečinem podle § 18, odst. 
zákona ze dne 10. července 1933, čís. 126 Sb. z. a n., jakoz i ve VÝlrokn 
o trestu a ve výrocích s tím souvisících a podle § 259, čís. 2 tr. ř. zmrn"I;1 
obžalovaného obžaloby, že 2. listopadu i 935 v R. přestoupii 
vozu, dopravy a rozšiřování cizozemského tiskopisu 
blat\« ze dne i6. května 1935, čís. i34, vycházejídho v Saské 
a že tak spáchal přečin podle § 18, odst. 3 zákona ze dne 10. 
1933, čís. 126 Sb. z. a n. - -- - --

Z d ů vod ů: 

Při vyřizování zmateční stížnosti přesvědčil se nejvyšší soud, že, 
kud jde opřečin podle § 18, odst. 3 zákona ze dne 10. července 1 
čís. 126 Sb. z. a n., bylo v nep-rospěch obžalovaného nesprávně 
tohoto zákona. 

Rozsudek zjistil, že obžalovaný dne 2. listopadu 1935 nh'n"šel 
'Hanice v R. z Německa zapovězený časopis "Chemnitzer 
cházející v Saské Kamenici, ze dne 16. května 19'35, čís. I . 
též, že doprava a rozšiřování tohoto časopisu byly zakázány 
ministerstva vnitra ze dne 17. června 1933, čís. 43.374/1933, 
uveřejněn v Úředním listu republiky Československé čís. 141 
18. června i 933. Toto zjištění opírá se o sdělení presidia zemského 
v Praze, čís. 23.806 ze dne 8. května 1936. 

Předpokladem stíhání pro přečin ve smyslu § 18, odst. 3 zák. č. I 
1933 Sb. z. a n. jep I a t n Ý z á k a z dovozu, dopravy nebo r02ošiř·nv,án; 
cizozemského tiskopisu ve smyslu § 10 téhož zákona. U 
tiskopisů - a o ten jde v souzeném případě - je p I a t n o s zá k a 
10 h o o mez e n a jak podle znění odst. 2 § 10 zák. čís. 126/1933 
z. a n., tak i podle nové slovní úpravy podle čl. V zákona ze dne 10. 
vence 1934, čis. 140 Sb. z. a n. nad o bud vou 1 e t. Opatření 
kové nabývá účinno-sti podle odsl. 4 § 10 zák. čís. 126/1933 Sb. z. a 
dnem vyhlášení a nestalo-li se poté opatření nové, pozbývá tudíž 
nutím dvou let platnosti ipso iure. Tato dvouroční lhůta omezuje pl"mo,"" 
zákazu dovozu, dopravy a rozšiřování periodických tiskopisů nejen v 
případech, kdy zákaz byl vydán ministerstvem vnitra po dohodě s 
nisterslvem zahraničních věcí teprve v době platnosti zákona čís. 1 
1933 Sb. z. a n., resp. zákona čís. 140/1934 Sb. z. a n., nýbrž i 
když se tak stalo - jako ve věci souzené - již dříve na podkladě 
zák. čís. 6/1863 ř. z., neboť podle § 19, odst. 4 zák. čís. 126/1933 
z. a n. opatření dříve vydaná podle § 26 onoho tiskového zákona 
týž ú čin e k jako zákazy rozšiřování tiskopisu podle § 10 
kona. Byť i uveřejnění zákazu časopisu "Chemnitzer Tagblatt« podle 
tisk. zák. čís. 8/1863 ř. z. stalo se 9. května 1933 na základě § I 
nař. ze dne 28. dubna 1933, čís. 72 Sb. z. a n., pozdější zákonné 
novení § 19 zákona ze dne .I o. července 1933, čís. 126 Sb. z. a n., 
(val. I), zrušující předpis § 26 tisk. zák. čís. 6/1863 ř. z., 
(val. 4) stanovíd týž účinek pro předcházející opatření, vydaná na 
kladě tohoto nyní již zrušeného zákona, neponechává platnost oněch 
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vějších záka:ů in infinitum, ,nýbrž také II nic~ omezuje je ~a dobu dvou 
let. poněvadz pakJednak o_~zalobou nebylo vubec tvrzeno, ze by po uve
r·ejílění zákazu v C1S. 141 Uredmho I1stu repubhky Ceskoslovenské ze dne 
18. června 1933, ode ,kd~ podle odsl. 4 § 10 zák. čís. 126/1933 Sb. z. a n. 
počíná účinnost ~patrem takové~? ve smyslu tohoto zákon~" zákaz takový 
byl ještě oP,:kovan, Jed~~k z pnplsu pre~ldl~ ~emskeho uradu v Praze 
ze dne 8. kvetna 1936, Cl~. 23.806, OdpOVlda]lClho na dotaz soudu, zdali 
vůbec.a kdy byl vydan zakaz dopravy a rozšiřování cizozemského časo
pisu "Chemnitzer Tagblatt«, plyne, že zákáz takový nebyl opakován, ne
mělo opati·cni ministerstva vnitra ze dne 17. června 1933, vyslovujíC! 
zákaz dopravy časopIsu »Chemmtzer Tagblatt«, prohlášené na základě 
F. 1 vlád. nař. čís. 72/1933 Sb. z. a n. v čís. 141 Úředního listu re
publiky Československé ze dne ! 8. června 1933, v době zažalovanéilO 
trestného činu, t. j. 2. listopadu 1935, již právní účinnosti. 

Nezakládá tedy v rozsudku zjištěné jednání obžalovaného skutkové 
podstaty přečinu podle § ~8,. odst; 3, z,á.kon~ ze dne 10. července 1933. 
čís. 126 Sb. z. a n. ve znem zmenenem zakonem ze dne 10. července. 
1934, čís. 140 Sb. z. a n. Následkem toho je rozsudek v uvedeném směru. 
zmatečný podle § 281, čís. 9 a) tr. ř., bylo jej zrušiti, pokud jde o přečin 
podle § 18, a!. 3 cit. zákona a obžalovaného ihned podle § 259, čís. 2 
tr. ř. zprostiti obžaloby pro tento přečin. 

.Čís.5812 .. 

Bol-li obžalovaný od8údený pre trestný čin spáchaný pred vynese
nim rozsudku povG!ivšiehL mu podmienerný odklad výkonu trestu, má 
súd menovat1ý v § 518 tr. p. rozhodnúť o tom, či má byť obžalovanému 
podmlenene odložený trest úhrnný, ktorý má byť ustanovený podl'a 
§ 517 tr. \3. 

(Rozh. zo dňa 6. lebruára 1937, Zrn III 582/36.) 

N a .i vy š š í s ú d v trestnej veci proti A. a spol. pre zločin krádeže 
atď. v dósledku zmatočnej sťažnosti obžalovanÝch A. B. C. z povinnosti 
úradnej z dovodu zmatočnosti podra § 384, čís. 4 t;. p.' zrušil rozsudk,' 
oboch súd·ov nižších stolíc Vo výroku, ktorým rozhodovaly o otázke pod
mienečného odkladu výkonu trestu dotyčne obžalovanýchA. a B. a foz
hodnutie o tom, či sa obžalovaným A. a B. povol'uie podmienený' odklad 
výkonu trestu alebo nie. prikázal súdu príslušnému k vymeraniu úhrn
ného trestu podra §§ 517 a 518 tr. p. 

Z dóvodov: 

. Trestné činy obžalovaného A. a B., ktoré sú predmetom tohoto trest
neho pokračovania, boly podra zisteného skutkového stavu spáchané 
~ dobe od 18. decembra 1934 do 14. januára 1935 a začiatkom febru-
ara 1935. . 

P~dra trestných listova podl'a pripojených trestnýeh spisov boli obža. 
10vam A. a B. rozsudkom okresného súdu zo dňa 8. ma r c a 1935 pra-
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voplatne odsúdení pre p~ečin sprenevery pl)dY~ § ~55 Ir. z:' a :0 každý 
z nich na lOdní vazema podmlenene na skusobnu dobu jedneho roku 
5 podn;ienkou po~ra § 4 zák. Č. 5?2/1919 Sb. z. a n. O~resným súdo,:, ne· 
bolo este vynesene usneseme I;odla§ 8, odst. 2 ~.ttov. zak~na ~ tom, ze .sa 
menovaní obžalovaní vo. skusobnej -dobe osvedclh a skusobna doba este 
ani neuplynula, nako~ko ~Yadiac na to, že. na kon.ci skušobnej dob~ 
proti podmienene odsudenym v behu trestne pokracovame pre trestne 
v tomto prípade súdené, skušobná doba podra ustanovení § 18, odst. 
zák. čís. 562/1919 Sb. z. a n. sa predižila až do ukončenia tohoto 
ného pokračovania a v dósledku toho okresný súd ani nemohol rO:lh(ldc)· 
vať o tom, či sa podmienene odsúdení osvedčili alebo nie. 

Poneváč takto podmienene odsúdení A. a B. boli teraz odsúdení pre 
činy spáchané pred vynesením zmieneného rozsudku okresného súdu, 
podta § 6, čís. 4 zákona čÍs. 562/1919 Sb. z. a n. rozhodnúť súd 
vaný V § 518 tr. p. a príslnšný k vymeraniu úhrnného t~estu v mc,dziach 
§§ I a 2 ótovaného zákona o tom, má·li byť obžalovanym A. a B. pod. 
mienene odložený trest úhrnný, ktorý má byť ustanovený podYa § 517 
Ir. p. 

Nižšie súdy tedy neboly oprávnené rozhodovať o podmienenom odsú· 
dení obžalovaných A. a B. a tým, že o teíto otázke rozhodovaly, pn,knl' 
čily obor svojej p6sobnosti a zavinily zmatok podYa § 38~, čís. 4 tr. p., 
ldorý treba v smysle posledriého odstavca citovaného § vzdy hYadeť z 
vinnosti úradnej. Preto najvyšší súd pokračoval podYa § 34, odst. I 
nov. a § 404, odst. 1 tr. p. a učinil opatrenie uvedené vo výr okovej 
tohoto rozhodnutia. 

čís. 5813. 

Nepodal-Ii ten, kdo užívá zaměnitelně podobné známky, žádost . 
výmaz známky podle § 4 :zákona čís. 108(1895 ř. z., ač byl k tornu sou
dem vyzván, nemůže se v trestním řízení brániti tím, že soukrotné1mu 
žalobci nepřislušl výhradné právo k užlvání známky, a že jednal v 
vlře, spoléhal-Ii sena své !domnělé právo k užíváni známky. 

(Rozh. ze dne 8. února 1937, Zm I 902/36.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
obžalovaných A. a B. do rozsudku krajského soudu, jímž byli stěžovatelé 
uznáni vinnými přečinem podlé §§ 23 a 25 zák. o ochraně známek. 

Z důvodů: 

Není napadeno zjištění soudu učiněné na základě protokolu o 
movní prohlídce z 9. července 1935, že obžalovaní i po 20. červnu 1935 
prodávali čerpadla pod označením "Orlice -- C - Kometa« a že zaslali 
v době od 28. června 1935 do 6. července 1935 různým objednavatelům 
5 kusů těchto čerpadel. Rovněž není napadeno zjištění soudu, že pro sou· 
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krdmou žalobkyni je od 4. května 1934 zapsána u obchodní a živnosten· 
ské komory v M. pod čís .... slovní známka »Kometa« pro čerpadla a 
jich součásti ... , že dne 15. srpna 1931 byla u obchodní a živnostenské 
komory vN. zapsána ochranná známka »Orlice - C« původně pro D. 
a od 17. dubna 1934 pro obžalované, že čerpadla obžalovaných oznaěená 
"Orlice - C Kometa« jsou vzhledem a konstrukcí. podobná čerpadlům 
soukromé žalobkyně a že soukromá žalobkyně dopisem z 19. června 1935 
vyzvala obžalované, aby upustili od své závadné činnosti, a upozornila je 
na své právo na známku. Obžalovaní - - - výzvy soukromé žalobkyně 
neuposlechli --: - --:-; a . i, po obdržení, va~ovné~o dopisu vědomě do 
obchodu davah a pmdavah cerpadla, opatrena znackou »Orlice - C Ko· 
meta«; slovo "Kometa«, o němž již věděli, že je ochrannou známkou sou
kromé žalobkyně, úmyslně přidali ke své známce "Orlice - C«, případné 
je přes varovný dopis ponechali na svých prodávaných výrobcích. 

Soud zjistil z Objednávek obžalovanými předložených,že tři objedna
telé žádali pumpu (čerpadlo) "Kometa«, druzí objednatelé pumpu (čer· 
padlo) »O:!ice :;- C --.K0!lle!a«. r:ři h.1avní~ přelíčení byly mimo jiné 
přečteny tez pnlohy pnpoJene k shhaclmu navrhu - tedy i prospekt 
obžalovaných o čerpadlu >,Orlice - C Kometa«, v němž je toto čerpadlo 
vyobrazeno a na něm označení »Kometa« ve srovnání s označením 
"Orlice« nápadně vyznačeno. V prospektu je výslovně uvedeno, že toto 
čerpadlo vyrábí jedině fa bratří A. a B. Za tohoto stavu věci v souvislosti 
s napadeným zjištěním, že čerpadlo obžalovaných označené "Orlice -
C - Kometa« je vzhledem a konstrukcí pod"obnéčerpadlu soukromé ža
lobkyně, je bezvadný závěr soudu, že označení čerpadla "Orlice - C -
Kometa« bylo s hlediska obyčejného kupce při průměrné pozornosti šálivé 
a lehce zaměnitelné. 

Bezdůvodné jsou výtky činěné rozsudku s hlediska zmatku podle 
§ 281, čís. 9 a) tr. ř. K námitce ohžalovaných, že právo soukromé .ža
lobkyně k zapsané ochranné známce není výlučné, obrátil 'se soud na mi
nisterstvo obchodu se žádostí za rozhodnutí této předběžné otázky (§ 30, 
odst. 2 zák. o ochraně známek). Ministerstvo odchodu odmítlo vydati roz
hoditlutí podle § 30 cit. zák. o tom, zda přísluší soukromé žalobkyni vý
hradné právo k používání slovní známky »Kometa«, jakož i o prioritě to
hoto práva pro čerpadla a jich součásti. Odmítnutí toto odůvoďnilo tím, 
že »ustanovení § 30, odst. 2 cit. úk. může založiti příslušnost minister· 
stva obchodu k rozhodování zmíněné předběžné otázky jen tehdy, když 
existence tohoto práva je sporná z nějakého důvodu, k němuž může býti 
přihlíženo z moci úřední (zákaz registrace, zánik známky pro neobnovu, 
zánik ochrany v domácím státě atd.) ,že však o takový případ v souze" 
ném případě nejde, nebof obžalovaní se brání tím, že tvrdí oproti žalob· 
cově známce své předchozí užívání nezapsané značky zaměnitelně po
dobné. Pro takové případy dává § 4 známkové novely čís. 108/1895 ř. z. 
držiteli nezapsané značky možnost žaloby a je tndíž na žalovaných, aby 
sami podali žalobu o výmaz známky zapsané pro soukromého žalobce. 
Tato žaloba nemůže býti nahrazena dožádláním soudu, byť i učiněným 
k návrhu žalovaných (srovn. Adler, System des osterr. Markenrechts, 
str. 472). . 
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S poukazem na toto rozhodnutí ministerstva obchodu vyzval soud 
obžalované, aby do tří týdnů podali žalobu o výmaz známky zapsané pro 
soukromou žalobkyni a podání žaloby vykázali. Na toto vyzvání prohlá_ 
sili obžalovaní, že se pro nedostatek peněžních prostředků rozhodli, 
zmíněnou žalobu nepodají, poněvadž na známku nadále nereflektují a že 
by nemělo významu, aby se vedl spor o výmaz známky; když na tom již 
nemaj í zájmu. 

Pouhým tvrzením, že názor ministerstva obchodu neodpovídá zákonu, 
i když se odvolává na vyklaďače známkového práva (Adler, Marken-. 
recht), neodstraňují stěžovatelé toto odmítavé rozhodnutí ministerstv" 
obchodu, o němž ani netvrdí, že se polmsili o jeho zvrácení. 

Rovněž neobstojí další jejích námítka, Že ani svým prohlášením, 
žalobu o výmaz známky sonkromé žalobkyně nepodají, nemohou býti 
praveni o svoji oprávněnou obhajobu a že na žalobu podle § 4 ZHaTIlI-. 

kové novely měli tehdy dosti času a že lhůta k jejímu podání ještě dnes 
neproběhla. Podle § 4, odst. 3 známkové novely ve znění zák. čís. 27/ 
1933 Sb. z. a n. je žalobu o výmaz známky podati nejpozději do tří let 
zápisu známky, bylo-li však zápisu dosaženo obmyslně, není žaloba 
sově omezena. I když by tedy v souzeném případě lhůta k podání 
dosud neprošla (známka soukromé žalobkyně byla zapsána dne 4. 
1934), soud za vylíčeného stavn věci právem vyzval 01):'" "O, 
v přiměřené Ihútě žalobu podali. Nenčinili-li tak ůbžalovaní, v<tslo,vně 
prohlásiv.še, že žalobu vůbec nepodají, vzdali se tím v tomto treslnJm 
zení obranného prostředku, který jim poskytuje zákon. V důsledku 
pak nepochybil soud, když při svém rozhodnutí pokládal zapsanou 
známku soukromé žalobkyně za platnou (srovn. Adler, str. 473). 

Jak již bylo dovozeno, spatřuje soukromá žalobkyně zásah do svého 
známkového práva v činnosti obžalovaných teprve po obdržení jejího va
rovného dopisu, v němž je soukromá žalobkyně upozorňuje, že svým jed
náním porušují její známkové právo, a vyzývá je, vyhrazujíc si podnik
nouti proti nim veškeré zákonné kroky, aby označení »Kometa« nn,dr·,_ 
nili též z veškerého zboží. 

Nahoře uvedená zjištění soudu ve své vzájemné souvislosti, a to 
obzvláště rozsudkem zjištěné odepření obžalovaných, uplatniti cestou zá
konem předepsanou právo jimi tvrzené (právo předchozího užívání -
Vorbeniitzungsrecht) a z tobo vyplývající naprostý nezájem na užívání. 
této značky, plně ospravedlňují po stránce subjektivní závěr sounu, 
obžalovaní přes varovný dopis úmyslně a vědomě nadále prodávali 
padla opatřená značkou "Orlice - C ~ Kometa«. Při tom dlužno po
dotknouti, že podle .ustálené judikatury k naplnění skutkové podstaty za
žalovaného přečinu po stránce subjektivní stačí i zlý úmysl eventuální, 
kterému by nasvědčovala zejména právě zmíněná okolnost, že obžalovaní 
výslovně odmítli podati žalobu podle § 4 známk. novely a tím do'voditi, 
že soukromé žalobkyni nepřísluší výhradné právo k používání 
psané známky a že tudíž jednali v dobré víře, spoléhajíce se na domtlěl.' 
vlastní právo k používání značky »Kometa« (§ 2 lit. e) tr. z.). 

Zmateční stížnost bylo proto jako bezdůvodnou zamítnouti. 
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čís. 5814. 

P dle o; 2() čís. 2 zákona čís. 241/1922 Sb. z. a 11. lze uložiti trest 
o ězíŽh v~dle trestu na svobodě jen při použití druhé sazby trestní, 

lIa pen . h' '" t k b I-li totiž čin spae an po Zlvnos el1S u. 
y Uložil-li soud vedlejší trest peněžitý, ač nebyla zjištěna tato okol: 

nost v zákoně jmenovitě uvedená, vykročil z mezí zákonné sazby trestm. 

(Rozh. ze dne 8. února 1937, Zrn I 1254/36.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušov~cí vyhověl zmateční .~tíž_nosti 
obžalovaného do roz~udk~ kraJskeho ]3kozto pO:-9tmho, SOU?U, Jlmz byl 
stěžovatel uznan vmnym prestup~em podle § 20, CIS. 2 ~ak. ČIS. 241/~?22 
Sb z a n. a uložen mu trest vezem na dobu 14 dm a trest penezlty 
V Čá~tce 1.000 Kč, v případě .nedobytnosti trest vě~ení d~lších 10 d;tí. 
zrušil napadený rozs~,dek v,e vyrok~ o trestu a vyroClch s tlIl!- SO~VlSlCICh 
jako zmatečný a vymenl obzalovanemu podl$' § ~O, odst. 2 zak. CIS. 241( 
1922 za použití § 260 ht. b) tr. z. trest vezem v lrvam 8 (osml) dnu 
zostřeného jedním postem. 

Z dúvodů: 

Nelze upříti oprávnění zmateční stížnosti, nplatňující dúvod zmateč-
. nosti podle § 344, Č. 12 tr. ř., že totiž porotní, soud při vyměřování trestu,ob

žalovanému vykrOČil z mezí zákonné trestm sazby, pokud se tato zaklada 
na přitěžující okolnos:i v ,~ákoně jmenovitě uvedené, tím, že uložil oMalo: 
vanému podle f~20 z,~{. ~IS. 241/1922 ?b. z. a n .. ~:,~le tr~slu,na svobode 
;eště trest penezlty, ac vyrokem porotcu nebylo z]Isteno, ze C111 byl spa
~hán po živnoslensku. Tr~stní sazba, ~ 20 cit. zá~'.Zl!-í: »Trestem j~ tu 
vězení od jednoho dne ďo Jednoho meSlce nebo peneZltý trest od 50 Ke dú 
10.000 Kč, a byl-li čin spáchán po živnostensku, tuh é v ě z e n í od 14 
dnů do 6 měsícú; vedle něh o může býti uznáno i na trest peněžitý od 
50 Kč do 10.000 Kč.« Již z tohoto slovního znění, zeiména obratu »vedl0 
něh 0«, ie jasně patrno, že třebas obě trestní sazby jsou obsaženy v jedné 
větě moži\Ost uložení vedleišího trestu pměžitého podle poslední věty to
hotd odstavce vztahuje se p'ouze na druhou trestní sazbu, to jest na pří
pady, kdy čin byl spáchán po živnostensku. Kdyby bvl zá,kon chtěl umož
niti uložení vedlejšího trestu peněžitého i v případech první trestní sazby 
§ 20 cit. zák. - ovšem přirozeně pouze v případech, kdy jako hlavní 
trest byl uložen trest na svobodě a ne trest peněžitý - byl by to naznačil 
~ jako v posledním odstavci § 18 cit. zák. ~ obratem »vedle trestu na 
svobodě". Ježto tak neučinil, je zřejmo, že měl na mysli možnost uloženi 
vedlejšího trestu peněžitého pouze v případech dmhé sazby fo, 20 cit. 
zák., kde je stanoven výlučně trest na svobodě a kde tudíž nebylo třeba 
obmezení »vedle trestu na svobodě«. Jestliže zákon čís. 241/1922 Sb. 
z. a n. v :::, 18, posl. odst., stanoví uložení vedlej.šího trestu peněžitéhn 
(třebas obligatorní) pouze v případech, kdy pachatel jednal ze zištnosti, 
není po,hvby, že také uložení vedlejšího trestu peněžitého (fak11ltativní) 
podle § 20 cit. zák. je zákonem stanoveno pouze pro případy, kdy pacha-
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tel jednal po živnostensku. Zákon zřejmě chtěl v těchto případech 
ším peněžitým trestem postihnouti prospěch pachatelem z trestného 
získaný. 

Poněvadž v souzeném případě nešlo (ani podle obžaloby ani 
výroku porotců) o páchání činu po živnostensku a porotní so~d 
uložil trest výslovně podle druhé sazby § 20 cit. zák. je zřejmo že· 
rotní soud vyměřil obžalovanému trest podle první s~zby § 20 ~it. 
a vedlejší trest peněžitý uložil jsa v mylném domnění že možnost 
vedlejšího trestu peněžitého je dána i v případě ulože~í trestu podle 
sazby § 20 cit. zák. Tím, že uložil vedlejší trest peněžitý ač zde 
a také výrokem porotců nebyla zjištěna okolnost v zákoně i""'On."; 
dená (spáchání činu po živnostensku), za které jedině lze vedle 
hlavního uložiti vedlejší trest peněžitý, porotní soud vykročil z 
konné trestní sazby a zatížil svůj výrok o trestu zmatkem· § 
čís. 12 tr. ř. Odůvodněné zmateční stížnosti bylo proto ",rlhmrěli 
o trestu zrušiti a obžalovanému uložiti znovu trest. Tento trest 
měřen podle první sazby § 20 cit. zákona. 

čís. 5815. 

Obžalobu podanou pro dolosní přečin podle § 14, čís. 3 zákona 
ochr. rep. má soud podle předpisu §§ 262, 267 fr. ř. posouditi též s 
diska opominuti podle čl. III, čís. 5 zákona čís. 142/1868 ř. z. ve 
§ 42 zá1wna na ochr. rep., napovídají-li základ obžaloby tvořícl skl~te6 
nosti, zbývající po odpadnuti subjektivní složky skutko'lé podstaty 
deného přečinu, tento kulposní přestupek. 

(Rozh. ze dne 9. února 1937, Zrn II 588/36.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací Vyhověl zmateční stL,nc)sti' 
státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu jímž byl . 
podle § 259, čís. 2 tr. ř. zproštěn obžaloby pro pé'ečin rušení obe:cnÉ'ho 
míru podle § 14, čís. 3 zákona na ochr. rep. zrušil napadený 
a přikázal věc okresnímu soudu, aby o ní zno~u jednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Podle rozsudku nalézacího soudu vyložil obžalovaný v 
skřínce lidové strany, na domě upevněné, otevřenou ilustrovanou h",c",,"" 
»Hrobaři Ruska«, jejíž obsah v jednotlivých částech po objektivní 
zakládá skutkovou podstatu přečinu podle § 14, čís. 3 zák. na ochr. 
a denně v ní obracel listy, aby '1eřejnost postupně obeznamoval s 
obsahem brožury. Rozsudek nedospěl k závěru, že tato činnost obl:a1()-; 
vaného byla provázena úmyslem popuzovati k zášti proti 
ským židům pÓ'O jejich národnost, rasu a náboženství, a tento 
o .nedostatku subjektivní stránky zažalovaného přečinu podle § 14, . 
zákona na oehr. rep. není zmateční stížností státního zastupitelství na' 
paden. Stížnost však pod číselným ozn2čením zmatečnosti podle § 281, 

- Cís. 5816-
75 

čís 5 a 9 lit. a) tr. ř. rozsudku právem vytýká, že nalézací soud vůbec 
op~minu! poso';lditi te}!to trestní případ též s .hl~diska p!estupku podle 
čl III ČlS. 5 zakona C1S. 142/1868 r. z. ve znem § 42 zakona na ochr. 
r~p.dbžalob~, pod~nou lIo do!osní přečin P?dl~ § ,14, čís. 3 zákona na 
ochr. rep. spachany rOZSIrovamm tISkOPISU, Jenzsvym obsahem zakládá 
skutkovo~ podstatu uvedeného přečinu, je rozhodovací soud ve smyslu 
předpisů :~§ 262. a 267.,tr. ř. povinen posouditUéž s hled:~~a pou~ého 
opominutI podle cl. III, Cls.5 zakonaze dne 15. rljna 1868, Cts. 142 r. z. 
jakmile po odpadnutí subjektivní složky skutkové podstaty zažalovanéh~ 
přečinu, zlého úmyslu, potře~né?o .1: odsouzení, pro, př.~čin P?dle § 14, 
čís. 3 zákona na ochr. rep., zustavaJl tu Jako zbyva]lcI cast zazalovaného 
činu takové skutečnosti, tvořící základ obžaloby, které ve. svém celku na, 
povídají,tento kylposní deli~t; Předpoklad~m ovšem je tu vždY',.aby takové 
rozhodne skutecnosh byly JIZ tvrzeny obzalobou, aby se tUdIZ obžaloba 
na nich zakládala (§ 262 tr. ř.), nebo že aspoň vyšly najevo v průběhu 
hlavního přelíčení. Poněvadž nalézací soud z trestního oznámení pti 
hlavním přelíčení přečteného seznal, že u okresního úřadu nebylo za
žádáno o povolení vyvěsiti tiskopis (§ 23, odst. 2 tisk. zák), bylo ve 
smyslu § 262 tr. ř. při řešení otázky, zda je na čin, jenž je základem ob· 
žaloby, v zákoně vypsán trest (§ 259, čís. 2 tr. ř.), úkolem soudu, aby 
vzal zřetel též na tuto okolnost, byť i v obžalobě netvrzenou, přes to však 
vyšlou najevo při hlavním přelíčení a napovídající ve spojení se skuteč, 
nostmi základ obžaloby tvořicími přestupek zanedbání povinné péče ve 
smyslu čl. III čís. 5 zákona čís. 142/1869 ř. z. (§ 42 zákona na ochr. 
rep.), a abyii v případě jejího zjištění též se zřetelem na ostatní skuteč
nosti, tvořící základ obžal()by, správně zhodnotil. Poněvadž se tak nestalo, 
trpí rozsudek zmatkem neúplnosti ve smyslu § 281, čís. 5 tr. ř., a aniž 
bylo třeba obírati se též ostatními výtkami stížnosti, bylo jej za před
pokladů § 5, odst. 2 zákona čís. 3/1878 ř. z. (§ 1 zákona <'ís.· 56/1935 
Sb. z. a n.) zrušiti již při nevei'ejné poradě a věc přikázati nyní příshlŠ
nému okresnímu soudu, aby o ní s hlediska uvedeného přestupku znOVU 
jednal a rozhodl. 

Pro úplnost se podotýká, že o činu by bylo sice uvažovati též s hlediska 
skutkové podstaty přestupku podle § 23 tisk zákona; toho se však zma
tetní stížnost státního zastupitelství nedomáhá a nelze se proto po této 
stránce věcí dále obírati, což platí též pro další řízení v prvé stolici. 

čís, 5816, 

Ke způsobilosti činu vzbuditi veřejné pohoršení (§ 516 tr. zák.) stačl, 
byl-Ii čin spáchán na místě ať veřejném či neveřejném, avšak snadno 
přístupném za okolností, že mohl býti snad!W pozoro'lán třetími oso
bami. Vyžaduje se však způsobilost konkretníbo rázu, nestačí abstraktní 
možnost přlchodu osoby třeti. 

(Rozh. ze dne 9. února 1937, Zm II 21/37.) 

• N e j V} š š í s o II d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
obz~lovaneho do rozsudku krajského soudu, pokud jím byl stěžovatel 
uznan vmným přestupkem proti veřejné mravopočestnosti podle §516 
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tr. z., napadený rozsudek zrušil v odsuzující části jako zmatečný a zprostil 
obžalovaného podle § 259, čís. 2, tr. ř. obžaloby, že dne 23. t'~l'v~nr" 
1936 v R. smilnými činy mravopočestnost a stydlivost urazil hrubě a způ
sobem vzbuzujícím veřejné pohoršení, čímž se prý dopustil přestupb, 
proti veřejné mravopočestnosti podle § 516 tr. z. 

Důvody: 

Zmateční stížnosti, dovolávající se hmotněprávního důvodu 
nosti podle § 281, čís. 9 a) tr. ř., nelze upříti oprávnění. 

Rozsudek spatřuje přestupek podle § 516 tr. z. v tom, že 
s nímž M. již dříve jednou dobrovolně souložila, povalil ji dne 
vence 1936 v poledne v jejím neuzamčeném chlévě, odkrýval ji a odhrrlul 
jí sukně, aby s ní mohl souložiti, při čemž k souloži nedošlo, poněvadž 
kladla odpor a obžalovaný proto od svéhD jednání upustil. 

Rozsudek má za to, že čin byl zpúsobilý vzbuditi veře;né nohOl'še:ní 
protože byl spáchán na 'místě snadno přístupném za .oko že 
snadno býti pozorován osobami třetími, byť i při výstupu samém 
nikdo třetí přítomen, neboť do neuzamčeného chléva mohl ve dne K~~~~!~~ 
z neuzamčeného dvora vstoupiti, čehož prý si obžalovaný, dobře o 
mený s místními poměry v domě M., byl také vědom. 

Rozsudek je po stránce hmotněprávní na omylu. 
Ke skutkové podstatě souzeného přestupku sice stačí, je-li jednání 

chatelovo zpúsobilé dáti příčinu k veřejnému pohoršení, byť i tento 
sám nenastal. Nalézad soud vyvozuje tuto zpúsobilost jen z místní 
sové situace. Je mu přisvědčiti potud, že po stránce objektivní stačí, 
čin spáchán na místě ať veřejném či neveřejném, avšak snadno 
stupném za okolností, že mohl snadno býti pozorován třetími osc)ba-mi. 

Již tento předpoklad tu však není. Co tu soud předpokládá, 
abstraktní možnost přístupu nějaké třetí osoby. Ta-ková pouhá ab:;tr"ktní 
možnost přístupu třetí osoby nestačí, uváží-li se, že způsobilost VZ1JUcllU. 
veřejné pohoršení není o sobě opodstatněna ani pouhou veřejností 
činu (rozh. čís. 316 Sb. n. s., Altmann 1., str. 1014). Uvedená způso
bilost musí býti rázu konkretního (Miřička, Trestní právo hmotné, 
str. 287). Že v souzeném případě byly skutečně opodstatněny takové okol
nosti, podle nichž bylo objektivně počítati se vstoupením třetí osoby do 
chléva, nenaznačuje ani rozsudek, ani obsah spisú. Podle přečteného 
trestního oznámení seznala M. naopak, že o pomoc nevolala a že by 
pomoci nebyla ani dovolala, jelikož mimo její dvě malé děti (které 
rozsudkových zjištění dlely tenkráte v kuchyni), nebyl nikdo doma 
domek stojí o samotě za vesnicí. Že tu byl dúvod k předpokladu, 
děti při.šly do chléva, rozsudek ani netvrdí. 

Rozsudek nezjišťuje ani jinak, že čin byl objektivně spáchán za 
ností, jež poukazovaly k tomu, že se o něm dozví větší počet lidí, nebo 
se dostane do veřejnosti dodatečným vyprávěním. Rozsudek zjišťuje 
opak, že M. jíž dříve jednou s obžalovaným dobrovolně souložila a 
souzený případ udala - ostatně až po uplynutí celého týdne - četniC1tvu 
jen proto, že u ní 1'0 příběhu nastalo krvácení z rodidel, o němž se domní-
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'ala že souvisí s uvedeným příběhem. Tím méně lze podle toho, co pře
~es],imo tvrditi po stránce subjektivní, že obžalovaný za zjištěných okol
ností a ~a ziiště:,-émmístě _ vědě!ne90 počítal. aspoň :'. možno?tí,. ~~ ·bu.de 
při činu, k nemuz am nedoslo, pnstlzen, nebo ze se o cmu dovl vetS! pocel 

Jid\lledíc k těmto' vývodům nelze popříti, že jest odsuzující rozsude~ 
první stolice st!ž~n ~:natkem podle čís. 9 a) § 281 tr. ř., pročež bylo 
dúvodné zmatecm sl1znostl vyhovetl. 

čís. 5817. 

Uplynula-Ii už pred oznámením činu, kvalifikovaného alm prestupok 
podl'a § 41 tr. zák. prest., lehota § 17, odst. 1 zákona o ochrane :cti pre 
podanie súl<romnej žaloby, je vóbec a v ktowmkoľvek stadiu 'pokračo
nia zavedeného podl'a § 41 tr. zák. prest. vylúčené, aby mohla byť 
s úspechom podaná žaloba i v smysle § 17, odst. 2 zákona o ochrane cti. 

Rozhodllutie o útratách s hil'adiska posledného odstuvca § 442 tr. p. 

(Rozh. zo dňa 9. februára 1937, Zrn III 601, 602/36.) 

N a j vy Š š í s ú d preskúmal trestnú vec proti A., obžalovanému 
z prestupku urážky na cti, následkom opravného prostriedku generálnei 
prokuratúry pre zachovanie právnej jednotnosti a vyniesol tento rozsudok: 

Opravný prostriedok pre zachovanie právnej jednotnosti sa uznáva 
základným a vyslovuje sa, že pravoplatnými rozsudkami okresného súdu 
zo dňa 25. mája 1936 a krajského súdu zo diía 29. septembra 1936 bol 
porušený zákon v ustanovení § 17, odst. I a 2 zákona zo dňa 28. júna 
1933, čís. 108 Sb. z. a n. 

Podl' a § 442, posl. ods!. tr. p. sa zrušu jú uvedené rozsudky v celom 
rozsahu a obžalovaný A. sprosťuje sa v smysle § 326, čís. 4 tr. p. ob
žaloby na neho pre prestupok urážky vznesenej. Náklady trestného po
kračovania, vynímajúc tie, ktoré vznikly zastupovaním súkromnej obža
loby a obhajobou obvineného, hradí štátna pokladňa. 

Dóvody: 

Rozsudkom okresného súdu zo dňa 25. mája 1936 bol A. uznaný 
'vinným prestupkom urážkv podl'a § 1 zákona o ochrane di. Tohoto p're
stupku sa obžalovaný podl' a rozsudku dopustil tým, že 28. januára 1936 
vo vinohradoch u S. sa vyyslovil voči M. »aj teba zastre1ím« a tak mu 
vyhrážalzlým nakladaním. Obžalovaný a jeho obhájca ihneď ohlásih 
proti tomuto rozsudku odvolanie. Dósledkom toho zaoberal sa vecou kraj
ský súd ako súd odvolací, ktorý rozsudkom zo dila 29. septembra 1936 
potvrdil p.rvostupňový rozsudok. Tým bol o pokračovanie, hl'adiac na usta, 
novenie § 556, ods!. 2 tr. p., pravoplatne skončené. 

O čine učinilo okresnému súdu oznámenie četníctvo, ktoré v konaní 
obžalovaného videlo prestupok nebezpečnej hrozby podl'a § 41 pres!. zák. 
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Tiež zmocnenec štátneho zástup cu kvalifikoval ono konanie v~~i:f,~:~ 
obžalol:mom. návrhu rovnakým sp6sobom. Na pojednávaní u 
vého súdu však ~ soznavši, že vyhrážanie obvineného 
vážne a že preto nie je daná skutková podstata spomenutého prestupku 
upustil od obžaloby. Právny zástupca poškodeného ihned prevzal 
povanie obžaloby a v návrhu na pokračovanie vo stíhaní pn~kvalim:oval 
čin ako prestupok urážky podra § I zákona o ochrane cti. 

Poneváč urazeným neni žiadna z osob či úradov uvedených v § 
odst. 2~5 zákona o ochrane di, Yze stíhať tento prestupok podra § 
tohoto zákona výhradne žalobou súkromnou. Táto musí byť 
odstavca § 17 cit. zák. podaná u súdu do 2 mesiacov od tej 
urazený dozvedel o čine a o osobe vinníkovej. l.en vtedy ~ ako 
z odst. 2 § 17 dl. zák. ~ keď bolo učinené o'známenie pre čin, 
stíha verejnoll. žalobou podr a iného zákona než o ochrane cti, a keď 
prel verejný žalobca čin stíhať, alebo keď pokračovanie skončilo 
ventm, alebo sprosťujúcim rozsudkom, može byť podaná súkromná 
loba v smysle iákona o ochrane cti pre tenže čin ai vtedy, keď už 
nula spomenutá lehota, najpozdejšie však do 15 dní od doby, 
urazenému sdelené odopretie zastupovania obžaloby verejným zalOClco:m 
resp. bol sdelený výsledok súdneho pokračovania; neboly-li mu tieto 
Eosti 'sdelené, do 2 mesiacov od onoho odopretia akbo od právnej 
sprosfujúceho rozsudku, alebo usnesenia o zastavení. Ale pre 
prípady výslovne stanoví § 17, odst. 2 zákona o ochrane C:ttlilit:~~~~~r:~i~~ 
že oznámenie bolo učinené buď u súdu, alebo u štátneho z, 
v dvojmesačnej lehote § 17, odst. 1 cit. zákona. 

V súdenom prípade bol čin spáchaný dňa 28. januára 19%, a 
priamo voči urazenému, takže tento sa ihneď pľi čine dozvedel o čine 
pachateY ovi. Oznámenie o tom boler u okresného súdu učincné až 5. 
1936. Uplynula tedy už pred oznámením činu lehota v § 17, odst. 
kona o ochr. cti stanovená pre podanie sú!;romných ža16b vo VCLldL:H 
trestné činy proti zákonu o ochra'1e cti. D6s1edkom toho bolo 
a v každorn stadiu pokračovania zavedeného podYa § 41 prest. 
lúčené, aby s úspechom mohla byť podaná žaloba aj v smysle § 17, 
cit. zákona, lebo stíhanie trestného činu súkľomnou žalobou bolo už v 
podaného oznámenia vylúčené. Mal byť preto obžalovaný v smysle § 
čís. 4 tr. p. obžaloby sproste'1Ý. 

Keď pTez to okresný súd uznal obžalovaného vinným 
urážky podYa § 1 cit. zák. a vymeral mu tľest, porušil zákon v U>lldlJlUVem 
§ 17, odst. 1 a 2 spomenutého zákona. Tým zavinil zmatok podYa § 
čís. I c) tr. p. To platí aj o rozsudku krajského súdu, lebo týmto bol 
tvrdenýprvostupňový zmatočný rozsudok. 

Ustanovenie § 21,odst. 2 zákona o Gchrane cti, na ktoré sa UUOIUlitVd 
kľajskýsúd, tu vóbec neprichádza v úvahu, lebo to sa týka ~ 
presne zrejmé zo slov »V prípadoch odst .. 1« ~ len tých trestuých 
podra zákona o ochrane cti, ktoré sú uvedené v § 14, odst. 4, a 5 
ktorých je k žalobe oprávnený žalobca tak súkromný, ako aj verejný. 
stupok urážky, o ktorej pojednávaly nižšie súdy, nie je uvedený v § 
odst. 4 a 5, lebo urazený nie je osobou v tomto predpise menovanou a . 
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··t'· _3ko už bolo konštatované ~ výhradneo čin stíhatel'ný na žalobu 
u< . 

.súkromnu. ... .. . 
Bolo preto vy ~ovene opr~vnemu prostn~ku k zachova~!U pr~vnel 

;dnotnosti podanemu generalnou prokuraturou, a vyslovene porusel11e 
~~ikona v u'stanovení § 17, odst. I a 2 spomenutého zákona. Poneváč po
rušenie to sa stalo v neprospech obžalovaného, lebo tento bol odsúdený, 
ačkorvek mal byť obžaloby sprostený, boly v smysle posl. odst. § 442 
tr p zrušené oba rozsudky v celom rozsahu a obžalovaný A. bol podl'a 
§ '326, čís. 4 tr. p. obžaloby sprostený. 

V smysle § 482, odst. 1 tr. p. bolo vyslovené, iíe náklady trestného 
okračovania, vynímajúc tie, ktoré vznikly zastup.avaním súkromnej ob

falobY a obhajobou obvineného, hradí štátna pokladňa. O útratách strán 
nebolo týmto rozhodnuté, poneváč ustanovenie § 442, posl. odst. tr. p., 
liymedzujúc,opa!renia, k!oré sa majú .učiniť a medzi ktorými nie je roz
hodnutie o utratach, nedava k tomu zakladu. 

čís, 5818, 

Predpis :§ 343, odst. 1, čís, 6 Ir. p. vylučuje z rozhodovania o veci 
nielen toho poroteu, u ktorého hola prekážka v dobe samého pojedná
vania, ale aj toho, u ktorého jestvovala v dobe sostavenia soznamu po
roteov tak služebných ako aj ročných 'a prvotnýeh. 

(Rozh. zo dňa 9. februára 1937, Zrn III 603/36.) 

Na j vy Š š í s ú d v trestnej veci pre zločin podpaYačstva, vyho-
.vujúc zmatočnej sťažnostiobžalovaného, z dovodu zmatočnosti pod!'a 
§29, čís. 3 por. nov. zrušil rozsudok poro'ného súdu s celým pokračova
ním,ktoré nasledovalo na úkon, zakladajúci zmatočný dóvod, vráiil 
trestnú vec krajskému ako pOľotnému súdu k novému pojednávaniu a ľOZ
hodnutiu a zmatOČDÚ sťažnosť verejného žalobcu vcelku a zbývajúcu časl' 
zmatočnej sťažnosti obžalovaného poukázal na toto rozhodnutie. 

Z d ó vod o v: 

Zmatočnej sfažnosti obžalovaného, pokial' je založená na důvode zma
točnosti podra § 29, čís. 3 por. nov., neYze odopref oprávnenie. 

Zo zápisnice o hlavnom pojednávaní je zrejmé, že sa vynesenia roz
~udku ako poroka zúčastnil M. Po skončení 1'0jednávania bolo zistené, 
ze tento porotca bol rozsudkom krajského súdu zo dňa 18. apríla 1934 
odsúdený pre návod ku zločinu pokračujúcej krádeže podYa § 69, čís. 1, 
§& 333, 336, čís. 4 tr. p. a § 48 tr. no'l. do žalára na 8 mesiacov a ku 
strate. úľa,;Iu na 3 roky a volebného práva do obcí na 3 roky, a to bez
podml.enecne, že vrchný súd, rozhodujúc o odvolaní tak veľejného žalobcu, 
ako aj M., rozsudkom za dňa 10. januára 1935 potvľdil prvostupňový 
rozsudok a že najvyš.ší súd zčasti odmietol a zčasti zamietol zmiitočnú 
sfažnosť M. usnesenímzo dňa 8. januára 1936. 
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Podl'a § 29, čís. 3 por. nov. je dóvodom zmatočnosti, zúčastnil-li 
vynesenia rozhodnutia taký porotca, ktorý mal byť podfa § 343 Ir. p. 
lúčený z vybavenia yeci .• Tento predpis v bode 6. prvého odstavca a v 
stavci druhom ustanovuje, že sa nemóže zúčastniť vybavenia veci 
ktorý by nemohol byť pojatý do soznamu porotcov - okrem 
vodov - preto, že sa proti nemu vedie trestné pokračovanie. 
tento pl:edpispodl'a svojho znenia, menovite podYa času a sp,5sc,bu 
v uom užitých, a podfa svojho účelu nielen toho poroleu, H" .. '._. 

uvedená vada je v dobe samého poj.ednávania, ale aj takého Doroten. 
letorému vada tá jestvovala v dobe sostavenia soznamu nn-rntl'nv 
žebných ako aj ročných a prvotných. Ročný soznam porotcov v 
prípade hfadiac na tistanovenie § 12 zákona čís. 278/1919 Sb. z. a 
bezpochybne sostavený najpozdejšie v novembri 1935. PodYahore 
saných rozsudkov viedlo sa vtedy proti M. trestné po[(račovanie, 
vtedy bolo už síce po rozsudku odvolacieho súdu, ale .nebolo ešte 
ším súdom rozhodnuté o zmatočnej sťažnosti obžalovaného M. V 
sostavenia ročného soznamu (tiež aj soznamu služebného) bol preto 
v smysle § 2 zákona čís. 278/1919 Sb. z. a n. nespósobi1ý k úradu 
rotcu práve preto, že sa proti nemu viedlo trestné pokračovanie, v 
bol obžalovaný pre zločin alebo trestný čin, stihateYný z úradnej 
nosti a spáchaný zo zištných a nečestných pohnútok, a nemal 
pojatý už v dobe ich sostavenia do žiadneho z uvedených ou,cuo,u"" 
rotcov, a to práve z dovodu opísaného v § 343, odst. 1, čís. 6 tr. p. 
prez to sa zúčastnil vynesenia rozhodnutia, je tu zmatok podfa § 
čis. 3 por. nov. 

Sfažovate!' sa dozvedel podfa prevedenia zmatočnej sťažnosti o 
menutom vylučovacom dovode až dua 14. októbra 1936, tedy až za 2 
po ro"hodnutí súdu prvej stolice. Za spisov neplynie opak a nef ze 
tvrdiť, že v dobe sostaveuia lavke porotcovo onom dovode ZITLa' toč:nOl 
vedel; nie je tu tedy dóvod podl'a 2. odst. § 29 por. nov., pre ktorý by 
mohol dovod zmii.točnosti dodatočne uplatňovať. . 

Dosledkom toho bolo vyhovené zmi\točnej sťažnosti obžalovaného, 
kiaf sa v nej uplatňuje opísaný dovod zmatoěnosti, napadnutý rm,suO, 
porotného súdu bol na základe § 34, odst. 1 por. nov. a § 404, odst. 
tr. p. zrušený a vec vrátená tomuto súdu k novému pojednávaniu a 
hodnutiu. 

čís. 5819. 

Ustanovení § 232, čís. ,2 Ir. zák. předpokládá takový lysický 
psychický stav u ženy, který jí podle zákonů přírody překáží, aby 
jevila svoji vůli, nebo aby se bránila proti útokům. 

(Rozh. ze dne 9. února 1937, Zrn IV 676/36.) 

Ne j v y Š š í so u d, přezkoumav trestní věc proti 
pro zločin násilného smilstva následkem zmateční stížno·sti UULdlUViwe 

a jeho obhájce z úřední povinnosti z důvodu zmatečnosti podle 
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~Čís. I c) tr. ř .. zr~šil ro~sudek odvolacího so;r,du, pokud jím. byl o.bžalo
vanÝ uznán vrnnym zlocrnem podle § 232, ClS. 2 tr. z., spachanym na 
škodu B., a zprosti~ obžalovaJ;rého ,podl,; § 326, Čí~. 3 ty. ř. obžaloby 
V tomto směrt;protr ns~u podane; z uredm moc~ na zaklade 1. ods:. § 35 
por. nov. zrusl~peJVyssl soud rozsudek o~volaclho soudu v ostatnr o~su
zující části (pnpady A. a c.) a vrahl vec v tomto rozsahu oclvolaclmu 
soudu k novému přelíčení a rozhodnutí; zmateční stížnost poukázal na 
toto rozhodnutí. 

Z důvodů: 

Nejvyšší soud, přezkoumávaje tuto trestní věc, prv než se obíral 
uplatňovanými důvody zmatečnosti, přišel k těmto závérům: 

případy soulože obžalovaného s A. a B. podřadil odvolací soud pod 
ustanovení 2. bodu § 232 tr. z., uznav, že poškozené pro opilost byly 
v rozhodné době v takOVém stavu, ve kterém nemohly projeviti svoji vůli 
anebo se brániti. V odůvodnění rozsudku odvolací soucl uvedl, že poško
zené byly opilé, resp. že B. byla podnapilá po požití vína. Z dalších zji~ 
štění odvolacího soudu plyne, že si poškozené byly vědomy úmyslu a po
čínání obžalovaného, neboť podrobně vylíčily celý příběh tohoto počí
nání - --

Podle těchto zjištění nelze uznati, že by byl u poškozených takový stav, 
ve kterém by nemohly projeviti svoji vůli nebo se brániti. Ustanovení 
§ 232, čís. 2 tr. z. předpokládá takový fysický nebo psychický stav, který 
podle zákonů přírody překáží někomu v tom, aby projevil svoji vůli anebo 
bránil se proti útokům. 

Podle zjištění odvolacího soudu nešlo u poškozených o takovou opi
lost, která by vylučovala vědomí, co s nimi obžalovaný chce dělat a dělá, 
a když seznaly, oč ide, způsobilost projevu vůle. Vždyť poškozené podle 
zjištění projevily poněkud odpor proti souloži s obžalovaným, takže svoji 
vůli mohly projeviti; při tom však není podkladu pro závěr, že nemohly 
projeviti vážný odpor v takovém stupni, aby obžalovaný buď upustil od 
úmyslu s nimi souložiti, anebo použil takového stupně lysického násilí, 
jaký předpokládá ustanovení § 232, čís. I tr. z. Neboť při tom je též pode 
statné, zda odpor ženy byl vážný. Proti takovému závěru mluví v tomto 
případě to, že poškozené dívky daly se beze všeho jedna po druhé zamk
nout v pokoji obžalovaného a posadit na postel, a dále, že jedna z nich 
(A.) vůbec nekřičela, ačkoli měla v druhěm pokoji dvě kamarádky a 
mohla už snad tímto způsobem zdržet obžalovaného od jeho počínání; 
druhá (B.) však začala křičet až tehdy, když obžalovaný'po nějakém zá
pasu začal s ní souložit, a křičela pouze proto, že jí to silně bolelo. Když 
poškozená začala křičet, obžalovaný soulož nedokončil, nýbrž upustil od 
svého počínání, poškozenou uvolnil a dveře odemkl. 

Z toho, co bylo uvedeno, plyne, že o podřadění činu pod ustanovení 
. § 232, čís. 2 tr. z. nelze tu mluviti, a odsuzujíCí rozsudek je proto, dotčen 
zmatkem podle § 385, čís. I bl tr. ř. 

Poněvadž B. byla v době činu 151etá, nepřichází u ní v úvahu ani 
~~tanovení § 236 tr. Z., nýbrž pouze přestupek podle § 20, čís. 2 zák. 
ClS. 241/1922 Sb. z. a n. Avšak odsouzení pro tento přestupek překáží 
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promlčení, poněvadž během trestního řízení, a to mezi dnem 19. 
1932, kdy krajský soud postoupil spisy státnímu zastupitelství, a 
7. června 1933, kdy okresní soud na žádost státního zastupitelství 
rok k výslechu svědků a vyžádal výtahy z matrik, nebylo učiněno 
soudní rozhodnutí ani opatření proti obžalovanému a tak uplynula 
síční promlčecí lhůta § 31 tr. z. přest., což vylučuje zahájení tre:stního 
řízení a zakládá zmatek podle § 385, čís. I c) tr. ř. 

Pokud se týká případu A., která v době spáchání trestného činu 
dovršila 14. rok věku, přicházelo by v úvahu ustanovení § 236 Ir. z., 
to též odvolací soud v odůvodnění svého rozsudku vyslovil; stejně i v 
padě C. Avšak odvolací soud, jenž se subjektivní stránkou trestného . 
,ůbec neobíral, nezjistil ani v případě A., ani v případě C. skl~te·čnc)sti 
rozhodné pro posouzení trestného činu po subjektivní stránce, totiž 
zjistil skutkového podkladu pro závěr, že obžalovaný věděl, že jde o 
čestná děvčata ve věku níže 14 let, takže nejVyšší soud nemůže pm;ouditi 
činy obžalovaného a přezkoumati napadený rozsudek v 
Poněvadž se tu tedy co do této části rozsudku odvolacího soudu 
případ 1. odst. § 35 por. nov., nejvyšší soud jednal podle tohoto UM,,"U' 

vení zákona. 

čis. 5820. 

Kdo se ve společném úmyslu připojil k trestné činností osob 
nuvšich násilně do :cizího příbytku, je spolupachatelem, nikoli jen 
luvinnikem zločinu podle § 83 tr. zák., třebas tam nevnikl 7:\rovp·ň 
S ostatními, nýbrž teprve později. 

(Rozh. ze dne ll. února 1937, Zrn [ 42/37.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční M~~';;á~ 
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel 
vinným zločinem podle § 83 Ir. z. 

Z d ů vod ů: 

Zmateční stížnost dovolává se zmatků čís. 9 a), 10, II § 281 tr. ř. 
Aby tyto hmotněp·rávní zmatky doličovala po zákonu, musela by vzhle

dem k předpisu § 288, odst. 2, čís. 3 tr. ř., závaznému pro zrušovací soud, 
učiniti základem svých úvah a dedukcí skutkové okolnosti nalézacím 
EOudem zjištěné v jejich celku a vzájemné souvislosti, a jen a výhradně na 
tomto skutkovém podkladě dokazovati, že tu není skutková podstata §" 
tr. zák. [čís. 9 a)], že jde jen o spoluvinu (čís. 10) a že mělo býti použito 
druhé sazby § 84 tr. z. (čís. ll). 

Tak si stížnost v prvé své části nepočíná, tvrdíc, že nebylo zjištěno, že 
stěžovatel na zahradu K-ovu vnikl s více lidmi sebranÝmi, a popírajíc' 
dále, že stěžovatel vykonal nějaké násilí. 

Leč napadený rozsudek zjistil formálně bezvadně, že stěžovatel přišel 
k hostinci později proto, že cestou potkal V., s nímž se zdržel; dále, že 
,stěžovatel byl v ohraženém dvorku a v ohražené zah·radě hostince K-ova 
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.. d bě kdy ještě trvala trestná (v rozsudku zjištěná) člllnost ostatních 
v ac~at~lů; že se .~_ ní p~ir:ojil v této d?bě (kdy podle .v~a~tního údaje stěr . ate10va bylo ]lZ pryc len to hlavm, ale knk tam ]este byl); a ze M., 
~fe~ý tloukl N. holí., k dalšímu útoku podněcoval -, ze kterýchžto zjištění 

zsudek dospěl k přesvědčení, že u stěžovatele nešlo jen o nahodilou a 
rZědavostí vyvolanou přítomnost na místě činu, nýhrž že u něho šlo o spo
Zl· 'ry' úmysl a vědomí, že ostatní pachatelé vnikli do hostince způsobem ec I " ~ 

§ 83 tr. z. zapovezenym. 
V Domáhá:li,se zmate~Lstí.žnost přes to zproštění obžalovaného, an~b~ 
kvalifikovám ClllU nane]Vyse ]ako.;;p~luv~ntl?odle § 5, 83 tr. z. a pouzl11 
mírnější sazby § 84 tr. z., nelze ]1 pnsvedclt1. 

podřadil-li soud takto zjištěný skutkový děj pod ustanovení § 83 tr. z., 
není výrok ten právně mylný, vždyť bylo již v nálezu z 22. října 1936, 
č j Zrn [ 680/36-4 zdůrazněno, že ke spolupachatelství stačí pouhé při
p'oj~ní se k trestné činnosti ostatních, pokud tato trvá; nezáleží proto na 
tom že stěžovatel nevnikl najednou s ostatními do cizího příbytku, nýbrž 
že s~ tak stalo poněkud později. 

Ztotožnil-li se pak stěžovatel na místě samém s násilnickým jednáním 
ostatních tam ještě řádicich pachatelů, nejde o pouhou spoluvinu podle 
§ 5 tr. z. nýbrž o spolupachatelství a bylo na místě i použití vyšší sazby 
§ 84 tr. ~., kdyžtě bylo pokládati za tohoto stavu věci stěžovatele za »pů
vodce« násilí tak, jako všechny ostatní obžalované. 

čis.5821. 

Riadič motorového vozidla je trestne zodpovedný za následky, Idoré 
vyvolal tým, že, idúc po nesprávl1ej strane hradskej, sposobil u poš!m
deného zmatok, následkom ktorého bol poškodený zasiahnutý vozidlom. 

(Rozh. zo dňa ll. februára 1937, Zrn III 654/36.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti A., obžalovanému z prečinu 
podra § 310, odst. 2 tr. z., zmatočnú sťažnosť obžalovaného čiastoČlle 
odmietol a čiastočne zamietol. 

Z dóvodov: 

Zmatočná sťažnosť vo svojích vývodoch mylne cituje dóvody rozsudku 
prvého súdu, pokiar sa týkajú povinnosti riadiča auta jazdiť na ravej 
strane hradskej. V týchto dóvodoch bolo uvedené, že pokiaf obžalovaný 
mal pred sebou vofnú cestu po favej strane svojej jazcly, mal ísť touto 
stranou. Do prava vyhýbať by bol smel (rozumej až na pravú polovÍ"Cu 

. hradskej) len vtedy, keď by ravá strana nebola bývala vorná, alebo keby 
na nej nebol mal dosť miesta pre svoje vozidlo, čo však v tomto prípade 
nebolo. 

[náč nižšie súdy správne uznaly, že obžalovaného stíha v tomto prí
pade trestná nedbalosť. Správny je názor nižších súdov, že poškodený' 
nemohol rátať s tým, že sa obžalovaný prib1íži k nemu na nesprávnej 

6' 
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strane hradskej, a že prelo poškodený bol znJiitloný 
tak urobil. Obžalovaný je tedy zodpovedný za na:31eC!K 
že, idúc po nesprávnej strane hradskej, vyvolal U po,šk'od,=nÉ'ho znliltol 
následkom ktorého tento išiel raz do zadu a potom zase 
lom bol zasiahnutý autom obžalovaného. 

Keď obžalovaný s porušením premávkových predpisov išiel viac 
pravej strane hradskej a uvide! pred sebou prekážku v osobe poiíko,d, 
ného, bolo jeho povinnosťou zachoval' zvláštnu pozornosť, alebo 
na svoju favú stranu, alebo dostatočne zmiernil' rýchlosť, alebo aj 
vi l' auto a tým zabrániť srážke. Obžalovaný však toho neurobil a preto 
stíha trestná zodpovednosť. Dovod zmatočnosti podfa § 385, čís. 1 
tr. p. bol tedy neprávom uplatňovaný. 

čís. 5822. 

Taktiež proti dodatočnému usneseniu vrchného súdu ako súdu 
volacieho, doplňujúcemu výrok rozsudku o povinnosti hradiť "ó,kl,,,, 
trestného pokračovania (§ 479, odst. 3 tr. p:), je opravný pn)strieldo 
neprlpustný. 

(Rozh. zo dňa ll.februára 1937, Zm IV 782/36.) 

N a j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti A., obžalovanému z prečim 
pomluvy tlačou, odmietol sl'ažnosť hlavného súkromného žalobcu 
usneseniu vrchného súdu. 

Dóvody: 

Rozsudkom druhej stolice z 13. júna 1936 bol obžalovaný od:súclenj 
zaplatit' súkromnému žalobcovi do 15 dní pod exekúciou na 
útratách čiastku 210 Kč, v čom sú zahrnuté, ako zo spisov je z:r,ejnré, 
útraty vzniklé v odvolacom pokračovaní po zrušujúcom usnesení m'V11<· 

šieho súdu z 18. októbra 1935. 
Poneváč v čiastke 210 Kč nie sú obsažené útraty pokračovania, 

od rozsudku prvej stolice do zrušujúceho usnesenia najvyššieho 
žiadal hlavný súkromný žalobca o kh dodatočné prisúdenie. 

Napadnutým usnesením bolo žiadosti čiastočne vyhovené a 
súkromnému žalobcovi boly priznané útraty vzniklé mu ohlásením 
vodnením zmatočnej sťažnosti, naproti tomu neholy mu priznané 
vzniklé v druhej stolici pred rozhodnutím najvyššieho súdu s tým 
vodnením, že podfa zápisnice o odvolacom pojednávaní, konanom 
18. februára 1935, súkromný žalob ca, resp. jeho zástupca ich ne:l1'an:ar 

Sl'ažnosť proti tejto zamietajúcej časti napadnutého usnesenia ponam 
nie je prí pustná. 

Napadnutým usnesením rozhodoval vrchný súd Ú' povinnosti n:íhr,nv 
útrat odvolacieho pokračovania, konaného následkom odvolania 
vaného proti prvostnpňovému mzsudku, a týmto usnesením doplnil 
lací súd svoj rozsudok, ktorý o týchto útratách čo do povinnosti k ich 
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hrade len čiastočne rozhodol, lebo podra § 479, odst. 3 tr. p. o tom, klo 
a hradiť trestné náklady, treba rozhodovat' v trestnom rozsudku. 

m poneváč proti rozhodnutiu vrchného ako odvolacieho súdu o povin-
osti hradit' trestné náklady niet opravného prostriedku, lebo zmatočnú 

~ťažnosť dotyčne útrat nefze opreť o nijaký dovod zmatočnosti, pre ktorý 
mOžno podfa ,§ 428, odst. I tr. p. zmatočnú, sl'ažnosť uplatňovat', a pone
váč napadnutym usnesenrm bolo rozhodnute o tom lstom predmete, o kto
tom sa má rozhodnúť v odvolacom rozsudku, treba mať za to, že niei 

. podfa zákona proti dodatočnému usneseniu, doplňujúcemu odvolací roz
sudok čo do p~viJ:nosti hradi\ trestné náklady, oprav?ého p;ostriedku 
(st'ažnosti), ked zakon prol! vyroku o povmn?sl! hradIt tr~~tne naklady, 
uvedenému v samo?: o?volaco~ roz:mdkuc,v?bec nepnpust a opravn,eho 
prostriedku. Poney,a,c zakon st'aznost k vyssej ~tOlr~1 proh ?apadnutem,u 
1lsneseniu nepnpusta (§ 378 tr. p.), bola sfaznos! ako zakonom vylu
čená odmietnutá. 

čís. 5823. 

Hainí lesní správy, za!ifOčujid proti osobám lovlcim ondatry střel
noU zbrani nebo jiným způwbem loveckým, požívají ochrany podle 
§§ 68 a 81 tl'. záJ{., zjišťují-li, zda tyto osoby mají svoleni držitele 
honitby li lovu ondater (§ 58, odst. 3, slezského honebniho zákona 
čis. 42/19()3z. z.), a chtějí-li osohám nemajíclm takového spojeni odnlti 
sítě a zjistiti jejich totužnost (§ 3 zákona čís. 84/1872 ř. z.). 

(Rozh. ze dne 12. února 1937, Zm II 89/36.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
obžalovaných A., B. a C. do rozsudku krajského soudu, jímž byli stěžo
vatelé uznáni vinnými zločinem veřejného násilí podle § 81 tr. z. 

Z d ů vod ů: 

S hlediska důvodu zmatku ČÍs. 5, správně čís. 9 aj § 281 tr. ř. namítá 
stížnost, že nalézací soud posoudil nesprávně věc po stránce právní, opo .. 
minuv zjistiti, zda úkon hajných M. a N. proti obžalovaným spadal do 
okruhu jejich úřední působnosti. což stížnost popírá, poukazujíc na ne' 
vyvrácenou obhajobu obžalovaných, že šli chytat ondatry, a že proto hajní, 
o nichž nebylo zjištěno, že byli pověřeni též ochranou rybolovu, nebyli 
opráv"ěni proti obžalovaným zakročiti. Námitka tato neobstojí, posu-

.. zuje-li se skutkový děj rozsudkem zjištěný se sřetelem k zákonným usta
novením, která tu přicházejí v úvahu. 
. Rozsudek zjišťuje a stížnost zjištění toto nebere v odpor, že M. a N .. 
JSou přísežnými hajnými státní lesní správy v S., že dne 16. března 19,35 
konali služební pochůzku honebním revírem této lesní správy a že při této 
příležitosti, zastihnuvše obžalované, jdoucí podle jejich vlastního údaje 
~ovit ondatry, proti nim zakročili, chtějíce jim odňati síť a zjistiti jejid1 
jména. O ondatře (kryse pižmové, bobříku pižmovém) platí pro územi 
dřívějšího Slezska, kde byl trestný čin spáchán, nařízení zemského pre-
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sidenta ve Slezsku z 15. čeľvence 1927, čís. li-514/4 čís. 25 z. z 
ského, vydané na základě § 59 slezského honebního ~ákona z 13.' 
1903, čís. 42 z. Z., jímž byla krysa pižmová zařazena mezi 
škodná zvířata, uvedená v § 57, oast. I slezského honebního La"Olla, 
jr' dovoleno každému kdykoli chytiti, zabíti a tím si přivlastniti. 
usmľcovati a okupovati zvěř vypočtenou v § 57, odst. I honebního 
ského zákona a r:ařízení jej doplňujících je o~ezeno ve prospěch onr!n>nA~ 
neho z homtby predplsem § 58, odst. 3 slezskeho honebního zákona 
něhož je kromě případu nutné obrany nebo ohrožení bezpečnosti ~sob 
majetku nebo p~ípa.du úředně nařízené honičky ~kodné zvěře potřebí 
semneho svolem drzltele homtby tomu, kdo chce skodnou zvěř loviti 
nou zbraní nebo jiným způsobem loveckým. Podle uv(~dený(:h z1ikonn:ých 
ustanovení jakož i se zřetelem k ustanovení § 3 zirkona čís. 
strážný personál oprávněn zakročiti nejen když neznámé osoby nIisti!,". 
při páchání trestného činu, nýbrž též i tehdy, když je přistihne 
I na pozemku cizím nebo na blízku věcí svěřených dohledu - za ok()!nl)stí 
budících zjevné podezření, že na oněch věcech trestný čin spáchali 
jej spáchati zamýšlejí. Proto nelze tvrditi, že úkon, který hajný M. 
vykonali proti obžalovaným, kteří doznali, že jdou lovit ondatry a 
k tomu .opatřeni sítí a železnou tyčí, nenáležel vůbec do úřední jejich, 
sobn~stI; ~aol2ak z u~tanoven~ těc~ plyne, že jmenovaní hajní byli 
mal~e opľav~em u vyk~nu sve sluzby na .ochľanu honitby proti UU,Oa""' 

vanym ;,akľocItI a zeJmena zJlshh, zda obzalovaní mají, jak př<~dstíľ111i, 
k lovenI ondater svolení držitele honitby, a když se jím nevykázali 
JmoutI jIm síť, pokud se týče zjistiti jejich totožnost. Nalézací soud' 
nepochybil, když hajným M. a N. a jejich úkonu přiznal ochľanu § 
a 81 tr. z. 

N~obstojí ani další námitka stížnosti, že nalézací soud nepřihlédl 
skutecnosti plynoucí z obhajoby obžalovaných a z výpovědi svědků 
a N., že obžalovaní šli po veřejné ceslě vedoucí souběžně s potokem 
roužlo námitkou stížnost zřejmě míní tvrditi, že se zákrok hajných' 
ob~alov~nýn;t nestal v. obvodě svěřen~m. dohledu jmenovaných haj 
Nez z~Iner:a.o~olnost Je pľO posouzem veci nerozhodná, neboť polní 
I JInaka vereJna cesta nebo potok protínající revír jímž se n?nč.'r,,",,;" 
souvislost pozemků tvořících honební revíľ (§ 5, odst. 2 SIeZSI(eIl~O llUWCU

ního zákon~~, .spadají s. hlediska oprávnění. a výkonu honitby 
ochľanu slrazneho personalu pro myshvost (VIZ i rozh. čís. 1621 
n. s.). 

čís. 5824. 

Není-Ii zlomyslné poško20ení cizího majetku uvnitř rodiny kvalifi
kováno jako zločin, Je přestupkem podle § 525 tr. zák.' přestupek ten 
se stíhá žalobou soukromou_ ' 

(Rozh. ze dne 12. února 1937, Zm II 19/37.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací z podnětu zmateční 
nosti obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl uu,ca""\ 
uznán vinným zločinem těžkého poškození na těle podle § 153 tr. z., 
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stupkem lebkého poškození na těle podle § 411 tľ. z. a přestupkem zlo
myslného poškození cizího majetku podle § 468 tr. z., zrušil podle § 290 
fr ř. uvedený rozsudek ve VÝľoku, jímž byl obžalovaný uznán vinným 
přestupkem z~omysln~ho poškození cizí~? majetk1:l po~le § 4?8 tr. z., 
a zprostIl obzalovaneho podle § 259, CIS. I tr. r. obzaloby, ze rozblv 
hrnce svých rodičů zlomyslně poškodil cizí majetek, při čemž vzešlá 
škoda nepřesahovala 2.000 Kč, a že se tím dopustil přestupku zlomysl
ného poškození cizího majetku podle § 468 tr. z. 

Z důvodů: 
, 

Přezkoumávaje z podnětu této zmateční stížnosti spisy, přesvědčil s~ 
nejvyššj SOU? jako so?d zr.ušovací, že bylo na újmu obžalovaného ne
správne pouzltO trestnlho zakona. 

Nalézací soud totiž zjistil, že obžalovaný rozbil svým rodičům, s ni
miž žil ve společné domácnosti, úmyslně jeden hrnec v ceně 15 Kč. Že 
rozbil více hrnců, jak mu klade za vinu obžaloba, nevzal nalézací soud za 
prokázáno. 

Nepľávem shledal nalézací soud v tomto jednání obžalovaného skut
kovou podstatu přestupku podle § 468 tr. z. 

Z rozsudkových zjištění vysvítá, že se souzený skutek stal uvnitř ro
diny a že jím by!y dotčeny jen zájmy členů TOdiny a nikoli též zájmy osob 
cizích mimo rodmný kruh. Případ vyšel z rodIny na veřejnost jen tím, že 
se otec obžalovaného jakožto hlava rodiny domáhal zákroku státního za
stupitelství a tím i trestního 'Soudu. Ježto pak ustanovení § 525 tr. z. jako 
brubší nemravnosti mezi příbuznými uvádí krádeže a zpronevěry jen pří
kladmo a k nim náleží též zlomyslné poškození cizího majetku, pokud 
není kvalifikováno' jako zločin (viz ľozh. čís. 3269 Sb. n. s., čís. 1072 
a 2011 víd. sb., Altmann, I., str. 1026, 1030), spadá čin, jímž obžalovaný 
poškodil hrnec rodičů uvnitř rodiny, pod skutkovou' podstatu přestupku 
§ 525 tr. z.; přestupek ten se stíhá, pokud čin žádostí opráyněné 'Osoby 
vychází z rodiny a tím z oboru kázně domácí na veřejnost, výlučně žalo
bou soukromou (rozh. čís. 3269 Sb. n. s., čís. 1072, 4096 vid. sb., Alt
mann, I., str. 1033). 

Byl-li však souzený čin stíhán žalobou veřejnou na místě soukľomé 
žaloby rodičů, již zejména nelze spatřovatí v žádosti otcově na státní 
zastupitelství (§ 46, odst. I tr. ř.), je rozsudek stižen hmotněprávním 
zmatkem podle čís. 9 c) § 281 tr. ř., k němuž bylo podle ustanovení § 290 
tr. ř. přihlédnouti z povinnosti úřední, jako kdyby byl obžalovaným býval 
uplatňován. 

čís. 5825. 

Do trestu štátneho vazenia treba pocll'a § 4, odst. 2 zák. čís. 123/ 
1931 Sb, z_ a n.započítať vždy celú vazbu, nehl'adiac na to, či bola za
vinená alebo nie. 

(Rozh. zo dňa 13. februára 1937, Zm ll! 581(36.) 
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N a j v y Š š í 'S Ú d v trestnej veci proti obžalovanému zo zll)činu 
podra § 15, čís. 3 zák. na ochr. rep. zrnatočnú sťažnosf ohžalovaného 
ČÍastočne odmietol a čiastočne zamietol; podra § 4, odsl. 2 zák. čís. 123/ 
1931 Sb. z. a n. započítal obžalovanému do trestu na slobode celú 
bežnú vazbu. 

Z d ó vod o v: 

Predbežná vazba, ktorú obžalovaný vytrpel od 20. do 31. mája 
hola mu do trestu na slobode započítaná podr a § 4, odst. 2 zák. čís. 
1931 Sb. z. a n. celá, poneváč ju vytrpel pre trestné činy, za ktoré mu 
uložený trest štátneho vazenia, a v takom prípade treba započítaf 
celú vazbu nehradiac na to, či bola vazba zavinená alebo nie, ako 
nasvedčujú tiež motívy k vládnemu návrhu zákona. 

čís. 5826. 

Pouhé nesplnění pi'íkaw poslední věty prvního odstavce § 126 tr. 
není ohroženo zmatečnosti. Vyskytl-Ii se rozpor v posudcích znalců, 
jenž nebyl odstraněn jejich opětným výslechem, a nevyžádal-Ii soud po
sudek jiných znalců, lze rozpor posudl<ů vytýkati podle § 281, čís. 4 tr, 
ř. jen, domáhal-Ii se stěžovatel, aby byl tento rozpor vysvětlen 
poslední věty prvního odstavce § .126 tr. ř. 

Komisní zbožl je podezřelou věcí podle § 477 tr. zák., přivlalstrlil-li 
si je komisionář tim, že Je prodal na vlastní účet, a vzbuzovala-Ii 
padně nízká cena zboží podezření proti nabízejícímu, že komisionái' vy
kročil z mezi přlkazu daného mu svěřitelem. 

(Rozh. ze dne 16. února 1937, Zrn II 605/36.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční 
obžalovaných A. a B. do rozsudku krajského soudu, jímž byli slťóZovalelé 
uznáni vinnými přestupkem podle § 477 tr. z. 

Z d ů vod ů: 

Společná zmateční stížnost obou obžalovaných uplatňuje důvody 
tečnosti podle § 281, čís 4, 5, 9a) tr. ř. V ž~dném směru nelze jí 
svědčiti. 

Zmateční stížnost uvádí v souhlase s obsahem zápisu o hlavním pře· 
ličení, že obžalovaní svým obhájcem navrhli, aby vyslechnut byl znalec 
z oboru partiového zboží. Nalézací soud, jak 'Plyne ze zápisu o hlavním 
přelíčení, rozhodlo tomto návrhu tím způsobem, že připustil důkaz znal· 
cem z oboru obchodu sukny, zejména též z oboru obchodu partiovým 
zbožím. Jako znalec byl vyslechnut 6. června 1935 M., jenž ocenil zboží 
na 4.500 Kč až 5.000 Kč. Posudek znalcův byl přečten u hlavního; pře
líčení dne 19. září 1935, načež po návrhu veřejného žalobce na odhad 
zboží novým znalcem navrhovali obžalovaní, aby znalcem byl ustanoven 
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trhovec, klérý j~zdí na trhy; anebo 5'bchodn!~, který obchoduje výhradně 
. artiovým zbOZ1m. Nalezac! soud prrpusl11 oiil;az novym znalcem a usta
~ovil jím, k čemuž jej ,?pr!"VŤ1ovalo ustanovení §) 18 tr. F·, N., jenž oc~· 

í1 ve svém posudku z L9. nJila 1935 u soudu ulozene zboz! na 17.245 Kc. 
~odle písemnéh?, u hla,vního př.elíčení dne.14 .• :;;áří 193.5 opakovaného 
návrhu, bylo o~zalovanym! n~vrzeno, aby pnI?t;ste~ byl ~'etí znalec, ~b~ 
rozpor mez! obema dosavadmm! posudky byl radne vysvetlen a aby treÍ1 
znalec byl obchodníkem partiovým zbožím anebo továrníkem, avšak nikoli 
z S. Tomuto návrhu soud nevyhověl, nýbrž předvolal k hlavnímu přelíčení 
oba již slyšené znalce, zřejmě, aby ve smyslu § 126 tr. ř. byl vysvětlen 
rozpor posudků obou. ~nalců, po~md šlo, .o ocenění zbož!. Oba znalci -
pokud šlo o cenu zboz! - pozmemh SVU] posudek tak, ze znalec M. od
hadl zboží na 8.788 Kč a znalec N. na 12.280 Kč, při čemž ·oba znalci 
uvedli jak k těmto cenám došli. Obžalovaní podle obsahu jediné směro· 
datného zápisu o hlavním přelíčení, o jehož opravu nebo doplnění nebylo 
žádáno nedomáhali se ani dalšího vysvětlení, ani nenavrhli, aby tento 
rozpor 'v posudku obou znalců byl ve smyslu § 126 tr. ř. podnětem k opa· 
tl'ení posudku jiných znalců, nýbrž spokojili se s oběma rozcházejícími 
se posudky. Samo nesplnění příkazu poslední věty prvého odsl. § 126 
tr. ř. není trestním řádem ohroženo zmatečností a lze tedy k výtce proti 
takovému výsledku posudku znalců přihlížeti jen za podmínek § 281, 
čís. 4 tr. ř., pro které si však stěžovatelé nezjednali předpoklad, neuč/nivše 
další návrh, a nemohou se proto dovolávati zmatku právě uvedeného. Za 
podání takového návrhu nelze pokládati všeobecný záznam zápisu o hlav· 
ním přelíčení, že za souhlasu stran byly o:pakovány před změněným se· 
nátem nalézacfho soudn výsledky dosavadního průvodního řízení pře
čtením spisů a protokolu o hlavním přelíčení, ježto se tak stalo na po· 
čátku hlavního přelíčení a před podáním znaleckých posudků, o něž jde, 
a po výslechu znalců nezavdali obžalovaní ani jejich obhájce vhodnými 
návrhy podnět k postupu podle prvního odst. § 126 tr. ř. 

Doličujíc důvod zmatečnosti podle § 281, čís. 9 a) tr. Ť. uvádí zma
teční stížnost, že rozsudek zjistil, že O. byl stěžovatelům znám, že věděli, 
že jde o zboží dané mu do komise, tedy k dalšímu zcizení, že tedy věděll, 
že O. nabyl zboží pOclivým zpúsobem a že cena, již za zboží Ocovi za
platili, nephchází v úvahu, poněvadž trhovci prodávají často zboží za 
Cenu pod průměrnou hodnotou. často i za polovici obecné ceny. 

Poslední část námitky není dolíčením hmotněprávního zmatku, neboť 
rozsudek nemá zjištění o způsobu prodeje zboží trhovci a jimi žádaných 
cen, takže zmateční stížnost vůbec nevychází, jak je povinna, ze zjištění 
rozsudku. Než ani předcházející vývody zmateční stížnosti neobstojí. 

Podstatou přestupku § 477 tr. z. je, že někdo koupí věci, které SVOll 

povahou vzbuzují proti nabízejícímu podezření, že isou odcizeny; před· 
pokládá se tedy, že původ věcí je nejistý tak, že lze důvodně za to míti, 

. ze byly odCizeny, při čemž výraz »odcizení" nelze ztotožňovati s pojmem 
odcizení podle § 171 tr. z. (rozh. čís. 3745 Sb. n. s.). Jde·Ji - jako v sou· 
z~ném případě - o věci dané do komise, nemusel byarcif jejich prodej 
sam o sobě býti zpronevěrou a jejich koupě koupí podezřelých věcí podle 
§ 477 tr. z., když pocházely z poctivého komisního prodeje. Koupě ta, 
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ková nemůže se státi závadnou podle § 477 tr. z. ani tím, že si ' 
sionář peníze za zboží stržené přivlastní, ano tu jde o činnost ná.sl€,dujíc 
po koupi, která nemůže býti kupiteli na škodu. Jinak se však 
prodej komisního zboží zpronevěrou z toho důvodu, že komi"iOlGář 
dal zboží na vlastní účet a tím si již přivlastnil svěřené mu zboží 
rozh. Č. 1490,3671,3745 Sb. n. s.). Že v souzeném případě tomu tak 
vyplývá z toho, že O. vykročil z mezí příkazu svěřitelkou firmou P. 
daného tím, že prodal podle skutkových zjištění rozsudku látky v 
15.000 Kč asi za 7.000 Kč, tudíž značně pod cenou. Že povaha látek 
takových okolností - třebas šlo o zboží, dané O. do komise - mohla 
stěžovatelům zdáti podezřelou v tom směru, že jde o látky 7nrOlnp\1i'řpn~ 
vysvítá z toho, že podle zjištění rozsudku jako obchodníci s látkami 
v době koupě věděli, že kupují zboží za nápadně nízkou cenu. 

Rozsudek poukazuje v té příčině zcela správně i na povinnost, 
nou obžalovaným podle § 476 tr. z., již nesplnili, ať již z nedbalosti 
z jiného důvodu, majíce možnost dotázati se u firmy P. Z toho, co 
deno, plyne, že rozsudek neposoudil po stránce právní věc nesplrá,'ně 
když podřadil čin obžalovaných pod ustanovení § 477 tr. zák. 

čís. 5827. 

Odvolací súd prekročil obor svojej pósobnosti a zavinil zmiitok 
dl'a § 384, čís. 4 tr. 1'., preskÚ1nal-li proti predpisu § 387, odst. 1 tr. 
i nenapadnutú sprosťujúcu časť rozsudku súdu prvej stolice. 

Zosmiešňovanie je trestné ako. urážka na cti len vtedy, dotýka-Ii 
osobnej hodnoty, mravných kvalit napadnutej oso.by, alebo. ked' vvr,okv 
posmešné svojou formo.u nabývajú takého. zo.smiešňujúceho rázu, 
tým napadnutý snižovaný v úcte a vážno.sti; takébo rázu nie je 
zistenie, že nieklo. nevho.dne opako.val v teči určité slo.vo.. 

Urážka na cti, nazval-Ii vinnik advo.káta )}pozemko.vou hyenou«. 

(Rozh. zo dňa 16. februára 1937, Zrn IV 564/36.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti A. a spol. pre prečin pUljjjLLVy 

spáchanej načou, z podnetu zmatočnej sťažnosli hlavných s· .úkroInnýcb 
žalobcov Dr. E. a F. na základe důvodu zmatočnosli podfa § 384, čís. 
tr. p. zrušil z úradnej povinnosti rozsudok vrchného súdu v tej časti, 
v ktorej vrchný súd potvrdil rozsudok prvého súdu ako napadnutý ., 
laním hlavných súkromných žalobcov vo výroku oslobodzujúcom 
lovaného B. z obžaloby pre dvojnásobný prestupok podfa § 4 zák.' 
čís. 124/1924 Sb. z. a n. v znení vyhlášky čís. 145/1933 Sb. z. a n.; 
zrušil aj celé odvolacie pokračovanie proti oM. B. vedené a vyslovil, že 
sa odvolaním nenapadnutá časl' rozsudku prvej stolice, pokiaf sa týka 
oslobodenia toholo obžalovaného, ponecháva netknutá; ·čiastočne vyhovel 
zmátočnej s!'ažnosti hlavného súkromného žalobcu Dr. E., na základe 
dóvodov zmatočnosti podfa § 385, čís. 1 aj, c) tr. p. zrušil rozsudky sú
dov nižších stolic, pokiaf nimi bol obžalovaný C. oslobodený od obžaloby 
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.' bsah článku v časopise I. zo dňa 8. apríla 1933 uverejneného, podTa 
.pr~;6 čís. 3 tr. p. a uznal tohoto obžalovaného vinným prečinom urážky 
§ • u'podfa § I zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n. a pod Ta § 1 zák. čís. 124/ 
t19~~ Sb. z. a n;> že jak?povodca článku v ča~opise I. zo ~ňa 8. apríl~ 
1933 uverejneneho, UblrZl1 na ch dr. E. nadavkou »starej pozemkove] 

hyeny«. Z d ů vod o v: 

pred vybaven!;n z;natočn,ej s!'ažnosti hlavných súkrom~ých ~alob· 
musel najvyssí sud z uraduej povrnnostr pnhlradnut k dovodu 

~~iitočnosti podTa § 3~4, čís. 4, tr. 1';> ktorý!!! trpí odv~lací rozs~' 
d k V tej časti v ktorej - podl a zpravy za dna 23. ]anuara 1937 -
~eskúmal vrch~ý súd aj tú časť rozsudku súdu prvej stolice, v kto' 

Pe' bol obžalovaný B. oslobodený čiastoČlle od obžaloby proti nemu 
r ddanej, a to. pre zanedbanie povinnej pečlivo;;tipri uverejnen! 
~lánkov v časopIse »1.« z ll. marca 1933 a 8. apnla 1933. Odvolacl 
súd totiž preskúmal v tejto časti rozsudok súdu prvej stolice v nenapad· 
nutej časti proti predpisu 1. od~t. § 387 tr. por., lebo sa neobmed~;l.~en 
na to opatrenie rozsudku, ktore vz~!o odvolan,re ': ?dpor; p~nev~c lslo 
o -preskúmanie rozsudku oslobodzujuceho na uda]lle odvolame sukrom
ných žalobcov, neprichádzal tu v úvahu ani žiaden predpis zákona, po
dl'a ktorého by sa mal rozsudok v tej časti preskúma!' z úradnej po· 
vinnosti. 

Že rozsudok súdu prvej stolice nebol v uvedenej časti napadnutý od· 
volaním súkromných žalobcov, je vidné zo spisov. . 

Súkromní žalobcovia ohlásili sice po vyhlásení rozsudku odvolame 
čo do oslobodzujúcej časti rozsudku všeobecne, v zákonnej lehote podali 
však ohlásenie opravného prostriedku písomne a toto v záhlaví ozn~čili 
jako »1' r e s n é ,zahláseni~ zmatočnej sťaž!l0sti už na hlavno;n po)ed: 
návaní ústne ohlasenej a dovody«. Odvolame proh oslobodzu]uce] cash 
rozsudku súdu prvej stolice je v ňom výslovne omedzené len pre oslobo
denie c.. o obžalovanom B. nie je v tejto časti odvolania najmenšej 
zmienky ~ o ňom je len uvedené v časti medchádzajúcej, že sa odvolatelia 
uspoko]ujú s trestom jemu vymeraným. 

Odvolací súd mal vziať na zilklad preskúmania rozsudku súdu prvej 
stolice toto zreteTné a jasné pí'somné odvolanie, ktoré všeobecné prvšie 
ústne ohlásenie presne vYmedzilo, nezaberajúc doňho odvolanie proti ob· 
žalovanému B. K presk6maniu oslobodzujúcej časti rozsudku, týkajúcej 
sa tohoto obžalovaného, nemal tedy odvolací súd oboru posobnosti, ktorý 
preskúmaním nenapadnutej časti prekročil a zavinil zmatok p{)dl'a § 384, 
čís. 4 tr. por. PodTa posl. odsl. cil. § a § 34. ods!. 1 nov. k tr. por. a § 404, 
odst. 1 tr. por. zrušil tedy naivyšší súd rozsudok vrchného súdu aj s celým 
pokračovaním, pokial' sa vz!'ahovalo na nenapadnutú oslobodzujúcu čas!' 
rozsudku súdu prvej stolice dotyčne obžalovaného B. Poneváč nového 
pokračovania o tom netreba, holo len vyslovené, že sa uvedená čas!' roz· 
sudku súdu prvej stolice ponecháva nedotknutá. - - - -

Ostatilé inkriminované výroky sa týkajú výlučne Dr. E. Výtka, že 
zpráva o tom, že tento 116krát pri pojednávaní povedal »prosím«, je vy
smievaním a tedy urážkou na cti Dr. E. (dovod podTa § 385, čís. 1 a) tr. 
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p.), je bezzákladná, leb o zosmlesnovame je jako urážka na cti 
stálej súdnej praxi len vtedy trestné, keď sa dotýka osobnej hodn,otv. 
mravných kvalí! na;padnutej osoby,alebo keď výroky posmešné 
formou nabývajú takého zosmiešňujúceho rázu, že sa tým napa,dnutý 
žuje v úcte a vážnosti. Takého rázu však nie je púhe konštatovanie zmllerle. 
ného snáď nevhodného opakovania slova »prosím« v reli - - -

Zbývajú výrazy »nesvedomitý advokát, známy pozemJwvý 'pt'KUlarlt, 
pozemková hyena«. Z nich prvé 2 neprekročujú nijak 
a charakterizovania toho, ako pokračoval advokát Dr. E. pri 7o"n"tr,," 
požičky na zakúpenie pozemkov; dokaz pravdy, ktorý je podaný o 
samei, treba považovaf za prevedený ai dotyčne týchto výraz ov k 
jeho pokračovaniu sa priamo vzťahujúcich bez toho, že by sa maly 
zovať samostatne s hradiska skutkovej podstaty urážky na cti, ako 
žiada sl'ažovater. 

Za to však nie je d6kazom pravdy krytý najvýš hrube urážlivý 
»pozemková hyena«, čím tu !reba rozumeť naprosto bezohradného a 
najhnúsnejších sp&sobov zničenia existencie klientov sa neštítia-ceho 
vykorisťovatera. Takýto sposob pokračovania Dr. E. dokázaný nie je a 
smel mu byť preto beztrestne vytýkaný uvedenou ťažkou urážkou. 

čís. 5828. 

Zvolil-li sj obžalovaný sám obhájeu, ktorý ho zastupoval na 
noru pojednávaní, nie je iný obhájca, ustanovený podl'a § 53, odst. 2 
p., oprávnený podať v jeho prospech opravný proslriedok. 

Matka plnoletého obžalovaného nie je oprávnená podať odvolan'ie 
v prospech obžalovaného. 

(Rozh. zodIla 20. febmára 1937, Zm IV 78/37.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej ved proti A. a spol. pre zločin 
odmietol zmatočnÍ! sťažnosť podanú advokátom Dr. M. v mene uu,ea",'· 
vaného A. 

Dovody: 

Po vyhlásení rozsudku porotného súdu, ktoré sa stalo dňa 2. dec,enlbra 
1936, obžalovaný A. a jeho zvolený obMjca Dr. N. dotyčne 
opravného prostriedku sa nevyjadri1i a pod fa úradného zázn,amu 
som pripojeného obžalovaný A. ešte toho dňa nastúpil trest lU,,"UUKUllI 

porotného súdu mu uložený. 

Dňa 5. decembra 1936 (tedy v lehote podl'a § 388 tr. p.) podal 
rozsudku porotného súdu v mene obžalovaného A. advokát Dr. M. 
točnú sťažnosl', a to na základe plnej moci, ktorú mu udelila matka 
novaného obžalovaného pre podanie zmatočnej sťažnosti. 

Plnou mocou obžalovaného A. samého Dr. M. nie je le&~itimclvaný. 

Nakorko podra ustanovení § 383 tr. p. a § 31, odst. 1 por. nov. 
neprislúcha právo podal' zmiitočnú sťažnosf v prospech obžalovaného 
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pl~~~€~bl!1f()~~~E!~IT:; že advokát Dr. M. vystupuje ako obhájca, 
óIOl,ovenY~ pre v smysle § 53, odst. 2 tr. p. príbuzným v po, 

vzostupnom. 
Podra citovaného ustanovenia zákona mažu síce na miesto obžalova

ého samostatne volit' obhájcu jeho zákonný zástupca, manžel, alebo prí
~uzný v pokolen! vzoshpnom alebo ~ostup~om, avšak len na prípad, keď 
b1i obžalovaný sam neuzIl tohotosvoJho prava. 

poneváč však obžalovaný A. v trestnom pokračovaní užil tohoto svojho 
ráva, lebo sám ~i ~volil za obhájcu advokáta Dr. !;I., ktorý ho n,; hlav; 

P m pojednávam aj zastupoval, me Je preto advokat Dr. M. opravneny 
n~dat' zmatočnú st'ažnosf v prospech obžalovaného A. ako obháJca 
esmysle §, 53, odst. 2 tr. p. zvole~ý. Bolo preto treba zmatočnú sfažnosf 
ako podanu osobou k tomu neopravnenou v smysle 3. odst. § 434 tr. p. 
odmietnut'. 

čís, 5829. 

Rozsudek, Jímž byl obžalovaný uznán vinným, ačkoli bylo proti 
němu vedené trestní řízení zastaveno podle § 90 Ir. ř., je zmatečný po

dle § 281, čís. 9 b) tr. ř., neboť bylo v trestním řízení proti obžalova
nému pokračováno bez návrhu oprávněného žalobce (§ 2 tr. ř.). 

(Rozh. ze dne 22. února 1937, Zrn I 97/37.) 

Ne j vy Š š í s o u d uznal jako soud zrušovací po ústním líčení 
o zmateční stížnosti generální prokuratury pro zachování zakona do roz· 
sudku okresního soudu v ... a do rozsudku krajského jako odvolacího 
s'oudu v ... takto právem: Rozsudky okresního soudu v ... a krajského 
jako odvolacího soudu v ... , pokud jimi byl A. uznán vinným přestupkem 
§ 360 tr. z. a odsouzen k trestu, vězení na 14 dní, zostřeného jedním 
postem, byl porušen zákon v ustanovení § 2 tr. ř. Oba rozsudky se zru· 
šují jako zmatečné a A. zpro.šťuje se podle § 259, čís. 1 tr. ř. z obžaloby, 
že ač mu z přirozené povinnosti náleželo, aby se 851eté M. dostalo po
třebné pomoci lékařské a ač takovou pomoc bylo možno opatřiti, dopustil 
y listopadu a prosinci 1935 v H., aby se jí naprosto nedostalo lékařské 
pomoci, a že se tím dopustil přestupku § 360 tr. z. Podle § 390 tr. ř. se 

. A. osvobozuje od povinnosti nahraditi náklady trestního řízení. 

D ů vod y: 

U okresního soudu bylo konáno k návrhu státního zastupitelství ze 
dne 14. ledna 1936 přípravné vyhledávání proti A., B. a C. pro přečin 
podle § 335 tr. z., jehož se dopustili tím, že nechali 851etou M., matku 
B. a C. a tchyni A., zemříti bez pomoci lékařské. 

Po provedeném vyhledávání navrhlo státní zastupitelství 17. února 
1936 potrestání B. a C. pro přestupek § 360 tr. z. a prohlásilo, že vůbec 
nestíhá A. 
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Okresní soud pak trestní řízení proti A. zastavil podle § 90 tr. 
a nařídil hlavní líčení proti B. a C. Prvé i druhé líčení bylo odročeno a 
třetím líčení dne 18. srpna 1936 byl uznán vinným přestupkem § 
tr. z. i A. (vedle B. a C.) a odsouzen do vězení na jeden měsíc 
nečně na 3 roky. (Stejný trest přisouzen i B., kdežto C. byl uložen 
8 dní vězení). 

K odvolání obviněných, jakož i veřejného žalobce, byla věc DfOle,anan, 
krajským soudem jako soudem odvolacím a odvolání vše c h 
ných z výroku o vině ·bylo zamítnuto jako bezdůvodné, trest však byl 
a B. snížen na 14 dní vězení, kdežto C. byl zvýšen rovněž na 14 dní 
zení, všem třem byl pak stanovený trest uložen n e pod m í n ě n ě. 
A. nebyl trest dosud vykonán. 

Pokud se týče odsouzení A., který byl jak okresním tak kr,~isl<Ým 
soudem uznán vinným přestupkem § 360 tr. Z., ačkoli trestní 
proti němu zastaveno podle § 90 tr. ř., hyl porušen zákon v ustallOv'ení 
§ 2 tr. ř. 

Podle tohoto základního ustanovení trestního řádu může soud 
trestné činy jen k návrhu žalobcovu. Takového návrhu tu lleuylU, 
patrno z vyjádření státního zastupitelství ze dne 17. února 
prohlásilo bezvýhradně, že A. v ů b e c nes tíh á. Bylo tedy nolm'''n. 
váno v trestním řízení proti A. bez návrhu oprávněného žalobce a 
zující rozsudky obou stolic, pokud jde o tohoto obžalovaného, jsou 
tečné podle čís. 9 b) § 281 tr. ř. (srov. rozh. čís. 1630 a j. Sb. n. s.). 

čís. 5830. 

Chce-li si veřejný žalobce v řízení pro zločiny a přečiny zajjisťíti 
možnost odvolati se z rozsudku proto, že nalézacím soudem nebyl 
sen výrok, že nastala ztráta práva volebního, musí .navrhnouti, aby 
takový výrok učiněn (§ 283, odst. 3 tr. ř.). 

V řízení přestupkovém je návrh předpokládaný v této stati ť~~::!! 
obsažen v tom, že zmocněnec státuího zastupitelství navrhl při b 
přelíčení podle poslední věty § 457 tr. ř., aby bylo použito zákona. 

(Rozh. ze dne 22. února 1937, Zrn I 159/37.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací uznal po ústním 
o zmateční stížnosti generální prokuratury pro zachování zákona takto 
právem: Usnesením krajského soudu jako soudu odvolacího ve věcech pře. 
stupkových, pokud jím bylo zamítnuto odvolání veřejného žalobce z 
sudku okresního soudu proto, že jím nebylo vysloveno, že u ob:i:alov,lllé,ho 
nastává ztráta práva volebního, byl porušen zákon v ustanoveních 
slední věty § 457 tr. ř. a posledního odstavce § 464 tr. ř. 

O ů vod y: 

Okresní soud uznal rozsudkem A. vinným přestupkem krádeže podle 
§ 46,0 tr. z. a přestupkem nedovolené držby zakázané zbraně podle § § 8, 
32 zbroj. pat., odsoudil ho za to podle § 460 tr. z. se zřetelem k ustano-
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.. .... í § 267 tr. z. a za použití § 266 tr., z. do vězen~ na I týden, prohlá~il 

. vel~11 § 32 zbroj. pat. zabavenou zakazanou zbran za propadlou, UIOZII 
po ~odle § 389, tr. ř. náhradu n~,kladů na t:~stnířízení a ;povolil m~ 
m~le §§ I a 3 zakona ze dne 17. r1]na 1919, CIS. 562 Sb. z. a n., podml. 
p~ y odklad výkonu trestu na zkušebnou dobu I roku. O ztrátě práva vo
fe~ního nerozhodl a nezmínil se o ní ani v rozhodovacích důvodech roz-

sudku. 936 hl'·1 ' t' t 'h t·t I t' . -Dne 27. srpna I· o aSI zmocnenec s a m o zas Upl e s Vl, jenz 
avrhl podle zá,zna~~m protokolu,o ~lav!1ím lí,čen~,ze dne 26.,s~pn,a 1936 

II ři tomto hlavmm ltcem po Skonc~n: pru~odn:ho nzer:1 »POUZIÍl zakona«; 
p oti uvedenému rozsudku odvolam z vyroku o vme, trestu a povolem 
pr dmíněného odsouzení, jakož i proto, že nebyla vyslovena ztráta práva 
~~lebního, a žádal" aby spjs~ s r~zs1;ldkem byly za~lá?y s~átnímu zastupi
telství k provedem odvolam. Statm zastup:telstvl, )emu~ byly spIsy ,z,~ 
míněným účelem dne 29. srpna 1936 zaslany, vrahlo Je dne 2. zaľ1 í 936 okresnímu soudu s prohlášením, že trvá na ohlášeném odvolátl 

z výroku o podmíněném odsouzení a z nevyslovení ztráty práva voleb
ního. Obžalovaný nepodal proti rozsudku opravný prostředek. 

Krajský soud jako soud odvolací ve věcech přestupkových uznal usne
sením v neveřejném sedění o odvolání veřejného žalobce právem: »Odvo
lání co do podmíněného odsouzení se vyhovuje ... Naproti tomu se odvo
laní co do nevyslovení ztráty práva volebního zamítá.« Zamítnutí odvo' 
lání podaného proto, že nebyla vyslovena ztráta práva volebního, odů
vodnil takto: »Podle 3. odst. § 283 tr. ř. může býti podáno odvolání 
(proto) že výrok, že nastává ztráta práva volebního, nebyl vynesen, ač to 
žalobce' navrhl. V řízení o přestupcích platí totéž, jak uvedeno je v po
sl&dním odstav~i § 464 tr. ř., ve kter~m se ~ýslo'yně y?uka,zuje na cito
~é ustanovem 3. odstavce § 283 tr. ľ. Ponevadz vereJny zalobce podle 
.l'lltokolu o hlavním líčení nenavrhl ztrátu práva volebního, nemůže se 
«dvolávati proto, že nebyla okresním soudem vyslovena.« 
" Tímto usnesením soudu odvolacího, pokud jím bylo odvolání verej-
ného žalobce podané proto, že nebyla vyslovena ztráta práva volebního, 
zamítnuto s uvedeným odůvodněním, byl porušen zákon v ustanoveních 
poslední věty § 457 tr. ř. a posledního odstavce § 464 tr. ř. 

Podle poslední věty § 457 tr. ř. může se žalobce 'při hlavním přelíčení 
před okresním soudem, pokud jde o konečný návrh, »omeziti na to, že 
učiní všeobecný návrh na použití zákona«. Toto oprávnění přiznává 
trestuí řád zmocněncům státního zastupitelství, vykonávajícím úkony 
státního zastupitelství u okresních soudů, zřejmě proto, že u nich nelze 
zpravidla (vzhledem k tomu, že mnohdy nejsou vůbec právníky) před· 
pokládati onu důkladnou znalost práva, již stát požaduje a musí poža
dovati od státního zastupitelství (Mayer, Kommentar zur osterreichischen 
Strafprozess-Ordnung, 3. díl, str. 653). Nežádá·li tedy trestní řád na 
zmocněnci státního zastupitelství, zastupujícím obžalobu před okresním 
soudem, aby se řídil, pokud jde o konečné návrhy, předpisem prvého od
stavce § 255 tr. ř., platným v řízení pro zločiny a přečiny, nýbrž píizná
vá-li mu poslední větou § 457 tr. ř. právo omeziti se na podání povšech
ného návrhu na použití zákona, dlužno souhlasiti s právním názorem 
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rozhodnutí bývalého vídeňského nejvyššího a zrušovacího soudu ze 
1. května 1909, Kr II 349/8 (čís. 3587 víd. sb.), že v návrhu zmlocllě 
cem státního zastupitelství podle poslední věty § 457 tr. ř. učiněném 
obsažsno. vše, Co .tres!ní řád v řízel~Lpro zločiny a přečiny požaduje 
zakrocem veremeho zalobce. Nejvyssl soud jako soud zrušovací dal 
svými rozhodnutími ze dne 15. března 1921, Kr II 56/21 (čís. 397 
n. s.) a ze dne 23. srpna 1928, Zim I 462/28 (čís. 3238 Sb. n. . 
že vykládá ustanovení poslední věty § 457 tr. ř. stejně jako 
deíiský nejvyšší a zrušovací soud; neboť uvedené rozhodnutí z 
-Jyslovuje, že v řízení před soudem přestupkovým není veřejný 
(zmocněnec státního zastupitelství) povinen, učiniti zvláštní 
smyslu § 263 tr. ř., ježto výhrada podle tohoto ustanoo-v~:e:~n~íp~~~~_~~, 
obsažena již ve všeobecném návrhu zmocněnce státního z 
bylo použito zákona, a zmíněné rozhodnutí z roku 1928 zaujímá 
visko, že návrh zmocněnce státního zastupitelství při hlavním líčení 
bylo použito zákona, obsahuje i návrh na rozšíření hlavního líčení; 
sudku proti obžalovanému na přestupek, pro nějž obžaloba ještě 
nebyla ao němž zmocněnec státního zastupitelství a soud ",,<<1,'1; 
v průběhu hlavního přelíčení. Je-Ji podle toho co uvedeno v 
zmocněnce státního zastupitelství podle posled~í věty § 457 tr. ř., 
hylo použito zákona, obsaženo vše, co trestní řád požaduje v řízení 
zločiny a přečiny od zakročení veřejného žalobce, nelze pochybovati o 
že návrh zmocněnce státního zastupitelství při hlavním líčení ze 
srpna 1936·v uvedené trestní věci proti A., aby bylo použito zákona 
hoval v tomto případě, v němž šlo o přestupek krádeže podle § 460 
tecry o trestný čin, pro nějž může býti, byl-li spáchán z pohnutky 
necestné, vyslovena ztráta práva volebního, i návrh, aby bylo v,,",lo'ven 
že obžalovaný ztrácí právo volební, t. j. návrh, jejž veřejný žallobl~e 
zení pro zločiny a přečiny musí učiniti, chce-li si pro případ, že by 
zadm soudem výrok, že nastává ztráta práva vo lebního vynesen 
zajistiti možnost odvolati se z rozsudku proto, že tento ~ýrok nebyl 
něn (3. odst. § 283). 

Soud odvolací je na omylu, vykládá-li ustano-vení posledního
stavce ~ 464 tr. ř. v ten smysl, že se zmocněnec státnrho zalstupitels,(' 
může odvolati z rozsudku okresního soudu z důvodu, že jím 
veno, že u obžalovaného nastává ztráta práva volebního, 
při hlavním líčení zvláštní návrh, aby bylo vysloveno, 
ztráci právo volební. Posléze uvedené ustanovení, iímž byl § 
doplněn § 4 zák. ze dne 15. května 1919, čís. 263 Sb. z. a n., ne'ob"ahU! 
nic, co by ospravedlňovalo zmíněný výklad. Zejména nelze z toho, že 
v tomto ustanovení tr. ř. citován 3. odstavec § 283 tr. ř., dovozovati, 
zmocněnec státního zastupitelství musí při hlavním líčení před Akre"n" 
soudem stejně jako veřejný žalobce v řízení pro zločiny a přečiny "",,10-," 
navrhnouti, aby byla vyslovena ztráta práva volebního, chce-Ji si pro 
pad, že by tento výrok učiněn nebyl, zajistiti možnost odvolati se z 
sudku okresního soudu pralo, že tento výrok nebyl učiněn. Utanovení 
sledního odstavce § 464 tr. ř. nemění nic na ustanovení poslední 
§ 457 tr. ř., nýbrž rozšiřuje prostě právo odvolací ve věcech nř."tl1n!k'" 
vých tím způsobem, že připouští odvolání proti rozsudkům o1n·e,,~;cl 
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)';;"uclu z důvodů uvedených v 3. odstavci § 283 tr. ř. Jest ovšem pravda, 
i zmocněnec státní}lO .~astupitelství může o~volati~ z rozs,:d~u ohes

udu z důvodu, ze Jim nebyl vynesen vyrok, ze nastava ztrat~ 
s~olebního, jen učinil-li návrh, aby bylo vyslover;o, ~e obžal,ovany 

právo volební ale tento v 3. odstaVCI § 283 tr. r. predpokladany 
<""~~. jenž musí býÍi v řízení pro zločiny a přečiny veřejným žalobcem 

--- -_, 1 ně učiněn je v řízení přestupkovém zmocněncem státního zastupi-
ť1StO~ podán tí~ že zmocněnec navrhl při hlavním líčení podle poslední 
,e.~ v§ 457 tr. ř.,' aby. bylo použit,o zákon~; n.eboť tento povšechný n~_vrh 
ve Y státního zastupitelstvl obsahUJe, Jak bylo dovozeno, v pnpa

v úvahu tu přicházejícího i návrh, aby bylo vysloveno, že obža
,,("'TalllY ztrácí právo v~lební. Bylo proto po ná::rhu generální prokuratury 

§§ 33, 292 tr. r. rozhodnouh, Jak nahore uvedeno. 

Čís, 5831. 

o beztrestné lurtum usus jde pouze tehdy, odejme-Ii pachatel mo
__ 'tou věc jejímu držiteli bez jeho přivolení jen na dobu krátkou a pře
X~odnou, po kterou bud' ~ám vy!'onáyá nad věcí ~r}bu pro j~jiho m~: 
"tele - byť bez jeho vule a vedomt - nebo muze kdykolt obnovth 
Mrženi věci pro majitele, takže majitel odnětí věci nepociťuje jako zásah 
do svých disposičnich práv, 

(Rozh. ze dne 23. února 1937, Zm II 37/37.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací z a mít 1 zmateční stíž
nost mladistvých obviněných A., B., C. a D. do rozsudku soudu mládeže, 
jíinž byli stěžovatelé uznáni vinnými proviněním podle § 3 zákona č. 48/ 
1931 Sb. z. a n., a to : - - - (mimo jiné) A., C. a D. podle § 460 tr. z. 

Z důvodů: 

Výrok jímž byli obvinění A., C. a D. uznáni vinnými proviněním krá
deže spá~hané odcizením jízdních kol, napadá stížnost důvody zmateč
nosti čís. 5 9 a) i b) § 281 tr. i'. Poukazujíc na nevyvrácenou obhajobu 
obviněných' že kola odcizili za tím účelem, aby se na nich při svém útěku 
z českoslo~enska dostali na hranice Německa, že je před překročením 
hranic zanechali na československé půdě, doufajíce, že budou nalezena 

- celníky a vrácena vlastníkům, namítá stížnost, že soud mládeže nesprávně 
posoudil věc po stránce právní, vysloviv, že tu nešlo o furtum usus. Ná
mitka je lichá. 

O furtum usus jde jen tehdy, když pachatel odejme movitou věc je
jímu držiteli bez jeho přivolení pouze na krátkou a přechodnou dobu, po 
kterou buď sám vykonává nad věcí držbu pro jejího majitele, třebas se 
tak dělo bez jeho vůle a vědomí, nebo po kterou je pachateli možno kdy
koli obnoviti držení věci pro majitele, takže tento odnětí věci ani nepoci
ťuje jako zásah do svých disposičních práv. Zda v konkretním případě 
jde o furlum usus, záleží na okolnostech případu. V souzené věci je zji
štěno, že obžalovaní odňali jídní kola bez přivolení jejich vlastníků z míst, 
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nosti, v nichž tito měli kola uschována, že jeli na nioh, prchajíce do 
mecka, až k německým hranicím, že před překročením hranic 
kola do křoví, odešli do Německa, kde se po několik dnů pol:ul<JvaJi 
se buď dobrovolně (D.) nebo nuceně (c. a A.) vrátili do ~~}:~!~~~~:~ 
Okolnost, že obviněný C. podle své obhajoby upevnil na kolo 
kolo je vlastnictvím R. H. z S., je nerozhodná, kdyžtě i tento 
stejně jako A. a D., ukryl kolo ve křoví, kde kola mohla býti nalezen, 
snad teprve po dlouhé době a osobami, kterým ani upozornění, 
patří, nemuselo býti pobídkou, aby je vrátily vlastníku. Tím, že omrini'n 
ukryli kola do křoví a neodevzdali je spolehlivé osobě, o níž mohli 
vodně míti za to, že je vrátí neprodleně jejich vlastníkům, a o další 
kol se vůbec nestarali, opustili kola, jak výstižně uvádí napadený 
sudek, mimo okruh disposiční sféry jejich vlastníků a ponechali 
náhodě, budou-Ii držitelská jejich práva obnovena. Nalézací soud, 
čiv, že šlo' o furlum usus, posoudil věc po stránce právní správně. 

Neobstojí ani další námitka stížnosti, že skutek obviněných 
kol) se stal beztrestným pro účinnou lítost (zmatek čís. 9 b) § 281 tr. 
Podle § 187 tr. z. předpokladem beztrestnosti pro účinnou lítost je, 
pilchatel napraví celou škodu z činu povstalou dříve, nežli se soud 
jiná vrchnost doví o jeho provinění. Ze obvinění vrátili kola jejich 
níkům dříve, nežli se vrchnost (četnictvo) o činu obviněný!ch dově.iěla; 
rozsudek nezjišťuje a stížnost to ani netvrdí, nýbrž domnívá 
zcela mylně, že v souzeném případě k beztrestnosti ob'viněniich 
nechali kola před přechodem hranic na území če"kmllo'venski'm, UVl!!ct.I'CC, 

že budou celníky nalezena a vrácena vlastníkům. 

čis. 5832. 

Má-li býti doručen opis rozsudku obhájci ku provedeni UIl''''~Il~VCQ 
opravných prostředků, není třeba doručiti .le,i j, vlastním rukám 
covým; lhůta ku provedeni opravných prostředků počíná tu běžeti 
doručeni opisu rozsudku zmocněnci obhájcovu. 

(Rozh. ze dne 24. úno.ra 193'7, Zm I 122/37.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl stížnost 
ného do usnesení kraiského soudu, jímž byla zamítnuta jako ne'Jf(,Vedel1á' 
jeho zmateční stížnost do rozsudku, jímž byl stěžovatel 
přestupkem zpronevěry podle § 46 I tr. z. 

Z důvodů: 

Stížnost brojí proti zjištění napadeného usnesem, ze opis 
byl doručen stěžovateli již 27. listopadu 1936, a snaží se tak otřásti 
kladem pro závěr soud-u v napadeném usnesení vyjádřený, že nflJVedellÍ' 
zmateční stížnosti. podané soudu 10" prosince 1936, je proto 
a muselo býti zamítl'uto. Stížnost tvrdí, že opis rozsudku 
.ručen ani k vlastním rukám stěžovatele samého, ani k 
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rávněného zástupce a doručení ze dne 27. listopadu 1936, odpo
.- ?~rý § 79 tr. ř. a výnosu ministerstva spravedlnosti čís. 54.774/26, 

1;W'~/27 Věstník M. S., nelze prý považovati za platné proto, poněvadž 
Cl~~ rozsudku byl dO,ruč~n ,v bílé obáIc~ úřednici obhájtově. 
op Stížnosti nelzep;lsvedclt!. Usnes~':'lm ,ze ,dne 25. Itstopadu 1936 byl 

. ávrhu obžalovaneho sameho na znzem zastupce chudych a na doru
~. ní mu opisu rozsudku k provedení obžalovaným ohlášených opravných 
~fostředků ustanoven obhájcem chudých k jich provedení Dr. F. Podle 
Potvrzení na (bílém) zpá~teč,:,ím lístku, opatřeném datumkovým razítkem 
Přijala opis rozsudku, urceny Dr. F 27. hstopadu 1936 "Fr. A. v pl. m.« 
P(ted zřejmě v plné moci Dr. F.). Ze opis rozsudku doručen byl skutečně 
kan!eláři Dr. F., to potvrzuje obsah návrhu stěžovatelova ... , vysvětlují
cího že jen nedopatřením úřednice zůstal ležeti; poněvadž pak i doručení 
tlsn~sení nalézacího soudu ze dne 27. ledna 1937 a rozhodnutí yrchní~o 
soudu ze dne 19: ledna 1937 pro ~r.J. bylo~prov~den? s!eJnym zpu" 
sobem aniž proh tomu byly dodatecne uplatneny neJake nmmtky, nem 
duvod~ k pochybnostem, že se doručení stalo k rukám advokátem Dr. F. 
zřízeného plnomocníka, k přijímání ,poštovnich zásilek oprávněného. 
Dr. f. také nikdy nepopíral, že fr. byla jím zmocněna přijímati za něho 
poštovní zásilky. 

" Ani § 79, odst. 2 tr. ř., ani výnos min. sprav. ze dne 22. ledna 1927, 
čís. 54.774/26, o používání soudních obálek, čís. 3 Věst. z r. 1927 ne
nařizují doručovati zásilky k vlastním rukám zástupcovým (s modrou ná
vratkou). Jen odsouzenému má býti podle A 5 al. 2 uvedeného výnosu 
rozsudek po ohlášeném odvolání nebo zmateční stížnosti doručen k vlast
ním rukám. O právním zástupci a způsobu doručování jemu se ve výnosu 
zmínka neděje. Bylo proto doručení opisu rozsudku k rukám zmocněnce 
obhájcova, vykázaného plnou mocí k přijímání poštovních zásilek, pro
vedeno s účinkem pro obhájce samého a od něho počala běžeti lhůta ku 
provedení opravných prostředků. 

čis. 5833. 

Pre právny úsudok o tom, či obžalovaný niekoho krive obvinil 
z trestného činu (§ 227 tr. zák.), nerozhoduje slovné znenie obvinenia, 
ale jeho vecný obsah. 

Označil-Ii vinnlk, vediac o nepravdivosti svojho tvrdenia,. okrade
nému určitú osobu za pachateťa krádeže a potvrdil-Ii potom ako svedok 
na dotazy stopujúcej vrchnosti obsah svojho nepravdivého tvrdenia, do
pustil sa krivého obvinenia podl'a § 227 tr. zák. a nerozhoduje, že trestné 
oznámel1ie úradu neučinil on, ale okradený. 

(Rozh. zo dňa 27. februára 1937, Zm IV 795/36.) 

N a i vy š š í s ú d v trestnej veci pre zločin krivého ohvinenia zma
točnú sťažnosť obžalovaného čiastočne odmietol, čiastočne zamietol. 

Z d o vod ov: 
. Prevádzajúc vecný dovod zmatočnosti podl' a § 385, čís. I a) tr. p.; 
sťažovateť namieta, že nie je splnená skutková podstata zločinu podra 

7' 
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§ 227 tr. zák., lebo: I) niet náležitostí objektívneho 
vatef nemal úmysel obviniť M. z trestného činu, 3) v dobe VV:S1UCn,lV 
žovatefových u policie nebolo proti M. vabec zavedené trestné ·po!,račo 
vanie podfa § 228 tr. zák. a návrh podfa § 229 tr. zák. tiež 
učinený. 

Nedostatok objektívnych podmienok krivého obvinenia do',od.zUle 
žovatel námietkami, že '10 výpovedi, že videI M. niesť batoh s satstvom 
nie je ešte obsažené tvrdenie, že M. ony veci ukradol, ani že ony veci 
totožné s vecmi stratenými; okrem toho nemóže vraj ísť o obvinenie z 
deže preto, lebo sťažovatef neoznačil policii miesto spáchaného 
osobu poškodeného, ani predmet krádeže čo do druhu, formy, barvy a 
pisu predmetov. 

Tieto námietky sú bezpodstatné. Ku skutkovej podstate krivého 
nenia podra § 227 tr. zák. sa vyžaduje, aby pachatef niekoho predi 
dom vedome krive obvinil z trestného činu, alebo aby proti nemu vvm"d. 
alebo zadovážil vedome krivé dóvody podozrenia, alebo dókazy. 
právny úsudok o tom, či obžalovaný krive obvinil lVI. z trestného 
1. j. v súdenom prípade z krádeže šatstva ku škode N., nerozhoduje 
znenie obvinenia, ale jeho vecný obsah. Tu treba uvážiť, že podra 
ných skutkových zistení nižších súdov obžalovaný pri vyšetrovaní 
oznámenej policii poškodeným N., v dobe, kedy nebolo žiadnych 
pravom jej pachaterovi, uviedol svojou svedeckou výpoveďou túto 
dotyčne ktorej bolo policii už známe miesto činu, osoba poškodeného 
pis ukradnutých predmetov, vo spojenie s určitou osobou ako pach"te:forr 
1. j. s osobou M.; pri tom udával také konkrétne okolnosti -
práve v kritickej dobe, kedy sa krádež stala, ako vychádzal 
v ktorej sa krádež stala, a niesol pod pazuchou balík s kusmi ,,"Id,," 
dobnými tým, ktoré boly odcudzené - tedy okolnosti, ktoré len "h,~~:," 
valy podozrenie vyvolané proti M. výpoveď ou obžalovaného. 

Zdilrazňovanie okolnosti, že sťažovatef vypovedal o M. nie z v id'oLl'": 
iniciatívy, ale len byvši dotazovaný, je pre vinu v tomto prípade bez 
znamu, lebo bolo zistené, že sťažovatef sám označil M. poškodenému 
za pachatefa krádeže a N. len na základe tohoto jeho údaja učinil 
oznámenie proti M., a že potom obžalovaný, vypočúvaný polici ou ako 
dok, toto vedome nepravdivé tvrdenie opakoval; je preto hfadiac na 
zistenia, nerozhodné, že sťažovateY len odpovedal na dotazy stclpujú(:e. 
vrchnosti, ku ktorým došlo na základe oznámenia, učineného inou 
-N. 

čís. 5834. 

Proti usneseniu vrchného súdu, odmietajúcemu usnesenie 
súdu, ktorým tento súd ako súd odvolací zrušil podra § 384, čís. 
rozsudok okresného súdu, je sťažnosť vylúčená ustanovením 
odst. 1 tl'. p. 

(Rozh. zo dňa 27. februára 1937, Zm III 20/37.) 

N a j vy Š š í s ú d v treslnej veci proti A. pre spreneveru a norlvoc 
odmietol st'ažnosť obžalovaného proti usneseniu vrchného súdu. 
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Důvody: 

Proti usneseniu vrchného sú.du, 09mietaiúc~mu sťažl!0sť obžalov~né~o 
danú proti usnesemu kraJskeho sudu, ktorym tento Jako OdVOlaCl sud 

P~ušil podfa § 384, čís. 4 tr. p. rozsudok okresného súdu, podaná st'až
z osi obžalovaného je vylúčená ustanovením § 556, odst. I tr. p., lebo 
n dósledku tohoto ustanoveni a, podra ktorého proti usneseniu krajského 
~údu ako súdu druhej stolice nefze použit' sťažnosti, nemá najvyšší súd 
obor pósobnosti k preskúmaniu podanej sťažnosti, a bola preto odmie!
nutá. 

čís. 5835. 

Oprávnění k soukromé žalobě pro ublížení na cti spolku. 
Zastupuje-Ii podle stanov spolek jeho předseda, je oprávněn podati 

za spolek žalobu a uděliti advokátu písemně plnou moc k zastupování 
spolku byť i další ustanovení stanov předpisovalo, že písemnosti 
spolku' podpisuje předseda spolu s tajemníkem. 

(Rozh. ze dne 27. února 1937, Zm IV 730/36.) 

Ne j v y Š š í s o u d, přezkoumav trestní věc proti obžalovanému 
pro přečin pomluvy tiskem, následkem zmateční stížuosti soukromé ža
lobkyně z úřední moci podle 1. odsl. § 35 por. nov. zrušil rozsudek odvo
lacího soudu a nařídil nové hlavní odvolací přelíčení, kterým pověřil 
vrchní soud; zmateční stížnost poukázal na toto rozhodnutí. 

D ů vody: 

Zmateční stížnost soukromé žalobkyně, založená na důvodu zmateč
nosti podle § 385, čís. I c) tr. ř., právem napadá výwk odvolacího soudu, 
že soukromá žaloba nebyla podána oprávněnou osobou, poněvadž trestní 
návrh byl učiněn pouze předsedou spolku, nikoliv též jeho tajemníkem. 

Podle § 16, odst. 2, zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n. za korporace, jakou 
je též žalující spolek, vykonávají právo k žalobě osoby, které jsou po
volány zastupovati je ve sporech před soudem civilním. Otázka zastou
pení žalujícího spolku byla upravena v § 31 jeho stanov. Odvolací soud 
jen mylným výkladem tohoto ustanovení dospěl k závěru, že mohou za
$tupovati žalu;ícíspolek ve smyslu § 16, odsl. 2 cit. zák. jen spolu před
seda a tajemník a nikoliv sám předseda. 

V citovaném paragrafu stanov ;e nejprve uvedeno, že pře d sed a 
z a s tup u j e s p o I e k; dále však se uvádí, že p í sem n o s t i 
s P o I k u pod e p i s u j e předseda spolu s tajemníkem. Především 
dlužno podotknouti, že právě pouze o předsedovi bylo použito výrazu 
»zastupuje«, tedy stejného výrazu, jakého používá zákon v citovaném 
q 16. Dále dlužno uvážiti, že zastupoyání spolku před soudem mohlo bv 
se konati nejen podepsáním podání, nýbrž též ústně tím zpusobem, že 
osoba za spolek vystupující buď by sama osobně vystupovala v zastou
pení spolku, anebo by tam úst n ě prohlásila, že zmocňuje advokáta 
k takovému zastupování. Poněvadž takové osobní zastupování bez před-
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ložení písemnosti aneb ústní udělení plné moci do zápisu je zásadně 
pustno, nemohlo by se v takovém případě použíti ustanovení stanov o 
depisování písemností. 

Z toho plyne, že toto na konci uvedené ustanovení nemá toho 
že by výhradně upravovalo, kdo má zastupovati spolek. Proto je 
přiznati samému předsedovi spolku právo zastupování. Je-li však 
seda spolku oprávn~n jej sám zastupovati a jeho jménem uděliti 
advokátu plnou moc, nelze mu upříti právo podati za spolek pí~;errmo1 
žalobu a uděliti advokátu písemně plnou moc k zastupování spolku. 

Podal-li tedy v tomto případě za spolek »0. H. v 0.« soukromou 
lobu pro přečin pomluvy jeho předseda a zmocnil-li tento advokáta k 
stupování spolku v trestním řízení, bylo vyhověno ustanovení 
odst. 2 zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n. a žaloba byla podána omrávněllo1 
osobou. Opačný výrok odvolacího soudu je mylný a zmatečný ve 
§ 385, čís. 1 c) tr. ř. 

čís. 5836. 

Padelanie vere.inej listiny je dokončené úntyselným 
padelku, keď z toho vznikne alebo mMe vzniknúť niekomu právna 
k naplneniu sklltkovej podstaty § 391 tr. zák. je tedy potrebné, 
bola aspoň možnosť právnej ujmy, ktorá nastane pravidelne až 
benimpadelanej listiny. 

(Rozh. zo dňa 3. marca 1937, Zrn IV 80/37.) 

Na j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti A. a spol., o'b'žalo,'anvm 
zločinu padelania verejných listin, zamietol zmato'čnú sťažnosf ohžello. 
vaného B. 

Z dóvodov: 

Zmatok podra § 3!l,5, čís. I c) tr. p. vytýka obžalovaný B. 
odvolací súd uznal ho vinným dvojnásobným účastenstvom na 
padelaniaverejnej listiny podl'a §§ 69, čís. I, 391 tr. z., hoci vraj 
daný dovod vylučujúcí zavedenie trestného Pdkračovania pod!'a § 
čís, 3 a-§ 106, čís. 4 tr. Z., keďže vysvedčen;a boly padelané už v 
1:930, kedy boly vraj trestné činy dokončené, (predJožené úradu 
v ,roku 1933) a k zavedeniu trestllého pokračovania došlo až v 
1936, teda po uply.nuti 5 rocnej premlčacej doby. 

Zmatoč.ná, sťažnosť je bezdovodná. 
Padelanie verejnej listiny je dokončené úmyselným vyhotovením 

delku, keď z tohoto v z n i k n e alebo m o že v z n i k nn ~ú~~-ť~it~~e.~~~~ 
právna ujma, a nevyžaduie sa k dokončeniu tohoto činu i p 
lan~j lis-liny. K dokončeníu tohoto činu a k naplneniu 
podstaty je však p ot r e bn é, aby tu bola daná aspoň lil o Ž n 
p r á vne juj m y, ktorej keď niet, nel'ze hovoriť vo'bec o trestnom 

Otázku;kedy nastane móžnosf právnej ujmy pre niekoho, 
riešiť so -zretel'om na konkrétny prípad. 
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V tomto prípade možnosť právnej ujmy nenastala, dokial' listiny 
, v uschovaní obžalovaného B. a nebo'ly ním upotrebené, lebo právna 

'ma mohla nastať teprv uplatňovaním práv na základe týchto listin a 
ťJto záležalo len na ňom samom, ked'že išlo o vysvedčenia, týkajúce sa 
len jehO osoby a keď~e íná osoba nel!lOhla tý~hto listin upotrebíť. 

Hocí tedy vysvedcellla 'dospelostI pre obzalovaneho bo.Jy padelané 
už v r. 1 g~O, ~Ie boly ním upotrebe,né pripo,iení':1 ku žiadosti o n:iesto 

. štátneho UCl tel a teprv v 1'. 19G03, moznosť pravne] uJmy v tomto prlpade 
nastala teprv v r. } 933, len vtedy bo.J)' uskul?čnené všetky složky skut

povahy zlocmu padelanra vereJneJ IIstmy a teprv od tejto doby 
1»""ohla zača f lehota k premlčaniu trestného činu. 

Preto odvolací súd nezavinil zmatok pod!'a § 0385,č. 1 c) tr. p., ked' 
"tomto prípade neshl'adal dovod vylučujúci zavedenie trestného, pokra

" pod!'a § 105, č. 3 a § 106, Č. 4 tr. z. Zmato'čná sťažnosť obža
lovaného B. je tedy bezzákladná a bola zamietnutá pod!'a I. odst. § 36 
por. noV. 

čís. 5837. 

Vlastnický poměr obce k domu není důvodem ochrany podle § 68 
tr. zák. pro orgán městské policie, urovnávající podle přikazu měst
ského radního v domě tom výstup mezi nájemníky; ochrany té nepožívá 
orgán takový ani s hlediska výkonu místní policie, bylo-Ii obstaráváni 
veřejné bezpečnosti v místě, kde došlo k jeho zákroku, přeneseno na 
státni bezpečnostní stráž. 

(Rozh. ze dne 6. března 1937, Zm I 533/36.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovacÍ vyhověl zmateční stížností 
obžalovaného A. do rozsudku krajského soudu, jímž stěžovatel uznán 
byl vinným přestupkem proti veřejným zřízením a opatřením' podle 
§ 312 tr. z., zrušil napadený rozsudek v celém rozsahu a Ipřikázal věc 
okresnímu soudu, aby pokračo'Val v řízení o žalobě M. proti A. pro §§ 1 
až 3 zák. o o'chraně cti, čís. 108/1933 Sb. z. a n. 

Z d ů vod ů: 

. Zmateční stížnosti, napadající mzsudek z důvodu zmatku čís. 5 a 9 a) 
§ 281 tr. ř., nelze upříti oprávnění. . 

Napadený rozsudek bere po ,stránce skutkové za' prokázánO' že se 
obžalovaný nesnáší se spolunájemníky v ,obecním domě dělá ~chvál
n?sti a vyvolává nlzné výstupy. Dne 18. února 193,5 si stěžovala n[l" 
mce L. městsk,ému policistovi M., že jí obžalovaný nadával. M. se na 
to odebral z pn kazu člena městské rady a policejního inspektora N. do 
don;u, .aby obžalovaného napomenul a zjistil, pokud stížnosti jsou 
opravneny, a byl při svém záJkroku obžalovaným uražen skutkem a 
slovem. 

Že ]\t. ': tomto případě požívalochrany § 68 tr. z., dovodil rozsudek 
~ t?ho, ze ]~:,novaný je definitivním podúředníkem ve sboru městké po
hCle,. pod pnsahou a fungoval jako orgán městské policie v obecním 
dome. 
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Rozsudek je na 'Omylu, snaží-li se ze, skutečnosti, že šlo o 
v obecním domě, odvoditi ochranu podle § 68 tr. z. lp'rD z"1,m,či1,šílhé 
policistu téže obce. Vlastnický poměr obce, jejímž policistou 
je, k domu, v 'němž došlo k zákroku, nemůže ke zmíněné ochraně 
skytnouti podklad proto, že správa obecního jmění spadající podle § 
čís. 1 obec. zříz. pro čechy do samostatné' působnosti obce', není 
vahy vrchnostenské a k výkonu v tomto oboru pro·vedenému nutno 
hlížeti jen jako k výkonu vlastnice majetku soukromoprá\Cní no'""h,,, 

Ochranu podle § 68 tr. z. pro zakro-čivší obecní orgán 
odvoditi ani s hlediska výkonu místní Ipolicie, poněvadž 
krok spadá povahou svou do oboru veřejné bezpečnosti, 
vání se zřetelem na vyhlášku ministra vnitra z 20. prosince 
čís. 284 Sb. z. a n., kterou bylo na základě zákona z 16. března 
čís. 165 Sb. z. a n. zřízeno v místě policejní komisař,ství s pusO])ll()SI 
uvedenou v § 3 vyhlášky, do níž spadá zvláště zachování 
pečnosti, veřejného pokoje a řádu a péče o bezpeé,nost 
jetku, a jíž k výkonu exekutivy byla zřízena státní stráž 
přeneseno bylo na státní bezpečnostní stráž, z ,čehož plyne, že 
M., posuzován jako zákrok v oboru místní pO'licie, tTpí nedos 
formálního oprávnění k výkonu. 

čís. 5838. 

I koliky, zasazené geometrem při rozměření hranice k jejímu 
čenl, jsou }}mezniky« ve smyslu § 199 e) tr. zák. 

Odstranil-li pachatel geometrem zasazený mezník a zasadil 
kámen, aby správná hranice byla učiněna neznatelnou, resp. 
vzbuzen klamný dojem, že hranice geometrem zjištěná běží tudy 
pachatel zasadil nový kámen, jde o jednotný čin, vedený týmž úmysh~n 
a spáchaný za týmž účelem. 

(Rozh. ze dne 6. března 1937, Zm I 69/37.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční 
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel 
vinným zločinem podvodu podle § 197, 199 e) tr. z. 

Z důvodů: 

S hlediska zmatku podle § 281, čís. 5 tr. ř. vytýká zmateční stE'nc.sl 
napadenému rozsudku spisový rozpor, pokud rozsudek uvádí, 
žalovaný doznal, že zasadil mezník, ačkoliv obžalorvaný udal, že 
kámen, resp. oríentační kámen. Výtka se však týká okolnosti 
hodné, prolože meznikem ve smyslu § 199 e) tr. z. dlužno 
tna.čky všeho druhu, sloužící k tomu, aby vyznačovaly hranice 
pozemků: (viz rozh. Č. 4201 víd. sb.). Nehledě k tomu týká se 
pouze části trestné činno-sti obžalovaného, zasazení nového meznííku, 
resp. kamene, a netýká se odstranění mezníku a kolíků, kterážto 
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n a o sobě naplňuje skutkovou podstatu zločinu podle §§ 197, 
nost sal 

. 199 e) tr. z. ,.",., 'd ,. § 281 
D 'I sem spadá zmateclll shznostl nespravne po , oznacemI11 , 

, 9a ~ tr. ř. uvedená výtka úplného nedostatku důvodů pro. skutkový 
ČI,S., že obžalovaný odstranil mezník v bodu e) sklzzy a kobky v bo
zav~\) c) skizzy která výtka však rovněž neobstojí. Nalézací soud 
de~ . s~ůj skutkov~ závěr o tom, že to byl obžalovaný, který mezník a 
oP!:: odstranil, o zjištění, že obžalovaný mění hranice ve svůj pro
kO,'? dále o úvahu, že nikdo jiný neměl zájem na odstraněm, resp. 
s}~~az:ní mezníku a kolíků. y :omto zjištění ~ v té,to, úvaz~ má n~pa~ 
~en' skutkový závěr d?sta,lecne a log~ck,:, oduvodnem. Dluzno uvaz!l!, 
'e Yodle výpovědi svedku R. a S., jlcnz se ,rozsud;,.k v t?mto smeru 
~ov~lává, obžalovaný požádal obec, aby smel Zlep~~!, svu). vlezd na 
obecní pozemky, a když mu to ~yl? povoleno, rozs~nl svuJ Vjezd Ze 
2 a 4 m a zakryl mezník vyznacu]lcl hramcl obecmho pozemku ka-

n nou zdí. Svědek R. dále potvrdil, že obŽillovaný svémocně změml 
~~n obecního polok~. Zejmén,a vš~k pa~á v úvahu, že .obžalovaný. podle 

, ovědi toholo svedka take s mm mel spor o hramcl, dal SI JI dva-
~~fte vyměřiti, při čemž při druhém měření byly .g~~met:en; zasaz,e,n~ 
mezníky, že však potom si d,al obžalova~ý tuto. hran;cl .opetne ro'zm~n:, 
v nepřítomnosti svědkově a z,e P?to,m svedek zJlshl, ze (Jeden z mezmku, 
které geometr zasadil, hyl p:em!ste~ aSI 2 n,ebo 3. m do jeh? pozemku 
a ostatní chyběly. Nelze !~ke prehlednoul!, z~ O?za!ovanl': s,?-m doznal, 
že kámen v souzeném pnpade zasadil o sve ujme, bez vedoml F. a 
dále že se obžalovaný, jak svědek F. potvrdil, dlouho vyhýbal výzvě, 
wby'spolu zasadili mezníky místo prozatímních kolíků, a když se svědek 
konečně ptal K., kdy by byl obžalovaný k tomu ochoten, říkal mu K., 
že to obžalovaný už udělal. Poněvadž vytržením mezníku a kolíků a za
sazením nového mezníku, resp. kamene, 4.20 m od hramce do pozemku 
F., byla odstraněna sprá~l1á hra?ice a vyznač,ena, hr~~ice. n,?vá, o~dě
lující kus po:,emku F. obz,alovane,;,u, ~utno ,~nsved~lŤ1, zav.ern naleza
cího soudu, ze to mohl by tl Jedme obzalovany, klery mel zaJem na ta
kovéto svémocné úpravě hranice. 

S hlediska zmatku podíe § 281, čís. 9 a) tr. ř. namítá zmateční stíž
nost jnedostatek objektivni i subjektivní skutkové podstaty zločinu po
dle §§ 197, 199 e) tr. z. 

Po objektivní stránce stačí ke skutkové podstatě zločinu podle 
§§ 197, 199 e) tr. z., jímž byl obžalovaný uznán vinným, že obžalovaný 
odstranil mezník v bodě c) skizzy a kolíky v bodech bl, c) sklzzy, pn 
čemž nutno zdůrazniti, že i kolíky, zasazené geometrem při rozměření 
hranice k jejímu vyznačení, nutno pokládali za mezníky ve smyslu 
§§ 197, 199 e) tr. z. (viz Altmann I, 582, Finger II, 595, 596). Poněvadž 
soud neshledal přitěžujícím vícenásobné spáchání trestné činnosti, není 
třeba se zabývati otázkou, zda i zasazení nového mezníku, resp. ka
mene vyměřujícího hranici, spadá pod ustanoveni § 199 e) tr. z., o!Uzvláště 
když zasazení toholo- kamene směřovalo spolu s odstraněním mezníku 
a kOlíků k tomu, aby správná a obžalovaným uznaná hranice byla 
učiněna neznatelnou, resp. vzbuzen klamný dojem, že hranice geo-

J 
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m;trem zjištěná. běží tam, ka~l obžalovaný zasadil nový kámen, a 
P!ot? .spolu s mm Jednotny cm, vedený týmž úmyslem a spáchan' 
tymz ucelem (VIZ .'oz~odnutí č. 2894 víd. sb.). Y 

P~ subtektrvm s!rance popírá zmateční stížnost prostě úmysl 
lovaneho nekoho poskodltl. Tento 'Úmysl směřuje při zločinu 
I?9 e) tr. z. k tomu, aDy byl odstraněn prúkaz hranice (rozh()drIU 
~IS. 2616,41 I I Sb .. n. s.). Nalézací soud právem došel k závěru, že 
zalo'vany jednal v umyslll, aby uvedl F-a v omyl 00 hranici mezi j 
p0.z~mk.y, a to v .Jeho I~eprospěch, a Správnost tohoto závěru se 
tecn.l shžnost am nepoKouší vyvrátiti. Poněvadž pak jednání "u "u zaJo. 
van~ho bylo také .způsobilé k dosažení tohoto účelu, je splněna 
k?va podsta~a zlocmu podle §§ 197, 199 e) tr. z. ,ve všech svých 
kach a nalezacl soud pravem uznal obžalovaného vinny' m tím to 
'činem. 

čís. 5839. 

. V ~cný a miestny rozsah ochrany lesných úradníkov a hájnikov 
zák. cl. XL:1914. 

Súk~omný majitel' lesa nemůže sám svojím rozhodnutím 
obor po~b~osti lesn~ho hájnika, pokia\' tento obor nebOl háiini~:oví 
urceny pn jeho. vzah do ~~í.sahy, alebo pfi dodatočnom 
o A zmene svereneJ pl.?chy, s ucml<om, že sa jeho prísaha vzťahuj'e . 
posobnosť takto. rozslrenú. I 

(Rozh. za dňa 6. marca 1937, Zm IV 59/37.) 

I:'í a j ~ y š š í s úd'. v trestnej veci proti A. a spol. pre zločin 
pr?Íi of!~anu vrchnostI v dós!edku zmatočnej sťažnosti ~b~~.l~~~ct~~~i~ •• 
z.~~dnej. povinnosti podfa § 35, odst. I por. nov. zrušil rozsudky 
mzslch s~dov dotyčne všetkých obžalovaných vo výroku o zločine 
proII o,rganu vrchnosti podl'a § 4, odst. 2, § 6, odst. 2 zák. čl. XLlla"IU'lc 
a vo vyroku o trestoch a uložil krajskému súdu, aby v medziach 
vo vecI znovu jednal a rozhodol. 

Z dóvodov: 

.•• ~ri preskú~aní ved z. úradnej povinnosti spoznal najvyšší súd že· 
n~~s.le sudy nezlslIly skutocnosti, od zislenia ktorých závisí možnosf' p _ 
uZltia trestného zákona. o . 

§ 7~~žšie súdy uznaly všetkých obžalovaných vinnými zločinom podl'a 
r. z. § 4, od.st. 2, § 6, ?dst. 2 zák. čl. XL: 1914, tedy že obžalovaní 

ako spol~pachatelra ;Ulmo pnpad shluknuti a so zbraňou prekážali orO"ánu 
vrchnoslI v takom vykone Jeho povolania ktorý bol po práve " 
. OC,h:any. p~d.f~ citovaného zákonného uslanovenia poŽívajú lesní 
uradmcI a, ha JmcI Iba vte~y, keď sú sprisahaní a ide u nich o výkon po: 
volama, na!ezlacl <;10 takeho ob?fU ich posobnosti, pre ktorý práve boli 
adm.lmstr~trynym. uradom vzatI do prísahy. Vykonáva-li však sprisa
hany lesny uradmk alebo hájnik tiež inú službu, ako pre ktorú bol vzatý 
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prísahu, nie je pri výkone tejto služby a pre jej výkon chránený 
>zákonn~m článkom XL: 1914. 

súdy zistily, že M. a N. sú sprisahanými lesnými inženiermi 
O 'e sprisahaný lesný hospodár pre vefkostatky v L., V. a T. a ich 

a iobosfou je oznamovať a stíhat' pytliakov aj v súsedných revíroch, 
pov ristihli obžalovaných pytfačiť len v súsedstve vefkostatku, u ktorého 
z~ p amestnaní a že P. bol v obžalobnej dobe tiež sprisahaným lesným 
~~j~i1{Om, kto~ého menovaní inženieri vzali so sebou ku kontrolnej ob-
chódzke v les och. . .. .. . .... 
. Z týchto zistel!1 me. J~ zrel.me, pre ktore lesy ~olr .. a~mrnlst;,atrvnym 
úradom sprisaham lesm uradmcI M., N., O. ~lesnJ haJmk P., CI lel! pre 
lesy a honitbu vel'kostatl~u L." V. a T., ale.bo CI hez pre homtbu v sused
. stve vefkostatku, u ktoreho su zamestnanr. 

. Neboli-li menovaní ad~iI.Iis~r.atíynymA úradom vzatí do .. prí~ahy aj 
pre túto honitbu, nebolr pn Jej haJenl.a dosledne am pn ďalslch m:onoc~ 
_ hájením súvisiacich vo vykone svoJho povolama ako spnsaham lesm 
6radníci, resp. P. ako sprisahaný lesný hájnik, tedy ako sprisahaní orgá-
novia vrchnosti:.. .. . .., • 

Sverenie haJema tejto homtby Iba samym maJltelom by nedostacovalo, 
lebo § 38 zák. čl. XXXI: 1879 ustanovuje, že lesných úradníkov a hái
nikov bere pod prísahu príslušný administratívny úrad. Tento zákonný 
článok v žiadnom svojom predpise neobsahuje ustanovenie, že súkromný 
majitel' lesa sám sv.oj!m rozhodnutím može ro~ší~if ooor. posobnosti 
lesného hájnika, pokla! mu tento obor nebol urceny pn pnsahe, alebo 
v smysle nariade!lia čís. 3.0.68~/1880 býv. min .. orby, prie~~~lu a O?
chodu pri dodalocnom oznamem o zmene svereneJ plochy, s ucrnkom, ze 
sa prísaha vzfahuje aj na pósobnosť takto rozšírenú. 

Aby preto mohlo byl' rozhodnuté, či pri hájení honitby ležiacej v sú
sedstve vefkostatku, u ktorého poškodení sú zamestnaní, boli uvedení 
lesní úradníci a lesný hájnik vo výkone svojho povolar1ia ako sprisahaní 
orgánovia vrchnosti, je potrebné zistiť, či ich prísaha sa vzťahovala vý
hradne na územný obvod vefkostatkov v L., V. a T., alebo aj na honitbu 
v súsedných revíroch a v ktorých revíroch, či obžalovaní pytl'ačili i v re
víru, dotyčne ktorého boli poškodení sprisahaní, a poškodení ich z tohoto 
revíru prenasledovali ciel'om ich zistenia, a trcba ďalej presne zistiť, na 
ktorom mieste sa stal čin obžalovaným za vinu kladený. Po dra zásady 
§ 33 odsl. 3 por. noV. najvyšší súd nemože tieto skutočnosti sám zistil' 
a pr~to pokračoval podfa § 35, odst. 1 por. nov. . 

čís. 5840. 

Vykonávání povolání redaktorského nenl takovýmprávemJ o němž 
je řeč v § 6, odst. 1 zákona o ochraně cti. 

Nazván-Ii někdo v souvislosti se svou činností v revolučulm tribu
nálu »krvavou bestií«, nejde 00 nadávku ve smyslu § 1 zákona o ochraně 
cti, nýbrž o výtku skutečnosti po rozumu § 2 tohoto zákona. 
. S hlediska § 2 zákona o ochraně cti odpovidá nejen původce uráž
liVého obvinění, nýbrž i osoba, která to.to obvinění z toho či onoho pra-
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mene převzala a třetí osobě je sdělila' to tí ,~ šiřováním zprávy v tiskopisu. ,m spIse, stalo-Ii se tak 

K o!~zce trestnosti zpráv ze soudní síně. 
Zlocmec pozbývá cti pokud 'd .' h ~. 

není vyloučeno aby i on' utrpěl ! e o Je! ~ ZIOC1~; v jinych , ujmu na sve spolecenské hodnotě. 

(Rozh. ze dne 9. března 1937, Zm I 931/36.) 

Ne' v ... . 
obža!OV~néh~ sd~ ~~Z~U~k;al~~aj~~~h~r~~~~~cí j?!~ov:11 z •. ~mi;a~t~e,č;:n!:í!o~j ~~:~~I 
vSlbnnym přečinem urážky a pomluvy podle §§' I m2z ' II .. I 

z a n zruš'l d' a za wna CIS 
a ~ráil'l ~., I' I ~apa eny rozsudek jako zmatečný v . 

vec na ezaClmu soudu aby J" h ~. a rozhodL ' I V rozsa u zrusem znovu projE!dna 

Z důvodů: 

Co se tkne odsuzu" 'h ' I' (§ 281 čís, 9 aj b) tr ]1:I)C tyyro n;, neo~stojí, hmotněprávní 
, , ' . r. , s Iznosl! uplatň.ovane, 

§ toed~a~el~á~p~i!ul~~jěIŽ3;~t~lb d~vod vylučujíSí !l~stno~t 
:~~~I ppt~o~~~?náVátmt' svého Rovolá~í jaton~:d~k~dr~ev~~~t~nze "'."01". 

I Je s a em uznano nelze ještě v ďl' ~ d 
projevu svého mínění v bočiti ' , ~ FO I!, ze re aktor smí 
a ~e .takto požívá jakési ~ěcné i~u,::ezl, urcen1:h ~~k01!~m~.o ochraně 
~není stejná svoboda jako každé~~··~rmarbJ'l1SIUSI R:I projevu' 
~z zaručuje § 117 ústavní listiny. Leč Jprá~Ut~toC~~~~ tudlz, ona sV'.JJ)oda, 

enou svobodu na meze v zákoně ut' ,c novem omezuje 
určuje zákon čís. 108/1933 Sb z a s an~v~~e : Ílm I na ony meze, 
ani o vykonávání práva ve smysiu §n'6 ~~s~ ť a~11 o ~f;'rávní povi'r mG,st, 
z a n neboť jak 'I' d' ,. zac CIS. 
z' rok~' 1930 (str ;tVI a z ~vodové zf;'rávy tisk 830 posL Sll<~m'lVnv. 
noucí již ze všeobecn~~hv~~~:~J~r ~~e~ne u~tanoyení je~~pravidlo, 
~~o tvým člnem )en ~Ini! práv?f ~o~:n~o;[':;e~o z~Y~~~~:1 býti trpoofr,;' 

~p . rO?lce 'pravo karne, obha]ce povinnost h'''l' " 
poskozeny pravo na trestní oznám ' td a]1 I zaJmy LOpI~~~:~~r 
nepřekročil, čili jinými slovy: Zák~~1 ~ytÝk~ ~e~e tOfoto svého 01 
pochybnosti obecně uznanou á d ~ a ~ Jen ',.o ,dstraněni 
právním řádem přikázáno nebz Sda Ul' ze nentl trestne jednání, 
Vo d' ~ o ovo eno K omu by ov' 'I ~ I 
ra ne plneni povolání podle záko d' I' ,sem na eze o 
r~daktorského povolání. jež se d~~káo:~. e~~,o, lecb takov.é vykonávání 
zak?n;, zapovězeným, nelze označiti za /- ~ne, os~ J; ~pusobe~ podle 
volam leda že by tu t I ~ d II a ne p nelil uvedeneho po
ods!. 2-4 ·t ák nas a y pre po, ady pro beztrestnost ve smyslu § 6 

Cl. Z • ' 

Na tom nic nemění ani okol t' to. ' o torek' ~ .., ~ , nos I S Iznosh zdurazňované že ]'d k 
I Y casopls, ]enz mel zájem na vy á ' ''j' h ' e o a-

soukromé žalobkyně a že obžalovan' ~r ~em uret yc ?ázorů o manželu 
neJ;ložíváť ani v tét~ vlastnosti nějakt ~~ene~ zems;eho za,st~pitelstva; 
dUJe, ke které politické straně obžalova~ý ;M~fušrum y. SteIne nerozho-
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stížnost je dále na scestí, pokud vyvozuje beztrestnost obžalovaného 
toho že obžalovaný svými výroky jen reprodukoval projev Dr. M.., 

Zokud' se týče~ referoval~ o !restní věci, ve~ené u okresníh.o soy~u, v C. 
Proti E., jakozto, odpovedne'?l! redakt~ru ~asopl~u »H.«,. ]ehoz clankem 
byl zemřelý manzelsoukrome zalobkyne pry nazvan >,bluhge Bestle«. 
. především třeba si uvědomiti, že uvedené místo stíhaného článku 

rIelf was helfen mag« nelze snad jako pouhou nadávkn podřaditi skut
kové podstatě urážky podle § I zák. čís, 108/1933 Sb, 'z, a n., nýbrž 
skutkové podstatě pomluvy podle § 2 cit. zák., neboť jde tu o výraz, po
ukazující na smýšlení a vlastnost na cti důtklivon, a to v souvislosti 
s předchozím obviněním, že zemřelý manžel soukromé žalobkyně svého 
času jako předseda revolučníbo tribunálu odsuzoval nejen k peněžitým 
trestům a k trestu bití, ale i k trestu smrti zastřelením nebo provazem 
(viz § 8, ods!. 2 ciL zák). Byl-li takto ze~ř:lý ';lanž!,1 soukr?,?é, žalob
kyně výrazem »blnhge Beshe« vmen z urClle necestne, opovrzl1ve vlast
nosti nebo z takového smýšlení, nejde tu o pouhý projev nevážnosti na
dávk~u ve smyslu § I, nýbrž o výtku s k u teč n o s t i, která by mohla 
napadeného vydati v opovržení nebo snížiti v obecném mínění (§ 2 cit. 
zák.). Tomu-li tak, nezáleží podle uvedeného ustanovení na tom, zda 
obžalovaný výrok, o nějž jde, jako první uvedl nebo dále sdělil. Budiž tu 
poukázáno k toml!?.ž~ ústavně-právní výbor n~hrad~1 ,dikci vládní osn~vy 
»tvrdí-I! nebo rozslru]e« slovy »uvede, nebo dale sdeh«, aby byl vylouccn 
jejich restriktivní výklad (zpráva úsL pr. výboru tisk 2268 posl. sně
lIlovny z roku 1933, str. 26). Je proto zjevno, že s hlediska nstanovení 
§ 2 zák. o ochraně cti odpovídá nejen původce urážlivého obvinění, nýbrž 
i osoba, jež toto obvinění z toho či onoho pramene převzala a třetí osobě 
sdělí. Tím spíše stačí k naplnění skutkové podstaty uvedeného deliktu, 
stalo-li se tak rozšiřováním zprávy v tiskopisu. 

Neprávem se domnívá stížnost, že něco jiného platí pro zpravodaje 
o soudním líčení. Že tisk má sice právo a je dokonce povolán k tomu, ahy 
nepominul mlčením a nveřejnil okolnosti, jež vyšly najevo při veřejném 
h'avním přelíčení, a Že je může podle pravdy zaznamenati a veřejnosti 
sděliti, že mn však jsou v tom uloženy nrčité meze, a to nejen článkem 
VIII zákona čís. 8/1863 ř. z., nýbrž i předpisy trestního zákona vůbec 
a najmI' i předpisy o ochraně cti, bylo již před vydáním zákona čís. 108/ 
1933 Sb. z. a n. vysloveno a odůvodněno v rozhodnntí soudu zrušova~ 
cího čís. 4370 Sb. n. s. K důvodům tam uvedeným přistupnje nyní ještě 
ustanovení § 7, odst. 2 b) zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n., podle něhož 
okolnost, že uvedená neb sdělená skutečnost byla předmětem veřejného 
jednání soudu, má jen ten význam, že důkaz pravdy a omluvitelného 
omylu je přípustný i tehda, jde-li jinak o skutečnost života rodinného 
nebo vůbec soukromého. Ustanovení to dokazuje zcela jasně, že zpravo
daji o sondním líčení není přiznána ona imunita, jíž se zmateční stížnost 

dovolává. Bez významu by též bylo, zda manžel soukromé žalobkyně stál jako 
revolucionář v čele organisace, která podnikla útok na Čsl. repnblikn, 
neboť s ustanovením § 4 zákona o ochraně cti by nebylo srovnatelno, aby 
provinilci nebo třebas zločinci byla upřena vůbec ochrana jeho di, leč 
ze by se taková osoba domáhala ochrany oné vážnosti a cti, jež bývá 

,.) 
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respektována jen v její společnosti odl' , . nebo mravním požadavkům Poku p e ~sudk~, ktere se přící zá][wnln';; 
~akové skutečnosti, jež sniŽuje m~ se .v1a~ stlhaný útok na čest 
JInak provinilce nebo zločince avn:. o notu napadeného -
názorů slušných kruhů's olečnosti v oClch sp~!uobčanů podle obt~nvr 
nelze ochranu cti upříti h)edíc k (VIZ rozh. CIS. 3416, 3451 Sb. 
zločinec pozbývá ovšem cti PokJd°,:~ze na~adenévOsoby, čili jinými 
není vyloučeno aby i on ut~ vI .. J e o Je o zlocm, leč v jiných 
Hmotné právo' trestní, str. g14).Jmu na své společenské hodnotě ,,'dll '"' 

Pro výrok o vině je bez významu i d I" ov • 
nost, že soukromá žalobkyně' a .Sl, ~tlznoSÍl zdůrazňovaná 
lováním svého zemřelého manfe( s~uzeny dan.ek vyprovokovala 
podle § 9, odsl. 2 zák. čís. I 08/'19~~VS~al!vllJ postup napadeného 
pokladů, jichž se tu ostatně vůbec ; ~. a ~: Jen za určitých . 
potrestání a nikoliv zproštění. nedostava, mltl v zápětí upuštění 

čís. 5841. 

Zmateční stížnost do u sne se' . . tr~sttll. řlzeni podle § 46, odst. 3 a § 2~~ naleza~lho v soudu, jimž 
kladaít za s tiž n o s t o; níž rozhod e 'bOdSt. ~ tl'. r. zastaveno, je , n s orovy soud druhé stolice. 

(Rozh ze dne 9. března 1937, Zrn II 62/37.) 

Ne i vy š š í s o u d jako s d -' . 
n,oS!i, správně stížnosti soukrom~ho tr~~va~1 usnesl s~ o z,mateční 
]lmz bylo podle § 46 odst 3 § 259 av? ce o ?snesem krajského ,uuuu. 

P!vO přečin podle § 27 zák~n~ čís I Ú/f9,i/~{ zastaveno trestní 
tezl), takto: O stížnosti nes r'~ v v' '. z. a n. (proti 
rozhodne vrchní soud j~muž ~ a ne ozna:,en~ )ako »zmateční StížWlSt,,, 

, e spIsy za hm ucelem postupují. 

Důvody: 

Soukromý žalobce napadá uvedené . .. v 
trestní řízení podle p, 46 odst 3 § 2 usnesem, jlmz bylo zastaveno 
ností, po případě stfžno~tí. z~a;e~ní st'!?, °1·

s
t. 2 tr. ř., zmateční stíž· 

~ozhodn~tí mělo býti vydán'o ve form v Iznos I pro~o, ~~ prý napadené 
ze § 4 zakona ze dne 18. prosince I 93

e
l rg~su~t~s6ec stezovatel přehlíží, 

ust~n?Vení § 259, čís. 2 tr. ř. zruše~o I ci I" " . z. a n., bylo původní 
zmeneno v čís. 2 a ři' d" ' a SI CIS. 3 tohoto para~,ra'[u 
upustil-li žalobce po z~hrji~r hl:ls\odst~vI~S' ~odle .něhož 
se sborový soud odebéře k usná' ;rnL o pre Icem od zalohy 
v~j! . ~ sne sen í m. Jelikož p~~~~ § r~~oudku,v má tres!n~ ří~ení zastav 
uZlll JS~ proti rozsudkúm sborových soud' tLt r. 'kmatecm sÍlžnosti lze 
1931, CIS. 209 Sb. z. a n. neurču'e o r ~ a CI . z~ . ze dne 18. prosince 
us?ese~í, jímž bylo trestní řízedí ztst~~neho 'prostred~u. pr?!i uvedenému 
meho zalobce pokládati za stížnost' ~~o, Jehzmateclll sÍlznost soukro· 
slolice, tudíž vrchní soud. ' o lllZ roz odne sborový soud druhé 
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čís. 5842. 

".~~~a:~~~~i §§ 115, 116 tr. z. neplatí, pokud jde o trestné činy uve-
i: č. 108/1933 Sb. z. a n. 

trestni sazba vězeni (na př. § 2 zák. Č. 108/1933 Sb. z. a n.) 
:<51)OO

11í 
hranici vyšší, než stanovl § 25 tr. z., je možno s použitím § 92 

vyměřiti trest vězeni (uzamčeni - § 2, č. 2 zák. č. 284/1920 Sb. 
n;) pod onou spodni hranici a neni nutno zaměniti jej v trest peně-

(Rozh. ze dne 9. března 1937, Zrn IV 20/37.) 

. N e j v Y š .š í s o u d, přezkoumav trestní věc proti obžalovanému pro 
<pJreČJln pomluvy obsahem tisku, zamítl zmateční stížnost obžalovaného. 

Z důvodů: 
i 

Zmatek podle § 385, čís. 1 a) tr. ř. uplatňuje obžalovaný proto, po
flPV"lUZ inkriminovaný článek neobsahuje skutkovou podstatu nějakého 
lrestného činu, nýhrž jen poukaz na to, že soukromý žalobce měl možnos! 
"o"m,rm'"11 svoji chudou příbuznou. . 
11~~;~i~i~~:~~;s~~t~ížnost není základná. Už krajský soud správně z obsahu 

'II článku dovodil, že se v něm nejen poukazuje na možnost 
hl"vn.ího oo",Jm,,";'h žalobce podporovati chudou sestru své manželky, 

taK.omiost a nedostatek příbuzenské lásky, že totiž jako 

gťz0J~~:~~:~~lt 1I1l11,onf!r nechal svou blízkou chudobnou příbuznou v bídě 
'.' ji dohnal k zoufalství, takže si přeřezala žíly. Tyto výtky 

hlavnímu soukromému žalobci jsou však způsobilé snížiti ho 
yobecném mínění, neboť se soukromý žalobce líčí jako člověk mravně 
vadný, který svou lakomostí zavinil zoufalství a pokus sebevraždy své 
švagrové. Správně tedy shledaly nižší soudy v inkriminovaném článku 
skutkovou povahu pomluvy podle § 2 zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n. 

Neobstojí ani zmateční stížnost, založená na důvodu zmatečnosti po
dle § 385, čís. I c) tr. ř., že totiž hlavní soukromý žalohce při hlavním 
přelíčení u krajskéhO soudu upustil od žaloby proti zodpovědnému re· 
daktoru, žalovanému pro přest'lpek podle § 4 zák. čís. 124/1924, že však 
podle § 116 tr. z. má odstoupení proti jednomu ze spoluúčinkujících za 
llásledek zastavení řízení i proti ostatním. 

podle § 42, odsl. 2 zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n. byla ustanovení 
§§ 115 a 116 tr. z., pokud jde o trestné činy, uvedené v tomto zákoně, 
výslovně zrušena jako odchylující se od ustanovení druhého oddílu tohoto 
zákona. Platí tedy pro tyto trestné činy ustanovení § 19, odst. 2 zák. 
čís. 108/1933 Sb. z. a n., podle kterého se upuštění od stíháuí neb O111e
zení soukromé žaloby vztahuje na obviněného, který je v příslušném pro· 
hlášení uveden. Prohlášení hlavního soukromého žalobce vztahovalo Se 

'
VŠ

31k výslovně jen na odpovědného redaktora a proto nemá upuštění od 
.sltham tohoto redaktora za následek zastavení trestního řízení i proti 

obžalovanému v Na záldaďě důvodu zmatečnosti podle § 385, čís. 2 tr. 1-. domáhá se 
obzalovaný uložení peněžitého trestu, poněvadž při použití § 92 tr. z. je 
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místo vězení uložiti peněžity' tre t kd 'b' . 
příliš přísná. s , yz Y I nejmenší míra trestu 

V § 2 zák. čís. 108/1933 Sb t. 
od tří měsíců do jednoho roku V~ch t;. s a~ovI se pro jJř:,čin trest 
tr. z", p~d nejnižší míru tresiu a ~yl~ě;1 S~S}OIUPIl, lezto použíl § 
uzamcem. Poněvadž zák' I. o ~a ovanemu trest 15 
pod který lze sejíti beze ~:ě~:aJlb:h~b::e~~je m~irální t!:,st pa 
trestu nezbytné. Proto nesestoup' d u, 'é'e 1.? vymerem pelaěi,ité 
n:íru trestu až na peněžitý trest e~l~ po ne!mzsl zakonem stan01ien, 
zakonem stanovená míra při do~ola~l~a z:fr~~~~~ a111 trestní sazba, 

čís. 5843. 

Pod pojmom krádeže uvedenej v § 129 tr . 
~et' len zločin alebo prečÍn krádeže . " zak. prest. možno 
mctvu podl'a § 126 tl' za' k prest ' n!e vsak prestupok proti 

K . •. • v znem § 51 tl' no pojmu potravin" ť . v. 
v smysle § 126 tl'. Zák:;,~~.I~a :~~ní ~e~f :r~~~etu životnej poltrellll 

(Rozh. zo dňa 9. marca 1937, Zrn IV 41/37.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej' I " 
zmatočnej st'ažnosti verejného ' I ;ecI pre z ocm ukryvačstva 
rým bol obžalovaný sprosten' v ~a o rus rozsu9?k odvolacieho súdu, 
ako zmatočný podfa § 385~' rY)s e ~ 326, CIS. 3 tr.,p. obžaloby, 
nym prečinom ukryvačstva' c~~'l' c tr. p. a uznal obzalovaného A. 
tak, že v decembri 1932 pr~dal ~0§k~70! o~st. 2 tr~ zák., I~toryy' j~~~:~ 
M. a N., o čom obžalovan' v d ,'" pse~lce, ktoru predtym o, 
pachatefom krádeže 50 K~ e;\ t Zt; z penazí za ňu získaných 
majetkového pros echu s a z JO. SI ponechal, tedy preto, aby 
sa dostala do rúk ~sob ' o!~)~i?~bJl pn scudzení"veci, o ktorej vUeud'''el,dUQ 

, yc . jU prevzal, precmom krádeže. ' 

Z d o vod o v: 

Proti rozsudku vrchného súd dl'" 
nosf na základe § 385 čís I b) ~ po a vere]ny zalobca zmatočnú 
~ir:l:ost' obžalovaného ~ko 'prestu;~tp~~1~' §e 1~~V%ací súd kv,llifikoval 
ZU]UC tento prestupok za premlčaný osl b d'l 'k z. prest., a 
tr. p. obžalovaného od obžalob . 'z "o ~ ~ n~ ~a la,de § 326, .... 
vpravde zmatok podfa § 385 čís Y i . )matocna st aznost uplatňuje 

Z "t' , . c tr. p. 
ma ocn.ej ,sťažn~sti nel'ze odopref Úspech. 

Odvolacl sud pnpl za zisten" b' I' . 
~torú predtým odcudzili M. a Ne, ~~~oda ~vany odpr;dal 50 kg pšenice, 
lom krádeže z peňazí, ktoré za p~enicu eobe~~ ť"5g ze, vyplatil pachate
~echbaJ· Takti~ž vzal odvolací súd po stránl-e : 'b' kt!<c ~ zbytok si 
ze o. zalovany vedel že pšenÍCa ochád '.u te lVnej za d_0k.~ZaJlé, 
tvrdil, že obžalovadému už nielfofr k ~~ z kra~eze, lebo svedok N. 
predania rozne ukradnuté ved a ti ;0 ra 'tPredtým d?mesol ciefom od· 

ez v pn omnom pnpade hovoril obža. 

- čís. 5843-
113 

druhý deň ráno, aby predal pšenicu, ktorú mu doniesli do 
ťnv,anétrplUo subjektívnej stránke mal vrchný súd za to, že zistené skutoč-

>c~~~!ii:~f~~S~::~í~i~l;~~d~ú~i~p~ráVny záver, že by obžalovaný bol vedel, že pa· " . z uzamknutého sypanca, pomocou ukradnutého 
.C •. '.l'llCH_ a hradiac na to, že v súdenom prípade išlo len o odcudzenie pšenice 

100 Kč neprevyšujúcej, mohol mať obžalovaný podra názoru od
súdu za to, že odcudzitelia spáchali len prestupok podra § 51 

'Vol"c,c('u'~kradenie poživatiny) a kvalifikoval preto jeho čin jako prestnpok 
§ 129 prest. tr. z. 

". S podriadením činnosti obžalovaného len pod ustanovenie § 129 
. rest. tr. z. nefze súhlasiť. 

p Prestupok podfa § 129 tr. z. o prest. spácha ten, kto buď získa ne
vec za takých okolností, z ktorých m o ž e súdif, že sa dostala 

tomu kto ju drží alebo má, z krádeže, zo sprenevery, z lúpeže, z vY'
dieračstva alebo z bezprávneho privlastnenia, alebo kto za týchto okol
ností spoluposobi! pri scudzení vecí. 

Prečin ukryvačstva podra § 370 tr. z. spácha ten, kto preto, aby do· 
siahol majetkového zisku, nedobudne takú vec, o k to rej v i e, že sa 
dostala do rúk toho, kto ju má v držbe alebo v detencii, prečinom krádeže, 
vydieračstva, sprenevery alebo bezprávneho privlastnenia, alebo kto takú 
vec uschová alebo spoluposobí pri jej scudzení. 

Prestupok podfa § 129 tr. z. je tedy v podstate len sUbsidiárnym de· 
liktom prečinu alebo zločinu ukryvačstva podfa § 370 tr. z. a rozdiel 
medzi nimí je len po stránke subjektívnej, keďže sa k uskutočneniu skut· 
kovej podstaty trestného činu podfa § 370 tr. z. vyžaduje bezpochybná 
v e d o m o s f pachatel' a o tom, akým sposobom ten, kto vec má v držbe 
alebo v detencii, ju nadobudol, kdežto ku spáchaniu prestupku podra 
§ 129 tr. z. o prest. stačí i len m o ž n o s ť vedomia. 

Pod pojmom krá d e ž e ilvedenej v § 129 tr. z. o prest. možno roz· 
umeť len zločin alebo prečin krádeže, nemožno však pod ním rozumeť 
odcudzenie potraviny menšej hodnoty, keďže ani sám zákonodarca 
v § 126 tr. z. o prest. v znení § 51 tr. n. nemenuje to krá de ž o u, ale 
len prestupkom proti vlastníctvu, a nefze predpokladaf, že by bol zákono
darca chcel, aby ten, kto ukradne potraviny menšej hodnoty, bol trestanv 
podra § 126 tr. z. o prest. v znení § 5 I tr. n. len uzamknutím do 8 dní 
a jeho čin bol stíhatefný len na súkromný návrh, kdežto ten, kto si len 
nadobudne takú vec, alebo len spolupůsobí pri jej scudzení, mohol byť 
trestaný podfa § 129 tr. z. o prest. z moci úradnej uzamknutím do I me
siaca a peňažitým trestom do 2.000 Kč. 

Niet teda v konaní obžalovaného skutkovej postaty prestupku podra 
....§ 129 tr. Z. o prest., keďže sa ustanovenie § 129 tr. Z. o prest. nevzfahuje 

ha čin uvedený v § 126 tr. Z. o prest. v znení § 51 tr. n. 
Nerze však tvrdil', že by v konaní obžalovaného nebola daná skutková 

podstata prečinu ukryvačstva podra § 370, odst. 2 .tr. z., ako mylne do
vodí odvolací súd z toho, že vraj obžalovaný mohol mať za to, že M. a N. 
ukradli len pšenicu, teda potravinu v cene 100 Kč neprevyšujúcej, a že 
tým spáchali len prestupok proti vlastníctvu podTa § 126 tr. Z. o prest 
v znení § 51 tr. 1'., a že nemože byť preto čin obžalovaného, ktorý pfi 
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scudzení pšenice spolupéísobil, kvalifikovaný ako prečin ukryvačstva 
dl' a § 370, odst. 2 tr. z. 

Predovšetkým treba zdéírazniť, že sa obžalovaný ani nehájil 
domnienkou, akú mu podkladá odvolací súd, ale véíbec zapieral, že by 
spolupéísobil pri scudzení pšenice, o ktorú tu ide. Avšak aj bez toho 
mu v tomto prípade priznať takúto domnienku, keďže išl0 o vec, 
v onom stave, ako ju od pachatel'ov prevzal, ani nebola spbsobi1á k 
liu ako potravina, a z okolností obžalovanému známych bolo zn~jmlé, 
pachatel'om nešlo o získanie potraviny, ale vo skutočnosti len o 
nic odcudzenej pšenice a tedy o získanie peňazí, z čoho plynie, že 
tu žiadneho základu pre domnienku, že ide o potravinu, poživatinu 
o predmet životnej potreby v smysle § 126 tr. zák prest. 

Mýlil Sa preto odvolací súd, keď kvalifikoval čin obžalovaného 
prestupok podra § 129 tr. z. o prest. a z dóvodu premlčania Snlrnofií 

obžalovaného obžaloby; tak spéísobil zmatok podra § 385, čís. I tr. 
Bolo preto vyhovené zmiitočnej sťažnosti verejného žalobcu, založenej 
dovode zmatku podl'a § 385, čís. I b) - správne I c) - tr. p., 
júci rozsudok odvolacieho súdu bol zrušený a obžalovaný bol uznaný 
ným trestným činom, kvalifikovaným ako prečin ukryvačstva podl'a § 
odst. 2 tr. Z. 

čís. 5844. 

Bol-li zlodej opatrený při krádeži nástrojom (na pro valaškou), 
nic je zbraňou v technickom smysle, je ku kvalifikácii po<l1'a § 337 
zák. treba dokázať, že vzal onen predmet k sebe preto, aby ho 
ako zbrane, tedy k útoku proti osobe iného. 

(Rozh. zo dňa 9. marca 1937, Zrn IV 52/37.) 

N a j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti A. a spol. pre zločin krádeže 
atď. vyhovel zmatočným sťažnostiam obžalovaných A. a B., uplatňujúcil1l 
dovod zmatočnosti podra § 385, čís. lb) tr. 1'., z tohoto dovodu zmatoč
nosti zrušil rozsudky oboch súdov nižších sto líc, pokiafkvalifikovalyirestní' 
čin obžalovaných A. a B. zločinom krádeže podra § 337 tr. z., a kva
lifikoval trestný čin týchto obžalovaných ako prečin krádeže podra §§ 70, 
333 tr. Z. a § 48 tr. nov. S týmto v súvislosti hfadiac na ustanovenie 
§ 387, odst. 4 tr. p. z moci úradnej na základe dovodu zmatočnosti podl'a 
§ 385, čís. lb) tr. p. zrušil najvyšší súd rozsudky oboch súdov nižších 
stolíc aj dotyčne obžalovaného C., pokiar trestný čin tohoto obžalovaného 
bol kvalifikovaný ako zločin ukryvačstva podl'a § 370, odst. I tr. z., 
a kvalifikoval trestný čin tohoto obžalovaného ako prečin ukryvačstva 
podl'a § 370, odst. 2 tr. Z. 

Z dóvodov: 

Nerze odopret' oprávnenie zmatočným st'ažnostiam, pokial' uplatňujú 
dóvod zmatočnosti podl'a § 385, čís. lb) tr. p. preto, že trestný čin obža
lovaných A. a B. bol kvalifikovaný ako zločin krádeže podra § 337 tr. z. 
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, . A a B. dňa 14. februára 1935 
p dl'a skutkového. stavu 5'~zalo;::~ri~olenia M. z otvoreného mlesta 

o ločne odcudzlh z drz y a 'železn' pluh s kolečkaffil v cene 
v O. sI?~roidielne brány v cene 20?kKIC, vce;e 850 Kč tedy cudzie vecI 
íelezn~ brinový voz a 1 vozove ,o e~o . ' 
400 Kc, Ihrednote 2000 Kč neprevysujuCel· I ,. 

v o . . . ,'i obžalovaných A. a B. ako z ocm 
.' súdY nižš,ích stoj~ \;ajlf~k~~~\~~. preto, že pri prevedení krádeže 
krádeže, podl a §1 u 'seba sekeru (valašku). , . ' 
mal obzalovany . . . dra svojho urcema predovset-

Nešlo tu však o predmet, ktor~ ~~t~ekera (valaška) m6ž,e byl' upo-

ký~ ~:~r i~at~ťe°N~{~~ ~~~~e~st~ké :~ktv~i':i~~)o~i~r~mk~rl~~ ~~!a~~ 
Hel e že obžalovaný A. vz~l,k se e ,se ~ k útoku proti osobe iné~? Preto 
nU o, braň chtiac jej pOUZ1ť po pn])a. e matok podra -§ 385, ClS. I b) 
a~~: nižších stolíc sa myhlY

I 
a ~~;~~rl: trestný čin, ktorý bez tejto kva3 ~~. p., keď p'odl~ § 337 ~~~k;~~ Ipodstatu prečinu krádeže podra § 33 

1ifikácie vycerpava len. . . 
tr z. a § 48 tr. nov. .. d t čne obžalovaného c., ktory pro!l 

. Uvedený zmatok sa vyskyhde
l 
aj '~:čnú sfažnosť a ktorý súdml mz

rozsudku vrchného súdu n~po a čf:a~n ukryvačstva podl'a § 370, ,odst. 1 
"ch stolic bol uznany vmn~m Z!t '"t ti odcudzený voz a koleso kupil za 
~I preto že pri uv~denej pn;Z1 o,~ r vek vedel o tom, že tieto vecI sa 
í"g'Kč oď obžalovahych A. a , ., ~c o . krádežou spáchanou so zbra
dostaly do ich rú~ zločinho~ ~rad~~~d!Žej~erze uznat' na kvalifi~áciUbQo~ 

. !lou. Nakol'ko tohz u pac ~e ov dra § 370, odst. I tr. Z. am cm ~ 'za
dra § 337 tr. z., me je ,zlocm?m])o len náležitosti prečinu ukryvacstva 

'h C ale j' eho cm vycerpava lovane o .) 
podra § 370, odst. 2 tr. z. 

čís. 5845. 

ale len orgánom vrchnosti 
štátny obvodný lekár nie je členom, 

v smysle zák. čl. XL: 1914. 

d' 9 marca 1937 Zrn IV 56/37.) 
(Rozh. zo na . " .. 

. t· A spol pre zločin násl1I2 . t . veCl pro I . a· ... 
N a j v y .š š í s, u d v tresnel . sf ažnosti obžalovaných z pov!nnost! 

proti vrchnosti v dosle?k,: zmatocnJť § 385 čís. lb) tr. p. zru~l roz' 
úradnej z dovodu zm~!~cnosh po a, roku '0 kvalifikácii činu obzalov~
sudky oboch súdov mZ~lch stolic ,:!o ~ sili a proti orgánu vrchnosti podl a 
ných a kvalifikoval lch cm ako precm na 
§ 4, odsl. 2 zák. čl. XL:1914. 

Z d ó vod o v: 
. '" 'd že , ,. . osti úradnej zbadal na]vyssl su , ,. 

Pri preskumam veCl z povmn stn' čin obžalovanych za zlocm 
súdy nižších stolic m~lne ~v~t~l~~:Z ~~valujúc štátneho obvodnéh? le
podl'a § 2, odst~2 za~. C. ( '. 'vrchnosti), ktorému obžalovam ne-
kára dra M. za clena uradu spra~ne 8' 
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bezpečnou hrozbou prekážali v takom výkone jeho povolania, ktorý 
po práve. 

S hradiska nstanovení § 1 a 2 cit. zákona treba považovat' za 
vrchnosti len tie orgány štátnej moci, ktoré spoll1účinkujú pri uslkuJ:očnelli 
štátnych úkolov a pri tom im prislúcha samostatná rozhodujúca a 
covacia moc nad občanmi. 

štátni obvodní lekári, ktorí podra § 9 zákona čís. 236/1922 Sb. 
a n. majú povahu verejných orgánov, vykonávajú síce podra sV()1J['h 

vinností v zákon och čís. 332/1920 a 236/1922 Sb. z. a n. im uložených 
zdravotne-policajné úkoly, tedy úkoly štátne, avšak bez toho, že by im 
daná samostatná rozhodovacia a donucovacia moc. V důsledku toho 
považovat' štátneho obvodného lekára za člena vrchnosti v smysle USlanl)_ 
vení zák. čl. XI.: 1914, ale len za orgán vrchnosti, čo plynie aj z ustanr)
venia § 23 vládneho nariadenia čís. 24/1923 Sb. z. a n., podra ktn,rélln 
sú obecní a obvodní lekári len výkonnými orgánmi štátnej policie 
votnej. 

Vyčerpáva preto čin obžalovaného slmtkovú podstatu prečinu násí1ia 
proti orgánu vrchnosti podra § 4, odst. 2 zák. čl. XL:1914 a súdy niž
ších stolíc, keď prez to uznaly obžalovaných vinnými zločinom podra § 2, 
odst. 2 citovaného zákona, zavinily zmatok podra § 385, čís. 1 h) Ir. 
ktorého podra posledného odstavca tohoto paragrafu treba dbal' z Mui,,_ 

nosti úradnej, lebo je na ujmu obžalovaných. Preto najvyšší súd, pokra
čujúc podr a § 33, odst. 1 por. nov., zrušil rozsudky oboch súdov nižších 
stolíc vo výroku o kvalifikácii trestných činov obžalovaných a trestné činy 
lo\Valifikoval podra zákona. 

čís. 5846. 

Ke skutkovým podstatám §§ 431 a 335 tr. zák. 
Zavinění stavbyvedoucího, nedbal-Ii toho, aby byly jeho pří

kazy, dané v zájmu lidské bezpečnosti, též splněny. 
Zavinění stavitelovo, odeslal-Ii dozorce dočasně se stavby. 

(Rozh. ze dne 13. března 1937, Zrn I 189/37.) 

N e j vy Š š í s o n d jako soud zrušovaCÍ zamítl zmateční stížnost 
obžalovaného A. do rozsudku krajského soudu, jímž byli obžalovaní A. 
a B. uznáni vinnými přečinem proti bezpečnosti života podle § 335 tr. z.; 
naproti tomu vyhověl částečně zmateční stížnosti obžalovaného B., na
padený rozsudek zruší] ve výroku o vině a trestu a výrocích s tíml souvi
sících a uznal tohoto obžalovaného, stavitele, vinným, že 20. listopadu 
1936 v ]., dav spoluobžalovanému A., který u něho byl zaměstnán jako 
stavbyvedoucí, příkaz, aby se zúčastnil pohřbu a tak nechal stavbu bez 
odborného dozoru, dopustil se činu, poknd se týče opomínutí, o němž již 
podle přirozených jeho následků, které každý snadno poznatí může, a ob
zvláště podle svého povolání jako stavitel mohl nahlížetí, že se jím může 
způsobiti nebo zvětšiti nebezpečenství žívota, zdraví nebo tělesné bez, 
pečnosti lidí na stavbě pracujících, ze kteréhož čínu, pokud se týče, opo
minutí žádná skutečná škoda nebyla způsobena, čímž spáchal přestupel, 
protí bezpečnosti těla podle § 431 tr. z. 
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Z d ů vod ů: 

teč n í st ,j ž n o s t i o b ž a lov a n é h o A.: 
I K e z ma' . 9' ) § 281 . ." o důvody zmatečnosti podle ČlS. 5 a plsm. a 
Stížnosl!, oprene , " 
, nelze přiznal! opravnem. ., ' 

,Ir. r., 'k' ' v' ledky průvodního řízení poskytu]1 oporu Jen 
Stížnost vy ty ,a, ze ifností stěžovatelovou bylo starati se pouze o t~, 

pro předpoklad, ze ,Po~šak technický dozor na st~vbě pří,slušel sta~lt~h: 
abY se p;:acovaJo, ze, když stěžovatel dohlížel i na spravne yrovaden,1 
nikoli stezovate, I, a ~t~ánce technické číní! tak jen dobrovolne z ocho~Y 
prací na stave po f' u uložené. Stížnost není důvodná. Seznalf ste
anikoh ~ pov~n~l~~di: přelíčení, že v kritické době byl u stavI!el~,B. 
žovatel sam pn b d 'že stavbu obou rodinnych domku ndll 

't' ]'ako staV yve OUCI, "I t ť . J"ch zames nan , "d'l ' dohlížel na dělníky a ze se me s ara lOJe I ' 
jako I:,0lír, z.M:\;aft~~c~daje stěžovatelovy jsou bezpečným ,z~klade;n PF 
bezpecnost; 'd oklad v budovaný na nich a též na seznam B., z.e s,e
rozsudkovy pre p , ěře~ jako stavbyvedoucí dozorem na p~a~e, Idei: 
žovatel byl B-emJ)olv~ 10 m'lmo J'iné též aby dohlížel na provadem pract 

. tvo a ze mu pns use , 
DlC , 't d'l 'ku o a staral se o bezpecnos e m . . " ,,' 

.. 'd 'sech zvláště vyhlášených" spočív~ subjeldlv?1 v(llla Jt~ 
Pn »pr~ Pl, , 'ed' b ť i . en zaviněne nevedomem srovnej 

v sam~;n P9re31~~~m p:.). ~~~ie ~enadadeného roz,su~~ov~ho zjištění ~a
rozh. CIS. 3 . n. 'ko ávk kanálove pnpo]ky, a M. pocal 
jal stěžov~tel M-!;l'tk pro~~fe~hv:vat~le, Jenž byl tehdy stavbyve~oucí.m; 
s pracemi za pn omno , "e se omlouvati neznalostí »predplsu 
Stěžovatel, stavbyvedouch nemuz .' d isů vládního nařízení ze dne 
zvláš!ě vyhlášenýc,~«' ~~l!~bne:n:l~Sl!jt;~!ctle § 98 nastoupi!? v pla,tnost 
.26. brezna 193I,ps:. . bclJod~ ze dne 7 února 1907, CIS. 24 r. z., 
rla místo nařízem mtmstrt ?ako staVbyvedou~ího aby je znal. Předpísy, 
neboť bylo ]eho pO:ll~noso I d'l 'ků při žívnosten~kém provádění staveb, 
vydané k zame:em urazu .e .~~ b I zabezpečeny totiž aby byly vze
n~řizují, aby steny ?§koi~~te ~~ál. nrl) , aby okraje 'stěn výkopu zůstaly 
preny prkny (o:!st., '( 'dst I § 3 téhož nařízení), a aby vybrany 
beze vseho zaÍlzem zemi o . . "k (§ 14 na-
materiál byl uk!ád~!,1 vet ~zd~len~stí ~i5 :: ~~ělkr:t itm:~ vykopávku 
řízení); .Ost~tne .~!e!ova ,e sam hZfa 'ůda rozn'Ioklá a že stěžo,:atel dal 
vyztuzlll, a ]e z]lsteno, ze tehdy. y. I:, I 'í! aby vykopavku vY-
M . ky Y J' ak má pracoval!, ze]mena mu U?Z '" dl' . -?YI po, n , ," I d I k dísposicí potřebne drevo. Po e r~z
ztuzIl a ze mu za hm uce em a ., d t bách obou rodm-
sudkdvého ozjištěn~ J.~acoval~k~~:~~~:~~IO~ée ;~p~jt; v rozmoklé půdě 
ných domku, p.rokva e ~ s~ v s udil nalézací soud, osobní přítomnost ob
a byla proto,]a spravne u o 'b řesvědčil zdali jeho po
žalovaného políra na stavbě nezbyt;:a, a y s~ P .b'" de' že bv 

" 'M' b ly tez zachovany a a Y v pnpa, ." 
~.yny a pnkMazy, d~~~ -~~ s{ také skutečně stalo, zařídil potřebné, ~OtIZ 
]Ich nebylo -em ~no, ] t" ařídi! aby dělníci vykopavku 
~~lší, práce }:1U zak~z~\ pok~l~j~e otl~ev;kopu ~dstrani!i. Vzkaz stavitele 
radne vyztuzI!: a ma ena s 0.1 o h 'bu ve V nemůže stěžovatele zba
B. aby ho stezovatel zastoupl na P,o r, ", A 'tiv se na stavbu 
viÚ trestní zodpovědnosti, jíž proto, ze obzalovany ., vra ' 



- čís. 5846-
118 

zjistil, že M. žádných bezpečnostních opatření neučinil a že se SlE'ZO'vatel 
zaSe jen spokojil pouhou výzvou M., aby vyztužení pr~vedl že 
se vzdálil a přišel až za dvě hodiny, kdy již byl M. zasypá~. Stl'?o""!,,,: 
trestně neomlouvá, že k výsledku přispěla i nedbalost třetích osob 
jména poškozeného samého. ' 

II. K e z mat e ční stí ž n o s t i ob žalo van é h O B.: 

Stížnost uplatňuje zmatky podle čís. 5, 8 a 9 a) § 281 tr. ř. 

Veřejný žalobce, hledě k dosavadním výsledkům trestního 
spatřoval zavinění stěžovatelovo na úraze M. v tom, že se ,tI'žo,,",I"' 
neeostaral dostatečně o řádný dozor na stavbě přidělením " 
poctu dozorčích sil, ačkoliv musil věděti, že jeden stavbyvedoucí nemŮŽe 
P?stačiti na provádění dozoru nad třiceti dělníky na dvou stavbách. Není 
prekročením obžaloby (§ 281, čís. 8 tr. ř.), uznal-li soud na L",'VUlelll 

ob,žalovaného (§ 335 tr. z.) v jiném směru, než je spatřovala obžaloba. 
~uznost ;nezl stanovIskem obžaloby a rozsudku spočívá nikoli v různosti " 
Ctnt; v obzalobu daného a činu rozsudkem zjištěného a posouzeného 
v ruznostJ posuzování otázky zavinění obžalovaného na základě <',d,vo," 
~ích výsledků. Vylíčení skutkového děje v obžalobě je pro nalézací 
jen potud závazné, pokud se dotýká individualisace trestného činu. 
totožnost skutku, daného v obžalobu Se skutkem o němž bylo uznáno roz
s?dkem, záleží jen na tom, zda se obžaloba podle celého svého obsahu 
tyká stejně jako rozsudek účasti obžalovaného na určitém příběhu nebo 
událost!, ~ níž vzešel !Již tre.stný výs\edek (§ .~60, čís; I tr. ř., § 267 tr. ř.). 
Ke zmena?1 skutko.veho. d~~e, ,lder~ .se, an!z p.orusoval~ totožnost děje, 
vy~ytly Pf} hl,avmm pre!lcem. mu;,e, n,:l.ezaC1 soud pr,ihlížeti (§ 262 
tr. 1.). Nalezacl soud spatruJe zavmem stezovatelovo na uraze právě tak 
Jako obžaloba v nedostatečném dozoru na stavbě, ovšem nikoli v tom ž~ 
stěžovatel ~řidělil jen jednoho st5'vbyyedoucího, nýhrž v tom, že A. n~byl 
os~bou p!ne kval!flk?vanou, P?nevadz ?ezn5'.1 předpisů, týkajících se bez
pecnos!mch opatrem, a hlavne v tom, ze stezovatel vzkázal A-ovi, aby ho 
knl!ckeho dne zastupoval na pohřbu ve V., a že tím způsobil že na 
s!a~b~, kde práce. n~byly přerušeny, nebylo vůbec dohledu. Změny v na
zlram na vec objevIly se pouze co do otázky, v čem spočívalo zaviněni 
obžalovaného, totožnost skutku, daného v obžalobu tím zrušena nebyla. 

?těžovate!. b~l ~ři" hlavním př~líčení ~~ítomen výslechu spoluobžalo
~ane~o A., pn nemz tento seznal, ze mu stezovatel vzkázal, aby kritického 
an.e)el na pohřeb do V., poněvadž on (rozuměj stěžovatel B.) je nemocen. 
Stezovatel ~ěl příležitost vyjádřiti se k tomuto údaji spoluobžalovaného 
A. co do Jeho správnosti, což však neučiniL Ke tvrzením stížnosti 
o obsahu onoho vzkazu, který prý zněl tak, že stěžovatel vzkázal A-ovi 
po zednické:" učni, aby ho (stěžovatele) na pohřbu zastoupila paní A., 
nelze pro. zakaz novot ve zrušovacím řízení přihlížeti, což platí rovněž 
I o pov?tach, ypJ,atňovaných teprve ve stížnosti, že podstatný obsah před
P'S\! vlad. ,:ar. CIS. 53/1931 Sb. z. a n. byl na stavbě, o niž jde, vyvěšen, 
ze)~den vylIsk. byl.?devzdán A-ovi, že ,A. stavěl již hospodářská skla
~Iste se sde!ll' z~.stezovatel: ~kazoval piany a projevil podrobnou znalost 
techto planu. Stezovatel zazadal sIce o opravu protokolu o hlavním přť-
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se hájil posléz uvedenými okolnostmi, žádost tato byla však 

;;allézilCÍlnsoudem zamítnuta. • •• ' 
bylo podokeno, potvrdil A., ze mu s}ezoyatel vzkaz~l, ,:bt ho 

dne zastupoval na pohřbu ve V; Nalezacl so~d ?~mel pn~my, 
kl'i!ií:kélll,O 'tě uvažovalo správnosti tohoto udaje A., kdyz stezovatel vubec 
aby zv. ~s že jeho vzkaz A-ovi zněl tak, jak jej tento potvrdil. , . 
nep~re 'šší soud nez.totožňuje se s právním názorem soudu prve stoh~e, 
v :[~lní stěžovatelovo spočívá také v tom, že usta;lOvIl stavbyYed?~c!~ 
ze za . ž k tomu nebyla plně kvalifikována, nebol rozsudkova z]lstem 
oso~~k Jfují dostatečné opory pro závěr, že stěžov.ate! mohl ~ředpoklá?5'~' 
~ep Jofuobžalovaný A. nezná před~isu o vyztuzem yyk.op~vek, .zvlas.te, zd Si znalec seznal, že vykopávky delají tak~ stave!ml ?el:rlc~ ,,-'Se obza
k y 'B vzhledem k tomu že A. pracoval Jako predm delmk JIZ. v roce 
110;~~Y m~hl předpokládati, 'že A. sku.te~ně foz~mí všem pracem, v oboru 

·t' 1 ke 'In a když A doznal že vedel ze delník musl vykopavku vy-staVl es, . , ' 

ztuž~~kud se týče úČasti A .. n.a pohřbu, pochybil rozsudek, uvedl-li n.~
>řítomnost A-ovu, B-em zavmenou, v so\,vlslo.s! ~ ,:e~odou M-o~1 se pnh d' ší Neboť vychází-li se z rozsudkoveho zJlstem, ze se A. vrahl s po
hfb~v 0'13. hodině na stavbu a že k ~r~zu M. d~šlo teprve dvě hodmy 

ato nelze již říci, že tento smrtelny uraz, ktery se. stal tep'.";'e kole~ ?5 hod., je v příčinné souvislosti se .st~žovat~le~ ~a~lilenO? .nepntomnost~ 
A Naopak nemá již s ní nic spolecneho, nybrz Je Jen Jeste y. SOUVIslostI 

i'm že M. neuposlechl příkazu přítomného A., pokud se tyce s dľU~ou 
s ~iílomností A. _ u oběda - k níž B. již nezavdal podnětu, tedy s hm, 
~: se A. nepostaral a zbavil se možnosti postarati se o to, aby M. př.í~azu 

", mu daného uposlechl, a že ho nechal pokr.acov~h ve vykopavc~J a,:lz vy
, ztužení provedl" králce ře~en~, je~ s .~~te,:,:osh A-ovou, za mz vsak B. 
nemůže býti činen zodpovednym, ]3k JIZ d!lye bylo dovozeno. 

Neodpovídá tudíž obžalovaný B. z~ preClil P?dle § 335.tr. z. z toho 
důvodu že nařídil účast A-ovu na pohrbu, am vubec za to, ze A. neznal 
dostateČně předpisy a choval se netečně. ., ' • 

Ovšem nemůže to zbaviti obžalovaného B. veskere trestne zodpoved; 
nosti. Neboť i když tu není příčinné souvislosti mezi !vrze.nou nedbalo~h 
B a smrtí M. přece je tu skutková podstata trestneho emu, a to pre
sf~pku podle §' 431 tr. z., nevyžadujícího za jinak stejné skut~ov~ pod
staty škodného výsledku, a to v tom, že stavdel B; zavm~1. ~hroze~l ne?? 
zvětšil ohrožení tělesné bezpečnosti lidí na stavbe !}faCuJlcICh svym r,n; 
kazem, aby se A. se stavby vzdálil.na delší d?bu" a ze se nepo~taral o Jl:ry 

dozor, čímž dal příčinu k tomu, ~e stavebm p~ace, byly. kon~ny bez .pre
depsaného odborného dozoru, a hm byla ohrozovana telesna bezpecnost 
dělníků na stavbě v práci pokračujících. Toho si o~~aI9yaný ~., jako~t~ 
stavitel, nemohl býti nevědom. Bylo proto, vyhovuJ1C castecne zmatecm 
stížnosti obžalovaného B., uznati jak se stalo. 

čís. 5847. 

Odvolací súd nemá oboru posobnosti (§ 384, čís. 4 tr. p.) k vecnémn 
roz!Jodovaniu o odvolaní obžalovaného z usnesenla vyneseného v se-
dení podl'a § 7, odst. 2 zákona čís. 562/1919 Sb. z. a n., bolo-Ii ono 



- čís. 5848-
120 

sedenie konané v neprítomnosti obž I . 
stup podl'a § 1, odst. 5 zákona čís. :/~~~~e~~. ~. n;b;'1 zachovaný 

(Rozh. zo dňa 13. marca 1937, Zrn III 90/37.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej v' ť A 
sledku zmatočnej st'ažnosti obžal veCl.r

O 
I . pr~ zločin podvodu v 

točnosti podfa § 384 čís. 4 tr ; ane"f z mocI uradnej z dovodu 
s hlavným odvolacím' pojedná~ '. zruSI usn,eseme vrchného súdu 
po vynesení usnesenia kra' skéh~n~1lJ a s celym I?okrač.ov~ním, ko,nailY;'; 
ďaleJ pravidelne pokračov}1 podYa ~d~da t na§f1fdl~ krals~~mu súdu, 
z. a n.; zmii!očnú sťažnost' poukázal' t

S 
t' hzakona CIS. 8/1924 na o o roz odnuhe. 

D o vod y: 

Proti usneseniu vrchného súdu dl' zmatočnú sfažnosť na základe § 3~0 a .. obzalovan~ zvoleným U'UHiijC,om 

mlene~éhood~ladu výkonu trestu. 5, CIS. 2 tr. p. pre nepovolenie p 

Pn preskumanÍ veci z úradne" . 
návanie o podmienenom odsúdenl 'kt0CI

, zbad~1 dnajvYšší súd, že 
§ 7, ?dst.. 2 zák. čÍs. 562/1919 Sb ore sa na I, v s~ysle u~t'"n<w~";" 
hlavne pOJednávanie bolo u kr . k'h' z. ~ n. podl a zasad platných 
, I 'h' , aJs e o sudu konan' 't za ovane o, za podmienok § I ák ., 8/1 ' e v nepn omnosti 
sem~ krajského súdu nebolo abžal~~~~é' 924 ~b. ~. a n., ~e ;,šak 
nosl! podal' odpor a odvolanie podYa § 4mu'kdoE?Cene s poucemm o mož·, 

PodYa ustanovenia § I d t 5'· za, . CIS., 8/1924 Sb. z. a n. 
vanér~lU, nebol-Ji pri pojed~1v:n'Í o cJtovaneho zakona ,mus! byť obžalo, 
lomny, usnesenie o tom buď sdelené ~o~m~ne!lom odsudem osobne pri-
d.oruče~é, s poučením o možnosti pod~r ~nym sudcom, alebo '. 
crtovaneho zákona. o por a odvolame § 4 

J.<eď sa to však nestalo predložil kr . ký' . 
prol!, ustanoveniu I. odst. § 396 tr aJ:!. sud spIsy ~rc~nému súdu 
predcasne do meritorného rozhod . p'. prle bcasne ~ vrchny sud sa pustil 
vany' p d" ovama e o me je vylú' '. b' 

§ 
,o~, proti usneseniu krajského sÚd dl' cene, ze o zal0,-' 

4 zak. CIS. 8/1924 Sb z a Z u o. pOE, a ebo odvolanie podfa 

k§ ~~1tO!?émU rozhodov'aniu oboru t~~~ob~~\~' J~ ~~cf1 súdnemal ešte 
. " crs. 4 tr. p. ktorého v sm sl . . e y zmatok podfa 
treba dbal' z úradnej povinnosti. y e posl. odst. c!Íovaného paragrafu 

čís. 5848. 

Potrestanie pachatel'a pre trestu· .. ~ák. len p ,o k a r han í m ,ne riCh:d~~y uv~dené v § 338, odst. 1 !r. 
cl. XXXVI:1908) pre otázku ztatilOSt" tVd uva~u (§ .17, odst. 3 zák. 
podl'a § 338 tr. zák. r a e y am v pnpade kvalifikácie 

Pri korekcionalizácii zločinu na .. užiť zákonných ustanoveni platn' rectn 
(§§ •. 92, 20 tr. zák.) treba po-

I'ajších trestov straty úradd a vOI:~éhPre p~ecIUY, i čo do trvania vedo prava do obci. 

(Rozh. zo dňa 13. marca 1937, Zm IV 99/37.) 
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vy Š ,š í s ú d v trestnej veci proti A. a spol. pre zločin krádeže 
dosle(l\{U zmatočnej st'ažnosti obžalovaných A., B. a c., z povinnosti 

dovodu zmatočnosti podYa § 385, čís. I b) tr. p. zrušil roz
súdov nižších sto líc, pokiaY trestný čin obžalovaného B. boí 

•• ď~::~v~~~~a~lt aj podfa § 338 tr. z., a túlo kvalifikáciu pominul; ďalej 
, úradnej z dovodu zmatočnosti podYa § 385, čís. 2 tr. p. 

rozsudky oboch súdov nižších stolíc dotyčne obžalovaného C. vO 
"VT'nKU o dobe vedYajších trestov straty úradu a straty práva volebného do 

a určil dobU týchto vedYajších trestov obžalovaného c., a to stratu 
,,,lralI

U 
na td roky a stratu práva volebného do obcí na jeden rok. 

Z d o vod o v: 

'. ',' Pri preskúmaní veci z povinnosti úradnej ",badal najvyšší súd, že 
prvý súd mylne kva!ifikova! trestný. čin obžaloyaného B. aj 'p0dY a § 338 

. tr. Z., hoci tent~ obzaloyany, hol v jed~om z ,tyc~ dvoch pnpadoy, v kto
rých bol predtým odsudeny pre precm kradeze, podYa trestneho listu 
odsúdený len na pokarhanie (důtku), ktoré opatrenie v smysle§ 17, 
odst. 3 zák. čl. XXXVI: 1908 neprichádza v úvahu pre otázku zpatilosti, 
tedy ani v prípade kvalifikácie podYa § 338 tr. z. Vrchný súd túto vadu 

l1eopravil. ,Dotyčne obžalovaného B. sa tu vyskytuje tedy zmatok podYa § 385. 
čís. lb) tr. p., na ktorý treba podYa posl. odst. citovaného paragrafu 
hYadel' z povinnosti úradnej, lebo je na ujmu menovaného abžalovaného. 
preto najvyšší súd pokračoval podYa § 33, odst. I por. nov. a vadnú 
kvalifikáciu činu u obžalovaného B. pominul. 

Vrchný súd vymerajúc obžalovanému C. s použitím § 92 tr. z. trest 
vazenia, kvalifikoval jeho čin, hYadiac na ustanovenie § 20 tr. z., ako 
prečin, ponechal však v platnosti tomuto obžalovanému ro'zsudkom kraj
ského súdu stanovené vedfajšie tresty, a to paťročnú stratu úradll a troj-
ročnú stratu práva volebného do obcí. 

Poneváč podYa § 57, odst. 2 tr. z. doba vedYajšieho trestu straty 
úradu može byt' určená pri prečinoch 1-3 rokmi a doba straty práva 
volebného do abcí v smysle § 3 zák. čís. 75/1919 Sb. z. a n. vznení vy
hlášky čís. 123/1933 Sb. z. a n. na I rok, preto pri uložení uvedených 
vedYajších trestov obžalovaného C. neboly zachované sadzby v zákone 
stanovené, čím bol zavinený zmatok podra § 385, čís. 2 tr. p. Preto) naj:
vyšší súd, hYadiac na ustanovenieposledného odstavca § 385 tr. p., 
pokračoval podfa § 33, odst. 1 paf. nov. a určil vedYaj.šie tresty obžalo-

vaného C. podYa zákona. 

Čis.5849. 

Přičítají-li se pachateli' i výsledky neobmýšlené, jako v případech, 
kde stačí nepřímý úmysl (§§ 140, 152 tr. zák.), sluší je přičítati též 

spolllvin1\Íku. . Spoluvinník je zbaven odpovědnosti, šel-Ii pachatel dále (zasadil 
ranu holí), než spoluvirnlík ,zamýšlel (aby udeřil rukou); j'e však bez 
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významu, vybočil-li pachatel z mezí pRkazu návodcova jen takovÝl11 
způsvbem, že se jeho jednáni v podstatě neliší od jednání, k němuž za
vdal návodce podnět (políček - pohlavek). 

(Rozh. ze dne 16. března 1937, Z)U II 381/36.) 

N e j vy Š š í s o iI d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
obžalovaného A., pokud sm~řovala proti rozsudkovému výroku, jímž bvl 
tento obžalovaný uznán vinným zločinem spoluviny na těžkém poškození 
na těle podle §§ 5, 152, 155 b) tr. zák., a zmši! napadený rozsudek 
jako zmatečný v tomto výroku o víně a důsledkem toho i ve výroku o trestu 
obžalovanému A. uloženém, jakož i ve výrocích s ním souvisících; podle 
§ 290, odst. 1 tr. ř. zrušil nejvyšší soud rozsudek též v části odsuzující 
obžalovaného C. a vrátil věc nalézacímu soudu, aby ji v rozsahu zrušení 
znovu projednal a o nÍ'rozhodl. 

Z důvodů: 

Zmateční stížnost je důvodná, pokud jde o odsouzení stěžovatele (ob
žalovaného A.) pro zločin podle §§ 5, 152, 155 b) tr. zák. 

,Fodle rozsu.d~o}ých. ~jištěn.í spoluobžalovaný B, uhodil M. pěstí do 
tvare a pak ho Jeste prashl hol! pres hlavu, což mělo za následek že M. ' 
ut~P~1 trž~?u ránu. p;a hla,:ě, zhm?ždění mozku a. zlomení spodiny le, 
becm, tudlz poranem, ktere bylo jak samo o sobe, tak i podle trvání 
poruchy zdraví a nezpůsobilosti k p.ovolání těžkého rázu. . 

Sp,oluvinu stěžovatele A. ~a tomto. zločinu B., podřaděném pod usta
novem §§ 152 a 155 b) tr. zak., spatruJe nalézací soud v tom že stěžo
vatel, jak rozsudek zjišťuje, vyzval společnost, v níž byl i B., aby dali M. 
»par facek«. 

Po stránce hmotněprávní je stížnost na scestí pokud má za to že 
ná~?d~e ke z!očinu, podle § }52 tr. z~k. musí I~íti úmysl, směřu'jící 
k tezkemu poskozem napadeneho. Neboť stačí-li pro skutkovou podstatu 
zločinu těžkého poškození na těle podle § 152 tr. zák. (a třeba i pod!t~ 
§ 15',5 b) tr. zá~.), po .s,tr~nce, subjektivní, že pachatel jedná v úmyslu 
nepratelske~,!. J. s nepnmym umyslem (dolus indirectus), jak jej má na 
mysh druha veta § 1 tr. zák., musí též při spoluvinníku stačiti jedná-Ii 
v t~kovém úmyslu. Kdyby úmysl návodcův směřoval ke způsobe~í těžkého 
poskození na těle, bylo by jeho jednání podřaditi pod ustanovení § § 5 
155 a) Ir, zák. ' 

Z toho vysvítá, že by stěžovatel odpovídal za těžký výsledek spolu
ob~al~van~m B .• ~působený, kdyby jej byl B, přivodil takovým jednáním, 
k Jakemu Jej stezovatel navedl, ovsem za dalšího předpokladu že zmí
něné !ěž,ké uškození je Jakového rázu. že z ,uvedeného jednání' obyčejně 
povsta~a: an~bo alespo? snadno povstati muže (§ I tr. zák.), že tudíž 
Jednam, Jehoz se hlavm pachatel (B.) dopustil a k němuž ho spoluvinník 
(stěžovatel) navedl, je s oním těžším výsledkem, který skutečně nastal 
v pom~u typického, čili adekvátního vztahu (Miřička, Trestní práv~ 
hmotne, str. 55, 69). 

- čís. 5849-
IZ3 

. Z t h co právě uvedeno jde najevo, že pokud Se pachateli přičítají 
.. , e'dk

o
; neobmyšlené, jak~ v přJ~~de~h, .. kde stačí ~olus i?direc!us 

1 Vys1140; 152 tL zá~.), sluší j~ pricltah tez spoluvmmku a ucastmku 
(§~'O<k nestm pravo hmotne str. 100, Altmann t, str. 64, F oltm, 
(Mlfl~z~ge des tschechosl. Straf~echtes, str. ,III, Rittler, Leh;buch des 
prUStrafrechtes, str. 215). Bylo by též bez vyznamu; kdyby pn to~ pac 
ost. tel vybočil z mezí příka~? náyodc?v~ jen }ak?vym zpus~bem, ze se 
~ha 'ednání v podstate nehsl od Jednam, k nemuz zavdal navodce pod
Jepo Tl k by tomu bylo, kdyby návodce svedl k políčku a svedeny zasadil 
net. ah" 418 'd b) ohlavek (viz. roz . CIS. VI . S .. 

P Zcela jinak se má věc v souzeném příp.adě, k~e stěžov~te.l podle, r?z; 
dk 'ch zjištění nesváděl B. ani snad vseobecne aneumte ke Iz,týralll 

~~ ~~r obzvláště k útoku holí, nýbrž výslovně ,k tomu, aby B., pokud s~ 
týú jeho sp?!ečníci, dali M. »pár facek«, t. h aby ho plochou dlam 
udeřili do tvare. 

B ť i při posouzení shody mezi návodem a jeho provedením nelze 
odl:toho, co předesláno, lpěti na doslovném ,vý~ladu použi.tého výra~u, 

p I přece popříti že se skutek B., pokud zalezel v tom, ze B. prashl 'M z~olí přes hlav~, v podstatě a naprosto liší od onoho, způs.o?t; ~lého 
kl' dání k němuž ho sváděl stěžovatel podle rozsudkovych Z]1stelll. Z:l 

~~ l~dky 'tohoto ozbrojeného útoku nemúže stěžovatel odpoví~ati; j~ť 
L3S anou zásadou že spoluvinník - jak návodce, tak pomocmk - )e 
UZll' hl' I d'l • I' 'k zbaven odpovědnosti, pokud hlavní pac at<;, se ,a e, nez ~po ~vmn:. 

mýšJeJ pokud tudíž hlavní pachatel pnkaz Jemu dany prekrocll 
(:xcessu~ mandati, viz rozh. čís. 3~~8, 3464, 3737, 3812 Sb. n. s., Ka1lab, 
Trestní právo hmotné, str. 73, Mmcka, Tr. pr. hm., str. 100, Altmann 1., 
str. 64, Foltin, str. III). 

Pokud tudíž těžký výsledek, o nějž jde, má svou pří~inu. v útoku h?lí, 
může spoluvina stěžovatelova býti po~ouzena jen v mezlc~ Jeho v~~stlllho 
zlého úmyslu, při čemž, bude ovše~ t~eba tkoumat1, zd~ u~~sl stezova;e
lův směřoval jen ke zlemu nakladam ve smyslu § I zak. CIS. 108/19~3 
Sb. z. a n., nebo aspoň k lehkému ub!ížen! na. těle, P? r~umu § 411 tr. 
zák. Podřadiv však proti uvedeným uva~am Jedna:ll stezovaklovo b:,ze 
"šeho skutkové. postatě zločinu podle §§ :J, 152 a 1::>5 b) tr~ zak.,.zahzIl 
nalézací soud rozsudek zmatkem podle § 281, čís. 1 ~ tr. L, takze bJlo 
zmateční stížnosti v tomto směru vyhověti a napadeny rozsudek zmslt~ 
aniž bylo zrušovacímu soudu možné ve věci s~;n~ rozho~n?ut1, lSh~oz 
napadený rozsudek nezjišťuje, zda a pokud B. tezka poranem, o ne~ Jde. 
způsobil rukou, pokud se týče pěstí, (~udíž be~'přek,ročen!, neb a.spon .be~ 
podstatného překročení daného mu pnkazu), CI hol:. (tudlz z~ prekroc<;m 
zmíněného příkazu). Nelze se proto, pokud u .ste~ovatele J~e ,o ~10C111 
podle §§ 5, 152 a 155 b) tr. zák., vyhnouÍ! opetnemu probram vecI ve 
stolici nalézací. 

Stejným zmatkem trpí však rozsudek i v příčině obžalovanéhc; C, 
ohledně něhož napadený rozsudek zjišťUje, že up?zornl1 ~. ?~ to, z.e l~ 
M. iiž venku, že pak společně s B. sledoval M. ~,ze ?y! tez c a s t.e c n e 
svědkem ztýrání M. obžaloyaným ~. Slovem "ca~!ecne« pouka~uJe ro~' 
sudek zřejmě k obhajobě ohzalovaneho c., podle 1'IZ se hned vzdahl pote. 
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když B. uhodil M. pěstí do obličeje, a podle níž nebyl již přítomen 
B. ztýral M. holí. ' 

Zjistiv na podkladě údajů B., že obžalovaný A. vyzval společnost 
žalovaného B. (tudíž i C.), aby dali M. »pár facek«, vychází rO'>SUoeL 

zřejmě z předpokladu, že obžalovaný C. při své činnosti, 
nalézacím soudem pod ustanovení §§ 5, 152, 155 b) tr. 
v domněnce, že M. bude, anebo má býti ztýrán jen políčky nebo l>VUU'" 

ným bitím, a nikoli holí nebo podobným nebezpečnějším způsobem. ' 
Za těchto okolností platí to, co uvedeno o překročení příkazu (e'[Ce:lsus 

mandati) u obžalovaného A., stejným způsobem o obžalovaném 
sice zmateční stížnost nepodal, poněvadž se však soud zrušovací z 
nětu zmateční stížnosti, podané obžalovaným A., přesvědčil, že uylo 
ního zákona nesprávně užito též v neprospěch obžalovaného c., a 
tože tytéž důvody, na nichž se zakládá opatření zrušovacího soudu 
prospěch obžalovaného A., jsou i ku prospěchu spoluobi.ialovaného 
bylo z povinnosti úřední ve smyslu § 290, odst. I tr. ř. postupovati, 
kdyby byl zmíněný zmatek uplatňoval i obžalovaný C. 

čís. 5850. 

Nedokonal-Ii poškodený šestnásty rok svojho veku (§ 113, odst. I 
tr. zák.), mo~e učiniť návrh za otea ako zákomého zástupcu i matka 
poškodeného, ak otec súhlasl, aby bol návrh podaný; pre zistenie, 
bol návrh učinený v lehote § 112 ,tr. zák., je rozhodné len 'fo, kedy sa 
otec dovedel o trestnom čine a jeho paehatel'ovi. 

(Rozh. zo dňa 16. marca 1937, Zrn III 609/36.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti obžalovanému pre zločin ná, 
silného porušenia mravnosti a i. zmatočnú sťažnosť obžalovaného čia
stočne odmietol, čiastočne zamietol; z moci úradnej na základe § 35, 
odst. I por. nov. zrušil rozsudky oboch súdov nižších stolíc va výroku, 
ktorým bol obžalovaný uznaný vinným zločinom násilného porušenia 
mravnosti podra § 233 tr. z., spáchaným na poškodenej 111.., v d6sIedku 
toho aj va výrokoch o treste a výrokoch s tým súvisiacich a uložil kraj
skému súdu, aby dotyčne obžaloby, podQnej proti obžalovanému pre tento 
zločin, znova pojednával a rozhodol. 

Z d6vodov: 

Pri preskúmaní veci najvyšší súd zbadal toto: 
Trestný čin, spáchaný na poškodenej 111.., ktorým bol obžalovaný 

uznaný vinným, móže byť stíhaný podra ~ 238 tr. z. len na návrh poško
denej strany, a to v súdenom prípade, keďže poškodená nedovršila 16. 
rok svojho veku, v smysle § 113, odst. I tr. z. na návrh jej zákonného 
zástupcu, ktorý návrh podra § 112 tr. z. má byť podaný do troch mesia
cov odo dňa, kedy sa oprávnený dozvedel o trestnom čine a osobe paeha
tefa. 

- čís. 5851 -
125 

,Podra obsahu spisov poškodená má otea, ktorý je jej zákonným zá, 

,.' stupco~. chybnosti o tom že za otea poškodenej, súhlasil-li tento, aby 
Nie

b 
10 

odany' móže návrh učiniť aj matka poškodenel, ako sa stalo 
návrh oP, ' , 

údenom pnpade. 
VS z'stenie však či bol súkromný návrh predostretý v lehole § 112 

Pre i' t t ". 'h . rozhodné len to kedy sa otec dozvedel o ľes nom eme a le o pa-
tr. z., le .' , 
chaterov!. , h bl" 'd" Odvolací súd v tomto smere ústil len to, že nav~.. o ~cmeny r~, 

d mbra 1934 a bol toho istého názoru ako sud prvel stohce, ~e 
2~. he~ol učinený ~čas pred uplynutím trojmes~čnej, leho~y,"bez, toho, -;e 
nav~vo' názor bližšie od6vodnil. Aby moh)o ~yť posuden~,.Cl navrh U~l' 
by , l'konným zástupeom bol predostrety vcas, nepostacule zlsteme, ze 
n~n~~~ol učinený dňa 24. dece~?ra, 1~34 a ž~ ~restný čir: bol ~páchaný 
nav t mbri 1934 lebo nie je vylucene, ze trestny cm bol spachany aj pred 
v :e~ee tembrom i 934 a že sa zákonný zástupea už l'red týmt? dňo~ do-
2 'd IP c'l'ne a pachatel'ovi a preto k rozhodnutlU otaz,ky, Ci navrh zakon
zve e o , t b . t'ť" ' 'h zástupcu bol podaný v lehote § 112 tr. z., re a ZIS I , Cl sa za-
~e o. zástupea dozvedel o trestnom čine a pachaterovi teprv dňa 25. sep-
~n~ b k ,. 
tembra 1934 ale o nes orSle. . 
, P neváč najvyšší súd v d6sledku zásady vytknu tel v § 33, odst. 3 

°ov uvedenú skutočnosť sám zistiť nemóže, lebo je povinny vzml za 
~~~iand ~vojho rozhodnutia líe skutočnosti, ktoré vrehný sú;! uznal za 

ravdivé prelo pokračoval podl'a § 35, odst. I por. noy., zrus~1 ľoz~udk~ 
~boch súdov nižších stolíc čo do výrok';!, ktorým b?l ob';,alovany odsud.eny 
re zločin podYa § 233 tr. z., ~pách,any. na M-ovel, '!: do~ledku tO?O a] vo 

p. ku o treste a vy'tokoch s lym SUVIS1!leiCh, a UlOZl1 sudu prvel stohee, 
vyro . d' I h d 1 aby v tomto smere znovu pOle nava a roz o o . 

čís. 5851. 

I pri zamielnutí odvolanía žalobcu čo ~o po~žití~ § 92 tl' .. ~k, móže 
d lací súd zvýšiť obžalovanému trest, a] ked 5a zalobca sucasne ne-

od° vvoolal pre nlzkll vy' meru trestu pod1'a § 382 tr. p., 
b ah b \. z" iadosť Odvolanie čo do použitia § 92 tr. zák. o s uJe v se 'e 

o zvýšenie trestu. 
(Rozh. zo dňa 16. marea 1937, Zrn III 31/37.) 

N a i vy š š í s ú d v trestnej veci pre prečin znell~itia ~radnej moci 
zmatočnú sťažnosť obžalovaného čiastočne odmletol a emstoene zamleto!. 

Z d6vodov: 

Zma!očnú st'ažnost' »čo do zvýšenia trestu"" čís~lne ozn~čepú podEa 
S 385 čís 2 tl' p. uplatňllje sťažovatel' námietkou, ze vrchny sud por~,~ll 
~ákon', kecl' s pouŽitím § 92 tr. z. krajským súdom vymeraný t~est z~YS\1 
prez to, že odvolanie štátnebo zástllpCll smerovalo lba proh pouzllm 'j 92 
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tr. ,Z., a pr~to, dospeHi odvolací ",úd k názoru, že použitie § 92 tr. z. 
odo~odnene, mal vral odvolame st3tneho zástupeu v tomto smere 
nene lba zamletnu t 

Z tohoto odovodnenia zmatočnej sťažnosti plynie, že sťažovatef 
pou,kazu]e ?a }ormálny, do.vod zmatočnosti podťa § 384, čís. 4 tr. 
tOtlZ vrehny sud s ~orus,emm predpisu § 387, odst. 3 tr. p. bez oOlcavn'''I,:C 
prostnedku vere]neho zalobeu v neprospeeh obžalovaného zostril 
a tak prekročil obor svojej pósobnosli. 

. Nehfadiae a.~i ,na to, že je mylný ~ázor sfažovatefov, že by VUVUI""' 

sud pemohol ZvySlt trest pn za~letnuÍl odvolapia štátneho zástupeu čo 
pouzlÍla § 92 tr. Z., nebolo,h sueasne ohlasene odvolanie čo do nízkej 
mery trestu P?d}:aj ~82 tr. p., poneváč už odvolanie čo do použitia § 
Íl. z. pre svol SlrSl ramee oDsahuje v sebe aj žiadosť o zvýšenie . 
a preto nie je vyl~če?é pr:s~úm~nie miery trestu vymeran;e]~': ,~S;}~d~~~:~~. 
§ 92 tr. Z., ]e zmatoena st aznost v tomto smere ohlásená n 
a .ted~ z~konom vylúčená, 'Iebo štátny zástupea podal odvolame aj 
mzke] vymery trestu podfa § 382 tr. p. 

čís. 5852. 

Právny nástupea poškodeného nie je oprávnený podať opravný 
striedok proti rozsudku po uplynutí lehoty § 42, odst. 2 tr. p. určenej' 
ku prehláseniu, že wtrváva pri súl<11omnej žalobe. ' 

(Rozh. zo dňa 16. marea 1937, Zrn III 39/37.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti mladistvému obvinenému 
pr~vinenie zabitia človeka Z neopatrnosti odmietol zmatočnú sťažnosf 
pravneho zástupe u náhradného súkromného žalobeu. 

Dóvody: 

"pr9ti. rozs~dku, vrehného súdu podal náhradný sÚkromný žalobca 
zma/oenu sťaznost podfa §§ 384, čís. 9, 385, čís I aj tr. p. 

S~ažovatef odvozuje práva náhradného súkromného žalobeu ako prí
buzny v sostupnom pokolení z úmrtia svojej matky. 

Uplatnenie o/ch~~ pr~v je obmed~ené ustanovením § 49, odst. 2 tr. p. 
na dobu 30 dm poelta]UC od smrÍ1 náhradného súkromného žalob cu. 
V te]to lehote musí ten poškodený, ktorý chce prevziať zastúpenie obža
loby, ohlásil' súdu, že trvá na súkromnej obžalobe. 

. Po~eváč. sť~ovatef toto ohlásenie učinil teprv pri odvolaeom hlavnom 
po]ednaVa;'l dna 17. septembra 1936 a náhradná súkromná žalobkyňa 
zomrel~ dna 4. novembra 1935, uplynula tak lehota určená v § 49 odst. 2 
tr. p;, co I:'alo ~a nás!e?ok zánik práv poškodeného, a nebol tedy st'ažo' 
vatel .opravlleny pOUZl! prol! tomuto, rozsudku opravného prostriedku. 

Tato zmatocna sl'aznos! mala by! ~ž vrehným &údom podfa § 32, 
odst. I. yor. noy. 9dmletnuta,ako podana osobou k tomu neoprávnenou a 
p~nevae. vrchn.L~ud tak neuemi!, bola v smysle § 434, odst. 3 tr. p. od; 
mletnuta na]vysslm súdom. 
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čís. 5853. 

Dieťa (syn, dcéra) osoby, ktorá je švagrom obvineného, nie je k ob
r ~.il~eniétl1IU v pomere označenom v § 205, čís. 1 tr. p. 

(Rozh. zo dňa 17. maren 1937, Zrn IV 25/37.) 

N a j vy Š š í s ú d v trestnej veei proti A. a spol. pre zločin vraždy 
vyhovel zmatoč~ej st'ažno~ti obžalov,~ného A. a jeho obhájeu, uplatnenej 
zdóvodu zmatoenosÍl podla § 384, elS. 9 tr. p. pre pommutle sprisahania 

•
••• f;~~~~li~~M., rozsudok krajského ako porotného súdu z tohoto dóvodu zrušil i s celým hlavným pojednávaním a nariadil nové po-

ktoré uložil tomuže súdu. 

Z dóvodov: 

zmatočná sťažnost', uplatl'ená na základe dovodu zmatočnosti podfa 
§ 384, čís. 5 a 9 tr. p. - správn.e p~dYa ~ .384, čís. 9 tr. p. - pre pomi-
11utie spnsahama svedkyne M., ]e zakladna. 

Krajský ako porotný súd pominul sprisahanie tejto.svedkyne z dóvodu 
§ 222, čís. I tr. p. PodYa tohoto zák. ustanovenia móže súd z prísahy vy
lúčiť jednotlivea, ktoTý je k obvinenému v pomere označenom v § 205, 
čís. I tr. p. 

V smysle cit. zák. ustanovenia náležia medzi týchto jednotliveov: prí
buzný obvineného v pokolení vzostupnom alebo sostupnom alebo jeho 

. švagor, bratanee alebo ešte bližší jeho príbuzný, jeho manžel alebo snúbe
nee, súrodenec jeho manžela, manžel jeho súrodenea, jeho adoptívny ro, 
dič alebo pestún, jeho adoptované dieťa alebo chovanec, jeho poručník, 
opatrovník, jeho poručenee alebo opatrovanec, a to dotyčue osob v man
želskom alebo švagrovskom pomere nehYadiae na to, či jestvuje ešte man' 
želstvo, na ktorom sa tento pomer zakladá. 

PodYa obsahu spisov matka tejto svedkyne - L., je sestrou manželky 
obžalovaného, takže L je, ale svedkyňa M. nie je k obžalovanému A. 
v pomere označenom v § 205, čís. I tr. p. Preto porušením zákonného 
ustanovenia pominul porotný súd sprisahanie svedkyne M. z dóvodu 
§ 222, čís. I tr. p. 

Výpoveď tejto svedkyne smeruje proti výpovedi svedkyne N., ktorá je 
najdóležitejším důkazom proti obžalovanému, takže pominutie sprisaha
nia svedkyne M. porušilo tistanovenie zákona podstatné s hYadiska obha
joby. Z uvedeného d6vodu tiež nemožno mať za zrejmé, že formálne po
rušenie zákona nemalo vliv na rozhodnutie porotcova tedy aj na rozsu
dok (odst. 3 .. ; 384 tr. p.). Bolo preto v tomto smere dóvodnej zmatočnej 
sfažnosti vyhovené a napadnutý rozsudok bol zrušený. 

čís. 5854. 

Obžalovaný - sprostený obžaloby - nemože sa domáhať opravným 
prostriedkom sprostenia z nejakého iného dovodu; smeruje-Ii na to jeho 
opravný prostriedok, je podaný osobou neoprávnenou. 
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Podra § 11 por. nov. m.ožn.o S W~aďiska dóv.odu zmat.očn.osti 
§ 29, čis. ,4 por. n.ov. vytýkať len t.o, že nejaká .otázka nebola 
však to, že nejaká otázka bola daná; to je m.o.žné len s hradiska dó'vO(Jlu 
zmatoěnosti podl'a § 384, č. 9 tr. p. 

Pre zamietnutie návrhu v smysle § 11 p.or. nov. je r.ozhodné len, 
sa za pojednávania vyskytol skutkový údaj odpovedajúci návrhu na 
loženie skutkovej otázky; takýmto údajom je tiež i obrana obžal.ov,anÉih" 

(Rozh. zo dňa 17. marca 1937, Zrn IV 76/3'7.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti A. pre zločin 
zabitia človeka, odmietol zmatočnú st'ažnost' obžalovaného. 

Z dóvodov: 

Zmatočná sťažnost' obžalovaného je podaná osobou n~)~;;!~~~~~~~~'. 
Obžalovaný sa na hlavnom pojednávaní výslovne uspokojil s 
a nemá preto už práva napádať tento rozsudok zmatočnou sť ažnosf ou vo 
svojom mene, takže zmatočná sťažnosť podaná menom obžalovaného je 
]Oodaná od osoby neoprávnenej. 

Táto zmatočná sfažnosť je podaná osobou neoprávnenou aj z toho 
dovodu, že podra ods!. II a) § 383 tr. p. a § 31 por. nov. obžalovaný len 
v svoj prospech može podal' zmatočnú sťažnosť. 

Zo znenia cil. paragrafov zrejme plynie, že zmatočnú sťažnosť možno 
uplatnif len vtedy, keď obžalovaný bol uznaný vinným. V súdenom pri
pade však b o lob ž a lov a n Ý na základe verdiktu porotcov od obža
loby pTe zločin zabitia podra § 279 tr. z. na základe § 24 por. nov. a 
§ 326, čís. 3 tr. p. o s lob ode n Ý a je preto týmto uplatnenie zrna toč
nej sť ažnosti v prospech obžalovaného vylúčené, keď že on sa domáha 
oslobodenia len z iného dovodu (oprávnená obrana) než z akého bol oslo
bodený (prekročenie medzí oprávnenej obrany zo strachu atď.). Bola 
preto zmatočná sfažnosť odmietnutá podra odsl. 3 § 434 tr. p. 

Dóvod zmatočnosti podra § 29, čís. 4 por. nov. uplatňuje sťažovaterka 
preto, že porotný Súd položil porotcom otázky skutkové a právne na opráv
nenú obranu, alebo na prekročenie jej medzí zo strachu, raku alebo 
zmatku (druhú skutkovú otázku a na ňu sa vzl'ahujúcu štvrtú a šiestu 
otázku právnu), hoci vraj skutočnosti tvoriace základ ich položenia sa 
nevyskytly, čím zrejme chce tvrdiť, že porotný súd porušil pri kladení otá
zok ustanovenie § II por. nov. 

Zmatok podra § 29, čís. 4 por. nov. je založený, keď Súd porušil pIi 
daní otázak rozkazujúce predpisy §§ 3-11, por. nov., alebo § 34 zák. . 
čl. XXXVI:1908. Padl'a §§ 2-5 por. nov. súd rozhoduje o tom, aké sku
točnosti majú byť pojaté do skutkových otázok. V tomto smere predpisuje 
§ 11 por. nov. len to, že je možné zamielnuť návrh smeruiúci na to, aby 
súd pojal do skulkovej otázky niektorú skutkovú okolnosť, alebo aby polo 
žil nejakú zvlá.štnu otázku, len z dovodu čerpaného zo zákona, alebo len 
vtedy, nevyskytol-li sa za hl2vného pojednávania skutkový údaj odpove
dajúci návrhu, ktorý k tomu smeruje. 
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.' Z toho plynie, že podl'a§ I} por. ~OV'I!'0hlO ~ytýkať len to,keď,ne

. á otázka nebola daná, me vsak to, ze r;elaka otazka J:lOla dan",. yytka 
Jak· t čneJ' sťažnosti vyšeuvedená nespada preto pod dovod zmatocnosh 
zlila o "4 

odra § 29, CIS. por. nov., , . , , 
P Na hlavnom pojednávam vsak, odporoval vereJny zal~bca tomu, aby 

tcom boly dané otazky skutkove a pravne na opravnenu obranu, alebo 
poro ekročenie jej medzí zo strachu, raku alebo zmá.tku"a po daní otázo,k 
~t ih~eď vyhra,dil právo. napadn~ť rozsu?ok z toho,t,o dovodu. Prdo sku

al najvyšší sud, Cl me Je tu zmatok podla § 384, CIS. 9 tr. p. 
lil j' . ť' h Z' Zmátočnej sfažnosti ani v tomto smere ne ze pnzna uspec. a-

k
' y' dovod pre ktorý by položenie zvláštnej otázky v smysle § I1 por. 'onn ',,,, 
nov. bolo vylucene, sa nevyskytol. ". . 

Obžalovaný tak v predbežnom pokracovanl, ako 1 na hlavnom pOJed: 
" nI' rovnako tvrdil že dňa 20. septembra 19'36 o ll. hodme na kopCI 

nava ' l' k . ,t·! 1 'k d 'h M v kalastri obce T. pri prenasledovaní Pyt la a pns 110 pos ~ ene o 
Š . ozbrojeného prerobenou vojenskou puskou »~lanltcher«, sknkol,na 
n~ho »stoj«, na čo poškodený sa proti nemu otocll, strhol svoJ~ puskl;! 
s ramena, zalícil ju na obžalovaného, !;'a čo op v obave, .aby ho poskodeny 

stre1il namieril a vystrelil na poskodeneho zo vzdlalenoslt 4 metrov 
neza , ., . h d hl zo svojej 10veckelPusky a trafll o o avy. ,.,' 

Obrana obžalovaného v tomto smere bola podporovana 1 vypoved ou 
svedka M. a tiež bola spravdepodo~nená posudkom z~alcov, lekar~v Dr. 
K. a Dr. O., ktorí mrtvolu poškodef';eho pltvah a udah, ze l?oskodenJ, keď 
bol obžalovaným strelou zasiahnutý, pravdepodobne mlenl na obzalova-

ného. . h d ' 
Poneváč pre zamietnutie návrhu v smysl,e ~ 1.1 por. nov. !'~ roz, o ne 

len, či sa vyskytol za pojednávania skutkovy l;!da] ~odl?ovedaJuc~ navrhu 
na položenie zvláštnej otázky alebo me, a takymto udaJom)e !t~z 1 sama 
obrana obžalovaného a je ním tým viac, keď, Je POdpOl:ovana 1 mY,ml sbeh
nuvšími sa okolnostiami, ako v súdenom pnpade, sl?~avne pokrac,oval po
rotný súd keď položil porotcom k rozhodnuttu zvlastnu skutkovu otazku 
a na ňu s~ vzťahujúce otázky právne, znejúce na oprá,vnenú obranu alebo 
na prekročenie jej medzí zo strachu, raku alebo zmatku a met tu preÍJ 
sfažovaterkou vytýkaného zmatku. 

čls. 5855, 

»živnostníky« podle § 176 II cl tr. zák, jsou nejen samostatní živ-
nostnici, nýbrž i jejich pomocníci. , " 

Hle zločinné kvaliiikaci podle § 176 1\ cl tr, zak, se nevyzaduJ':, aby 
byl pachatel přímo a bezprostředně zjednán poškozeným na práe1, 

(Rozh. ze dne 18. března 1937, Zm I 173/37.) 

Ne j v y·š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl, zt;'ateční Jtížnost! 
státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu, Jlmz bylo?zalovany 
uznán vinným přestupkem krádeže podle § 171,460 tr. z. a prestupkem 

9 Trestni rozhodnutí XIX. 

\1 

I 
! 
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podvodu podle §§ 197, 201 cl, 461 tr. Z., zrušil rozsudek vp~:i~~~~k~;~. 
části, to jest pokud jím byl obžalovaný uznán vinným pouze 
krádeže podle § 460 tr. z., jako zmatečný ve výroku o vině a v du!;leclku 
toho i ve výroku o trestu a ve výrocích s ním souvisících a uznal uU,OdHI_ 

vaného vinným, že odňal v době mezi 17. a 20. červencem 1935 v P. 
svůj užitek z držení a bez přivolení Dr. A. fotografický přístroj v 
850 Kč a dalekohled v ceně 150 Kč, tudíž cizí věci movité v ceně 
šující 500 Kč, při čemž krádež byla spáchána živnostníkem na tom, 
práci sjednal, a že tak spáchal zločin krádeže podle §§ 171, 176 II 
tr. z. 

Z důvodů: 

Zmateční stížnost napadá rozsudek jen potud, pokud prvý soud 
suzuje skutek uvedený ve výroku pod I. odchylně od obžaloby pouze 
přestupek krádeže podle § 460 tr. z., a domáhá se kvalifikace 
skutku jako zločinu krádeže podle §§ 171, 176 II c) tr. z. Uplatňuje 
věcně zmatek podle čís. 10 § 281 tr. ř., nikoliv též číslo 9 a) § 281 tr. 
Stížnosti je přisvědčifi. 

Rozsudek zjišťuje, že obžalovaný odcizil Dr. A. z neuzamčené 
jeho domu fotografický přístroj v ceně 850 Kč a dalekohled v 
Kč, tedy věci v ceně 1.00a Kč, a že krádež provedl v době, kdy na 
činu prováděl jako truhlářský pomocník truhlářské práce objednané po- . 
škozeným u jeho mistra a zároveň otce. 

Rozsudek vyslovuje právní náhled, že kvalifikace krádeže podle 
§ 176 II c) tr. z. předpokládá, že je mezi pachatelem, který při provádění 
práce odcizí věci v.ceně přes 500 Kč, a poškozeným pracovní nebo ná
mezdní poměr, že tedy musí býti pachatel přímo objednán k práci poško
zeným. Poněvadž v souzeném případě podle formálně bezvadných zjištění 
rozsudku zadal poškozený provedení truhlářské práce zame'smaV,llel 
obžalovaného a obžalovaný pracoval jen z příkazu zaměstnavatelova, ne
jsa v přímém smluvním poměru k poškozenému, shledal soud ve skutku 
obžalovaného přestupek krádeže podle § 460 tr. z. 

Právnímu hledisku nalézacího soudu vytýká stížnost právem mylnost. 
Z vlastnosti pachatelovy se stává krádež věcí v ceně přes 500 Kč podle 

§ 176 II c) tr. z. zločinem, spáchají.li ji živnostníci, účedn.ÍCi nebo náde
níci na svém mistru, nebo na těch, kdo práce sjednali. Pod pojmem "živ
nostníci« (Oewerbsleute) je rozuměti, jak rozsudek sám správně uvádí, 
nejen samostatné živnostníky, t. j. »mistry« nebo podnikatele jiného 
druhu, nýbrž i jejich pomocníky (živnostenský pomocný personál). Zákon 
poskytuje zvýšenou ochranu objednatelům díla - osobám, »které práci 
sjednaly«, ježto jim není možný přesný dohled nad podnikatelem práce 
a dělníky, takže nemohou lehce zabrániti, aby tyto osoby nevyužily ke 
krádeži příležitosti, již jim skýtá jejich použití k práci. Rozhodno je tudíž 
jediné, zda práce poskytla pracovníku lepší příležitost k vykonání krá
deže že prováděním práce přišel do bližšího styku s věcí, již odcizil. 
Nap~oti tomu se nevyžaduje, aby pachatel hyl poškozeným přímo a bez
prostředně zjednán na práci (čís. 338 Sb. n. s.). Tento požadavek nelze 
dovoditi ani z doslovu zákona, který nepraví »na těch, kdo j e (živnost-
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nádeníky) k,práci obje?nali.«, jak má za to ~ylně nalézací 
prostě »na tech, kdo prace s]ednah« (»an den]emgen, we1che 

die bedungen haben«). '" ,. 
P ávě uvedeným obratem oznacu]e zakon proste ob]ednatele ze 
10~vy o dílo. Tento také zpravi~la si.ednáv~ sml~u~u s mist.r.em.*'.'lkoh 

sn:eho tovaryši, učedníky nebo nademky. Tlm. mene !ze opnh. na,hl~d 
s J rvaný rozsudkem o intenci kterou sledoval zakonodarce kvahfikacnlm 
~fr~~dem krádeže podle § 176; II c) tr. z. 

Skutek na němž se rozhodnutí zakládá, byl tudíž nesprávným výkl.a
dem zákon~ uvažován podle zákon~ trestního, který ~e k němu neyztah~]e; 
Rozsudek trpící zmatkem po~le ČlS., 10 § ~.81.tr. r. bylo J<: .oduvo~nen~ 
_. teční stížnosti v napadenem smeru ZruS1Í1 Jako zmatecny. Ponevadz 
"~'~ěními rozsudku je plně opodstatněna skutková podstata zločinu krá
~~:e podle §§ 17.1, 1.16 '.J c) tr. ;:' bylo na jejich podkladě uznati obža
lovaného ihne4 vmnym hmto zlocmem. 

čís. 5856. 

poruši-Ii verejný úradnik svoju úradnú 'pov~osť pceto, aby ~ e b e 
opatril bezprávny majetkový prospe~h, ve~Jac, ze ten!o prospeeh, le ne
vylinutne spojený so škodou alebo mou ,uJmou drohe] ,os?by, ma v ~
komto prlpade aj zvláš1ny, v § 471 tr. zák. predpokladany umysel !\po
sobif hlto škodu alebo ujmu. 

Keďže škoda je náležitosťou skutkovej podstaty prečinu pod!'a 
§ 471 tr. zák., jej zistenie má sa stať nehl'adiae na to, či ju strana uplat-
ňovala. , , ' d 

prečin podl'a § 471 tr. zák. spáchaný verejny;m uradnikom po;a 0-
vanlm a prijímaním vyšších komisionálnych útrat, nez na ake mal 

nárok. " 1 24 Sb Nejde o nepatrný prospeeh (§ 3, odst. 2 zák. els. 178/ 9 • 
z. a n.), prijal-Ii viunik čias~y od 150 Kč, vyše, yebárs bolysobrané 
ta.1r, že jednotlivci na ne platil! len po 10 az 45 Ke. 
~~.djt-,'T7~,: 

(Rozh. zo dňa 20. marca 1937, Zrn III 633/36.) 

Verejný úradník A., prevád~ajúc. úradné ~o~isie. d~l"si vy~lati~ 
v šestich prípadoch od strán na utratach komlsll c!astkY"vacs.le? nez ake 
mu podra platných predpisov prislúchaly; takpodobne uClml 1 Jemu pn
delený kancelársky úradník B., účinkujúci ako zapisovater, v tro~h pr,lpa
doch. Okrem toho žiadal a prijal B. v šestich prípadoch od stran rozne 
peňažité čiastky za úradné ú~ony. ~ údy !' i ~ š í ch. s to lic uznaly 
za to oboch vinnými, a to obzalovaneh.o A. s~stnaso?nym pre~lll.om z~e
užitia úradnej moci podra § 471 tr. za~., ?b~alov~neho ~: troJn~sobn~m 
prečinom podra tohože ustanovellla a ses!nasobnym preclllom uplatkar
stva podra § 3, odst. I zákona čís. 178/1924 Sb. z. a n. 

Na j vy Š š í s úd vyhovujúc čiastočne zmatočnej sťažnosti ?bžalJ
vaného A., z dóvodu zmatočnosti podra § 385, čís. I a) tr. p. zrusll roz-

9' 
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sudky súdov nižších stolic, pokia1' tento obžalovaný bol uznaný za vinného 
z prečinu zneužitia úradnej moci podra § 471 tr. z. v bodoch uvedených 
pod čís. A, 1,2 a 6 rozsuch1(u prvého súdu, a podra § 326, čís. 1 tr. p. 
oslobodil tohoto obžalovaného od obžalobv, podanej v týchto bodoch proti 
nemu}tátnym zastupiterstvom; ináč zmatočnú sťažnosť obžalovaného A. 
okrem časti vzťahujúcej sa na výrok o treste čiastočne odmietol, čiastočne 
zamietol; zmiitočnú sťažnost' obžalovaného B. zamietol. 

Z dóvodov: 

Pokiar dóvod zmatočnosti podra § 385, čís. 1 a) tr. p. bol obžalo
vaným A. po zákone uplatňovaný, lreba najprv vo všeobecnosti podotknú!' 
toto: 

Náležitosťou prečinu podra § 471 tr. z. je síce aj to, aby obžalovaný 
porušil svoju úradnú povinnost' tým cierom, aby niekomu proti právU 
spósobi1 prospech, alebo škodu, alebo inú ujmu. Avšak nerze prisvedčiť 
zmatočnej sfažnosti, že takýto úmysel je vylúčený v tom prípade, keď 
obžalovaný porušil svoju úradnú povinnosť preto, aby si zaopatril bez
právny majetkový prospech. Keď verejný úradník poruší svoju úradnú 
povinnosť, aby si opatril bezprávny majetkový prospech, vediac, že tento 
prospech je nevyhnutne spojený so škodou, alebo inou ujmou inej osoby, 
takže cudzia .škoda je nevyhnutným následkom bezprávneho prospechu 
obžalovaného, treba uznal', že v takomto prípade obžalovaný mal aj 
zvláštny, v § 471 tr. z. prepokladaný úmysel spósobiť tMo škodu, alebo 
ujmu. 

Bezpodstatná je tiež námietka, že s hradiska § 471 tr. z. možno zistiť 
škodu len vtedy, keď sa strana poškodenou cíli a to aj prejavL Poneváč 
škoda je náležitosťou skutkovej povahy prcčinu podra citovaného pa
ragrafu, zistenie škody má sa stať nehl' adiac na to, či ju strana uplat
ňovala v predošlom, alebo v trestnom pokračovaní. 

Preskúmajúc rozsudky oboch nižších súdov s hl'adiska § 385, čís. I 
a) tr. p. v jednotlivých bod och odsudzujúcej časti, týkajúcej sa obžalo
vaného A., dospel však najvyšší súd v troch prípadoch zneužitia úradnej 
moci, pre ktoré bol tento obžalovaný odsúdený, a to v prípadoch uvede
ných pod A I, 2 a 6 výroku rozsudku prvého súdu, k odlišnému posÚe
deniu, než ako sa to stalo v rozsudkoch nižších súdov. 

V prípade A 1 (komisia v D.) obžalovaný A. hájil sa tým, že rátal 
trovy tak, ako keď by išiel vozom, a to hradiac na vzdialenosť miesta 
komisie od sídla úradu prez 38 km, tedy ta a zpať dohromady viae ako 
76 km, a že preto mal právo rátať diety za 2 dni. Pri tomto rátaní išlo 
by len o rozdiel asi 9 Kč, keď by však obžalovaný podl' a svojho hradiska 
prirátal ešte aj noc1ažné, nebol by rozdiel žiadny. 

Táto obhajoba je pre posúdenie viny obžalovaného po subjektívnej 
stránke závažná, lebo keď ide o iné hl'adisko pr; účtovaní trov komisie, 
nel'ze uznal', že by si bol obžalovaný pri svojom sposobe rátania pove
domý, že si nesprávnym účtovaním opatruíe bezprávny prospech a spó
sobuje stránke škodu. V tomto prípade nel'ze uznal', že obžalovaný A. 
úmyselne porušil svoju úradnú povinnost', a to tým cierom, aby strane 
spósobil škodu. 
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V prípadoch A 2) a 6) výroku rozsudku prvého súdu ide o rozdiel 
26 Kč resp. 23 Kč medzi trovami, ktoré obžalovaný skutočne žiadal 
a rij;l a. trovami, ktoré podra predpisov bol oprávnený si rátať. Táto 
ok~lnosf' v súvislosti s tým, že v uvedených prípadoch obžalovaný určil 
IroVY v zaokrúhlených sumách, nasvedčuje tomu, že nešlo tu o vedomé 
a zúmyselné zvýšenie trov) , najprv. az;Ia, l?resne }y:átan~ch podl'a plat
ných predpisov, ale o pausalne, pnblIzne leh urceme. Pn takomto stave 
,-rci však hradiac na nepatrný prospech, akého v týchto prípadoch ob
Žalovaný 'skutočne dosiahol, nel'ze uznal', že by obžalovaný, ktorý podra 
zistenia odvolacieho súdu bol finančne dobre situovaný, bol sa vedome 
rozhodol porušil' svoju úradnú povinnosť sposobom, zakladajúcim prečin 

odra § 471 tr. z., preto, aby si zaopatril v jednom prípade 23 Kč a 
fr druhom prípade 26 Kč. Naopak treba uzatvárať na to, že sa v týehto 
prípadoch nesprávne určenie výšky trov stalo pre povrchnost' a nedbalost' 
obžalovaného. 

Naproti tomu nižšie súdy správne posúdily vinu obžalovaného v ostat
ných štyroch prípadoch, v ktorých rozdiel medzi trovami, ktoré obžalovaný 
žiadal, a trovami, ktoré mu podra platných predpisov prislúchaly, je 

. n)ápadne vel'ký a v ktorých ani inak niet základu pre vylúčenie zlého 
úmyslu obžalovaného. 

Najma bezpodstatná je námietka zmatočnej sťažnosti, že pri určení 
komisionálnyeh trov vyššou sumou, než aká je prípustná podl'a platných 
predpisov, ide len o nesprávny názor pokračujúceho verejného úradníka, 
nakol'ko proti určeniu trov je prípustný rekurz. Nejde v uvedených šty
roch prípadoch o nesprávny názor, ale o vedomé a· hrubé prekročenie 
pevných sadzieb v neprospech poškodených. Tvrdenie, že v podobných 
iných prípadoch bolo zavedené len disciplinárne pokračovanie, nemÓJŽe 
mať vlivu na rozhodnutie v tomto prípade. 

Na subjektívne. vedomie bezprávnosti a zlý úmysel obžalovaného 
v týchto čtyroch prípadoch poukazujú okolnosti, uvedené v rozsudku od
volacieho súdu, ktorý dovodil tento úmysel obžalovaného nielen z prekro
čenia predpisov o účtovaní trov, ale aj predpisov iných, vydaných za 
účelom kontroly, ako sú predpisy o povinnosti predkladania výkazov nad
riadenému úradu a zákaz prijímaf hotovosti, vydávanie potvrdeniek 
a i. Námietka, že podobné činy boly stíhané len administratívne, je práve 
lak bez významu ako obrana obžalovaného, že dávno predtým nebolo 
zvyku vydávat' stranám potvrdenky na zaplatené komisionálne trovy. 

Preto najvyšší súd, pokiar sa týka bodov A I, 2 a 6 výroku roz
sudku prvého súdu, vyhove1 zmatočnej sťažnosti obž. A. z dovodu zma
točnosti podYa § 385, čís. 1 a) tr. p., zrušil na základe 1. odst. § 33 por. 
nov. čiastočne rozsudky oboch nižších súdov vo výroku o vine a vyniesol 
ďotyčne týchto troch prípadov sprost'ujúci rozsudok podra § 326, čís. I 

. tr. p. 
Dovod zmatočnosti podl'a § 385, čís. I b) tr. p. uplatňuje zmatočná 

sťažnosť obžalovaného B. námietkou, že nie je daná kvalifikácia podra 
§ 3, odst. I zák. čís. 178/1924 Sb. z. a n., ale len kvalifikácia podl'a 
§ 3, odst. 2 cit. zák., lebo vraj išlo o nepatrný prospech. Aj v tejto časti ie 
zmatočná sf ažnosť bezzákladná. 
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Podra zistení nižších súdov sumy, ktoré obžalovaný B. v jed.noltlivých 
inkriminovaných prípadoch prijal, ani v jednom prípade no",o'" 
ako 150 Kč, vo dvoch prípadoch však presahovaly 4.000 Kč. Z 
ností, že Heto sumy boly sobrané tak, že jednotlivci platili po 10-45 
za jutro, nemožno vyvodzovať, že išlo o prospech nepatrný, lebo úhrmlá 
suma v každom z jednotlivých inkriminovaných prípadov bola 
značná, že nemožno hovoriť o nepatrnom prospechu. Nemýlily sa prete 
nižšie súdy, keď činy obžalovaného kvalifikovaly ako šesťnásobný prečin 
podra § 3, odst. I zák. čís. 178/1924 Sb. z. a n. 

čís. 5857. 

Členové sborů uniformované stráže bezpečnosti jsou oprávněni 
konávati službu jen v policejním obvodu policejního úřadu (p<>lic:ej!lílt,> 
~editelstvi), k němuž jsou služebně přiděleni. 

Zakročuje-Ii tedy člen sboru stráže bezpečnosti mimo policejní ob
vod policejního úřadu, k němuž je služebně přidělen, z důvodu trest
ného činu spáchaného mimo tento obvod, nejde o »výkon služby« podle 
§ 81 tr. zák. 

Užije-Ii však v takovém připadě osoba podezřelá z trestného činu 
vůči členu sboru stráže bezpečnosti proti ní zakročujícímu skutečného 
násili nebo vyhrůžky ublížením na těle, na svobodě, na cti nebo na ma
jetku, aby zmařila své zadržení a odevzdání vrchnosti, dopouští se zlo
čiítu podle § 98 tr. zák. 

(Rozh. ze dne 22. března 1937, Zm I 1376/36.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
obžalovaných A. a B. do rozsudku krajského soudu, pokud směřovala 
proti odsuzujícímu výroku pro zločin podle §§ 81, 82 tr. z., zrušil na
padený rozsudek v tomto výroku jako zmatečný a v důsledku toho též ve 
výroku o trestu a ve výrocích s tím souvisících a uznal obžalované vin
nými, že dne 17. srpna 1936 v X. učinili skutečné násilí M., aby ho pn.
nutili k opominutí, čímž spáchali zločin veřejného násilí vydíráním po
dle § 98 a) tr. z. 

Z důvodů: 

POdle skutkových zjištění napadeného rozsudku vyvolali oba obža
lovaní v hostinci v X. výtržnost, při níž obžalovaný A. házel po hostech 
pivními sklenicemi a pivními podnosy, pročež byli oba vytlačeni z hos
tince. Proti nim zakročil policejní nadstrážník M., člen sboru pražské 
stráže bezpečnosti, který zastihl B., jak se dobýval do hostince maje 
v ruce klacek. B. neuposlechl výzvy nadstrážníka M., aby s ním šel na 
policejní strážnici, nýbrž mával kusem dřeva a strčil do nadstrážníka, až 
strážník upadl. Při tom mu pomáhal obžalovaný A., který hrozil nad
strážníku ulomeným tágem a uhodil ho několikráte do prsou. Když ob
žalovaný B. vytáhl nůž na nadstrážníka M., ležícího na zemi, byl udeřen 
nadstrážníkem N., který přišel k výstupu, šavlí do ruky, a nato předveden 
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strážnici. V t?~t~ zjišt~néJ? ději shledal nalézací so~d s~utko~ou pod; 
zločinu vereJneho nasIl! podle § 81 tr. z., vylouclv, ze obzalovam 

soá.cn"ll čin v úplném opilství (§ 2 c) tr. z.). - - -
Zmateční stížnost obou obžalovaných ~ap,ad~ výrok, j~~ž ,byli uznáni 

'nnými zločinem podle § 81 tr. z., na~l!aJlcl ze nads,trazmk.'~. n~byl 
VI rávněn zakročiti v hostinci O. v ?<., lezto Jde o mIS!O" leZ!Cl. Ill1m~ 
°gvod hlavního města Prahy.a t~dl~. mimo .o~vod p~hcejl?-Iho r.edl!elstvl 
o praze Touto námitkou popuaJI stezovatele, ze se nasllne vztazem ruky 
v osob~ jmenovanou v § 68 tr. z. stalo při »výkonu její služby«. 

Napadený rozsudek obíraje se touto právní námitkou, neshledal ji 
důvodnou, neboť podle jeho !1~zoru byl nadsJráž~ík M; oprávně~ ,z~
kročiti i v četnickém obvodu, jezto povaha sluzby cetmcke a pohceJm je 

stejná. " d ", d t ., 'k Mk" r Závěru nalezaclh~ soy ';I o ~prav~en} na s raz~1 a.. '. z.~ .rocll 
. imo obvod policejmho redltelstvl prazskeho nelze vsak pnsvedclh. 
I m Podle místodržitelské vyhlášky čís. 142/1850 z. z. vztahuje se pů
sobnost policejního ú~adu n~ P?I~cejn!. obvod; obvodem !íJ? je zpravidla 
obvod místa, kde je sldlo pol1c;Jmho ~radu~ l?okud se ma Jeh~ 'pU;;O~)llOS\ 
vztahovati za obvod tohoto mlsta, ma to bytí ustanoveno zvlastmml na
řízeními. Obvod policejního ředitelství pražskéh~ rozšíře~ byl podle ~ I} 
zákona čís. 114/1920 Sb. z. a n. na obvod sjednocene obce Prazske; 
nařízením čís. 222/1926 Sb. z. ~ n. ~yl ~praven o~sah 0.Rráv:rě~í poli
cejního ředitelství v tomto obvode. S hm Je ve shode I nanzem CIS. 51/ 
1936 Sb. z. a n. podle něhož (§ I cit. nař.) státní policejní úřady jsou 
povolány vykonávati svá oprávnění ve svém správním obvodu. . 

Z toho je zřejmé, že členov.é sb?rů uniform?v~né stráže bezl?eč.n~sti 
jsou oprávněni vykonávati sluzbu Jen v pohceJmm obvodu pohceJmho 
. úřadU k němuž jsou služebně přiděleni. Ježto dům čp. 48 v X., v němž je 
bostin~c O. leží mimo obvod policejního ředitelství v Praze, .stalo se 
;akročení n~dstrážníka M. v případě, o nějž jde, jakož i trestný čin, pro 
nějž zakročoval mimo obvod jemu přikázaný. Je proto zmateční stížnosti 
obou obžalova~ých přisvědčiti, že v souzeném případě nešlo o »výkon 
služby« podle § 81 tr. z. 

Přes to však nelze již z tohoto důvodu - iejž zmateční stížnost uplat
ňuje s hlediska § 281, čís. 9. a) tr. ř. - obžalované zprostiti, n:b?f bylo 
uvážiti zda jejich čin, jak hyl zjištěn nalézacím soudem, neuplatňUje skut
kovou podstatu jiného trestného činu, najmě zločinu podle § 98 a) tr. z. 

Osobu podezřelou z trestného činu, který je stíhati z P?vi~n~sti úřední, 
smí kdokoli zadržeti za tím účelem aby ji odevzdal pnslusne vrchnostI 
(rozh. čís. 3677 Sb. n. s.). Užije:li osoba p.?dezřel~. z ,trestnéh? činu 
skutečného násilí (násilí fysické) nebo vyhruzky ubhzemm !1a tel~, na 
svobodě na cti nebo na majetku (misii; psychické), aby zmanla sve za
držení ~ odevzdání vrchnosti, dopouští se zločinu podle § 98 tr. z. ~.o 
ochrany požívá jako každý jiný občan samozřejmě i. č]en ~l;oru stra~e 
bezpečnosti, zakročuje-li mimo policejní obv.od p.ohcejm~o ur~.du, k ne
muž je služebně přidělen, z důvodu trestneho cmu, spach,aneho l1!lmo 
tento obvod, a nejde-li tudíž - jak shora dovozeno ~ o »vykon sluzby« 
podle § 81 tr. ;'.. 
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V souzeném případě vyvolali oba obžalovaní výtržnost v 
místnosti, při čemž házel A. sklenicemi a pivními podnosy po hostech' 
když byli oba vytlačeni z hostince, pokračovali ve výtržnosti před hostin: 
cem a B. se dobýval zpět do hostince, maje v ruce klacek. Z těchto sku_ 
tečností, zjištěných nalézacím soudem, je zřejmé, že B. podporoval 
v jeho trestné činnosti, což vyplývá i z toho, že podle výpovědi svědků 
obžalovaní vyhrožovali hostinskému a číšníkovi, že je odpraví \~li~~i~i 
Zakročil-li tudíž nadstrážník M. proti B., chtěje ho předvésti na D' 

strážnici, a použili-li oba obžalovaní proti tomu skutečného . 
účelem, aby přinntili nadstrážníka M., aby upustil od zadržení 
touto činností obou obžalovaných naplněna skutková podstata zlc,čirlU 
podle § 98 a) tr. z., kdyžtě podle zjištění prvého soudu skutečně 
nané násilí - spočívající v tom, že B. strčil do M., až M. upadl, a 
na něho mlž, a A. udeřil ho do prsou hroze mu zlomeným tágem - do
sáhlo stupně, požadovaného tímto zákonným předpisem. 

Jelikož pak skutkovými zjištěními napadeného rozsudku jsou 
i náležitosti subjektivní stránky skutkové podstaty zločinu podle § 
tr. z., vyžadující pachatelův úmysl bezprávně vynutiti násilím na někom, 
aby něco konal neb opominul, nebylo překážky, aby nejvyšší soud ne
rozhodl hned ve věci samé, a to tím spíše, že nevyšly najevo okolnosti, 
poukazující k tomu, že se obžalovaní pokládali za oprávněny násilím 
překaziti svoje předvedení z důvodu trestné činnosti rozsudkem zjištěné. 

Popřela-li tudíž zmateční stížnost v souzeném případě s hlediska dů
vodu zmatečnosti podle čís. 9 a) § 281 tr. ř., že šlo o výkon služby podle 
§ 81 tr. z., sluší jí přisvědčiti toliko potud, že skutek obžalovaným za 
vinu kladený byl nesprávným výkladem zákona uvažován podle trestního 
zákona, který se k němu nevztahoval (§ 281, čís. 10 tr. ř.). Bylo proto 
zmateční stížnosti v rozsahu tohoto důvodu zmatečnosti vyhověti jako 
odůvodněné a uznati, jak se stalo. 

čís. 5858. 

žádal-Ii jen obhájce, ohlásiv opravný prostřEldek proti rozsudku, 
aby mu byl doručen opis rozsudku, a obžalovaný se připojil k prohlá
šeni obhájcovu o opravném prostředku, opis fO!lsudku však pro sebe 
nežádal, jest počítati lhůtu k provedení důvodů opravného prostředku 
i pro obžalovaného ode dne doručeni opisu rozsudku obhájci. 

(Rozh. ze dne 22. března 1937, Zrn IV 79/37.) 

N e j v y Š š í s o u d, přezlwumav trestní věc proti obžalovanému 
pro zločin navádění ke křivému svědectví, odmítl provedení zmateční 
stížnosti obžalovaného jako opozděné. 

Z důvodů: 

Obžalovaný a obhájce ohlásili zmateční stížnost bez bližšího označení 
a provedení zmateční stížnosti podal jen obžalovaný. 

Na odvolacím hlavním líčení byl přítomen obžalovdný se svým zvo
leným obhájcem; po vyhlášení rozsudku odvolacího sO'ddu obhájce ohlásil 
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stížnost a žádal o doručení rozsudku, obžalovaný se připojil 
,ZlT'zamteCaJtGleční stížnosti obhájcově a v zákonné lhůtě vůbec nežádal pro sebe 

doručení rozsudku. . o ", " •• 

J proto třeba počítati lhutu ku provedem zmatecm shznosh 1 pro 
obža~vaného ode dne doručení rozsudku odvolacího soudu zvolenémn 

obhájci. • , .. 
Rozsudek odvolacího soudu, byl, dorucen obhajSl dne ~8;, prosince 

1936 takže zákonná osmidenm lhuta ku provedem zmatecm stížnosti 
uply~ula dnem 5. ledna 1937. , 

Provedení zmateční stížnos~i podané obža!ova~~m !eprvs dpe,3. un9ra 
1937 (dané na poštu dne 2. unora 1937), je zrejme opozdepe a melo 
b'r již vrchním soudem podle § 32, odsl. I por. nov. odmIlnuto. PO; 
~ 1 dž se tak nestalo p,ostupoval nejvyšší soud podle § 434, odst. 3 tr. r. 

neva '", " r d 'tl a opožděné provedem zmatecm stlznos loml . 

čis. 5859. 

Nejde o spolupachate1'stvo (§ 70 tr. zák.) na zločine podra § 330 tr. 
'k u vše t k Ý c h obžalovaných,. jestliže len jed e n z nich, a to 

. ~a n~ritomnosti druhých a bez pr~dchod.zej dohody s nim!! ~~siln~ 
voikol do bytu (miestnosti a~ď.) me.h0!l hto poto~ - n~~uz1vaJuc ~t: 
'akého násilia, ale vediac, ze prvy vm~iIr t~ v~ilrol nas~lu.n - vosl~ 
~o tejže miestnosti; činnosť týchto druhych vmntkov naplnuje skutkovu 
podstatu prečinu podTa § 332 tr. zák. 

(Rozh. zo dňa 23. marca 1937, Zrn III 40/37.) 

N a j vy Š š í s ú d v ~restn~.j v;ci, pr,ot! A. ,a s~ol. pre ,zločin rrásilia 
proti org,ánu vrchnosti atd., zmatocnu ~tazn~st obzalovane~o B.,. uplat
nenú na základe § 385 čís. I a) tr. p., ciastocne odmlelol a c!astocne za
mietol; z úradnej moci' z dóvodu zmatočnosti podra § 385, Šís. 1 b) tr. 
p., hYadiac pri tom aj na ustanoveme § 387, odst. 4 tr. p~, zrusl1 ro~~u~ky 
nižších súdov dotyčne obžalovaných A., B., C., D., E., co do kvah~lk~cle 
činu týchto obžalovaných, uvedeného pod ,bodom 1 ro.zsudku ~ralskeho 
súdu a kvalifikoval čin týchto obžalovanych ako precm porusema do
mác~ho pokoja osobami súkromnými podra § 332 tr. z. 

Z dóvo dov: 

Najvyšší súd zisti! pri preskúmaní veci, prv než r~~hodoval o ďalšíSh 
d6vodoch zmatočnosti uplatňovaných podYa § 385, CIS. 2 a 3 tr. p., ze 
pri kvalifikovaní toh~to trestné~o činu bol.'po~u~en~ ~ák0t;I rriele~ v ne
prospech obžalovaného B:, ktory podal z~atocl1u yt.az~o~ť, ale al v ne
prospech obžalovaných A., c., D., E., kton z!llatocne sťaznostl nep,odalI, 
a tým zapríčinený bol zmatok podra § 385, Čis. I b) tr. p., na ktory b910 
treba hladeť z úradnej povinnosti (§ 385, posl. odst. tr. p.), a to u obza
lovaných, ktotí nepoužili opravného prostriedku, aj so zretefom na usta
novenie § 387, od~t. 4 tr. p. 
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podra skutkového stavu, zisteného nižšími súdmi, menovaní 
lovaní a ich kamarát F., súc dňa 18. októbra 1935 na vrchu V. v ka~ 
tastri obce H. na pyt1iačke, sa dohovori1i, že sa sídu u cudzej loveckej 
chaty. Prvý prišiel k tejto zatvorenej chate spoluobžalovaný F., násilím 
uvolnil šraub, ktorým bola chata zamknutá, a vnikol do nej. Neskoršie 
prišli k chate ostatní, hore uvedení obžalovaní, a ačpráve vedeli, že F. 
násilím vnikol do chaty, tiež do nej vošli a sa tam zdržiavali. 

Nižšie súdy tento trestný čin podriadi1y pod ustanovenie §§ 70, 330 
tr. z. s poukazom na to, že títo obžalovaní mali presnú vedomosť o ná
si1nom vniknutí F. a preto zodpovedajú všetci ako spolupachatelia 
v smysle § 70 tr. z. S týmto názorom nerze súhlasiť. 

Podťa § 70 tr. z. sú pachateťmi tí, ktorí zločin, alebo prečin spáchajú 
dohromady, alebo spoločne. Dohromady, alebo spoločne páchajú zločin 
a!ebo prečirr všetd tí, kto na podklade úmyslu vopred pojatého boli Prl 
jeho spáchaní spolučinní, vykonali trebárs len podradnú činnosf k na
plneniu skutkovej povahy trestného činu, táto činnosť však musí zapadať 
do rámca zamýšraného celkového konania. 

V súdenom prípade rrásilie vykonal len obžalovaný F., obžalovaní 
v tejto dobe ani neboli prítomní na mieste činu a preto nemožu byť uznaní 
vinnými spolupachateťstvom na zločine podťa § 330 tr. Z., ktorý spáchal 
tento pachatef. 

I( vysloveniu spolupachaterstva ostatných obžalovaných na zločine F. 
nestačí zistenie, že v dobe, kedy oni nepouživšinásilia vošli do chaty, 
mali vedomosť o predošlom nási1nom vniknutí F. 

Tento neskoršie spáchaný čin ostatných obžalovaných treba s hra
diska trestného zákona hodnotí f samostatne a podriadiť poď miernejšie 
ustanovenie § 332 tr. z., ktorého skutková povaha bola naplnerrá tým, 
že každý z týchto obžalovaných vošiel do cudzej myslivne, o ktorej vedel, 
že bola majitef om zamknutá a pre iných len s jeho súhlasom prístupná, , 
ale bola bez súhlasu majitera násilne otvorená. 

Tento čin sa síce trestá len na návrh poškodenej strany, takýto návrh 
bol však tu 9. novembra 1935, tedy včas podaný zástupcom poškodenej 
strany Ing. V-om. Najvyšší súd preto pokračoval podra § 33, odsl. I 
por. nov. a po zrušení vadnej časti rozsudkov oboch súdov uznal na hlto 
miernejšiu zákonu odpovedajúcu kvalifikáciu. 

čís. 5860. 

Obžalovaný sprostený obžaloby podl'a § 326, čís. 2 tr. p. nemože 5a 
domáhať zmatočnou sťaŽfiosťou, aby bol spmstený z dovodu § 326, čís. 1 
tr. p.; takú zmatočnú sfažnosť treba odmietnuť ako podanú osobou 
neoprávnenou. 

(Rozh. zo dňa 23. marca 1937, Zrn III 64/37.) 

N a j vy Š š í s ú d v trestnej veci pre prečin podra § 310, odst. 
tr. z., zamietol st'ažnosf obžalovaného. 

- čís. 5861- 139 

O o vody: 

. usneseniu vrchného súdu, odmietajúcemu zmatočn.ú sťažn?sf o~
prot~h ako podanú osobou neoprávnenou, podal obzalovany sťaz· 

žalovane o , . 
ť ktorá J' e bezzakladna . 

. nos,' h 'h . d d t' . d Z .. t 'nú sťažnosť mažu proti rozsudku vrc ne o su u po a Je' 
ma oc menovaní v § 31 odst 1 por. nov., hťadiac na § 383 tr. p., 

notliVdCl! tQo 'to i obžalovany·. Tento 'može však v smysle § 383, čís. II tr. p. 
,. me Zl yml ., 1 . h 
~ d ť zmatočnú st'aznost en v SVOl prospec . . 

. po a 'alovan' bol nižšími súdmi podra ~ 326, ~ís. 2 t~ .• p. spro~teny 
.Obz r;: vzal súd za dokázané, že obzal0.van~ trestny cm !,espachal 

obza~rbI irertného poriadku je toto sproster;~e ~plne, be~ .t0~o, ~e by boly 
apol 'mu uložené ne)'aké ujmy zvlasť co do znasama utrat trest· 
obža ovane. . ' 
ného pokracovama. • . I ď 

.• bz'alovany' maže zmatočnú sťažnost' uplatnovat en v SVOl ponevac o . • k 'h" d 
ech zo sprosťujúceho rozsudku ~eplyme ~sa ~ren o Zla en llI:' 

prosp h' nie je obžalovaný v tomto pnpade opravneny k podamu zrna· 
pr,osp.ect'~žnosti Nárnietka obžalovaného, že je preňho vecou súkrornného 
to.cn.e) ~ na' ma' r; dvilný spor o odškodné, či bol o~lobodený Z d~vodu 
~ť:JT ;leb~ čí/2 § 326 tr. p., je s hťadis~a trestneho Qonadk~, co d? 
~odm;enok pre podanie. zrnatočnej sf ažnosh, nerozhodna. Bezzakladna 
sťažnost' bola zamletnuta. 

čis. 5861. 

Nejde o zločil1 násilia proti úradu v smysle § 2, od~t. 2 zák. čl. :X;L: 
1914, ale len o prestupok urážky úradllJ podl'a § 4~!t. ~. prest., vyvlte
kol li vinník náslllm zo súdnej siene' osobu vypocuvanu sudcom a pre
hla~iac, že nedovolí, aby bola vypočúvaná, odviedol ju prez zákaz sudcu 
z budovy. 

(Rozh. zo dňa23. marca 1937, Zrn IV 88/37.) 

N a j v y Š š í s ú d preskúrnal trestnú vee ~:rot! ~., ob.žalovanél!'u 
zo zločinu násilia proti úradu, a následkom z,rnatocnel .~f~znos~l obz~
lovaného z úradnej povinnosti na základe d?vodu .~~atocnos~l podl,a 
§ 385, čís. 1 b) tr. p. zrušil rozsudky obo~h sudov m~slch S.tollC .vo vy
roku o kvalifikácii trestného činu obžalovar;eho a kvahflkoval leho cm ako 
prestupok urážky úradu podf a § 46 tr. zak. prest. 

Z dovodov: 

Pri preskúmanÍ napadnutého rozsudku spoz;nal ~ajvyšší ~ú~,.že roz
sudky oboch nižších súdov trpia vo výroku o pr.avne) ~vahfikacl1 .cmu ob· 
žalovaného zmatkom, ktorého je treba dbať z uradneJ povmnostL 

Súd rvej stolice vo svojom rozsudku uznal p~avdi:'Ým ~kutok, že sa 
obžalov!ný dňa 14. októbra 1935 v X. vrhol. do !,?Jednavacel.slene okres: 
ného sudcu Dr. N., keď tento v nei, prevadza)uc stopovan:e v trestne) 
veci, vyslúchal P., že ju obžalovaný ulapil za ruku a proŤ1 zakazu sudcu 
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ju násilím vytiahol z pojednávacej siene, že ani na opatovnú 
ju pustil a nemaril úradný výkon, sudcu neposlúchol a s "mrnkn';" 
nedovolí vyslúchať P., s touto odišiel. Odvolací súd zistenie 
prevzal. 

Oba nižšie súdy vyslovily, že týmto konaním obžalovaný mimo 
padu shluknutia násilím prekážal úradu vo výkone povolania ktorý 
po práve, a preto videly v ňom skutkovú podstatu zločinu násilia 
úradu podra § 2, odst. 2 zák. čl. XL:1914. Pri tom bližšie ne(ldovorlni1'"C 
v čom spočíva násílie obžalovaného voči úradu. 

Podra stálej praxi najvyššieho súdu (na pro Zm IV 249/36, Zm 
487/34, Zm IV 442/35) k naplneniu pojmu násilia v smysle § 2 odst. 
§ 4, odst. 2 cit. zák. čl., sa vyžaduje, aby pachater upotrebil fyz!ckej 
buď priamo proti členovi (orgánu) úradu, alebo aspoň prostredečne 
\'eciam, ktoré sú v spojitosti s ich osobou, takže po dra úmyslu 
by násilie pósobilo aspoň prostredečne na túto osobu. 

činnosf obžalovaného síce bola násilná a tiež prekážkou prevedenia 
~radného výkonu a mohla by byť prekonaná len fyzickou silou člena 
ura.du" alebo jeho 5'rgánov; Poneváč však obžalovaný sám aktívne svoju 
fYZICku sIlu proh denovl uradu am pnamo, am prostredečne neprejavil 
nezakladá jeho čin pojem násilenstva v smysle cit. predpisu. ' 

Keď však nie je v konaní obžalovaného daný znak násilia v smvsIe 
§ 2, ods!. 2 zák. čl. XL:1914, nevyčerpáva konanie to skutkovú PO(lstiilu 
zločinu násilia proti vrchnosti podra tohoto paragrafu, 

Výrok obžalovaného, že nedovolí svedkyňu vyslúchať, bol však pre 
pokračujúceho sudcu urážlivý a ním sa obžalovaný dotkol sudcu pri 
úradnom jeho konaní. Je preto čin obžalovaného preslupkom podra § 46 
prest. zák. 

čís, 5862. 

K »výkonu služby« lesního strážného personálu, chráněnému podle 
§ 81 tr. zák., náleží i dohled k odváženi lesních plodů z lesa leslli 
správou prodaných. ' 

(Rozh. ze dne 24. března 1937, Zrn II 579/36.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž stěžovatel byl uznán 
vinným zločinem veřejného násilí podle § 81 tr. z. a přestupkem podle 
§ 312 tr. Z. 

Z důvodů: 

Zmateční stížnost, uplatňující důvody zmatečnosti podle čís. 4, 9 a) 
§ 281 tr. ř., není důvodná, - --

Podle zjištěná napadeného rozsudku odvážel obžalovaný' dne 
10. března 1936 jako adjunkt firmy M. a spol., velkoobchod dřívím v P. 
z lesa velkostatku N. dříví, které tam měla firma zakoupeno, které však 
nebylo ještě úplně zaplaceno; dostavivší se lesní správce O., který měl od 
důchodní správy velkostatku přiíkaz, aby odvážení dříví nepřipustil, do-
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b o lovaný nevykáže úplné zaplacení kupní ceny, vyzval obžalo: 
''"rtétOIOZ~odle tohoto příkazu, aby, seo, vykáza} stvrz~nkou o, z~plac~m 

kupní ceny, jinak že nesml dr!VI o?veoztI; obzalova~y vsak ,teto 
několikráte opakov~né nevyhovel? nybrz u~azlv_ lesmho, spravce 

d J
'e polica]·tem ze zastaVuje lIdI na ceste a ze takovy odznak 

za ' "ho'dtb I lužební odznak, který mu lesní spravce na Je o za, os . a vY se e-
,";~,,;,",n,sJaL ukázal) může míti každý vandrák, vy~val sveho koc!ho, ~Y 

, již naloženou odjel a když se lesm O. postavIl pred vuz 
s fU~í~u přikázal, by zastavil, IUchoPD sá~opratě a šlehl do k?ní, ta~že 
ůkOnechtěl-li býti přejet, musil odskoClh, pn cemz byl podsedmm konem 
st;čen do levého ramene. " 

V tomto skutkovém ději shledal nalézací soud Jednak - pokud jde 
, čné urážlivé výroky - skutkovou podstatu prestupku podle § 312 

o. z~tn ednak _ pokud jde o popohnání koní pro!i lesnímu správci, stoo 
~l; , ., J proed povozem _ skutkovou podstatu zlocmu podle § 81 tr,' Z. 
pClmu -" h vo bO I ' b ' 'ť odůvodnil to tím, Ze lesm spravce O., c teJe o za ovanemu, za ram ~ 
a odvážení dříví dosud úplně nezaplaceného, postupoval u vykonu sve 

. ~lužbY, a že tedy obžalovaný, kt,erý si ?yl toho v~dom, .kdyžtě ~právce O,. 
kterého osobně znal, byl ve s~em, revlru ve _~teJr;?kroJ,I, s puskou a s,lu
_ b 'm odznakem uvedeny' ml vyroky zlehcIl uredm autontu lesmho 
ze ll!' _ Ol hl d k ' . d I s rávce (§ 312 tr. z.l, !ím.p~k, že v~al opr;"te a se, o on.l, je na ye 
Sej mém úmyslu, aby zmllleny sluzebm ukon lesmho spravce zmanl 

(§ 81 tr. z.). oov. _ vo 

. Zmateční stížnost vytýká napadenému rozsudku v pncme zlocmu po
dle § 81 tr. Z. právní mylnost tvrdíc, že lesnj _správce O. nebyl k uye
denému úkonu podle své služby, pokud se tyce o podle v~ch~ostenske~o 

. říkazu mu uděleného formálně oprávněn, nebo, ze z meZI sveho formal-
~ího oprávnění vykročil. 

Je nerozhodno zda správce velkostatku je vrchností a zda O. vy
konával v r c h n ~ st e n s k Ý pří k a z této s~~ávy, kd~žtě k naplnění 
skutkové podstaty zločinu podle § 81 tr. Z. staCl, post~vl-1I se 1?achatel 
na odpor v Ý k o n u s I u ž b Y osoby v §. 68 tr. Z. po~jmenov,;me. Pod~~ 
§§ 53-58 lesního zákona ze dne 3. prosl~ce 185_2, <;IS; 25~',f" z., pat:l 
II výkonu služby lesního strážního personalu ,!drzovar;l vereJ,ne o ?ezpec
nosti v lese a ochrana lesního majetku. K lesmmu majetku nalezl nejen 
stromy a ostatní rostlinstvo v lese rostoucí, nýbrž také plody lesa, te?~ 
i dříví na zemi ležící, ať už bylo ulámáno nebo sam~ odpadl.o(ro,stI 
a pod.), anebo bylo pokáceno a je připraveno k o~vezem. Pr~~eJ ~esmc~ 
plodů, tedy i dříví, patří jistě d?o ob?ru s~ukrome~o hos~odar~tvl lesm 
správy avšak d o hle d k odvazem lesmch plodu. lesm spra~ou pro
daných, z lesa náleží do oboru udržování. veřejné bezpečnostI v.lese 
a lesního majetku. Jestliže tedy O. vyk~navaJe. !e~to dohled protI ob~~lo
vanému zakročil, vykonával službu lesmh.ostraz'r;lho per~onalu a 'po~lval 
ochrany § 68, resp, § 81 tr. Z. Měl-U obz~lovany. za to, ~e. ~~kroc;,nl ~., 
které po formální stránce spadalo do vykonu Jeho. vereJne sluzby" Je 
v rozporu se soukromoprávní ú~luvou Jeho,. re~p. fIrmy, kterou Z~SlU: 
poval, se správou velkostatku, mel se domocI. ;r.apr~vy pr?stredk~, kt~re 
poskytuje zákon k vyřízení soukromých rozepn. Svemocnym a nasllnym 
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je~n~~ím p:-oti. O. a proti jeho služeb~ímu zakročení se dopustil 
verejneho nasIli podle § 81 tr. z., kterym byl právem uznán vinnvrn 
padají také veškeré námitky stěžovatelovy proti odsouzení pro nr,.<!",,,., 
§ 312 tr. z., pokud uplatňují důvod právní mylnosti s toho hlediska 
O. nebyl ve výkonu služby. ' 

čís. 5863. 

Porušenie zákona v ustanovení § 2, iís. 6 zákona čís. 284/1920 
z .. a n. ,a zmiit~čnosť výroku o treste podl'a § 385, čís. 2 tr. p., Ull'ZIl-li 
sud odžalovanemu ako hlavný trest podl'a § 12, čís. 2 zákona na 
rep. trest liáznice (v trvaní dvoch rokov) na miesto žalára. 

(Rozh. zo dňa 24. marca 1937, Zrn III 124/37.) 

.N a j v.yš š í. s ú d v trestnej veci. proti A. a spol., obžalovaným 
zloc1l1u vOJenskeJ zrady, uznal opravny prostriedok pre zachovanie 
nej jednotnosti, podaný podra § 441 tr. p. generálnou 
základným' a vyslovil, že pravoplatnými rozsudkami 
s~du! pokiar nim} bol obžalovanej B. vymeraný hlavný trest 
kazmce, bol porusený zákon v ustanovení § 2, čís. 6 zákona čís. 284 
1920 ~b. z. a n. Podl'~ § 442, posl. ods!. tr .. ~. zrušil najvyšší súd 
mel!ut~ rozsudky vo ~y~okoch o druh~ ~Iavneho trestn obžalovanej 
u~ozeneh.~ a vymeral Jej tento trest hladlas na ustanovenie § 2, čís. 
~akona CIS. 284/1920 Sb. z. a n. druhom zalára podl'a III. hlavy zák. 
cl. V: 1878. 

D o vody: 

Rozsudkom krajského súdu byla obžalovaná B. (okrem iných obžalo. 
vaných). uznaná vinno~.zločin~m neoznámenia trestných podnikov podra 
~. 12, CI.S. I, odst. 2 a CIS. 2 za~0!1a na ochr. rep. a bol jej podra § 12, 
CIS. 2 zák. na ochr. rep. za pouZ1tia § 91 tr. z. a hl'adiac na usl,anov'~ni" 
§ 2, čís. 5 zák. čís. 284/1920 Sb. z. a n. vymeraný trest káznice na dva 
ro~y ak~. hlavný trest a podra § 32 zákona na ochr. rep. strata čestných 
prav obclanskych a strata volebného práva do obcí na tri roky ako trest 
~edrajší. Dosledkom .odvola.nia, podaného verejným žalobcom proti tejto 
casl! rozsudku pre mzku vymeru trestu, zaobera! sa vecou vrchný súd 
ktorý potvrdil prvostupňo,Vý rozsudok, pokiar bol dotyčne B. napadnutý' 
a pechal ho v ostatnej .časti,.týkaj~cej sa ~., nedotknutj. !?alších oprav~ 
nych.prost~ledkov dotycne lej!o obzalovaneJ nebolo, takze Cl!. rozsudky sa 
dotycne ne] staly pravoplatnymi. 

Druh hlavného trestu, uloženého obžalovanej B., neodpovedá zákonu. 

JI a zlo~in neoznámenia trestných podnikov podl' a § 12, čís. I, odst. 2, 
a CIS. 2 zakona na ochr. rep., ktorym bola menovaná uznaná vinnou, 
stanoví § 12, čís. 2 cit. zákona trest ťažkého žalára od jedného do paf 
rokov. Poneváč zákon na ochranu republiky platí tiež pre oblast' trestného 
práva skor uhorského a v cit. predpise ide o trest uvedený v trestnom 
zákone zo dňa 27. mája 1852, čís. 117 r. Z., právom hradel krajský súd 
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." .. ~p,'p trestu obžalovanej B. na ustanovenia zákona zo dňa 15. apríla 
čís. 284 Sb. z. a n. o pomere trestov v územiach rozneho práva. 

-rot,nlo zákona však nepoužil správne. 
podra § 2, čís. 6 onoho zákona ťažký žalár podl'a trestného zákona 

ZD dňa 27. ~ája.18?2, čís. ,117 r. z., ne~i-!i dlhší .dy.och ro: 
k o v rovna sa zalaru podl a III. hlavy zak. cl. V: 1878, mac sa rovna 
káznici podra tej hlavy s tou zmenou, že neplatí u nej časové obmedzenie, 
V hlave onej stanovené. Tieto zásady platia podl'a prvého odstavca § 2 
cit. zákona nie1en pre vykonanie, ale aj pre ukladanie trestu. 

Keď tedy krajský súd (ktorý pri tom nesprávne citoval § 2, čís. 5 
zákona čís. 284/1920 Sb. z. a n. na miesto § 2, čís. 6 cit. zák.) uložil 
obžalovanej B. hlavný trest v trvaní dvoch rokov, tedy nie dlhší dvoch 
rokov mal jej tento trest v smysle uvedených predpisov uložil' v druhu 
žalár~. Keď prez to ho uložil v druhu káznice, tedy v druhu prísnejšom, 
porušil predpis § 2, čís. 6 zákona čís. 284/1920 Sb. z. a n., a to v ne· 
prospech obžalovanej. 

Vrchný súd, ačkol'vek vo výroku o treste bol prvostupňový rozsudok 
napadnutý verejným žalobcom, a ačkol'vek odvolanie verejného žalobcu 
má sa v smysle § 387, odst. 2 tr. p. považovaf vždy za podané aj v pro· 
spech obžalovaného, potvrdil napadnutý rozsudok, resp. nechal ho ne
dotknutý a neučinil nič k odstráneniu uvedenej vady, tvoriacej v nepro
spech obžalovanej dovod zmatočnosti podra § 385, čís. 2 tr. p.a ktorú 
tedy mal z úradnej povinnosti podl'a § 385, odst. 2 tr. p. odstrániť. Obsa
hufe tedy aj rozsudok vrchného súdu spomenutú vadu. 

Bolo preto vyslovené porušenie predpisu § 2, čís. 6 zákona čís. 284/ 
1920 Sb. z. a n. u oboch rozsudkov nižších súdov. Spolu v smysle § 442, 
posl. odst. tr. p. boly zrušené rozsudky tie vo výroku obsahujúcom vy· 
tknutú vadu, a trest bol vymeraný v druhu žalára bezo zmeny jeho 
trvania. 

čis.5864. 

Přerušeni služby úřednika důchodkové kontroly výkonem povinného 
vojenského cvičeni ve zbrani nelze pokládati ani za onemocnění ani 
za dovolenou s hlediska § 7 vlád. nař. ze dne 4. března 1920, čis. 157 
Sb. z. a n. 

Jde proto o přestupek podle § 32() f) tr. zák., nikoliv o zločin podle 
§§ 197, 199d) tr. zák., zfalšoval-Ii úřednik důchodkové kontroly ve vo
jeuské knížce dobu vykonáni vojenského cvičeni ve zbrani ze tři týdnů 
na dva týdny a předložil-Ii ji svým nadřízeným úřadílnt k uplatněni ná
roku na dietní a cestovni paušál. 

(Rozh. ze dne 2. dubna 1937, Zm II 587/36.) 

Obžalovaný - úředník důchodkové kontroly - byl povolán k výkonu 
povinného vojenského cvičení ve zbrani na dobu od 21. srpna do 10. září, 
tedy na tři týdny. Maje za to, že by pobytem mimo úřad, trvajícím déle 
nežli čtrnácte dní, pozbyl podle předpisů § 6 zák. čís. 28/1920 Sb. z. a n. 
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a § 7 vlád. nař. čís. 157/1920 Sb. z. a n. nároku na dietní a cesllov!lí' 
pa~šál v čásjce, 384 K,č, ohlásil svému představenému v úřadě, že 
v~lan na CVlcem v dob~.od ~4. srpna do 6. září, tedy na dva týdny. 
nyml mampulaceml v urade a u vojenského tělesa u něhož konal cviČ~ni: 
pa~ dosáhl, že jednak '0'ko?al formálně celé třín~dělní vojenské r";~o~:'ď 
c~z mu bylo potvrzeno 1 v Jeho vojenské knížce, jednak že ve sltLže:bnídí 
zazl}amech důchodkového kontrolního úřadu bylo vyznačeno 
z dllvodu vojenského cvičení ve zbrani mimo úřad jen po dob~ 
Aby uvedl zápis ve své vojenské knížce v soulad se služebními 
d~chodkového úřadu, vyškrabal v ní data 21. srpna a 10. září zaazrlanlY 

?!lSto, mc}" d~ta 24. srpn~ !I ~. září; knížku pak předložil svým 
nzenym uradum k uplatnem naroku na dietní a cestovní paušál. 

N a I é z a c í s o u d uznal ho za to vinným ,.ločinem podvodu 
§§ 197, 199 d) tr. zák, 

;N ej vy š.š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční ~;~~~~~1; 
?bzalované~o, do r,?zs,udku .kraj?~éh? ~oudll, zrušil napadený r 
Jako zmatecny a pnkazal vec pnslusnemu nyní okresnímu soudu k 
vému projednání a rozhodnutí. 

Z d ú vod ů: 

.. Zmateční stí~nost uplatňuje číselně důvody zmatečnosti podle § 281 
ms. 5 a 9 a) tr. r. 

Jest jí přisvědčiti již potud, pokud s hlediska dúvodu zmatečnosti 
podle § 2~1, ~ís. 9.a),.správně čís. 10 tr. ř., namítá, že čin obžalovaného 
byl nespravne podraden pod skutkovou podstatu zločinu podvodu podle 
§§ 19~ a 199 d). tr. ,z., jež~o o?žalovaný použitím zfalšovaného potvrzení 
doby vykonu povmneho CVlcem ve zbrani nezpůsobil státu žádnou škodu 
takže by snad mohlo jíti jen o přestupek podle § 320 f) tr. z. ' 

., Obžalo,:,aný se ~ájil mezi jiným tím, že stát neutrpěl jeho jednáním 
z~dnou .maJetkov?u sk?du, poněvadž ve skutečnosti nebyl vzdálen z úřadu 
dele nezll ,14 dnu, takze mel nárok na dietní a cestovní paušál. NalézaCÍ 
soud odmLtl tuto ?bhajob,!;" poněvadž podle. jeho. názoru obžalovaný ne
m~hl mkdy ??drzeh pa,usa!, kdyby byl predlozi! nadřízeným úřadům 
VOjenskou kmzku se spravnym potvrzením třítýdenního cvičení čehož si 
prý obžalovaný byl též plně vědom. ' 

JJež, názor ten n~ní v souladu s ustanoven'ím odst. 6 § 7 vládního 
n~r!zem ze dne 4. brezna 1920, čís. 157 Sb. z. a n., podle něhož úřed
mkum dúchodkové kontroly nepřísluší dietní a cestovní paušál jen v pří· 
p~?ě onemocnění nebo dovolené, trvají-li déle nežli 14 dnů. O jiných 
pnpadech l}~ta~~vení to ~emluví. ?raví:li dále, že při kratším přerušení 
sluzby nep:!slus! cestovm, a dletm p~usál pouze tenkráte, byla-li nutna 
~ubstltuce .U!~edmkem, k!ery .byl povolan za tím účelem od jiného úřadu, 
je na,sn~~e, ze slo,,;,a »p:erusenJ. služby« se vztahují na případy v před
ch OZl v5'te u~edene, tohz na pnpady onemocnění nebo dovolené. Z tohu 
plY';le, ze obzalo~an~ byl bl::,povinen paušál měsíčně předem mu vypla
ceny nah;'adlh statu jen v pnpade onemocnEní nebo dovolené nikoli však 
tehdy, prerušll-li, jako v souzeném případě - službu výk~nem povin-
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vojenského cvičení ve zbrani, neboť výkon ten nelze pokládati ani 
onemocnění, ani za dovolenou. 
podřadění činu obžalovaného pod skutkovou podstatu zločinu pod" 

odu podle §§ 197, 199 d) tr. z. je tedy vyloučeno již z toho důvodu, že 
Y
eho 

jednání nebylo vúbec zpúsobilé, abl: vedlo ~ yoš~ození .státu (~rov:nej 
~ozh. čís. 1427,2761,3619 Sb. n. s, a J.), a muze byh o nem uvazovano 
'en s hlediska přestupku podle ~ 320 f) t~. z. .... .,... • 
] ZrušovaCÍmu soudn nelze vsak tuto otazku res1l1 zejmena JLZ proto, ze 
nejsoU zjištěny skutkové předpoklady nutn~ pro poso';lzení, zda 1?ře~tupek 
ten není podle §§ 531, 532 tr. z. promlcen, ?od';llJn~y pron:lce~l, sta· 
novené v § 531, odst. 2 pod a) a b) tr, z., nepnChaZe]l tu afCl v uvahu. 
Zda je však splněna též podmínka § 531, odst. 2 písm. c) tr. z., nelze 
osouditi poněvadž pouhé udání trestního lístku k tomu nestačí a ze 

~piSU ne~ysvítá, že se obžalovaný v promlčecí době nedopustil trestného 

činu. 

čis_ 5865. 

~ Rozpor medzi výrokovou časťou rozsudku a jeho odóvodnením 
(§ 384, čís. 10 tr_ po). 

K otázke právnosti alebo bezprávnosti použitia zbrane prísažnýtn 
lesným hájnikom pfi výkone jeho povolania. 

(Rozh. zo dňa 2, apríla 1937, Zrn IV 684/36.) 

Na j vy Š š í s ú d v trestnej veci pre prečin podYa § 310 tr. z. na 
základe zmatočnej st'ažnosti vrchného štátneho zastupiteYstva z úradnej 
povinnosti podYa § 404, odst. I tr. p. a § 34, odst. I por. nov. z dovodu 
zmatočnosti podfa § 384, čís. lOtr. p. zrušil rozsudky oboch súdov 

-nižšieho stupňa s celým pokračovaním od vynesenia rozsudku súdu prvej 
stolice a uložil tomuto súdu, aby vo veci znova jednal a rozhodol; zrna" 
točnú st'ažnost' vrchného štálneho zastupiteYstva poukázal na toto roz
hodnutie. 

Dovody: 

Proti rozsudku odvolacieho súdu ohlásil zmatočnú sf ažnosť iba ve
rejný žalobca, ktorý v jej prevedení uplatňuje v prospech obžalovaného 
dovod zmatočnosti podf a § 385, čís. I a) tr. p. Najvyšší súd sa však 
touto zmatočnou sťažnost'ou nemohol zaoberať, lebo pri preskúmaní spi
sov spoznal, že rozsudky oboch nižších súdov trpia zmatkom, uvedeným 
y § 384, čís. lOtr. p., ktorého je treba v smysle § 384, posl. odst. tr. p. 
dbať vždy z úradnej povinnosti a pre ktorý nie je možné rozsudok od
volacieho súdu na základe materiálneho dovodu zmatočnosti riadne pre
skúmať. 

Súd prvej stolice uznal obžalovaného vinným prečinom ťažkého po· 
škodenia tela z nedbalosti podYa § 310, odst. 2 tr. z. 

Pri tom zistil v ci výr o k o v e j č a s t i svojho rozsudku, že ob
žalovaný stíhajúc 3. februára 1933 v S. v lese pytliaka F., pred obžalo
vaným utekajúceho, vystrelil zo služebnej brokovnice na p o str ach, 
keď sa F. obracal, ako by na obžalovaného chcel vystreliť, že jeden brok 

10 
Trestnl rozhodnuti XIX. 
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zasiahol F. na nohe a sposobil mu zranenie, ktoré trvalo viac než 8 
Naproti tomu zistil v d o vod och svojho rozsudku, že ob;,al'Dvan' 

pristihol v lese, sverenom jeho dozoru, pytliaka, že na neho 
stanul, že však tento pred ním prchal, majúc pod kabátom voi;~"" .. 
pušku a súc k obžalovanému obrátený zadkom, takže na neho (o!JžaloVa; 
ného) vobec mieril' nemohol, a že obžalovaný za takého stavu Vv"trol" 
II a p oš k ode n é h o s tým výsledkom, že jeden brok ho 
a poranil opísaným už sposobom. V tej chvíli, keď obžalovaný ,~:~~::::~,~I 
sa poškodený podfa ďalšieho zistenia v dovodoch obrátil a len 
cbžalovaný poznal. 

Obe tieto zistenia prevzal odvolací Súd bezo zmeny. Srovnajú-li 
však hore opísané zistenia, je zrejmé, že si odporujú, a to takým 
bom, že nefze z rozsudkov nižších súdov presne stanovil' ako sa VI"'''"" 
čin obžalovaného stal. ' 

Odpor medzi výrokovou časl'ou a odovodnením týka sa podstatnlých 
okolností, lebo niet tu presného skutkového stavu pre rozhodnutie 
či ide o čin úmyselný, alebo len z nedbalosti, a pre rozhodnutie 
~.v~~nej vo. zmato~nej sl'ažno~ti verejnéhožalobcu, totiž pre záver o 
c~ Je CIn obzalovaneho proÍ1pravny, alebo nie z toho dovodu, že snáď 
nadnym výk~nom, oprávnenia, ,dimého prís~~nému lesnému hájnikovi 
platnym. ~erejllopravnym predp!,som (§ 3, C1S. 2 nariadenia bývalého 
~aď. mlmsterstva zemedelstva C1S, 72.086/1895 - Magyarországi ren
f1eletek tára 1896, I. svazok. -- Toto nariadenie je dosiaf v platnosti 
lebo nebolo žiadnym pozdejším zákonom, alebo nariadením zrušené' 
a je preto uvedené aj vo služebných a disciplinárnych pravidlách pr~ 
horárov a lesných hájníkov k ochrane lesov a holin štátom spravovaných' 
ktorá úprava bola nove vydaná podra § 14 zák. čl. XIX: 1898, Na na: 
riadenie čís, 72.086/1895 F. M. odvoláva sa aj vyhláška zemského pre. 
zi?enta v U~horode zo dňa 4. máj a 1931, čís. 45.452/11-3 ai 1931 uve
rejllená v Uradných novinách zemského úradu v Užhorode čí;. 10 
roč. 12, ktorou boly vydané služebné a disciplinárne predpisy pre horáro~ 
a lesných hájníkov, ustanovených k ochrane lesov a holin štátom spravo
vaných podJ'a zák. čl. XIX: 1898 v zemi Podkarpatoruskei, a obdobná. 
vyhláška krajinského prezidenta v Bratislave zo dňa I. júna 1933 
čís. 14?~00 - 14/1933, uverejnená v Krajinskom vestníku pre Sloven: 
sko, rocmk 6, str. 325 a nasl.). Je tedy rozsudok odvolacieho súdu ne
preskúmaterný. 

Odpor medzi výrokovou časl' ou rozsudku a jeho odovodnením je 
dovodom zmatočnosti podra § 384, čís. 10 tr. p., ktorého dovodu je po
dra § 384,.p.?sl. o~st. tr. p: d~al' vždy z úradnej povinnosti. Boly preto 
rozsu~ky mzslch sudov zruser;e v cel0l!i .. rozs~hu aj s pojednávaním, jak 
II prveho, tak u odvolacleho sudu a mZSlm sudom bolo nariadené znovu 
vo veci pojednávaf a rozhodnúť. 

čís. 5866. 

Forma návrhu podl'a § 23, odst. 3 zákona o ochrane cti (čís. 108/ 
1933 Sb. z. a. n.) nie je pvedpísaná; za takýto návrh možno považovať i 
žiadosť učinenú v pokračovaní u súdu prvej stolice, aby bol obžalovaný 
potrestaný. 
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K tomu, aby moho! byť obžalovaný odsúdený na základe tohoto ná
je treba, aby povodné trestné oznámenie pre čin verejnoža1obný 
podané u súdu alebo u štátneho zastupiteľstva v lehote § 17, 
I. zákona o ochrane cti. 

(Rozh. zo dňa 2. apríla 1937, Zrn IV 150/37.) 

N a j v Y š š í s ~ d v trestnej veciyr5'ti, ob,ž~lova~ém~ z pre~inu k~i: 
obvinenra podl a § 227 tr. z., zmatocnu st aznost obzalovaneho a jel 

JC J, ~;ř;~.ed~,nie odmietol; z povinnosti úradnej z dóvodu zmatočnosti podfa 
čís. I c) tr. p. zrušil rozsudky nižších súdov, kterými bol obžaio

j. j,: __ ,' nznaný vinným prestupkom pomluvy po dra § 2 zák. zo dňa 28. júna 
čís. 108 Sb. z. a n. a na základe § 326, čís. 4 tr. p. oSlobodil ho od 

pre prečin krivého obvinenia podra § 227 tr. z. 

Z d o vod o v: 

Pri preskúmaní veci z úradnej povinnosti zbadal najvyšší Súd toto: 
Oba nižšie súdy na základe verejnej obžaloby vznesenej št. zastupi· 

tefstvom pre prečin krivého obvinenia podra § 227 tr. z. uznaly obŽ1-
lovaného vinným len z prestupku podra § 2 zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n., 
lebo zistily, že inkriminované obvinenie sa nestalo zúmyselne krive, a ne
videly dokázaným, že by bol obžalovaný poslal M-a do obce H. pre za
opatrenie falošných dokazov proti poškodenému o jeho údajne neopráv
nenom prestupe štátnej hranice do Rumunska. 

Z obsahu trestných spisov je však zjavné, že trestný čin, nižšími súdmi 
zistený, bol obžalovaným spáchaný dňa 14. apríla 1934 a že poškodený 
pre tento trestný čin podal dňa 2. mája 1934 u četníckej stanice trestné 
oznámenie, resp. návrh na potrestanie obžalovaného pre k r i v é o b v i -
Jl e n i e. Niet teda pochybnosti, že 2. mája 1934 poškodený už mal ve
domosf jak o čine, tak aj o osobe vinníkovej. Toto trestné oznámenie aj 
s návrhom poškodeného došlo však k okr. slÍdu až 3 1. j Ú 1 a I 93 4 

. a od tohoto súdu k št. zastupiterstvu 12. októbra 1934. Došlo teda ono 
Í1'estné oznánienie pre čin, ktorý sa stíha verejnou obžalobou podl' a iného 
zákona, než iák. čís. 108/1933 Sb. z. a n., k súdu, resp. k štát. zastupi
tefstvu po uplynutí dvojmesačnej leholy, stanovenej v 2., resp. v 1. odst. 
§ 17 cit. zák. 
. Takto ale, keďže v 2. odst. § 17 cit. zák. stanovená náhradná patnásf
dňová, resp. dvojmesačná lehota tu neprichádza v úvahu, lebo v súdenom 
prípade verejný žalobca neodoprel stíhanie oznámeného činu a trestné 
pokračovanie sa neskončilo ani zastavením, ani oslobodzujúcim rozsud
kom, prichádza v úvahu lIstanovenie odst. 3 § 23 zák. čís. 108/1933 
Sb. z. a n., podra ktorého stačí, keď ten, komu vzniklo z činu stíhaného 
verejným žalobcom podfa iného než tohoto zákona oprávnenie k súkrom
nej žalobe, učiní na mieste žiadosti podf a odst. 2 cit. paragrafu u súdu, 
u ktorého sa vedie trestné pokračovanie v prvej stolici, písomný, alebo 
ústny návrh na stíhanie obvineného pre prípad, že nebude potrestaný na 
návrh verejného žalobcu. Za takýto návrh možno pokladať, hfadiac na to, 

1O~ 
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že forma jeho nie je predpísaná, žiadosť poškodeného učinenú v !JVKTa_ 
čovaní u súdu prvej stolice, aby obžalovaný bol potrestaný. 

K tomu však, aby obžalovaný mohol byť na základe tohoto ná1rrh," 
odsúdený, je treba, aby povodné trestné oznámenie, podané pre onen 
verejnožalobný, bolo podané v lehote stanovenej v § 17, odst. I cit. 
ti. súdu alebo. u štátueho zastupitel'stva, čo však v súdenom príoade 
hore bolo uvedené, sa nestalo a je preto stíhanie nižšími súdmi zisteného 
trestného činu súkromnou žalobou vylúčené. 

V dosledku toho rozsudky nižších súdov trpia zmatkom podfa § 385 
čís. I c) tL p., ktorý, poneváč je na ujmu obžalovaného, treba hral 
v ~y.ah? v smysle po~l. odst. cft. paragrafu z' povinnosti úr~dnej. Naj
vyssl sud preto pokracoval podl a § 33, odst. I por. nov., zrusi! rozsudky 
nižších súdov a obžalovaného na základe § 326, čís. 4 tLp. od obžaloby 
oslobodil. 

čís. 5867. 

Náležitosti skutkových podstat přestupků podle §§ 32 a 36 zbroj .. 
patentu. 

Zbraň »nosí« jen ten, kdo ji má u sebe s vědomún, že je to zbraň, 
se kterou může a chce podle jejího určení v případě potřeby nakládati; 
nestačí proto o sobě k naplnění skutkové podstaty »nošení zbraně«, 
přenášel-li obžalovaný ukradenou zbraň z místa činu do svého bytu. 

(Rozh. ze dne 6. dubna 1937, Zm II 54/37.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel uznán 
vinným zločinem krádeže podle §§ 171, 173, 174 II a),c), 180 tr. z. 
a přestupkem podle §§ 32 a 36 zbroj. pat.; podle § 290 tr. ř. zrušil však 
napadený rozsudek ve výroku, pokud byl obžalovaný uznán vinným pře
stupkem podle §§ 32 a 36 zbroj. pat., a v důsledku toho též ve výroku 
(} trestu a ve výrocích s tím souvisících a vrátil věc témuž soudu první 
stolice, aby ji znovu projednal a rozhodl, přihlížeje při tom k pravo
platnému odsouzení obžalovaného pro zločin krádeže podle §§ 171, 173, 
174, JI a), c), 180 tr. z. 

Z d u vod u: 

Rozsudek prvé stolice je zmatečný podle § 281, čís. 9 a) tr. ř., když 
uznává obžalovaného vinným přestupkem podle § 32 a 36 zbroj pat., 
spáchaným tím, že v M. dne 17. a 18. listopadu 1935 zbraň a munici, 
totiž browning s náboji, držel a zbraň tuto, nemoha prokázati nutnost 
k odvrácení hrozícího mu nebezpečí, také nosil. K této zmatečnosti je nej
vyššímu jako zrušovacímu soudu, ježto bylo trestního zákona nesprávně 
použito v neprospěch obžalovaného, přihlédnouti z moci úřední, jako 
kdyby tento duvod zmatečnosti byl býval uplatňován (§ 290 tr. ř.). 

Rozsudek zjistil totiž pouze, že H-ovi byl obžalovaným ve společnosti 
ještě jiného neznámého spolupachatele, kromě jiných věcí, odcizen též 
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oukromý browning, ráže 6.35 mm, že byl nalezen v domě, kde obžalovaný 
1ydlí v jeho kabátě a že obžalovaný neměl povolení k držení zbraně 

. . mu'nice. V rozsudku však nejsou zjištěny další zákonné známky skut
kové podstaty obou yestných činu, což činí rozsudek zmatečným podle 
§ 281, čís. 9 a) tLr. 

Především není zjištěno, že jde o zakázanou zbraň ve smyslu § 2 
zbroj. pat. tedy o zbraň kratší než 18 cm (min. nař. ze 4. prosince 1875, 
čís 148 ř. 'z.); není vúbec zjištěno, že obžalovaný, o němž rozsudek zjistil, 
že 'neměl povolení, ~ěl v držení náboje k oné z~rani, a t~ n~, že .~úgec 

. šlo o muniCI, zapovezenou podle §§ 2 a 12 zbrOl. pat. Nem dale z]lstena 
žádná okolnost, z níž by se dalo souditi, že stěžovatel zbraň n o s i I. Ve 
smyslu zákona »nosí« zbraň jen ten, kdo ji u sebe má s vědomím, že je to 
zbraň se kterou mUže a chce podle jejího určení v případě potřeby na
kládali. Okolnost, že obžalovaný přenášel zbraň z místa činu do svého 
bytu nestačí ještě sama o sobě k naplnění skutkové podstaty no.š e II! í 
-br;nč leda že by při této dopravě byl sledoval úmysl, aby zbraně v pří
~adě p'otřeby použil. To však rozsudek nezjišťuje. 

Při nedostatku těchto zjištění nemuže nejvyšší jako zrušovací soud 
rozhodnouti ihned ve věci samé, ježto nelze se obejíti bez opakování hlav
ního přelíčení; bylo proto rozsudek v této části zrušiti vzhledem k před
pisu § 290 tr. ř. a věc vrátiti nalézacímu soudu, aby ji v mezích zrušení 
znova projednal a rozhodl, přihlédna k pravoplatnému výroku o vině, 
pokud jde o zločin krádeže. 

čís. 5868. 

Klo kúpi od pachateira krádeže záložné lístky na ukradené veci, na
dobúda i dispozičné právo nad založenými predmetmi a dopúšťa sa, 
sú-li splnené i d'alšie znaky skutkovejpodstaty, ukryvačslva podl'a 
§ 370 Ir. zák. a nie nadržovania podl'a §§ 375, 376 tr. zák. 

(Rozh. zo dňa 7. apríla 1937, Zm III 138/37.) 

N a i v y š š í s ú d v trestnej veci proti A. a spol. pre zločin ukry
vačstva vyhovel zmatočnej sťažnosti verejného žalobcu, z dovodu zma
točnosti podYa § 385, čís. lb) tr. p. zrušil rozsudok vrchného súdu čo do 
kvalifikácie trestných činov spáchaných obžalovanými A. a B. a kvalifi
koval tieto trestné činy ako pokračovacie zločiny ukryvačstva podra § 370, 
odst. I tr. z. 

Z dovo dov: 

Proti rozsudku odvolacieho súdu podal zmatočnú sťažnosť len verejný 
žalobca z dovodu zmatočnosti podfa § 385, čís. I b) tr. p. preto, že odvo
lací súd kvalifikoval čin obžalovaných len jako preřiny nadržovania po
dfa §§ 375, 376 tr. z. a nie ako zločiny pokračovacieho ukryvačslva po
dra § 370, ods!. I tr. z. Zmatočnej sťažnosti nelze odopreť úspech. 

Odvolací súd v shode so súdom prvej stolice prijal za zistené, že ob
zalovaný A. v N. v dobe od začiatku marca 1935 do začiatku marca 
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1936, vediac o tom, že P. sústavne odcudzuje látky v obchode 
zamestnavatefa R., a to v značnom množstve v cene nad 
i 2.000 Kč, kúpil od P. 25 záložných lístkov,' ktorými bolo 
25 kusov látok v hodnote po 300 Kč, v úhrnnej cene 7.500 Kč a za 
lístky, ~nejúce na půžičky 50-60 Kč, platil 5 Kč za kus a' ďalej 
odpredaval po 20 Kč. 

Tiež prlia! z.a zis.tené, že za tý~h istých .okolností o,bžalovaný B. 
od P. 15 z31loznych hstkov po 5 Kc, na ktore bolo zalozené 15 kusov 
po 300 Kc, teda spolu v cene 4.500 Kč a okrem toho od neho Drevzal 
a sám založil 2 kusy látok po 3 metroc'h v cene 600 Kč a I kus látky 
v cene 300 Kč na ulici odpredal. . 

Napokon prijal, tiež, odv~lací sú~. za zist~né, že obžalovaní pred ob
~hodom R .. na P; vz~y ~a~al: a keď zwdnu latku nepnniesol, hrozili mu, 
ze ~o zradla, a ze zalozn,e hstky odkupoyah pret?, aby si opatrili majet~ 
kovy, pr.ospech. Nevzal vsak za zlstene, ze by obzalovaný B. bol mal zo 
zalozema 2 kusov a odpredania I kusu látky majetkový prospech. 

, Túto činnosf obžalovaných kvalifikoval odvolací súd jako prečin na
drzov~ma podfa §§ 3?5, 376 tr. z. a nie jako zločin ukryvačstva důvo
dlac, ze sa ku ~kutkoveJ l?odstat~ u~ryvačstva vyžaduje tiež, aby pachatel' 
nad?budol tak~ vec, ktora sa kra~ezou ~ostala do rúk držitefa, ČO sa vraj 
v ~ud~nom. pnpa~e nesta!o, keď:e v su~e~om prípade boly predmetom 
~ra~eze spac~aneJ P-om latky, obzalovam vsak nenadobudli týthto ani pe
nazl, ~a ne zlskaných, ;,Ie nadobudli len záložné lístky, ktore im sice 
umoz~ovaly, aby ony latky v záložni vyplatili, ale nie sú totožné s pred
metnu odcudzenými, takže odkupovaním záložných lístkov zaisť ovali 
P-!lVl, ~eda pachatefovi základného trestného činu, len výhodu plynúcu' . 
z Jeho ClilU. 

S podriadením činnosti obžalovaných len pod ustanovenie §§ 375 
376 tr. z. nefze súhlasiť. . , 

Správny je síce názor tohoto súdu, že sa ku skutkovej podstate zločinu 
ukryvačstva vyžaduje, aby pachatef nad o bud o I t a k ú ve c ktorá 
sa kr~dež~u atď. do~tala do r~k držitefa! neni však správne, že by obža
lovam v sudenom pnpade taku vec neboh nadobudli. 
. Obžalovaní totiž odkúpením a odovzdaním im záložných lístkov na 

I,:tky P-0l!l odcu~zen~ a zalo.žené na~obudli vl~stne ti e t o látky, lebo 
tým b~l~ lm ~ar:a n;oznosf lat~y proh VYplatemu na ne požičanej sumy 
vymen.lt a s ~lml ~olne nakladat, t!,da lch 1 scudziť, a samy záložné lístky 
b~z t~Jto moznostl nemaly preobzalovaných žiadnu hodnotu (viď § 13 
zak. cl. XlV:1881). 

Zo skutočností zistených odvolacím súdom, že obžalovaní nadobudli 
od pvach.at~fa. zločinu kr~d~že zál?ž~é lístky, teda i dispozičné právo so 
zalozenyml latkaml samyml a tak 1 latky samé po 50+5 Kč resp. 60+5 
Kč za kus, hoci jeden kus založenej látky mal cenu 300 Kč že obžalo
va~ý A. tieto lísky ďalej odpredával po 20 Kč a obžalovant B. že tiež 
pnJal od F. 2 kusy lát~y, kto!é ~~m ~aložil ~ I kus látky, ktorú sám ocl
predal, ackorvek vedeh o kradezl spachaneJ P-om i o množstve a cene· 
n~m odcud~ených vt;Cí, presahujúcej 500, alebo i 2.000 Kč, a že krádež 
pac~a na ukor. svoJho zamestnavatel'a, zrejme plynie, že ú mys lom 
o b z a lov a n y c h b o I o, aby nadobudnutím vecí pochádzajúcich 
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krádeže alebo nadobudnutím záložných lístkov tieto zastupujúcich 
T. r e d o vŠe t k ým z í s ka 1 i m a i. e t k o v Ý z i ~k p r e ~ e b ~ a 
~yčerpáVa preto lch koname skutkovu podstatu zloclilu pokracovacleho 
vkryvačstva podf a § 370, odst. I tr. z. 

Tu treba ovšem podotknút', že keď za týchto okolností, ako to nižšie 
. údy zisti1y obžalovaný B. prijal od P. okrem záložných lístkov súčasne 
s onv 2 kU~y látky, ktoré sám založil, a jeden ďalší kus látky, ktorý sám 
~iedál nemá táto ď alšia činnost' obžalovaného B. takého zvláštneho vý
znamu', aby ju b?lo treba pova~ovať ~a skutkovú,pod~tatu osobitnéh? 
trestného činu. Tato cmnosf obzalovaneho B. Je tohz zrelme absorbovana 
<kutkovou podstatou zločinu ukryvačstva vyššie uvedeného, - a to bez 
~hfadu, či mal tento obžalo~aný aj z tejto svoj~j činno.sti majetkov.ý pro: 
spech alebo nie, lebo cela cmnosť tohoto obzalovaneho bola nadena 
zrejme tým jednotným úmyslom, ktorý bol už vyššie ako podstatný prvok 
zločinu ukryvačstva kvalifikovaný. Mýlil sa preto odvolací súd, keď činy 
obžalovaných kvalifikoval len ako prečiny nadržovania viny podf a 
§§ 375, 376 tr. z. a zapríčinil tak zmatok pod fa § 385, čís. lb) tr. p. 

čis.5869. 

Stihánlm podle § 18, odst. 1 zákona o ochraně cti není toliko podání 
žádostí za trestni stiháni podle § 17, odst. 1 téhož zákona, již se trestni 
řízení zahajuje, nýbrž jsou jim i úkony, jimiž se v trestnim řizeni po-
kračuje. 

Výhrada stiháni je uložena prvním odstavcem § 18 zákona o ochraně 
cti procesni straně; není proto povínnosti nalézaclho soudu, aby se 
v tom směru dotazoval stran. 

(Rozh. ze dne 8. dubna 1937, Zrn 1115/37.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
soukromého žalobce M. do rozsudku krajského soudu, jímž byl obžalo
vaný A. zproštěn podle § 259. čís. 2 tr. ř. obžaloby pro přečin podle 
§§ 1,2 zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n. 

Důvody: 
; 

Zmateční stížnosti s.oukromého žalobce, uplatňující důvod zmateč
nosti podle čís. 9 b) § 281 tr. ř., nelze přiznati úspěch. 

Napadený rozsudek zjistil, že obžalovaný A. podal na soukromého ža
lobce M. u krajského soudu pod č. TI IX 52/35 soukromou žalobu pro čin 
trestný podle zákona o ochraně cti, že v této věci došlo k rozsudku dne 
2. května 1936, že si však obžalovaný M. nevyhradil výslovně před ukon
čením průvodního řízení právo stíhati soukromého žalobce A. pro přečin 
podle §§ I, 2 zákona o ochr. cti ve věci Tk VII 10.602/35. Došel proto 
nalézací soud k závěru, že právo M. stíhati A. ve věci Tk VII 10.602/35 
zaniklo pro nedostatek výhrady požadované v § 18, odst. 1 zák. o ochr. 

1 
'1 
ti 
H , 
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cti, kteréž byl? tř~b~, i když byla ve věci Tk VII 10.602/35 d' 
dost za ,tre~tm oSÍlha~í (~, 17, odst. I zák. o ochr. cti) v dobl,°kJ;a 
ke skoncem ,rruVOdn,lho !lzení ve věci TI IX 52/35. 

, Tento vyrok nalezaclho soudu napadá zmateční stížnost s 
~uv,~du ':,mate'?:5l~ti po~le čís. 9 b) § 281 tr. ř. dovozujíc, že >H,UISK1 

: pnpade, o n~J~)de, :'Yhrady stíhání podle § 18, odst. I 
lezlo ~e P9dle JeJlho nazoru lento předpis vztahuje toliko nJaa~~~:~~:~~~ 
Jemnych, zalob, '::,nichž nebyla dosud podána žádost za ,. 
mkoh vsak na pn~ady, v nichž se tak již stalo. ~U1.I"ll1 

Nazoru to~u vsak nelze přisvědčiti; stíháním podle § 18 d t I 
o, oc~r. ~l nem. ~5lilko podání žádosti za trestní stíhání podle '§ o I ~ . 
tehoz záko~a, tl,z se, trestní fí~en! zahajuje, nýbrž jsou jím i úkon'y 
se v trestm~ nz~m o pokracuJe, jak bylo již dovozeno v rozh. čís' 
Sb. n. s., na Jehoz duvody se tu odkazuje. . 

, Ježto v řízení o vzájemné žalobě TI IX 52/35 nedošlo k 'h ď 
~gnJoPr/3 trestn~ čin, jenž se stal předmětem trestního řízení io;~: 

. 2 5, ~amklo,v této ~ěci žalobní právo soukromého žalobce M. 
!< t9~u Je, hle,dlc na vyvody zmateční stížnosti, ještě podotknou·li. 

oprav~eneho ~emuze, zprostiti povinnosti vyhraditi si . 
~?st, ,ze dr~he s!rane bylo známo, že proti ní bylo již zavedeno Ir_odn,' 
nzepl na zaklade podané žádosti za trestní stíhání tfebas byl . . 
z~n.l ~e~eno u, dv?u rŮ,zných soudů a oprávněný byl zastoupe~ v 
~~CI Jmym prav!,um za~tul?cem, VŽ,dyť předpis prvního odstavce § 
za~ona o :;c~rane ch neClm tu rozdllu. Bylo-li trestní řízení v každé 
ve ~no ,u jmeh5l ~oudu, j~, výhrady ,stíhání tím spíše třeba, aby se i trestn' 
sou ~cas dov~d~1 ? dalsll~ trestmm řízení mezi stranami vedeném, I 

Vyhrada shham Je ulozena prvním odstavcem § 18 cit z'k' ' 
strane; není proto, povinností nalézacího soudu aby se v t~m ~~ě~~o~e~m 
zoval ~tran. Ztrate svého práva nemůže strana p' ředej'íti ]'inak nez' v' 1

0 
a

nou vyhradou stl 'ha' , ,"' I' tr ' ys ov-,', m; neucml- I s ana před skončením prů d 'h " 
~e1.11 ta~,ove v'ýhrady, nastává již tím podle zákona ztráta stíh:c~h~l P~á~~ 
a)~ ]~l R.0vlpnost~, aby, se P?starala o to, aby se prohlášení stalo včas 
pl,~ s oncemm p!uvc:dmho nzení podle § 255 tr. ř, Bylo proto zmateční 
sÍIznost soukromeho zalobce zamítnouti jako neodůvodněnou. 

čis. 5870. 

Sku,t~ové p.o~staty zločinů podle § 98 b) tr. zák. a § 99 tr. zák. 
t ~mer?val-h umysl pachatelův k některému z cilů vytčených § 98 
r: zá!<., Je skutek posuzovati v Ý I u Č II ě s hlediska tohoto usta:ov n' 

mkoh podle § 99 tr. zák. e 1, 

(Rozh. ze dne 9. dubna 1937, Zrn II 125/37.) 

b' ~ e j v'vh š šdí s o u d jako soud. zrušovaCÍ vyhověl zmateční stížnosti 
o za ovane o o rozsudku krajského soudu jímž bit" , 
v:nným zl~činem veřej.ného násilí nebezpečný~ vyhrolov~~í~va~~leuzn~g 
tl. z., zrusll napadeny rozsudek jako zmatečný a vrátil věc p r §, 
soudu k opětnému projednání a rozhodnutí. na ezaomu 

_Čís. 5870 -
153 

Důvody: 

zmateční stížnosti, dovolávající se důvodů zmatečnosti podle § 281, 

4 
5 9 a), b), a 10 tr. ř., nelze upříti oprávnění. , , 

Napadený rozsudek zjišťuje, že obžalovaný přišel dne 15. srpna 1936 
M. a žádal jej, aby mu zaplatil 860 Kč jakožto zbytek dluhu za pro-

selata, a že M. tenkráte 600 Kč zaplatil, avšak zaplacení zbytku 
Kč odepřel, maje prý obavu, že by mohla dvě z oněch selat 

lIt1VnO
W1

, rozsudek zjišťuje dále, že obžalovaný na to pronesl vyhrůžky, 
jde a že zejména křičel, že M-a dobije, až zůstane ležeti, že mu roz

okn~, že nazinká jemu, ženě a dětem, j e s t I i s e sní mne vy· 

o á dá. 
Zjištění to poukazuje k tomu, že úmysl obžalovaného mohl směřovati 

ktomu aby vyhrůžkami vynutil zaplacení částky vpředu uvedené. K tomu 
pouka;uj! též ,výslovně a zcela shodně svědecké výpovědi a obsah trest-
ního oznamem. 

Shledávaje v souzeném jednání zločin nebezpečného vyhrožování 
podle § 99 tr. z., poněvadž prý obžalovaný jednal v úmyslu, aby M-a 
uvedl ve strach a nepokoj, neuvědomil si nalézací soud zřejmě, že se skut
kové podstaty zločinu podle § 99 a § 98 lit. b) tr. z. liší účelem vyhrůžky, 
jímž jest u nebezpečného vyhrožování jen uvedení ve strach a nepokoj, 
tudíž pouhé vyvolání určitého psychického stavu v ohroženém, aniž to má 
podle úmyslu pachatelova sloužiti k dosažení dalšího dle. kdežto u vydí
rání přichází v úvahu dále jdoucí účel jednání a úmysl pachatelův, smě
řující k tomu, aby pomocí onoho působení na duševní stav ohroženého 
a pod psychickým nátlakem takto povstalým bylo vynuceno nějaké plnění, 
dopuštění neb opominutí (viz k tomu Herbst 1, str. 252, Finger 1914, II, 
str. 341, Stooss, str. 309, Altmann, Komentář I, str. 292, částečně odchyl
ně Miřička: Trestní právo hmotné, str. 249). Není-li tu úmyslu působiti 
naznačeným způsobem na cizí vůli, nýbrž vztahuje-li se při hrozbě úmysl 
jen na to, aby ohrožený byl uveden ve strach a nepokoj, není čin vydírá
ním, tudíž trestným činem čelícím ve své podstatě proti svobodě (vůle), 
nýbrž deliktem nebezpečného vyhrožování, směřujícím podle své povahy 
u jednotlivců proti právnímu stavu duševního klidu a při ohrožování obcí 
neb okresu (t. zv. »Landzwang«) proti obecnému míru a pořádku (viz 
Kallab, Trestní právo hmotné, str. 171). 

Správnosti tohoto názoru nasvědčuje zejména historický vznik a vývoj 
tohoto ustanovení. Dekret dvorní kanceláře z 19. června 1835 sloučil vy
<lírání a nebezpečné vyhrožování v jedné skutkové podstatě, vymezuje při 
tom v § 2 nebezpečné vyhrožování takto: »Dasselbe V erbrechen begeht, 

. wer die in dem vorhergehenden Paragraphen bezeichnete und auf die 
dort angegebene Art zur Erregung gegriindeter Besorg,nis geeignete 
Drohung auch bloss in der Absicht anwendet, um einzelne Personen, 
Oemeinden oder Bezirke in Furcht und Unruhe zu versetzen.« Naproti 
tomu rozložil trestní zákon z roku 1852 uvedenou jednotnou skutkovou 
podstatu ve dvě samostatné skutkové podstaty, spojené ovšem společnou 
trestní sankcí. Při tom je však pro otázku, o niž tu jde, obzvláště důle
žité, že trestní zákon z roku 1852 vynechal slovo »auch«; protože pak 

'j 
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n;lze p!edl??k~ádati" že slovo to bylo vynecháno pouhou z~ete!ne vYJadreno, z~,skyt~ová podstata zločinu § 99 tr.ilza.llodoOU. 
vylucnost umyslu smeruJ1clho k vyvolání strachu a nepokoje. 

, Opačný ,?~zor vedl by k výsledku, že každý pachatel který s' 
pecno~ vyhru3'kou vy~áhá oprávněný nárok, není sice podle ustál:né 
katur~ trestny s h1edlsk~ ustanovení § 98 b) tr. Z., avšak byl by . 
~esttakny P?dl~ nstan~vem § 99 tr. z. Při úplné stejnosti trestní sankce 

y ovy vyklad zakona srozumitelný. 

. Po~le t?ho, co yřed~sláno, bylo na soudu, aby uvažoval o Zii'štčlném 
Jed~~lll obza10vaneho predně s hlediska ustanovení § 98 b) tr 
tudlz ~k?~ma1, ~da ob!alovaný nepronesl vyhrůžky v úmyslu vY~~ti~i 
p~aceDl ca~tky .",60.}~c .. V ldadném případě musel ovšem nalézací 
UC2DltI, potre~n~ zJ,lsteDl" aby ~ohl zkoumati, zda obžalovaný měl 
~el ~t skutecny, at aspon mylne předpokládaný nárok na to mu 
~. ne, zapl~cena i částka 260 Kč, neboť skutková podstata .. ' .. A:_"_ 
Jlhoz hl~dl~ka bylo ~y vyhrůžky výlučně posouditi, kdyby směřclv;lllv 
k v~mah~m onoho naroku, předpokládá podle ustálené judikatur 
zr~sovaclho. po. st~ánse objektivní bezprávnost vymáhaného nároku 

strance SUbJ~ktIV~I. vedoml pach3l;telovo o ní, kdyžtě důvo;d;e~m~\t1;~~~d~;' pachatelova)e,dnam v takovem pnpadě není protiprávnost 
c~atelem ~;Iteho (v souzeném případě vyhrůžky), nýbrž 
naroku, JeJz pachatel prostředkem tím vymáhá. 

Směřoval-li proto úmysl pachatelův k některému z cílů v;;~~~1:!lo 
v ustanovení § 98 tr; z". bylo na s~utek, o nějž jde, nazírati . 
s hlediska u~tanovem prave uvedeneho a nepřichází již v úvahu °hItke.vá' 
podstata zlocmu podle § 99 tr. z. o, 

Po~úd nalézací s?ud nevyc~ází z tohoto právního stanoviska, 'e na' 
p§adeny ,~ozsudek st~zen uplatnovaným hmotněprávním zmatkem JpOdl 

281, CIS. 9 a) tr. r. e 

čís. 5871. 

Stížnost proti usnesení vrchního soudu jímž byla zamlmut W t 
do usneseni obžalobního senám, vynesenému v druhé stolici aJ': n~noři~ 
pustná. ' p -

(Rozh. ze dne 9. dubna 1937, Zrn IV 159/37.) 

Ne i v,y š š.~ s o u d v trestní věci proti A. pro přečin podle § 471 
tr; z. odmltl ~!IZ,?OSt nahradního soukromého žalobce do usnesení vrch
mho soudu, J Imz byla zamítnuta stížnost náhradního soukromého ža 
lobce do usnesení obžalobního senátu krajského soudu. -

Oů vo dy: 

" Podle § 378, odst. 1 a 2 tr. ř. je proti usnesením soudu přípustná 
~.hz?ost k, jed? é stol.ici, není-li vůbec zákonem vyloučena. Proti usne, 
se~~m obzal?br:lh~ ~en.atu" ~terými se zamítá návrh žalobcův, aby b 10 
nanzeno vysetrovaDl, Je pnpustná stížnost i tehdy, když byla vynes:na 
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hhíallJbnJm senátem v druhé stolici. Proto v tomto případě, v němž v první 
Y:'sloHcl rozhodoval vyšetřující soudce, byla sice přípustná stížnost k vrch

soudu o avšak proti rozhodnutí tohoto soudu další stížnost je nepří-
Byl~ proto stížnost náhradního soukromého žalobce odmítnuta 

§ 380, odst. 3a § 389, odsl. r tr. ř. jako zákonem vyloučená. 

čís. 5872. 

Obsloužil-li vinulk po 14. hodině den před volbou několik osob po
<dállÍffi alkoholického nápoje, jde

O 

o činnost opétovanou a je dán podklad 
závěr, že podával v zal<ázané době alkoholické nápoje. 

(Rozh. ze dne 9. dubna 1937, Zrn IV 161/37.) 

Ne j vy Š š í s o u d přezkoumav trestní věc proti obžalovanému pro 
o,',,'or'" podle §§ 32 a 58, J, Č. 7 zák. čís. 123/1920 Sb. z. a n., odmítl 

zmateční stížnost obžalovaného, pokud uplatňovala důvody zmatečnosti 
podle § 385, čís. 1 a) a 3 tr. ř. 

Z důvodů: 

Prováděje důvod zmatečnosti podle § 385, čís. I a) tr. ř., tvrdí stěžo
vatel že nebylo prokázáno, že by byl v kritické době, t. j. po 14. hodině 
dne 18. května 1935 (§ 32 zák. čís. 123/1920 ve znění vyhlášky čís. 98/ 
1935 Sb. z. a n.) podával hostům v krčmě svého tchána Z. alkoholické 
nápoje nebol' prý svědek F.nemohl potvrditi, že by byl viděl, že on (ob
žalova~ý) někomu nápoje podával; sklenice, které svědek na stole viděl, 
zustaly prý na stole státi ještě od dopoledne. 

Těmito námitkami neprovádí však stěžovatel uplatňovaný hmotně
právní důvod zmatečnosti po zákonu, totiž ve shodě s ustanovením § 33, 
Gdst: 3 por. nov., podle něhož je nejvyšší soud povinen založiti své roz' 
hodnutí o věcných důvodech zmatečnosti na skutečnostech zjištěných od
volacím soudem. Tento však zjistil, že obžalovanÝ v kritické době obslu
hoval hosty v hostinci svého tchána a že hosté v době okolo 22. hodiny pili 
ve jmenovaném hostinci pivo. Avšak ani v té části, v níž stěžovatel uplat
ňuje tento důvod zmatečnosti námitkou, že se k naplnění skutkové pod
staty přečinu, jímž byl stěžovatel uznán vinným, vyžaduje činnost obchod
nická a že nestačí, když někdo někomu podá jednu sklenici piva, není 
zmateční stížnost provedena ve shodě s uvedeným ustanovením § 33, 
odst. 3 por. nov., když je zjištěno, že obžalovaný obsloužil více osob, tedy 
že šlo o činnost opětovanou, čímž je také dán bezpečný základ pro popí
raný právní závěr, že obžalovaný v den před volbou po 14. hodině po 
dával alkoholické nápoje. Tato část zmateční stížnosti byla proto podle 
§ 434, odst. 3 tr. p. odmítnuta jako zákonem vyloučena. 

čís. 5873, 

Odvolaci soud zavinil zmatek podle § 384, čís. 4 tr. ř., rozhodl-Ii je," 
o provedení odvoláni (jež odmltl jako opožděné), nerozhodl však o 00

0 

voláni, pokud bylo včas ohlášeno. 
(Rozh. ze dne 9. dubna 1937, Zrn IV 177/37.) 
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N e j vy Š š í s O U d, přezkuomav trestní věc proli A. a 

vanému pro přečin padělání veřejné listiny, zmateční ~;~:~~~fJt~~~~ ného C. a obhájce odmíi!; z úřední moci z důvodu 
§ 384, čís. 4 tr. ř. zrušil rozsudek pdvolacího soudu v části 
obžalovaného A. a obžalované B. a uložil vrchnímu soudu, aby 
nal a rozhodlo odvolání obžalovaných A. a B., jakož i veřejného 
co do těchto dvou obžalovaných; zmateční stížnost obžalovaných A. a 
a jejich obhájce poukázal na toto rozhodnutí. 

Z důvodů: 

Při přezkoumání věci z úřední povinnosti co do obžalovaných A. a 
shledal nejvyšší soud toto: 

Odvolací soud odmítl odvolání obžalovaných A. a B. jako 
s odůvodněním, že rozsudek soudu první stolice, v 
obžalovaných vyhlášený, byl jim doručen dne 3. června 1936 
dne 2. června 1936), kdežto ohlášení odvolání bylo podáno na 
teprve dne ll. června 1936, tedy po uplynutí zákonné lhůty. 

Podle obsahu spisů konalo se hlavní líčení v nepřítomnosti vu.ca"ll"" 

vaných A. a B., ale v přítomnosti jejich zvoleného obhájce dne 17 .... ~-~~, 
1936 a dne 20. března 1936, tedy ještě před doručením rozsudku 
obžalovaným a proto včas, bylo ohlášeno odvolání těmito ob;,alov,tn 
co do viny a trestu. 

Odvolací soud rozhodl o odvolání podaném na poštu dne ll. června 
1936, ale odvolání co do viny a trestu, podané dne 20. března 1936, 
vůbec nevzal v úvahu a neučinil je předmětem svého rozhodování. 

Tímto postupem odvolací soud uznalo věci, jejíž vyřízení spadá do 
oboru jeho působnosti, že do oboru jeho působnosti nepatří, a tím za'vinil 
formální zmatek podle § 384, čís. 4 tr. ř. Podle § 384, posl. odst. tr. ř. 
třeba tohoto zmatku dbáti z úřední povinnosti a proto nejvyšší soud 
rozsudek odvolacího soudu v části týkající se obžalovaných A. a B. a 
žil vrchnímu soudu, aby v rozsahu zrušení rozsudku ve věci znovu jed
nal a rozhodl. - - -

čis.5874. 

Podepsal-Ii pachatel na směnce jména ručitelů s jejich 
avšak zatajil tuto okolnost vlastniku směnky, jemuž ji odevzdal ke 
svého již před tím vzniklého dluhu, aniž se postaral o to, aby rl1c'itp.p 
nenamltali neplatnost oněch podpisů na směnce, dopustil se nikoli pod
vodu podle § 50 tr, nov., ale' úvěrového podvodu podle § 384 tr. zák. 
~~ 

(Rozh. ze dne 13. dubna 1937, Zm IV 67/37.) 
f 2. -;'-;-:"~:·it~-<~--;<:W~ 

N e j vy š ší s o u d, přezkoumav trestní věc proti obžalovanému' 
pro zločin podle §§ 401, 403, čís. I tr. z. a j., vynesl rozsudek, jímž za
mítl zmateční stížnost obžalovaného a jeho obhájce, pokud uplatňovala 
důvody zmatečnosti podle § 384, čís. 9 a § 385, čís. I a) tr. ř.; z úřední 
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.' . f z důvodu zmatečnosti podle § 385, čís. I b) tr. ř. zrušil roz,sll
povl:l~~;acího soudu ve výroku o kvalifikaci trest~~ho činu, y?psaneho 
cek b. I obžalovacího spisu, a kvahflkoval tento cm Jako precm podle 
v do e . 
§ ... 384 tr. z. Zd' d . II vou: 

DO d zmatečnosti podle § 385, čís. I a) tr. ř. uplatňují stěžovat~lé 
.trO že v činu obžalovaného není obsažena skutková podstata pre

~.áml {~~~odu podle ~ 50 ~r. nov. a § .3~0, tr.}. Pon~vadž stěž?vatelé 
ctnU Pt a' ml·tkou spo]ih navrh na zprostelll obzalovaneho od obzaloby, 
S tou on. tv ,... b· I 'h · .' že' v uvedené námitce je obsazeno rzem, ze cm o za ovane o 
Jezrejmo, ,.' T t ' . • k I' , vu'bec trestnym cmem. en o nazor je vsa my ny. nent • . 

Nelze sice souhlasiti ani s názorem odvolacího soudu, ze tu jde podle 
· ... t.ne'ho skutkového stavu o přečin podvodu podle § 50 tr. nov. a § 380 
ZjlS e • 'h 'b t t' f . z. A však čin obzalovane o nem ez res ny. . ' 
r. podle skutkových zjištění odvolacího sou~u odev~dal ob;alov~ny 
M-ovi na krytí svého dluhu. u neh,o n~lPrve puvodm a 
ozději prolongační sn:;ěnku ~~ I ;000 Ke, na ~te~ych. sam pode.l?sa!, a. to 

p. ny'm rukopisem jmena rucltelu N. a O., pn cemz mu zatajil, ze hlo 
fUZ .'. It •• 
sami nepodepsah smenky v as norucne. , . ' .' • 

Odvolací soud správně uznal, že se obžalovany dopushl IsÍlve us~oc
nosti, neboť i když O. ~ N. podl~ zji,štění ody?l~cího soudu ob~alovanem,u 
dovolili aby jejich jmena na smenkach, o nez slo, podepsal, prece~ hle~hc 
k tomu' že podepsání cizího jména na směnce je podle § 102 smen. zak. 
(zák. čís. 1/1928 Sb. z. a n.) nepla!né, a ~e .M .• o tomto s~utk?v~mstavu! 
který byl pro jeho práva podstatny, n.eve~el, 810 ,tu o. us.kocl!~ ~vedem 
ir omyl, což plyne též z dalšího chovám obzalovaneho, jenz SVU] c~n. opa
koval a potom se nepostaralo to, aby O. a N. neplatnost podpISU na 
směnce nenamítali. 

Avšak odvolací soud mylně podřadil čin obžalovaného pod ustano
vení § 50 tr. nov. a § 380 tr. z., neboť scházejí tu další náležitosti tohot~ 
trestného činu, totiž, že se, obž,alov~ný pc:dvodu ~opusti; pr?to, aby so~.~ 
aneb jinému opatřil bezpravny ma]etkovy prospech a hm Jemu nebo Jl 
nému způsobil majetkovou škodu. y.' 

. Podle skutkových zjištění odvolacího soudu neslo obzalovanemu O to, 
aby vylákal na poškozeném 1.000 Kč, nýbrž jen o to, a~y směnkou kry I 
už pře d ti m v z n i k I.ý d I,u h a a.b y o ~ dr z e ~ pro, d I~u
žen í úv ě r u. Jiného majetkoveho prospechu obzalovanr ze ~veh~ .cmu 
neměl dosíci a ani jinou škodu než odložení placení nechtel ZpUSOhlh. , 

čin obžalovaného má býti tedy správně podřaděn .pod us~anovem 
§ 384 tr. z., jehož náležitosti jsou tn dány, neb.oť obzalov.an~ ~st~vou 
úskočností uvedl M. v omyl, aby si o,d něho op<l;tri! prodlou~em u~eru. 

Důvod zmatečnosti podle § 385, Č1S. I a) tr. r. byl t~d~ tez nepr~vem 
· uplatňován a proto byla zmateční stížnost, pokud upl~inuJe ten..t0 duv~d 
zmatečnosti jakož i důvod zmatečnosti podle § 384, C1S. 9 tr. r., zamit-
nuta podle 1. odst. § 36 por. nov. . 

Avšak z toho, co bylo uvedeno, plyne, že. rozsudek odvolasího s~udu 
je dotčen zmatkem podle § 385, čís. lb) tr. r., a to v neprospech obzalo-
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vaného, poněvadž přečin podle § 384 tr. z. je mírněji trestný než 
podvodu podle § 50 tr. nov. a § 380 tr. z. Proto bylo tohoto důvodu 
tečnosti! který nebyl ve zmateční stížnosti uplatňován, dbáti z úřední 
vmnosl! podle pos\. odst. § 385 tr. ř., rozsudek odvolacího soudu ve 
roku o kvalIfikaci zrušiti na základě 1. odst. § 33 por. nov. a trestný 
podřaditi pod ustanovení § 384 tr. z. 

čís. 5875. 

Znela-Ii obžaloba a rozsudok súdu prvej stolice na zločin k,,"ň,.'. 
kvalifikovaný podľa odst. 2, čís. 3, § 49 tr. nov. a neuzná-li odvolal 
súd na túto kvalifikáciu, je preca povinný kvalifikoval' krádež za 
podl'a § 338 tr. zák., jestliže sú zistené zákonné podmienky 
fikácie, lebo táto kvalifikácia nie je ťažšia než tá ktorá bola upllatřiov:aná 
obžalobou. ' 

(Rozh. zo dňa 13. apríla 1937, Zrn IV 202/37.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti A. a spo\. pre zločin kfi~~~t~ 
vyhovel zmatočnej sfažnosti verejného žalobcu uplatňovanej z ( 
~matočnosti podfa § 385, čís. I b) tr. p., a roz;udok vrchného súdu 
sil podfa § 33, odst. I por. nov. ČO do kvalifikácie v čiastke pokiaf 
obžalovaného A. bol kvalifikovaný len ako prečin krádeže p~dfa § 
tr. z. a § 48 tr. n., a kvalifikoval trestný čin tohoto obžalovaného ako 
čin krádeže pod~a §§ 3~3, 338 tr. z. v znení § 3 zák. č. 31/1929 Sb. 
z. a n., k!ory spachal ob~alovaný tak, ~e, byvši pre krádeže viackrát po· 
po!res.tany, a od vykonama trestu, ktory predchádza poslednému prípadu 
kra~ez~, net;plynul? ešt.ě 10 rokov, vykonal trestný čin vo výroku rozsudku 
krajskeho sudu oplsany. - - -

Z dovodov: 

Proti rozsudku odvolacieho súdu podal zmatočnú sťažnosť len verejný 
žalobca z dovodu zmii!očnosti podra § 385 čís. lb) tr. p. preto že odvo
lací súd čin obžalovaného A. kvalifikoval 'len ako prečin krád~že podf a 
§§ 333 tr. z. a 48 tr. n. a nie ako zločin krádeže podfa §§ 333 338 tr z 
v znení § 3 zák. čís. 31/1929 Sb. z. a n. Zmii!očnej sťaž~osti nefz~ 
odopreť úspech. 

• Na A. bola štátnym zastupiterstvom podaná obžaloba pre zločin krá· 
deze .podra .§ ~~3 tr. z. ~. § 49, odst. 2; čís. 3 tr. n., ktorý vraj spáchal 
lak, ze, zabyvaJuc sa po zlvnostensky kradežami na jar 1934 v M. odňal 
z drženia a bez svolenia N. zlatý dukát v cenť 900 Kč teda cudziu vec 
hnuternú v hodnote vyššej než 500 Kč, nižšej však než' 2.000 Kč r,reto 
aby si ju bezprávne privlastnil. ' " 

Prvostupňový súd zistivši, že obžalovaný bol pre krádež sedemkrát 
trestaný, kvalifikoval jeho trestný čin súhlasne s obžalobou. 

Odvolací súd vynechal z rozsudku prvostupňového súdu tú kvalifiká' 
ciu trestného činu, že sa obžalovaný zapodieval krádežami po živnosten
sky a, hoci pfijal za zistené, že cena obžalovaným odcudzeného dukátu 
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,'." revyšovala 500 Kč, bola vš~k r;ižšia n~ž 2.000 Kč a že obžalovaný bol 
.~ rokoch 1924:-1926 pre kr;;deze 5nkrat trest~ny a tr.esty hež odpykal, 
pominul kvahflkovaf trest~yc!? obzalovaneho Jako zlocin ,krádeže podra 
§§ 333, 338 tr. z. a §.3 7ak. CIS. 31/1929 Sb. z. a n. z d o vod o v, ž e 
na túto kvallflkaclu nebola obžaloba podaná. 

S názorom odvolacieho súdu nerze súhlasiť. 
Podra ustanovenia § 325 tr. p. nesmie súd učiniť predmetom svojho 

rozsudk? len ta kj čin, p~e ~torý nev,zniesol ~alobca obžalobu, čo do 
kvalifikacle nem vsak vlazany navrhom zalobcovym. 

podra vyšeuvedeného bola na A. podaná obžaloba pre krádež veci 
hnuternej v cene n~d 500 Kč, kyal!fikovanú i podra odst. 2, čís. 3 § 49 
tr.n. Znela teda obzaloba na tenze cin a len na prísnejšiu kvalifikáciu než 
jekvalifikácia podra § 338 tr. z. v znení §3 zák. čís. 31/1929 Sb. z. 
a n. pri čom v dovodoch obžaloby bolo i uvedené, že obžalovaný bol pre 
krádež viackrát trestaný. 

Keďž~. však. odvola~í sú~ z rozsudku.prvostupňového súdu, ktorý kva
lifikoval cm o,bzalovaneho suhlasne s obzalobou, vynechal kvalifikáciu, že 
óbžalovaný zapodieva sa krádežami po živnostensky, ale súčasne zisti!, že 
obžalovaný bol pre krádeže v rokoch 1924-19'31 viackrát trestaný že 
tresty odpykal a že od vykonania trestu, IdorV pre'dchádza poslednému 
prípadu .krád.e.že, neyplynul~ ešte 1 O ro~ov a že cen!l odcudzenej hnuter
nej vecI Je vySSla nez 500 Kc pn tomto cIne, na ktory znel a obžaloba mal 
sám čin obžalovaného podra zákona kvalifikovat', teda i podra § 338 'tr. z. 
v znení § 3 zák. čís. 31/1929 Sb. z. a n., keďže v súdenom prípade nešlo 
o ťažšiu kvalifikáciu, než na klorú uznal súd prvostupňový. 

Keď prez to kvalifikoval odvolací súd čin obžalovaného len jako pre
tin krádeže podra § 333 tr. z. a § 48 tr. n. mýlil sa a zapríčinil tak zma

, tok podra § 385, čís. 1 b )tr. p. 

čís. 5876. 

Dolus podle § 1 tr. zák. předpokládá, že tu není skutečnosti vyluču
jicích u pachatele jednak schopnost poznati bezprávnost zamýšleného 
skutku, jednak svobodu vůle; žádná z obou těchto sfér duševního života 
pachatelova nesmí býti porušena, aby bylo lze čin přičítati pachateli 
k vir;ě; zlý úmysl byl by vyloučen, týkala-li by se vada vytčená v § 2 
tr. zák. [a)-c)] byť i jen jedné z obou subjelctivnich složek činu roz-
poznávací a rozhodovacl (určovaci). ' 

(Rozh.ze dne 14. dubna 1937, Zrn I 280/37.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
obviněného do rozsudku soudu mládeže, iímž stěžovatel uznán byl vinným 
provi~ění~ nedokonané zákeřné vraždy' podle §§ 8, 134, 135, I, tr. z. a 
§ 3 zak. CIS. 48/1931 Sb. z. a n. a proviněním krádeže podle § 460 tr. z. 
a.§: zákčís. 48/1931 Sb. z. a n., zrušil napadený rozsudek jako zma
lecny v celem rozsahu a vrátil věc soudu prvé stolice k novému projednání 
3 rozhodnutí. 
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Z d ů vod ů: 

Zmateční stížnost, napadající rozsudek z důvodů zmatku čís. 5, 9 
b) § 281 tr. ř., je opodstatněná. 

Zmateční stížnost brojí ve směru zmatku podle § 281, čís. 9 
proti právnímu stanovisku, jež nalézací soud zaujal, shledav oh"ini<nó' 
příčetným a zodpovědným přes obsah znaleckého posudku. Sti'7nnQ' 

padá tento výrok rozsudkový, že obviněný spáchal činy mu ťULH,'lle 
stavu příčetnosti a že je za ně zodpovědný, poukazem na to, 
opírá svůj závěr jen o rozbor sféry vědomí obviněného, p~m;,~~~ih1~~ 
podle posudku znaleckého vyřazenou sféru vůle obviněného a 
k nedostatku mravních a jinakých zábran v duševním životě ob'~iněni\b; 
vyvažujících impulsy. Vytýká takto obsahem svých vývodů, že soud 
deže neuvažoval o přičítatelnosti činů nejen s toho hlediska, ·zda 
obviněný bezprávnost svých činů rozpoznati, nýbrž také po té 
zda mohl podle správného rozpoznání své jednání i říditi, a co bylo 
ónou toho, nemohl-li tak činiti. 

Zmateční stížnosti třeba přisvědčiti, pokud dovozuje, že dolus 
§ I tr. z. předpokládá, že tu není skutečností vylučujících jednak 
nost poznati bezprávnost zamýšleného skutku, jednak svobodu' jeho 
žádná z obou těchto sfér duševního života pachatelova nesmí býti 
šena, aby bylo lze čin přičítati pachateli k vině; zlý úmysl by byl vyloucen 
týkala-li by se vada vytčená v § 2 tr. z. [a) nebo h) nebo c) I 
iedné z obou subjektivních složek činu, rozpoznávací a ro;~hcldovac 
(určovací). 

Stanovisko stížnosti je v souhlase s judikaturou, iež 
sférám jako nutným složkám přihlíží a opětovně vv"lovil:,. 
ruchy duševní je posuzovati podle toho, zda se u osoby, o 
jde, objevily příznaky toho, že není s to, aby poznala pr,)tlf.1rávn 
k němuž ji nutká pud v ní se zrodivší, ne b o říditi svou vůli a 
nání podle toho správného právního rozpoznání (rozh. čís. 
4602 Sb. n. s.), a že úplným zbavením užívání rozumu nebo stříd~lVýlli. 
pominutím smyslu rozumí zákon takové zatemnění mysli, že .l'"w:ueJ 
vůbec neschopen rozpoznati protiprávnost svého jednání a 
a svému konání směr odpovídající právnímu citu a 
(rozh. čís. 4078 Sb. n. s.). Soud nalézací k oběma 
složkám činu nepřihlížel. Z jeho závěru, že obviněný »nejednal ve ou,u,,
vém pominutí smyslů, nýbrž že jednal úmyslně a po zralém uvážení a 
pravení a na místě odlehlém a vhodném k ponoření mrtvoly« a "že 
pustil činů, za vinu mu kladených, ve stavu příčetném, a že je za ně 
povědným» je patrno, že soud mládeže sice nepochybuje o vědomí 
něného o činech chystaných a páchaných, ale že otázku svobody vůle 
provádění těchto trestných činů nechává při tom neřešenu, že se o 
složce volného rozhodování nevyjadřuje, ač nelze přece pnehlé.a
nouti, že za trestního řízení, zejména v posudku znaleckém, 
najevo okolnosti, jež s tohoto hlediska měly býti uváženy. 
rozsudek sám činí základem svého konečného závěru výroky 
něného znaleckého posudku, že obviněný spáchal svůj čin (rozsudek 
přihlíží zejména k činu ze 4. dubna 1935) pod vlivem neodolatelného pU-
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vzniklo na chorobném, úrazem způsobeném podklad~, a že !ento 
nelze klásti na roveň střídavému pominutí smyslů, Je pokladah 

ořt~chOa'lle omezení duševní činnosti a užívání vůle u osoby degenero
a stižené následky utrpěného úrazu hlavy. 

zejména tuto část znaleckého posudku, --:- je~ž ovšem. není 
POIITUJCJC poskytuje podněty k pochybnostem, kdyz prece na Jedne 

o neodolatelném puzení a' na druhé jen o omezení duševn~ 
vůle - a nepřihlédaje takto ke zmíněné podstatne 

:;:~~i~:~ubiEhli'~~í stránky činú obviněnému přičítaných, totiž svobodě vúle 
což zmateční stížnost vytýká, zatížil nalézací soud ro~

matkem podle čís. 9 a) ve spojení se zmatkem čís. 5 § 281 tr.. r. 
zproto zmateční stížnosti jako důvodné podle § 5, od,st. .. ~ zak. 

3/1878 ř. z. ve znění zák. čís. 56/1935 Sb. z. a n. vyhoveh JIZ v n~: 
, . e' poradě rozsudek zrušiti a věc vrátiti soudu prvé stohce, aby Jl vereln , 

znova projednal a rozhodl. 

čís. 5877. 

Zaviněni instalatéra podle § 43~ fr. ~k., pos!~v!l:li vadný blesko
. \. d a nesplnil-Ii tím svou smlUVil1 povmnost, z~1dlti blesk.osvod ta~, 
~o bylo nebezpečihrozici z úderu blesku zmenseno na mtru co nej

y., 
menS1. 

(Rozh. ze dne 14. dubna 1937, Zm II 576/36.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížn~st 
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel uznan 
vinným přestupkem proti bezpečnosti těla podle § 431 tr. z. 

Z d ů vod ů: 

S hlediska důvodu zmatečnosti podle čís. 9 aj § 281 tr. ř. na~ítá stíž
nost, že ve zjištěném jednání obžalovaného byJa nepr~ve~ ~h~eda~a skut: 
ková podstata přestupku podle § 431 tr. z. predp?klada!ISI,.ze :.led?am 

\ (ntbo opominutí) pachatelova po~~táv~ nebo se JIm zvetsuJe neJake n.e-
.' bezpečí, čemuž prý v souzeném pnpade tak nebylo • vzhledem k t0ll!.u~ ~e 

nebezpečí úderu blesku povstává vždycky a nepnvozuJe a. n.ezv~!suJe 
se tedy teprve domněle vadnou sbvbou hro~osvodu; Zmatecm shzn?st 
míní tím zřejmě říci, že obžalovany postavemm vadneho ble~kosvo~u jen 
neodstranil beztak již existující nebezpečí úderu blesk~, ale ~e Je hm am 
nepřivodil, ani nezvětšil. Stížnost ie zřejmě n.a scestl. Zav,az,!l-h ~e ob
žalovaný opatřiti dům M. k ochrane budovy a leh? obyvatelu pr~d skod.h: 
vými následky úderu blesku hromosvodem, bylo Jeho povm~osh, aby )eJ 
zřídil tak, aby nebezpeč!) hr?zící. z úderu blesku, by-ID zmenseno na mlru 
podle možnosti nejmensl. Tlm, ze tak opomm~1 uCI?~h, POSt~VlV .hron:o-
svod vadný a proto nevyhovujíc~ plně u~ed~?emu ucel;t,. zpu,sobll o~za
lovaný, že M. a jeho spolubydllCl, spole~aFce ~a .p~aC1 obzaloyaneho, 
obývají dům ve skutečnosti jen nedostatecne chraneny a vydal Je takto 
nebezpečí, jemuž by. vydáni nebyl!, kdyby byl, bleskosvod postavIl tak, Jak 
bylo jeho povinnosh smlouvou prevzatou. Prestupku podle § 431 tr. z. 

Trestnl rozhodnut! XIX. II 
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dopouští. se ne.jen ten, k9.0 svým nedbalým jednáním nebo 
teprve pnvozuje nebezpeSI d~sud neexistovavší, nýbrž i ten, 
zakon.~ .nebo dobrovolne prevzatého závazku povinen nelJezpei:f 
eXlstu)ICI ?dstr~mtl,. ~okr:d ~e týče zmírniti, tuto povinnost 
neplm a lIm PUSObl, ze t.;etr osoby jsou vydány nebezpečí, 
pokladanemu za odstranene, pokud se týče pokud možno 7m,',,·,,;;,:;. 
skutečnosti, vša~, ne09str~ně~ému, ba ani nezmírněnému, jak 
I v. sou~~nem pnpade; vzdy! .bleskosvod, nevyhovující vadnou Knln."r,,"" 
svemr:,ucelu, .aby b,lesky svádel do země a takto je učinil ne,'kc,dr,ýnli. 
~ezpecI hrozlC! z uderu blesku nejen neodstraňuje a nezmírňuje 
nokonce i zvětšuje. ' 
.; Obžalovaný .pak .sám. připustil,. že. provozuje instalaci bleskosvodů 
z,vnoste~sku a ze 'pr.edplsy E. S. C. cetl a tedy je znal a mohl 
podle sveho povolam a vzhledem k uvedeným předpisům 
k zamezení úrazů následkem vadného zřízení ' 
zjiště~ými úchyl~ami od t~chto předpisů, jež, byť i nebyly pn,afllsem 
konnyu;, ,Jsou p~ece senpymi směrn~cemi, vydanými řadou u ••. _"._"._ 

odbormku na základe JejIch bohatých zkušeností a vědomostí 
trckýc~, vydává M-a a jeho spolubydlící nebezpečenství života 
?ebo t,:lesné b~zpečnosti. N alézací soud tedy nepochybil podřadi~ zUštfulv 
cm obzalovaneho. pod skutkovou podstatu přestupku podle § 431 

čis. 5878. 

Ke skutkové podstatě zločinu nablzení se ke křivému svědectví 
§§ 197, 199 II) tr. zák. se vyžaduje, aby se někdo ke křivému S~~~:;~~2 
nabízel s o u dll; nestačí proto nabídka ke křivému svědectví 
pouze osobě so u k r o m é. 

(Rozh. ze dne 15. dubna 1937, Zrn I 295/37.) 

N e j.v 'j š~) s o u d r:zn~l jako soud zrušovací po ústním líčení 
o z~atecm strznostr g.eneralmm prokurátorem k zachování zákona 
da~e do r2~s~dku ~raj,ského soudu, jímž byl obžalovaný uznán vinniT,'n.' 
zlocmy verejneho nasl!1 podle § 98 lit. b) tr. z. a podvodu podle §§ 
199 a) tr. z., takto pravem: 
. ~ozsud~.em krajského soudu, pokud jím byl obžalovaný A. uznán 

vmnym zlocmem podvodu podle §§ 197, 199 a) tr. z., porušen byl zákon 
v ustaJ1~venísh .§§ 19:, 199 a) 3f. z'i tento rozsudkový výrok se jako 
zmatecny zrusule ve vyroku o vme a dusledkem toho i Ve výroku o trestu 
a ve výr2cíc~ s tím souvisících až na výroky o ztrátě práva volebního 
~ o zap~ctellI vazby a na výrok o náhradě nákladů řízení trestního a ob. 
za~ovany os,:obozuje se podle § 259, čís. 2 tr.ř. od obžaloby vzneseué 
nan 'pr? zl~cm podvodu.Rodle §§ 197, 199 a) tr. z., jehož se prý dorr:slll• lIm, z~ se dne 3. r1]na 1933 v N. ucházel u P. o křivé svědectví 
jez mel P. pred soudem vydati, resp. P-ovi křivé svědectví nabídl ' 

Důvody: 

Rozsu?,kem ~raj~kého ~oudu byl, obžalovaný uznán vinným, že 
LP-ovl pnmo a usme vyhrozoval trestmm udáním a usvědčením u soudu 
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úmyslu, aby na ohrožeuém vynutil zaplacení 4.000 Kč, ph čemž 
bvla způsobilá vzbuditi důvodnou obavu, 2. že se nabídl P-ovi 

.... ··.···É~l~~~~.~~·svědectví, jež se mělo před soudem vydati, čímž spáchal ad I 
. veřejného násilí vydíráním podle § 98 lit. b) tr. z., ad 2 zločin 

odvodu podle §§ 197, 199 a) tr. z. 
l' Tento rozsudekna?yl ~rávní moci, ježto se obžalovaný vzdal vý
lovně opravných prostredku. 
s Uvedeným rozsudkem byl však porušen zákon v ustanoveních §§ 197, 
199 a) tr. z. 

Nalézací soud ve skutkovém vztahu zjistil, že P. v srpnu 1933 za
chytil osobuím autem na silnici povoz a nato auto zastavil, aby se pře
svědčil co se stalo. V tom přijel obžalovaný a řekl P-ovi, aby jel dále, že 
senic ~estalo. Nějaký čas nato přišel obžalovaný k P. a říkal mu, že P. 

oškodil tehdy povoz i auto a že když mu dá 4.000 Kč, že on (I. j. ob
~alovaný) u sOLld~ řekne, ž~ nic n~ví, že se mý1i! a že.to.ne?yl P. Při tom 
obžalovaný vyhroz oval P., ze kdyz mu 4.000 Kcneda, ze relme u soudu, 
že náraz zavinil on, což ho bude státi 20.000 Kč, že prý zranil ženu 
i koně. . 

V tomto zjištěném skutkovém ději shledal nalézací soud mimo skut
kovou podstatu zločinu veřejného násilí vydíráním podle § 98 lit. b) 

. tr. Z., ještě i ~kutk~vou.podstatu.~loč~nu'po~v?du podle §~ 197, 199.a) 
tr. Z., při čemz !1a.lez~cl s.oud svu! pravn~ zaver .co. do p,osleze uveden~h~ 
zločinu odůvodnuje hm, ze se obzalovany skutecne uchazel uP. o křlve 
svědectví a že svědectví mělo býti křivé, ježto o případu uebylo zahájeno 
žádné vyšetřování a ježto obžalovaný řekl nejprve P. po příhodě, že se 
nic nestalo, ale pak si věc rozmyslel a říkal, že došlo zaviuěním P. 
k nehodě. 

Avšak uvedená a v rozsudku nalézacího soudu obsažená skutková 
zjištění nepřipouštějí právní závěr nalézacího soudu, pokud soud v nich 
shledal skutkovou podstatu zločinu podvodu ve smyslu §§ 197, 199 a) 
Ir. z. a to ať již nabízením se ke křivému svědectví (jak se uvádí v roz
sudk~vém výroku) neb ucházením se o křivé svědectví (jak se uvádí 
v rozsudkových důvodech). Skutková podstata ucházení se o křivé svě
dectví je vyloučena již tím, že se podle rozsudkového ziištění obžalovaný 
sám nabízel, že něco před soudem dosvědčí, tedy nežádal sám nikoho, 
aby před soudem jako svědek vypovídal. Ve zjištěném jednání obžalo
vaného spočívajícím v tom, že se pouze P-ovi, tedy osobě soukromé, 
nabízei ke křivému svědectví, nelze pak shledávati nabízení se ke křivému 
svědectví ve smyslu §§ 197, 199 a) tr. z., neboť ke skutkové podstatě 
trestného činu v cit. místě zákona uvedeného se výslovně vyžaduje, aby 
se nabídka ke křivému svědectví stala s o u d u, jak plyne z jasného 
znění § 199 a) tr. z.: » .... nebo když se někdo ke křivému svědectví 
soudu nabídnul« - wenn ein falsches Zeugnis gericht1ich angeboten oder 
abgelegt wurde. - Nestačí proto pouhá nabídka ke křivému svědectví, 
učiněná pouze vůči osobě soukromé. (Srov. Altmann I, str. 568, Finger 
II, 623). 

Shledal-li nalézacÍ soud, ač zjistil, že se obžalovaný nabídl ke křivému 
svědectví pouze soukromé osobě a nikoli též soudu, v takovéto nabídce 

ll' 
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skutkovou podstatu zločinu podle §§ 197, 199 a) tr. z., porušil zákon 
v citovaném jeho místě a zatížil v tom směru rozsudek zmatkem podle 
§ 281, čís. 9 a) tr. ř. 

Tímto porušením zákona utrpěl obžalovaný zřejmou újmu, ježto na
lézací soud vzal za přitěžující okolnost souběh dvou zločinú, takže ne
správné odsouzení pro zločin podle §§ 197, 199 a) tr. z. mělo vliv na 
výměru trestu uloženého s výslovným poukazem na § 34 tr. z., a to v ne
prospěch obžalovaného. Bylo proto právem uznati tak, jak uvedeno 

čís. 5879. 

Zločin podle § 149 tr. zák. nelze přičitati, může-Ii pokládati pachatel 
za jisté, že dítě bude v nejbližší chvl\i nejen nalezeno, ale také zachrá
něno, a že je tudíž nebezpečí života dítěte právě tak vyloučeno, jako 
kdyby zůstalo dále v ochraně pachatelově. 

(Rozh. ze dne 16. dubna 1937, Zrn 11 179/37.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
obžalované do rozsudku krajského soudu, jímž byla stěžovatelka uznána 
vinnou zločinem odložení dítěte podle §§ 149, 151 tr. z., zrušil napadený 
rozsudek jako zmatečný a vrátil věc nalézacímu soudu, aby ji znovu pro
jednal a o ní rozhodl. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnosti, uplatňující důvod zmatečnosti podle § 281, čís. 9 
[správně li!. a)] tr. ř., nelze upříti oprávnění. 

Odložením dítěte se rozumí jeho dopravení na takové místo nebo jeho 
0puštění na takovém místě, kde může a podle úmyslu pachatelova má 
býti dítě vydáno v nebezpečenství smrti neb aspoň jeho záchrana pře
nechána náhodě. I v druhém případě počítá pachatel s možností, že 
k záchraně snad nedojde. To platí také v mírněji trestném případě § 151 
tr. z., kde bylo dítě odloženo na místě obyčejně navštěvovaném a takovým 
způsobem, že se dalo důvodně očekávati, že bude brzy zpozorováno a za
chráněno. Z toho vysvítá, že ani pouhá důvodná nad ě i e, že odložené 
dítě bude v nejbližší chvíli nalezeno a zachláněno, ani skutečná jistota, 
že by musilo býti v nejbližší chvíli n a I e z e n o, nevylučuje nebezpečí, 
jemuž čelí ustanovení § 149 a násl. tr. z., není-li zároveň jistoty, že ten, 
kdo dítě najde, se ho také ujme. Z toho však s druhé strany též vyplývá, 
že trestnost je vyloučena, může-li pokládati pachatel za j i s t o, že dítě 
bude v nejbližší chvíli nejen nalezeno, nýbrž také zachráněno, a že je 
tudíž nebezpečí života dítěte právě tak vyloučeno, jako kdyby zůstalo 
dále v ochraně pachatelově (srovn. rozh. čís. 1714 Sb. n. s., Miřička, 
Trestní právo hmotné, str. 333, Altmann 1., str. 381). 

Bylo-li v souzeném případě rozsudkem zjištěno, že se obžalovaná 
marně pokusila, aby její půlroční dítě bylo přijato ve výzkumně mládeže, 
že je pak při svém odchodu položila na schodech výzkumny, obávajíc se, 
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• 'e nebude moci uživiti, a že se na to vzdálila, při čemž byla již po . íó krocích zadržena měl nalézací soud tento děj přezkoumati s právního 
hl diska svrchu uvedeného. Bylo zkoumati, zda i za těchto okolností bylo 
a~ezení a zachráně~í dítěte. zůst~ven9 pouhé, ~yť i pravděp?do~n~ ná

~odě a zda si to obzalovana. t~ke uv,:domJla] Cl .'sda b~la .presve~ce~~: 
že je tu nebezpečí smrti pr~ dde vylouc.eno a z~ dlte mUSl byl! v ne]bhzSl 
době nejennalez.eno, ~ybrz. 1 zach~a1!eno. 9t~zk~ ~ ~~Io zk~umah se 
zřetelem k místmm .a. ca~ovym pomerum, pn .<:emz .zal~zl llal,me n~ t0!il' 
.. li místo činu uvmtr vyzkumny, pokud se tyce v Jakem ]inem mlstmm 
]eoměru je ono místo ~~ sc~odech k výz~umně, jaká je tam Jrekyence,. zd~ 
~in byl spáchán z~ uredmch hod!n ;?'zkumny atd. P?neva.dz nalezac~ 
soud opominul uvazoval! o souzenem Cin':; s tohoto hl~dlsk::, ]e ~apa~eny 
ozsudek stižen zmatkem podle § 281, C1S. 9 a) tr. r., shznosh pravem r • . 

uplatnovanym. 

čís. 5880. 

I když má sborový, soud za. t~, že sk~te~, kt~rý. k.I!l~e ob!,alo~a z~ 
"ínu dvěma obžalovanym, zaklada trestuy cm naleze]lcl k pnslusnosti 
porotnlho soudu jen u jednoho z obžalovaných, vyřkne svou nepřísluš
dost podle § 261 tr. ř. co do obou obžalovaných. 

I při uplatňování důvodu zmatečnosti podle § 281, čís. 6 tr. ř. třeba 
vycházeti ze skutkového stavu zjištěného rozsudkem soudu první stolice. 

(Rozh. ze dne 17. dubna 1937, Zrn 1771/36.) 

N e j v y Š š í s o ~ d jako soud zrušo,-:ací vyhověl .. z~ateční .stížnost! 
státního zastupitelstvl do rozsudku kra]skeho soudu, 11mz I. obzalovany 
A. uznán byl vinným přestupkem proti bezpečnosti těla podle § 411 tr. z., 

. spáchaným na M., 2. obžalovaní A. a B. zproštěni podle § 259, ods!., 2 
tr. ř. od obžaloby pro týž přestupek spáchaný na N., 3. a vyslovena podle 
§ 261 tr. ř. nepříslušnost nalézacího soudu co do zločinu .těžkého .poško
zení na těle podle §§ 152, 156 a), 157, odst. 2 tr. z., obzalovanemu B. 
za vinu kladeného, zrušil napadený rozsudek. ve výrocích enunciátu pod 
I. a 3. a vrátil věc soudu prvé stolice, aby o ní v rozsahu zrušení znovu 
;ednal a rozhodl. Výrok enunciátu ad 2. zůstal nedotčen. 

Z důvodů: 

Zmateční stížnost napadá rozsudek soudu prvé stolice ve výroku, jímž 
obžalovaný A. byl uznán vinným přestupkem lehkého uškození na těle 
podle § 411 tr. z., a ve výroku, jímž se nalézací soud prohlásil podle 
§ 261 tr. ř. nepříslušným, pokud jde o skutek obžalovanému B. jako 
zločin těžkého ublížení na těle podle §~ 152, 156 a), 157, odst. 2 tr. z. 

. za vinu kladený, a uplatňuje číselně důvody zmatečnosti podle § 281, 
čís. 5, 6, 7 a9 a) tr. ř. 

Uplatňování důvodu zmatečnosti podle § 281, čís. 9 a) tr. ř. je po· 
chybeno, neboť rozsudek neobsahuje výroku, že skutek obžalovaným jako 
zločin těžkého ublížení na těle podle §§ 152, 156 a), 157, odst. 2 tr. z. 

.j 

I 
I 
I 
~, 
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(zločin podle § 157, odst. 2 tr. z.) za vinu kladený není trestným 
náležejícím před soud, nýbrž kvalifikuje skutek obžalovaného 
v úvahu přicházející jako přestupek lehkého ublížení na těle podle 
tl.". z. a vyslovuje, pokud jde o skutek obžalovaného B., že se nalez'ac 
soud prohlašuje podle § 261 tr. ř. nepříslušným, protože shledává 
skutku tohoto obžalovaného zločin těžkého uškození na těle podle §§ 1 
156 a) tr. z., tedy zločin, náležející podle čl. VI, B, čís. 15 llv,wnvo,'" 
zákona k tr. ř. před soud porotní. Vývody věnovanými důvodu 
nosti podle § 281, čís. 9 a tr. ř. uplatňuje stížnost ve skutečnosti 
zmatečnosti podle §281, čís. IOa6 tr. ř., a to prvý z nich, pokud 
žalovaného A., a druhý, pokud jde o obžalovaného B., snažíc se aOVO(l!li 
že skutek obžalovaného A., nalézacím soudem jako přestupek 
nškození na těle podle § 411 tr. z. kvalifi1wvaný, měl býti správně 
fikován jako zločin těžkého uškození na těle podle § 157, odst. 2 
a že se nalézací soud prohlásil, pokud jde o skutek obžalovaného 
neprávem nepříslušným podle § 261 tr. ř., ježto skutek tohoto ob;'al,wo. 
ného zakládá zločin těžkého uškození na těle podle § 157, odst. 2< tr. 
nikoli zločin těžkého uškození na těle podle §§ 152, 156 a) tr. z. 

Na zmateční stížnosti, uplatňující hmotněprávní důvod 
podle § 281, čís. 10 tr. ř. jest, aby na podkladě skutkového stavu 
sudkem zjištěného dokazovala, že skutek, na němž se rozhodnutí 
kládá, byl nesprávným výkladem zákona podřaděn pod ustanovení 
ního zákona, jež se k němu nevztahuje. Stížnost však tak nelPo;;tupuje 
neboť opírá svou námitku, že skutek obžalovaného A., naléz,acím s(JUdlem 
jako přestupek podle § 411 tr. z. kvalifikovaný, správně měl 
fikován jako zločin podle § 157, odst. 2 tr. z., o skutkový Pft~~~l,~~~a~ 
rozsudkem nezjištěný, ba přímo vyloučený jeho skutkovými ji 
těžké ublížení, o něž tu jde, t. j. zranění pravého oka, mající v 
seslabení zraku, bylo M-ovi způsobeno obžalovaným B., kdežto obj~al(l· 
vaný A. způsobil svým skutkem M·ovi pouze jiné ublížení, jež 
lehkým uškozením na těle, spojeným s viditelnými známkami a následky, 
že nelze dokázati, který z obžalovaných způsobil M-ovi, s nímž oba 
nakládali, zmíněné těžké ublížení. Důvodu zmatečnosti podle § 
čís .. lOtr. ř. nedostává se túdíž ve vývodech zmateční stížnosti nr,)vE,delníď 
odpovídajícího zákonu (§ 288, odst. 2, čís. 3 tr. ř.). 

Důvod zmatečnosti podle § 281, čís. 6 tr. ř. není však rovněž stíž
ností náležitě proveden. Uváží-li se, že nejvyššímu soudu jako soudu zru
šovacímu jest, jak bylo vysloveno již jeho rozhodnutím ze dne 12. listo
padu 1926, Zrn II 287/26 (čís. 2538 Sb. n. s.), i při zkoumání zma
tečnosti podle § 28 I, čís. 6 tr. ř. vycházeti ze skutkového stavu rozsudkem 
soudu prvé stolice zjištěného, je zřejmo, že je též na . zmateční stížnosti, . 
dovolávající se tohoto důvodn zmatečnosti, aby dokazovala na podkladě 
skutkového stavu rozsudkem nalézacího soudu zjištěného, že se nalézací 
soud prohlásil neprávem nepříslušným podle § 261 h. ř. Stížnost opírá 
však i tuto svou námitku, že skutek obžalovaného B. zakládá zločin podle 
§ 157, odst. 2 tr. z., nikoli tedy zločin podle §§ 152, 156 a) tr. z. nále
žející před soud porotní, takže výrok nalézacího soudu o nepříslušnosti je 
pochyben, o skutkový předpoklad rozsudkem nezjištěný, ba jím vyloučen), 
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dokázati, který z obžalovaných způsobil lVI -ovi svrchu uvedené 
ublížení. - - - -

se proti skutkovým zjišt,ěním r?zsudkovým, !e zmí~ěné 
bylo M-ovi způsobeno obzalovanym B. a ze obzalovany A. 

jiné, a to lehké ušk?zení na !ěle, sl?ojené s viditel
!n;~~;;O~~~é,~I(~~;i a následky, a tím prol! skutkoven;u pre~pokladu roz

že se dalo zjistiti, který z obžalovanych ZPUSObl1 M-OVI, . 
zle naldádali, ono těžké ublížen!,. vytýká. stížnost rozsudku 

.glllecllSli:a důvodu zmatečnosti podle § 28 I, ClS. 5 tr. r. vady rozporu se 
a neúplnosti. 

Prvou z těchto vad spatřuje v to~, ž,e rozsu?ek repr~duk~je, výpověď 
. M o tom kam a kolikrát jej obzalovany A. udenl pesh do obh

.svědlcaneúplně a ~ důsledku toho nesp!ávně, uVádí;li v. r?zho~?vacic~ 
al1voae(:U pouze, že tento svědek udal, ze obzalovany A. jej udenl pestl 

nosu a pod oko. 
Snnost;, nelze upříti oprávněnost. Rozsudek uvádí skutečně v. roz

.ho.dO\,la Clcn důvodech ve zmíněném směru jen, že svědek M. udal, ze ho 
ob'žalov,my A. udeřil pěstí do nosu a pod ~koJ. z~oumá. p~k, zda těrr:it? 

býti M-ovi způsobeno uvedene tT"ke zranel!l oka,,,d?spl'::a 
. k záporné odpovědi na,tuto otázku ~ .(e.s~utkovemu zystel!:' z~ 

b' alovaný A. způsobil těmito udery M-OVI len jme, a to lehke ubhzem, 
o ~iené s viditelnými známkami a následky, a v důsledku toho ke ~kutko
t~rriu závěru že zmíněné těžké ublížení bylo M-ovi způsobeno obzaloya
!\~m B., a t~ tím, že tento ho. u~eři~ ocelovým dráte~ nebo podob~ym 
předmětem do kořene nosn, »pri ce~z o~o bylo pravdepodobne.~asaze~o 
koncem drátu (nebo podobného predmetu) «. Podle toho tvon na~ore 

. zmíněná, rozsudkem reprodukovaná výpově~ svědk~ M. po~klad u.':,a~ 
rozsudku o tom, zda lze dokázati, který, z ob~a!o.v,:nych M -OVl ono te,;ke 
ublížení způsobil a podklad skutkovych Zjlstem rozsudkem po teto 
stránce učiněných: Stížnost má však l?ravdu~ tvrdí:li, ž~ roz.sudek r~pr~
dukuje výpověď svědka M. v uvedenem smeru neuplne,. t. J. nespravne. 
Z protokoln o hlavním líčení je patrno, že svědek M. nejprve v souhlase 
s údaji jím v přípravném vyhledávání uČ,iněnými udal: »Pak. ml d3'! 
pěstí ránu A.; hm mn~ p!esně uh.odil, ne,vl.m, ale bylo to Q.atrne w.vnez 
od oka nebo do Jeho bhzkeho okoh; nebot Jen tam jsem mel podhtmy«, 
a že pak k tomu při hlavním líčení doda~~ ~ Ještě než jsen:'. zača~ ut.íkati, 
mě A. asi dvakrát uhodil rukou do obl!ceje ... ; pamatuJI se, ze Jedna 
rána A. byla na nos, druhá pod oko«. Svědek M. neudal tedy př} hlavt;ím 
líčení - rozsudek má zmiňuje-li se o jeho svědectví v uvedenem smern, 
zřejmě na mysli svěde~tví jím při hlavním líčení vydané -; p~os~ě zcela 
určitě že obžalovaný ho udeřil pouze do nosu a pod oko, nybrz uClDll ve 
skuteČnosti nahoře citované údaje. Výpověď tohoto svědka je tudíž v roz
hodovacích důvodech reprodukována neúplně a v důsledku toho ne
správně. Přihlíží-li se pak k významu, jejž rozsu~ek přikládá reprodu
k?vané jím výpově~i tohot? svědka 'pro po~~u~em ot~z~y, zda I:;e do
kazati, který z obzaJovanych M-OVI on? tezke zrane~t oka ZPUSObll, 
dlužno v uvedeném rozporu se spisy spatrovah podstatny rozpor se spIsy 
po rozumu § 281, čís. 5 tr. ř. Nelze vyloučiti možnost, že by nalézací 
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soud nebyl dospěl k uvedeným, zmateční stížností napadeným Skl1tkovi,n 
zjištěním, kdyby byl při zkoumání otázky, zda lze dokázati, který z 
žalovaných způsobil M -ovi ono těžké zranění oka, přihlížel ke 
údajům, jež M. jako svědek při hlavním líčení ve směru zde v 
přicházejícím učinil, zejména k tomu, že tento svědek mimo jiné 
udal, že neví přesně, kam jej obžalovaný M. udeřil, a že dále též 
že obžalovaný M. ho udeřil do obličeje asi dvakráte, t. j., že neudal 
zcela přesně, kolikrát byl obžalovaným A. do obličeje udeřen. 

Neúplnost podle § 281, čís. 5 tr. ř. shledává stížnost v tom že 
rozsudek neobírá při zkoumání otázky, zda lze dokázati, který ~ 
lovaných způsobil M. zmíněné těžké ublížení, skutečností v 
vacích důvodech zjištěnou, že M. byl, i když již ležel na zemi 
obžalovaným A. bit, a to do týlu a do zad. ' 

Této výtce nelze rovněž upříti důvodnost. Rozsudek nechal zmíni~noU 
skutečnost při zkoumání uvedené otázky nepovšimnutou, ač ji 
pokládati za bezvýznamnou pro řešení této otázky. 

Zmíněnými vadami podle § 281, čís. 5 tr. ř. je rozsudek dotčen 
ve výroku odsuzujícím obžalovaného A. pro přestupek podle § 411 
tak i ve výroku, že nalézací soud se prohlásil, pokud jde o skutek 
lovanému B. jako zločin podle §§ 152, 156 a), 157, odst. 2 tr. z. (sorá,rn" 
jako zločin podle § 157, odst. 2 tr. z.) za vinu kladený, podle 
tr. ř. nepříslušným. 

Bylo tudíž zmateční stížnosti pro uvedené formální vady zakládající 
zmatek podle § 281, čís. 5 tr. ř. vyhověti, rozsudek zrušiti ve výroku 
odsuzujícím obžalovaného A. pro přestupek podle § 411 tr. z. a ve 
rocích s tímto výrokem souvisících a v enunciátu rozsudkovém pod 1. 
sažených, jakož i ve zmíněném výroku o nepříslušnosti podle § 261 
a věc vzhledem k tomu, že se nelze vyhnouti ustanovení nového "'"""111U 
líčení, takže nejvyšší soud jako soud zrušovaCÍ nemůže ve věci 
rozhodnouti, vrátiti soudu první stolice, aby o ní v rozsahu zrušení znovu 
jednal a rozhodl, aniž bylo třeba obírati' se i dalšími vývody stížnosti, 
věnovanými důvodu zmatečnosti podle § 281, čís. 5 tr. ř. 

Zaujme-li soud první stolice, jemuž se bude věcí znovu obírati, znovu 
stanovisko, že lze dokázati, který z obžalovaných způsobil M -ovi těžké 
ublížení, spadající pod ustanovení § 156 a) tr. z., bude mu vyřknouti 
svou nepříslušnost podle § 261 tr. ř. co do skutku obou 
kvalifikovaného obžalobou za zločin těžkého uškození na těle 
§c 152, 156 a), 157, odst. 2 tr. z. (správně zločin podle § 157, , 
tr. z.). (Rozh. čís. 624, 1286,3235 víd. sb.). 

čls.5881. 

Vylákal-li vinník I'stivou úskočnosfou na poškodenom podplsanie 
zmenky nie preto, aby sebe alebo inému opatril bezprávny maietkový 
prospech a tým sposobi1 podvedenému alebo inému majetkovú škodu, 
ale len preto, aby si tak opatril od podvedeného zmenečný úver, neide 
o p<ldvod v smysle § 50 tr. nov., ale len Ol úverový podvod podl'a § 384 
fr. zák. 

(Rozh. zo dňa 17. apríla 1937, Zrn IV 77/37.) 
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N a j v Y š š i s ú d v trestnej veci pr?ti ob~alovanéI;tu pre ~Iočin pa
. súkromnej listiny atď., zmatocnu sfaznosf obzalovaneho, zalo

delanta dovode zmiHočnosti podra § 385, čís. I a) tr. p., čiastočne od
čiastočne zamietol; z povinnosti úradnej z dovodu zmatočnosti 

dra § 385, čís. I b) tr. p. zrušil rozs~dok vrch,ného súdu, pokia,r 
po t Ý čin obžalovaného bol kvahflkovany ako zlocm podvodu podl a 
t~t tr. nov. a § 380 tr. Z., a kvalifikoval čin obžalovaného ako prečin 
úverového podvodu podra § 384 tr. z. 

Z dovodov: 

Nemožno sice súhlasi{ s názorom odvolacieho súdu, že tu ide o skut
k ú podstatu zločinu podvodu podra § 50 tr. nov. a § 380 tr. z., preca ,9\ čin obžalovaného nie je beztrestný, ako to namieta obžalovaný. 
vsa b' I ' "d" '1 d podra zisteného skutkového stavu o za ovany, pOZla aJuc pos w e-

'ho o podpisanie zmenky na sumu 12.000 Kč, resp. na 9.500 Kč, pred
~~eral, že použije zmenku ako ~áruku na prevzahe kavlar~e s~olk~ "r::.«, 
asruboval, že akonáhle k~viarnu prevezme, zme~ku l~ned vra!l, co v~ak 

o prevzatí kavi~:ne neucml~, zmeI!ku !la vlacnasobne vyzvame. nevrat;1 
~rdiac, že ju zmcII, ;" skut?cuosh JU vsa~ eskontoval u akclOv~J ~pol?c
nosti pivovaru vP., Clm hladlac na to, ze pivovar podal proti vsetkým 
zmenečným dlžníkom - medzi nimi aj proti poškodenému M. - zme
nečnú žalobu na 9.500 Kč a prisl., sposobil menovanému poškodenému 
majetkovú .škodu 2.000 Kč prevyšujúcu. 

Z rychto s~u!očn~stí odvolací ~úd spr~vne d~vodil, že s~ obžalovaný 
dopustil rstiveJ uskocn~sh, ~eď pnmal posk.odeneho k p.odpl~amu a odo; 
vzdaniu zmenky predsheramm hore uvedenych okolnosh. Avsak odvolacl 
súd preca mylne podriadil čin obžalovaného pod ustanovenia § 50 tr. 
nov. a § 380 tr. z., lebo nie sú tu splnené ďalšie náležitosti tohoto. č~nu, 
to je, že obž~lovaný ~a do~usti\ podvodu, preto, aby ~ebe, alebo m~mu 
opatri! bezpravny maJe!kovy prospech a tym podvedenemu, alebo memll 
spiísobi! majetkovú škodu. 

Obžalovaný kaviarňu o ktorú sa uchádzal, skutočne aj prevzal a keď 
prez svoj srub eskontov~ním zmenky zaplatil u pivovaru pivo, učinil to 
zrejme za tým účelom, aby mu bolo použitím pos~ytnutého. zmenečného 
úveru umožnené aj prevádzanie tohoto kavlarenskeho podmku. Hradwc 
na tieto okolnosti nemožno zo zistených skutočností uzatvárať,že obža
lovaný už ab ovo nechcel alebo nemohol splnif svoje zaviazanosti voči 
poškodenému a konal v podvodnom úmysle smerujúcom naopatrenie bez
právneho majetkového prospechu a na sposobenie majetkovej škody, ale 
je ~rejmé, že obžalovanému išlo len o to, aby rstivou úskočnosfou do
siahol od podvedeného poškodeného zmenečného úveru. 

Čin obžalovaného má byf preto správne podriadený pod ustanovenie 
§ 384 tr. z. Bola preto zmatočná sťažnosť, pokiar bola založená! na do
vode zmatočnosti podra § 385, čís. I a) tr. p. apo zákone prevedná, 
v smysle 1. odst. § 36 por. nov. zamietnutá ako bezzákladná. 

. Avšak z toho čo bolo uvedené, plynie, že rozsudok vrchného súdu 
trpí v neprospech obžalovaného zmatkom podra § 385, čís. lb) tr. p., 
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pok!aY trestný čin obžalovaného bol kvalifikovaný na miest V> 

rov§e~~ÓodvOdU podYa § 384 tr. z. zločinom podvodu podY: r~g~u 
a" tr. z. Bolo preto treba tohoto zmatku ktorý nebol vo .. 
st aznosh uplatnený, podYa posl. odst. § 385' tr P dbat' z 
~lllnosÍ1, :ozsudok odvolacieho súdu vo výroku' o 'kv'llil'ik,icii 
CllldU

j
, na ~aklade § 33, odst. I por. nov. zrušit' a trestny' čin K'Valltil~Ovaj 

po a zakona. 

čís, 5882. 

Maření exekuce knihovním vkladem zákazu zcizení a z dl' , 
§ 364 c) obě. zák. na nemovitost. a uzem 

}:ro s~~tkov0!1 podstatu přečinu podle § 1 zákona o maření 
stacl, smeroval-h umysl pachatelův!, tomu aby zmařil urč't' 
~xekuce, úplné nebo částečné uspokojeni veřltele tou cestou ~ y,< 
Jde, a vzesIa-U z činu dlužníkova taková přeměna v 'eh '. !11~ 
způsobuje věřiteli obtíže, zvláště průtahy ve vydobytí] pO~I::~~ . 

o ~a tom nic nemění, že věřitel mohl tuto překážku snad Odkli:ti 
purclm ~por~m, a, zda mohl dojiti částečného nebo úplného 1 

z ostatmho Jmem dlužníkova. 

(Rozh. ze dne 19. dubna 1937, Zrn I 382/37.) 

, Ne j v,Y š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční 
o?za!ova~e~? do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel 
~.nnY7m8 precmem podle § I zák. o maření exekuce ze dne 25 května I 
C1S. r. z. . 

. Z d ů vod ů: 

§ 
2~Vžfosy nel;ze, p~isvěd~iti, ,ani pokud s hlediska zmatku čís 9 a) 

r. r. vytýka, ze nalezacl soud shledav ve zjišť' . d .. '. , žovatelově skutkovou podstatu přečinu' podle § 1 ák enet? Je nam ~te. 
objektiv ' b' kt· , z . o mar. ex ve smeru 

mm, a, su j~ lV~lm, po právní stránce pochybil poněvadž " 
;,e;Yly pr9kazano, ze obzalovaný zmařil uspokojení svého 'věřitele B PSi 
!e na, v umyslu k tomu směřujícím. Podle ustáleného rozhodováni a ze 
sovaclho sou,du ~e nevyžaduje ke skutkové podstatě podl § I . k zn~
ex. ,pafhaN~v l~~ysl, aby věřiteli vymožení jeho pohledávky z:ůbe~ ~~~. 
mozm a a o v~~ltele,r9ško~i1, nýbrž stačí, směřoval-li úmysl achatelů~ 
k ,t~rf' :by zmanl urc~ty zp,us,ob exekuce, úplné nebo částečné ~spokojení 
v~n e, e ou~esto~, ~ r;IZ praye Jd,e, ~ vzešla-li z činu dlužníkova taková 
premena v Jeho jmem, ktera ZpUSODUje věřiteli obtíže z láT'· 
ve, vydob~tí ]'ohledávky, (srovn. rozh. čís. 4795, 3112 2766 va ~ ~:rut~h{ 
[emto nal~zhtosteh plně vyhovuje zjištěné .iednání' stěžovatiiovo' ~~;;~ť 
i::Ih~~něa J~i;s~~~ ~~~~e~ s4~;~fů:~i~~~~ btz~~l~~~~~ic~:~~mso:~i~~:i ~:;;.~ 
P
e,l:Yb,kteryzio f,ak!lz zaps~ny do pozemllOvé knihy podle F, 364 c) obě z 
u o I I pro I retlm osobam a brání nejen dobrovol ," l' k' " 

nímu zcizení (srovn. rozh. čís. 11.695, 11.896, ll. ~~9~ba ~\ex~;:): 
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věřiteli znemožněno, aby ihned neb aspoň v dohledné době na ne· 
majetek dlužníkův mohl vésti exekuci vnuceným zřízením práva 

!f.f:';a~:ř~l~g2:~nl~eb!0 vnucenou dražbou. Na tom nic nemění, že věřitel mohl 
.'.. snad odkliditi odpůrčím sporem (srovn. rozh. čís. 5346 

s. a rozh. nejv. s. víd. čís. 2582 víd. sb.). S hlediska § 1 zák. 
ex. nesejde ani na tom, zda věřitel může dojíti částečného nebo 

'., •• ,.lúpln.étl~ uspokojení z ostatního jmění dlužníkova (srovn. rozh. čís. 2095, 
3112 a j. Sb. n. s.). Proto nemá významu poukaz zmateční stíž
že věřitel B. mohl vésti a skutečně vedl exekuci na služební plat 

:""'n"otehív, což napadený rozsudek arci nezjistil. V tomto směru ne· 
í však ani výtka neúplnosti podle čís. 5 ~ 281 tr. ř., nebot' jednak 
o okolnost s hlediska § I zák. o mař. ex. nerozhodnou, jednak není 

nr.otoko1.em o hlavním přelíčení osvědčeno, že při něm bylo přečteno po' 
S011kr.onleno účastníka B., které stížnost snad při tom má na mysli. 

ObS2lll tohoto podání ostatně nikterak nesvědčí ve prospěch stěžovatelův, 
tam se uvádí jen, že vymáhající věřitel, když exekuce na svršky 

bezvýsledná, poněvad7 zabavené věci byly vylučovány třetími 
osobami, a když, stěžov~tel složil vytevovací přísah~, vedl. exel~uci na 
služební plat obzalovaneho Jako zamestnance Zemskeho vOJenskeho ve· 

. íitelství, že však ani tato exekuce nevedla k cíli, poněvadž stěžovatelův 
plat byl již obstaven jiným věřitelem. 

Pro skutkovou podstatu trestného činu podle § 1 zák. o mař. ex. ne
sejde na tom, zda stěžovatel věděl, že věřitel B. bude svou pohledávku 

. exekučně vymáhati. Naopak rozhoduje jen, zda stěžovateli v době závad
ného jednání hrozila exekuce, zda si toho byl vědom a zda jednal 
v úmyslu, aby zcela nebo zčásti zmařil uspokojení věřitele, jak tento 
pojem byl výše vyložen. S tohoto hlediska je především rozhodné, že stě, 
žovatel v době, kdy svolil ke vkladu zákazu zcizení a zadlužení polovice 
nemovitosti, byl již pravoplatně odsouzen zaplatíti B. pohledávku 
9.160 Kč 95 h s příslušenstvím, poněvadž jeho opravné prostředky byly 
nedávno před tím zamítnuty, a že stěžovatel, jak rozsudek zjišťuje a zma
teční stížnost nepopírá, o tom věděl. Vzhledem k tomu ie zcela bez vý
znamu tvrzení stěžovatelovo, že právní zástupce ho lljišt'oval, že jeho 
opravným prostředkům bude vyhověno. a že stěžovatel měl za to, že po
hledávka je promlčena. Ze zjištěných skutečností, zeiména z toho, že stě
zovatel, který od roku 1929 byl spoluvlastníkem nemovitosti, v roce 1936 
a to krátce poté, kdy se pohledávka B. stala vykonatelnou, svolil k toml' 
aby v příčině polovice nemovitosti jemu patříCí byl do pozemkové knihy 
zapsán zákaz zcizení a zadlužení beze svolení manželky, nalézací soud 
bezvadně usoudil, že stěžovateli při tom šlo o to, by zmařil vymáhání po
hledávky B. Správnosti tohoto závěru není na překážku, naopak jí spíše 
nasvědčuje okolnost, zdůrazněná zmateční stížností, že k onomu vkladu 
došlo na naléhání manželky obžalovaného a její tety, která se pr,,\'" 
vzhledem ke špatné finanční situaci stěžovatelově obávala, aby nepřišla 
o peníze, které zapůjčila manželce obžalovaného. Za tohoto stavu věci 
nebylo třeba bližších úvah o tom, zda si obžalovanÝ byl vědom, že zákaz 
'zcizení a zadlužení podle § 364 c) obč. zák. brání nejen dobrovolnému 
zcizení, ale i exekuci, zvláště když se obžalovaný nedostatkem tohoto vě· 
domí v první stolici ani nehájil. 
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čís. 5883. 

Hospodářské vyzvědačství podle zákona čís. 71/1935 Sb. z. 

. ZaJ:ízení příznačná pro jablonecký průmysl jSOU~;~~~~!;r~~ jemstvlm podle § 1 tohoto zákona; mohou býti proto 
dářského vyzvědačství podle § 2 cit. zák. i speciální 
jabloneckého zboží. 

'.'ře~ětoe~ ~c~r~ny !,od~e § 2 nejsou skutečnosti, jež nelze zac:hov, 
~ taJno.sb.~ucl clzme, jez!o)SOU tam již známy; uepostačujeť pouhý 
j~~hvn! za!e~ na ozac~ovam hospodářského tajemství, nýbrž vyžaduje 
tez objektivU! zpusobdost oněch skutečnosti k vyzrazení. 
o. Zločin hospodářského vyzvědačství podle § 2 zákona jee{!~:~!:: 
cme'!l ~?l?sní~; .úmysl pachatelův musí pojmouti veškeré sl 
zak1~~~jICI oobj~ktiv~1 znaky tohoto zločinu; musí si proto pachatel 
domdi I yeskere slozky pojmu hospodářského tajemství. Postačuje 
eventuabs. 
o. Posudek ministerstva obchodu, podaný podle § 11, odst. 3 
CIS. 71/1935 Sb. z. a n., není pro soud závazný nýbrž podléhá 
přezkoumání podle § 258, odst. 2 tr. ř. ' 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1937, Zrn I 233/37.) 

oN e j V} š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční 
obza!ovane~o do rozsudku krajského soudu, jímž byl obžalovany',, llZlllU'n!. 

vmnym zlocmem nedokona~,ého hospodářského vyzvědačství podle § 
Íl. z. a.§ 2, odst. ! ;;akona .CIS. 7.1/193.5 Sl;. z. a n., zrušil napadený 
~udek Jako ~matecny a vrahl vec nalezaClmu soudu, aby ji znovu 
Jednal a o m rozhodl. . 

o ů vod y: 

Zm,:~eční stížnosti, č~selně se dovolávající důvodů zmatečnosti dl· 
§ 281, CIS. 3, 4, 9 a) tr. r., nelze upříti oprávnění. po e 

. o OI;žal.ovanéI?u se klade za vinu, že v úmyslu, aby vyzradil hospe
darske ta]emstvI ve s~ysl,! §.J, odsl. J zákona čís. 71/1935 Sb. z. a n. 
do CI:l!lY, vykonal] ,:eda, ze t~m ?hrozuje důležitý zájem veřejný, čin k~ 
skutecnemt; vykonam ho.spooda~sk~bo vyzvědačství ve smyslu § 2, ods!. I, 
al. I ~It. .zoakona .vedoucl, pr~.~emz I~ dokonání tohoto zločinu nedošlo jen 
pro prekazku odJInud v to pnslou. Cl!l, v němž odsuzuiící nález shledává 
skutkovou podstatu nedokonaného hospodářského vyzvědačství podl § 8 
!r. z. a ~ 2, odst.l .zák. čís: 71/1935 Sb. z. a n., záležel v tom, Že ob' 
zalovany prodal ]Iste ]ugoslavské firmě a pokusil se dopraviti do cizin 
(Jugoslavl~) nástro!e, je~ nalézací,~ou,d se vztahem na iablonecký prl 
mysl povazuJe za predmet hospodarskeho tajemství po rozumu § I cit 
zakona. . . 

o.' P?dle to~ot? u~tano~ení se rozumějí hospodářským tajemstvím 
~lzem" opatre~l1, predmety a jiné os~utečnosti příznačné nebo jinak vf 
znamne pro vyrobu nebo odbyt umteho zdejšího hospodářského podniku 

- čís. 5883-
173 

určitého oboru zdejšího hospodářského podnikání, jichž zachováni 
tail00sl! je v důležitém zájmu veřejném. Chráněným statkem je v SOU

o 

případě veškeré ono odvětví hospodářského podnikání, jež se 
nazývá jabloneckým průmyslem. Zmateční stížností není po
skutečné zvláštnosti jabloneckého průmyslu jsou hospodářským 

."'bi!!m,;tv im, nené'J"Olz zachování jich v tajnosti je v důležitém zájmu ve
zájmu na zachování a rozšíření zaměstnanosti, vý

sOlltěloiv(lsl! zmíněného odvětví zdejšího hospodářského podnikání 
Ostatně vysvítá již z důvodové zprávy ke zmíněnému zá· 
tvoření bylo obzvláště pomýšleno na ochranu výrobních 

taiem,;tvI jalÍlon,eck1ého průmyslu (tisk 2729 poslanecké sněmovny 1934, 

,6,8). 
Zmateční stížnost dále nepopírá, že předmětem hospodářského vy

zvědačství mohou býti též speciální nástroje; sloužící k výrobě jablonecké 
bižuterie kdyžtě právě různé charakteristické výhody a přednosti těchto 
nástrojů' podmiňují náskok onoho odvětví našeho průmyslu proti cizo
zemským výrobkům podobného druhu. 

V souzeném případě jde o otázku, zda to,co uvedeno, platí též o oněch 
nástrojích, o jejichž dopravu do ciziny se obžalovaný pokusil. Tu vrcholí 

!Jeho obhajoba v tvrzení, že nástroje stejné povahy jsou vyráběny i v ci
zině. Námitka ta byla by v případě pravdivosti závažná; zákon sice vý
slovně nevytyčuje požadavek, že musí jíti o skutečnosti objektivně tajné, 
leč vyžaduje-Ii 'Pojem hospodářského tajemství, aby šlo o zařízení, opat
l'ení předměty nebo jiné skutečnosti, jichž zachování v tajnosti je v důle
žité~ zájmu veřejném, je nasnadě, že předmětem zločinu podle § 2 cit. 
zákona nemohou býti skutečnosti, které nejsou způsobilé, aby vůči cizině 
byly zachovány v tajnosti, poněvadž jsou tam již zjevné. Při tom by 
k opodstatnění pojmu hospodářského tajemství nestačilo, že skutečnosti, 
o nichž je řeč, jsou neznámy jen v jugoslavii, avšak jsou zjevny v ostatní 
cizině, pokud se týče v jiných státech. Opačné stanovisko rozsudku je 
zřejmě mylné, kdyžtě by v takovém případě při nedostatku ingerence na 
ostatní cizinu nebylo ani možno hájiti zájem na zachování příslušné sku
tečnosti v tajnosti proti onomu území, kde dosud zjevna není. Nestačí tu
díž pouhý objekti'!ilě založenýzájein na tomto zachování v tajnosti, nýbrž 
vyžaduje se též ve smyslu právě uvedeném objektivní způsobilost oněch 

. skutečností k tomu; při čemž ovšem v oboru zmíněného § 2 cit. zákona ne
záleží na tom, do jaké míry jsou ony skutečnosti zjevny v tuzemsku. 

Připusti! proto nalézací soud právem důkaz o tom, zda se nářadí ví
deňské firmy N. skutečně neliší od nástrojů, o něž jde v souzeném pří
padě. Leč důvodně vytýká zmateční stížnost s hlediska zmatku podle 
~ 281, čís. 4 tr. ř. (nesprávně i s hlediska čís. 3), že důkaz ten byl proti 
návrhu stěžovatelovu proveden takovým způsobem, že tím bylo opominuto 
pokud se týče nesprávně použito zákonného ustanovení, jehož šetřiti káže 
podstata řízení, jímž se zabezpečuje obhajování. Návrh stěžovatelův smě
j'oval totiž k tomu, aby nástroje jmenované vídeňské firmy byly porov
nány s nástroji, o jejichž vývoz se obžalovaný pokusil. Podle § 122 tr. ř. 
mají znalci předměty ohledání - a to byly v souzeném případě i nástroje 
obžalovaného _ prohlédnouti a vyšetřiti v pří tom n o s t i s o u d -
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ní c h O s O b, pokud nejde O výjimky v § 122, odst. I tr. ř. uv,edE,n~ 
v souzeném případě v úvahu nepřicházející. Tohoto 
nebylo dbáno, neboť podle protokolu o hlavním pn~l1cem 
jen nástroje vídeňské. Nelze vyloučiti, že tato vada 
na rozhodnutí soudu působiti způsobem obžalovanému nelDřízni",,, 
(§ 281, posl. odsl. tr. ř.), neboť nehledíc k tomu, že nalézací soud 
takto možnost, aby sám věci ohledal a aby přezkoumal nález a no"",. 
vyslechnutých znalců, byl obžalovaný ve své obhajobě omezen a 
i v tom směru, že nemohl znalcům v příčině porovnání nástrojů 
drobné otázky ve smyslu § 249 tr. ř. takovým 2lpůsobem, jakým 
možné, kdyby při hlavním přelíčení byly bývaly po ruce i ony nřc,ň~,i.,; 
s nimiž měli znalci vídeňské nástroje porovnati. 

Ještě závažnějším způsobem byla pak obhajoba zkrácena tím, že 
lézací soud nevyhověl návrhu stěžovatelovu na přečtení dobrého 
profesora inž. X. Napadený rozsudek se opírá z valné části o I'mmue, 
ministerstva obchodu, podaný ve smyslu § II, odsl. 3 zák. čís. 
Sb. z. a n. Důvodová zpráva nahoře již zmíněná praví vÝi;lovni!, 
může si tento ministerský posudek vyžádati po případě 
sudků a že i pro takové dobré zdání platí u,tanovení § 118 tr. 
vysvítá, že ani takové dobré zdání ministerstva obchodu není 
soud závazné a že naopak podléhá jako každý jiný 
soudcovskému přezkoumání po rozumu ,':, 258, odsl. 2 tr. ř, 
neměl nalézací soud zamítati návrh obhajoby na přečtení posudku 
fesora inž. X., kdyžlě tento obžalovanému příznivý posudek byl 
podkladem ministerského posudku, aniž lze ovšem z tohoto PO:SUCIKU 
znati, že a jak se vypořádává s dobrým zdáním X-ovým. Tím 
na soudě, aby i přílohy a doklady ministerského posudku učinil př,edlně' 
tem hlavního přelíčení a aby podrobil svému přezkoumání z celé 
složky obžalovanému nepříznivé, tak ovšem i olcolnosti svědčící v 
prospěch (§ 3 tr. ř.). Této povinnosti nedostál nalézací soud D01lhvm 

poukazem na to, že dobré zdání ministerstva o'bchodu má za pUUKlau 

i posudek profesora inž. X., zvláště když není vyloučeno, že by 
čtení posléze zmíněného posudku byl nalézací soud snad shledal nř'ičillu,. 
k vyžádání doplnění ministerského posudku v tom směru, jake .t"novi 
zaujímá k úsudkům profesora X., a dále snad, co se týče znalců Y. a 
k postupu podle § 126, odsl. I tr. ř., a to najmě co do otázky, zda 
jaké míry jsou nástroje, o něž jde právě v souzeném případě, i v ";-,;~;, 
vyráběny neb aspoň známé a zjevné. 

Zevrubného provedení těchto důkazů bylo zapotřebí tím spíše, když 
se přihlíží k přečtenému vyjádření obchodní a živnostenské komory 
v Praze ze dne 3. října 1935. 

Bylo proto zmateční stížnosti, jejímiž ostatními námitkami se netřeba 
zabývati, za předpokladů § 5, odsl. I zák. čís. 3/1878 ř. z. ve znění zák. 
čís. 56/1935 Sb. z. a n. vyhověti v sedění neveřejném a uznati, jak se 
stalo. 

V novém řízení bude na nalézacím soudu, aby v případě, že by po 
stránce objektivní znovu dospěl ke zjištění předpokladů skutkové podstaty 
souzeného zločinu, pečlivě uvažoval o jeho subjektivních náležitostech, 
k jejichž důležitosti výslovně poukazuje posudek ministerstva obchodu. 
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v případě § 2 zák. čís. 71/1935 Sb. z. a n; jde o delikt ~o: 
úmysl pachatelův pojímati všec~ny skutecno,sh z~~lad~lICl 

:,;,hi,'khVUI no'imrwé znaky tohoto deliktu, takze '! so~zen~m I!npade po 
ektivllí nestačí vědomí pachatelovo, ze svym ]ednamm ohro-

~::~!':;~I~;žií!i rozumu § I cil. zák., tedy vědomí o škod-
ú~~ns~:c~~i:~d~~(~ellIlél\ll pro zájmy veřejné v § I ,uve~ené, nýbrž_ sa~ 
fl se i vědomí pachatelovo v tom smeru, ze hospodarske 

nlIJZl'oJ,,<omá . zavlečeno do ciziny (důvodová zpráva str. 9). Z toho 
tvlylÍpcmlyl,Sv"á'l,l že si pach~telk~uhsel v

t 
~obě čintu ~vědomiti též veškeré složky 

,'mu h o s pod a r s e o a] e m s v I. 
PO] Nestačilo by tudíž, že si obžalova',lÝ, j~k, napadený ro~~ud~k předr;o

uvědomil protiprávnost svého ]ednam, pokU? se týceJ ze byl v~~-
,h,CCT10 upozorněn na nepřípustnost, ba trestnost vyvozu onech, nastr?lU, 

udek rovněž zjišťuje, nýbrž nutno podle toho, co predeslano, 
rozS , d b' " 'd'l ikc)unaa11', zda si obžalovany voe cmu uve oml : 

a) že jde o zařízení, opatření, předI?ěty neb~.i~né skut~~~osti, jež jS?,U 
., "ne' nebo ]'inak vy'znamné pro vyrobu urClteho zde]slho hospoda,r-

Pnznac "'h 1 d" k'h d 'k' , sk'h podnikU nebo určitého oboru zde]sl o !Ospo ars e o po Ul am 

(v\~uzeném případě I. zv. jabloneckého prům~slu), , o" , 

b) že !~c~ování jich v tajnosti je (všeobecne, abstraktne) v dulezllem 

iájmU vere]nem, h ' , .. h t' t" 
c) že hledíc k tomu, co svrchu dovozeno, zac ova.m llC '!. a]nos I ]~ 

vůči cizině možné, že totiž zařízení - - - atd, nejsou v clzme obecne 
známá a zjevná, . b' k 

d) že hospodářské tajemství, o jehož ~]ožkách byla po strance su ]e -
tivní právě řeč, má býti vyzrazeno \zavlecepo).do ~Iz:ny: a , 

e) že hledíc k ustanovení § 2, l:n:to, svym ]ednamm I konkretne ohro
žuje zmíněný již důležitý zájem veremy po rozumu § 1. 

K tomu by bylo ještě jen dodati, že by samoz~ejmě sta~ilo, ~dyž ~i pa
chatel uvědomí! aspoň možnost existence uvedenych sk~t~cn?sh ,a pres to 
, dnal aniž by ho od jednání odvrátilo i nabyté přesvedcem o ]soucnosh 
]e , I' ) oněch skutečností (dolus eventua IS . " , ' , ,., 

S hlediska obhajoby stěžovatelovy bude tu, !e]mena, zap~~rebl r;~c~lve 
zkoumati, zda si byl obžalovaný v~~~om, že zvlastnosh nastr.o]u, o nez Jde, 
nejsou v cizině - podle toho, ~o ]IZ, uve~~no, niko!1 sn,a~ ]en"v J1;lgosla
vii - zjevné, a že vývozem on~ch ~ast:?]u ~y~radl p:.ave z~nzem, ?pat
ření, předměty nebo jiné skutecnosÍl, pnzna~~e ~ebo j~nak vyzna~me ~~o 
výrobu jabloneckého průmyslu, pokuds~ týce ze o',le,ch nastr~]u ~~ze 
aspoň v cizině býti užíváno k nar;o~obe:1l 31. ~av~~eUl ja.b~o~eckeho blzu
terního průmyslu, a že takto ohrozu]e dulezJly za]em vere]ny. 

Tu bude třeba, aby s hlediska s~~je~,tivníh? bylo,zh?dno~eno }jišt~í, 
že nástroje nesloužily k výrobě Z~?!! l;lIzutermho, nybrz k yy~obe st~]no
krojových součástek. Rozsudek Z]IS! u]e pod~e, d.?~reho zdam ~n~lcu po 
stránce objektivní, že každému odbormku, v c~zlpe je sna~no mo:,:e podle 
těchto nástrojů vyráběti též nástmj~ k vyroj,e ]ablon~k~~o zbozl, po~ud 
se týče z vyrobených stejnokrojovych. so~castek ~á!;'eh s nepatrnY,ml 
změnami bižuterii takže tu bylo ob]ekhvne nebezpec\, ze by se J Jgo~lav: 
ská firma mohla ~ástroji koupenými od obžalovaného snadno seznamlÍl 
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se zatajovanými vlastnostmi a zvláštnostmi jabloneckých nástrojů. 
napadený rozsudek nezkoumá výslovně, zda a pokud si obžalovaný 
toto do jisté míry nepřímé nebezpečí též uvědomil. 

čís. 5884. 

Rozhodující soud nebyl sestaven podle zákona a byl tudíž 
zmatek podle § 384, čís. 1 tr. ř., rozhodoval-Ii o činu, který spáchal 
ník ve věku mladistvém, soud ml á d e ž e, ač k zahájení trestního 
zení došlo teprve po dokonaném devatenáctém roce věku vinlník:ova 
(§ 28, odst. 3 zákona čís. 48/1931 Sb. z. a n.). 

(Rozh. ze dne 21. dubna 1931, Zm IV 101/31.) 

N e j v y Š š í s o u d, přezkoumav trestní věc proti A., 
pro provinění padělání soukromé listiny, z povinnosti úřední na zalUall1é 
důvodu zmatečnosti podle § 384, čís. I tr. ř. zrušil rozsudky obou 
nižších stolic s celým řízením a nařídil nové řízení před krajským 
dem jako soudem trestním; zmateční stížnosti obžalované a jejího 
poukázal na toto rozhodnntí. 

D ů v 0 d y: 

Proti rozsudku odvolacího soudu podala obviněná včas zmateční 
nost z důvodu zmatečnosti podle § 384, čís. 9 tr. ř. a § 385, čís. 2 tr. ř. 
Otec a zákonný zástupce obviněné ve včas podaném provedení zmateční 
stížnosti prohlásil, že souhlasí se zmateční stížností obviněné. 

Ph prozkoumání spisů shledal nejvyšší soud, že rozsudky obou niž
ších soudu jsou stiženy zmatečností, ke které je ve smyslu § 384, odst. .' 
tr. ř. přihlédnouti z úřední povinnosti. 

Podle rozsudku soudu prvé stolice dopustila se obviněná provinění 
padělání soukromé listiny podle §§ 401, 403, čís. I tr. z. a § 3, odst. I 
zákona o trestním soudnictví nad mládeží, v rozsudku tom blíže ozna
čeného, dne I. května 1932. Byl jí za tento čin uložen trest tří měsíců 
zavření podmínečně na dva roky. Obviněná se podle výtahu z matriky 
narozených narodila 2. dubna 1916 a toto datum je správně uvedeno 
1 v rozsudku soudu prvé stolice. Byla tedy v době spáchání činu mla
distvou ve smyslu § 2 cit. zákona a p r á v e mb y I její čin po mat e
r i á I n i stránce posuzován podle předpisu zákona o trestním soud
nictví nad mládeží. K odvolání veřejného žalobce se věcí zabýval soud 
odvolací. Tento změnil prvý rozsudek ve výrokt: o podmíněném odsouzení 
a toto jí nepovolil, jinak však nechal rozsudek prvého soudu nedotknutým. 

Návrh veřejného žalobce, jemuž bylo o věci učiněno oznámení 15. 
července 1935, na trestní stíhání obviněné pro zmíněný čin došel k soudu' 
(krajskému soudu) 16. července 1935 a tento soud učinil první opatření 
v této věci 8. srpna 1935, kdy vyšetřující soudce za účelem provedení 
vyhledávání ustanovil termín k výslechu svědků a nařídil jejich předvo
lání. Tím teprve bylo soudem zahájeno trestní řízení. 
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k uvedenému již datu narození obviněné je zřejmo, že 
proti obviněné bylo zahájeno až po jejím dokonaném deva-

, roce. _ ' 
. .•. . ledkem toho mělo býti ve smysl~ § 28, od.st. 3. zák?na o trestm~ 

DUs
t

. d mládeží pro říz e n 1 v teto vecI UZ1to Jen ustanovem 
.. udmc Vl na . d' '1' d . t' d so . ., d neplatí tedy odchylky uve ene v za {Dne o sou mc Vl na 
lrestmho ra u, 

~Iá~~!;' roto o věci obviněné A. rozhodovati krajský soud jako sborový 
ve ~ožení stanoveném v § 14 zák. čl. VII z roku I? 12 a mkoh~ ]ako 

•.... mládeže podle § 30 zákona o trestním soudmctvl nad mladezl. , 
. ,.' Okolnost, že se krajský soud jako soud civilní už před dok~nanym 

. áet' m rokem obviněné usnesl,yostoUP}tr .Sp1Sy o cl~llm ve~l pu· 
de~a~~nbaJy proti otci obviněné, v mz podezren1 ~yslo n~ J,evo, statmm,: 
naJs '( Iství k trestnímu stíhání - je nerozhodna, nebol hm t r e s tnI 
zastUPl e , . ' 
řízení ještě zahaJeno nebylo. . , • ' .' 

Kd • přes too věci obviněné rozhodl krajsky soud ve slozem senatu 
ládele

z 
(s jedním přísedícím), nebyl rozhod1!jící sou~ sesta~e:r podle 

m, bItím zaviněn zmatek podle § 384, C1S. I tr. r., Jehoz Je podl,; 
z~ko~~ a(§ Y384 odst. 5 tr. ř.) dbáti vždy z úřední povinnosti. Odvola.ci 

rak;; tento zm'atek neodstranil a trpí jím t~~~ i jeho ro~sudel~. ZruSl. 
sou myslu § 34 ods!. 1 por. nov. neJVYSS1 soud na zaklade Cl!. ),or· 
pr?~í~~ ~matku rozs~dky obou nižších soudů v celém. rozsahu a. n,an?!l 
ma,., nI' před kraJ'sky'm soudem jako soudem trestmm. Zmatecm shz
nove pze b 'OO't dk' I" proto 

t bviněné a jejího otce se tím stala ezpr me nou a o aza Jl 
nos o •. ., t" 
nejvyšší soud na ucmene opa rem. 

čís. 5885. 

p. OOpokladom prečinu podl'a § 314 tr. zák. je, aby bol spáchaný 
•. r alebo zločin pachatefom, ktorému nadržovat~r v~d{}rn~ poskr.ne 

precotn vo smere uvedenom v § 314 tr. zák.; kde met zlsteneho zlocmu 
pom c .. dr' 'a alebo prečinu, nemůže byt' ani precmu na zovam.., , 

Nadržovanie pachatel'ovi prestupku neni treslne po<Ha ~ 314 t~. zak: 
porušenie zákona v ustanovení § 1, odst. 2 a § 317 tr. zák.~ ked l?:ob 

red isu § 3, čís. 3 zákona čís. 75/1919 Sb. z. a n. v znem yyhlasky 
~in. Pvnútra čís. 123/1933 Sb. z. a n. a .'::fslovnému ust~ovemu § ~17 
tr. zák. uložil súd obžalovanému aj vedfa]sl trest straty prava volebneho. 

(Rozh. zo dňa 21. apríla 1931, Zm IV 223/31.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej, veci proti. obžalovanému z . preči,ntl 
podfa § 374 tr. z. vyhovel opravnemu prostf1ed,ku pre z~chovame prav
nej jednotnosti, podanému generálno,: prokur~turo~ podla § 441.tr. p., 
vyslovil, že pravoplatnými ~ozsudkaml okresneho sudu vo V. zo dn_a 31. 
októbra 1933 a krajského súdu v K. ako súdtl odvolacleho zo dna 8. 
októbra 1935 bol porušený zákon v ustanoveEJ,lach §, 1, _o,ds!. 1 a § 314 
(r. z. a§; 1, odst. 2, § 311 tr. z., ďalej § 3, C1S. 3 zak. C1S. 15/1919

12
Sb. 

Trestní rozhodnuti XIX. 
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z. a n. v znení vyhlášky ministra vnútra z 15. júla 1933, čís. 123 
z. a n. 

Podl'a § 442, odst. 7 tr. p. a na základe důvodu zmiitočnosti 
§ 385, čís. I a) tr. p. zrušil najvyšší súd citované rozsudky v celom 
sahu a na základe § 326, čís. I tr. p. sprostil obžalovaného obžaloby 
neho pre prečin nadržovania podl'a § 374 tr. z. vznesenej. 

Důvody: 

Rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný uznaný vinným pre,činlDn 
nadržovania podl'a § 374 tr. z., ktorý mal tak spáchať, »že 
októbra 1932 pri domovej prehliadke četníckou hliadkou u neho "UJJanel 
za účelom pátrania po odcudzenom sude a umelom hnojive, keď UHctUJia 
odišla do domu testinej obžalovaného, kde tento v maštali má kone, 
lovaný hliadku schválne zdržoval vo výkone a na výzvu hliadky, 
maštal' otvoril, činil tak vel'mi pomaly a s prieťahom, upozorňujúc 
meho páchatel' a, ktorý sa vtedy v maštali zdržoval, na prítomnosť 
kov a ktorý využijúc pomoci obžalovaného dvere maštale zavrel nn'vpnn" 
zásuvkou a strechou maštale a cez dvor rol'níka H. četníkom unikok 

Okresný súd vymeral obžalovanému na základe § 374 tr. z. ako 
hlavný I mesiac vazenia a na základe § 377 tr. z. vedl'ajší trest 
úradu a straty práva volebného na I rok bezpodmienečne. 

Krajský súd ako súd odvolací potvrdil obžalovaným čo do viny 
trestu napadnutý rozsudok prvého súdu. 

Obžalovaný proti rozsudku druhej stolice nepodal zmatočnej sťaž, 
nosti a jeho návrh na obnovu bol podra § 454 tr. p. odmietnutý okresným 
súdom usnesením zo dňa 7. septembra 1936, proti ktorému odsúdený . 
použil opravného prostriedku. Odsúdený uvedenými pravoplatnými roz
sudkami uložený mu trest I mesiace vazenia odpykal 14. novembra 1936. 

Prečin podra § 374 tr. z. spácha, kto pachatel' ovi alebo účastníkovi 
nejakého prečinu alebo zločinu poskytne pomoc k tomu, aby unikol úrad
nému stíhaniu, aby zmaril výsledok trestného pokračovania, alebo aby 
ostal beztrestným. 

Predpokladom prečinu podl'a § 374 tr. z. je, aby bol spáchaný 
alebo zločin pachatel'om, ktorému nadržovatel' vedome poskytne pomoc 
v smere v § 374 tr. z. uvedenom. Kde niet zisteného zločinn alebo pre- . 
činu, nemůže byť ani prečinu nadržovania. Nadržovanie pachatel' ovi 
preslupku neni trestné podl'a § 374 tr. z. 

V hore uvedených rozsudkoch nie je zislené, že onen neznámy člo
vek, ktorý bol v maštali zavretý a ktorému vraj obžalovaný svojím cho
vaním umožnil útek pred četníkmi, dopustil sa nejakého prečinu alebo 
zločinu, a preto niet podkladu pre záver, že obžalovaný zamýšl'al svojím 
chovaním poskytnúť pomoc pachatel'ovi zločinu alebo prečinu v smere 
uvedenom v § 374 tr. z. 

Keď jednako nižšie súdy vyslovily vinu obžalovaného, porušily zákon 
v ustanovení § I, odst. I tr. z., prehlásiac prečinom taký čin obžalova-. 
ného, ktorý nie je prečinom podl'a zákona, a zároveň porušily ustanove
nie § 374 tr. z., keď vyslovily, že činom obžalovaného bol uskutočnený 
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" ačkoťvek chýbal k naplneniu skutkovei podstaty tohoto pre-
~wn,' . . 
ákladný skutkovy znak. . . ď 

z bol zákon aj v ustanovellI § I, odst. 2 a §.377 i!; z., ke 
veniu § 3 čís 3 zák. čís. 75/1919 v znem vyhlasky mm. 

usta~~a 15 júla' 1933 čís 123 Sb. z. a n. a proti výslovnému usta
>'"ni1tlra z'§ 377 tr: z., ktorý ;tan;ví pre nadrž~vanie len ~tratu úradu, ulo

b' lovanému aj vedl'ajší trest straty prava volebneho. 
~.::: súdy spósobily tedy zmatok podl' a § 385, čís. I,a) tr. ~., bolo 

l:r~~a v smysle § 442, odst. 7 tr. p. tieto rozsud~y zrusd a obzalova
•• p"'- obžaloby pre prečin podl'a § 374 tr. z. sprosht na zaklade § 326, 

I tr. p. 

čís. 5886. 

Vypovědění ze země podle § 19 f) tr. zák. není pouhým zostřením 

. tresfe' proto přípustnost odvolání z výroku o vypo~ědění ze země posu
nezáýisle na podmínkách § 283, odst. 1 tr. r. 

'tmo'" 

(Rozh. ze dne 23. dubna 1937, Zm JI 206/37.) 

Ne' v Y š š í s o u d jako soud zrušovací. ;za:nítl zm~!eční stížn~st 
obžalov~ného do rozsudku krajského soudu, Jlmz hyl stez?va.tel uznan 

'm zločinem podvodu podle §§ 197, 199 a) tr. z., a zamltl]eho odvovmny .,' 
laní z výroku o vypovezelll ze zeme. 

Z dúvodú: 

Co se týče odvolání z výroku o v y p o věd ě n í z e zem .ě, hylo 
ředevším řešiti otázku, zda je toto odvolání hledíc ~ ~stanoven: ~ ~83 . fr. ř. v souzeném případě přípustné. § } 9 t~. z. uvadl »,vypoy~deUl ze 

země o vystálém trestu« j a ,k ,o z os t r ~ n 1 ,tr ~ s t u z a 1 are a Je 
nasna~ě že kdyby tu skutečne slo o pouhe zostrelll trest~, bylo by odvo
lání obž~lov'aného připnstno jen tehdy, kdyby co do hlav~:ho tr~stu nebylo 
použito' mimořádného práva zmírňovacího ~e~o. zameno~aclh.o, . neboť 
jako pouhé zostření trestu muselo by vypove.de,nl ze zeme s~ll~1t osud 
trestu hlavního. S tohoto hlediska, zdůrazneneho r?zhodnuhml soudu 
zrušovacího čís 1751 2507,2864 Sb. n. s. a 151 Vid. sb., bylo by pak 
odvolání obžal~vanéh~ v souzeném případě podle toho, co dovozeno 
o užití ustanovení § 55 tr. z., nepřípustné. . 

Leč již pouhé porovnání vypovědě~~.ze země - ?IC~tření !OYfO. post!
ženého vinníka mnohdy daleko tísnivěJslho a ?su~ne]slho nez Je sa:n yy
kon trestu na svobodě - s oněmi druhy zostrem. trest~ na ~vobode, J,ak 
jsou v § 19, lit. al-dl tr. z. vy~o~teny, ,po~kazuJe k zasadnu;lU r~~d!1~ 
mezi těmito opatřeními. O skutecne zostrem trestu. na svobode,. toltz ".'1. 
konu trestu na svobodě ve smyslu případú § 19, ht. al-dl nejde tu JIZ 
proto, že se toto opatření uskutečňuje .až.po ~ýko~,:.trestu. Na tom mc 
nemění okolnost, že i § 4 zákona o statmm vezem CIS. }~3~1931 Sb .• z~ 
a n mluví o zostření trestu samovazbou neho vypovedclllm. Skutecne 

. 12' 
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uvádí druhý díl trestního zákona, jednající o pi"ečinech a přesl.upcíc:h 
\j § 240 vyhoštění - opatření to mírnější než vypovědění, 
na část republiky - j a k o z v I á š t n í dr u n t r e stu. 
ném výkladu zákona dospělo hy se k výsledku, že by u přečinů a nřp<'''nl.,,'. 
bylo odvolání obžalovaného z výroku o mírnějším snad ono,,'on' 
o vyhoštění, přípustné nezávisle na pÍ"Ípustnosti odvolání z v',rol· .. 
Ú trestu (viz rozh. 2226, 3037 Sb. n. s. a čís. 4227 víd. sb.), niko11 
u zločinů co do těžšího a přísnějšího opatření vypovědění ze země. 
nemůže býti ún,yslem zákona, jenž zjevně vsunul vypovědění ze země 
výpočtu zostření trestu zaláře v § 19 jen z důvodů technických, n,~:;~;~te 
tím zřejmě utvořiti podstatný, nebo dokonce z:isadní rozdíl mezi' 
děním jakožto pouhým zostřením trestu a vyhoštěním ja:cožto ve;~~1:~~~' 
trestem. Ať proto literatura označuje vypovědění ze země jako 
trest (finger I, str. 750, Stoo ss, str. 222, Mihčka, Trestní právo hmotné 
str. 150, Kallab, Trestní právo hmotné, str. 102) či jako zabezpečovacÍ 
opatření (Altmann I, str. 98, Rittler, Lehrbuch, str. 231, Foltin, ." 
ziige, str. 156), - s druhým názorem se kryje i stanovisko oo,no.", 

nimo zákona z roku 1937 (§ 87) - jisto je, že tu nejde jako u 
ných zostření trestu na svobodě o pouhou modifikaci tohoto trestu, 
o samostatný zásah do lidského života, často mnohem citelnější než 
trest na svobodě, takže by nebylo důsledné, aby odvolání z třebas i většího 
zla bylo znemožněno nepřípustností odvolání ze zla menšího. S druhé 
strany nelze shledati důvodným a v povaze věci opodstatněným, aby: 
v případech, kde co do trestu na svobodě nebylo použito mimořádného 
práva zmírňovacího nebo zaměňovacího, bylo upřeno veřejnému žalobci 
právo odvolati se proto, že vypovědění nebylo vysloveno, ačkoli tu s hle: 
diska zájmů státu, společnosti a jednotlivce přicházejí v úvahu zcela jiné 
ohledy a úvahy než u trestu na svobodě, totiž hlavně ve směru zabezpečo
vacího momentu pro budoucnost. 

Jen mimochodem budiž tu ostatně poukázáno i k rozhodnutí čís. 4042 
Sb. n. S., jež pro obor § 33 zákona na ochr. rep. mluví výslovně 
o t r e s t u vy p o v ě z e n í. I celá úprava novějších zákonů v tomto 
směru (viz § 21 zák· čís. 568/1919 Sb. z. a n., § 33 zák. čís. 50/1923 
Sb. z. a n. a § 191 zák. čís. 131/1936 Sb. z. a n.) dokazuje, že naše zá· 
konodárství pojímá vypovědění ze země jako samostatné vedlejší opatření 
a nikoli jako pouhé zostření trestu na svobodě, s nímž nemá ve skuteč
nosti am nic společného. Nejlepším toho důkazem je však zákon o trest-· 
ním soudnictví nad mládeží čís. 48/1931 Sb. z. a n., kde se v § 8 trest 
zavření výslovně upravuje bez jakéhokoli zostření a kde je pak o vypově
dění nebo vyhoštění z celé republiky řeč v § 10 nadepsaném » Vedlejší 
tresty a následky odsouzenÍ«. Podobně posuzuje i § 5 nařízení čís. 598/ 
1919 Sb. z. a n·, jímž se provádí zákon o podmíněném odsouzení a pro
puštění, vypovědění s hlediska vedlejších trestů a zabezpečovacích opat
ření. 

Třeba si též uvědomiti, k jakým výsledkům by vedlo, kdyby vypově
dění bylo důsledně pokládáno za pouhé nostření žaláře. Bylo by pak 
možno toto zlo - arci jen u cizinců - uložiti jako ekvivalent za zkrácení 
trestu, k němuž došlo· podle § 55 Ir. z. pro ohled na nevinnou rodinu, 
která by ovšem byla 'vypověděním vinníka zpravidla postižena ještě hůře. 
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.' ". 10 by pak dále možno, vypo,:ěd~ní vyslo~iti podle § _ 3 zák. čís. 131/ 
13§'67 ř z. jako náhradu za zrusene ukovam v pouta, ackoh je tu zrovna 
1 l'al~o u § 55 Ir. z. zajisté pomýšleno jen na zostření výkonu trestu sa
ta~hJ po rozumu §§ 20-24 tr. z. (viz k tomu poznámku I u § 16 tr. z. 
!Ile o dání Kallaba-Herrnrítta 1933)· Výkon trestu má býti těmito pro
Vď-eJkY učiněn Citelnějším,::, to ~ případě §_?5 tr. z. jako !1áhrada za ča
s 'zkrácení trestu a v pnpade § 3zak. CIS. 131/1867 r. z. za odstrasove 
nění želez., .. - . kIt -' t-' t t Veškeré tyt? uv~hy P?ukazuj~ k ton;u, ze ja o .s u; ecna ~?S r~m res u 
_ láře u nich z moZllO predpokladah, ze procesualne musej! sdlleh osud 
~favního trestu,_přicházejí .již pojmově v_ úva_hu jen ona opatření, )e~ 

19 tr. z. vypocllává pod ht. al-dl, ponevadz jen tato opatrem zvysUJ! 
~itelnost výkonu trestu~a svobodě 3'- ~p!~ují takto úkol přísl~š~j~cí ~nsti
tucí zostření trestu, kdezto u vypovedem Jde o zlo samo~tatne, jez, P!I~tU

uje I, trestu dočasné ztráty svobody, ale na cltelnos! vykonu zmmer:eho 
lrestu nikterak nepůsobí; Izeť naopak toto samostatne zlo vykonal! az po 
'y'konu trestu na svobodě, jehož zostření je možné jen prostředky působí-v _-

dmi s o tl c'a sne. v v , v'" • v v, 

Není-li takto vypovedem ze zeme pres svoJe zaradem do § 19 Ir. z. 
podle své skutečn_é podstaty lou!'ým zo~tře!úm !~estu, ~ysvítá z _toho pro 
souzený případ, z_e odvolam _ obzaloyane~o J: pnp~stne, pokud ceh P!,ot~ 
výroku o vypovedení ze ze';11e._)e, vsak ~ecne bezduvodn:, ne?of uvaZl-I! 
se, že se obž~lovaný ~opu~Íll tez~eh_o zl_ocm~ 1?odvodu ?petovne, a ~o z po
hnutek nízkych a necestnych, pn cemz svadel ke zlocmu 1 druheho clo
věka nelze popříti že jde o vyšší stupeň zavinění a o člověka naŠemu 
práv~ímu I'ádu nebezpečného, takže nalézací soud právem vyslovil vypo
vědění ze země. 

čís. 5887. 

Zákon v ustanovení § 381, čís. 3 tr. zák. považuje za potrestanie 
výkon celého uloženého 1:;estu, a to výko~ pre~ spáchaním nov~ho tr~st
ného činu; púhe odsúdente - nech podmlenene alebo bezpodmtenene -
nie je ešte potrestanlm v smysle tohoto predpisu. 

(Rozh. za dňa 27. apríla 1937, Zrn IV 201/37.) 

N a j v y .š š í s ú d v trestne.j veci proti ?bhlovanému ~ prečinu pod
vodu vyhovel opravnému prostnedku generalne],.prokuratury pre zacho
vanie právnej jednotnosti a vyslovil, že pravoplatným usnesením kraj
ského súdu bol porušený zákon v ustanovení § 381, čís. 3 Ir. z. a § 545 
tr. p. pokíaf ním bol z dóvodu zmatočnosti podfa § 384, čís. 4 tr. p. 
zruše~ý rozsudok okresného súdu a bolo nariadené odstúpenie spisov 
štátnemu zastupitefstvu; podra § 442, posl. odst. tr. p. zrušil toto usne
senie a uložil krajskému súdu, aby va veci ako odvolací súd ďalej pokra
čoval a rozhodo! o odvolaniach verejného žalobcu a obžalovaného. , 

D ó vody: 
Rozsudkom okresného súdu zo dňa 23. ianuára 1935 bol A. uznaný 

vinným prečinom podvodu, spáchaným v máj i 1933 na M. Za tento 
čin bol mu uložený trest vazenia v trvaní lOdní ako trest hlavný a 200 Kč 
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pokuty (v prípade nevymožitefnosti ďalšie štyri dni vazenia) a 
úr~du a volebného práva na jeden rok, ako tresty vedfajšie, be;lpcldrrlie 
necne· 

K odvolaniu verejného žalobcu, podanému do nízkej vÝmery 
a obžalovaného, p()danému čo d() viny a trestu, preskúmal prvo"tu])ňcl\l' 
rozsudok krajský súd, ktotý usnesením zo dňa 8. septembra I 
pre důvod zmatočnosti podfa § 384, čís. 4 tr. p. rozsudok nrv'éhn 
a tomuto súdu uložil, aby spisy odstúpil štátnemu za,stupitef~,tvu 
důvod()v urobil tak preto, že obžalovaný bol už dva razy pre DOllVCld 
trestaný, že tedy čin obžalovaného je v smysle § 381, čís. 3 tr. z. zlo'éinom 
a že dósledkom toho prvý súd prekročil obor svojej působnosti lebo k 
jednaniu veci je príslušný súd krajský. ' 

Podl'a § 556, odst. I tr. p. nebol proti tomuto usneseniu prípustný 
žiaden opravný prostriedok a stalo sa tedy usnesenie krajského 
voplatným. 

Krajský súd, odóvodňujúc kvalifikáciu podfa § 381, čís. 3 tr. 
znal, že obžalovaný bol o d s úde n Ý I. brigádnym súďom ro"su,dkom 
zo dňa 28. apríla 1933 okrem iných trestných činov tiež pre prečin ' 
vodu k tuhému vazeniu na štyri týž dne, 2·okresným súdom rozsudkom 
dňa 7. mája 1934 pre desaťnásobný prečin podvodu do vazenia na 14 
a k desaťnásobnej pokute po 35 Kč podmienečne na jeden rok. Len 
základe toho vyslovil, že obžalovaný bol už dvakrát pre podvod DOtl·C"

taný, a učinil záver o zmienenej kvalifikácii. Tento záver je však lllVll1\': 

Podfa § 381, čís. 3 Ir. z. sa kvalifikuje podvod nehfadiac na 
spósobenej škody za zločin, keď páchatef bol už dva razy. pre no"dvrlo 
t r e s t a n Ý a keď od odpykania trestu, predchádzajúceho spáchaniu no
vého jeho klamstva, o ktoré ide v novej veci, ešte neprešlo desať rokov. 
Považuje tedy zákon za potrestanie výkon celého uloženého trestu, a to ' 
výkon p r e d spáchaním nového trestného činu. Púhe odsúdenie nech 
podmienečné, či bezpodmienečné vobec nie je ešte potrestaním v smysle 
uvedeného predpisu. 

Mal sa preto krajský súd, ktorý si opatril nielen výpis z trestného re
gistru, ale aj spisy o oboch prvých spomenutých trestných veciach obžalo
vaného, zaoberať otázli;ou, či a kedy obžalovaný odpykal tresty hore opí
sané, lebo zistenie púhych prvých odsúdení obžalovaného nestačilo za 
základ pre záver o potrestaní v smysle § 381, čís. 3 tr. z. 

Z uvedených spisov je zrejmé, že obžalovaný odpykal trest, uložený 
mu brigádnym súdom teprve dňa 31. augusta 1933, tedy po spáchaní no
vého trestného činu, a že trest vymeraný mu okresným súdom bol mu ulo
žený až po spáchaní nove súdeného činu. 

V čas spáchania trestného činu, o ktorý ide v tejto trestnej veci, t. j. 
v máji 1933, nebol dósledkom toho obžalovaný pre podvod ešte vóbec po
trestaný, takže základ pre ustálenie zločinnej kvalifikácie podfa § 381, 
čís. 3 tr· z. nie je daný a prichádza v úvahu len kvalifikácia trestného 
činu ako prečinu podvodu podl'a § 50 tr. nov. a § 380 tr. z. 

Keď prez to krajskýsúd kvalifikoval nový trestný čin obžalovaného 
za zločin, ačkofvek tu nie sú podmienky § 381, čís. 3 tr. z., a len z toho 
dóvodu vyslovil nepríslušnosť okresného súdu a nariadil odstúpenie spi-
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štátnemu zastupitefstvu, porušil zákon V práve cilovanom ustanovení 
n",dr,ise § 545 tr. p., lebo o veci, ktorá patrila do jeho oboru posob

ako odvolacieho súdu, prehlási!, že nepatrí do jeho oboru pósob
Dósledkom toho bol uznaný základným opravný prostriedok gene-
nr:~~'~;v~~~~~e,f~~~:~Ý pod fa § 441 tr. p., a bolo rozhodnuté, ako je 
,'" vo . Hfadiac na to, že rozhodnutie kraj-

,.·.·lIvt!dens'údu sa stalo porušením oboru pósobnosti, pokra-
najvyšší súd podl'a posl. odst. § 442 tr. p. 

čís. 5888. 

Pri vymeraní náhradného trestu na slobode podl'a § 8, odst. 4 zá
kona čis. 31/1929 Sb. z_ a n. treba dbaf tiež smemice danej v odstavci 
prvom ci~oval1ého 'paragralu~.ohl'ad na ostatné uložené peňažité tresty 
Ilesmie túlo smermcu prekroclf. 

(Rozh. zo dňa 27. apríla 1937, Zm IV 218/37.) 

. N a j v y Š š i s ú d v trestnej veci proti A. pre desaťnásobný pokus 
prečinu podvodu, uznal opravný prostriedok pre zachovanie právnej jed
notnosti základným a vyslovil, že pravoplatným rozsudkom okresného 
súdu za dňa 7. mája 1934 bol porušený zákon v ustanoveniach § 8, 
~dst.1 a 4 zákona zo dňa 21. marca 1929, čís. 31 Sb. z. a n. Podfa § 442, 
odst. 7 tr. p. zrušil najvyšši súd rozsudok vo výroku o náhradnom treste 
na slobode, uloženom obžalovanému za tresty peňažité, a vymeral mu 
tento náhradný trest podfa § 8, odst. I a 4 citovaného zákona vazením 
'I trvaní troch dní. 

Dóvody: 

Rozsudkom okresného súdu zo dňa 7. mája 1934 bol A. uznaný vin
ným desaťnásobným pokusom prečinu podvodu podl'a § 65 tr· z., § 50 
tr. nov. a § 380 tr. z. Za tieto činy bol mu uložený trest 14 dni vazenia 
ako trest hlavný a desať pokút po 35 Kč ako tresty vedfajšie podmienečne 
na jeden rok. Pri tom vyslovil okresný súd, že peňažitý trest má sa v pri. 
pade nevymožitefnosti premeniť podfa § 8 zákona čís. 31/1929 Sb. z. 
a n. na 7 dní vazenia. Strany nepoužily proti tomuto rozsudku opravných 
prostriedkov, takže rozsudok ten sa stal pravoplatným. 

Náhradný trest na slobode za peňažité tresty nebol obžalovanému vy
meraný podl' a zákona. 

Doba náhradného trestu za nevymožitefný peňažitý trest má sa 
v smysle § 8, odst. I zákona zo dňa 21. marca 1929, čís. 31 Sb. z. a n·, 
vymerať podfa zavinenia, ale tak, aby za každých 10 Kč až 100 Kč ulo: 
ženého peňažitého trestu bol uložený jeden deň trestu na slobode. Pn 
sbiehajúcich sa trestných činoch má sa podfa § 8, odst. 4 tohože zákona 
zaniekol'ko peňažitých trestov uložit' len jeden náhradný trest na slo
bode, a to za najvyšší z nich, pri čom má súd vziať ohl'ad na ostatné pe
ňažité tresty. 

'i 
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y pripade A. ide O sbiehajúce sa trestné činy, totiž o desat' . 
precmu podvodu. Správne preto bolo za ne obžalovanému ulc)že·né 
Ílažitých trestov,' 

Podfa hore opísaných ustanoVení mal mu však byť 
hradný trest na slobode len za jeden z nich, a to - pone',áé 
za ktorýkofvek. S ohfadom na ieh výšku (35 
v smysle § 8, odst. 1 cit. zákona výhradne doba od do 
Viac ako tri dni náhradného trestu na slobode nebolo možné za . 
L nich uložit', ani keď sa v smysle § 8, odst. 4 tohože zákona vezme 
na ostainé obžalovanému uložené peiíažité tresty. 

Keď okresný súd prez to uložil obžalovanému náhradný trest na 
bode v trvaní viac ako tri dni, totiž sedem dní, porušil zákon v ustanc)ve. 
niach § 8, odst. 1 a 4 zákona zo diía 21· marca 1929 čís. 31 Sb z 
Súčasne tým nezachoval trestnej sadzby, stanovenej ~ zákone a" 
zmatok podfa § 385, čís. 2 tf. p. ' 

Bolo preto vyhovené opravnému prostriedku generálnej nrnkllr"/l"m 
p09ané:nu p~e zac~ovanie právnej jednotnosti, a vyslovené porušenie 
oplsaneho zakonneho ustanovenia. 

Poneváč porušenie to stalo sa v neprospech odsúdeného A. 
odsúdený k ť ažšiemu než prípustnému trestu, bol v smysle § 442 
tr. p., }1fadi.ac na sp.omenutý dovod zmatoěnosti, zru'šený cit. n')zsudc)k 
okresneho s,:du vo yyroku o náhradnoll} trest; za peÍlažité tresty a 
tento bol obzalovanemu znovu vymerany podla uvedených predpisov 
za jeden z uložených mu peiíažitých trestov. 

čís. 5889. 

Kladenie o!ázok porotcom. 
Iú'čelllé Je sostaviť otázky 'Ii lakom poradí, aby aj vedl'ajšie skllltk:ovlé 

otázky predchádzaly hlavnej právnej otázke; talréto vrad'ovanie 
umožní najvyššiemu súdu, aby na základe opravného prostriedku 
v smysle § 33, odst. 1 por. nov. preskúmať rozsudok porotného súdu 
v tom prípade, ked' by porotcovia riešili nejakú právnu otázku záporne 
bez toho, že by bolo treba postupovať podl'a § 35, odst. 1, por. nov. ' 

(Rozh. zo diía 28. apríla 1937, Zm III 157/37.) 

. N a j, vy Š š f . s ~ d v trest~ej veci proti obžalovanému zo zločinu 
umyseln~ho zabltla cIoveka podla § 279 tr. z., vyhovujúc zmatočnej sťaž· 
nostl obzalovaneho a leho zvoleného obhájcu z dodovu zmatočnosti po
dra ~ 384, čís. 9 tr~ p. zrušil,podr~ § 34, odst. 1 por. nov. rozsudok 1'0-
lOh~eho ~udu s celY,m pokraco~amm, ktoré nasledovalo na úkon zakla-' 
d~IUCI dovod zmat?cno~Íl, a vrati! vec krajskému súdu, ako súdu porot
nemu k novemu p01ednavamu a rozhodnutiu. . 

1 d o vod o v: 

Pri preskúmaní ved zhadal najvyšší súd toto: 
P,orotný súd osnoval skutkové otázky dané porotcom k rozhodnutiu 

tak, ze porotcovla na III. vedfajšiu skutkovú otázku - navrhovanú oh-
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j,i,jnllO
U 

_ majú odpovedať len v tom prípade, keď na hlavnú právnu 
znejúcU na kvalifikáciu činu podfa ?bžaloby, ?d1?ovedajú zá: 

Toto poučenie porotcovo zodpovedam III. vedlalsel skutkove] 

o,ra,"'] protivilo sa zákonu. 
z pojmu vedYajšej otázky plynie, že m u s í byť zodpovedaná 
keď hlavná otázka, ktorú, dopliíuje, bola zodp.oyeda,:á k}adne, leb,o 

jeclaná porotcom moznosf, ab~ sa vyslOVIlI ? vsetky~h skuto~· 
• ..• , .•. ~:?!;i~~~i;k~lto~~ré možu mať význam pre posudeme vmy obzalovaneho. Z pn-
•.... poučenia porotcov sa stal výrok porotcov neúplným. 

Mylne poučil ďalej porotný súd porotcov, keď im dal tú úpravu, ž~ 
!la IV. právnu otázku ':1ajú odpovedať l~n vtedy, keď na. III.. skutkovu 
fzku odpovedia aspon 8 hla s m I ano. III. skutkova otazka bola 

o dfajšia a bola daná v smysle § 9, odsl. 1 por. nov. V,smysle § 17, 
~dst. 2 por. nov. ku kladnej odpovedi na túto otázku stačí 6 hla s o v· 

Mylne pokračoval ďalej porotn1 súd ~ porušil,predpisy §§ 6 a.?: 
odsl. I por. nov., keď nestanovil pravnu otazku po~la § .~~6 tr.. z. zvlas! 

právnu otazku podfa § 307, odst. 2 tL z. Ílez zvlast. Vypomocnu 
~Iavnú právnu otázku podfa § 306 tr. z. treba dať v smysle § ~ por. nov. 
K jej kladnému riešeniu je potrebné podfa § 17, odst. 1 aspon 8 hl~sov. 
,Len pre prípad kladného riešenia tejto otázky treba dal' vedf a}š!U otatku 

.v smysle § 9, .odst· 1 por. nov. na kvalifikádu činu podfa § 307, odst. 2 
tr. z., ku kladnému riešeniu ktorej stačí podfa § 17, odst. 2 por. nov. 

6 hlasov. 
Poznamenáva ďalej najvyšší súd, že účelné je sostaviť otázky v ta: 

kom poradí, aby aj vedfajšie skutkové otázky predchádzaly h I a v n e 1 

p r á v n e j otázke. " .... .' . 
. Takéto vraď ovanie otázok umozm nalvysslemU sudu, aby na zaklade 
opravného prost~ieclku. mohol v smysl~ § 33, odst. I por. no,:: pres~úmať 
rozsudok porotneho sudu a] v tom pnpade\ keď by porotcovla nesIl! ne· 
jakú právnu otázku záporne, v ktorom pnpade nenastala ~y nevyhnut~ 
nost' pokračovania podfa odst. 1 ~ 35 por. nov . .!e treba ď~l~ll?nhl!adnut 
na to že v súdenom prípade zaklad pre polozeme vedla]Sel skutk?vel 
otázky tvoria dve od seba odlišné okolnosti (uhlíženie spáchané posko' 
deným obžalovanému,. u~l!žen!e spácha,:é poško~eným manželk~. obža
lovaného) a Že preto le ucelne na heto lednothve okolnosh poloziť dve 
zvláštne skutkové otázky a to podfa smernice § 3 por. nov. a § 4, odst. 2 
por. nov., poclfa klorého' je možné podfa okolností. prípadu je~nll otázku 
právnu spojit' s niekofkými otázkami skutko~nn. Ten~o sposob ?ama 
otázok umožiíuje porotcom, abv mohl! o kazde1 zavazne] sku!o~l!0sh 
uvažovat' zvlášť a zvlášť vvslovil' sa o tom, kloré z mch povazulu za , " 
dokázané. 

čis. 5890. 

Zavinění podle §§ 335, 336 b) tr. zák., 
nedbal-Ii převozník zvláštních předpisů nařízeni ministerstva vnitra 

čís. 128/1876 a čís. 122/1889 ř. z.; jež brání přetěžováni převozních 
plavidel, 
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ustanovil-Ii ten, kdo provozuje převoz, proti předpisům nařízeni 
nisterstva vnitra čís. 122/1889 ř. z. převozníkem osobu neznalou 
vectví, 

dovolili-Ii učitelé převoz dětí, na něž dozírali při ško\nim 
ačkoli byla pramice přetížena a nerovnoměrně zatížena a přes její 
okraj vnikala voda. 

Neznalost zvláštních bezpečnostních předpisťt neomlouvá toho 
je podle § 233 tr. zák. povinen je znáti. ' 

(Rozh. ze dne 30. dubna 1937, Zm II 566/36.) 

N e j vy Š š í s o u d uznal jako soud zrušovací po ústním 
c zmatečních stížnostech obžalovaných A. a, B. do rozsudku krajskť~!J, 
soudu, pokuď jím byli oba stěžovatelé uznáni vinnými přečinem 
bezpečnosti života podle §§ 335, 336 b) tr. z., obžalovaný A. též 
§ 337 tr. z., a o zmateční stížnosti státního zastupitelství do 
sudku, pokud jím byli obžalovaní c., D. a E. podle § 259 čís. 2 
zproštěni obžaloby pro přeěin proti bezpečnosti života p~dle §§ 
336 b), 337 tr· z., právem: 

Zmateční stížnosti obžalovaných A. a B. se zamítají. 
Naproti tomu se zmateční stížnosti státního zastupitelství vvho"1ti. 

napadený rozsudek se ve zprošťující části zrušuje a uznává se pr,ávť~m~ 
Obžalovaní c., D. a E. jsou vinni přečinem proti bezpečnosti života 
§§: 335,336 b) a 337 tr. z., jehož'se dopustili tím, že dne 26. května 
v N. jako učitelé, jimž příslušel dohled na děti jim svěřené, doousti'~še. 
aby přes rozvodněnou řeku byly převáženy děti ve většíinm~:~~i~~"~:ie:~~!\ 
bylo přípustno, tedy za okolností zvláště nebezpečných, n 
opatrnosti při plavbách vodních, se dopustili opominutí o němž 
přirozených následků, které každý snadno poznati můŽe, podle 
zvláště vyhlášených, podle svého povolání a podle svých 
měrů mohli nahlédnouti, že se jím může způsobiti nebo zvětšiti 
čenství života, zdraví nebo tělesné bezpečnosti lidí, při čemž z toho 
vstala smrt 32 osob. 

Z d ů vod ů: 

Ke zmateční stížnosti obžalovaného A: 
Tento obžalovaný uplatňuje důvody zmatečnosti čís. 4, 5 a 9 a) § 281 

tr. ř., avšak neprávem. 
Ustanovení § 335 tr. z. činí při usmrcení nebo těžkém poškození na 

těle odpovědným zejména toho, kdo podle zvlášť vyhlášených předpisů 
mohl seznati, že z jeho jednání nebo opominutí může vzeiíti nebo se zvý
šiti hezpečenství života, zdraví nebo tělesné bezpečnosti lidí. O převážení 
lidí po vodě vydány jsou vzhledem k jeho nebezpečnosti zvláštní před
pisy, které mají brániti přetěžování převozních plavidel a nebezpečím 
z toho hrozícím a které převozníku uváděj í na pamět předvídatelnost 
tohoto nebezpečí. 

Oněmi zvláštními předpisy jsou nařízení ministerstva vnitra čís. 128/ : 
1876 a čís. 122/1889 ř. z. Podle nich má býti nejvyšší dovolený ponor, 
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25 cm od okraje lo~ního, vyz~ačen na př7vozním plavidle na obou 
vně' ších stranách bllou neb;:>. ceryenou I~li ~ met~y dlouh?u a 5 cm 

, Iiro\!:'O u. ~říslušná vyhláška opan~em to.m ma býl! u prevoz.u .~r\bita. a. n.~ 
traně plavidla má byli pnpevnena tabulka, vyznacujlcl nejvetsl 

':>,ioVIDlellYs počet osob, které smějí býti najednou přepravovány. 
T t zvláštní předpisy nebyly obžalovaným A. zachovány a obžalo-

Ysfm doznal a rozsudek zji~ťuje, že mu tyto be>:p~čn9.s~~!.předplsy 
vťtbec známy. Obžalovany nedbal zejmena neJdulezl~eJslho p;-ed-

"".nvlV se zatížení prámu, že totiž horní obruba pramu mUSI po 
25 cm nad hladinou vody, a je zjištěno a stížností ne-

v'lvr.áceno, že hlavní příčinou potopení pramice a zahynutí osob bylo 
-v"""~ zatížení prámu, zejména i nákladem. 

Obžalovaný sám doznal v přípravném řízení, že viděl, že vzadu horní 
bruba prámu byla jen tři centimetry nad vodou. 

o Je že obžalovaného nemůže zbaviti odp~vědno~ti I}ezna-
zm:inělnýc,h předpisů, neb~ť Jakmile I?řevza! provoz ~revozmctvl, b~l~ 

potřebných znalosli jeho povmnosh plynoucl z povahy vecI 
ustanovení §§ 233 tr. z., které praví, že nikdo se nemůže omlou':,ah 

z zvláštních nařízení, jež je povinen znáti po?le své~o zamest: 
živnosti kterou provozuje. Bylo proto na zalovanem, abv SI 

malOSI oněch předpisů osvojil a postaral se o to, aby přev?z byl konán 
způsobem tělesnou bezpeÓ,lOst. ~řev~ženýc~ osob. n.eohrožují~ím. Poku~ 
obžalovaný byl jinak nezpusoblly k cml}.o.st\, o n~z jde, nes,mel .se. ~a~ove 
Činnosti ujmouti. Učinil·li tak bez patncnych predpoklad?, zalezl jeh? 
zavinění již v tom. Pro přičít~!elnost jeho tre~tn~ho skytku Je n~r~zhodne, 
že snad správní úřad nedoh\Jzel nad zachovamm onech predplsu, 

Zmateční stížnost je na omylu, pokud má za to, že tu není příčinné 
souvislosti mezi nedbáním, resp. porušením .zmíněných předp~sů a ~o
topením prámu. Vždyť předpisy }~ byly vydanypr?to,,,a~y branily pr~
těžování převozních plavidel a nesteshm z toho vzchazejlclm. Je nasna.de, 

" že kdyby předpisy' ty, byly dodrženy; nebylo by. p09cle ?ohadu \Jdske~o 
k neštěstí do,šlo buď vubec nebo aspon ne v takove mlre, jak se stalo. Tlm 
je však již dána příčinná souvisl?st m~zj j~dnánímJ po~ud se !tče ~po· 
minutím obžalovaného a nastalym, nesteshm. Ponevadz pak pn p~ed
pisech zvláště vyhlášených spočívá vina iiž v samém překročení. předpIsu, 
byť i jen zaviněně nevědomém, je u. obžalova~ého A .. skutko.va po~stata 
přečinu podle § 335 tr. z. splnena jak po strance objekhvm, tak I sub· 
jektivní. 

V důsledku toho pozbývají podkladu výtky, činěné rozsudku s hle
diska důvodu zmatečnosti podle čís. 4 § 281 tr. ř., poněvadž všechny 
okolnosti o nichž důkazy byly nabízeny, - a to platí iv příčině zmateční 
stížnosti' obžalovaného B., což již na tomto místě je vhodno uvésti --: 
jsou pro právní posouzení věci naprosto nerozhodné, neboť všechny sme
řovaly k tomu, aby bylo dokáz~no, ž:. P?d.le vlastnosti pra~ic~, ~odl~ po
vahy převozu, podle dosavadmho UZlvam pramice a chovam uradu, ne· 
mo~li obžalovaní předvídati nebezpečí, spoj~né ~. dOPEavo~ .b21ď ~bec 
(obzalovaný B.), anebo s dopravou v souzenem pnpade zvlaste (obzalo
vaný A.). Leč všechny tyto okolnosti jsou nerozhodné vzhledem k tomu, 
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že kde jsou vydány k odvrácení nebezpečí zvláštní předpisy, již 
jejich zjednává poznatelnost ohrožení právních statků a nezáleží na 
zda si pachatel tuto nebezpečnost mohl uvědomiti ještě také z jiných 

. ností. Pokud jde o obžalovaného .A., .tento obžalovaný ostatně vinu 
znává a je jeho vina z jeho zodpovídání naprosto zjevná· - - -

Ke zmateční stížnosti obžalovaného B.: 
Také tato zmateční stížnost, dovolávající se dŮvodů zmatečnosti čís. 

5 a 9 a) § 281 tr. ř., byla shledána bezdůvodnou. 
Pro posouzení zavinění tohoto obžalovaného je rozhodné ~;~~~k~~ 

zjištění rozsudku, že obžalovaný B. převoz od L-ské správy f, 
vzal a provozoval tím způsobem, že tam dosazoval převozníky a 
tam také M. a souhlasil s tím, že po jeho odchodu na vojnu Dr', OV(lZn,i, 
převoznictví obžalovaný A. Je nerozhodné, že obžalovaný A. 
vozu nic neplatil a že A. provozoval převoznictví ve vlastní režii. 
hoduje pouze, že bez dosazení, resp. svolení B. by obžalovaný A. 
převoznictví provozovati. S hlediska ochrany právních statků, o 
podle § 335 tr. z., může záležeti jen na tom, že obžalovaný B. podle 
ního doznání i podle nenapadeného zjištění rozsudku převoz prarrlicí 
tečně provozoval a je s uvedeného hlediska úplně nerozhodno, na 
civilněprávním podkladě tak činil. 

.Jak bylo již u obžalovaného A. řečeno, byly pro převážení lidí 
vodě vydány vzhledem k jeho nebezpečnosti zvláštní předpisy, o nichž 
stala zmínka. Obžalovaný B. nešetřil však oněch předpisů v těch 
o nichž byla již řeč, tedy zejména předpisů o přetěžování převozních 
videI. Nedbal však ani zvláštního předpisu v tom směru, že převoz 
vozoval převozníkem, jenž nebyl znalý plavectví. Podle nařízení čís. 
1889 ř. z. mají býti vůdci převozních plavidel (převozníky) toliko 
plavectví znalé, jichž přiměřená způsobilost je prokázána buď O!;IVC,c'([,Ů 
zkouškou nebo bezvadnou dlouholetou praxí. Takovou osobou ob"" lov"nv 
A. nebyl ani v.době, kdy převoznictvf převzal, ani v době nell0clv 
žalovaného B. nemůže neznalost oněch předpisů zh.aviti odpo'"ěclnc,sti, 
je nepochybno, poněvadž jakmile obžalovaný převoz od spráV\' 
převzal a provozoval tím zpÍlsobem, že převozníky dosazoval, bylo 
povinností, aby si znalost oněch předpisÍl osvojil. Kdyby byl oněch 
píSŮ šetřil, zejména předpisů čelících přetížení plavidel, byl by 
obžalovaný A. a také učitelé upozorněni na nebezpečí přílišného, 
nerovnoměrného zatížení, a byla by pak dána možnost a 
nost, že by byli nedopustili převoz. Tím je d:ína příčinná SOllVi:;lo:;t 
opominutím obžalovaného B. a neštěstím. Te nerozhodné. že obóóallJVamý< 
nevědělo tom, že výprava dětí bude převážena. že nedal k tornu svc,!en,Í 
a nebyl při převážení přítomen. Spoluzavinění, bvť i převážné, jiných 
osob, nemŮže obžalovaného B. zbaviti jeho vlastní odpovědnosti. Podle 
zásad o příčinné souvislosti olatnÝch stačí, že vyvobl třebas i jen 
z podmínek, jež měly v ':lpětí protiprávní výsledek. - - - . 

Ke zmateční stížnosti státního zastupitelství: 
Pokud jde o rozsudkovv výrok, jímž byli obžaloby zproštěni učitelé 

c., D. a E., napadá jei státní zastupitelství zmateční stížností, a to z dů' 
vodů zmatečnosti čís. 5 a 9 a) ~ 281 tr. ř. Dlužno jí přisvědčiti již s 
diska zmatku čís. 9 a). 
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"'těno že se první převoz při kterém bylo na pramici kromě po' 
zp~ 5 dětí udál bez nehody 'a že se i druhý převoz, při kterém bylo 

aSI již o' něco více dětí, pr?vedl hl~dce:" " . , 
se tkne osud~ého třehho,preyozu, ]e ,z]1steno, ze ~e,!l~.pram na, 
52 dětí. Zjišteno je dale',ze :deti ~~ z~rzovaly z ne]~et:l1 cash vzadu, 

,<hl:nUlU přivoděno nerovnome!ne zal!z!,nI pr~mlc.e, all~z ym l;ylo ~ to~ 
>;'''.i,,,.''nl z obžalovaných učitelu zabra!leno. pale ]e Z]Isteno, ze, at z te 

příčin, omývala voda za dm okraj pramice, 

Obě tyto okolnosti, totiž ono n,er?vno,měr]1é zat!že~í pramice a vnikání 
řes horní okraj, musily kazd~~o cloveka prum,e~ne ,soudnostI a ,roz: 

~jevně upozorniti na nebezpecI s dopravou deh pres rozvodnenou 

spojené. . ' , . 
Rozsudek dále zjišťuje, že obžalov~ny D. POj zor doval ~ brehOu; ,zel zadn} 

"j,',,"i okraj pran:ice omývá voda, kkra se ztrace a , o pramu. Dza ~vana 
'."0 "ok doznala ze hrzy po odrazenI pramIce (kdyz pramIce byla aSI 4. m 

tudíŽ v době, kdy zřejmě ještě bylo možno nebezpečí odvrátIlI, 
. ."irleJ.a, že ~ezadu vtéká do pramice voda. 

Leč nezáleží vůbec na tom"z~a a ,do jaké ~níry obžalov;ní učitelé c.: 
a E. hrozivé zjevy s~ut~cn~ vldelI nebo ]m,~lc SI)e, uve,domI~I, nebot 

vlastního doznarI1 melI ve smyslu pnslusnych skolmch ust~, 
ii.~nv'ení zákonných nad dětmi výletu se účastnící,mi spol,ečný (solidárrI1) 

Hledíc k této povinnostI musela proto obz,alov!lne D .. a E. k ob
<,,,,liIMé pečlivému dozoru pobádati ta okolnost, ze o pnpuslth, ab~ se na 

od předchozích dvou převozů nahrnulo ,n~iedno:,t na praml~I, a,na 
,v·"z"adní části zůstalo 52 dětí, vzhle~em k .~t!emu ,veku nerozvazny~~ 
a nebezpečí z vlastního jednání si n~u;redOmU]iCIC?, ac na p~a~I,cI byl tez 

ovoz s párem koní a několik dospelych osob~ Pn tom n,~zal~zl ,na 10D:" 
~da si učitelé mohli či nemohli uve~omJtI,ze ,to~o, ~atIZ~rI1 .rr,esa,hu]e 
únosnost pramice. I když 1! ?bžalovaneho C. nerI1 Z]Iste;lO, ze vldel,.ze s~ 
na pramici nahrnulo 52 detI, ]e to pro Jeho vm~ he,z vyzna,rr;u, ponevadz 
jeho povinností jako vůdce výletu bylo, ahy cely nastup detI, na ~rarr;ICI 
sledoval s největší bedlivostí, pok,ud setýč~,. aby d,al ostat~Im uc~telum 
pro nástup dětí potřebné pokyny .. ~e tak neuclrI1l.a hD:' .Sl ZPU;;O? ~astupu 
dětí na pramici neuvědomil, nemuze ho zbaVItI vmy, ]ezto prave tIm pro-
jevil nedbalost. 

Podle toho co řečeno bylo povinností všech obžalovaných učitelů, ab} 
převoz 52 dětÍ p~es řek~ sle9ova~i s největš,í bedlivostí.. Kdyby byli ve
novali převozu dětí tet;tto potrebn~ a pov!n~y dozo~, bylI by mu~elI ~po' 
zorovati ony hrOZIvé zjevy, ? mchz byla .r!,s ~ v dusledku, toho Sl uvedo
miti krajní nebezpečnost prevozu za z]I.stenych okolnostI. Pokud Sl to 
neuvědomili poukazuje to právě k tornu, že svou povmnost k dozoru ne, 
splnili, a sp~čívá již v tom jejich zavinění (zaviněná nevědomost, srovnej 
rozhodnutí čís. 2025, 2252, 3152 Sb. n· s.). 

To platí najmě o obžalovaném C. již hledjc k tornu, že podle rozsud, 
okových zjištění sice na pramici byl, ale soustred!1 SV?U P?~orr:ost ,len na 
koně. Lze připustiti že koně při takové doprave potrebu]1 pechveho do
zoru, ale o tento dolor bylo postaráno dvěma če1~díny. Kron:ě tO,ho ~ě~.s.e 
C., jak již řečeno, chtěl-li se věnovalt tomuto ukolu, aspon presvedcltJ, 
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je-li postaráno o dozor nad dětmi ostatními učiteli, pokud se týče 
JIm k tomu pokyny. ~e by b~1 obžalovaný C. tak učinil, ani se neháji\. 
,. Po~~d J,de o obzalova~e D. a E., spočívá jejich zavinění v 

\ ub~c zaď?y ~oz.or. na~ detmi v kritické době nekonali a věci 
nev~ovah, ac .vI,deh, ze na pramici je tak veliké množství 
a n.ekohk dos1?ely~h osob ~ že C. j~ zaneprázdněn dozorem nad 
takze Sl m~seh !Ivedomlh, 'Se ,tu nem nikoho, kdo vykonává povinný 
nad bezpecnosh dopravy deh. 

• Z toho v.šeh? tudíž vysvítá, že kdyby se byli obžalovaní podle své 
hore, ~aznacene.povmn,osÍ1 zachovah, byli by museli včas no,stř.>hno," 
hro';lcI nebezpecl, nebo! podle zjištění rozsudku již asi po 4 m jízd 
v ffilstech, kde ~Iou~ka v~dy ne.b~la ještě tak značná, dostávala sl' 
do p~amlce" takže detI ~~saly ~nceti, a ':10~1i tudíž naříditi, aby se 
v?zmk s pramel!l okamz1te vr;;Í1I, v kteremzto případě by k neštěstí 
vubec nebylo doslo, nebo <lspon ne v takovém rozsahu, jak se stalo. 

J~žt,o obžalov.aní učitelé zanedbali zákonnou povinnost dozoru 
~edba;m to bylo le<!nou. z .. pří~in ~eš!ěstí při plavbě vodní, při němž

a 

slo o ZIvOt 32 hdl, Je v JeJIch ]ednam naplněna skutková podstata 
podle §§ 335, 336 b) a 337 tr. z. po stránce objehiivní i subjektivní. 

ČJs.5891. 

. Pojem.a 'yýznam přitěžujících (polehčujících) okolností v 
tm·~ n o v 1. t e ~ved~ných a přitěžujicích (polehčujícich) okolností 
cenych v zákone toliko v š 'e o b e c ,ll ě. 
, ,Sazba P?dle druhého odstavce § 100 tr. zák. je samostatnou 
jedmé, zakladá-Ii se na přitěžujících okomostech (počtem pěti) v 
ustanovooí jmen o v i t ě uvedených. 

,.Oplr~:l~.s~. ~šak použ~tí předpisu druhého odstavce § 100 tr. 
o jm~ .pr!te~UjlC1 okomosh ~~čené zde toliko vše o b e c n ě, 
o zvlastm zakonnou sazbu, ,oybrz pouze o stupeň jednotné trestní 
(od šesti měslců do pěti let). . 

. ~řitěžujícími okomostmi v § 100, odst. 2 tr, zák, všeobecně oznai:e"' 
nl'm~.mo~ou •. bý!i ~Oliko takové, jež se rovnají svým významem a 
dulezltostl pntezuJlcím okolnostem jmenovitě tam uvedeným. 

(Rozh. ze dne 4. května 1937, Zrn II 110/37.) 

• Ne j V} š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
obz~lovaneh,o do ~ozsudku porotního soudu, pokud jím byl stěžovatel 
uznan vmnym zlocmem veřejného násilí vydíráním podle § 98, lit. 
tr. z. 

Z důvodů: 

Zmateč.ni stížnosti, jež napad~ z důvodu zmatečnosti podle čís. 
§ 344, tr. r.. rozsude~ pouze ve vyroku o trestu a broj í proti tomuto 
roku zaroven 1 odvolamm, nelze pnsvědčiti. 
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porotCI odpověděli z otázek položených jim ohledně viny kladně na 
>iltiiz\{lU, znějící na zločin vydírání podle§ 98 a) tr. z., na přestupek krá

podle § 460 tr. z. a na přestupky podle §§ 32, 36 zbroj. pat., za· 
otázku, znějící na zločin podle §§ 8, 152, 155 a) tr. z., jakož 

_,,""rm touto souvisící eventuální otázky na přestupek podle § 411 
8 411 tr. z. Vzhledem k tomu uznal porotní sbor soudní obžalova
vinným trestnými činy prv uvedenými a vyměřil mu trest podle 
tr. z. druhé sazby, dvěma lety těžkého žaláře s příslušným zostře· 

Při vý~ěře trestu shledal soud podle odůvodnění rozsudku přitěžu· 
. ,,"'1m;' souběh zločinu s třemi přestupky, zpětilost u přestupku krádeže 

přestupků zbrojního patentu, pokračování v násilném jednání u zlo
podle § 98 a) tr. z., »při čemž bylo použito střelné zbraně a S. hyl 
vážně zraněn, nebot' broky proletěly skrze dvoje kalhoty lýtkem až 

_ •• "vV'- a že obžalovaný jako poddůstojník s válečnými zkušenostmi 
znal účinky střílení broky čís. 6 a mohl si uvědomiti, že na 

•
• '?~;~~~j:;~l~na kterou po druhé střílel směrem proti S., může i usmrtiti«. 

uznal soud doznání. 
Stížnost uplatňuje, že porotní sbor soudní vykročil v neprospěch ob-

. z mezí trestní sazby; při tom vyslovuje náhled: 1. že přísnějšf 
sazby § )00 !r~ z. může, býti použito jen, jsou-Ii dány b~ď 1?l':i.tě~ující oko~. 
nosti jmenovlte uvedene v § 100, odst. 2 tr. z., nebo sice 1 Jme okolnosti, 
aVšak takové, které se rovnají důležitostí okolnostem ímenovitě uvedeným, 
2. že v porotním řízení musejí býti okolnosti druhu, uvedeného pod 1., 
zjištěny výrokem porotců; v souzeném případě nebyly prý však zjištěny 
\'Ý!"okem porotců žáďné přitěžující okolnosti, tím méně pak okolnosti, jaké 
má na mysli ustanovení § 100, odst. 2 tr. z. 

Podle ustálené judikatury zrušovacího soudu, opřené o doslov zákona 
(viz čís. 353, 4014 Sb. n. s.), je vykročení z mezí zákonné sazbY trestní 
důvodem zmatečnosti výroku o trestu (§ 344, čís. 12, § 281, čís. II tr. ř.) 
pouze tehdy, když se trestní sazba zákonná zakláďá na přitěžujících nebo 
pqlehčujících okolnostech v zákoně jmenovitě uvedených· Jen tyto v zá
koně jmenovitě uvedené přitěžující (polehčující) okolnosti má na zřeteli 
předpis § 322 tr. ř., který stanoví, že okolnosti přitěžující a l'lolehčnjící 
jsou jen tehdy předmětem otázek porotcům dávaných, zakládají-li tako
véto okolnosti po zákonu změnu trestní sazby nebo druhu trestu (srovn. 
rozh. čís. 3078 a 3411 Sb. n. s. tr.). 

Takovéto okolnosti nebo skutečnosti jim odpovídající nesmí v porot
ním řízení zjišťovati (na ně uznati) porotní sbor soudní sám, aniž po-
1')1šil zákon a zavinil zmatek podle čís. 12 8 344 tr. ř., nýbrž musejí býti 
zjištěny výrokem porotců, ať už kladnou odpovědí na otázku hlavní 
(eventuální podle § 320 tr. ř.), či na zvláštní dodatkovou otázku ve 
smyslu § 322, odst. 1 tr. ř· 

Za okolnosti jmenovitě v zákoně uvedené - na rozdíl od okolností 
všeobecně označených - lze pokládati jen ony, které jsou v zákoně, t. j. 
v ustanoveních trestního zákona obsahujících určení trestu, označeny 
určitými skutkovými znaky (poměry) a které touto určitostí umožňují roz
dělem trestu zákonem stanoveného ve více ostře a seznate1ně ohranice
ných, níkoli vzájemně splývajících sazeb trestních, takže volba těchto 
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okolností je odňata soudcovskému uvážení. Jen tu možno pouhým 
náním zjištění rozsudku s použitou trestní sazbou ~ v čemž tkví 
stat~ hmotněprávního zmatku po.dle čís. I} § ~81, resp. čís. 12 § 
tr. r. ~ seznal!, zda byla trestlll sazba prekrocena, a vysloviti což 
účelem zmateční stížnosti do výroku o trestu, že výrokem o tr'estu 
použito nesprávně hmotněprávního předpisu a porušen byl tak 
jímž byl soudce (porotní sbor soudní) povinen se říditi (rozh. víd. 
~~udu čís. ~O, uveřejně,né v }I\anzově. sbírce Mayer Commen)ar II k § 
CIS. II tr. r.). Uvedene moznosl! a hm podkladu pro uplatnování 
není tam, kde zákon nespecifikuje přitěžující okolnosti, nýbrž 
nější potrestání závislým na existenci blíže neuvedených ,miřiti'7Hii~'o"' 
(§§ 178, 184, 202 tr. z.), »velmi přitěžujících« (§ 128 tr. 
»zvláště přitěžujících okolností« (§ 205 a) tr. z.), nebo sice 
notlivě přitěžující okolnosti, avšak jen neurčitými abstrakmími 
(»velikost zlomyslnosti a nebezpečenstvÍ« - § 86 tr. z., »je-li 
zvláště důležitá, nebo je-li tu zvláštní zlomyslnost« - § 89 tr. z. 
toho, jak zlomyslnost a škoda je veliká« ~ § 103 tr. z., »je-li le~t 
nebo byla-li způsobena skutečně značná škoda« ~ § 105 tr. z. 
velikosti částky, úskoku a škody" ~ § 186 tr. z.). 'ruponechá~á 
soudci určení a konkretisování těchto jen povšechně' označených 
takže může také on nalézti na vyšší sazbu, a přenechává tedy 
užití volnému uvažování soudcovskému. Výrok o trestu se v t" kov,;r! 
případech opírá o arbitrerní úvahy a jeho přezkoumání v mezích 
nem stanovených pro volné uvážení soudcovské (a uznání na trest 
nější nebo mírnější) jest účelem a může býti předmětem iedině oplra,'néh, 
prostředku odvolání podle § 283 tr. ř., a to za předpokladů 
ných; neboť zde podléhají předpoklady přísnějšího poi:re"tárlí pifímému 
přezkoumání vyšším soudem na podkladě spiSl!. V 
předpisuje zákon položení otázek porotcům, naopak ph,nech;ívát;~~;i~í~~t 
sboru porotnímu, aby uložil trest případu přiměřený v mezích 
sazby, prozkoumav pečlivě okolnosti přitěžující a polehčující (§ 338 tr. 

Paragraf 100 tr. z., podle něhož byl v souzeném případě vy~něřť,n. 
trest, obsahující pohrůžku trestem na zločiny, uvedené v §§ 98 a 
stanoví: » Trestem jest těžký žalář od šesti měsíců až do jednoho 
(odst. 1). Jsou-li tu okolnosti přitěžující, zvláště když ten, s nímž 
zle nakládáno, byl učiněným násilím nebo nebezpečnou 
delší čas v trapný stav uveden; hrozeno-li bylo vraždou 
když škoda, jíž bylo hrozeno, převyšuje 20.000 Kč, nebo když 'KllU". 

která by vzešla z vynucovaného plnění, dopuštění nebo opomúrutí 
vyšuje 10.000 Kč (§§ I a 2, odst. 2 zák. čís. 31/1929 Sb. z. a n.): 
kdyby vyhrůžka směřovala proti celým obcím nebo okresům, vyměřen 
za trest těžký žalář od jednoho až do pěti let (odst. 2.)«. 

Vzhledem k tomu, co výše uvedeno, nemůže býti pochybnosti o 
že uvedených pět přitěžujících okolností, které jsou označeny (]ri'itvmi 
skutkovými znaky, je považovati za přitěžující okolnosti v zákoně uv,ed"né" 
jmenovitě ve smyslu § 281; čís: II a § 344, čís. 12 tr. ř. a tedy za 
HOSti, které zakládají po zákonu změnu trestní sazby (§ 322, odst. 1 
tr. ř.). Tyto okolnysti musejí býti uvedeny ve výroku rozsudku (§ 260, 
odst. 1, čís. I tr. r.) a zjištěny (skutkové okolnosti je naplňující) IJULIle-
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dst. 2 čís. 5 věta I tr. ř. v důvodech rozsudku a v porotním ří-
o,, §322 "d" t' _·~'o",."i jejich zjištění podle tr. r. je me poro cum. 

"~nr"t,' tomu zákonem použitá úvodní slova: »jsou-li tu okolnosti při: 
""101,,,11' ..•. « jasně přesvědčují, že výpočet těchto okolností nem 

'ďtěžujíci, že tudíž mohou při~oditi yřísnější t~~stnost ješ~ě jiné, v z~koně 
neuvedené okolnosh, coz s~ma ;;hznost yzn,ava ('[IZ. I Dr. 
str. 293). Neuvádí-Ii jich zakon jmenovlte, prenechava soudu 

;Sj~:~:~~;~' I;' sboru soudnímu) volbu těchto dalších okolností a jich oce
, úv,~ntl, zda jím shledané jiné přitěžující okolnosti jsou s to, ~by 
'~~~ravf,dlrrily ,,(,rr,ěrn trestu podle druhého odstavce § 100 tr. z. Z dikce 

zmíněný(:h úvodních slovech jmenuje pět zvláštních při-
Ok(lln,ostl, při spojuje jich vyjmenování slovem »zvláště«, 

že zákonodárce měl v tomto případě na mysli vedle v,ý
,,~':~~:~t:c~ okolností jen takové, které se jim rovnají svou důle
;; . Commentar vyd. 1882, str. 285). Než úsudek, zdali ty 

OKI)lIllJ> . soudem shl~dané mají tuto povahu a mohou býti proto 
cl,'lvodern pro použití přísnějšího trestu podle dr:"hé~o od~ta,vce § .100 

právě věcí (volného) soudcovského uvazem, p:ave ta~. pko 
sou-li tu vůbec tyto okolnosti. Proto mohou tyto otazky tvonh jen 

u,"·"'·, 'odvolání a nikoli zmateční stížnosti. 
Z toho, co uvedeno, vyplývá, že sazba star;ovená v. dr:u~ém odstayci 

100 tr. z. přichází v úvahu jako samostatna sazba 1edme" pokud ld~ 
o oněch pět přitěžujících ~kolno~tí,. kt~r~)s?u ,uvedeny v druhem ods!~v~ 
§ 100 tr. z.; pokud však lde o ]lne pn!~zuJlcl okoJnoslr, nejde o, }vlastm 
zákonnou trestní sazbu podle § 281, CIS. II tr. r., pokud se. ty~e podl~ 
§ 322 tr. ř., nýbrž ve smyslu ustále~é iudikat~:y. po~ze. 9 dll Jed~o~n~ 
trestní sazby, tedy v souzen~m 'příp~.d~ o tres! tezkeho zalar~ od 6, me~lcu 
až do 5 let, poněvadž jeho UZltr spoc.lva !u toliko na ryze ar!:ntrep:~lch r;va
hách. Tyto jiné přitěžující okolnosh nelsou vzhledem k predesl~m vyvo
dům předmětem otázek na porotce ve smyslu § 322, ,odst. ,I tr. r., nemu
sejí jimi býti zjištěny a nejde proto o P9:ušení hm,otne.~o ,z~kona, o vykro: 
čení z trestní sazby ve smyslu § 344, CIS. 12 tr. r·, .z11Str-}1 .t~to ?k0.1n~sh 
nebo uzná-li na ně porotní sbor soudní sám. ~ oduv~~m-}~ JimI y:ymeru 

. trestu podle druhého odstavce § 100 tr. z. Mml-ll tudlz strznost, ze okol-
nosti přitěžující, jež mohou odůvodniti výměru trestu podle dr~hé~o od
stavce § 100 tr. z., musejí býti v případě, že,byly skutky, ,oh.~9z,ene t~es
tem podle § 100 tr. z., souzeny porotou, ~a ys;ch .okolnostr zll~t:r;y ,Yyro
kem porotců ~ třeba šlo jen o okolnostr, lez zakon nevypocltava, -
a spatřuje-li v tom, že v souzené věci nebyl z::c~ován te?to pos~~, vykr?
čení z trestní sazby, jest její náhled, spoclvajlcl v neuvedomem SI nahore 
uvedených zásad, mylný. , ... 

Když tudíž byl porotní sbor soudní podle zákona oprávr;er; pouzlh 
k odůvodnění výměry trestu uvedené v § 100, odst. 2 tr. z. I J~nychl okol: 
ností nežli okolností tamtéž výslovně a jen příkladmo uvedenych, a take 
vso~zeném případě použi~ sku.tečn§. jsn ta~ovýc~to okolt:~stí,,, ,:ak~ádá 
se jeho výrok o trestu na uvahach clste arbltr~rmc~" ne,muze Jih vuhf{: 
o v y k roč e n í z t r e s t n í s a z b ~ z a k} ~ d a .ll c I .s e, na o k o I
n o s tec h při těž u i í ci c h v z a k o n e 1 m e n ? v I t e u ~ e d e
n Ý cha tím ani o zmatečnost rozsudku podle § 344, CIS. 12 tr. r. 

13 
Trestn! rozhodnut! XIX. 
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. Pokud při ústním roku uvedl obhájce obžalovaného ž I 
Je .zcela ojedinělým případem, kde oe sbihají okolnost"' e 00 tr. 
vlte, uvedene s takovými, jež jsou předmětem úvah ~ouze arlbitrPrn'oi 
m.ozno ho ~ouk,~zati na to, že § 6, čís. 1 zákona na ochr. rep. ve znění 
[usm. a) zak. Cls.130/l936 Sb. z. a n. činí rovněž ", t 
cmy v,oJens~é ~r~?y, závislou jednak na jmenovitě uved:~s'~h rtstnost 
u:c~~ych pntezUJlclCh okolnostech (viz první dva případy)' . 
pn!,:zuJ,lclCh ~kolnoste'Ch, jež možno posouditi jenom podle' Jec]'r la,'k 
uvazem, ať JSou uvedeny příkladmo nebo zach cen 'en 
obratem »za jiných okolností zvláště přitěžujících/ Y 1 

" , Z!liateční stížnost je proto, pokud vytýká, že okolnosti nřitě,,,; 
tvoncl predpoklad soudem použité sazby trestní nebyly zj"ště 
P?rot~ů, bezdův~?ná. ]inak)sou její vývody věcně napadlánír:;: arll;!r,," 
n:ch yva~, a tt;dlZ provedemm opravného prostředku odvolání a 
ne pr! vynzem t~hoto opravného prostředku vzat zřetel neboť ne~;pr,ávn 
oz?acem opravneho prostředku není na závadu aby n~byl " 
sveho obsahu a účelu. _ _ _ ,.vynzen 

Čís, 5892. 

~ú1<.tomný, návrh v smysle § 110 a nasl. tr. zák. mOže učiniť 
deny OI~len sam, osobne, ale i prostrectníetvom zástupeu kto éb k 
danlu navrhu vyslovne zmocnil. ' r o 

(Rozh. zo dňa 4. mája 1937, Zrn III 76/37.) 

NaJ'VY'" 'd .. , , ,s ,s I ~ u, v tres,tnej .veci proti A pre zločin 
zmatocnu s!aznost obzalovaneho ciastočne odmietol, čiastočne 

Z d ů vod o v: 

Zm~!očnej sťažnosti založenej na vecnom důvode zmatočnosti 
§ 385, CIS. I c) tr. p. nerze priznať oprávnenie. 

V tomto sme.r.e s! ažovate l' vytýka, že trestné pokračovanie roti 
ne~alo bY,ť zahalene alebo ~alo byť zastavené, poneváč jedine POD'r~\m 
P?skode~a ,strana - mlmsterstvo zemedelstva - neučinilo Dotrch"," 
sukromny navrh v smysle § 368, ods!. 3 tr. zák. 

Podl'a ustáleného rozhodovania najvyššieho súdu (smvn Z," 
IV 47f/fo, ?m IV 651/3?) může učinit' súkromný návrh v s~;s~/§· I 10 

a nas. r. zak.. n~.elen poskodený sám osobne, ale i prostredníctvom 
st,urcu, tedy naJ~a 1 p~ostredníctvom osoby tretei, ktorú k podaniu ná\rrhll 
~!I~v~epzmhcbll. V s?denom prí~~de bol poškodenou stranou Mát a mal 

, e oc 'f ne pravo navrhnu! prostredníctvom svoiich 'k n' h· 
organov, ~lll1sterstva, zemedelstva alebo riaditel'stva štátn c;V 1~~oJca 
~;:~~ov" ~hhame tn~ka trestným pokračovaním. Podl'a zisfenia odvola
o tresfl~o~ %~:s sť~žo~a~:fu~~~stva .dal~ tohože dňa, kedy sa dozvedelo 
príkaz riadHel'slvu štátnyeh leso~ t~ ~ta~~~v I~ ažugubsta lč9351' telefo~icky 

, ., a' y II Inl 'O na obzalo-
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... .. ~:~~ťe:'kts~ťi;;az~-o~ov,atel'a, treslné oznámenie; riaditel'stvo učinilo trestné ozná
: obsah vyhovuje požiadavkom § 90 tr. p., štátnemu zastu

dňa 14. augustal935; niet tedy pochybností, že toto trestné 
o~:::~~ói~'~,vb:;O~IO~nU:~;ž;évj"od.obe, kedy bolo príslušnérnu úradu podané, preja
v, činitel'a, ministerstva zemedelstva, aby sťažovate r 

ootres,ta!ly za trestný čin v oznámení po stránke skutkovej určite ozna
Keďže príkaz k podaniu trestného oznámenia i omámenie samo 

sa v Iehote § 112 tr. zák., boly splnené všetky predpoklady podl'a 
ods!. 3, § 110 tr. zák. a upla/nený zmatok podTa § 385, čís. 1 e) 

, p. sa tu nevyskytuje. 

čís. 5893. 

s hradiska § 2 zákotla čís. 562/1919 Sb. z. a n. aj podmienené od
súdenie móže byť prekážkou povolenia podmieneného Odkladu výkonu 
trestu, a to aj v dobe po vyslo'lení, že sa podmienene odsúdený osvedčil. 

(Rozh. zo dňa 4. mája 19'37, Zrn 11I 205/37.) 

Na j v y Š š í s ú d v trestnej ved proti A. pre zločin podl'a § 462, 
463 tr. z, zamietol zmatočnú sťažnosť obžalovaného. 

Důvody: 

Proti rozsudku odvoladeho súdu ohlásil obžalovaný ihneď po jeho 
vyhlásení zmatočnú sťažnosť »čo do výroku o treste podl'a § 385,č, 2 
tr. p.«, klorú po doručení vyžiadaného opisu rozsudku previedol výtkou 
nesprávneho rozhodnutia v otá~ke podmieneného odsúdenia. Z toho je 
zrejmé, že sťažovatel' nechcel svojím ohlásením zmatočnej sťažnos,ti na
pádať výmem trestu (čo by ostatne s ohl'adom na ,použitie § 9'2 tr. z, pri 
výmere trestu a na predpis § 33, ods!. 2 'por. no,v. ani nebo,ln prÍpustné), 
ale že už pri ohlásení zmatočnej sťažnosti mal na mysli len výtku np
správneho rozjhodnutia otázky podmieneného odkladu výknnu trestu. 

Táto výtka je bezzákladná. Sťažovatel' namieta, že podmienené od
slÍdenie nie je uňho vylúčené, lebo v trestnom pokračovaní u okresného 
súdu v N, pod č. T 1369/31 'Proti nemu vedenom bolo už vyslovené, že 
sa osvedčil, pre>to bol z trestného registríku vymazaný a má byť pred 

, súdom považovaný za zachovalého, ako keby v6ibec nebol odsúdený; 
preto nemóže vraj ani ono odsúdenie byť prekážkou povo,lenia podmie
neného odsúdenia v tejto trestnej veei. Tým však 'sťažovate!' nija'ko ne
vyvracia správnost' dóvodov rozsudku odvo1adeho súdu, kto,rý odvolá
vajúc Sa na uvedené odsúdenie pre čin spá:ehaný z pohnútok nízkych 
a nečestných a na ustanovenie § 2, ods!. 1 a 2 záJk. 'č. 56él/19J91 Sb. z, 
a n., právom vyslovil, že podmienené odsúdenie je vylúčené; 

Názor sťažovatel'ov, že vyslovením, že sa oSlvedčil, prestáva mať 
skoršie odsúdenie význam a nemóže hyť pr~kážkou povolenia podmie
neného odsúde;nia v novom irestnom pOlkračovaní, odporuje jasnému 
ustanoveniu § 2, ods!. 2 zák: Č. 562/1919, Sb. z. a n., podl'a ktorého ob-

IS" 
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medz:'I1ie vyslove~é v odst. 1 cit. §. neplatí len vtedy, u pl Y n u I 
do 9.na,~e~y spachal novy trestny čm, pri drievejšom odsúdení 
precm pat r o k o vod o d.ň a, kedy bol trest vykonaný p·relnirult, 
p r e mlč a n ý, alebo k e d y b o I o p' o d I' a to hot o z á o II 
slo 

., d . , av 
vene, ze sa po mlenene ·osudený osvedč 

Z toh.o Je zrej.mé, ž~ aj pod.mie~ené odsúdenie mMe byť preká'hkou 
volema podmleneneho odsudellla, a to aj v dobe po vyslovení 
podmienene od·súdený osvedčíl. ' 

Keďže je správny názor odvolacieho súdu o vylúčení 
od~údenia podl'a § 2 zák. Č. 552/1919 Sb. z. a n., u"'l~ncmluza] 
v uvah~ osobné vlastnos~i obžalovaného, ktoré by mohly UÚ," •• c 
len s hl adlska § I CIt. zwkona. Bezzákladná zmatocná 
preto podl'a § 36, odst. I por. nov. zamietnutá. 

čís. 5894. 

, Náležitosti pr~čin,u bezprávneho privlastnenia podl'a § 368 tr. 
su spl~ené, k~ VlOník bezprávne odnítne z drž b y osób v tomto 
novelO uvedenyeh bud' svoju vlastnú movitú vee alebo so sv{)lel,i", 
vlastníka alebo preňho movitú vee iného. ' 

(Rozh. za dňa 5. mája 1937, Zm III 89/37.) 

Na j v y .. š š í s ú,d, v trestn:j veci proti A. pre zločin 
vyhovel zmatočneJ staznoslI obzalovaného, uplatnenej na základe 
ČI,S. I a) t:. p., z tohoto dovodu zmatočnosti zrušil rozsudoO:k~z~~~;~~~.~~·' 
sudu, poklal' obžalovaný bol uznaný vinným prečinom b 
p;rvlastnema podl'a § 358 tr. Z., a oslobodil obžalovaného 
ČIS. I tr. p. od obžaloby naňho podanej. 

Z d ů vod o v: 

Zm~~očná sfažllO.sť uplatňovaná z dovodu zmatočtlosti podl'a 
§ 385, crs. I a) tr. p. ]e základná. . 

, .<?bžalovaný bol uznaný ~inným p:ečinom bezprávneho privlastnenia 
pO'91 a § 358 tr. z. Tento bn po stranke zovňajšej (sposob) vyžaduje 
odnalI~ veCI, s~mozreJme z drž~y. iného. Z ustanovení záJkona plynie 
t<;dy, ze s~ . vyzaduJe, aby dotycny predmet bol aj v držbe toho kto
remu pnslucha nad ním zálo'žné, užívacie alebo retenčné právo ~ aby 
bezprávnym zásahom vinníka bola táto držba porušená. ' 

~reto nál:žitost,i pr.eči!,u bezpr~vneho privlastnenia podl'a § 358 tr. 
z. !U spl,nene, ked vI,nmk bezpravne odníme z drž b y uvedených 
o~~b bud ~voJu vlastnu, alebo so svolenim vlastníka, alebo preňho mo
VItu vec meho. 

Pri exek~cii, pri ktorej nebol vymenovaný vnútený správca a obilie 
nebolo vzate pod zátvor, bolo toto obilie ponechané u obžalovaného a 
tak sa am nedostalo do držby exekventa (berného úradu). Nie je tu 
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daná skutková podstata precmu bezprávneho privlastnenla po-

§ 368 tr. z. , . '. " .' 
podl'a zisteného skutkového stavu obIlte (200 q psemce), o ktore}u 
v dobe zabavenia nebolo ešte odovzdane f~rme R. v P. a bolo e;;te 

.VI2ls\11Ika, obžalovaného. V dosledku toho v sudenom pnpade pnchad
jedine skutková podstata sprenevery pod!'a § 359 tr. z. 

tohoto trestného činu nie sú však dané po subjektívnej 
; .• ld!,ke preto lebo - ako na to vrchný s,úd správne poukázal - ohža-

moho! byť toho presvedčenía, .že neni u~ vlastnik.o~. pšenice, a 
už vlastníckym právom flrme R. hl adlac naJma na to, ze 

firme ešte pred zabavením predal a najvačšia čiastka kúpnej 
mu menovanou firmou vyplatená tiež ešte pred prevedením 

Preto najvyšší súd vyhovUjúc, zmlitočnej sťažnosti založenei, na do
. zmlitočnosti pocll'a § 385, ČIS. 1 a) tr. p., pokračoval P?dl a § ,33, 

'.',,<15:1. I por. nov. a na základe § 325, čís. tr. p. oslobodll obzalovaneho 

obžaloby. 

čls. 5895. 

zmenil-li odvolacl súd kva1ifikáciu trestného činu v prospeeh obža
;.Iovani~ho m e rit o r n e (kvalifikoval krádež za zločin len podl'a § 336, 

zák. a nie súčasne za zločin i podl'a § 48 tr. ROV.), porušil usta
'n01,eniie § 7, odst. 2 zákona čis. 562/1919 Sb. z. a n. a zavinil zmlitok 

' .• ,j)O«lfa § 384, čls. 4 tr. p., rozhodol-li sám o podmienenom odklade vý-
trestu. 

(Rozh. za dňa 5. mája 1937, Zrn III 198/37.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci proti A. a spol. pre. zloči~ krá~ 
deže odmietol zmatočtlé sťažnosti 9bžalovaných; z úradneJ povmnosh 
z důvodu zmatku pod!'a § 384, Č. 4 tr. p. zrušil však rozsudok odvola
cieho súdu vo výroku o nepovolení podmieneného od~ladu v~konu 
trestu obžalovanému B. a v dosledku toho a] rozsudok sudu prve] sto
lice v lomže výroku a uložil súdu prvej stolice podl'a § 7, odst. 2 zák. 
Č. 552/1919 Sb. z. a n. a plen. rozhodnutia najvyššieho súdu Č. Prez. 
1510/19'23, aby o tejto otázke dodatočne znOva rozhodol. 

Z d ů vod o v: 

Najvyšší súd preskúmajúc túto trestnú vec sa presvedčil, že odvolaci 
'súd zapríčini! dovod zmatoonosti podl'a § 384, Č. 4 tr. p., pokial' tO'zho
dol v otázke podmieneného odkladu výkonu trestu obžalo,vaného B. 

, Súd prvej stoliceodsúdi! obžalovaného B. pre zločin pokusu kr~
de že pod!'a §§ 55, 70, 333, 335, Č. 3 tr. z. a § 48 tr. n. a pre. preč1ll 
krádeže podfa §§ 70, 333 tr. z. a § 48 tr. nov .. a ne p ~ volI I t;' u 
pO' dmi e n e n Ý o d k I a d výkonu trest;l. Pn zlsťo;ram skutk?veh? 
stavu pre upotrebenie § 48 tr. nov. vzal sud prve] stoh ce za dokazane, 
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že veei, ktoré sa obžalovaný pokusil v hostinskej miestnosti M. 
cudZlť, maly hodnotu 2000 Kč prevyšujúcu> a že tak jeho čin Už aj 
§ 48 tr. nov. je zločinom. 

Odvolací súd naproti tomu zistil, že tieto veci nepresahovaly 
hodno,tu 500 Kč, a tak čin obžalovaného by hl'adiac na hodnotu 
m.etu 'krádeže', pod!'a § ~8 tr. nov. bol len' prečinom, keby ho 
byvalo treba kvahhkovat zločinom so zrete!'om na § 336, Č. 3 tr. z. 

Takto však odvolaci súd nemenil kvalifi'káeiu trestného činu 
obžalovaného len formálne, ",ko v s'Vojom rozsudku to uvádza, 
ml jU .v prospech obžalovaného B. aj meritorne, n31kol'ko kv,alijjkr,v, 
jeho čmnosf odchylne od prvého súdu zloónom len na záJklade SKIUlko. 
vých prvkov podl'a § 336, Č. 3 tr. z. a nie aj pod]'a § 48 tr. 
v~ak pn tom potvrdIl výrok súdu prvej stolice o nepovolení podrrlielne~ 
n~ho odkladu výkonu trestu, porušil ustanO'venie § 7, ' 
ós. 562/1919 Sb. z. a n., lebo podl'a zásady vyslovenej v i'P Ilenlanlom 
rozhodnIlt! najvyš~ieho,súdu Č. Prez. 1510/23 v prípade, ked' ~a Ztllenlou 
kvahfrkacle trestneho Cmu v prospech obžalovaného zmeni základňa 
roz?odova~ie o podm!nenom odsúdení a súd prvej stolice 
P?dml.enenY,odklad vykotlu trestu, je treba zrušiť výrok o tomto' 
sudem a ulozlf sudu prvej stolice, aby v tejto otá~ke znovu rozhodol. 

Odvolací súd tým, že v tejto 'otázke hneď sám rozhodol 
obor svojej pósobnosti, aký mu pfi tomto stave veci ' a 
ni! zmato'k P?d!'a § 384,č. 4 tr. p., ktorého treba z úradnej 
~~nnos:1 podl a 'Posledné~o odstavca ~it. paragrafu. Preto bol výrok 
slch sudov o nepovolelll podmleneneho odkladu výkonu trestu oozalo-' 
vaného B. zruše~ý podl'a § ~4, odst. I por. nov. a § 404, odst. I tr. p. 
i' bolo sudu prveJ stohce ulozené, aby v tejtootázke znova rozhodoI. 

'čis- 5896. 

Poruše~.ie zákona v ustanoveni § 2, čís. 6 zákona čis. 284/1920 Sb. 
z. ,a n. a ":ffiatok podl'a § 385, čís- 2 tr. p., uložil-Ii súd obžalovanému po_ 
d! a prve) ~~zby § 2 zákona na oehr. rep. trest dvoeh rokov k á z rt i e e 
natnlesto zalara. 

(Rozh. za cl"a ll. mája 1937, Zm III 234/37.) 

,N a j vy Š š í . s ú d v trestnej veci proti A. a spol., obžalovaným za 
zlocrnu vO,lenskel z~ady a. prípravy úkladov, uznal 'Opravný prostriedok 
pre z~chovanre pr<rvne] Jednotnosti ",kladným a vyslovil že pravo
platnyml rozsudkami 'krajského súdu v N za dňa 9 mája' 1936 ' . 
TkX 16tJ9/35-22 í a vrchné'ho, súdu. v N.· za dňa 29: septernbr~' 1 gicl: 
c. J. To I 344/36-250,. pOlklal mml bol obžalovanému B. vymeraný 
hlavny trest druhom kaznrce, bol porušený zákon v ustanovení § 2 
ČJs ... 6 zákon,~. Čí~. 284/1920 Sb. z.a n. Pod]'a § 442, posl. odst. Ir. p: 
zrusll nalvyssl sud spomenuté rozsudky vo výrokoch o druhu hlav ého 
trestu, ob~alovanél11u B. ulo'ženého, a vymeral mu tento trest h]'adia~ n 
usta?o,venla § 2, čis. 6 zakona čís. 284/1920 Sb. z. a n. druhom žalár: 
podl a III. hlavy zák. čl. V: 1878. 

- Čís. 5896-
199 

D,óvody: 

Rozsudkomkrajského súdu v N. za dňa 9. mája 1936 bol obžalovaný 
(okrem iných obžalovaných) uznaný vinným zločinom prípravy úkla

§ 2, odst. 1 a 2' zákona na ochr. rep. a bol mu pod]'a prvej 
§ zákona na ochr. rep. za použili a § 91 tr. z. a hl'adiac na 

§ 2, čís. 5 zálkona čís. 284/1920 Sb. z. a n. vymeraný trest 
ij",nllce na dva roky ako hlavný trest a [plOdl'a § 32 z<i!kona na ochr. "'p. 

straty čestných práv občianskych na piH rokov a trest sIra ty vo
!'lebnéllU práva do obcí na tri roky <rko tresty vedl'ajšie. Dósledkom IOd,vo-

podaného verejným žalob com a olbžalo'vaným, tak proti výf01ku 
vine obžalovaného B., ako aj proti výro'ku o treste mu uloženom, za

sa vecou vrchný súd, ktorý rozsud'kom zo dňa 29. septembra 1936 
prvostl1pňový rozsudok v ,časti tykajúlcej sa obžalovaného B. 
opravných prostriedkov ČO do tohoto obžalovaného nebolo, 

cit. rozsudky sa staly dotyčne neho pravoplatnými. 
Druh hlavného trestu, uloženého obžalo'vanému B., neodpovedá zá

... · ..•.. konu. Na zločin pripravy úkladov pod]'a § 2 zákOna na ochr. rep. -

./ __ 1'·;01' nebolo vyslovené, že bol slp!áchaný za okolností zvlášť priťažu
o ktorý prípad tu nešlo - stanoví § 2' zákona naochr. rep. 

v . prvej sadzbe trest ťažkého žalára od jedného do paf rolkov. 
poneváč zákon na ochranu republi1ky ptali tiež pre oblasf trestného 
práva skor uhors'kéh~ a v cit. p.redpise ide o t;e'st uv~dený v tres~n0!H 
zákone zo dňa 27. map 1852, ČIS. 117 r. z., pravom hlad~1 krajsky sud 
pri výmere trestu obžalovanému B. na ustanovenia zákona zo dňa 15. 
apríla 1920, čís. 284 Sb. Z. a n. o pomere trestov v územiach rozneho 
práva. Tohoto zákona neužil však správne. 

Podl'a § 2, čís. 6 onoho zákona ťažký žalM podl'a trestného zákona 
za clňa 27. mája 1852, čís. 117 r. z., neni-li dlhší dvoch rokov, rovná sa 
žaláru pod]'a III. hlavy zlik. čl. V: 1878, ináč sa rovná káznici pod]'a tej 
istej hlavy s tou zmenou, že neplatí u nej časové obmedzenie v onej 
hlave stanovené. Tieto zásady 'platia pod]'a prvého odstav ca § 2 cit. 
zákona nielen pre vykonanie, ale aj pre ukladanie trestu. 

Ked' tedy krajský súd (ktorý pri tom nesprávne citoval § 2, čís. 5 
zákona čis. 284/1920 Sb. z. a n. 'llamiesto § 2, čís. 6 cit. zá!kona) uložil 
obžalovanému B. hlavný trest v trvaní dvoch rokov, tedy nie dlhší dvoch 
roka v, mal mu tento trest v smysle uvedených predpisovuložiť v druhu 
žalára. Keď prez to ho, ulo·žil v druhu káznÍ'Ce, tedy v druhu prísnejšom, 
porušil predpis § 2, čís. 6 zákona čís. 284/192'0 Sb. z. a n., a to v ne
prdspech obžalovaného. 

Vrchný súd, ač'korvek prvostupňový rozsudok bol vO výrok~ o treste 
nwpadnutý tak verejným žalabcom ako aj obžalovaným, potvrdIl napad
nutý rozsudok a neučinil nič k odstráneniu hore uvedenej vady, tvoriacej 
v neprospech obžalovaného dovod zmatočnosti podl"a § 385, čís. 2 
tr. p., ktorú tedy mal z úradnej povinnosti pod!'a § 385, odst. 2 tr. p. 
odstrániť. Obsahuje preto aj rozsudok vrchného súduspomenutú vadu. 

Dosledkom toho bolo' vyslovené poruš:enie predpisu § 2, čís. 6 zá
kona č. 284/1920 Sb. Z. a n. dotyčne oboch rozsudkov nižších súdov. 
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Zároveň v smys!e § 442, posl: odsl. tr. p. boly zrušené W"OU'U'KV 

vyroku obsahulucom vytknutu vadu, tedy vo výroku o druhu 
trestu, uloženého obžalovanému B., a trest hlavný mu bol 
v druhu žalára bezo zmeny jeho trvania. 

čís. 5897. 

POvdminěné odsouzení nelze považovati za vyloučené podle § 2 
kOl~~ cís. 562/1919 ~~. z. a n., byl-Ii sice vinník již dříve odsouzen 
zlocm na dobu dels1 tři měsíců, avšak později _ následkem 
trestního řízení - byl obžaloby pravoplatně zproštěn. 

(Rozh. ze dne 12. května 1937, Zm IV 83/37.) 

vN ~ j vy Š š í s o u d v trestní věci proti A. a spol., o,b žallovar 
z prečmu úplatkářství, zamítl zmateční stížnost obžalovaného B. 

Z důvodů: 

Zmateční stížnost neuplatňuje sice číselně žádného důvodu 
nosti, avšak, napadajíc výrok o nepovolení podmíněného odkladu 
k,;,nu trestu a žádajíc o pi'iznání tohoto do,brodiní zákona, poukazuje 
duvod zmatečnosti podle § 385, Č. 2 tr. ř. 

Nám~tka zmateční stížnosti, že důvod, pro který odvolací soud 
vohl obzaIovanému podmíněný odklad výkonu trestu že totiž 
důvod vylučující podle § 2 zák. Č. 562/1919 Sb. z. a ~. toto nnhro,n;n 
zákona, je sice opodstatněna, neboť podle obsahu spisu krajského 
v ';I. byl rozsudek téhož soudu ze dne 18. listopadu 1924 kterým 
O?zalovaný B. odsouzen pro zločin podvodu na sedm měsíců 
nasledkem obnovy trestnlho řízení pravoplatně zrušen a obžalovaný 
žaloby zproštěn. 

DŮV?d, u,:edenÝvodvolacím, soudem pro napadené rozhodnutí 
neobstoJÍ. Avsak pres to nem výrok o nepovolení podmíněného 
kladu vykonu trestu o;ylný a zmat.ečný ve smyslu § 385, Č. 2 tr. ř., 
neJsou tu - Jak to uz soud prvm stolice správně uvedl _ dány 
poklady 1. odsl. § 1 zák. Č. 562/1919 Sb. z. a n. pro pOiVolení p,um"m,,
ného odkladu výkonu trestu .... 

čís. 5898. 

Id~ ~.z~očin úplatkárstva P,OdI'a ~ 467 tr. zák., vydal-Ii starosta obce 
za pena~ltú odmenu a bez prtvolema príslušnej vrchnosti tretej osobe 
zabavene predmety, ktoré mu boly četníctvom ako starostovi a členovi 
obecného predstavenstva odovzdané do úschovy. 

(Rozh. zo dňa 12. mája 1937, Zm IV 194/37.) 
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. y š š í s ú d v trestnej ve ci proti A. a spoL pre zločin úplat
aJ :niiitočné sťažnosti obžalovaných A. a B. Člastočne odmletol, 

ií~stocrle zamietol. 
Z dovodov: 

I tňujúc dóvody zmiitočnosti podl'a § 384, čís. 11 a § 385, 
~p: tr.p., v podstate namietajú ob~alovaný A. a i.eh~ obh~jca, že 

''''.',n'',vn) vraj nie je povinnosťou obecneho starostu pnJat do uschov~ 
pašovaný alebo ukradený, vydaním zabavených volov am 

"""tÍo>ru;;il úradnú povinnosť, takže tu móže ísť snáď len o prečln 
~,;,p,n,e, O'''"''V podl'a § 361 tr. z., kto~ý vša,k v sú~enom. prípadev me 

niet k tomu pQtrehneho sukromneho navrhu posko
strany .. 

Zrrlal'UCI'ť sťažnosti, ktoré touto výtkou uplatňujú ~lastne len dóvod 
C"matoč:nost, podl'a § 385, čís. 1 c) tr. p., sú bezzákladne. 

Voly, o ktorých obžalovaný A. ~edel, že boly: z cudzoz~mska pašo
alebo ukradené, boly mu do uschovy dane a sverene a~o, obec~ 

:;vane starostovi. Už podl'a tQhoto sv?jho posta~ema bol obzalo~an~ 
.0n","P § 87 tr. p. povinný uschovanln~ zabav.enych volov naeomaha~ 

správe vo výkone vrchnostenskych prav .. P;l tom obz~lova!,y 
, tedy predseda obecného zast~pltel~tva, .podla zak. 

886 a § 85 tr. p. vykonáva aj fu~kcle poh~aJneJ. vrchnostI, 
~ovinIlosťou ktorej je v smysle § 48 nanade.ma min. vnutra ~IS. 130.000; 

tiež obstaranie a zabezpečel11e trestnych. ~na~ov, vV sude~om pn
úschova zabavených volov. Voly boly ma~eJ .~bzalovane~~ ako 

~t,m", ",ovi sverené četnictvom po původe lch patraj'unm, tedy Islo tu 
pomoci a súčinnosti obecného predstavenstva pn pre
četnictvom ktorú súčinnosť obecné predstavenstvo, 

členom bol obžalo;aný ako starosta, podl'a § 213 citovaného 
nariadenia nemóže ani odo'Preť. • 

Z toho plynie, že úschova zabavených volo;, patrHa vdo obo.ru po
sobnosti obžalovaného ako starostu obce a ked spoluobzalovan~m vy-
dal zabavené voly bez povolenia príslušného úradu, týmto konamm pO.
rušil ako verejný úradnik svoju úradnú povinnosť. Keďže vš,:~ to !,čiml 
za poskytnutú peňažitú a,dmenu (1000 ~č), dopustIl sa zloclUu upl~t

. kárstv<1 podl'a § 467 tr. z. V důsledku toho právom bol odvolacrm 
súdom uznaný vinným tým to zločinom. 

čís. 5899. 

Nejde o důvod zmatečnosti podle čís. 3 § ~81,tr. ~. (§ 260, Č!s. ~ tr. 
ř.), byly-Ii v rozsudkovém výroku uvedeny pra~nt poJ~y ~stran1ctv1« a 
»porušení úřední povinnosti« vedle sebe, ".e~t .. stranlctv1. podl~ § 105 
Ir; i. je jen jednou z možných forem porusem urední povmnosb. . 

Ke skutkovým podstatám zločinů svádění ke zneužiti Úřední moc! 
podle § 105 tr. z. a brani darů ve v~e~h úřednich 'p~dle ~v 104 tr. z. n';111 
třeba, aby skutečně došlo ke stramckemu obstaravaní urednich prac1. 
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Jde-Ii o trvalé spojení mezi úplatcem a úředníkem, za něhož 
poskytnuto více úplatků z téhož podnětu, nelze se spokojiti s 
poskytování a přijimání peněžitých částek bylo hodnoceno s 
každého jednotlivého daru samostatně ve vztahu k určitému 
služební činnosti úředníkovy, nýbrž nutno hodnotiti je i v jejich 
hmném celku ve vztahu k veškeré jeho úřední činnosti. 

»Stranictvim« podle §§ 104, 105 tr. z. je nejen přimé zasawvání 
o zájmy strany, nýbrž i stranická blahovůle nebo přízeň 
straně; stačí, je-Ii poskytování darů provázeno u úplatce snllhcou 
si a udržeti si též i budoucně onu stranickou blahovůli a přízeň 
níkovu. 

»Stranictvím« podle §§ 104, 105 tr. z. jsou také »výhody a 
(§ 2 zákona čís. 178/1924 Sb. z. a n.), poskytované úředníkem 
jakožto projev jeho blahovůle, nesrovnávající se s jeho povinností, 
při styku se stranami naprosto nestranný. 

(Rozh. ze dne 12. a 14. května 1937, Zm II 486/36.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl zmateční 
obžalovaných A. a B, do rozsudku krajského soudu, pokud jím 
uznáni vinnými: A, zločinem svádění ke zneužití moci úřední 
§ 105tr. z. a B. zlo'činem braní darů ve věcech úředních podle 
tr. z. 

Z důvodů: 

Zmateční stížnost obžalovaného A. vytýká rozsudku porušení 
pisu § 260, Č. 1 tr. ř. a zmatečnost podle § 281, Č. 3 tr. ř. z 
prý v rozsudku není jasně vyřčeno, z jakého činu stěžovatel byl 
vinným; enunciát rozsudkový zní prý jen alternativně, že »., ... 
dary úhrnem 56.000 Kč hleděl svésti ke stranictví n e b o porušení po
vinnosti úřední«, a ježto podle jeho důvodů při každém daru mělo 
jíti jen o získávání B-a k strannickému úřadování, ohledům a 
kdežto pro svádění k porušení úřední povinnosti nejsou uváděny 
důvody, shledává stížnost rozsude;k v tomto směru zmatečným též podle 
§ 281, Č. 5 tr. ř. (nejasnost, vnitřní odpor a nedostatek důvodů). Ani 
v tomto směru stížnosti nelze při svědčiti. 

Zákon uvádí v § 105· tr. z. právní pojmy »stranictví« a »porušení 
úřední povinnosti« vedle sebe a nestaví je do protikladu. Porušení 
úřední povinnosti je pojem širši, kdežto stranictví jako protiklad na, 
prosté nestrannosti, úředníkům zvláště za povinnost uložené. (srovnej 
na př. § 21 služ. pragm, č. 15/1914 ř. z. a \§ 46 soud. instr. Č. 81/1853), 
je jen jednou z možných forem porušení povinnos.ti úřední, která při 
aktivním podplácení nejčastěji přichází v úvahu vzhledem na příbuz
nost skutkových podstat zločinLI podle § 105 a §§ 5 a 101 tr. z, Polo
žil-Ii rozsudek mezi oba zmíněné právní pojmy slůvko »nebo« na způ, 
sob textu zákona, zřejmě má tu na mysli, jak vysvítá z důvodů roz
sudku, stranictví jakožto jeden ze způsobů porušení úřední povinnosti 
úřednika stěžovatelem upláceného. Poněvadž zněni rozsudku nepone-

_ Čís. 5899-
203 

• .' , och b o tom, z jakeho činu nalézací s,oud 
v z~dl1ei11 n~~~r~in~ýn/ i ~aký trestný čin spatřuje ve, skutec~o
obzalova k' ané z nichž obžalovaný byl uznan vmnym, 

l any' ch za pro az,' 'd" 'reJ'ného 
uz~. odle § 105 tr. z., spočívajícím ve sva em ve , 

zlocmem IP rozhodování' e věcech veřejných dary ~ po.~useni 
"iř,ednIKa O' dní a to ke stranictví, je výtka zmatečnl shznostJ 

, d u,,; § '260 c' 1 tr ř a o zmatečnosti rozsudku podle 
, pre plSU " ., dO d' 

ínJOťlusel~' .. tO' odle č 5 § 281 tr. ř. zcela bez uvo na. 
3, pokU,d S~t;y~~v~~tost ani' námitkám, ji~iž s,e zI?ateční stížnosti 
Nelze pnzn . 'mu osouzení věci soudem nalezaclm. 

'í proh ~r,,;vl1l'mit~k vadného výkladu zákona ve smyslu zmateč~ 
v~·c. ... · dohčovan~d~: § 281, Č. 9 lit. a) tJ. ř. tvrd~obě zm~teční stížnost! 

rozsudk~n~st podřaditi zjištěný skutkový de) pod predplSk §~ 1 ~~ 
nemo dúvodu že v rozsudku není zJlsten nejilky , ,on r.e ~l 

tr. z. zb' I n'e'llo B prokawj'ící jeho stranlctvl VUCI darcl, 
akt o za ova·, S" ť cházej'í zde .. iÚlreUIlI důsledkem poskytnutého daru. hznos I vy.. b 

,";,(,íeVIV>I se, dokladu když jako to činí zejména shznost o -
'f{e Pn~ ovaŽují p'ro náplň oněch skutkových, podstat 

;zaIOV"II",'," n'; ch ~statních znacích zločinu za dostaCUjlCI pouhy, 
pnpa~? f nebo přijetí daru nýbrž domnívají se, že. mUSI 

;'.II"V':-.' pos k ~u.', dokázaný úřed~í výkon, jímž se dám po
l s ~c~c~~bo v' hoda že tudíž nezbytným zákonným z~akem 

v ~~~~dkU daru nrsled~~ věd?l11j str~nick~ úkog;lI~kut~g~etr~v:~ 
i>. ~,_:' ke stranictví není však vubec nalezl!Osll ZIOČI?U ~ k §. , stíhá 

, h" z jednoznačneho znenl za ona, jenz 
to neklam?~ .v~cí ~~l zneužiti moci úřední již i toho, kdo v přípa-
Zl~;~~osd~~ov;ní záležitostí veřejných a PO? úře~ník~ :~~en~ i ~~ 

, t' hledí ať již 'e mU umys z 
s ves 1 v' '. :> -. t kové svádění l{e stranictvÍ, 

c. Dokonaným zlocmem je t~, tedy; :: 'li když se domnívá, 
. se nesetkalo s úspěchem. stečzovate 19' 2s4

e mčY 1'78 Sb z a n neni 
, "k dne 3 ervence ,. "'J 

po vyda?l z~ .o,na ze . . zi zločinem a přečinem úmysl pachate-
p!i úp!abt~ár~tvť jlz ~:l~~~e~e ~t~anictví v důsledku daru skutečně prooje
Iuv, ny rz s U ecno, , .. k b I pozměněn Stěžovatel vubec 
vilo. y t,0r;' :čmrslu . plat~ý ěz~~~go~il~ ~;drní zvláštního zákona Č. 178/ 
tu prezlra u e, jeJz prav

b 
t' dosavadní IJfávo které .. bylo nor-

1924 Sb a n' n e o d o u r a I ' , 'k ' . ", 'kl ď poměrů platných v dobe vzm u za-
m
k 

ováno ,a bVy~u~oov~nlon 7~ iZ~ch~a~u bezpečnosti a čistoty státní SPI rdáv
k

y 
ona, n y r .. , . O' ené míře vydána _ v důs e u 

,před ú.to~y ~ zásahy,. J:~~ j\~fe~~y~~tátu a tudíž rozrůstání státní~o 
uplatn~m zasa~ o SlfS.!C .. ~ do oboru své působnosllstale 
správm~? ilI;"ratu, .. za~~r~lc~~~h~a~tchodních, podnikatelských a ve: 
~bsahlt~jSI "bzajmy bySIf~yřoC možno trestně postihnouti i ty skutky, ktere 
rej nos I vu ec, a ,," ' , ' , právní hodnoty ve smyslu 
sice nedosahují stupne ~:o~u knab zať az~e'sankci unikly přes to však 
§§ 104 a 105 tr z a tudlZ pna Y res Ol . '. t ' ů 
nebezpečně oh;oŽují čestnost, spolehlivost a neprodaJnos organ 

státní správ~. 'edení ke stranictví náležitostí skutkové pod-
Nem-h vsak skutečne sv , k nkretního stranického aKtu 

staty zločinu podle § 105 tr. z., nenl o 



- Čís. 5899-
204 

vůbec třeba ani k naplnění zákonných znaků zločinu braní darů 
cech úředních podle druhé skutkové podstaty § 104 tr. z., jež 
měru souvztažnosti k předpisu § 105 tr. z. Stěžovatel B, 
se tu sice pro svoje hledisko právních názorů Lammasche 
1911, str. 137) a Fingera (Strafrecht ll, 1914, sir. 904), leč pn,va:;ná 
směrodatné literatury (Altmann: Kommentar str, 313, 
právo hmotné str. 165, Miřička: Trestní právo hmotné str. 236) 
dikatura nejvyššího soudu (rozh, Č, 2775/19012 víd, sb" rozh, Č, 
Sb, n, s" posledně rozh, Č. 5798 Sb, n, s.) právě se zřetelem 
dobný tu předpis § 105 tr. z" postihující druhý subjekt při 
ské trestni dohodě, shledává skutkovou podstatu zločinu podle 
tr. z, za dánu již tehdy, jakmile ú ř e dní k při j a I dar 
spěch, příslib daru nebo prospěchu) z a tím ú čel e m, aby při 
zování svých úřednich prací projevil stranictví, k němuž při jeho 
žební funkci je tu možnost dána, Strohým výkladem zákona ve 
stěžovatelem B. požadovaném, že totiž zloči-n pasivního uplácení 
konán teprve stranickým obstaráváním prací úředních 
daru, unikala by vůbec trestní sankci značná část této .'U'C11111" 

tak těžce ohrožující čistotu a spolehlivost státni správy, a to 
nejzávažnější pro obtíže postihnutelnosti; vždyť povaha 
úkonu ve velkém počtu myslitelných Ipřipadů vůbec nedovoluje 
zkoumání a důkazu, že a pokud stra1lictví bylo projeveno a 
(výrok porotce, soudce, úředníka ve věcech arbitrárního ro;,hc'dc'vál 
a pod.), Jinde zase, jako při rozsáhlých technických pracích, 
dodávkách a víceletém obchodnim spojení, vzniká snad i mnoh 
mezidobí mezi přijetím .daru, jež provázel úmysl stranický se za 
vděčiti, a mezi skutečným rozhodnutím, Ponechati v průběhu 
mezidobí beztrestným zjištěný fakt přijetí daru, když k ro"ho,dován 
bud' zatím, snad vůbec nebo pro změnu v osobě úředníka 
důvodů nedošlo, nebo uvažovati o možnostech pouhého pol{U1:U 
činu, odporo-valo by celé slovní i pojmové konstrukci 
tr, z" jenž druhou skutkovou podstatu k prvé prostě l'rlcl\'llljl~ \'''''~'C, 
chen«), Takto shodným výkladem předpisů o a 
úplatkářství, při němž sen e p o važ u jek o n k re t n 
str a nic k é hor o z hod o v á n í, jest u obou zločinů (§§ 
tr. z.) zdůrazněn jako rozhodný moment obou skutkových nod,t"! 
jako jejich jádro z á m ěr pac ha tel ů v, nesoucí se jak II lI"'U1IlK' 

přijavšího dar, tak i u osoby dar poskytujíci k e str a Íl i c k é m 
r o z hod o v á n í, bez ohledu na to, zda úředník dar přijavší 
uskutečnil svůj úmysl či jej změnil, a vůbec zda tu bylo 
nicky rozhodnuto, 

Netrpí proto rozsudek vadami, jež zmate,ční stížnosiÍ v něm 
dávají, když ·na jedné straně nenalézá důvodů pro zjištění, že se 
lovaný B, nějakého konkrétního stranického aktu dopustil, na 
však dospívá k úsudkům, že obžalovaný A. ho ke stranictví svésti h 
a že se též on při obstarávání svých prací úředních k nějakému 
nictví svésti dal. r~ozsudek zjišťuje také způsobem formálně be:lv2ldnýml" 
že při trvalém úředním působení obžalovaného B. souběžně s 
děním staveb obou silnic byla tu objektivní možnost dopustiti se v 
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. . J zcela nerozhodné, že se obžalovaný B. ~tra~ 
směru stramctVI. . e • ro~edení stavby bylo v pořádku, SOlldnt, 
. vůbec nedopu~lll, ze.!, 'e snad v některy' ch obdobích staveb B. 

. d or nad nt rovnez z 'k ť I 'čty 
1 oz I vůČí firmě, jež mu úplatky poskytla, ses r av~ u 
VystupO~rmo se stavěl proti tomu, aby další stav?y, Jl byly 
ba 1 p.. a' v' znamu zda dary byly davany pra-Rovnez nem y, ... "v· , ou 

'<idaV'''']. n' h říležitostí zda byly v pncmne s -
. n~b~ Je~m z~o~~r~fn~m Ekonem při stavbě, tak to ,nalézaci so~.d 

prave ~ t. 'b blíže se zabývatí am teml namltkanll sÍl~-
e, a ,nem plOtO tre a rozsudkovým úvahám o takových nevy-
ktere se 

. ~ .. , d' časové posloupnosti jednotlivých 
?;;'i!élle a vpredll lIZ lIve ene, .. ' b ť . občas pře-

'zá\,,,dný(:n ud!\~~~b~~ ~~~~~fc~b~!~~~a~f;~ t~v~l~ozůstLajíc~ zej~é~a 
. "edního dozoru a kontroly nad stavbou, vysl! uJe e? ~ 
Uf sled jednotlivých příběhů na sta,vbě a poskyt~~an{c _ 

, ní závěr nalézacího soudu, odvozeny ze všech t,ec o s.u 
yra,: ch sedm peněžitých darů poskytl obžal?vanY,A, obza
ze vse " I h' e hor o z hod o van I ve vecech ve

,Ioi{an:énlll B. v er1pac ec, B j "'al'E při obstarávání svých 
a ze téz obzalovany ,pnj j 

,.relllY"", 
, •. ,' .. ' prací. b' k t i v n í stránku stíhaného jednání obz,alo-
'\ Jde o o~~ z~~teční stížnosti největší úsilí" aby vyvral!ly 

a závěry nalézacího soudu, že Ob~I?Va~í ~~~n:~ě~~ :~f~~ 
. k' předpokládají § 105 a § 104 tr. z, 111 V o 

"ÚJ:nY:slU, a rtižnostem přiznati důvodnost. , , h bně že 

.....•... Ze skutkovjch zjištbění ro~~u~k~1y'~~ ~~~~~:a :~:~aožne:;~nltu, to!i~ 
závadna cmnost o ou o'lz~ °fv P J'akož i z důvodu SOUVISlCl 

• d t b veřejných Sl mc Irmou " , t" 
z duvo u s av y . b' I .' h B a že činností tou byl sledovan yz 
stím úřední činnosÍl o.za ovan~ o obžalovaných dlužno prolo pohližeti 

Na celou trestnou cmnost o o~ělitelllou a dluženo důsledkem toho 
na činnost jednotnou a ne . hlediska ·ednotného. Je proto 

;~>T:;;ó;i", subje~tivni vIDy POSUZ?V~Í1 ;činech obzllovaných samostatně 
pochybeno uvazovaÍl o, jedno~hvych PRozsudek o:pětovně vyslovuje, že 
a nezávisle na ostatnl<;h P?, 1l1~: :de totiž od listopadu 1929 do čer
v době, o niž v souzenem p.npa e J 'A oskytnuto obžalovanému B, 
vence 1932, v níž bylo obz~lovar;;;~ní ~tzi podnikatelskou firmou P., 

sedm darů, ,šlo ,? trv,~ e sJ.l 'í filiálky na jedné straně a ob žalo .. 
•••••• y' mezi vedoucll;' ured~1 em Jej, r o věci s tohoto jednotného 

•..•. B. na stran~ d:u~e, yvazuje-~s~e tování a řijímání peněžitých 
je nasnade zaver, z:, onO p. y k 'd'ho ])ednotlivéhO daru a 

částek nelze právn,ě h,o~noÍltl ~,?Iedl~~~enťa esambstatně, tedy každý 
okolností jej p:ov~zej;c:ch dfv!ast 'h~gnotiti je v jejich souhrnném celku 
dar sám o s?b:" nybrz, ze _ uzno 'u lácení, Ii němž jednotlivé dary 
jako opakovam. a tr. vale a sousčta~ne .P ku sl~ební činnosti obzalova-

.. t h 'k I'v pouze k ur ltemu use d k I maJl vz a Ul o 1 -' " I ' b 'činnosti Proto rozsU e zce a 
~ého B., nýbrž k veškere jeho. \~ze 111 tahu byl' ten či onen jednotlivý 
nadbytečně uvažoval,. zda, a ~kja ~m ~~ ré obžalovaný B, v době toho či 
dar též k určitým sluzebl1lm u onum, e 
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onoho jednotlivého daru právě prováděl, nebo které přímo či 
po daru měly následovati. Poněvadž pak obžalovaný A. všech 
?arů, poskytl ?bža!ovanérr;u B. v případ~~h rozhodování ve věcech 
reJnych ~ take ?bzalovany ~. dary ty pnJal v případech takového 
hodovam, a Jezto stranlctvlm podle ustálené judikatury 
soudu Je nejen přímé zasazování se o zájmy nějaké strany nýbrž i 
mcká blahovůle nebo přízeň projevená straně, a ježto roz~udek 
a po zákonu odťIv'Údňuje, že poskytovhní darů bylo u uuzalluvaneho 
provázeno snahou získati si a též i do budoucna si udržeti onu 
yůli ': ~říze~ vý:.;n.an;ného, úředníka, poněvadž dále i u obžalovaného 
Je, zJlsten~, ze p.nJel! daru se stalo u vědomí toho, co A, chce dary 
ne?o dosahnoutI, Je se zřetelem k celému zjištěnému stavu věci a 
pravmm stanovisku nahoře vyloženém plně opodstatněn úsudek . 
cího SOU?U, že úmysl obžalovaného A. ,při poskytování všech 
~~ nesl ,v~dy Jen k t'Úmu: ~by o~da!.ovaného B. svedl, aby se B. 
u:ad~vam a rozhodovam o zalezltosteeh veřejných, pokud se 
2aJmu fIrmy P., nedal vésti Jen úv"hami přísné 'Objektivními a 
výl~čn~, vě,cnými, nýb,rž a~t u. ně~o spolup~sobily také momenty 
totrz pnzen a blahovule VUCI flrme P., tudíz podle mluvy zákona 
h~yyedl,ke stranictví; S5ejně je u obžalovaného B., najmě ' 
zJ;stem, ze SI byl pIne vedom toho, jaký účel obžalovaný 
nyml dary sleduje, oprávněn závěr, že· přijímáním darů 
svůJ souhlas se záměrem, jejž obžalovaný A, poskytováním darů 
Jevoval, to Jest, že dával najevo och'Útu dáti se svésti k nedbání 
věcných zřetelů při svém ú,řednim působení. Při tom nezáleží 
Jak už podotčeno, zda záměr ten pak skutečně uskutečnil. 

Zmateční stížnost obžalovaného B. v mylném pO}Jj:í;m~\~án~:,I~'" :'.l:~:~:::~ 
zločinného zléha úmyslu postrádá v rozsudku zjištěni" 
a dohody stran před určitým jednáním, jež by vytyčovala 
Neboť nějaké souhlasně projevené dohody stran o účelu daru 
trestná podstata, o niž jde, nevyžaduje a je proto příslušná 
stížnosti bezpodstatná. - - - -

P o zná ol k are d a k ce: Na jiném místě odůvodnění svého 
sudku, pokud šlo o další obžalované C. a D., uvedl nejvyšší soud k 
»stranictví« ještě totÚ': 

Pokouší-li se rozsudek nalézacího soudu, podřazujicí činnost 
lovaných C. a D, jedině pod skutkové podstaty přečinů (již 
ných) podle §§ 2, 3 a 4 zákona čís, 178/1924 Sb. z. a n., roz:liš()valti 
více místech mezi pojmy »výhody aúlevy« na straně jedné a 
nictvÍ« na straně druhé, třeba tu uvésti, že nejsou to vzájemně a 
,ňovi,tě !co, do in,tensit!:') se odlišující právní pojmy,. při nichž by 
kova napln Jednech (vyhody a ulevy) nedosahovala Intensity poj 
hého (stranictvi), nýbrž že, jak vyplývá ze suhsidárni povahy zálkotHi 
čís, 178/1924 Sb, z. a n, k §§ 104 a 105 tr. z. (§ 1: »Tohoto zákona 
lze užíti jen, nelze-líčin potrestati přísněji podle dosavadních 
nýeh ustanovení .. ,«), stranictvím ve smyslu §§ 104 a 105 tr. 
také »výhody a úlevy« poskytované úředníkeni určité straně, 11' lKC'Z!O 
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. h blahovůle nesrovnávající se s jeho povinností býtí při styku 
Je o naprosto 'ne stranným \§ 21 ,služ: pragrr; .. Čís. 1 ~/1914 ř; z.) 

dbátí zákonných a úře?DlCh pr~dpls~ a, dat,1 se vesl! .Jen, uya~ 
objektivity a duvody vylučne vecnynll, neovhvnenyml 

{':,';i,;"ktiivníml pocity přízně či nepřízně. 

čís, 5900, 

la~l'e navrátenia v predošlý stav pre zmeškanie lehoty k ohlá-
povo~. , d" "b opravného prostriedku obžalovanym rzanym vo vaz e. 

(Rozh, za d,ňa 14, mája 1937, Zm lil 258/37.) 

N . y š š i s úd v hrestnej veei proti A. pre zločin podvodu ná

'<;;1~:k~a~J~(v)~s;~ťaž'11I0sti ob-žalovaného proti Ulsneseniu vlfchného súdu, kto
;' žiadosti obža'lovaného o navrátenie v predošlýstav vyho-

'oa,pad'nuté Ulsne,senie a vyhov,ujúc ži,ados(j. ob-žalovaného po~ 
, .' v predošlý stav, t. j. považov~1 ?h<j'ase~le a prev,edenlC 

obžalovaného proti rozsudl<u, kraJskeho sudu zo dna 2~. 
'áll,!!,U.'sta 1936 za včas podané a pOllkázall' vrchný súd, aby vo veCl podl a 

pravidelne pokračoval. 

D,Q vod, y: 

Vrchný súd pravolP'latn,ým usnesením za dňa 30. októbra 1936 ":,'st~lil, 
fa.žmr",tel' ones,kimene ohlásil odvolame protI rozsudku I<raJskeho 

súd~, zo dňa 28. a"gusta 19136, pri, čOlm lIstirlil aj to, že Iehola k po
dani" tohotood'l"olania končila dňom 20. ,septemboa 1936. Toto us,ne
seni,e, pon,eváč proti nemu nLe je prípustn.á sťažnosf. (§, 405, ~dst. 2 
Ir, p.), sl",lo sa pravoplatným. Obzalovan:y ,na to.podal, zladost ~ato
vanú 4. decembra 1936 pánu preZLdentovI r~pubhky, kde sa uc?'adz~, 
aby jeho odimi.etnuté odvolaníe bolo vrchným s~dom ria~dne pres~umane, 
lebo že on v zákonitej lehole podal nadlne odov'ÚlC1nene odv'Úlacnll'e ,proti 
roz,swdlku ,s:údu ptvej smoUce. TMo žiadosť, ktod do,šla úr",dlnou cestou 
~U: kraj,skému s!Údu dňa 30. decembra 1936, ži,a'd,al obžalovaný p~<Cl!'a 
sV'ojho zápi'Sničného prehlásenia za dňa 25. marca 1937 pO'V3!WNat, za 
žiaclo,sť o navráte'l1lÍle v predošlý sta,v (§ 464 tr. P·)'. pn com p.fl;hlasrl: 
Že U!snesenie vrchnělho· súdu ktolfým, j,ehO' odvoJ,ame bolio odmllennUlte 
ako opo,zdené, obdrža,!: až 19.' mar,ca 1937. S'I'oju: ospravedlň'll'júcu žia
dosť odůvodni'! obžalovaný potom aj dodatočn-e poukazom na obsah 
spilsov, pod!'a ktorých - vraj - jak ústne, tak aj pí'somné od,v'Olanle 
u.či:ni! správne a v zákonnej Iehote, a to ústne 15. septembra, 1936 u .vy-

, 'šetruj'Ú'ceho' sudou a písomné, - klJOrré o dl o v" zd ai I ,s p r ~. v ~ . v a ~
nic e _ 20. septembra 1936, keďže v tomto cas~ bol "..0 vazmcI kr~J
ského súdu uvazmený. Že toto pod"me neholo spravou vazmce na pos,W 
dané v ten i,stý deň za.(o on - vuj - už nemMe, ale že vtedy ani 
nemohlo byť na poŠtu dané, lebo 20. septembra 1936 bola nede:!'a. 
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.Vrchný súd žiadosť obžaliov",ného O navrátenie V re I ' . 
pTlpl ako vč"'s pOldanú zrejme preto že podl' . . P dosly 
údaj ob"a! 'h V' J , ' I ' a SpllSOV nIie Je 
193 :: ov",ne 0, ze c~t. u~nesenie \Crchného súdu obdržal až 19 

7 .a ze len toruo,to dna SI' uvedomiJ, čo bolo ' re'kážk' ' .' 
volanH~ nebO'lo podi1~a názoru vn::hného súdu vls Ohl'ou , .zeAJ.eh.o 
podanu túto '"ad ť ". . asene. ko 
h . I t' , Zl : ,os prIiJlimaJúc, meri,torn.e jej VŠaJk vrchný ,s:úd 
,ove, a o z, déiv1odu, že žÍ:adalttel' ospralved'lňucre ňou len - - I 

P r e ve.rl. e ~ II a odvol'ania, nie však aj OImeškalnile oh1-ásenia i'" 

Tento na zor vrchného súdll' je však mylny' lebo '" d t I' 
vedlňuj e li d aJ' n "Ik" , ' ,. Zl" a e 
t b . ' e omes ame SVOj ho pí,somného· podan:ía za dňa 20 
em ra .1937, toto podani:e však obsahuje nie I e. . 

odvnk,ma, ale podl'a j.asného znenia a J' o hl' n p r e v e d 
A. toto odVlolanie v tomto príp",d:e' ked' bol . 'a.,s e 'n I' e OOvnl,"", 

'h ' ' 'J V nepntomnosť ObŽ,llo'va 
ne o vynesený rmsudo'k tomuto' dňa 12 se p t e b 1193 
s'eny' m I b' 1 " .' mra , 6 , a o Z" 'O'vany mOlCnosť podl'a § 4 'O'dst 1 I . 1924 Sb hl' . , '. ,po,s". veta zak č 

t ' 'h . z. a n. o' ,asl,f v lehote oSlem dní' ráta:neJ' od vyhl' ,: . 
yene o rozsudku. J asema· 

~o'stáva preto, d'alšou: o.tázkoU', čj. údaje žiaJdate1'a _ klor' . 
vedITIuJ~, pmčo nebolo jeho podaníe, dato.va:né ZlO 'd' 20 yml 
~ ;3t~~sute ktol'h°ddňa na pošlu d~né, - sú pmvdj.vé. ~~jvyiíš~e~:]~ 

a n e z o' d P o v' I e tebo s' ť 
V~dlňujúCidh údaj ov. ží"adatel'a, je z' obsahťs;'~~~ zja~~:V~iVpO,r'selt"'1 <á"an, 
a preto na obsah tychto Sjpll&OV sa :poukazuje. 

Takto vš,ak ,do úvahy pří'cMd " t 
dňa 20 seplembra 1936 'd ; zaJuce oto ,podaníe obžalovaného 
1 ". . , , po 'ane na poštu 21 septemb a 1936 
'e:n bez viny obžallovaného a pre neodvratnú . n"', r" . , 
dna 20. selptembra 1936 na pošlu d . 1. 1:m prekazku nebolo 
odst. 1 zák Č 8/19

1
24 Sb I ane a en tak hola lehota v § 

Č'-" ',' ,- .z,a:n,stauo,venálú,d,ajne ,I 
,I, recené oh.Ja:s.eme odlVDI"nia halo podl'a cit. § 4 odst l' • 

19(24 Sb. z. a ,n., hl'.adiac aj na .p:reqpí,s § II tr . ' v '.' . z~k. Č. 
1920 Sb. z. a' n. sku·toóne opozde:ne podlalOé ako' t· zn~llI .zak. Č. 
Jh'Om pr:,vqpla:tnOIm u'sneselní v)'sloV'iI' ne!lli'~.ž .pre.do'm~ertchny tSUhd VlO ' 

odnwha. " ' om Ol 'Oto 

pre~~W ,;~~~~~~ ~in§í~l;~vdepo~olbnými pOd:n:i,e,nky n"vrátenila v 
d' . . .r. p., .0'0 !reba v doslediku toho ., ' 

n"pa IImte us'n:esenle vrchneho súdu podl',a § 379 d. t 4 
a v s:mys!:e § ~66 t I'ť ' o S . tr. p 

'd .. . ,r. p. pOV'OI> navrátenie v stav preclo'I" . "n,hrl" 
sn na pra!vlldeJne p'Olkračorvwnie V>QI ved upraviť. s y a 

čís. 5901. 

'd redpisu § 1, O?st. ~. z~kona čís. 562/1919 Sb. z. a n. nelze pollŽlti,. 
Ir ~ I 10 Qdsouzeru k Jtn)'tn t~estům, nežli k trestu Peněžité 

~t~. na SVQ~odě, jakQž i jde-Ii 10 odsouzení s prammutim tr::tu' . 
upus enlm od nehlO. 

(Rozh. ze dne 18. květ'na 1937, Zm I 1277/36.) 
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e j vy Š š í S'O U d jako soud zrušovací vyhoVěl zmateční stížmo,sti 
\:[""ni.n ''O zastupi,telstvi .do w7Js'll'dku krajského s.oudu, pokud jím byl 
1ih.!al,)Va.ny ueznán vinným přestupkem podle §§ 413, 419 tr. z., trest 

rotllinl]I a vysloveno, že výkon trestu se podle §§ 1 a 3 zá,)"ona Č. 562/ 
z. a n.odkládá na zkušebnou dlobu jednoho roku, a zrušil 
rozsudek ve výroku, jímž bylo vysloveno, že odsouzení je 

Důvody: 

Zly.at"cní stížno·sti, uplatňující dlůV'od "mateonosti podle čís. II 
ř., nutnn přiznatil oprá1vnění. 
obžalovaného' vinným přeslupkem podl'e § 419 tr. z., :použilI 

soud vzhl'edlem k tomu:, že man,ž.elka obžalovanéhO' nežáda:la za 
>~,r,t.re,s(;"ni, ustanovení· poslední věty § 419 tr. z. a vyslovil, že se tresl 

; ';'''VlnID",r,u'1e. Zároveň však uznal, že odsom,ení je ve smyslu § 1 zákona 
9 Sb. z. a n. podmíněné a urči,l zkušebnou dobu, na 

Ponechávaje nen.alpadeným výrok, že se trest nevJ"měřuje, ,správně, 
se ,promíji:, vytýká veřejný žalobce ,právem, že soud vykr,očil vy,slo

,<vemlll podmíněnosti 'odsouzenÍ' ze své trestní moci. 

p.adle uslano'veni § 1 zák o podmíněném odsouzení může soud za 
př"dp'oklaclU tam uvedeného 'Odložiti výkon trestu peněžitého nebo na 
'vrlhodě. nepřesahujíciho dobu jednoho, roku. Uvádí-l:i zákon vý,slovně 

tylo dva druhy !res,Iu, jichž výkon be podmíněně odliOži1i, vy,llUičuje 
jehlo pou,žití: při ostatnÍCh .dmzíoh trestu, zvláště pří trestu ztráty 
a daných povolení (§ 240 c) tr. zák.) - na ,př. při; trestu slano-

356 tr. z. (viz mzh. Č. 2313 Sb. Ill. s.) - a ovšem talké při 
d:o,m),uvy, který ,přichází, především v úvahu při odsourl)ení 

pr,o' přestupek podle § 419 tr. z. V dů:sledku zása:dy v)",slo
vené v § 1 zák ČíIS. 562/1919 Sb. z. a ni. nebe pak poulžíti z;ikona 
o podmíněnétm. odsouzení v přírpadech, kdy 'bylo vysloV1eno v 'o.dsuzu
jicim rozsudku, že se tres,l promiji (na,pL § 419 Ir. z.), nebo že se od 
něho upouští (§ 6, odst. 1 zák. Č. 48/1931 Sb. z. a n., § 9 z;ik. č. 108/ 
1933 Sb. z. a n.). 

Vysloví-Ii soud, jako, v ,souzeném prří'padě, při odsouzení pro pře
stupek podle § 419 tr. z., že ,se trest p<omíjí, nemění se tímto výrokem 

na výroku, o- vině a odsu!ZU1íd po-vazle rOZSUtd~u, nehof nastávají 
,'š,.eclhllv následky od's.aulz,ení, zejména také ztráta zacho.va:losti. Pos,ta
vení. od&ouzeného, jemuž byl tr·est prominut, }e vzhledem k :post",vení 

odsouzené podmíněně k trestu: potud příznivější, že se trest pro
míjí neodvola:teln.ě a nezměnitelně již 'okamžikem rpravop')atnlo,sti roz
sudku. Podmíněné odsouzení' má ske účinek, že trest v)"slovený roz
sudkem 'se nev)"koná, avšak tento účinek je závi'slý na splnění pod
mínky, že se odsoUlzelOý osvědčí, resp. ž·e bud!e vyditno v tomto smyslu 
sCludní ro~hodn:U'tí (§ 1, odst. 2 a § 2, odst. 2 z<ÍJk.o. podm. odsomení). 
Teprve je-li bto podmínka s:plněna (její splnění vysloveno soudním 
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- Čís. 5901 -
210 

výrokem, má odsouzený ji.stotu, že trest nebude na něm vykonán. 
sldko·vý vjorok, jímž byl trest prominut, týká se v případech, kde 
jiného zvláštního předpisu, právě jen trestu a nikoli právních 
od'souzení, které při podmíněném odsouzení- v případeoh osvědčení 
míjejí v m~sahu zákonem stano·v<lném. Tyto ná,sledlky, najmě ztrát" 
chovalosti, mohou býti v případě prominutí trestu odčiněny jen 
zením odsoluz:ení.. . 

Ježto. vzhledem k tomu, co uvedeno, může při podmíněném 
zení na'statiodkl,ad výkonu trestu j-en tam, kde 10 § 1, ods.l. 
o podm. ocls. připouští, totiž v ,pří,padě odsouzení k trestu pem""'p,,,, 
nebo trestu na svobodě, jsoU' odsouzení- k jiným trestům, než k 
výlučně uvedeným, jakož i odsouzení g, pro:minutí.m tre.stu nebo 
ním od ni0ho vylOU'čena z pc>užití' § 1 ,odst. 1 zák. Čí·s. 562/1 
z. a n. 

Správnosti, toho na,svědčují i ustiťnovení zá'kona o o.ohra'ně 
čís. 108/1'933 Sb. z. a n. Podle § 9, odsl. 1-3 dt·. zák. upustí 
obligatorně nebo může upusti-ti od -ul,ožení trestu za předlpokl,adů 
s-t"novených. § 10 téhož zákona praví, že výwk, kterýms·oud 
od ,ulož,ení' trestu, má úČJiJnky prominuÍÍ' tres!tu, a sta:nov'Í dále: 
bude-H vil1ník do dvou. let od priťvoplatnosti t"ko'vého výwku 
o.dls1olUlz1Bn, rn,ůž:e býti t,akiolvé jehn odsouz,ení zaJh1aze-no, i když tu 
j-sou ns-tatní podmínky zahhz.ení odsouzení podle zákon ze dne 
června 1928, čís. 111 Sb. z. a n.« Toto u'stanovení nemá -jiný smysl 
účel, než že zá'konodá-rce vyšel Uisl-ano'fiením kratší lhůty ,k 

vstříc požadavku, aby od-som:ený, u něhož bylo upuštěno od 
nebyl co do následků o-cls,ou,zení na tom hůře, než podmíněně 
zený k trestUl. Opatření 10·10' u,čin-i-]. zákonodárce právě u viídomí, 
vzhledem k u'stanovení § 1, odsl. 1 zák. čís. 562/1919 Sb. z. a n. 
oc!loži,ti podmíněné odsouz6ní, při ktetém bylo upuštěno od trestu 
§ 9 zák čís. 108/19B3 Sb. z. a n., jak tOmu by-I dán výraz vÝ',sl-o'vně 
i v důvodo'vé zprávě vl"dního n"vrhu tisk 830, str. 22. 

Z toho, plyne, že ulsuanovení § 1, -odst. 1 zák. čÍs. 562/19il9 Sb. 
a n. je nu~mo ,po-jítm"ti striktně a omezilt! tedy jeho použití jen na od
s'ouzení k tre-stu naJ penězícih a na sv·obodě a nerozšiřovaJti je na odsou
zení k jin'ým trestům a na odsouzení bez "yslo'vení trestu. 

Také z"kon ·0 tre·slním 's'o,udniolv'Í' n.ad mládeží ze dne 11. břez,na 
193-1, Č. 48 Sb. z. a 'll., zn,á upuštění' od ulo·žení trestu (§ 6, odsl. I). 
Tento výrok má podle téhož z"kona účinky prominutí trestu (§ 6, 
odsl. 3), ods-ou-zeníse neza;piis:uje do ,rejstříku trestů (§ 6, ·odst. 4) a 
násllediky ods,oulzení zde nenas-távají (§ 10). Zde je již pojmolVě vylou
čeno použil!í § 1, odsl. 1 zák 6s. 562/1919 Sb. z. a n.), neboť po
d-r.o.bná zákonná úprava ve shodě ,s- tendencí, zákona poskytuje ml'aÓ'ist
V'ému ods-ouzenému s poU'ži-tím § 6, odsl. 1 zák. čís. 48/1931 Sb. z. a n. 
postavení, tak přízni'vé, že nezbývá již n,k, v čem by je mohlo použití 
záJkona o podmíněném odsoU'zení' zlepšiti,. 
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. cn' . e tudíž porušením kategorického před-
vy' rok stížno,sll napad' y J

d 
..' totiž ustanovení § 1, údst. 1 

dmmenem 'O souzem, d k' u 
zákona o ,p~, .' ... , ,žiti nepodléhá volnému sou, .eovs em, 

zá1kona. v, ca~t~ JtJ1~Jí~~hO předipí,su vykročil ,prvý SOU? ze sve 
. lI;ázent. Ned-bamm o ,o ? t •. sUžnústi -bylo proto vyhovell a 'na-
n moci. Odu-vodnene zma ecm 

""derlY výrok zrušiti. 

čís. 5902. 

, , . 1 'ení trestu podle § 6 zákona čís. 48/1931 
Bylo-li upusteno od U

b 
.oz f otázkou podmíněnosti odsouzeni podle 

a n., .nelze se za yva I 

čís. 562/1919 Sb. z. a n. 
,,',-jjtko

f1a 
(Rozlh. z.e dne 18. kV'ětna 1937, Zm II 85/37.) 

. . cl ,u'šovací zamí,tl zmiťteční stížnost 
N . v Y š š í s -o II d piko' .sou zr .' d' ", byl mladistvý 

e j t .'Ielst"í, do ro~su,diku soudu ml" ,eze, jlm~, 9/1924 
. .' zas, Upl .' , 'm nod-le- § 24 odst 1 z"kona c. uznán vinll1ý1ffi .provltnenll 

'ly: I , • 

"(Jbvin .. .ony . a § 3 zákona č. 48/19·3,1 Sb. z. a n. 

O ů vod y: 

I t'· důvod Zlmateč-" -- .\ t'! 'ho zastulpitel'ství upanu]e '. , , ' 
Zmatecm s,ÍlznDS . s a nI· . . ť J' e v tom že soud ml·"deze, 

:podle § 281, Čí·s. 11 tr. ř., 'kte!)' s,~~/r~9Gl Sb ~a n. 0. d uložení 
. . dl § 6 čís 1 zákona Cl'S. . . . .' b . , 'ho 
upu,stlv po. ,e, ' . I. 'I ro-zsudku zda odsouzení o Vll1C!ne 
trestu obvmenemu, nevy,s '?v: v , 

d . 'né či nepodmll1ene. d 
j'e ,po mme .. I " hodnuti -nej'vyššího SOUl Ll " . ť" t opílrá .0' P' ena1rnl roz ' I , 48 

ZmaJtecnI s.lzn-o-s se '__ p' 466/23 uveřejněné pod čís. 12 
.. dne 3.. července 19~3, ClS., res-. a nalé~adm soudě aJby v každém 

Sb. n. 's., jímž bylo vyrčenO't ze jev~bQdě delší jednOhd roku, pojal do 
případě, n.ebyl-li u:~žen tr~~ ;:n,~ v dŮvodech rozsudku, zda přilznal 
Výlroku rozsudečne ~, a O' u\' . ,dle úkolna ze ďi"e 17. října 1919, 
,,podmíněn.ý odklad vyko. nu tre~~ul iPdo 'S'l' ve smyslu §. 70dsll. 2 tohúto 

2 Sb II čiH nlC -Cl' z, 'a ! I, " I, T_ 

ČÍ-S. 56 '. z,, a '0' ,', I ,.',~ něm dodal,tečně zvláštním us:n.e,s,emm) 1a' 

záJl<ona vyhmdl'l razhod;nouÍlz'ednati uplatněním zmatku podle § 28" 
že neuónH-li tak, lze n"pravul. J, ,:;--ho 's.ou.du Čl 's 3154 Sb. n. s., , h dnult nervYSSl.' , ,. . 
čús. II tr. ř., a dale o· r~zo. d ;tem z!ukoJIT.a čís-. 552/1919' Sb. z. a n. 
v némž bylo vysloveno., z,: pre' .m

t 
e t ny'b.rz' p,o.c!mín.ěné .odsouzení jako 

" ' , , dklad vykonu -res u . . '. -- d" 
nem pOid!mlndei~IY VOt____ důsledkem p~>clmínén'ého ·ods'ouzení· v pn:pa .e

k takové, že I iUleZI e]Sllm ' 'k "e 'ze se m-á' za to- že Vl,nlntJ 
']' t že se tresl JITevy ona, j , " 

osvědčení s·e nez 1 o, , d t 2 "k čis 562/1919' Sb. z. a .n.) a ze 
nebyl vůbec ·odsouzen (§ 1, o IS,' . ťa ~vaŽo,vatl 'a rozlhodnoulli, 1 když 
.proto o ,podmíněn'.O'sll odsouzenl nUl nt o~ dob" z'p.o,člnné vazby proza-

. 'k trestu 'PfO' o·ze' ,~,~ v 
vinníkovi nebrozl ~y .~n "I,' ~l' v 'měru u'loženého tres:tu, \nebo- pro-
tímní a vyšetřovaCl vyce~pav~ 'pn~ ? ,t (§ 255 tr. ř.) nebo od ulo~ení 
tOlž.e. vinníkovi nebyl uloze.? }adn(y§ ~e; čís, 1 zfuk. čís. 124/1:924 Sb. 
trestu bylo 'soud'em ulPusteno " 
7.. a n.). l4' 
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Přes to nelze zlmate~ní sNlžrnosti v souzeném případě :přizna,ti 
vodnost. Při ř'ešenÍ otázky, zda odsouzení, při němž soud upustil 
ulo,ženÍ tmsúu, (od potmstámÍ'), může býti podminěrié podl'e § 1 
čís. 562/1919 Sb. z. a n. 61i nic, nu~no vycházeti z pova:hy 
upuštění od uložení' trestu, jajk byla zaveden'a a lLprav,ena prá'lě 

nem, o který v souzeném Ipřípadě Jde. 

In'Stituce up uMění 'od ul'ožení tresltu' byla do naš'eho trestního 
za'ledena v :růZ;Oých lormáoh"reslP. stupních (§ 18, čís. 1 zák. Čí,s. 1 
1924 Sb. z. a n., § 6 záJk. čís. 48/19(j1 Sb. z. a n., §§ 9, 10 zák. čís. 1 
HlG3 Sb. z. a :n.) a podle toho, o kterou tuto tmmu jde, nutno 
o tázku výš e uvedenou. 

Podtle § 6, ,odst. I záJk. Ns:. 48/1931 Sb. z. a n. může ,soud, 
zuje mladis,tvého' v případeoh tam ulvedenýoh, upustiti od lLložení 
Takovýto výrok má podle § 6, odst. 3 dt. zák. účin!ky prominutÍ' 
Podle § 6, odst. 4 dí. zák se odlsoU!zení' v' takovém případě vůbec' , 
pisuje do rejstříku trestů. Zákon ,se zde spokojuje ,s pouhým '" ,wnl,tSemm 
roz'Sud!ku, to je vý'fO'ku' o vině, který pokládiáJ za daných předlpokladů 
dostatečný úkroik proti mladistvémU! pwvinUci, ježto' onO prohl 
odsUlzulÍCÍ1ho rozsudku &kýtá již samo, O< sobě dostatečný podklad 
předpoklad, že se mladi's!rvý po,llepší a že proto, neni třeba nří'RnlP 

záJloraku praH němu, jakým by !bylo podle - co do intensity o· ,dstullň<JI:" 
vaného, - výpočtu § 5 cit. zálk. OdsoulZ·ení k trestu podmíněně 
odsouzenÍ' k trestu n<1podminěně. Dilkoe tohoto záJkonného ustarr:o\'en.Í. 
které pouze :při odsouzení k t r e s tu uvád,', že může býti podmj,něné, 
nasvědčuje jasn'ě tomu, že v případě upuštění od uloženÍ' tres,lu 
loučeno vyřknouti odsouzeníl podimíněně. Výrok o' upuštění od ul',D'žt~ní 
tre:stlL jes:1 ,okamžikem své pravop.},aúnosti konečný, takže žádna 
sledná událoslt (spáchám; nového trestného ,čirnu nebo pod. ",pmfi7p 

vésH k jeiho změně a k dodatnémUi Ullož,eni, nějakého treslu,. 
odsouzení ve smyslu čtvrtéhO' odsta'loe § 6 zákona Čí,s. 48/1931 
a n. se ,nezapisuie do rej'stříkll tre'stů a vinník neztrácí vůbec svoji 
zaohovalost a ježto podle § 10 téhož záJkona nenastávají ani náJsIedlky 
ods,ou-zení', neni zde vŮtbec předmětu pro :podmíněné ods'ouzenÍ a rovněž 
ne IPro zahlazení odsoulZení' (§ I zák. Čí's,. l1ljlge8 Sb. z. a n.). T i 

vyhudovaná inslÍÍlUlce 'llIpuŠ;těni od ulo'ženi trestu jde ještě dá,le nežli 
i:ns'Íituce podmíněného odsouzeni, dává vinníko,vi ještě výhodln'ější po
stavení, n'ežli tato a tuto vyluču1e. Na věci nemění nk, že se odsouzení 
vede v evide,nci powčenského soudu, kte'rý je na :požádáni 'sdělí soudu 
mládeže ,při opětném Iwstním ří'zení' proti ml'adi,stvémll (§§ 37, 38 zá
kona <ČÍ15. 48/193,1 Sb. z.a n.); mboť podobně je tomu i v případě 
:poclminěného odsouzení, kde úřad rej,stříku tmstů sděH tmstnímu soudu 
na požádámí i odsouzeni, kde se villlník osvědčH (§ 9 zák. čís. 562/1919 . 
Sb. z. aJ n.) a trestnJ sOlLcl múže Ipřinovém odsouz.ení' vinníkově vúlí 
zřdel k tomu, že se ji;ž jedinou odsouzení pouze podmínBné uká,za'lo býti 
nepostačuj í cím. . 
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.' se roto I rmem nezabýval otázkou podminěn.osli 
Nalezacl soud PodsouI:ml. Zma,teční sUžnost státnúh? zastulPltel-

nepodmíněnosti 't 1 
bylo z toho,to důvodu jaJko neod:ůvodněnoU' zaml nou I. 

čis. 5903. 

, d . § 425 odst. 1 tr. ř. (§ 344, čis. 8 tr. ř.) neukládá př~sedovi 
pre plS soudu,' aby vyložil porotcům zákonné sazby trestOl. , 

trest doživotního žaláře zl11Írněn :podle § 338, odst. 2 tr .. r., 

t 
'ni dočasného trestu přesahovati dvacet let (§ 17 tr. zak., 

rva . 
344, čís. 12 tr. ř.). 

(Rozh. ze dne 18. května 1937, Zrn I 111/37.) 

. ' '.' u d uz"n·al J'ako soud zrušovací po ústnim líčení N v Y s S I S o' ' ...' . t" 
. e J 'ních sUžnosteoh obŽ"alovan,ýoh A. a B. J'l,koz I o zm~teom Sr IZ-

zmat~;tnÍho zastupitellství do rozsu:dku krajského s,o:~du J"ko, soud~, 
I' . s a" e drne 5 listopadu 1936, jímž byhoba stez<ovateJé u.znam 

, °zl~činem I~ulpeže podle §§ 190, 194, 195 tr. z., ta'loto pravem: 
· •••• ·· ...... v.'iIHlynl! " tí'nostem obža'lovauých A. a B. (označeným jako od~ 

zmat~c:~:d s',~e <O výrok <O výši, trestu, jakož i zmateční' stÍžn~sÍ1 
,p ,tup:IJtel,stvÍ se vyhOVUJ' e a ,uapad!ený rozsudek,. pokud Jd; 

státn,j;[; 10' zas', ' . " . k atečny 
•• ov'wk o výši trestu u obŽ'alo,vaných B. a A., se z:~suJe ta o zrn . 
. JinIk se zmateční stíitnost oibžallovamého A. zamlla. 

, I . B a A vyměřuje se podle § 195 tr. z. znova tre,st za 
?b;aov

3
a
3
u
8
ym 26'5, tr' ř a to B. těž1ký žallrář v trvání 19 roků a A. 

Pou~rtl §§ . a '.., , t .t' ď 
, ." t" 16 let u ohou čtvrtletne pos cm ZoS feny. 

těžký Za!lar v rvan!, 

Z d ů vod ů: 

Bezl odstalná je námitka s hlediska důvodul zmate~nosti :podle § 344,; 
číl' 8 lrř že předsedou pmotního soudu byl P?rllsen predpls ,§ .32:) 
"ř tí~ 'Že před!seda nedal porotcům vysvětlenI o !re,stech, ,Je~ JSo:u 

t\ :nem :stanoveny ua jed:no'(!iV'é dnuhy zločinu loupeze;. n~bot predpls 
~~h~,to zákonného ustanovení ukládá předsedovi" aby vyJ,~Z11 porot~~m 
z~konné zn,ak trestného skutku a význam zákonnych vy;azu v o, az
kách se vyskltUjících, neukládá mu všaJk, ab!, by:y po~otcum vyloz~,n,y 
i tre.s,tní sazby zá!kona. To neukládá zákon anI v p;,pade, kdy bylY

d 
dany 

§ 322 t ' ponévadz I' tu Je ·predse .a pododatkové otázky ve smyslul . r. L, ."'. :. h ._ 
rotního soudu povinen vyloži,ti porotcúm tOllIko vyznam zakon~~~c . vt 
razů v tako'lých otázkách s,e vyskytuFcích a n~~m,. J.e p.oU' Itl, Ja,.~ 
lmstní ,sazba při k'l,adJné odpovědi na otázk~ ty 'Pn~hazl .v u,vahu., TOt ] o 

ostatně usbnovenlím § ,324 tr. ř ... z proj'ednavanI .pre~ .vymkem po<o. c~ 
I' . '\ o trestu přísluSI rozlhodovatt slOuiďntmu sbom pOlOt 

Vtoucen~, l~~~e poté kd~ž 'byl obža,lovaný uznán vinným a když byly 
nllll;u, a °t· ',. (§ 335' a n"'sl tr ř) že by pou,čeni přednesené před-s yseny s rany , a." • 
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sedou- soudu bylo nesprávné, což jedí-n.ě by mohlo tvořiti 
:podle § 344, Čí,s. 8 tr. ř., zmateční stížnost ani, vzdáleně. 

Obža.Iovamí A. a B. podali odvolání z výměry trestunena,macU,j 
shodně, že poro:tní sbor soudní, použiv ustanovení- § 338 tr. ř 
trest doživoůnih·o žaláře co do· trv'ám,i, pomšH u obou " 
určenim trestu delšíhol než 20 roků těžkého žaJláře hmotněprávní. 
pIS § 17 lL Z., po'cíle něhož je' zpravidIa nejddší' trvámí doča'sného 
IMe 20 let. *) Tím provádějí oha obžal'Ovani ve skutečnosti' důvod 
tečnosti poďle § .344, čílS,- 12 tr. ř., neboť vytýkají, že soud v"hr'" 

z meZI -8lvéhn práva zmÍlfňovad:h!O. Z,mlatečnÍ stížnost státního. ~~~,~~,:;,k~ 
telství podaná ve prospěch oboU'obžalov,aných vychází z téhož h 

Všem třem zmwtečním stížnostem nutno při!svědčiti. , 
§ 338 tL ř. bylo soudu" jsou·'li, Ispln:ěny podmínky zMmmm mě-ené 
hrazeno právo zmí:rniti rrest, stanovený zákonem mezi' deseti a ~ 
lety anebo na, dožití, ne ske co do- druhu, aI.e co do trvání niko.U 
pod tři léta .. Tímto zákonným ustanoven,ím byl' zmo·oněn 's~ud· s ·tarl toevit 
tre'st mírnější na, místě trestu příls:nějšího zákonem určeného. "',-A'A"" 

z~kon_ v .~ 17 tr. z. stlanoví, všalk jako nejdelšÍ' trelst dočasný tre's,t 
ke ho zalare do dvacetI let (rozh. č. 4232 Sb. n. s.) a lato nejvyšší 
nice trest,~: přioc~ází. v ~.va:hu, jakmi'le j-sou dány ,podmínlky prn zmí'nnčni, 
trestu dozwotnI:ho za,lare podl,e ustanovení § 338, 2. 'odst. tr. ř. " 
no\Ce:,;í §.2?5 tr. ř., jehož byIo právem sCfUidem použito, naří-~u~e, že 
vymerovan:I. !~,~,~tu ~a hestný~,loultek nově najevo vyšlý je 1I1!'!'e Id, ,ěti' 
k. trest~ dnveJslm ~'alezem vl'OmkO'VI uloženému, a to talk, aby . 
prekro.c,l mkdy '~eJvyšší trest v záJkoné určený na, slkutek nřiR·n,'ii 
trestny. ~ozhodl-!I Se tedy s'Oud !pro zmímění, trestu· " ,. ' 
ké~? žaláře p~dle § 338 tr. ř., ro-zhodJ. ,se ,pro trest dočasný, . 
vysS! hramce Je dv'acet let a vykroči'I tudíž z mezí svého 
iío,vacího" jestli'že vzhledem k ustanovení § 265 tr. ř. u "V 'U' L'''UVdll''lIU 

A. a B. se zřetelem k mZlsudku! !klf.wj'ského 'sOludu v Oh. z,e dne 18. I",cula 

1936, jímž :byl B. od-somen ua 6 mě's'íců a A. na :3 měsí'ce do těžkého 
žaláře,. ~ ~ezřetelem k mzsludku o,kresní:ho soudu, v B. ze dne 26. března 
19136, Jlmz byl B. pro přestupek l'e'hlkého ,ubUžene na těle odsouzeln 
vě:~,?f na .d~a cI.ny, ~yměřill tr,esty oběma obžalo"aným vyšší než 
VYSSI' hranICI docaslnehO' trestu. 

Bylo ,pmto .oprá"něným zmatečním Mížnostem vyhověti, výrok 
? trestu u ~bou ]~:nov,anýc.~. obžalovaných jako zmatečný podle § 344, 
CIlS; 12 tr.. r. zrusIII! a vymenh znov," trest odpovídajfcí za:viněn:í obou 
ohzal,ovan ych. 

čís, 5904. 

. J~e 0' zi?čin ned0'konaného podvodu podle §§ 8, 197, 199 d) tr. zák., 
~lkoh,: o prestl1p~k podle § 320 f) tr. zák., dostavil-li se kdo se zlal
sovanym cestovmm pasem ke státní hranici v úmyslu oklamati česko-

v 'y *) P~)zIll. re~.: Por.otní ,soud UlOŽ,ji! obž·alovanému B. trest 25 roků těžkého 
zalare, obzalovanemu A. trest 20 roků těžkého žaláře. 
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pohraniční stráž předložením zfalšovaného pasu, čímž měl 
~~~~:~~~n;ťkÝ stát utrpěti škodu na svém právu na dohled na cesto

do ciziny, a podařilo-Ii se mu ujíti pasové prohlídce českosloven-
pohraniční stráží. 

(Rozh. ze dne 19,. května 1937, Zrn 11141/36.) 

N 
. vy Š š í s o II d jako soud zrušovací' vyhově. I zmate. čnf stíž

e ] d" k . k' h d'" A ob státního zastulpiltelství, do roz,Su I"U, raJs eo ,sou Ul, J1mz ".-
,,..llov'j,[, ty pro zločin podvodu podle §§ 197, ~99 d) tr. ~., byl uz~an 

pfestu;p'kem podle § 320 f) tr. z., HUSI,1 napwden,y ,ro~swdek a 
obžalovaného A. vinným zločinem nedokon3"neh

l
'o P?dvOdu/t~dle 

8 197 199 de) tr. z., spách<lJným tím, že zfalsova' ve:.eJn?,u 'I'S oInU, 
, svůj' cesto,vní' pa,s, ,plat:ný pro Ra:kousko a Jugo~,la~!l, hm'1pUso
že si dal do něho koncem h:sto:pwdu 1934 ve V. JInym ,pachatelem 
.. c'clnI· zmíněny' ch zemí' :přip"ati. sllova »Německo - Deu,tsohland«, 

ozo,a k' h .. . I b 
do,staviv 'se s ní k česko'sl'O\"ens1ko-niín:,e~ e .~falmCl v umy~:UI,. a y 

:,';' "vedl :předložením této listiny č,s:!. pohramenI. ,straz v omyl, kteqmz r,:,e~ 
stát utcpěti š,kodu na svém právu na eVlde~cI. a kont;olu .cestov,am 

ciziny, vykonal čin kes'kutečnému vykonam ~amyslen,eho zleho 
,','$>kutH:.u vedoucí, při čemž zločin jen náhodou doikonan nebyl. 

Z d II vod ů: 

Nalézad soud zji'stil, že si obžwlovan,ý d~l. koncem .října 1934 ~e V. 
jistým M. zfalšovativ,~~ejn?u list~nu, al to .sVUl. cestovm 'eas, plat~~ pr~ 
Rakousko a Jugoslla"", hm zpusobem, ze :SI dal do fl>eh~ ok oznace:~I 
těchto zemí přip-sati 'slova: »Němeoko - DeutscbJ,and«, a ze p~k pouzII 
této zfalšované veřejné listiny »před. úředníkem SA sluzby v Neme,~ku«. 
podile toho pokládal nalézací soud zřejmě za prokázáno, že se o:bzalo
vaný dostavil s oním zfalšovwný:m ce'stovl~ím 'I:asen:k če~skosl>Qivensko
německé hranici a že s ním též tuto hra:mcl prE!krocIl, Jezto s,e I1;U po
dahlo ujíti kontrole čsL pohraniční stráže. ~e nalézací soud.op;e?:P?
kláda,l zřejmě i tuto pOlsléze ,uvedenou s~u:le~;lO'st~ pl'yne ze zJIsteuI, ;;e 
obžalovamý použil onoho pasu t,e;prve »p.;ed .ured~J:II~em .SA slu~.by v N:
mecku«. Obžaloba spatřovala v Ulvedenem ]ednwnI obzalo,vaneho sku,(~ 
kovou podstatu zločinu podvodu :podle §§ 197, \919 d) tr. z. Nalé~,~cI 
sOlld vyloučil vša:k s'vým rozsudkem ,SkUltkovúu pods~atu. t~:hot? Zll?'CI!l1U 
a llzna!lobžalovaného vi'fimým ,pome přestupkem falsoevam veceJne hos
tiny ,podlle § 320 f) tr. z., a to's tímto o~ůvodněllí:m: ».Zfalšován,' p~s:u 
je však úplně nejapné, na první pohlecí Jes,!.po~nw.h, ~e Jde ° zfals.o~ 
vání pasu,; neboť v připsaném textu Jest pOUilltO ]InehO' Inko:ustu, schazI 
citování země NěmeClka ve fifancoulzské řeči a sllolvo Dtlutsc'hland Jest 
chybně psáno jako »Deu,dschlan:d-« s pí's>ill.ene:m »d« na mílstě »:t«. Kwždý 
úřad _ a jenom 'P,ro takový je ce,sto'\CnI ,pas mčen - mU51 tedy na 
první pohl-ed seznati zfalšování'; podvodný úmJ:sl pach~t;!le [\~mohl t;dy 
býti uskutečněn, škoda žád.ná nemohla nwstah. Jedna:nr obzalovaneh-o 
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a~ů,vodňuje vzhledem k těmto akO'lnostc ' . 
prc,stupku padle § 320 f) tr. z. a b 1 ,m toliko, skutk~vau 
smeru; uznán vilnným.« y proto obzalovany len v 

~matečl~í . stÍlžnost státn,ím za'stu, ile,],s! " ' 
dana uplwtnuae ČÍ'selně dúvody zma,t 1;, t

Vlm 
do tohoto rozsudk,u , ecnos 1 pod-I,e § 281 .. 5 

S hled,j'ska posléze uvedeného d" 'd' ,CIS. a 10 jek na ' , " u,vo. ll' zmatečností nam't' , 
, '," /Iemz se rDizhodllutí za:kládá b," ",' I a, ze 

'kladu zákona podř,a!dlěn nod ust ,'y§J. na,sledkem nesprávmého 
ne tah' ",' ,,'wno'vem 320 fl tr . , 

vz ,uje; zmíněný 'skutek měl r' b' " ' : z" Je.z. s'e k 
zloČ!in podvodu podle §§ 197 199 d) Y yh spravne kvallhiko,ván 

St'" ,tr. z, 
IZTIiOSt je v podstatě odů-vodn' " ,k' • za:kl~dá, netvoří přestupek podle §e;;ó t' '~,tek, :na, ~emž se. rO"bo'dni 

nw~y zločm podvodu podle §§ 197 199 d) r. z., n~!de ,~u, SIce o 
obzalovanéhO' spatřuje ale b'" t' ) tr. z., JeF shznnst ve 
197, 199 d) tr. z. " eu u O" pO"ku,s tohO"ta zlO"činu podle 

, Ro'z'sudlek pra'lj. ske jak b'"la 'OV d • skody a že tu neb I " ,i JIZ "ve e,o,o, ze tu n""h,"l~ 
č~j~ však ve skut~č~O:t~Z~'~~~h~~lIte~n,ěnípod:.vod~éhO" ~ '" " 
n'em sku'lkovou podstatu zločin dr

ChO" 
nahOTe clto'vwneho ' 

soNlo,st pou,žité:ho prosltředku kU po d"e ~ 197, 199 d) ,tr. z. pro I' 
'll' t 'k ' uve 'em v omyl a v d" 'I dk 

omos Sl ody a možnost us'kut ' , ' us e ' u toho N' " ' " eonem podvodného úmys,lu 

čís, 5i;r~~. s,~!U'~ jak~, s?:UI~ zmšov'alCÍ, dovodil již ve svém' ro:zhc)J!nut 
zfalšováním cestO"~n~h~rapJ~~',~ a~be, nl'ahor~ uV'edeným, M-em ,proved'cn\ín 
) 't .. ,u, zalo'va:nehO" tent" 
ne em pneho trestního řízení II kra'sk'fh - 10 cm 
pouze za pifestl1lpelk podle § 320 d 'tre 

; soud,u a brl ro~něž kvaíjjjlkclvár 
nebo zfalšované veřejné listin k kl: -:-', z~ zpu~obIlQ!st na'lpo(jotieni 
oklamati společným pO'jmov' y ~ amam Je steJně tak 
pod-Ie §§ 19>7 199 d) t y:o zn I em skutkových ' , 
kde není' tét~ možnos~' ~. ~,~~,:~t~p'ku ro

d
:
le 

§ }20 I) . z" takže 
kona vyloučeno i odsouzení pro ,um~s u, Je 1';' správném použilti 
mezi slkutkovými podstatami z r~, ~ek pOlsleze uvedený, a že 
': tom, že k naplnění prvé je p~ť~=~Yc !restný:h čínů spočívá j 
"myslu, jeJ1ě spolu s úm I ' I .moznOlsl! skody a pc)š'kozov,acího, 
kdežto druhá skutková po,~~t:~ u~iest~ ~ o'l';'yl tV?ři úmY,sl Do,dvn,rl~{, 
nostI a tohoto úmysJ<Ui poškoditi. p chazl v uvahu Jen, nem-Ii této . 

, V "tomtéž TO'lhodnutí zdÚ'raznil /l'e', š", . , . 
ze ZpllSObllost jednáni ,pachatdova k JklY SI, s.oud 1", ko soud zrušovací 
nauk ., dli'" ' o'amam lze podle t 'I ' , ' Y I JUI ",a,tury zrušova'cího, ,slOudu 1 .... . ' ' us aJ ené práV'ní 
mámí užito,' pwstřed'ku ktery'm I "~yo bU!cIl! Jen tehdy, bylo-li k okla

e 

s b '10 " 'n,('jmuze ýti zam '"I ' ' ~:.enO" nI1 dly za žádných oko,lnolstí ted ',Ys ene oklamáni způ-
vyjlmečrJě (in albstracto,) nezpu" 'b' "I'h Y 1'wstredlku napwsto a be'Z-
v . h' 'd ' 80 I e·o mkoh t d' .. 
P n;c z J. ,e :~?.uze o konkretní nezpúsobÚost 'pr~: Ydk

l 
v pnpadech" ;0. o neJvyssl soud zkoumal], zda', ,,' , o~ ce. u k oklamání. 

,?eml1 dopl,nění textu (absa:hu') c . /ve~ne skutecnosti, že ke zmíně~ 
mkoustu, ž'e země Německo ne ;St ovm a ,pasu bylo použito jiného 

,lm am' oZlna-cena též francouzsky a že 
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Deutschland je tam chybně psáno jako »Deudscbland«, ospra-
. závěr, že tu šlo o absolutní (abstraktn!) nezpůsobilost 

zfalšo,vaného ces,to,vníhn pwsu k aklaJmání, a: dospěl k zá
odpovědi na tutO' otázku shJ.edav, že není něčím zcela neohvyk

_~.,o"p"n,i nebo Óioplnění textu veřejné Ji,stiny jiným inkoustem, po
bud' pisatelem samým nebo jinou úřeÓiní osobou (aprobantem); 

ne'lzed'ůvodně twditi, že poulžití jiného, iltl!koustu v č<Íosti textu 
v}'IU!čuje předem pravo,~t té~a č<ÍJ~ti textu, tím ,méně z.dání pravosti~ 

chtěl pachatel prapU]Čltl svemocnou zmenO'u, ze pozornost, 
orgánu cesto,vni pas l<O"n,trolujíciho mUže unil<noutÍ' ta oko'l

že oznaóení země, pro' niž p'"s má platiti, není tam napS<Íono též 
~~,l1colJZ,sky, že k tomu mů·že doFti zejména v případech, v nichž orgán 

nemůže pndle poměrů "okolTIiostí l<onilti prohlídku d,ů
a že jsoU myslitelné i přípaóy, v nichž kon,trolu cestovní,ch pasú 
úřední orgán, jemuž není z;námo·, že o,značení, ze:mí,- Ipro něž 

. pas byl vydán, musí, býti v p'"su n,,,"psáno té'ž franco,uzsky, a 
mMe býti i pravopisná! chyba v textu cesto.vlního pa.su, se vy-

"q"rtIJ'iiící. orgánem pals kontroluiídm přehlédn,uta,l1'a příklad orgánem 
jen zběžně nebo, na mí'sltě málo o'SV'Mlemém, a že tedy 
vadly v pro'l.edeni falšováni pasu nej'sou tako.vé, aby 

;,~:~i!~t;:~~' tahoto zfalšovaného pasu za žádných oko'lnlOstí nemohlo býti 
1. oklamání úředního orgánu pas ;prohH~ejícího. 

V dtovaném rozhodnutí zd.ůraznil dMe nejvyšší soud jako soud zr,u
t;~,nv;,cí. že to, co- UfVledll o mOVfliOlsti urvede:n:í v omyli, platí i o iffi,ož.nosti 

"'mi,,,,,, škody, po'znaJmenall, že byla jí,ž v rozhodnutí Čí,s. 23,27 Sb. n. s. 
dohč'en'w zlPůsobilo,st falšování' pasu cestovního sV'émO'cným 

pnip's<lIll'!'" země, pro ni'ž ,paJs má plajj,(i" k !poškození práva státu na ev i
! • a kontrolu cestování do' ciziny, a dnd'al k důvodům tam uvede

že i podle zákona ze dne 29" března 1928, čfs. 55 Sb. z. a n., jest 
.o:,na,Čell"í. zemí, pro které cestovní pas platí, pocl-statnou náležito,stí pasu 
(§ 3 tohoto zákoni!C) a, že úřad může odepříti ce'stovní pas z dŮ'vodtl 
uvedených v § 7 tohoto z!ikona. 

Vše to, co bylo nejvyšším soudem ja,ko soudem zrU'šovacím v cito
v;"n.pm rozhodnutí v naznač-ený'Clh slTIlěrech uvedeno, platí i v sou:zené,m 

Nalézací soud posoudil podlle toho, 00 mredenn, s hlediska 
lplráv,nIho nesprávně ,otáz,l<u způsobi,IO'sti zfalšovaného cestovního. pa,s,u 

'k oklaimání, a to buď protn, že si neuvěd.omH zás.adu, 
jen ahstmktn,í nezpůsobilost p"dělkU' k oklamání vylučulje podvod 

podle §§ 197, 1 99d) tr. ,z., ale taiké přestupek podle § 320 f) tr. z., 
nebo proto, že si neU'vMomH rozdíl mezi po'jmy abs,traktní a konkretní 
nezpů,sobi1o.gti prDIstřEJclku k oklaJmání a posoudí! dlále s hlediska práv
ní,ho nesprávně též otáZku možnosti zpúsobení škody. 

'. Ve směru subjektivním ospravedllúují skutková ziištění rozsudková, 
ze obžalnvaný, dav si veřejnou listinu', a to zmíněny cestovní pas, ve 
V. M-em nahoře uvedeným zpúsobem zfaE\ovati, odebral se s tímto 
pasem do Německa a předloži'l jej tam zřejmě na vyzvání onomu »tířed-
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",íku SAo služby«, závěr, že obžalovaný zamýšlel pro případ, 'Iroyb 
na hranici čsl. pohmnični stráží, kontrolován, uvéstí ji předl 
svého zfaJšovaného eestovn,ího pa,sll' v omyl, kterýmž mél čsl.· 
wtrpěN škodu na ,svém právu naevídenci a kontrolu cestování do 
t. j. že obža,l'Ovaný jednal ji~ž před: překročenim hranic v 
vodném (v úmys'lu směřujícím k oklamání čsl. pohraniční 
k poškození zmílfl,ě'ného práva čsl. státu) . 

zlý skutek obžalovaným takto zamýšlený n,ebyl obžalovaným 
náhodou dokonán, tom pro,to, žeobŽailovaný byl, jak 'sám doznal a 
též rozsudek zřejmě předpokl-ádá, teprve v Německu oním 
SAo služby«, nvkoU tedy čsl. pohraniční stráží před' překročením 
pozorován. 

Jednání obžallorvaného záležející v tom., že zúčas,tnirv se 
způsobem zfalšo'vání veřejné 'ij'stilfl}é, o niž tu, jde, dostavil se s ní k 
níel ,českosloven:sko"německé v úmyslu směřujícím k okl-amání, čsl. 
hr<mičnÍ. stniže předložením této zfaMované veřejné I,i,stiny a k 
zení zmíněného práva č'Sl. stálu, t. j. vykonalč;n ke sleu-tečnému 
konání zamýš·lenéiho zlého slWUrtkUI vedoucí, při čemž za.rnýšl'ený 
skutek jen náhodou nebyl dokonáno, vyka,zuje všech'ny zna-ky ob.iektívi 
a subjekUvní slwtkové pods,ta,ty z,l-očinu nedokonaného podvodU' 
§§ 8, 197, 199 d) tr. zák 

Podřadil-Ii tedy na,lézad soud 'skutek, na němž se rozhodnuti 
ki'ádá, podl u'Stanovení § 3'20 f) tr. zák, podřadil <jej pod ll'stamovení 
ního úkon-a, j'ež se k němu nentahiuje, a za.tfžiI tim svůj 

zm"tkem podl-e § 281, ČÍos. 10 tf. ř., sHžnO'stí uplatňocvaným. 

čís. 5905. 

Skutočnosti, ktoré porotcovia zistili v skutkových otázkach, ne!.mejú 
byť v logickom rozpone. 

Okolnosť, že sa roezpor nevyskytuje v otázkach tejže skupiny, 
v roznych ,skupinách otáwk, je neroModná, poneváč rozhodnutie 
rotcov čo do skutkových zisten! treba považovať za jeden celok, 
pozostáva z viac skupin alebo nie. 

(RO'zh. za d:ňa 19. mája 1937, Zm IV 141/37.) 

Na j v y Š š í 's ú od v tr,eslnej veci proti A. a spol., ohža-lovaným zo 
zločinu pod,]'a § 279 tr. z~k., atď., z úradnej povinnosti zruši·l podl'a 
§ 34, odst. 1 po:r. nov. na záJk!lade dovodU' zmatoonosti podl'a § 29, čí,s. 
por. no,v. rozsud.ak porotného ,súdU! í s h,lavným pojedná 'laním čo do 
obžalovaných A. a [31. v častí-ach tJ'kajúcich sa trestných činov spá
chaných na úkor M. a N. a v dlosledlkiu 'tohO' ajčo do výrokov ° tres,te 
a výfOlkov s tJ'm slÚvi,si;acich; krajský ako porotný súd bol poukázaný, 
aby v rozsahu zrušenh ČO dooboch obžalovaných znova jednal a ro·z
hodol. 
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Z dovodo v: 

. . . , . k,lade zmatočných sťažností ve~, 
'cr s'kumaJuc na za ' 

Su , . h zi-steniach pa.rotco'V'. . 
rozpor v sku,tkovyC , vú skutkovú otázku prveJ 

";fi,,,,,!coV"la totiž kladnou odpoved ou n~ pr krčmy zo vzdialenosti 
, .. ' A 29 J'úna 1935 cez vere " '. .. na 

ústl"', ze . ., ,., ·'tole »Praga« vyS'trehl, mlen~c 
, ~ 8 metrov z o, pakOV'i,ceJ. dPIS , ho M strela tohoto zaslahla, 

a , h k čmy sa nacha ,zaJuce ., 
. dverao. r h "lo až do 1. "uO'",sta 1 935. 
jehO zraneme sa OJI', ", k, . b ktorá znela: »Či je pravda, 
tretiu otázllvu' sku~kov~ ,teJze : ~~~n~~ krčmy vs1upujúci B. a O. 
vystreHI preto, ponevac prelcr l' ' janko strieTaj« a preto ná,sled-

, . kto na neho zvo a . » .' , oe 
poraln,efl'I, nte t Fl olclpmr·edali pomtcovl" za,porn . 
tohoto strachu vys rel I, ,« . " " . otázku siedlmu tejže sku-

'l'OIktJ', 'z odpovedali powtcovla n~skutkOvu . stni tým že A. vystrelH 
I ,a na -otá'zklu d;vi1atUJ ~ap~~~',~é~O Z~ý'5.tlrelO'~ usmrti~) avšak 

okolnosti a tam2e na ,., . kto zvolktl »jankoS!triel'"j«. 
, B a O. boh poranem a nle , k t 

, ze· . kl d I I odpoved1ou na prvu s ll'-
;J,:N;t:O"I'O'll' , tomu v 'skUlpilne ~rU'~'eJ 'an~l)t~m i'stom mieste, keď B. na

'ot<Í!zku zílstili, že v tomze ca,se.ta m, ny'ch' ,mládencova N. chce, 1 za-
, krčme pn Ol " , dl' 

otvO.f5uým nlO'zom v.' ': 'u diveri, kr-čm:y o ktorom B. ve :e " ze 
, bitke B. na A. stopoeho ,. ,čo A :nás1edkom tohoto zvo-
. " ~yCkrf,ko'l: »Janko stnelaJ,« n.a ., . M vystrelil a zasiaho1 

, . 1 f 4 až 8 lmetr-OV, ml'ena,c na . 
za. vzd,aemo's 1 .. , 1 augU'sta 1935. 

tak, že z,raneni'e -g,a' hoplo do '. ' .. kl d .. u. odpoV'eďou na o,tázku 
., tT omtcOVIa ftJa 100 . ' 

Tie isté skutky ZIS II P 't 1 A ktor)Í1m bool Ulsmrteny N. 
, kže skupiny dotyčne 'vys re u." .' nilkto 
J. . . skUlpine O't"zok slku-tko.m, ,ze . 

Zi,stili tedly pO!fotcovw ~ :prv~~dY že A. nes,trieYal pret~, ze r:,lekto 
A.IO,ezvolal »j"nko s,tne ~J«, d Ih'i -skulPine otázok ZlSttlt, ze B. 
ne.ho tOJkto vykrílkol, kjcl~~~Os~r;ef,~j<: a tento následkom taho,to vý-

,,~l<rllw'l v b,tke na A. » ",' 1 . ni'l M druhým zabll N. 
vstrelH a jed'ným vy-sire o.m zr"· ., 1e 

. YSlkutkoVY' ch zisteniach powtcov v smy's 
tu z.rej mý fOZp-O'f v 

číos. 6 por. nov: ... " 's' v rózn ch skupinách otázok, 
Okolono'sť že prottreČla,ce SI zlstemall dstrálUlie lebo rozhodnutIe 

; .. ;. , I § 29 čís 6 po" nov. neo . , , , 1 k 'i 
',",' I V smy:s,'e ',I ~ .. ,t " t eba, považovať za jeden ee,QI, C 

; .• pomtcov ČO dO' skU'tk~vyoh Z1'Sí.~'''~I,e~o nie (Zrn III 220/28). 
:> už pozostáva z vI,aceryc~ skulP . k tk 'mi otázkami jedne'i skulpiny 

. , cle Je medzl s' Ul·. ovy ~ 
V súclenom pnpa, , .. '''. a' V'od k nem.\< tedy činy v roz-

, ", ťah ze Ideo cm ".fl. , t to' 
, I.' tym UZSI vz I,. " 'akcesorHy. Ro.~por en 

, : otázok Zlsltene IS'll v porr:ere \ 
..t 'no'ch sťažnosha.ch. 

nevytýkaly strany Vilma 0.0 y . k 'h ' poru v zisteníčí B. zavolal 
. Poneváč však v dosledku 10gw ~ o ;.~~~o slmtkovéhd poclkl"du ,pre 

na A »janko striefaj« alebo nle, nt'e U'f I TI ~any' považovať za taký, 
. b "to·k ty' mto rozparOl u 

otázku viny B., tre' .a zma. ' , ,. _ . 'ho B. . 
ktorý bo,1 sp-osobeny na U'Jmu obzalovOJne 
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Til!ktiež je tento rozpor tormáJne. ,. . ' 
skutkové okolnosti kto're' s' d' na ujmu obzalovaného A 
t . J U pre: ITI],etom rozp . ., 
. ~o'fla formálne skutkový podk'lad re oru . vo vyrotku . 
JuceJ práv,nej otázky na silné rozlulen~~SUdzovanJe k tomu sa 

Pri tom S" poznamenáv'a že d t·· . . 
rušením predpilsov §§ 5 a 6' o mte] sku;t,koveJ otázky bOla 
ob ' I . por. nov neslpraVl11e '1' '. za ovany kona,1 zo strachu I b t". OpIa . . 
O . , e o II nejde o's'-·tk . pravny pojem, IGtor' do silou. '. INU ovu , 
vyjadlriť to k čomu s~eroval tko~eJ ota~ky nepatrí a zrejme mal 

J 
' ' , ,a pril!vn", otazka na silné rozču,lenie. 

e preto u' oboch obz,alo'Vaných d.' 
v S.?,Y'sl'e odst. 4, veta clmhá '29' ~u,ve' ·eny rozpor ?a ,~~h " 
zmatotk vziať v . 'h' . §. I' r. nov. mus.el naJvyssl 

UVil! u z madne] povinnosti. 

čís. 5906. 

Je »lstivým zaslepováním« podle § 201 b . 
osobu zbavenou svéprávnosti rl.) tr. zák., utvrzoval_li 
zoru, že jest oprávněna volně r!~od~~b~mys~st v j~jím mylném 

a 1 o Svem majetku. . 

(Rozh. ze dne 20. května 1937, Zrn I 1232/36.) 

Nejvyšší soud jako soud ' , 
o?žalovaného, do mzsudku kra·skéhozrsusovacl .. za:,mítl zmateční 
vInným zločinem podvodu pOdle §§ Ig~U~~OO" Jlmz b~'l stěžovatel 

, . ,201 ht. b) tr. zák. 

Z duvodll: 

Pokud j'de o vývody věnova . č' .. _ 
tečnosti podle § 281 čfs 9 ,) 'lltre .llselne, uplatňovanému dúvodu 

,. 'v : • a '. L, dluzno uvésti toto: 
Namltka stlzno'Stl, že nelze s Mřo . 

od slabomyslné M dar ( I' vatl v tom, že obžalovaný 
»)sti'Vé za'slepováni<: po pozn. md.: vloladní' Iknížku na 11.()OO 
. 't rozumu § 20.1 b) t 'k' Jez o rOzsudek n.ikde neprav' • b' ;. za " Je b , 
I' " 1, ze se o zalovany do t'l 1 
?~ant« ve smyslu § 201 b) tr zák 'iž' • pus I »' stivého 

pn]al, nýbrž spa'třuje »l,stivé ~wsl . J .lt~n, ze dar od' slabomyslné 
ustanoveni zákona ~ tom že ob' ; epov~nl~ podle posléze , 
nost zbavena svéprávno;ti a dt:aovwny veda, že M)e pro slabom1rsl. 
sledh toho oprávněna sv' . pod opatrovnIctvl a že není 
přijetim dam' v jejím mYl'~m ma!etkem.voln'ě na>klád'ati, utvrzova,l 
volně disponovati a rozum' :nakzolflu,) ze Jest oprávněna SVÝm "'c,>!,._," 

• , I Ja I' yme z " . 
va~lch dů'vod'ů počína>jídho ~lov » T, • p'~e v.et~ odstavce ro;",t locloe 
obzalovanémul za vinu 'klade . y t o v~e IJre'svedCUJ€ soud ... « 
zře" ~ k' I nym u vrzovaním M ", , 

Jme a tlvuí činlnlOlst obžalovamého '. :. v JejIm mylném ua,ov,," 
v uvedeném mylném názom bl' Jez sn;ero'V'ala k ,u.tvrzovámí 
Slvní chování obžalovaného. a ya k tomu zPllsobi1lá, nikoli nějaké pa-
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rozsu,dlkem předpokl<\d'ané "ktivni jednání obžalo'vaného odpo
I'Q(JI'IU"" . »lstivého z"slepováni« po rozumu § 201 b) tf. záJk . 

,,,".leM se proto dále zabývati :právním náJzorem llIalézacího 'soudu, 
pojem »1's,tivého, Z"slepovánh< podle § 201 b) tr. zák. spadá 
lstivé ponechán,i osoby,sl'abého rozumu v jejím mylném názoru, 

pa!sivní cho;,áni p~ohate!o:vo, kdyžtě rozsudek, 1il!k ~ylo ji,~ u;,e" 
zjišťuje, ze obzwlovan,y musI'], M. a k t I' V n I, m Je cl 'll a, 11 lm 

mylném názom utvrzovati, t. j. že ji tímto způsobem v jejím 
názoru u,tv"zoval. 

NámilKa stiž'nosti, že obža]ovwný Hej'edual ve zJém úmyslu, jehož je 
'sku,tkové podstatě zločinu 'Pod~od:ul podile §§ 197, 200, 201 b) 

Je bezd'ůvodm:á; neboť sikute,čnos:ti' rozsudkem zjj,štěné, že obža
u!Ív'fZova,1 M. věda, že je pro slabomyslnost zbavena svéprávnosti 

I I pod opatrovnictvi, v Jejími ffi')711ném mínění', že jest oprávněna 
majetkem vo,lně d<i,sponlOvatil, že přijal paJk od ní dIa'r, že nezpra.vU 

. opatrovnický 'soud a že by" tímto soudem vyzvim, aby mu při
. částlw" ,případně v1dadnJ wnížku vydal, od'e!přel tak učiniti, ospra

právní závěr, že obžalovaný jednal ve zlém úmyslu, jen,ž se 
ke skutkové podstatě trestného činu, jímž byl uznán vinným, 

vtom úmys1lu, wby přiměl' slwbomyslnou M. lstivým za
\'.'""'nev.,,im k poslkytnU!H daru a tím jí zlpůsobil maj etkovou š'kodu ve 

hodnoty d'aru, jejž od' ní přijal. 

čís. 5907. 

Právem, jehož poškození přichází v úvahu s hlediska § 197 tr. zák., 
také právo státu dohlížeti na zachovávání předpisů pro dovoz cizozem

cenných papírů (§ 2 zákona čís. 7/1924 Sb. z. a n. ve znění vy
,<hbl,škv min. nn. čís. 141/1934 Sb. z. a n.) a předpisů vlád. nař. čís. 

Sb. z. a n. 
(Rozh. ze dne 20. 'května 1937, Zrn II 59/37.) 

š š í s o u d jako' soud z,rušovacf. z"mill zmateční sUžnos! 
<~;f:;~~~~";;~~~ dn Ifozsudiku krajského soU!du., jímž byl stěžovatel uznán 

...••. zločinem neclokonwného pod'lodu ve .smyslU! §§ 8, 197, 199 d) 
z. a nedokonaného svádění ke zločinu '~po]uvi,ny na podvodu podle 
9,5,197, 199Bt. d) tr. z. 

Z důvodů: 

Rozsudek pravÍ ve výmku enunciátu, odsuzujicím stěžovatele a 
spnluobžalovaného Rpro zloón nedokonaného podvodu podle §§ 8, 
197, 199 d) tr. zák, že obžalovaní jednali v úmyslu ,směřujícím k po
,škození státu na jeho »,dohlédacím právu«. Tímto »dohlédacím právem« 
rOzumí roz'sude'k, jak vysví'tá z fO'zhodovadch důvodů, právo 's,tátu do
hHžeti na za>ohováJvání předlpisů ,pfO' dovoz cizozemských cenných p"'pírů 
- § 2 zák. ze dn,e 14. pros'ince 1923, Čí,s. 7 &b. z. a n. z roku 1924, ve 
zněni vyhlášeném vyhláškou mini's!ra fin,and ze dne 8. č'eTvence 1934, 
čís. 141 Sb. z. a n., zmocňuje vládu, aby tyto předpisy nařízenim sta-
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novila - a předpi,sů, podle nichž jsou .strany, mající v držení 
zemské cenné papky, povi!nny předložiti je Ipokladnímu úřadu 
k tomu zvláště ustanovenému, k překolkováni 
finančnich kolků na těchto papírech předepsaným razí.tkem _ 
úřadem je podle vyhlášky min"stra li-nancí ze dne 6. února 19G4, 
Sb. z. a n., i kolkov,n.í Úlřad v Pra·ze - !. j. předpisů § 6 vlád. 
ze dlne 27. června 1919, čís. 351 Sb. z. a n. 

Namítá-Ii tedy s tíinost, že dokonáním čin.nos,ti stěžo'vatelem 
rozsudku zamýMené nemohlla býti ani státu ani jeho občanům zPIŮ'S(lbe 
hmotná (maje'tkovw) škOda' a že nelze v důsl'edku toho mNi 
stěžovatel jediml v tom úmys'l,u, aby způsobil státu nebo jeho 
hmotnou (majetkovou') škodu, dlužno tyto její námitky označiti 
zcela· bezpředmětné. 

Další námitky stižnosti, že dokonám·ím činu stěžov'atelem podle 
sudku zamýšleného nemohla bý,ti zpúsobena škoda státu na jeho 
hOře uvedeném právu a že nelze v důs.ledku toho mí.h za to, že stilžn,v,t; 
jedlnwl v tom úmyslu, wby poškodil toto prwvo státu', jsoU' však důvodné. 

!\idyby byl ,stěžovatel vykonal vše to, co podle s.kutkových 
mzsuclkových hodlali vykona,ti, t. L kdyby si byl opatřil liP adiěla11é 
zilko kolkovního úřwcln ·V Pra'ze, kdyby byl podlOu.dně dovezl do 
slovenskérepubli'ky cilzozemské cenné papíry v mzsudku uvedené, 
akcie společno·sti »Oester.reiohisch_Alpine MontangeseHschafl«, 
byl tyto cizozemské cenné pa;piry opatřil čsl. .kolky, kdyby 
kolky znehodnotil zmíněným padělaným razítkem a kdyby pak 
akde nabíz'el' ke koupi na burse v Praze, bylo by zmíněné ' 
čsl. kalků na těchto a;kciích vzbuzovalo dojem, a to i u finanční'oh 
ZQfčích o'rgánů, že tyto cizozemské' cenné papky byly pod'l'e 
předloženykolkovnímu úřadu v Praze k phokolkování osol. kolkL! na 
předepswným rwzí.Vkem, a v důsledku toho též dojem, že tyto cizoz

l
2mské 

cenné pap;,ry byly podle předpisu NámdOlÍ bance v Praze prlnlas~;ny 
k soupis!u - soupi!s dzozemských cenných papirů by:l napos,ledy nan'z',n 
vlád. nařízením ze ďne 10. září 1934, Čí's. 202 Sb. z. a n. _, a bylo 
to po případě 'vedlo k připuštění, ohchodovwni těmi,to P<l1piry na zi~~~,;~'~; 
burse, takže nelze pochybovati o tom, že by tu bylo běželo o i 
již mohl:a býti 7;pÚsobena státu škoda na jeho výše zmíněném 
Poněvadž paJk ze 'skutkový'ch zjištění' roz.suclkových vysvítá, že 
va;tel hodlwl Vše to, co tu bylo uvedeno, Provésti, dlužno pokláela,ti 
za zcda nepochybné, že jednal v úmyslu s.méřuFcí.m k poškozen:í uve-deného práva státu:. _ 

S prá>ením názorem stížnnsti, že hy tUl bylo v připadě dokonáni' činu 
stěžovatelem zamýšleného běželo pouze o přestupek důchodkový, nelze 
sO'Uhla,siti. Kd~by si byl stěžovatel opatři,1 padělané razItko kolko'v,nÍlho 
úřad/u v Praze, kdyby byl jilm překolkoval osl. kO'lky na zmíněný.oh cizo
zemských cenných papkech do česko,slovenské fCi)Jl.lbliky tajně dove
zených a byl tim d'OZo'fčí orgány státní Okl<lJmal v úmyslu směřujícím 
k poško~eni státu na výše zmíněném právu, bylo by jeho jedná:n,í vy-
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.. dokonaného podvodu podle §§ 197, 
všecky znaky zlonnu ky přestupku důchod/kového ve smyslu 

tr. zák. a nikoli pouze zna. čís. 7 Sb. z. a n. z ro'~u 1924, 
ze dne 14. IP,roslln, ce, ,,

1
923,. t f;na~cI" ze dne 8. cervence hl "k ' mInIS Ta ,""U 

vyhlá'šeném vY'Z~: ~u okud by tu bylo za uvedený;h před-
čís. 141 Sb. ~. a n; , p 'ůchodlkov' po rozumu posleze CltO-

běželo talke o pres:'llIP
ek 

d.. . olustanovenich tr. zák., ne-enl' zákona ]'ez 1D:e:mem 11lC . ustanov ' , 
vkoumati. 

čís. 5908. 

d • ný právnemu zástupcovi bol rozsudol, odvolacieho súdl;' .o:U~~enému samému __ hfa-
'šl~o,len,en'~, je doručenie rozsudku. 1 ,r0sk •• ť nij'akého práv
"' . § 79 t P - zbytocne a nenwze ma .,. t' 

na predpls ~'. '. I h ty k ohláseniu zmiitornej st aznos I. '·inku čo do pocltama e.o 

uc h dňa 22 má]'a 1937, Zrn IV 198/37.) (Roz. za. ' . 

. . rot· I A a spol Dre ,prečin podl'a . d t estne] vecI p" . . ", , 
Na j v y šš f s ~ vd r t I mato,čnú sťažnosť náhradněho sukrom-odst. 1 tr. zak. O· Ilnl·e o z . 

.~,,~;~·'žall)bcu. D iB vod y: . 

. d' ní osobne . ,. . hl'avllom odvolacom pOJe nava . 
paškodeny M. nebol pn. ," ávn m z:1stutpcom. Rozsudok 

,mHQoJ,nny, ani nebol zastupeny ~VOJI'§ ~~5 t/ pw. doručený kraj'ským 
, 'súdu bol v sm~s!le 2. Od/Sb N dňa 26. Februára 1937. 

;'<I],ll'U w' jeho právnemu. zastu'P'co~! ~: lehote stanovenej v § 388 Ir. p. 
' Tento podal ske ešte v tr?)' Icon .. ) .. t • , sťažno'sť a'Však .priwmo 

1 nov po'stou zma ocnu, , , .. 2
' odlSt. § 3, por.,·'., ' I ., ' 'u' s'u' d'u. Vrchuy' 'súd tuto zma-. . , t d k nepns,ulsnem , ,. . , d t 

V"rchnemu sudu", e y • '2 mmca 19.37 prís],ušll1ému. podl a 4. o s" 
. sťažnosť odOlslal dna. , d.l .~i· 4 marca 1937, _ te'dy 

k' . dlu' kde tato osa "na . d 
tr. ;p. ikralis emu ,su; ",e' lehat ktorá, rátaJjúc odo dňa '0-

uplynutí trojdenne) zako~n) , . yp'oŠikodeného, končHa dňom 
rué:enla rozsudku právnemu Z aJStUpCO-VI . 

1". ma'rca 19317., , , ,.' ť ro-zsudok wchn.ého ,súdu tiež poško-
Kra)'skýsúd dalI sIce do,mcl. 1'937 Toto opatreni'e kra]-

' ,. stalo dna 3 marca. '.e 
denbmu -samemu, co sa ". . ' ... § 79 tr p zbytočné a uemoz 

' súďu bo,lo však hl'adtac na predpl1sd' .t 'ia' iehoty' pre ohlás.enie 
' h 'neho účinku co' 'O ra "ll, . t mať preto žiadne ? prav .. ~ , ť ',žno.sť hola z týchto dBvodov odmle _ 

zmiitočnej sťažnO'stl. Zmatocna s a d' 
podl'a 3. ods·!. § 434 tr. p. ak'0 opoz ena. 

Čís. 5909. 

řiročí k ochraně peněžnich 
Zákonem čis •• ~(t~1924 Sb. t' :m~~: na předpisech § 486,.~Js .• ~ 

. ústavů a jejich veřlrelu nebylo n:; • peněžni ústavy nesme]1 pn 
., ebylo jim nanzeno, ze· . ni 

tr. zák.; zejmena n , h, f ohlásiti konkurs nebo vyrovrut , 
nastavším stavu platebl!~ nes~ o~n::s ~Y' brž pouze žádati o přirOČí. jak t.o nařizuje § 486, CIS. 2. ., 

(Rozh. ze dne 24. května 1937, Zm I 1030/36.) 
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N e j vy Š š í S O U d j.wko soud uu·šovací zamí,tl zmateční 
obžalovanýoh A., B., C., D. do, f"ozsudlm krajského Isoudu, jímž 
uznáni vinnými .přečinem úpadku· z nedbalo·sti podil'e § 486, Čí,s. 2 

Z clůvodů: 

Zmateční stížU!Qsti obžailo'V"amých' uplatňují zmateční 
§ 281 ,Čí's. 5, 9 a) tr. ř. a snaží se s hledi'sek těchto zmatků, ' 
Že »D. V., reg. Gen. m. b. H.« - (D. V.) - V' jejímž nř,p,rl,dou'"",. 
zasedali, nebyla neschopnou plwtiti, že běželo u ní o V'áznutí ' 
oni o její ne'schopnosti' Iplahti neV'ěděiH, a kOOlečně, že oni, mV'<'I1rnal 
vkladů a nekonajíce platy, nleV'ykonali žáduou činnos-! V' § 
tL zák dotčenou. 

Než s'ÍÍžnO'sti j'sou vesmě,s v nepráNU. V odpor vzatý rozsudek 
šťu1e, že D. V. zavřela dne 1. října 1931 své přepážky a zažádala o 
roó. Soud z.jistil clále na zaklard:ě bNance s''-'stavené ke dni, 30. září
že akti'V'a, D. V. činí 74,843.000 Kč, pasiva 1.31,264.000 Kč a nh'n,l" "',, 

56,431.000 Kč, že banka byl-a již .před rokem 1931, u' )~;r,~o~~!ii~~~~Č'~i:~ 
roku 193'1 nes·ohopna platiti, že neschopnost platiti t 
cováním, resp. převzetím různých podniků, a že o,lbžal'Cl'va.n.L 
těchto podini,ků, ° neschopnosti D. V. platiti vE\děli. 

Pokud zmateční, 'stížno·st obhIo'1anýeh C. a D. lIváJclí" Že i"!n,,,otit ... , 
příro,č[ podle záJkona čís. 240/1924 Sb. z. a n. vyhlJčuje mo~nost 
n,ání neb kon'klu,rsu, takže vů>hec udz'e obžalova,n'ým za vinu 
ohlášení konkmsu neb vyro'V'nání, a pokud dále dovo'zuje, že 
ohlášené opožděně nespadá pod sankci § 486, Čí's. 2 tr. Z., třeba 
ra,z'nHi, že se předpisy z<ikona, čis. 240/1924 Sb. z. a n. nevztahují 
sta,vplatební neschopnosti dlužníka '10' smyslu, § 486 tr. z., nýbrž že 
o iu!stituci, jíž po případě i fínam'čně velmi si,lné ústavy a tím í j 
věři-telé, t. zv. vkl.ada'telé, mají bý,ti chránéni pro případ, octne-lise' 
něŽTIíi ústa" nás'leclkem obecné stagnace hospodářské v IoriHcké 
j'ež ho nutÍ' k překotnému llkvi>clování alkUv. Přeclpoklady přímči, 
i účinky jeho - viz §§ 5-7 urvedeného záJkona - JSOll' z,cel'a jiné, 
při § 486, Č. 2 tr. z. Nelze dál'e pominouti, ve příročí nařizuje mlm,nel 
stvo financí na ,přechodnou d'obu, a to, pou,ze fakultaHvně, pokud to 
žacluje obeoný zájem. . 

Z toho všeho výls,vítá, ~e na předipi,sech § 486, Čí,s. 2 tr. z. "n ebvlo 
nic změněn·o, zálkxmern č. 240/1924 Sb. z. a n. a hI<lJvně nelhýllo slTad 
řízeno, jak se mylně domnívá· zma,teční sUžnost C. a D., že banky 
na's,twvším sta\Ou nieschopno'sti- platební n e 's měl y ohlá'siti, Ja!k to 
řizuje § 486, čÍ's. 2 tr. z., kon,ku'r,s nebo vyrovnání, nýbrž pouze a ,p'flln" 

~ád'a!ti za příročí. Nelze ovšem podle § 5, .odst. 2 u'1,edeného zá!lkol1a 
po dobu ,příroči pro t. Zly. staré pohledávky zahájiti řízení 

leč v souzeném případě jde o to, že obža!lovaným již od počárku fOlku 
1931 byla platební neschopno'st banky známa; pJati'l pm ně proto plnou 
měrou nezteučeně předpis § 486, Čí,s. 2 tr. z. ohlásiti vyro\"nán'í neb 
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. ,., k soud bezvadně zji,stil, nevyhověli do 
kteréžto pOV1l1nOs~l: ja. 'd ' . v úvodtu zmateoni sUžno,stl 

'n 1931. Tím pad~Jl! I Vrtky UVtel:~:e že i kdyby se přisvěclčllo 
za , A. a B. a ipfl!P?~I'~~ sedl~ ~akona' č. 240/1924 Sb. z. a!'; 
, této stížnosli, že s.e pr~o~~,~o bý,V'a.lo za příročí žádáno. rovnez 
"dostí za vyrovnam, y y, t ' . stižno'sti obžalovanych za-, 

. za d" h důvodů bylo zma eCnI ' Z uve, enyo . 
. ko bezclůvoclne. p 

či,. 5910. 

, , tu klu podle § 463 tr. zák. , . 
skatkov, é pods~, t~ pre

d
,: p. domku neni »žitim ve spolecne do

; Dn;;]" b dlent v tem~e ro mnem 
'"nosti« :~dle uvedené stati zákQna. 

h d 25 května 1937, Zm II 221/37.) 
(Roz . ze ,ne . 

. soud zmšo,vad zamí~1 zmateční stížnost 
e j v Y š š í ;,o~ d A Ja~~ ro;sud.klli krajského soudu, pokud jím byl 

j~.,lmran,éI, ','( lm nc,~ 'p're'Stunkem 'krádeže podle § 460 tr. z. 
" U'zn an Vl',nn)llm I 't"' 

Z d ů vod ů: 

, .. 5 § 281 tlL ř. vytý1kástížnost před'e·· 
S hlediska zma,fku podle. C.loS:

t 
uvádí ve vými<u j"ko slub-jekt, z Je

že rozs,udek Je :ne'esny" J~~ °l nclcizeny \"ěd, ° nH jele, Helenu,A. 
, 'a hez Jehoz pnvolem Y Y A V·tka není' důvodná. Oznace-

I " pozů'8'ta!l,ost p~ Ladlsla~u ,::' sr&zu:mite'ln,ě vyjádřeno přede-
které stížnost s'hledav~ vadn~m, dl. 1 byly v ddení' o·soby od. ob

že ,předmě,ty" l~ž obz~"l,~vany v~,č'~~něm!U c i z:ú mi' vě-omi movi,tými, 
''i"loV,a''llél1,o rozelllne, ze tudl'z bl:~ozsude'k uvádí .Ipří:padně po'zůstalost 

smyslu § 173 tr., z. Tln;;: I' bramrem obžalovaného a m~nžele;I? He~ 
Ladi'Slavu A.« - ktery, ~ . I 'd'.y řízení a s tvrzemm sttzno'SÍI, .. T ve shode s vyse 'h • d' I A. - pnpouS I.. . ..' "dku které obžalovany ona, 
věci uvedené v OdSll'ZUjJiCl castt fazsu , 

byly majetkem Ulclis],ava A. ..'(' 'e ob žalo-
_ (ční stižnost 'Sama ,pnpous l, z 

Vzhledem k tomu,. ze z.ma ,0, . h ctičů kdežto zemřelý jehlO bratr 
vaný žil v domácnosÍl' a v by,te ~~yc dro ne' ~ile nemu',el nalézacf. soud' 
., . 'lk' iny' byt v teze ro ,In " .' 1 " oobyv«1 s manze' ou J : " ,. ' A 'e celá rodina, I obza mrany, 

přihlížeti k vypovedl Helenťy k"l Zst že obě rodiny bydlely 
. .. ď' vilce Nebo ° 0'100 , . dl 

hydlelI v teze ro mne . '. " "fe společné clomáccnosÍl« pn 'e 
v jednom clomě, nezakláda Jesle »Zl 1 ~_ ~, 

§ 463 t.r. z., .~ kterémžto p~jmu, hu:del:~~::e~~vOdŮ zmatečnosti podle 
Pokud sÍlznost svyn;1 vy~.~cl~ s ,h pfi správném pouhtí zákona JÓ'e 

č. 9 a) a c) § 281 tr. r. ~o lculJe, ze dl §' 463 (189) tr. z., v,příčině 
v souzené věc,i tohk? o p~'e,~tlUpe'~/~eÓ'~statek žádo,sti hlavy rodiny za 
jehož nutno vsak obzalovan,eho P d' toliko dův'od zmatečnosti podle 
potrestání osvob.od'lÍl, ulp~atnuJe, ~.pra: ;e 
§ 281, Č. 9 c) tr. ř., jehoz tu vsak nem. 15 

Trestul. rozhodnuti XIX. 
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Podle ustanúvení § 463 tr z m 'I b . oprávněni za předpokladu ž~ k ,~,: y Mava rodmy . , 
ta,m uvedeny'mi' ,dlo'k,ud' pac' hat I r~'I'ez byla spáchána mezi 

v • J' ,I I e, Zll V dob v ",. -, I 

ve'Cl, V'e společné domácnosti P " ... e Clin"U' s maJlte,lem u , d' b ' . oJem »Zltl' ve společ 'd ' 
za u~e, y pachatel sdHel s členy do" t" "ne omacnoslt« 
a stravu, ta;kže přiměřená část náklad omac7's, I ,poskozeného Irva,]e 
vydržová:ni paohatele jako j""h 'I .u spo ecne domá-cnosti nfi~_A' 
diné doba činu. Po této strá:~~ ~ ~ ~na,. Směroda,tná je v té' , 
že stě'žovakl byl v dob' .. IP 'ra se zmateč,ni stížnost ' 

I
' e cmu ve spole,čné dom' t' 

snu, eho hra Ira Ladi,sla"a A rocNči Ii<" ",acnos I se svými 
dědici po Ladislavu A Te'to' k I" " t' ten pry přloházejí v úvahu· . o o' nos 1- nelze vša1k V' t· 
znam, poněvadž podle toho ' pnzna l' r" " 

vate~ byl v době či-nu k vla's;n~~o~r~I~~~~~:r,)~o?IUlje jediné, zda 
pomeru, který předlPokládá § 463, t .. vec.' v onom, " , 
domácnosti,. že rodiče zemřeléh r. z., a. ~IJ s nIm. ve 'S;IDoleč, 
vlastníky ukradeny' ch v'e'cI' st',' o tLadlslava A .. b,yh v době , 
... h " I,znos 'sama net ď d 
J epc ' dědický ná'rolk ze zácko n'. I ď • 'vr I; ovozuj 
.~úže Ul nioh vé.slj po- 'PříPa:ě ~ P;:bo~fnostl, ~teTjtepr,ve 'V bu.d,ouc," 
Jer!ku lPo zemřelém Ladislavu A P y, vJ~StnICtVI Jedne IPOI'OVlce, 
nehe 'řki, že odcizené věd b I i " : onve~~ 'Z za vylíčeného- stavu 
k ní'ž byl pachatel v télo 106', v dobe clnUi,~e vlastoidví něj<iké 
lPředipokládá § 463' t e.,! ,~nom !pnbuzenslkém I' '. . r. z., ,a ,s mz ul v době v' 

nosÍ1<, nelze skutek obžalovanéh " : ,,,, .. ' emu ve [ , .0101 mi,." 
Nemuse} se proto nalézad SO'lld~brr~~~~~~~,fod t~s~anovení.§ 463 
mezI bllzkými příbuzny:'mi ve "p~le' , d' s ,e o az ou, zda Jde o , . 

"l v one I !oma1cnosti. 

čis. 5911. 

Nie je PO'tušením predpisu § 387 d z~iernivši z úradnej povinnosti kvalii:á ~t. 3 tr. p., k~ď odvO'lací 
vy~e~e novéhO' trestu § 92 tr. zák t ~~ trestn~O' ~IUU, nepoužil 
zmlernO'vaciehO' práva od!' ., re, ars prvy sud 
O'bžalovaný. p a § 92 tr. zák. upotrebila odvolal sa 

(Rozh. zo dňa 26. mája 1937, Zrn lil 239/37.) 

,K" a j s k Ý ,s ú d uznal obžalov n' hA' , . 
zl.oCl'llo-m I~~del,,:ni~ súk-romnej Iisti~/;Od!'~ a B·7vmn

y
ml ,n, 12,L.S ObnYlu 

úk .. a UloZI,1- kazdemu z nich pod!'a §§ 71 4 §§ O, ;Ull, 403,~CI'8. 3 tr. 
tr. zak a 8'0 zrele1'om na usta . ' 04 tr. zwk. s pouZltím § 9>2 

m
. ~, ' novema §§. 96 99 tr 'k t ," 

-eSI.a-coV za'lar,a V Ir c h n' , d ,. za,' rest Sl,estlch 
nosti podTa § 3'85, ČÍS. I· bY t: u· '.z úradnej ~'?ci: z dóvodu 7lm.atočc 
obžalovaných' za zločin poJ,!'a' P4t30n;l;nUI- kval1hkaclu' trestných .. c ,,"'''' 

alko paťnáS'o.bný prečin padelan1a 'k CI,S. 3. fr. ~ak. a kvalifikoval kh 
402, odsl. I tr. zák; v dósledku, to:~ :omne~ hst!uy pod!'a §§ 70, 401, 
a to pod!'a § 402 odst I' 'k ~~,eral ohzalovanym zno-va tres' ~§ . , . ,r. za . s pOoU-uhm § 91 tr 'k " 
na ,,'o 96, 97. 102 tr zá-k k 'd' ..' . za' " a so zrete!'om 't ' .' az emu vazeme v trva . d h 
aKO ,rest hlavný a paťkr;,! 100 Kč k t. nI ,voc mesiaw'v (: a o les,ty vedfajšie. 
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'N a j v y Š š í s ú d v tres,!l!1ej ved proh A. a spoL, obžalovaným za 
, ' falšovania vme'jnej listiny, zamieto-I zmatočnú sťažnosť obža-

; .. né-nO A. Dpvody: 

Proti rozsudku vrchn&ho súd,u podal obžalovaný A. zmatočnú sťaž-
podil'a § 385, č!s. 2 a. 3 tr. ;p. " . . .. , . 

Obž,,!Iova-ný n<ťmleta naJiPrv, ze Vfchny 'sud, kva-hhko'Vavsl zalov<ťny 
namiesto zločinu za pre6n, bol viazaný ku nezmšeniu častí prvo

"; .. ,M,,,é"h .0 roz'sudku. ČO do a:pl.ikov;tnia § 92 tr. zák. apreto novou 
trestu bez 'Použiti" § 92 tr. zák. zos,tril trest v nep-ro-spech 

bez O'c:lvola;nia verejnbho žalobou, že tedy prekroči1 obor 
ď.[)i,so'l}ne,stI v § 387, odst. 3' tr. p. mu vymedzený, čím vlastne u;platiíuje 
:íÍIhnálny zmatok pod,]'a § 384, čí-s. 4 tr. p. Zm;itočná sťúnosť je bez-

kvalitikácie trestného činu, ktorá mal,,,, za následok i zrU
,"",t'oku' o treste, zmeni! sa základ pre výme~u trestu a preto treba 

trestu podl'a nového zwkladu ipO'sudzovať samostatne i .po
a priúl~ujúce okCYlnosti rozhodné pre posúdenie st-upňa vilty 

,ót,.žalovimého. Vrchný súd neporušil teda; predpis §387, odst. 3 tr. p., 
pri zm:ie-rnení kva<1-ifikácie tre·stného činu z úradnej IPovinnostÍ pri 

no'vého' trestu nepoužil § 92 tr. zák., trebaže prvý súd mimo
""ri3lclnell0 zrnierllOvadeho- prma pod]'a § 92 tr. záM. uipotrebil a od'Volal 

obžalovaný .. ,- - - -

čls. 5912. 

Ak bola urazená na cti politická strana v svojej celistvosti, treba 
lehotu § 17, odst. 1 zákona o O'chrane cti počitaf od dO'by, kedy sa O' čine 
a O' O'sobe vinnlkovej dovedeli ústrední lunkcionári strooy, ktorí sú 

oprámen! ju zastupovať. 
I zaplatnO'sti zákO'nnéhO' článku XLI:1914 PO'litické organizácie PO'-

žívaly ochrany cti. 
K otázke O'mluviteYnéhO' omylu v smysle § 6, odst. 2, písm. b) zá-

,kOna čís. 11}8/1933 Sb. z. a n. 
podmienkou, aby trestná zodpovednO'sť v smysle § 13, plsm. a) zá-

kona čís. 124/1924 v znení vyhlášky čls. 145/1933 Sb. z. a n. prešla 
z nakladatel'a (vydavateYa) neperiO'diCkéhO' tlačiva na t1ačiara, je, aby 
nakladateY (vydavateY) nebol známy, tedy zrejme, aby nemO'hol byť 
stíhaný a PO'stavený pred turzemský súd. 

(Rozh. zo dňa 26. mája 1937, Zrn IV 125/37.) 

Obzalovaný A. _ po,stanec - vo voleb-nej kampani oacpísal a obža
lovaný B. _ majitel' Hačiarne - vytlačil letick, ob-sahom kto-réh,o holo 
na cti ublížené politiokej strane X. O b a s údy niž š í c'h s t o I ;, c 

15' 
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ucwa'ly obžalovaných vinnými, a to obža-lovaného A. prečinom pomlluw.\ 
obžalovaného B. prestwpkom zanedbania povinnej pečUvosti. 

Na j v y Š š í s úd zmatočnú sťažnosť obžalovaného A. 
odmietol' ačiastoóne zami.etol; z úradnej povinnosti na zwkllade 
novenia § 35, ods!. I por. nov. zruši,1 rozsudky Dboch súdov 
stoik 'ČD do obžalovaného B. a uložil kraj'skému s údu, aby 
veci tohoto obža,lovaného pojednwval a rozhodol; zmatočnú 
obžalovaného B. Ddkwzal na toto rozhodnutie. 

Z d,bvodov: 

Ku zmatočnej sťažnosti obžalovaného 
D6vod zmatočnGsti !pGdl!'a § 384, čís. 9' Ir. p. uplatňuje 

pre zamlellnutie d6kazných návrho,v učinených pri odvolacom 
pojedn.<Í!va'ní tak, ako sú v zápisnici o odvolacom IMavnom po'je(lcniivani 
Ulvedené.*) Návrhy heto boly zamielnuté zo správnych 
ktoré najvyšši súd sťažovate!'a odkazuje a ku ktorým dodáva: 
z povahy veci, že rozhodnou je len doba, kedy sa, o ČÍlne a oSDbách 
nikov dozvedeli ústrední lunkcio'll'wri urazenej politiokej strany, ktorí 
oprávn-e'OÍ Mranu zastupovať, a nie jednotHvé orgány a'Iebo SOK,'O",,' 

riály strany, lebD pomluva sa dotýkal'a 'Strany samei v jej ceHstvosti 
niejednomvýoh orgánov alebo jednotlivých sekretariátov strany a· 
mMe sa žalobná lehota počitať len od' doby, 'ked'y sa ústred:ní 
cionári OIprá'Vnení stranu za,stutpovať doz'vedeH o čine a o osobáoh 
níko.v, lebo len títO' boli tiež oprávnení k pOdan,ilu žaloby. O tom, 
sa opráMnení ústrední TU'r,kciollMistmny o pomluve a osob<Í!ch Vl[].!IHWV>,: 
dlozvedieli, boIy už prevedené dbkazy a bo]a vec dostatočne vy.lasnell,1; 
výsluchom svedka M., ktorého vi'erohodnosť ,nebola otrasená. UH:OUlo;;r 
že p-ský se\cretail'iát už vS'eptembri 1931 upovedomi! o pomlulve ústredný 
sekretari'át, neni preto s tohoto vyličeného hil'adiska podstatná. . 

Zrejme na základe dovodu zmiiJločno'sti podl'a § .385, čís. I a) tr. p. 
vytýka sťažO'vate!' súbomnej žalobk)loil, že není právnou osobn05ťou 
a že nema}a aktívnej legi'Urná'ci.e. Zmiatočná sťažnosť nie je oprá:vnená. 

Trestný čin sa stal 230. septembra 19'31, tedy pred úči:nno"ťou zák. 
ČÍcs. 108/1933 Sb. z. a n., ktorý medzi osobami olPrá'vnenými, k súhom
nej žalobe, ako najma z § 5 a § 16, odst. 2 cit. zák. jasne plynie, u;v~dza 
aj politické o'fgan'ilzácie a určuje, 'kto za ne vykonáva žalohné právo, 
Ale aj za platnosti zák čl. XLI:1914 nebo]y k súkromnej žalobe opráv
nené len fyúaké o.sohy, ako sťažovate!' mylne namleta, lebo z § I zák. 
čl. XLI:1914 nepl)lnie výkladl omedzujúd oprávnenÍ'e k súkromnej ža· 
lobe len na fyzické osoby. Pod!'a stálej praxi najvyššieho súdu mažu 
byť v smys,le § 1 zák. čl. XLI:1914 i korporácie a iné sdlruženia oSiob, 
rešp. kolekHvne osoby predmetom pomluvy a prislúcba im žalohné 

*) POZil. red.: Návrhy smell'ovaly 'na do:kázanie toho, že sekretariát urazenej 
polit. strany v P. a miestny tajomnfk dozvedeli sa o obsa:hu letáku hned' po jeho 
rozšíre:ní v septembri 1931 a že jeho rozš,iro!V'anie IboIo čiastkou volehnej kampane; 
odvolací súd ich zamietoll z dovodu § 393, odst. 3, čís. 1 k p. 
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. ." 'd tak výslGvne uznal i dotyčne organizácii politických 
I~,'.VV .. Na]Vyssl su 1 a dotýkala tejto organiz,;de akocelku. (Zm III 

keďže sa pom uv, . 'tka sťažovatel'a že súikromná žalobkyňa 
) Nenl tedy spravna vy· " ' 

,"';IIL,J' aktívnej legitimácie 'podať treslny naV1'h. 
85 • I ) tr p ulplatňuje sfažoV'atel' 

Dbvod zmatočnosti pod'l'a § 3 ,c. c '. . 
. cerých smeroch. , I b 

VIi! . t 'e trestný nwvrh bol opozde,ne !podany, e I) 

I , ~~~~\~I ~ozŠÍ'rovaný v P. a okoU 23. septembra 1931 
Ihllkrlm"Jlov~ny h s'i~ací bol podaný dňa 9. clecembra 1931, tedy po llIply-

navln. '., I § 17 odst I zák. čis. 108/1933 Sb. z. a n. 
dvojme~acnej Ic;hoty y , le'hotu ~šak sťažovatel' mylne počHa od 

t:~~~~H~~dTut~a d~~~~~~:i~~u ža,lujúcej strany V P. doz'ledel o tr~~~n~~ 
, y I t 'kala politickej strany ako celku a nIe j j 
lebo po~ uVnaáS~~dl:om t~ho možno dVGjmesačnú ialobnú leht~ 

kr€ital' la1u V ., čine a o osobách vlnmlkov dozve e I 
len od doby, k~dy, sa o, n' j'u zastulpovať. pod!'a zistenia 

strany kton su opravne 'b' I b čine 
{u,n kCIODii

'! 'du do~vedeli sa funkcionári' oprávnení, k o za o ; o b 
, b' hS~inníkov koncom oktábra 1931. Ž~lobný návrh z 9. ecem fa 

a o.so ac 'k v onany - -1 treba teda považovat al o vcas ip I. - - • ' 
193 Z toho istého d,6vodu z:mato,čnosU domahas~ obzaloV~~r ~e~;;e~) 

z,rejme z d6vo'ÓJu omluvi,te!'ného omylu ipodl a § 6, o . , . 

č 108/19G3 Sb. z. a n. . ,. 
. . ., . ' 'N .. šší súd odkaZUje stazo-
zmatočná sfažnos( je bezza!kladna. alvy ) k .. kt ' h!'adiiac 

, d' dy ncapadnutého rozsudku, * u orym I 
vate!'a, na sprav:~,e ty?, tažnosti dodá'va: Okolno'sť, že obžalovaný je 

'na vyv?dy .. Z~1aI:o ne] ,se trestný čin sa stal počas volebnej kampane, 
politickyr:', clnlte ~m, a, z, sm sle § 6, odst. 2, Ht. b) zák. č. 108! , 
nedokazulu omluvltelny Q.~yl VYl' t' k' oko'lnosti kil:oré pri Gbjektiv-

Sb ktOTý ma na mys" a e ., ., 
1!l33 . z. a n." . ",I dkom 5vojej vnútomej sipofahlwoslt a lpre-
nom bedhrvom ,sku~aHl nas e t • " ab uvádzané alebo sdlel'ené sku~ 
svedčivosh, teda dIOVod!n~, pas, acu1u, ,J, N 'ietané okolnosti však 
točnosti mohly byť povazovane za prav Iv,e. am , 
nie sú tejto Ipovahy. ..' . B . 

K <ll Z m li toč n e 'j ·s ť až n o st I o lb z a 10 .v a n e ho. '. _ 
, . 'cd" povinnosll co do tohoto obzalova 

Pá preskúmam veCI z }~m ":ej 'e oťa súd nižších stoUc nezistily 

nk"hOt .prestv,. edo·dčl~k.t~~{":haj;l:i~~~ :~žn~sťpoužitir príslušných ustanovení 
Si lil nenos " ,J 

trestných záJko'~GV d b I trestný čin s;páchaný letákom, tedy obsahom 
V tOd~t~'6'flfl:d~n °a násJ.edkom tohO' platia predpisy o trestnej zod~ 

nepeno w. e o .' . 10 zá'k č 124/1924 Sb, z. a n. v meHl 
povednosl1 uvedene v §§.I, 4 a ., . v § 13 a) b) tohoto 

.. • 4:' Sb a n Z r 193G 50 zmenaml . , . , 
v~hlalsky c. I, ' '. z. že 'nami'esto zoctlpovedného redaktora nastupuje 
~a~ vt~n~t~\~~lj:datel' (vydavate!') a neni~li ZH<Í!my, tlačrar (jeho 

" " d 1 že k důkazu om-luvitel',ného omylu ne-
*) poz'n. red..: Od~-ollaC1. sud uč'vte o, T 'bol; uverejne'llé články v podstate 

'stačí okolnost", že i v caoo!plSDCh », .« a» .« 
toh-ože obsahu ako v závadnom letaku. 
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z~dpave9?Ý zástupca) a že namiesta vlastníka a . .' 
keha Haclva nastllJpu~e v § 10 tl č..... vyd.<lJ~ate! a I I 

ObžalO'van' . . ~ lar a JehO' zadlpavedny Z<lJstupca 
čr . y B. bal ads'lldeny pre prestupak zanedb' . 

~e ;vaSdŤl pad'!'a ~ 6, adst. 3, ht. b) zák. čis. 124/192~nt~b " 
pIOva nam znem ž·e toti'ž aka tlač' . z. 

pustil zanedbania .pavinnej peČlivaSlli,l,a'r n~periIQdickéha tlačiva sa . 

, Padll'a § 13, lit. a) zák. čís. 124/1924 Sb . 
c. 145/1933 Sb. z. a n' . ' .z. a n. v znenl 
mMe-Ii byť p6vadca si'hn a.s tt lP 'll Je tresyna zadipavednasť 
n a k I a d. a t e!' (vý'1da~a :e~,l)'. e;a~m~~'~kf",k:a~~ ~.e n i - I i zná 

~~;i:li~I~~~Ýtl~~f::nn:atť~č~~~~nj:ti a~yn~~~~~t~!'~ a(~~~d=~~~~~~~ 
zná!my, tedy zrejme, aby nemaílOl' b ť stílhan' a e vydava.te!') 

zem~kt .. súd .. Ta musí zistiť súd, vysla~-!i, trest~ :a~;~~:~~':fsť 
Izsle sudy sa však atá!zkau tau,ta vAb . 

z(mie,nené ,neuči.nily. Následkam tahO'~e~~I~e~~~~~:ly/ preta 
vyoavatel) zn<lJmy _ vid' zákan z 11 .. . ,I Je nakl'a,dal, 

O' na1d"aclatel'skej smluve r s ' . !"aJ~ 1 923, Č. 106 Sb. z. a 

k
l d - e p. ze nem mamy a pretO' ch b' 

po a y. pre trestnÍ! zodpavednasf ab' I .' ' y la 
lit. a) zák. ČÍ's. 124/1924 Sb' za oV<lJn.eho B; aka t!<lJčiara v § 
z. a n. :pažadavané. . z. a n. v znem vyhla§ky Č. 145/193,3 

sle!~n~~;;d bez zistenh týchta skutačnastí, ktarén<l!jvyšší súd v 

rozhO'dnúť a ~kt~!'ť,a~'~\J~Z~é ~~:iš~"m.,~činil' nemó~e, ne!'ze va 
vamého trestnéhO' činu' ,reto ,I . e Zi> .ont;,:.pa:dml'enky in"',;,rn;n"ď 
na.sti pad!'a § 33 adst P3. . pakračaval naJvysslsud z úIadnej 

t k 
" , '.' por. nav. a mzhadol ča dO' 

aJ , aka je vo výroku uvedené. ' VU.Lct'UV"'nf'hn 

čis, 5913, 

Ke skutkové podstatě zločinu podle prvého řl 

t
SestVYžaduje, aby u~~vatel uvedl skutečnosti od!vl;:'~ .§ ~09 tr. 
o em udaného zlocmu a byl si vědom' 'h r v. • jlCI vs~ ~~~~~~~ •• , ze Je o udam odporuje fl 

(Rozh. ze cine 29. 'květnw 1937, Zm I 476/37.) 

Ne j vy Š š í s a u cl jaka saud Zflišo,vwcí z d 't ' .... 
nas!i obžalovaného dv rozsUldlku k .. k'h pa .. ne~ u zmaleoní sm-·' 
uznán vinným zlačinem ut~hání nar~:, (j ~lsa§du, Jlmz bý'11 abžalavwný 
lézwcíha saudu z úředlní ma.ci podle § ~g~ '~ t lH19 l~. z., razsudek 
zrušil jaka zmatečný a vrátil věc II I' : a 'S • 1 Ir. r. \' celém razsahu 
jednal a razhadlL a ezacrmu saudu, aby ji zna'vu pra-

D ů vod y: 

Zrušavad soud se ,přesvědči.] přez'kaumáva'e' v teční stížnasti obžalavalny'm pacta é ,: ] spisy z padne.tu zma-

t
., h ' . n , ze Je rozsudek nalézac'h d 

za Ize,n motněprávním zmatkem s hled; k § 281 . . ra sau u s a , ČIS. 9 a) tr. ř., slě-
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:",Ielem sice neuplatňa'vwným, a byla prata ve smyslu § 290, aclst. 1 
pavinnasti úřední tak pastupav«ti, j<ťka kdyby datčený důvod 

;""lleČlna,;t,' bY'1 býval uplatňován. 
I"i,e"aoísoud uznal abžalovanéha vinným, že udal M-a prO' vymyš

zlačin žhářstvf, a d'aEčuje v diůvadech, že tatO' udání mělo ten 
že prý si M. svéhO' času, tatiž více než pět let před udáním, 
sVŮlj domek sám. Razsudek uvádí dMe, že následlkem udimú bylo 

M. zavedena šetření pro zlo-čin žhMství, ph čemž se ukázalo, že 

~;;,.iň(,váiní je vymyšlené. 
Zlačinu žhář,ství se dapustí. podle § 166 tr. z. ten, kdO' pa,dnikne jed

z ,něhož padlle jehO' ukladu na c i z í·m ma jet k u pa'žár má 
a padle § 169 tr. z. ten, kdO' obmyslným zapálením ,svéhO' ma

i dzí majetek vědamě vydá v nebevpečí ahně, kdežtO' ve smyslu 
17.0 tL z. ten, kdo svůj majetek z",p álí , aniž dzí majetek vyd'al ne

;i"beZP,eéi ahně, páše zlačin padvadu, pokud tím hledí zkrátiti prálva asaby 
neboněkO'ha v padezření uvésti. 

Zlačin utrhácní na cti udáním ze zločinu žhMství n a v I a s t ním 
'm k u předpaiklád!á tedy udavačo-vo tvrzení, že i ci'Zí majetek byl 

!ď~:~~~)~:;o~v,;;ydián v nebezpečí ahn,ě, při čemž jednak musí udavač uvésti 
" adpavídající všem náležitastem ud«néJho zločinu', jednak 

si býti vědam, že jeiha ud~ní adparu~e pravdě, kdežto ke skut
e 

,padstatě zlačinu ut~háni na cti udáním ze zlačinu padvadu ve 
".nlVslJu. § 170 tr. z. vyžwduŮe se vědomě nelPravdivé abviňaván,i, že 

domek bY'l zwpálen s úmY'slem buď zklfátiti práva asoby jiné 
někaho v ,padezření, uvésti (srov. razh. Č. 3440 Sb. n. s.). 

V prvém směru razsud'ek nalézací'ho soudiu vůbec ničeho nezjišťuje, 
zmíněném směru sice ,paukazuje k té akolnosti, že padle 

, I ' výpa,vědil M-a u tahota již dvakráte před tím v)'1pukl pažár 
že od pO'jišťavny z tahata ti,tulu obdržel jednau 90 . .000 ]\jč a jednou 

4 . .000 Kč, v)'1pařádává se s tauto v.0pavědí závěrem, že z ní n·ellze sou~ 
díti, že by M. bY'l i v udaném případě úm)"slně pažár zalažil,nečiní 
však a,ni zde žádná další zjištění a abžalovaném, absahu jeho udání a 

jeho vědamí. 
Zrušovacímu saudu jest umožněna pře'zkaumávati správnost ro-Z'had

nutí nalézacílha 'soudu, o prá\'ním padřwdění, trestné činnosti pachatelO'vy 
jen, obsahují-li ctů'lodyrazsUid'kavé (§ 27"0, ČÍos. 5 tr. ř.) nejen S'l<utková 
zjIštění veškerých zákonn'ý'ch znaků pří,slušného trestného činu pro 
stránku abjektivní i, suhjekti\'nI, nýbrž i, je"H z úvah těchto dů'vadů též 
patrna, že saud, razhaduje prá\'níotázky, měl zřetel na veškeré oka 1-

'!losti sauzeného- případu, jež tu' ~pal'll:pů'Sabí při patřebě skulka,vého 
~ji,štění zákonných náležitastí.. Ta všwk naléza:cí soud v naznwčeném 
směru učiniti apaminul, t<ťkže roz,sudek tl1pí ~matkem padlle § 281, 
čís. 9 a) Ir. ř., zmateční stÍ'žností sice nevytýkaným, zavdávajícím však 

důvod prO' paužití § 290 tr. ř. 
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čís. 5914. 

Ak svedok, ktorého obžalovaný navádzal ku krivému 
pred súdom skutočne krive svedčil, nebol však pre nejakú zákonnú 
činu sprisabaný a v dósledku toho bol uznaný vinným nie krivým 
dectvom, ale len prečinom nadržovania podťa §37 4 tr. zák., je 
obžalovaného ako návodcu, aj keď jeho úmysel smeroval tiež k 
podl'a § 69, čís. 1, § 374 tr. zák., v ldeálnom súbehu so zločinom 
§ 222 tr. zák.; preto treba jeho čin v smysle § 95 tr. zák. kv~!lifikov 
za zločin podl'a § 222 tr. zák. 

(Rozh. zo dna 29. mája 19G7, Zm IV 259/37.) 

Na j v y § š í s ú ll' v trestnej ved proti A. a spoJ.. pre prečin 
oržovania atď. zamietoJ' zmatočnú sťažnosť obžalovaného B. 

Z dóvodov: 

Zmatočnú sťa~nosť z d,6vodu zmatočno'sti podl'a § 385, Čí's. 1 
tr. p. - správne Jen pocti!'a čís. 1 b) ac), - uplatňuje Sr';1ZC)Vat, 

s od6vodnenlm, že keď svedkyňa P. na návod ,sťažoval!~l'a 
avš",k nepri,sažne vypovedala v trestnej ved :pred súclom, a keď 
bola pre prečin nadržovania podU'a §§ 374, 376 tr. z. odsúdená, 
sťažovatel'ov nemože byť kvalifikovaný podl!'a § 222 tr. z., ale len 
§ 69, čí-s. 1 a § 374 Ir. z. V tomto prípade VŠ<lk je - vraj -
vatel' beztrestný pod!!'a § 3,78 tr. z., lebo v tej ,trestnej ved, v 
sťažovate!' navádzal svedlkyúu k nadržovani'll' trestnému či-nu, kona,l' 
žovatel' aj v prospech svojej manželky, teda v pwspeehsvojho mid"". 

ni!ka podl'a § 78 tr. z. nm.atočná sfažnosť v tejto časti je be,zz"kladllá, 

Ku skU'lkovej podstate zločinu pod,]'a § 222 tr. z. stačí, keď paCh'lte!' 
útn)Ose];ne koná v tom smere, «by svojúm vHvom soposohi! u ,,,,orl,)," 
h·odnlltie, že složí krivé svededvo, a nepatrí už ku skulkovej 
tohoto deliktu:, ahysvedok krivé svedectvo pred súdom a:j ,kllh,čn'"' 
složil. Keď sa svedok ovšem dá pohnúť 1m 'krivému sveG"cctvu 
točne s'vedčí takým sposobom, že v 'j eho činesú dané všetky ,b,dL'm," 
prvky zločinu alebo preči-nu krivého svedeclva pod:!'a §§ 213-218 tr. 
icle U'svodcu ° ná'vod podll'a § 59, Č. 1 tr. z. k týmto trestným CITlOur., 
Keď však v súdenom prípade sťažovatel'om svíudz;mý svedok 
sved61, a'le :nebol pr" mči,tú zákonnú prÍčinu (§ 221, Č. 6 a § 222, Č. 
tr. p.) s:prisahaný a nebol preto ani vinným uzn<ln,ý pocl!'a § 213 tr. z,,' 
ale len podll'a § 374 a §375 tr. Z., táto okoInO'sť je pre slkullkovú pod
statu zločinu podl'a § 222 tr. z. úplne l'ahostajná, lebo aj vprípade, že 
bol claný úmysel sťažovatel'a Hež k činu poo!'a § 69, Č. 1 a § 374 tr. z., 
pnchildza v úv",hu § 95 tr. z. V súd'enom pripade je činnosť sťažova,tel'a 
alko nilvodcu ku prečinu podl'a § 374 tr. z. v ideálnom súbehu so zlo'
činom podl'a § 222 tr. z. a bol o preto treba v smysle' § 95 tr. z. vúať 
u sťažovate!'a ťažšiu kvali1iikádU' podl!'a § 222 tr. z. 
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h ' súd ked' činnosť sťažovatel'a kvalifikoval 
.1 ~y'l,1 sa ,preto vro ny, 4 t rl'c"ln'll ),e,,, § 69 č 1 a § 37 r. z. a nezap , ' , 

222 tr. z. a nie podl'a " 
zl~atok podl\'a § 385, čís. 1 b) tr. ,po sťažovatel'om vytykaný. 

čis. 5915. 

" 'h vinným zločinom násilného smilstva 
Nefze-Ii uznať ObZ~IO~~~k °zákonitéhO súkromného návrhu, treba 
232 tr. zá~d'~ť' prehl~ed'S°kas prečinu neoprávneného porušenia osobnej 
jeho posu 1 S ,a 1 , 

"::.I.~bod) podfa § 323 tr. zák. 

(Roz.h. zo clňa 31. mája 1937, Zm IV 140/37.) 

. ' ", s ú d v trestnej ved ,proti A. pre ,zločin nirsillneho 
1'1 a]V Y s sd'k ' "t c'ne'J' st'a'znos,tj vereJ'ného zalobell v)Omeso,I ásle I om zma o· ' , ' . 'd 

'/::"",il", ;tva nktorým zm.atočnej sťažno'sti vybovel, rozsudok V,fCh~~hO ~~n~ 
clovodlu zmatočnosti pod!'a § 385"č. I a) t:.~. zrUSI' a. 10-

,ákla,de vinným prečinom neopriwnen~ho poruseOla osobneJ s 

pod!'a § 323, oclst. 1, 3 tr. z. 

Z dóvodov: 

oti osloboclmjúcemu rozsudku odvol'il:ieho súou ;podal verejný ž:~ 
, Pr "t 'n'u' st'ažrlO'sť zdlóvoc!u zmátocnosh podl a § 385, c. 1 ) 
lobea zrna oc 
tr. p. 'h 'clu ktorým bol obžalovaný 

Od~olací ,súd zruš!1 rozs~~;a\P~~~ ~í:ultr. z. a oslohodH obžalo~ 
uznany vlnnJ,',m v Zloclne I:? a t ' 'Iebo náv,rh v smysle § 110 a 238 
vaného na za!klade § 326, c;sk' 3

d 
r.,. Pktorá v kritickej dube nedosiahla 

t Poda·la len s,"ma pOS' o ~na, 'b d!'a 
,r. z. ; 'h k nebolo tu teoy návchu podlaneho oso ou pn 
ešte 16. rok svo']' o ve' n, 
§ 113 tr. z. Oiprávnenon. 

N"" 'dy zistily že obžalov«ný dňa 31. decembra 1934 vP., pred-
. IZ~le ~u . ; B -cl t 'nil M. z izby hotelu, kde tento s po-

stwra]uc, ze Je dletekttv z ., o .s m " izb kl'úč usohoval k sebe, 
skodenou s~al, p;otom ~~a~kn~1 d:er~emoJ~ kričať ruky jej skrížil 
šiatkom ,za,vl'bazal usta p~~ °b~~:lť ~a~ol si jej na nohy, strhol jej kal~ 
na chrb,at, <I,' Y sa nemo, a k I '. nohy ,pnškodenej vykonal na neJ 
hoty a násrhm roztt.a'hnuc o enaml ' , , , 

sú!ož. t k tk m stave sú zahrnuté náležitosti nie1en skutkovej 
V tom o s u' ovo' ' "dl' § 323 odst 1 32 t 1 aj !'ahšiehn trestného cmu po , a ," 

podstaty § 2 r. :"1 a e , ,'kodenú proti jej v.oH a tedy proti právu 
a 3, Ir. z., blebo °lbbzad~vapn~ ~~~ slpáchal na nej aj násilné smilstvo, tedy 
zbaVIl oso' nel] s o 'Úl y, ' 
iné násnie. . 'k" k .' ná-" " cI!'a § 323 tr z neni vlazany Sll romnemu 

Pone~a~ ,~reC1~ ťt~tok takého ;á!k~nitého návrhu odsúdeniu obžaJ.o-
vrhu, ne rant ne o: dl' súd 'poka!' vobec oslobndlH obžalova-
vaného pre tentočtn a o vo aCI '" , 
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néha a tým vyslavil, že čil1 obžalavan'h . . . 
u.vedený prečin, spósabil zmiitok verej~;,n~eni ~restnyani ako· . 
sledku čaho ~?l,a Ireba razsudaik 'od~al~cieh:~~d.~amdtýkaný, 
par. Hav. zrusll, U'znať abžalavalléh' . '. po. a § 33, 
adst. I a 3 tr z a . ť a vllnnym v .prečIne pad!'a 

. . vymera mu trest pad!'a cH. miest", zákana. 

čís. 59,16. 

Zpiiťvzatie odvolania PO'danéh ť' zvýšenia v medziach ou· it ' ? ~rO' I ~ymere trestu - ciel'O'm 
prest. _ nedotýka J nija:~d zn;ler!10vaCleh?práVa podľa § 21 tr. 
zák. prest. pri výmere trestu. VO' anla podaneho proti použitiu § 21 

(Rozh. za. dňa 31. má]'a 1937 Z I , m V 288/37.) 

N a j vy Š š í s ú d v treslnej e' . ť A 
vyhavel zmiitočnej sťažl1asti . ch V,~l l~r~ I . IPre pres-tupok pv"".ruv\ 
nej na dovade zmMačnosti o~~'a.n~ .o s!atneho zastupiteYslva, zaln70 
zmiitočnOosíi zmšil rOZSll'd't

y 
b §h85; c. 3 Ir;y., z uvedeného d<iivorl, 

o výmere trestu s . oužitím o oe suelov mzs,eho stupňa vo vv,rob·,,: 
trest s paužitím § P91 tr. z. § 21 tr. z. o prest. a vymeml o. b, žalov,inémll: 

Z d6vodov: 

K námietke obžalovaného,že vere'n' "1 . ď. 
dovodu zmMo.čn0'sti pod:!'a § 385 č Jl za obca sa ne"2

iOZe do'volávať 
vzdal Už o:pravného prostriedok ,. tr. p. z ;oho dovodu, lebo .•.. 
proti rozsudku :prve]' stolice' u v ndepr?Spe<:h obzalovaného, podaného 

'h .t' ' sa po oíyka ze pocl]'a dč' . 
ne 0' s alneho zastulPlteYstva učin tI 'h' . osve. enIa vroh-
návaní dňa 21. októbra 1935 i' d/' ~3 o na odvolacom hlavnom pojed
odvolaníe čo do výšky trestu ,nf . nI3'rca 1937 vzal tento zpiit kn 
z dóvodu' zmiitočno.sti pod!'a' §v~~~v~e vsaok podržalo~v~!:anie podané' 
o p'r~st. ZpatvzaHe odvo,la11:ia pOdo~n~h03 /r. '~: pr~ pouzlÍle § 21 tr. Z. 
len cJiel'om jeho zvýšenia v . d' h e!: . o vymery trestu - tedy . 
P?d!'a § 21 tr. Z. o prest. ~'~e~~~'1k pO'llZltéh~ zmierňovacieho práva 
vy~namu, totiž odvolani.a podaného ~ a;o s'a .nI)ako odvolania ši,rši'eho 
pn výmere trestu. . ro I pOUZltlil § 21 tr. zák. o prest. 

čis. 5917. 

Výpomocný ootársky úr!ldnlk na kl 'h • bytčich pasov (obecnýnotár) p'iatn. ore .? ;:ravnen
ý 

manipulant do-
staviť dobytčie pasy a prevodné ~ ::;;s . ?J11 pre?it;sol právo vy
v smysle § 461 tr zák' dob t·· a J, Je vereJnym uradníkom 
nim vystavené sú ~erej;;ými Il~~SY na základe tohO'to poverenia 

(Ro"h. za dňa 31. mája 193t7, Zrn III 529/36.) 
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a j v Y š š í .. sú d v trestnej v.eci. pr?ti A; a s.~al. pr.e .zloCi;, fal'šo
verejneJ hshny vyhave.l. zmatocne] sťaznastI vere]neha zalobcu, 

ii>zsu,jlll ~y nižšíoh .stoUc na základe .dovadu zmiitačnosti padl'a § 385, 
. p. z'Dušil a uzna']. abžala.vaných A., B., C. vil1nými prečinam 

nl1cte,la.n.I"'a verejnej Hetiny pod!'a § 400, adst. I tr. z. a obžaIavanéha A. 
taM zločinom pad'elan·ia verejnej listiny padll'a § 391 tr. z. 

Z d 6 vod o v: 

Proti rozsudlku od"olacieho súdu, ktorým bol potvrdený osl·obod~u
. rozsudok súdul tprvo.stulpňového, ohlásH verejný žalobca zmátočnú 

':.ť.žno sl z d!ovod!w ~miitočnosti Ipod:!'a § 385·, čJ.s. I a) t.r. p. čo do o·slo
:'b'odl~nI'l. Zmáto·čni> ,sťažnosť je záJkladná. 

pod!l'a sku,tkových ústení· prvostu,pňového súdu, ktoré pfevzal i súd 
':',omrOli<", • .obžalovaný A. :kúpil 'Pre M. dňa 8. júna 1935 v Z. od masÍ<a,r<L 

červen.obrezavú 7roónú kraw, 'ktorú B. v máji 19035 kúpi1 od N. Na 
kravU .nemal B. žiadell dobytčí pas, čo sdelil i obžalovanému A. 

c'o,lhodlisa tak, že na zaokrytie tejto kúpenej kravy použijú ske ~práv
ale už neplatného dGbytčí-eho pasu čílslo 1097/34 obce Z., ktorý 

:;:~;:~:n;;;t~",,'.nť na meno O. a znel tiež nal kravu če:rvenobrezavú, ale 

túto kúpH od O. v roku 1934 P., ČO bolo na druhej strane 
c!obyt6eho pasu horeuvedenBho i [lotvndlené a pred,al jn B., ale dobytčí 

"... . vysltaviť na svoje meno si, nedlal. B. tento dobytčí pas si tpon'echal, 
,kravu od P. kÚtpenú už nemal, lebo jn ako masiar porazil. 
Dňa 8. júna 1935 dostavil sa z rozkazu obžalovaného B. obžalo

c., zamestnaný jaiko pomocník u B. do kancel"rie notáJrsikeho 
'Ílr<lielu v Z. a predostrel n.otárskemu Í1radní'kovi R. uvedený dobytčí pas 
číslo JO.97/34 so žiado.sťou, aby na záJklade neho vystavil pre P. nový 
pas, čomu notársky úradnítk R. i vyhovel a vystavi·) mu pa·s číslG 1087/ 
3.5, zne:júCÍ' na tú islú kravu a:ko bola, v ptovodnom pase číslo 1 Ogt7 /34 
npísaná, a na žiad.osť C. na zadnej strane tohoto nového pasu aj po-
lVlnelM, že kravu túto kúpil obžalovaný B. 

Nes:kor obžalovaný C. poži.adal notárskeho úradnítka R., a!by mU na 
z~klade dobytčieho ,paw ČíIS. 1087/35 a jeho Iprevodnej klamuly vy
stavH samostaln'ý dobytčí pas na meno kupite!'a B. a aby v tomto vy
stavi,f sa majúcom novom d\(jbytčom pase potvrdil, že :kravll'od B. 
kúpU M. Notársky Í1radník R. mu op:iiť vyhovel a vys.tavil nový dobytčí 
.p~s Čí's. 1088/35 obce Z. na meno B. s klauzulou, že v tom dobytčom 
pase opísaný doby tok kúpi! M. Keď C. dobytči. pas čís. 1088/35 priniesol do bytu B., obžalovaný 
A. do neho pozrel a keď zbadal, že v pase je Ikrava o·značená jako 
dvojročná, prehlási.l, že tento vek sa na kravu·, ktorú práve odobža
lovaného B. kúpH, nehodí, vyžiad!alsi pero a V pútomn.osti B. a C. 
v pase v rubrike »Gpis statku« vo slov ách »2 rooná« prepisal číslicu 
»2« na »4«. Tento dobytči pas bOoI Gdovzdaný novému vla·stníkovi 

kravy M. 
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Tiež zisiily nižši;e súdy, že dobytčie pasy čís. 1087/35 a 1 
obc~ Z., ako i pr:,.voodUlé klaulzule na nioh vystavil nie obecný 
n;antpula,nt odobytclch pasov v Z., ale len výpomocný úradník 
reho nota·r S. ,povenl, aby za neho, ked' by bol niekde zaujatý, "c!Gbvtči, 
pa<sy vystavoval. 

. Súdy prvej a c!r.u1hej stolice oslobodily obžalovaných z obža<loby 
za:klade § 326, ,Čí<s. 1 tr. p. z <clovoďov, že dobytčie pasy čís. 
a čís. 1088/35, ktoré vystavil z poverenia obemého notára S. 
mocn~k R. a kh alj svO'jim podpisom opatril, akG aj prevcGdné ~'O'U<L'Ule 
na mch neboly~ vy<stavené verejným úradom (verej0Ý'm U«<:"LlJllP,KOln 
V obore jeho posobnostt a< nemožul byť preto po'važova<né Za< 
listiny. - - -

Tento názor pf'VO a druJwstuiPňového súdu je mylný. Nižšie 
mylne v o:dovodnení svojhooslohodzujúceho rozsudku d'nv"<nl"",i 
rozhodnutia najvyššieho súdu Č. Zm IV 121/32 (rovnako 
Zm IV 268/32, Zm IV 610/31). V dtovamých f'Olhodnutiach najvv'ššil'ehlÍ 
~'údu išlo iba o zi.stenie, či padelanie verejnej lisHny stalo sa 
~:admkom v obore jeho úr,a:dlnej pósobnO'sti, tedly išlo o posúclenÍe 
cinu p<l!delani<a verejnej listiny podl'a § 393, alebo § 394 tr. zák. a n 
v týoh~o r~Z!rodl~u<tiach vyslovené ani to, že by listin,a vystavená tal'ynL 
ver~jnym ur~,dmkom, do úmclnej :p<ósobnosti ktmého nesp<l!dalo 
veme dobytclCh pasov, nebola verejnou listinou. Paclelanie vel'e;lnv('h 
listin, v !ých rprírpa?och nesrpočí.valo d'alej v t0'm, že clobytčie pasy 
tyčua osoba p~d:pl'sa].a vlastnym menom, ale v tom, že v tejto listine 
J]vledla ne:pravy obsah. V ,cl<l!nom prí:pade ide VŠ<I!k o padlelani'e verejnej 
hshny osobami, ktoré 'vúbec nebúly úradnílkmi. 

Podiľa sklltk0'véh:O'st<l!vlU ústenéJho nižšími súdmi S. bol aiko 
a manipulant dobytčíoh pa'SO'v OIprávnený v súdenom prípade vystaviť 
~obytčle 'P:asy a s:padalo vystavov<I!nie týchto verejn'ých listín do jeho 
uradine] posobnostl. J<I!ko taký poveri! S. svojho výpomocného notár" 
skeho úradnílka R.~v Z. vyst<l!vo~aním dobytčioh ,~asov v prípade svojho 
zaneprazd:nema, co ws,tanoveme § 98 nanadema býv. uhor. mini<stra 
vnlútra za. dňa 12. l10vembra 1902, čís. 126,000/1902 za podmienok tam 
uvedených pripúšťa. -

Podľa, toho,lo zi'stenia b?·1 tedy R. verejným úr<l!clníkom v smysle 
§461 tr. z<I!k., na toho<to platnym 9posobom IPodľa hOofe citovaného pred
pl<SU :premesol .?právnený manipulant clobytčíloh pasov notár S. právo 
VySt<l!Vlť dobytcl1e. pasy a prevod~é kla~zuly, tento :pasy, resp. prevodné 
klau'mly vyhot~vll, olp""tnl prav~m r<l!zltko,? a podpÍsal seba vlastným 
menom s pozn'31mkOUl, ze ta!k uóuIII, za' nOŤara. 

Za ~ohoto zistené:ho skulkového stavu nem6že byť pochybnosti 
o to:m, ze, het~verej<ne hsiI<ny boly vystavené verejným úrad:níkom ako' 
opmvnenym ZilJstwpcom mampu:lanta dobytČí<oh pasov s ta'kou< mocou, 
<l!k0' Ikebyboly vystavené samým manjpulantom dobytčfch pasov vlastno
ručne., ~n :om sa ~ešte P?dotýik~, že už podl'a povahy vťci· možusa vy
skytnu! 'pnpady, ze veducl notar ako mantpulant dJobytčích pasov musí 
sa da.f zastúpiť v prfpilJcle nemod či dlovolenej alebo pre i<né ú<adné 
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. od príp<I!du k prípad:u vo vysta<vovaní dobytčích pasov notár
elévom alebo inoul kancelárskou silou, lebo ináč by láto agenda, 
pravideln,e nestrlpí odklaclu, mohla úplne uviaznuť. Ide tu tedy 
I ústeného sl@tkového stavu a podl'a hore uvedených úvah o pa

"'delan"" verejných listin podll'a §§ 391 a 400, odst. Itr. zák. - - --

čis, 5918. 

PrilP!l{loch, kde náhradný trest na slobode za nevymožiteľný trest 
neliíažíty bol už povodne vymeraný v rovnakom druhu ako trest úhrnný, 

tento výrok i pri vymerani úhrnného trestu bezo zmeny; vyme
.01'"'''' sa však úhrnný trest v ťažšom dmuu než povodný náhradný 
., .. ~.t treba druh náhradného trestu prisposobiť druhu úhrnného trestu 

zásad vyslovených v § 518, odst. 7 tr, p, a v § 8, odst. 1 zákona 
31/1929 Sb. z. a n. 

(Rozh. zo dňa 31. mája 1937, Zrn IV 229/37.) 

Na j v y Š š í, s úd v trest-nej ved proti A. pre zločin zúmy<selného 
z,ťbiti,a" človeka zamieto<1 zmiiiočnú sfažnGsf verejného žalobcu. 

DIOVO dy: 

Proti rozsudku súdu prvej stolke, kto<rým bol odsúdenému A. vy
metaný úhrnný trest v smysle §§ 517, 518 tr. p., ohlásil a previedol 

, .... 'zma!očnú sťažnosť len verejný žalobca čo do výmery trestu, teda 
.. zrejme na zilklaJcle odst. 9 § 518 tr. p. Zmatnčnej sťažnosti nerze priznať 

oprávnenia. 
Podl'a napadnutého rozsudku predmelom vymerania úhrnného trestu 

bolybez,p0'dmienečné tresty pravoplatne uložené odsúdenému: I. roz
sudkom krajského' aoko powtného súdu zo dňa3. jilna 1935, ktorým 
mu bol vymer<l!ný trest 7 rokov káznice ako trest Mavný a 5 rokov 
'str.aty úrwclu ako trest vedl'ajší, 2. rozs.~álkom okres.né~0' súd~ za dňa 
17. apríla 1935, ktorým mu bol vymerany trest 14 dm vazema Jako trest 
hlavný a 100 Kč peňažitý trest jakO' trest vedfajší, ktorý v prí:pade ne
vymožitel'n0'sti mal byť prenesený na d'a,Jšich 10 dní vcazenia. 

Na miesto lIvedených hbvných trestov na slobode vymeral na,pad
nlltým rozsuclkom 'súcl prvej stoUce ,pod!'a §§ 517, 518 tr. p. úhrnný trest 
kámice v trvani 7 wkov a 5 dní. DotyČl1e náJhradil1ého trestu na slobode 
za peňažitý trest vyslovil, že tento trest v prí:pade nevymožite!'no<sti má 
sa premeniť podl'a § 8, odlst. 4 zák Č. 31/19219 Sb. z. a n. na 2 dm 
káznice. 

Správne uvá,dza zmiitočná sťažnosť, že podll'a § 517 tr. p. úhrnný 
trest má byť vymeraný iba v tom p'Típwóe, <l!k bol n.iekto roz'llymi pravo
platnými rozsudikami odsúdený k n i e k o ]' kým t r e 's t 00 mna s I o
b ode a pri vynesen.i rozsudkov nebolo použité predpisov smerodat-
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ných pre úhrnný trest (§ 96 tL zák), a že predmetom slúčenia v j 
notný trest nemůžu byť peňažité tresty buď samostatne alebo 
trestov na slobode u,ložené. 

Nel'ze však bezpodmienečne ·súhl<"si,f s náwrom zmatoónej sťaŽtlos,t; 
pobal' uvádza s odvolaním sa na ustanovenia § 8, od,st. 2 zák. č. 31 
Sb. z. a 'll., že súcl vymerávajúci. úhrnný trest ohl'aclom 
tre'stov má v kaMom prípade vysloviť len to, že sa tieto tresty I 

na rovnaký druh trestu" v a>kom je uložený úhrnný trest na sltlbc,d 

Poneváč ;peňaži,tý trest an.i ako 'hlavný ani aiko vedl'ajší nie je 
metom úhrnného trestu, v prí:pad'Ooh, kde n:'ihradný trest za oe,,fi",ž;t· 
bol p.ovodne vymeraný v rovn",kom dmhu ako úhrnný trest, n<h,," 

výrok aj pri vymeraní úhrnného trestu bew zmeny. Ináč je v pripadollh 
keď úhrnný trest sa vymeráva, v ťažšom dlmhu než půvoctnýn""h,"A,"' 
trest. kby v prÍpade nevykonania peňažitého trestu vedl'ajšieho 
byť náhradlný Irest vykonaný v jednom ,s úhmným trestom, má 
náhr",d,ného trestu prisposobiť druhu úhrnného trestu. Avšak v ta'l<ornto 
prípade, v důsledku zásady vyslovenej v ustanovení § 518, odst. 7 tr. 
je treba prihUaclnuť ik ťažkosti nového, druhu náhraclného trestU' a v 
sledku toho po prÍpade primera,ne skrátiť dobu trvanla 
trestu, ovŠem v medziach ustanovenia § 8, odst. 1 zák č. 31/1929 
z. a n., ČO odpovedá aj zásade vyslovenej v § 387, odst. 3 tr. p., lebo 
súčasnéhosniženia doby náohradného trestu, vymera;ného v ťažšom' 
druhu, než to ho,lo v povodnom rozsudku, do'šlo by vlastne k zostreni'll 
trestu' bezopra'Vného pwstrie:clIku ža'Íobcu. . 

Určil-Ii tedy v súdeniO'm prípi'de krajský súd druh ved!l'ajšieho 
káznicou mie-sto vaze nim a vymeralcli hI'ac1iac na ťažkosť trestu káznice 
qproti trestu vazenia nwhratl'ný trest v trvaní dvoch dní mi'esto 
dní, neporušil týmto púmeraným skrátením doby trvania trestu us·tano
venie týkajúce sa vymerania úhrnného trestu a preto vytýkaný zm,atc,k 
sa tu nevY'sky!wje. 

čis. 5919. 

Mělo-li býti přihlášením skutečných pohledávek blízkých osob (§ 51 
vyr. ř.l na jméno osoby cizi dosaženo pro ni možnosti hlasovati pro 
vyrovnání, které by tyto osoby neměly, muže jíti jen o přečin podle· 
§ 486 bl 'tf. zák., nikoliv o zločin podle § 205 a) tr. zák. 

(Rozh. ze dne 3. června 1937, ZOI I 348/37,) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovC.cí vyhověl zmateční stížnosti 
obžalovaného A. do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel uznán 
vinným zločinem spoluviny na nedokonaném podvodném úpadku podle 
§§ 5, 8, 205 a) tr. z., zrušil napadený rozsndek v odsuzující části tý
kajíci se obžalovi'ného A. jako zmatečný a zprostil tohoto obžalovaného 
podle § 259, Č. 2 tr. ř. obžaloby, že úmyslným opatřenimprostředku 
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k vykonání zlého skutku B., úležejícího v tom, že tento v mě-
~(jnl"naJ 1934 v N. úmyslně uspokojení svých věřitelů ztenčil tím, že 

závazek, kterého nebylo. 

Z důvodů: 

IIrIJ41.BU ic zmatek podle č. 10 § 281 tr. ř., zmateční stížnost právem 
ziištěné jednání obžalovaných bylo neprávem podřaděno 

§ '205 a) tr. z. a že při správném výkladu a použití zákona 
o něm uvažovati jen s hlediska skutkové podstaty přečmu podle 

486 b) tr. zak. . . . _ . 
Napadený rozsudek nema za vyvracenu obhajobu, ze pohledavky 

Kč a iooo Kč nebyly fingovány, nýbrž že šlo o pohledávky švagra 
tchyně vyrovnacího dlužnika B., kteří by podle § 51 vyr. ř. nemohli 

pro vyrovnání, a že proto tyto pohledávky byly k vyrovnání 
na jméno obžalovaného A. V tom však nelze ve smyslu 

tr. zák. spatřovati předstíráni závazku, kterého není, neboť 
,nutně předpokládá jednání směřující k tomu, aby uplat

n e e x i s t ují c i h o závazku na poškození věřitelU byl z v Ý -
e n s t a v d I u h ů (srovn. rozhodnutí Č. 2369 Sb. n. s.). O tom ne;]ze 

mluviti v souzeném případě, kde rozsudek má za prokázáno jen, že při
hlášením pohledávek osob blí~kých na cizí jméno mělo býti dosaženo 
možnosti hlasovati pm vyrovnáni. Tu by mohlo jíti jen o rejdy za vy
rovnacího řízeni, jichž se podle § 486 bl, Č. 1 'Ir. z. dopusti ten, kdo 
uplatňuje úmyslně pohledávku nepravou, nebo pohledávku v nepravém 
objemu nebo pořadi, aby tím ve vyrovnacím řízení d o sáh I v I i v u, 
jen ž Ol u ne pf i sl u šL Nej~e-li podle toho vůb~c o. je?nání,j~ž 
by bylo- lze podradth ustanovem § 2005 a) tr. z., nenl ant treba bhz·e 
zkO'umati, zda a pokud jím věřitelé mohli býti poškozeni. 

Přisvědčiti jest zmateční stížnosti i potud, pokud s hlediska zmatku 
Č. 9 b) § 281 -tr. ř. uplatňuje, že trestnost skutku jako přečinu podle 

. § 486 b) tr. z. zanikla promlčenim, poněvadž podle zjištění rozsudku čin 
byl 'spáchán v roce 1934 a trestni řízení bylo zahájeno teprve v r. 19'3-6, 
takže :dO' té doby již uplynula promlčecí doba tří měsíců, která tu platí 
podle § 486 bl, § 532 tr. z. - - --

. Bylo proto zmateční stížnosti, aniž třeba se obírati ostatními jejími 
vývody, již s tohoto hlediska vyhověti. 

čís. 5920. 

Zabavenie predmetov podfa § 61 tr. zák. nefze vysloviť pri odsúdení 
vinníka pr,e trestný čín spáchaný z nedbalosti. 

(II tomže smysle rozh. čís. 4533 Sb. n. s. tL) 

(Rozh. zo dňa 5. júna 1937, Zm lil 167/37.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestncj veci proti A. pre prečin pod]'a § 290 
a § 31'0, odst. 1 tr. z. uznal opravný prostriedolk pre zachovanie právnej 
jednotnosti základným a vyslovil, že pravopl21ným rozsudkom krajského 
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súdu, pokial' nim bol odsúdenému uložený vedl'ajši trest 
pušky, nábojnice, nábojov a brokov, bol porušený zákon v 
§ 61 tr. z. Podľa § 442', po sl. odst. tr. p. zrušil najvyšší súd uvedený 
sudok vo výroku o tomto vedl'ajšom treste a tento vedl'ajší trest nomi"" 
S tým, že o vráteni trestných znakov pod!'a § 187 tr. p. alebo o VU'lu,pel 
zbraní pľÍslušnému okresnému úradu má rozhodovať súd prvej 

D,o v od y: 

Rozsudkom krajského súdu bol A. uznaný vinným precmont 
z nedbalosti pod!'a § 29'0 tr. z. a prečinom ťažkého poškodenia 
z nedbalosti pod!'a § 310, odst. 1 tr. z. Týchto trestných činov sa 
rozsudku dopustil dňa 8. septembra 1936 nedaleko B. tým, že v 
vajúcom šere bez bližšieho presvedčenia sa vystrelil zo svojej jm,pelCo 

pušky na predmet, o ktorom sa domnieval, že je to túlavý 
v skutočnosti to boli l'udia, totiž M. a N., ktorých oboch 
z pušky zasiahol tak, že prvý následkom utrpenej rany ihneď 
a druhý utrpel poranenie, ktoré sa hojilo viac než 8 dní. Za tento 
yymeral hajský súd obžalovanému s použftím § 91 tr. z. trest va"eni;i 
na 3 mesiace ako hlavný trest a pokutu 300 Kč (v prípade nevy.možitel'_, 
nosti ďalšie 3 dni vazenia) ako vedl'ajší trest. Ako ďalší 
vyslovil v smysle § 61 tr. z. zabavenie pušky, ZD ktorej obžalovoaný 
poškodených vystrelil, spolu s nabojnicou, nábojmi a brokmi, 
vtedy mal obžalovaný. Obžalovanému bol povolený podmienený VU'''d'J' 
výkonu trestu so sku'šebnou lehotou 3 rokov. Poneváč oprávnené 
neužily proti tomuto rozsudku opravného prostriedku, stal sa fO,(Sudnl,' 
ten pravoplatným. 

Uloženie trestu zabavenia podl'a § 61 tr. z. odporuje zákonu. 
Pod]'a tohoto paragTafu majú sa zabaviť predmety, ktoré slúžily ku 

spáchaniu zločinu aleboprečinu, nakol'ko sú vlastníctvom pachatel'a 
alebo účastníka. Slová >>slúžily ku spá:chaniu« treba vykíadať zo o,",uv-, 

viska pachate!'a, tedy tak, že musí ísť o predmety, ktorých tento 
z ú ol Y s e ln e použil ku páchaniu činu. Neslúži niekomu ku páchaniu 
trestného činu taký predmet, ktorý bez jeho úmyslu - tedy len ná
hodou - bol nástrojom uskutočnenia nejakého protiprávneho výsledku. 
Preto, neni-li daný úmysel pachatel'ov, nemá miesta zabavenie podl'a 
§ 61 tr. z. Tohoto predpisu s oh!'adom na to,čo bolo hore povedané, 
ako to najvyšší súd v podobných prípadoch už opatovne vyslovil, vobee ' 
ne!'ze užiť prÍ trestných činnch spáchaných z nedbalosti. 

Ked' prez to krajský súd uvedeným rozsudkom vyslovil zabavenie 
p'Od!'a § 61 tr. z., ačkol'vek obžalovaný bol uznaný vinným len trestnými 
činmi spáchanými z nedbalosti, porušil zákon v práve citovanom pred
pise. Bolo preto vyhovené opravnému prostriedku generálnej prokura
túry, podanél1lupodl'a § 441 tr. p., a hola vyslovené toto pOnlšenie. 
Poneváč zabavenie podl'a § 61 tr. z. je vedl'ajším trestom, ako to plynie 
aj z ustanovenia § 25 tr. z. o prest., bol uvedený rozsudok v smysle 
§ 442, posl. ods!. tr. p. zrušený '10 výroku o tomto treste a výrok ten 
bol z rozsudku vypustený. 
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'a o súkromnom návrhu sú rázu práva hm o t n é h o, 
ust~ove~~aní lehoty podl'a ~ 17 zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n. 
p~~J~nuť na predpis § 1 i tr. p., J?Odl'~ ktorého sa do lehoty ne
doba, po ktorú je spis dopravovany postou. , 

(Rozh. zo dňa 8. júna 1937, Zm III 278/37.) 

. ' '; s ú d v trestnej' veci proti A. a spol. pre prečin po-
Najvyss. o A B d' tol zma 

tlačnu zmatočné sťažn'Osti obžalovanych . a .? mle .' ,-
sťažnosť súkromného žalobcu M. čiastočne odmletol, člastocne 

Z d6vodov: 

U latňujúc dovod zmatočnosti ',pod!'a § 385, Č. 1 c) tr.,p., .namiet~ 
• o p o žalobca Mo, že sa 'Odvolací súd mýlIl, keď uznal, ze ,sukromny 
sukromá~tyčne obžalovaného' C. bol pod~ný opozd,ene, a ked z tohoto 
, ' oslobodil menovaného obžalovaneho od obzaloby. - - -

Odvolací súd správlle odovodnil, že súkromný návrh, došlý k. o~res
" . ' d dňa 24 mája 1935, bol podaný opozdene ,po uplynutI VOj~ 
nemu.su Ul 'hoty v·§ 17 ods! 1 zák. č. 108/1933 Sb. z. a n. stano'lenej. mesacneJ 'e ' , , . _ .. 

M ln' 'e názor sťažovatel'a, že táto lehota sa počíta ?d, nas~edUjU-
ha' l' ~ed' sa poškodená strana dozvedela o trestnom čme, a o' osobe 

C~n~lk~v~j lebo z ustanovení § 17 zák. Č. lp8/19033,?b. z. a n. plyme, 
~ e ad~á lehota k podaniu súkromného navrhu pocma ~a od tej doby, 
~~ 1~ ~ňom, kedy sa oprávnený dozvedel o' (restnom čme a o osobe 

vinníkovej. . t k V 
• 

Ustanovenia o súkromnom návrhu sú rázu pr~va hmo.(?eho, '~li~~::~ 
očítaní leh oty podl'a citovaného ustanovema z<lkona nel z~ pn 

p d' § 11 t· p' pod]'a ktorého sa do lehoty nevčrtaJ doba, po na pre plS 1.., d . ť h .. na 
ktorú 'e 'pis dopravovaný poštou, lebo tieto pre plsy sa vz a .UjU, . 
lehotyj tr;stného pokračovania. Bola preto bezzirkladná časť zm.a~oc~~j 
sťažnosti slÚikromného žalobcu pod]'a 1. odst. § 36 por. nOv. zamle nu . 

čís. 5922. 

Jde o zpronevěru jestliže si členové správní rady ~kciové. společnosti 
odhlasovali a dali vYplatiti odměny, ač takov~ dispoSice ma]etke~ spo
lečnosti byla vyhrazena orgánu jim nadřizenemu (valné hromade). 

(Rozh. ze dne 11. června 1937, Zm II 483/36.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl po ústním líče~í 
zmateční stížnosti obžalo'laných A., B., c., ?'. a E .. do rozsudku kraj
ského soudu, pokud jím byli stěžovatelé uznam vlllnyml zločinem zpro-
nevěry podle §§ 183, 184 tr. z. 16 

Trestui rozhodnuti XIX. 
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Z důvodů: 

č . Pokud ,zmateční ~tížnost provádí uvedený důvod zmatečnosti 
. 9"a) tr; L) pOdle zákona, Je neodůvodněna; zcela na Om lu "e 
~Im:h, ::e pe~íz~, které, stěžovatel~ zpronevěřili, nebyl; ji~ stLlnosr: 
on~vad:" akc!ove ~po~ecnos!t pkozto právnické osobě Cíž 'e: 

z(§en;m pnp,ade rc:ll1Icky cukrovar) schází zpÍlsobilost k p;ávJím 
.. " 6:. 2. ~eta obc. zá~,,), nutno U'činiti opatření, <ťby tu b I 
ndl V;Cl teto pra~mcke .osoby, zejména kdo disponuje s je~m"i'h~~(~;n{,~, 
prostř:d~y ,,~ čIm :a m"právní jednání k tomu potřebná. A tu .. n "ř"",'_" 
zmate.cm sttz~st, ze stezovatelům jakožto členům správní rad . . 
spolec~ostt JIZ podle záko.na" (články 227 až 241 obch" zk.aK§':IO'VF 
akclOveho regulattvu) a zeJmena podle § 27 až 34 stan I'· k" 34 
~~kr?~~~~ " " ... byla svěřena správa této akciové spoteč;ovst[O mc eho. 

ere n I a" obstarávají věci jmenovaného cukrovaru, jsou p~dle .• 
stanov valna hromada, výbor a správní rada" 

půs.obnost správni rady je vymezena v §§ 27 až 34 <tanov·. § 29 
se lr~ví: Správní rada v)'lkonává usnesení valné h~omady a ;ý~or 
~e e ezprostředně správu závodu ve všech částeoh pokud ne " u a 
~azena valné hromadě a výboru. Dále se tam uvádi: s rávní r~~avy

pre~"sta~:,n~t~e~1 "společnosti ve smyslu obchodního zákon~ čl. 227-21~ 
a 'r:ns!u~1 Jvmel1l a právo společnosti všestranně chrániti a zastupovati 
se Jmen!~" u p,rospěc!1U společnosti nakládati a k tomu zřetel míti ab' 
co neJvetslch uZltku prinášelo. ' y 

Z těchto ustanovení plyne nade vši pochvbnost že s rávní radě . , 
v te. kte;é dob~ sest~va"la ze stěžovatelů, byla svěřena Pspráva s ~Ir~~ 
nostl, Jez, v" sobe mocI zakona a mocí stanov obsahovala dispOSič~ mo 
I nad Jmen!m společnosti. C 

, Je ne~držiteln"é stanovisk~, "že správní radě bylo svěřeno 'en 'aksi 
vs;obecne vedent.~ spr~vovam podmku. a že faktkky akcio~ou Js 0-

I~~nost ved,,1 a "s Jepm Jmením fakticky disponoval jen jeden člověk ďte
~e k o S"I spra~:u r"ada zvohla, a tím ze, byl administrativní ředitel O Neboť t o~eto sv:,:en! ved~l1í a spravo.vání podniku není myslitelno b~z so.u-
asn.eho ~v.crem sr;ravy nad majetkem p.odniku <ll náhled stížnosti má 

pro!1 s~bc Jak pS!1e znění stanov, tak i rozsudková zjiŠ<tění podle nich' 
spraVt~1 rada v přtpadech, o něž jde, měla skutečně disposiČní moc i na~' 
maje em podmku a také ji vykonávala" 

,'poněvadž pak, r:odle u"stálené judikatury zrušovacího soudu jsou věcí 
~~~~nou ~e1en vecl, kt~!e J~ou v bezprostřední lysické moci pachatele, 

Yf ~f Ikvecd. nad. m!,,1Z ma pachatel, nejsa jejich vlastníkem, právní 
a v,a 1: ou lS~OSlČnI moc, Je z toho, co řečeno, zjevno, že v souzeném 
pnpade nelze zakonnou náležitost svěření považovati za vyloučenou" 
, J~ lhostejno, zda právní poměr členů sp.rávní rady j"e poměrem slu
zebmm ne?o poměrem m~ndá~ní!", Spravovali-Ii ,stěžo'vatelé věci, vý
~o~kr, pelllz~, tedy hl;'Ot:,C Jme~1 cu~rovaru jako osoby jsouCÍ ve slu
ze ,?Im p~me:u k wkclOve ~~?lecnosÍl, Je zřejmé, že jim tyto věci bl' 
s~ere?y:. ze" JIm byla propuJcena skutečná disposiční moc nad těnJt~ 
vecml se zavazkem a v predpokladu, že s nimi naloží podle projevené 
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vule oprávněného právního subjektu. Stejně je tomu tak, hledí-Ii se na 
. členů správní rady jako na poměr mandátnÍ. V té příčině určuje 

ředpis § 1009 obč. zák. povinnosti zmocněncovy takto: "Zmocněnec 
~ povinen podle svého slibu a podle obdržené plné moci pilně a poctivě 
bbstarati věc a veškeren užitek z věci pocházející pfenechati zmoc
niteli«. V pojmu toh.oto oprávnění a povinnosti spočívá proto, že věci, 
s kterými v ctusledku tohoto mandátního poměru muže zmocněnec na-
kládati, JSOU mu svěřeny. 

Nesejde na tom, že stěžovatelé neměli jakožto členové správní rady 
přímo (fysicky) ve svých rukou pellěžní prostředky akciové společnosti, 
takže mohli si vyzvednouti peníze z pokladny jen na základě dokladů. 
pokladník závodu, v jehož bezprostředním opatrování a úschově byly 
hotovosti závodu, pokud byly v pokladně, a jemuž ovšem byly peněžní 
prostředky rovněž svěřeny stejně jako administrativnímu řediteli O"' 
a to z důvodu jejich služebního postavení, byli právě, pokud jde o správu 
majetku, jen výkonnými orgány správní rady a byli jí podřízeni. 

Trestnost a protiprávnost zpronevěry spočívá ve zneužití (zklamání) 
duvěry svěřitele" Ten, jemuž odevzdal svěřitel věc do faktické moci 
v předpokladu, že s ní naloží jen podle jelho příkazu a vůle a účelu, 
k němuž byla určena touto vůlí pachateli známou, nevykročí z této di s
posiční moci, když naloží s věci jen zpilsobem, který mu svěřitel do
vo!H a na něho přenesl, nevyhradiv si ho. sobě. 

Stěžovatelé byli jako zástupci společnosti aJkciové podle svého slibu 
a podle obdržené plné moci povinni jmění a právo společnosti vse;
stranně chrániti a nakládati se jměním společnosti jen k jejímu pro
spěchu, jak vysvitá též z § 29, písm. b) stanov. Jejich disposíčni Iprávo, 
pokud jde o správu závodu a v ní obsaženou správu majetku, bylo vý
slovně omezeno § 29 stanov, podle něhož byli vyloučeni z disposic, vy
hrazených nejvyššímu orgánu společnosti, valné hromadě. Této bylo 
podle § 34 výslovně vyhrazeno přiřknouti členům správní mdy odměnu 
za úřadování, které zásadně byli stěžovatelé povinni obstarávati bez
platně, majíce nárok jen na hotové výlohy. 

Jestliže si stěžo·vatelé jakožto členové správní rady odhlasovali 
v různých formách, jak byly zjištěny, a dali si vyplatiti odměny sami, 
usobili si ke spravovanému majetku právo, které jim nebylo dovoleno, 
poněvadž bylo vyhrazeno vůli svěřitele, vyjádřenou stanovami, orgánu 
jim nadřízenému, takže z této disposice byli vyloučeni. Tato disposice 
II e byl a k u pro s p ě c h u s P o leč n o s t i, n Ý b r ž k u pro
s p ě c h u stě ž o v at e I ů s a m Ý c b, příčila se tak příkazu a účelu, 
k němuž bylo jmění určeno, a byla zneužítím bezprostřední správy zá
vodu a postavení stěžovatelů a zneuznáním dilvěry svěřitele" Nešlo tu 
proto o činy, příčící se jen stanovám, ale o činy, jež naplňují skutkovou 
podstatu zločinu stěžovatelům za vinu kladeného. 

Poněvadž nesejde s hlediska § 183 tL z. na tom, zda se pachatel ne
oprirvněnou disposicí obohacuje, či jen zpÍlsobuje škodu, nýbrž pojem 
přivlastnění podle § 183 tr. z. je naplněn již osobováním a vykonáváním 
kvasivlastnických disposicí, ručí všichni stěžovatelé za celý výsledek 

16' 
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trestné činnosti, jestliže ta která disposice byla uskutečněním jejich 
společného zlého úmyslu a výsledkem jejich vědomého spolupůsobení 
při přivlastnění si svěřených peněz. 

Tyto' předpoklady pro závěr na spolupachatelstvi stěžovatelů jsou 
opodstatněny roz sudkovými zjištěními ve všech jednotlivých případech 
a vzájemné dorozumění stěžovatelů rozsudkem predpokládané vychází 
ze zjištěných okolností, zvláště posuzuje-Ii se činnost stěžovatelů, jak 
nutno, v souhrnu. 

Na věci neměnilo by nic, i kdyby tu nebylo řádného formálniho 
usnesení správní rady. Neboť pojmovou náležitostí spolupaohatelství 
není ani předchozí, ani výslovná úmluva pachatelů. Stačí nahodilé, 
ovšem vědomé spolupůsobení ve stejném zlém úmyslu a za stejným 
cílem. Nerozhoduje také, že ve všech případech se nezúčastnili všichni 
členové správní rady. 

Okolnost, že revisoři souhlasili s výplatou 200.000 Kč stěžovatelům 
a že navrhli valné hromadě udělení absolutoria, což tato též učinila, 
nemění níc na trestností činu stěžovatelů, když právě oni nastrojili fin
gování polo2Jky, pod kterou si odměny neoprávněně vybrali, takže valná 
hromada jakožto orgán, který o odměně té měl rozhodovati, nebyla 
o pravém stavu věci zpravena. 

Tvrzení stěžovatelíi, že byli v takové dUlš,evní a mravní závislosti na 
N. (pozn. red.: N. byl předsedou správní rady), že si jako prostí rolníci 
neuvědomili a nemohli uvědomiti trestnost svého počínání a že jejich 
jednání může bS,ti nanejvýš považováno za porušení zákonných před
pisů nebo stanov s hlediska civilně-právního, je v odporu se zjištěními 
rozsudkovými, ba se zodpovídáním samých stěžovatelů, kteří do'znali, 
že odměny jim může přiřknouti toliko valná hromada a nikoH N. 

Pokud zmateční stížnost tvrdí, že stěžovatelé měli nárok na ná
hradu vykonaných prací a že byli přesvědčeni, že částky, jež jim byly 
vypláceny a jejichž příjem potvrdili, byly řádně v knihách zapsány 
a valnou hromadou schváleny, pomíjí opačná skutková zjištění mz
sudková. - - - -

Co se týče říz k ů, nutno zdůrazniti, že závadným shledán hyl 
toliko obchod s řízky cukrovarskými, které se mají podle § 14 stano!v 
nabídnouti a prodati za běžné ceny nejprve akcionářům a teprve kdyby 
je akcionáři v určené lhůtě nekoupili, mohou býti prodány ne
-':Jkcionářům. 

Stěžovatelé nejen že tohoto ustanovení stanov nedbali a jím se ne
řídili, nýbrž podle zjištění rozsudkového pobli ve vzájemné dohodě za 
pomoci O. provozovati obchody s cukrovarskými řízky, a to počátkem 
kampaně 19121/19'22, kdy již účinnost vládního nařízení o maximálních 
cenách řízků byla podle vládniho nařízení ze dne 26. září 1921, Č. 358 
Sb. z. a n. dnem l. října 19121 zruš;ena. Poněvadž pak podle rozsudko
vého ,zjištění O. byl zmocněn správní radou, aby prodal cukrovarské 
řízky, jež byly vedeny na zvláštním účtu, a měl odevzdati vše, co za ně. 
obdržel nad nejníže stanovenou cenu, do pokladny cuklOvaru a poně
vadž si stěžovatelé rozdělili neoprávněně výtěžek z prodeje těchto řízků, 
při čemž ohledně řízků v kampani 1922/1923 dokonce potvrdili, že při-
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'ali odměnu na uhlí, ač věděli, že žádného nároku na uhlí nemají, ne-
. J ochybi! nal~~~cí. s?,ud, uznal-~ s~ěžovatele vinnými zločin;m ~proo
~evěry i v. ,pncme castek, dosazenych z prodeje cukrovarskych flzku. 
Stižnost snaži se mimo jiné dovoditi, že stěžovatelé vzali si částky jim 
z prodeje !řízků vyplacené v přesvědčení, že na ně mají nárok jako na 
náhradu za práce, vykonané pro cukrovar; při tom však nedbá roz sud
kového zjištění, že za práce ty byli svého času odměněni. 

V příčině pře vez e n éře p y dovodil nalézací soud na základě 
zjištěného stavu věci právem, že stěžovatelé A., B., c., D. a E. s jinými 
spolupachateli brali neoprávněně připlatky na řepu jako zakrytou od
měnu. Stížnost je na omylu, má-li za to, že v tomto případě byly vy
placené částky zapsány řádně v obchodních knihách; rozsuclkovými 
zjištěními je odůvodněn závěr rozsudku, že příplatky za převezenou řepu 
byly ukryty na účtu řepných výloh, kamž, jak rozsudek formálně bez
vadně dovodil, nepatřily. Rovněž neprávem má stížnost za to, že v jed
nání stěžovatelů nemůže býti spatřován zločin zpronevěry, ježto prý 
nejde o peníze obžalovaným svěřené, a ježto C. dostal částky 'ly za 
práce pro cukrovar vykonané. Ani tato námitka se neopírá o závazná 
skutková zjištění rozsudková. 

Pokud jde o o d měn u či 11 i tel ů m v P r a z e, neprovádí stíž
nost zmíněný hmotněprávní důvod zmatečnosti po zákonu, nedbajíc ze
jména rozsudkového zjištění, že stěžovatelé ukrývali přisvojení si peněz 
fingovanou listinou, nadepsanou »odměny pro funkcionáře v Praze«, 
kterou společně podepsali, ač věděli, že činitelé v Praze těchto 
50.000 Kč nedostanou, nýbrž že peníz~ tyto mají býti rozděleny mezi 
stěžovatele. 

V příčině bon i f i k a c í ve prospěch cukrovaru vrcholí vývody 
zmateční stížnosti v tom, že stěžovatelé konali vícepráce pro. cukrovar 
a byli přesvědčeni, že jim odměny za práce ty příslušejí, nevěděli však 
a nemohli věděti, jak se proúčtují částky jim vyplacené. Ani tu nevy
cháZí zmateční stížnost ze souhrnu rozsudkového zji'Štění, takže zmí
něných vývodů nelze dbáti. 

Co se týče ta n t i e m y ředítele O. a p., je sice správné, že podle 
§ 29 k) stanov příshrM správní raM ustanovovati úředníkům tantiemy 
i vyšší, než jak předpísují služební smlouva a stanovy v § 35; leč v sou
zeném případě nejde o pouhá použití zmíněného oprávnění správní 
rady, nýbrž podle jedině směrodatného zjištění rozsuclkového o to, že 
stěžovatelé odhlasovali O. a P. tantiemy pro každého 150.000 Kč, ač ve 
skutečnosti jim patřilo a bylo vpravdě vyplaceno jedině po 100.000 Kč, 
a to proto, aby si takto zbývajících a jen na oko přiřknutých 98.000 Kč 
mezi sebe rozdělili. 

Vzájemná dohoda stěžovatelll nebo aspoň jejich vědomé spolupůso
bení při přivlastnění si peněz a jejich společný wmysl nakládati s ma
jetkem cukrovaru, který jim všem byl svěřen, protiprávně, vysvítá z té 
zjištěné okolnosti, že společně podpisovali doklady o rozdělení jednotli
vých částek jim vědomě nepi'íslušejících a pod fingovanými položkami 
pro ně ukrytých. V příčině převezené řepy a tantiem bylo též bezvadně 
rozsudkem zjištěno, že protiprávní disposice byla usnesena a provedena 
členy správní rady, mezi nimi i stěžovateli. 
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S hlediska zmatku Č. 9 b) § 281 tr. ř. vytýká stížnost, že .jednání 
stěžovatelů přestalo býti trestné, poněvadž členům správní rady byla 
udělena absolutoria, která jsou do,sud v platnosti; ani tato námitka není 
opodstatněna. Trestný čin byl totiž spáchán a dokonán stěžovateli své_ ' 
mOCnou disposicí s penězi. Beztrestnost zločinu zpronevěry může na
stati jen za předpokladů §§ 187 a 188 tr. z. (srovnej též § 33 Ir, z.), 
nehledě k možnému promlčení tohoto zločinu a k možné snad abolici. 

Stěžovatelé netvrdili a z rozsuclkových důvodů neplyne, že by před_ 
poklady zákonných ustanovení §§ 187 a 188 tr. z. byly v souzeném 
případě splněny, obzvláště nemohou se stěžovatelé odvolávati na t. zv. 
absolutoria valných hromad, poněvadž je podle skutkových zjištění roz
sudkových udělovaly valné hromady, které nebyly informovány o pra
vém stavu věci, a před nimiž naopak stěžovatelé nesprávným uváděním 
různých titulů svoje svémocné disposice ukrývali; z téhož důvodu nelze 
v absolutoriích valných hromad spatřovati dodatečné přiřknutí odměn 
členum správní rady podle § 34 stanov. Vědomí stěžovatelů o neinfor_ 
movanosti valných hromad při udílení absolutorií nepřipouštělo proto 
ani, aby stěžovatelé pro futuro mohli z absolutorií již udělených vyvo
zovati pro sebe něco po stránce subjektivní. 

Nalézací soud skutkový stav bezvadně zjištěný správně podřadil pod 
skutkovou podstatu zločinu zpronevěry. V důsledku toho jest odňlata 
púdavývodum, jimiž zmateční stížnost s hlediska Č. 10 § 281 tr. ř. na
mítá, že činy stěžovatelu, nebyl-li vů'bec vynesen rozsudek zprošťující, 
měly býti podřaděny nanejvýš skutkové podstatě zločinu podvodu nebo 
podílnictví na podvodu nebo zpronevěře. 

čís. 5923. 

Je poruš'ením zákona v ustanovení § 12, odst. 2 zákona čís. 48/1931 
Sb. z. a n., ustanovil-Ii soud mládeže předem dobu trvání ochranné vý
chovy odsouzeného mladistvého. 

O době trvání ochranné výchovy rozhoduje podle § 63, odst. 5 zá
kona čís. 48/1931 Sb. z. a n. dozorčí rada, jde-li o ochrannou výchovu 
ústavní, a poručenský soud, jde-li o ochrannou výchovu rodinnou. 

(Rozh. ze dne ll. června 1937, Zm II 262/37.) 

Ne j vy Š š í s o u d uznal jako soud zrušovací po ústním líčení 
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona do usne
sení okresního soudu ve V. ze dne 13. října 1936 právem: Usnesením 
okresního soudu ve V. ze dne 13. října 1936, pokud jím bylo vysloveno, 
že ústavní ochranná výchova mladistvého odsouzeného A. potrvá až do 
dokonaného 18. roku jeho věku, t. j, do 20. března 1938, byl poruš'en 
zákon v ustanovení § 12, odst. 2 zákona čís. 48/1931 Sb. z. a n. a výrok 
tento o trvání ústavní ochranné výchovy se zrušuje. 

Důvody: 

Rozsudkem okresního soudu ve V. ze dne 13. října 1936 byl mla
distvý A., narozený dne 18. března 1920, uznán vinným proviněním 
krádeže podle § 3 zákona čís. 48/1931 Sb. z. a n. a § 460 tr. z. a 00-
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uzen k trestu zavření v trvání 14 dnů nepodmíněně. Zároveň nařídil 
s~ud usnesením z téhož dne podle § 12, odst. 1 záJkona čís. 48/1931 Sb. 
s a n. ústavní ochrannou výchovu mladistvého odsouzeného A. s tím, že 
:;to ochranná výchova polrvá až do (dokonaného! 1~. roku je~o věku~ 
I j do 20. března 1938. Tento rozsudek nabyl pravlll mOCI, jezto P"olt 
~ě~u nebyly vzneseny o~ravné .prostředky, a mladistvý A. byl d?prav~n 
do ústavu pro mladlstve IP'rovlllllce, kde 30. ledna 1937 v b hodm 
30 minut po odpykání trestu započal výkon ústavní ochranné výchovy. 

Usnesením okresního soudu ve V. ze dne 13. října 1936, pokud jím 
bylo vysloveno, že ústav~í ochranná výchov~ mladistvého odsouze~éh? 
A. po trvá až do dokonaneho 18. roku jeho veku, to jest do 20. (spravne 

18.) března 1938, byl porušen zákon v ustanovení § 12, odst. 2 zákona 
čís. 48/1931 Sb. z. a n. To-lo zákonné ustanovení stanoví totiž impera
tivně, že ochranná výchova po trvá, pokud toho, vyžaduje její účel, nej
déle vša:k do dokonaného dvacátého prvého roku věku. Zákon vymezuje 
pouze nejzazší mez trvání ochranné výchovy, jinak stanoví jako mě
řítko pro její trvání dosažení účelu, k němuž směřuje, to je napraveni 
mladistvého. Proto nelze dobu trvání ochranné výchovy předem stano
viti, poněvadž nelze odhadnouti, kdy bude dosaženo jejího účelu. To se 
pozná teprve 'p'ři skutečném provádění ochranné výchovy v rodině nebo 
v ústavě. Soud mládeže, odsuzující mladistvého provinilce, posoudí 
pouze, zda v daném případě je vůbec zapotřebí ochranné výchovy, ne
může však posouditi, jak dlouho bude jí zapotřebí k napravení mla
distvého. Musí se proto obmeziti na pouhé nařízení ochranné výchovy 
s tím, že tato výchova potrvá pokud toho vyžaduje její účel, nejdéle však 
do dokonaného, dvacátého prvého roku věku. To plyne jasně jak ze znění 
§ 12, odst. 2 zákona čÍs. 48/1931 Sb. z. a n., tak z odůvodnění vládního 
návrhu tohoto z"kona, kde se výslo'vně praví, že ochranný dozor 
a ochranná výchova j s o u ne u r čit é hot r v á n í a potrvají tak 
dlouho, dokud to vyžaduje jejich účel, totiž polepšení mladistvého, nej
déle však do 21. roku. o skutečné době trvání ochranné výchovy, totiž 
o propuštění mladistvého z ochranné výchovy rozhoduJe pak podle § 63, 
odst. 5- zákona čís. 48/19Gl Sb. z. a n. dozorčí rada, jde-li o ochrannou 
výchovu ústavní, a poručenský soud, jde-li o ochrannou výchovu rodin
nou. Těmto orgánům přísluší s,ledovati výkon ochranné výchovy a její 
účinky a posouditi, zda účelu ochranné výchovy bylo již dosaženo či 
nikoli. Při tom propuštění z ochranné výchovy může se státi také pod
míněně na přiměřenou dobu zkušebnou (§ 63, odst. 6 zakona čís. 48/ 
1931 Sb. z. a n.). Tato ustanovení byla by bez účinná, kdyby soud mohl 
sám stanoviti dobu trvání ochranné výchovy. Stanoviti předem dobli 
trvání ochranné výchovy odporovalo by duchu a účelu instituce 
ochranné výchovy, ježto stanovení příliš krátké lhůty by mělo za násle
dek, že by mladistvý musel býti z ochranné výchovy propuštěn, ač účelu 
jejího nebylo dosud dosaženo (což by bylo v ne prospěch mladistvého, 
jak plyne z ustanovení § 51, odst. 3 zák. čís. 48/1931 Sb. z. a n.), sta
novení pak příliš dlouhé lhůty, že mladistvý by byl O'chrannou výchovou 
omezen v užívání své plné osobní svobody, ač by účelu ochranné vý
chovy, totiž napravení mladistvéhO', bylo již dosaženo, a že by nemohlo 
býti ani přikročeno, k podmíněnému propuštění z ochranné výchovy, což 
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VŠ:. by b~lo v ,;eprospěch mladistvého. Jestliže tedy okresní soud ve 
nanzuje ustavm ochrannou výchovu mladistvého A. sám stanovil 
jejího trvání do dokonání 18. roku jeho věku, porušil tím zákon v 
noveni § 12, odsl. 2 zák. čís. 48/1931 Sb. z. a n., a to v každém 
v neprospěch mladistvého odsouzence. 

Při zmš'eni uvedeného nesprávného výroku nebylo třeba uznati 
ústavní ochranná výchova mladistvého odsouzence po trvá pokud ' 
vyžaduj,e' její účel, ne.idéle však do dokonaného 21. roku jeho věku 
neboť toto zákonné ustanovení je pouhou směrnici, jíž se má říditi do~ 
zorčí rada při rozhodování podle § 63, odst. 5 zákona čís. 48/1931 Sb 
z. a n. a není třeba je pojmouti do rozsudkového výroku. . 

čis. 5924. 

Pro povahu tiskopisu podle § 4 tisk. zákona čís. 6/1863 ř. z. neroz
hoduje, zda spis, pokud nebyl vytištěn tiskařským lisem, byl z hot o _ 
ven mechanickým způsobem, nýbrž zda byl takto r o z mno žen 
jako plod literatury a umění; byl-li psacún strojem zhotoven jediný 
I~ták, nejde o tiskopis ve smyslu zákona a nevzcházejí pro jeho zhoto
vdele a rozšiřovatele povinnosti, uložené druhou částkou tiskového zá
kona čís. 6/1863 ř. z. k zachováni pořádku ve věcech tiskových. 

(Rozh. ze dne 12. června 1937, Zm I 49'1/37.) 

N ,e j v y Š š í s o u d uznal jako soud zrušovaci po ústním líčení 
o zmateční stížnosti generální prokuratury na záštitu zákona do TOZ

sudku okresního soudu v Ch. ze dne 3'0. července 1936, takto právem: 
Rozsudkem okresního soudu v Ch. ze dne 3'0. července 1936, jímž byl 
obžalovaný A. uznán vinným přestupkem podle §§ 9' a 17 tisk. zák., § 5 
tr. z. a § 23 tIsk. zak., a odsouzen podle § 9 tisk. zák. za použití § 26'0 b) 
tr. z. se zřetelem na § 267 tr. z. k peněžité pokutě 100 Kč, v případě 
nedobytnosti do vězení na 48 hodin, zostřeného a doplněného postem, 
a podle § 3089· tr. ř. k náhradě útrat trestního řízení nepodmíněně, byl 
porušen zákon v ustanoveních §§ 9, 17 a 23 tisk. zák. a čl. IV uvoz. zák. 
k tr. zi;konu: uvedený rozsudek se jako zmatečný podle § 281, čís. 9 
písm. a) a § 468, čís. 3 tr. ř. zrušuje a obžalovaný A. se podle § ;259, 
Čí,S. 2 tr. ř. osvobozuje od obžaloby z přestupků podle §§ 9 a 17 tisk. 
zak. a § 5 tr. z. a § 23 tisk. zák., jichž se prý dopustil tím, že v únoru 
1935 v D. 1. jako tiskař neperiodického tískopisu, letáku s nadpisem 
»Arbeltslosen«, neuvedl na něm jméno tiskaře a nakladatele a takto ne
dbal lpřeidpis.u. § 9 tisk. zák." 2. jako tisk",ř té~ož tiskopisu, který ne~ 
~p~da 'pod vYJImku § 9' lIsk. zak., nedbal nanzem § 17 tisk. zák., ukláda
]Iclho ]~~~ ,odevzdati alespoň ~4 hodin pře.d rozesíláním tiskopisu jedén 
exemplar uradu bezpečnosh mlsta, kde SpIS se vydává, 3. radou a po
učením nastrojil a podnět dal k tomu, že zmíněný tiskopis byl bez po
volení úřadu bezpeičnosti vyvěšen na veřejném místě. 

- Čís. 5925-
249 

Důvody: 

Rozsudkem okresního soudu v Ch. ze dne 30. července 1936 byl 
obžalovaný A. uznán vinným přestupkem podle §§ 9 a 17 tisk. zák., § 5 
tr. z. a § 23 tisk. zák. a odsouzen podle § 9 tisk. zák. za použití § 260 b) 
tr. z. se zřetelem na § 267 tr. z. k peněžité poku tě 100 Kč, v případě 
nedobytnosti do vězení na 48 hodin, zostřeného a doplněného postem, 
a podle § 389 tr. ř. k náhradě útrat trestního fízení nepodmíněně. Podle 
rozsudkových důvodú bere nalézací soud za prokázáno, že obžalovaný 
v únoru 1936 v D. zhotovil na psacím stroji leták s nadpisem »Arbeits-
108e.n«, neuvedl na něm údaje zmíněné v § 9 tiSk. zák., nepředložil jej 
tiskové přehlídce a předal jej pak B., aby jej ve vývěsní skřince vy
věsil. Skutkovou podstatu přestupků podle §§ 9 a 17 tisk. zák. shledává 
tu proto, že leták, který nespadá pod výjimky § 9 tisk. zák., byl zhotoven 
na psacím stroji, tudíž způsobem mechanickým, a ž·e nebylo dbáno pří
kazů v cit. zákonných předpisech uložených. Okolnost, že přímý pa
chatel vyvě~ení letáku B. nebyl pro přestupek § 23 tisk. zák. stíhán 
v důsledku rozhodnutí presidenta republiky ze dne 14. prosince 1935, 
neshledává rozsudek pro obžalovaného A. omluvou, ježto trestná činnost 
tohoto obžalovaného 'pod zmíněnou abolici nespadá. Použití § 260 b) 
tr. z. odůvodňuje při výměře trestu zřetelem na nevinnou rodinu odsou
zeného. Rozsudek nabyl právní moci, trest dosud nebyl vykonán. 

Tento rozsudek je právně vadný. Přehlíží, že pro podstatu tiskopisu 
ve smyslu platného práva (§ 4 tisk. zák. čís. 6/1863 ř. z.), není roz
hodné, zda spis, pokud nebyl vytištěn lisem tiskařským, je z hot o ven 
způsobem mechanickým, nýbrž zda, jakožto plod literatury a umění, byl 
takto r o z mno žen (jakýmikoli prostředky mechanickými nebo che
mickými). Poněvadž ve spisech založený letá,k n e n í p r ů k lep e II 
(srovn. rozh. č. 2139, 3809, 384g Sb. n. s.), z obsahu spisů pak vůbec 
nevzchází podezření, že bylo zhotov·eno více exemplářů letáků, než onen 
jediný, a ze stylisace l'ozsuclkových důvodů je též zřejmo, že nalézaCÍ 
soud si této skutečnosti byl též vědom, pH čemž pouze zdůrazňuje, že 
leták byl »mit einer Schreibmaschine, mithin au! einem mechanischen 
Wege her g e s t e II t«, nešlo v souzeném případě vůbec o tiskopis ve 
smyslu zákona, takže pro zhotovitele a rozšiřovatele onoho sdělení vůbec 
nevzešly povinnosti, uložené druhou částkou tiskového zákona čís. 6/ 
1863 ř. z. k zachování pořádku ve věc ech t i s k o v Ý c h. 

Pro úplnost se podotýká, že vzhledem na trestní sazbu § 9 tisk. zák. 
(§ 5 zák. čís. 31/1929 Sb. z. a n.) vykročil soud při výměře ,trestu z mezí 
svého práva zaměňovacího, když za použití § 260 b) tr. Z., který j-e po
užitelný jen při ukládání trestu vězení, snížil trest peněžité pokuty pod 
nejnižší hranici sazby a v případě její nedobytnosti zaměnil ji v trest 
vězení, zostřený a doplněný postem. 

čis. 5925. 

Udel'uje-li obecný notár v Úfade tomu, kto sa tým cierom naň obrá
til, in!ormácie z obecuej pozemkovej mapy, nevystupuje ako súkromník, 
ale ako verejný úradník v smysle § 461 tr. zák. 
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~de O prečin zneužitia úradnej moci dl' ' 
o 'p!-,hy prestupok podl'a § 20 zákona č' po24t § 475 tr. zák. - a 
nutd-Ii verejný úradnlk ženu do t . v.

IS
. /1922 Sb. z. a n. -

veci, aby trpela jeho smilné ČI'n svao':.l.vsl~ sa k nemu do úradu v y CI neJ. 

(Rozh. zo dňa 12. júna 1937, Zrn III 22/37.) 

Na' v - , , , .J v y s S I S u d v trestEej veci roti A' -' 
uradnej moci, vyhovel zmatočnej sťažnosttverejnéh pl~ IP~ecm zne 
!U~~nkalvrOcbh_nelho súdhU z. d6~odu zrna točno sti podl'a 0§Z~~5 cc~' 1 

za ovane o v1nnym d o· , b' Vo ,. moci podl'a § 475 t v Jnaso nym precmom zneužitia U",'n"'" 
r. z. 

Z d6vodov: 

Rozsudolk odvolacieho súdu kt 'b v. 
sudok SÚ,du I:rvej stolice a obž~lov~~n~. ~lo~l;usrr2~d~UdZUjÚCi 
sprosteny obzaloby, je napadnutý veřejným ža~bcom.' c. 1 a 3 tr. 

vo ~.~d::/=~~n~~~á~~~tk~~é~O stavu obŽ~lovaný ,I. dň" 26. júla 1 
vo,:al svedectvo o ma·ltku ~r~kk v kanc~l~nl notarske,ho úradu vysta
pnsla žiadať behom fej'to Úrad '! 9. ktor~ ho M., !dcera menovaného 

. d' . nej cmnosÍl chytil M j' ed k ' 
prsla, ruhou za pohlavné ústroje sti hI' d'" nou ru ou za keď sa bránila a sa mu v trhla ' v~ o J;' oe I~C ~a svoJe kolená a 
je divolká ko~ka s magnetilkými' o~~~:1 vza .nu, ?bj~J jU tvrdiac jej, že 
opat vytrhla a odišla k dveŤám a " '. ze jU I!ln ra , a ked' sa mu M. 

, bozka f, pri čom ju rehováral' a/at jU c?ytli do náručia a chcel ju . 
manžela ošialif a potčal jej 5 Kč :a ~lols kmm 

,dalav schOdzku, že! mažu 
a svedectvo vydal M. teprv, ked' bola 5' sd tyn\ ze ~,I to u nej odrobi, " 
~ odišla; 2'. v máji roku 1933 vO V kU~ ~ ven veduclch z kancelárie 
junktovi prišla do jeho úlradnej mi~st;osti ~e~nť ako n~társkemu ad
mapy o pozemkoch kto' t'l .. . , . !ll ormovat sa z obeclliej . 
uži~al P., a žiadala ho, a~~ ~~t:: ~nJeJ ~!~~~'U otcovi O,~, ale ktor~ch 
s mm pozemkovú mapu chyt'! k r p , )T' N., p',ozeraJucu spolocne 
siahol jej pod sukne a 'tiahaIIJ'uo kO O,tasl!, tlsknul JU, chytil za prsia, 
sa mu vytrhla. se e na lono, čomu sa N. bránila a 

V_t~chto ·dvoch zistených skutkoch nes o'z I ." . 
zneuzltla luradnej moci podl'a § 475 t' f lila odvo~acl sud prečlllov 
P?dl'a ~ 20, ~dst. 1 zákona č. 241)i 9~2 a Seb, en dvoJnasobný prestu~ok 
vsak uz je stIhanie premlčané ZrúvoI t z. a n.~ d?tycne ktoreho 
rozsudok 'súdu prvej stolice a ~bžal~~ P;~ oodvolacl ~ud odsudzujúci 
hore už uvedených predpisov správn:n~š~k S['OStIl ob za loby v smysle 
Ir. por. ' en v smysle § 32'6, Č. 3 

Proti rozsudku odvolacieho súd I ť . . , v zmatočnosti pod!'a § 385 čl) tU up a m~Je vel'eJny zalobca dovod 
t d'" . a r. p., spravne podl'a § 385 čl) 
r. pc. ~ ,omaha sa odsúdenia obžalovaného d" ',' c 

zneuzltIa uradnej moci podl'a § 475 t Z" p:e, vOJnasobny prečlll nená. r. z. matocna sťažn.osť je opráv":' 
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onoaele N. nemožno súhlasiť s názorom odvolacieho súdu, že nešlo 
výkon obžalovaného, ale len o púhu súkromnú informác1U a že 
- nemohlo ísť o zneužitie úradne'j moci v smysle § 475 tr. z. 

);".'",I,o,","Ý mal pozemkovú obecnú mapu v držbe vo funkcii obvodného 
)nc,tál'a a tedy v onej funkcii tiež dával znej informácie. Nekonal tedy 

infonnácii , poskytovanej N., ako súkromník, ale ako úradník v smysle 
461 tr. z. a poškodená sa na neho len ako na úradnika obrátila. 
čo do pripadu poškodenej M. nebol a ani vyslovená pochybnosť 

tom, že obžalovaný pri ňom konal ako úradník v smysle § 461 tr. z. 
!)'T',e!'" sa preto v oboch prípadoch zaoberať otá~kou, či obžalovaný 

nich zneužil svojU úradnú moc, ktorýžto znak nevidí odvolací súd 

konaní obžalovaného. 
Obžalovaný ako verejný úradník pri úradnom konaní bol povinný 

sa nielen, aby o úradných veciach, ktoré mal riadne vybaviť, bol 
stránkami informovaný, ale aj 'aby v jeho úradnej miestnosti 

zachovávaný poriadok a slušnosť, odpovedajúce úradu. V tom smere 
aj istú moc nad stranami, od ktorých mohal žiadať informácie a 

porušení poriadku alebo slušnosti mohol napomenúť alebo aj 
zo siene. Boly tedy poškodené už z toho dovodu závislé od 

moci obžalovaného a odkázané na jeho povinnú úradnú svedo
Boly však od jeho úradnej moci závislé aj z toho dovodu, že sa 

mohly domnievať, že v prípade nestrpenia smilného jeho chovania bude 
ohrazený priaznivý výsledok ich intervencie u úradu. Keď za týchto 
okolností chOval sa obžalovaný proti po'škodeným sposobom, hore opi
saným, zneužil danej mu úradnej moci - bárs bez výslo'vného zdoraz
nenia toho- k tomu, aby ich prinútil ik povol'nosti strpeť jeho smilné 
činy. Mýlil sa tedy odVOlací súd, keď vyslovil, že v súdenýoh oboch 
pripadoch nejde o zneužitie úradnej moci, ale iba o využitie príležitosti 
danej tým, že poškodené prišly clo, úradnej miestnosti obžalovaného, 
a ked' tiež z tohoto dovodu vyslovil, že nie ie v činoch obžalovaného 
daná skutková podstata dvojnásobného prečiilU zneužitia úradnej moCi 

podl'a § 475 tr. z. 
poškodené sa bránily smilným činom obžalovaného a netrpely ich 

dobrovol'ne, Je ledy daný tiež ďalší znak prečinu podl'a § 475 tr. z., že 
totiž zneužitie úradnej moci smerovalo podl'a vóle obžalovaného k tomu, 
aby poškodené prinútil strpef na sebe jeho smilnosti. Zvlášť je tento 
znak zrejmý v prípade M., :proti klorej obžalovaný čin viackrát opakoval 
s využitím svojej lyzickej sily, Znak tento' je daný tým viac, že v oboch 
pripadoch dokonca skutočne došlo k strpeniu konania obžalovaného. 

Že prinútenie 10 bolo protiprávne, niet najmenšej pochybnosti, ked'že 
sa priečilo nielen úradným povinnostiam obžalovaného, ale mravnosti 

vilh~c. 
Obžalovaný ako skúsený úradní'k musel si byť dobre vedomý celého 

svojho konania,., menoviW aj jeho protiprávnosti, a tedy ani !po subjek
tivnej stránke niet pochybnosti. 

Do'sledkom toho je v každom z činov obžalovaného daná celá skut
ková podstata prečinu zneužiti a Ú'radnej moci pod!'a § 475 tr. z., ktorého 
stihanie nie je premlčané, a nie len prestupkov podl'a § 20 zákona 
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Č. 241/1920 Sb. z. a n. Ked' prez to odvolací súd zrušil rozsudok 
prve! stohce, ktorým bol obžalovaný uznaný vinným ná,;obllVl1" 
prečmom zneužiti·a úradnej. moci podl'a § 475 tr. z., a 
sprostrl obžaloby, zavinil vytýkaný zmatok. 

Čís. 5926. 

,Zákonem čís. 8/1924 Sb. z.a n. byly předpisy 4. a 5. odstavce 
tr. r. modifikovány tak, že neplatí, jsou-li splněny podminky § 1 zákona 
čis. 8/1924 Sb. Z. a n. 

(Rozll. ze dne 12. června 1937, Zrn IV 269/37.) 

N ~ j vy Š š! s o u d, přezkoumav trestní věc proti A. a spol., 
lov,anym pro prečm podle § 227, odst. 2' tr. z. a j., zmateční stížnost 
obzalovaného B. zčásti odmitl, zčásti zamítl. . 

Z dů vodů: 

, Jako formální zmatek podle 4. bodu § 384 tr. ř. vytýká ob:blc)ovanv. 
ze vrchní, soud př~ ?dy~lacim hlavním líčení, konaném v jeho ne,nři1f~";,é 
no~tr, zmeml zprostu]Iel rozsudek soudu první stolice v jeho nepf()spěch 
a ze tak porušil předpisy 4. a 5. odstavce § 425 správně § 
a § 1 zák. Č. 8/1924 Sb. z. a n. ' 

Stěžovatel takto vlastně uplatňuje formální důvod zmatečnosti p 
6. bo.du ~ 3.84 tr. ř.; ~m.ate~.ni stíž,:ost je však y tomto bodě bezpod
statna. Namltka zmatecl1l strznostr, ze ustanovel1lmi § 1 zák. Č. 8/19'24 
Sb. z. ~ n. byl~ předpisy' 4. a ~. odstavce § 423 tr. ř. změněny jen 
pot~d, z.e vrchn,l. soud muze vynesÍl rozsudek v nepřítomnosti obžalo
vane ho Jen v pnpadech, kde obžalovaný byl v první stolici odsouzen 
nemá opory v zákoně. Naopak z poukazu 1. odst. § 1 zák. č. 8/1924 
Sb. z. a n. na § 423 tr. ř. a z předpisu 2. odst. § 6 cit. zá'kona kteTý 
vý~lovně uvádí, že ustanovení odst. 4 a 5 § 423 tr. ř. platí jen,' pokud 
neJsou splněny podmínky § 1 zák. Č. 8/1924 Sb. z. a n. plyne že 
~ímto zák~nem by.ly pře9pisy 4. a 5. odst. § 423 tr. ř. modifikovány 'tak, 
ze neplah, ).sou~h splneny podmínky § 1 zák. č. 8(1924 Sb. z. a n., 
a platnost JIch. Je ?mezena. Jen na. příJ:ady, kdy podmínky stanovené 
v ods~. 3 § 1 Clt. zak. splneny nebyly. Ze by v souzeném Ipřípadě tyto 
podmmky splněny nebyly, zmale,ční stížnost aní sama netvrdí. __ _ 

čís. 5927. 

Výslovné. výhr~dy ,s!iháni podle § 17 ... o~st. 3 zákona čis. 108/1933 
Sb. z. a n. Je potřeb! Jen k dodatecnemu zahájeni trestniho 
mení proti ostatním účastnikům trestného činu; byla-Ii však s o u
k r o m á ž a lob a podána proti nim již před smlrem nebo před kon
cem průvodniho řízeni, nevyžaduje se takové výhrady. 

»Podánlm soukromé žaloby« podle § 17, odst 3 cit zák. je i podáni 
žádosti za trestni stiháni. . 

(Rozh. ze dne 14. června 1937, Zrn 11214/36.) 

- čís. 5927-
253 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
" «,uKrO[UeJIU žalobce M. do rozsudku krajského soudu, jímž byl obža
lovar,)' A. podle § 259, č. 2 tr. ř. zproMěn obžaloby pro přečin pomluvy 

2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n., zrušil napadený rozsudek jako 
a vrátil věc soudu prvé stolice, aby ji znovu projednal a roz

př]hližej'e k útratám řízení zrušovacího. 

D ů vod y: 

Zmateční stížnosti soukromého žalobce, uplatňující důvod zmateč
nosti podle č. 9 bl § 281 tr. ř., nelze upříti oprávnění. 

okem, že. právo soukromého žalobce, stíhati obžalovaného pro 
,úaloVaJl0U pomluvu, zaniklo tím, že si v trestní věci proti B. pro 
tentýž pře,čin, projednané kmetským soudem pod spisovou znač
kou TI Vl 1331/31, do konce prllvodního řízení a před smírem (uzavře
ným 12. července 1932) nevyhradil právo stíhati spoluobžalovaného A. 
pro tento trestný čin, bylO 'kmetským soudem nesprávně užito zákona 
pokud jde o ótázku, je-li tu .okolnost, pro kterou skutek obžalovaného 
nemůže býti stíhán. 
. Výklad ustanovení § 17, odst. 3 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n. v ten 
rozum, že výhrady práva stíhati ostatní vinníky téhož trestného, čínu 
proti zákonu o ochraně cti 1e zapotřebí i v tom případě, že proti nim 
soukromá žaloba, resp. návrh na trestní stíhání byl již podán, avšak 

se ať již z jakéhokoli dťlvodu odděleně, je právně mylný, 
v rozporu s jasným zněním zákona a logickým jeho výkladem, a nelze 
jej vyvoditi ani z doslovného znění § 17 cit. zákona, ani z jeho nadpisu, 
ani z účelu zákona, jali< to činí kmetský soud. 

Ustano'vení § 17, odst. 3 zákona Č. 1018/1933 Sb. z. a n., již podle 
nadpisu upravujicí "platnění stíhacího práva na cti uraženého podáním 
soukromé žaloby a lhůt k podání žádosti o trestní stíhání, a zařazené 
do druhého oddílu zákona, poiednávajícího o žalobních práv,ech vůbec, 
zřejmě ,rozlišnje mezi osobami, proti nimž soukromá ž a lob aby I a 
již pod á n a (první věta třetího odstavce) a mezi o s t a t ním i 
s p o I u v i n n í k y, t. j. osobami, na něž soukromá žaloba nebyla dosud 
podána (druhá věta téhož odstavce) a proti nimž - rozuměj teprve 
budoucně a dodatečně a zvláště - m ů ž e být i sonkromá ž a lob a 
pod á n a, jen když si oprávněný před smírem nebo dO' konce průvod
ního řízení - v trestní věci toliko proti některému ze spolupachatelů 
nebo spoluvinníků - výslovně vyhradil právo je stíhati. 

Na rozdíl od textace § 18, odst. 1 zák. Č. 108/1933 Sb. z. a n. -
»může jedna strana stíhati druhou ..... « - stanoví § 17, odst. 3 cit. 
zákona nutnost výslovné výhrady práva stíhati k tomu účelu, aby mohla 
»býti soukromá ž a lob a pod á n a« proti ostatním vinníkům. Již 
z tohoto slovného znění nutno usuzovati, že výslovné takové výhrady 
je zapotřebí jen .k dodatečnému z ahá jen í trestního řizení proti ně
kterému jinému účastníku téhož trestného činu, že se však výhrada 
laková nevyžaduje tehdy, byla-li žádost za trestní stíhání již podána 
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a jde~li jen o pouhé pokračování v trestním řízení, před skončením 
vodmho řízení a před uzavřením smíru jíž zahájeném. (Srov. Dr. 
Schutz de.r Ehre 1937, str. 73, Dr. Poláček, Ochrana cti 1937 str 

Nelze proto souhlasíti s názorem kmetského soudu, že zákon . 
na mysli nejen fonnáiní podání spisu obžalovacího (návrhu na _ 
ale veškeré další úkony se stíhacím právem souvisící, tedy í """a.lll 

další stíhání spoluvinníků a pokračování v trestním řízení již -'allal'eni'lY 
V souzeném případě ulP,latnii. soukromý žalobce své stíhací 

~'protí obžalovanému A. tím, že na něho podal tre,stní oznámení pro 
cm erolI bezpečno~lI ct~ s n~vrhem na zaháje.ní ~re.st~lího řízení již 
25. cervna 1931 zaroven s navrhem na trestm slIham odpovědného 
daktora B. jako spoluvinníka. Tím jasně a srozumitelně - . 
vůli, že chce í A. jako původce urážlivé zprávy stíhatí Sl1I1!"n6" 

chatel-e zažalovaného ublížení na cti. Nelze proto <)'uzalUVdllellO 
zařaditi mezi ony o s t a t n í vinníky, na něž soukromá žaloba 
P?dána nebrl~, a. o. n~ž pojednává druhá. v~ta hetího odstavce § 17 
zakona, majlCl zrejme na mysh zachovam slIhacího práva dosud 
uplatněného, nikoli i zánik stíhacího práva již uplatněného. 

lYčelem tohoto ustanovení zákona je zameziti nebo aspoň ztížiti 
cesně nehospodárné nebo dokonce šikanosní stíhání několika UC"Stll1K( 

téhož trestného činu odděleně nebo postupně jednoho po d V 
zeném případě však nelze soukromému žalobcí takové Ulllybly 
vatí, když ~ zcela v intencích zákona ~ podal soukromou 
oba spoluvinníky zároveň, a k oddělenému a samostatnému pr,oje.dnání 
soukromé žaloby proti obžalovanému A. následkem jeho 
imunity došlo bez viny, bez vlivu a bez přispění soukromého 

Nelze také sdíle,ti názor, vyslovený obžalovaným v odvodním . " 
že slova »podání žaloby« v 3. odstavci § 17 zák. č. 108/1933 Sb. z. a n.' 
vykládati. je co ~e.iúžeji, a že ~ v hzení před sborovými soudy _ 
nutno JImI rozumelI pouze podání obžalovacího spisu (vydání v obžalo
vanost). Zákon v celém druhém oddílu, pojednávajícím o soukromé ža
lobě, nerozeznává v Ťo'mto směru mezi řízením před okresními a ,h(lm., 

vými "?udy, a z toho, lže v tomt~ ,oddílu, zejména i v :prvém nnd,uc; 
§ 17 UZl va promlscue slov »podam soukromé žaloby« a »podání 
dosti za trestní stíhání« zřejmě v témže významu a smyslu, nutno míti 
za to, že ani v odstavci 3 téhož paragrafu neměl na mysli podání ob- . 
žaloby v užším slova smyslu (»obžalovacího spisu«, § 207 a násl. tr. ř.), 
nýbrž pod~n! soukromé žaloby v širším smyslu, jak je ,všeobecně uve
dena a ml11ena ~ ve významu návrhu na trestní stíhání vůbec ~ 
i v ustanoveních §§ 14 a 15 cit. zákona. 

K zachování žalobního práva stěžovatele proti obžalovanému A. ne
bylo proto výhrady podle § 17, odstavec 3 zákona Č. 108/1933 Sb. 
z. a n. potřebí, toto jeho právo nezaniklo a skutek obžalovaného mÍlŽe 
býti stíhán. Ježto se kmetský soud .následkem svého mylného právního 
posouzení této okolnosti nezabýval předmětem obžaloby po stránce 
věcné, -a zrušovaCÍmu soudu nelze ve věci samé rozhodnouti, bylo na
~'adený rozsudek zrušiti jako zmatečný a věc přikázati soudu prvé sto
hce, aby se vykonalo nové přelíčení a učinilo nové rozhodnutí (§ 288 
odst.2,č.3~řJ. ' 
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čís. 5928. 

K rozdílům a k poměru mezi (prostou) žalobou veřejnou podle jiného 
než zákona o ochraně cti a mezi veřejnou žalobou se zmocněním 

':1l,m'U 

14, odst. 5 zákona o ochraně cti~. 
K postupu podle § 262 tr. ř. se vyžaduje, aby tu byla 

obžaloba ke st/hání pro skutkovou podstatu, kterou soud 
~",pň,ívá v činu odchylně od stanoviska obžalovacího spisu. 

Stihá.!i tudíž státní zástupce ve ř e j n o u ž a lob o u čin podle 
zákona než zákona o ochraně cti (§ 17, odst. 2 tohoto zákona) 

. a nebyla-Ii vznesena soukromá žaloba pro týž čin, může býti obžalovaný 
uznán vinným podle §§ 1 až 3 zákona o ochraně cti jen tehdy, podal-li 
veřejný žalobce alespoň event~áJní v e ř e j n o u žalob u s e z m o c
ně ním podle § 14, odst. 5 Cit. zák. 

Pouhé předložení zmocnění k veřejné žalobě a jeho přečtení při 
hlavním přelíčení nenahrazuje projev veřejného žalobce, že chce na jeho 
základě podati veřejnou žalobu se zmocněním. 

Vznal-Ii nalézací soud v případě § 17, odst..2 zákona o ochraně cti 
obžalovaného vinným trestným činem podle tohoto zákona mylně před
pokládaje, že je zde žaloba podle § 14, odst. 5 cit. zák., porušil zákon, 
pokud se' týče nesprávně jej vyložil v otázce, zda tu je obžaloba podle 
zákona potřebná (§ 281, čís. 9 c) tr. ř.). 

Návod k trestnému činu (§ 5 tr. zák.) nemusí gramaticky vyjadřovati 
výzvu k čínu (rozkaz, radu, poučení, pochvalu); stačí, že výrok mohl býti 
osobou, jíž svědčil, pojímán za výzvu k činu a návodcem byl také tak 
míněn. 

(Rozh. ze dne 15. června 1937, Zm II 191/37.) 

Obžalovaný B. se vyslovil vůči obžalo'vanému A., že »potřebuje drát, 
takový jako je v lese«. A. odcizil v lese svazek drátěného pletiva v ceně 
nižší než 500 Kč a donesl jej obžalovanému B., který mu za to vyplatil 
peněžitou odměnu. Při vyšetřování tohoto případu četnictvem oba ob
žalovaní tyto skutečnosti doznali, později však ~ před vyšetřujícím 
soudcem ~ své doznání odvolali. Obžalovaný A. vysvětloval své pů
vodní doznání tím, že prý »četnický strážmistr M. na něho řval, aby se 
přiznal, jinak že ho zavře do basy« a dále prý mu řekl, že »má již na
psáno, že B. ho (A.) vyzval, aby mu přinesl drát«. Obžalovaný B. zase 
tvrdil u soudu, že M. Ik němu »přišel už s hotovou věcí a psal si tam ~ 
t. j. do trestního oznámení ~ co chtěl«. Obžaloba spatřovala v těchto 
činech u obžalovaného A. jednak přestup~k krádeže' podle § 460 tr. 
zák., jednak zločin křivého obvinění podle § 209 tr. zák. (ze zločinu zne
užití úřední moci a ze zločinu vydírání), u obžalovaného :B. přestupek 
spoluviny na krádeži podle §§ 5, 460 tr. zák. a zločin křivého obvinění 
ze zločinu zneužití úřední moci. N a I é z a c í s o u d uznal oba 'Ob
žalované vinnými výše uvedenými přestl1pky krádeže, resp. spoluviny 
na krádeži a přestupkem utrhání na cti podle § 3 zákona čís. 108/1933 
Sb. z. a n. 
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,N e j vy Š š í s o ,u d jako soud zrušovací zmateční stížnost 
obzal?vanyc;:h, z a ~ I tl:. ~ podnětu této zmateční stížnosti však 
z po~tnnosh ulredm za uz;Í1 § 290 tr. ř. rozsudek prvé stolice jako 
te~ny, pOlkud b~lt <:ba obzalovaní uznáni vinnými přestupkem 
cti podle § 3 zak. c. 108/1933 Sb. z. a n., a důsledkem toho též 
roku ~ !restech obě.ma obžalovaným uložených a ve výrocích :e 
~ouvlslclch a zprosítl podle § 259, odst. 2 tr. ř. oba obžalované 
zaloby na ně vzne_sené, že dne ,12 .. května 1936 př,erd soudem, 
u vr:h~o;!I, u?ah c.etmck;ho straŽITIlstra M. pro vymyšlený naň 
zneuzlÍl uredm mocI a obzalovaný A. též vydirání a že se tím dODUi,ti 

zločmu křivého obvinění podle § 209 tr. z. - - -'- -

Z d ů vod ů: 

Zmateční stížnosti, uplatňující důvody zmatečnosti podle § 281, č. 
a 9 aj tr. ř., nelze přiznati úspěch. - - - -

Neopodstatněná jest hmotněprávní námitka, vznesená s 
§ 281, c ~ a) tr. ~., že ve zjištěném výroku stěžovatelově (B.), uelménén 
k ~poluobzalov~nemu A., >~ze J'0třeb~je drát takový, jak je v lese«, 
p~y shledah navod ke kraden Nenl zapotřebí aby byl dot6ený 
vyslovně formulován jako rozkaz, rada pouč~ní nebo pochvala 
tr. }.), n~brž s~ačí, že výrok osobou, již svědčil (totiž A.) mohl 
P?Jlman eko vyzva ke krádeži a že byl stěžovatelem skuteČně t<!k 
ne~. Obop, plyne z toho, že podle rOz sudkových zjištění dal tento 
?bzalov_anem~ A. sk~tečně podnět k odcizení drátěného pIetiva, o 
Jde, a ze obzalo;,any B. pak pletivo to převzal, věda, že bylO' v 
ukradeno., Za ,techto _okolností nalézací soud nepochybil, snleclal··1i 
v souzenem vyroku, trebas gramaticky nevyjadřuje výzvu 
podstatou návodu ke krádeži ve smyslu §§ 5 a 460 tr. z. ~ - -

Z lP'odn~tu této zmateční stížnosti přesvědčil se zrušovací soud, 
bylo trestmho:akona v nepmspěch obžalovaných nesprávně užito a 
Je rozsudek shzen zmatkem podle § 281, Č. 9 c) tr. ř. 

. Dílem ~ r,?zsu,dkových zjištění, dílem z procesních ,lc .. t"""'MH 
n~ch z p_~ube,hu tohoto řízení vyplývá, že .obžalovaní pr'Únesli slíha:né 
vyrolky pn svem odpovědném výslechu u okresního soudu dne 12 
1936, ~e se četnický strážmistr M. dověděl o těchto výrocích 
20; kv,:tna 1936 ~ že to~oto dn,e při svém svědeckém výslechu 
hl~SlI, ze bud~ ?bza~ovane pro vyroky na cti důtklivě stíhati a že 
JejIch potrestam. Dale plyne ze spisů, Že dne 23. května 1936 ' 
okresmho s~udu k přís_luš~t'? spisům přípis četnické stanice vP., 
tat_o .č~tmc~a stamce pred!ozlla zmocnění četnickéhO' strážmistra M. pro 
vereJneh~ zalobce k podání veřejné žaloby na A. a B. po rozumu § 14 
odsl. 5 zakona o ochraně cti. ' 

o Aniž,byli o?ž~l~vaní pro dotčené výroky před tím vyslechnuti anebo 
vu~ec nepk shham, podalo státní zastupitelství jemuž spisy k návrhu 
do:sly dne 14. června, 1 9360 obžal~bu na A. a B. až dne 23. listopadu 
1936" a ~o - nehled~~ k p.re,stupkum ~r~deže, pokud se týče spoluviny 
na kradezl - pro zlocm knveho obvmem podle § 209 tr. z., spáchaného 
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S()llzelnýrnl výroky obžalovaných o četnickém strážmistru M. Ani v tomto 
nh'alov.aClm spise, ani podle jediné rozhodného obsahu příslušného pro

hlavním přelíčení neprojevil veřejný žalobce vůli, stíhati ob
aspoň in eventum pro přestupek podle § 2, pokud se týče § 3 

o ochraně cti. O tom se nestala při hlavním přelíčení vůbec zmínka, 
bylo, aniž to bylo ostatně navrženo, výše uvedené zmocnění pře-

četnický strážmistr M. byl při hlavním'přelíčení slyšen jako s v ě
e k a udal podle protokolu o hlavním přelíčení jako ve, svém dřívějším 

,,;protOK'U1U, k čemuž připojil ještě údaje, obsažené v protokolu o hlavnim 

tu byl z dřívějšího protokolu opakoval návrh na potrestání 
"bŽ'llovallýc:ll pro souzené výroky - ve skutečnosti osvědčuje proto1kol 

hlavním přelíčení jen opakování úd a j ů (»udává jako na č. 1.16«) 
a nikoli návrhu - nešlo by o závěrečný návrh ve smyslu § 46, odst. 3 
tr. ř. a § 255 tr. ř., když!ě se takový návrh činí až po skončení průvod
ního řízení. Ostatně M. nebyl vůbec předvolán jako soukromý žalobce, 
nýbrž jako svědek, a při hlavním přeUčení nikterak neprojevil, že třebas 
in eventum, t. j. pro případ selhání vetejné obžaloby pro zločin podle 

209 tr. z. vznesené, vystupuje nebo hodlá vystupovati jako soukromý 
žalobce. Učinil sice, jak již uvedeno, v předběžném řízení trestní návrh, 

dodatečné předložení zmocnění pro veřejného žalobce dokazuje, že 
svůj záměr změnil a že stíhání svěřil veřejné obžalobě po rozumu § 14, 
odst. 5 zák. o ochraně cti. 

Ani napadený rozsudek neodsuzuje snad obžalované na žalobu 
soukromou, nýbrž na žalobu veřejnou, pokládaje se za oprávněna 
k tomu již tím, že četnický strážmistr M. zmocnil státní zastupitelství 

. podle § 14, odsl. 5 zákona Č. 108/1933 Sb. z. a n. ke stíhání ,obžalo
vaných veřejnou žalobou. 

Leč II tom tkví právě základní pochybení nalézacího soudu. Roz
sudek buduje zřejmě na předpisu § 262 tr. ř., podle něhož jest ovšem 
předmětem obžaloby konkretně určitý skutek a nikoliv určitá právnická 
kvalifikace tohoto skulku, a podle něhož je nejen práv,em, nýbrž povin
ností nalézacího soudu, aby zažalo,vaný skutek po stránce hmotně
právní přezkoumal samostatně a zcela nezávisle na údajích, obsažených 
v obžalobě, nejsa při tom vázán právním názorem žalobcovým. Leč 
rozsudek přehlíží, že tento postup je možný jen tehda, když i pro od
chylnou skutkovou podstatu, již nalézací soud spatřuje v zažalovaném 
skutku na rozdíl od právního posouzení skutkového děje obžalovacím 
~p;jsem, je dána potřebná žaloba, t. j. ona žaloba, jíž se vyžaduje ke 
stíhání právě oné skutkové podstaty soudem odchylně od stanoviska 

. obžalovacího spisu předpokládané. Rozsudek si tu zřejmě neuvědomuje 
zakladní rozdíl mezi čistou veřejnou žalobou, potřebnou a též posta
čující ke slíhání zločinu podle § 209 tr. Z'i a veřejnou žalobou se zmOC
něním, jíž se vyžaduje ke stíhání přestupků či přečinů podle zákona 
o ochraně cti, spáchaných proti osobám a za okolností, vyičených 
v § 14, odsl. 5 cit. zák. 

17 
" í 
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Stěžejní rozdíl mezi oběma těmito druhy veřejné obžaloby orc);O,o; 
se již v tom, že u čisté v,eřejné žaloby je nepochybně dominus 
řejný žalobce, kdežto v případech veřejné žaloby se zmocněním jest 
podle zá'kona o ochraně cti (§ 22) osoba, jíž přísluší 'právo 
uděliti, když tě tato osoba muže zmocnění s účinkem pro veřejného 
lobce závazným kdykoli odvolati, dokud soud první stolice ještě 
počal prohlašovati rozsudek. 

Zda v,eřejný žalobce hodlá svou obžalobu podati pro takovou 
kovou podstatu, již může stíhati toliko se zmocněním (§ 14, odst. 2 
5 cit. zák,), musí zřetelným způsO'bem vyjádřiti již proto, že je 
v takovém případě na soudu, aby zkoumal zákonné náležitosti a 
poklady zmocnění. 

Pokud jde zejména o otázku, zda veřejný žalobce stíhá čin bez 
tře by zmocnění podle jiného zákona než podle zákona o ochraně cti 
př. §§ 209, 3,12, tr. z. a pod.), nebo se zmocněním s hlediska § 14, 
záJkona o o.chraně cti, musí o tom v trestním řízení býti naprostá Jd'lIU"\ 
a jistota již proto,že poměr ke sbíhající se soukromé žalobě je 
dvou případech zcela různý. V případech § 17, odst. 2 zákona o ochr',ne 
cti je totiž, skončilo-li trestní řízení, zavedené na veř,ejnou žalobu, 
stavením nebo zprošťujícím rozsudkem, zásada konsumpce žaloby, a 
v širším rozsahu než stanoví § 363, Č. 2 tr. ř., prolomena do té míry, 
přes toto vyřízení veřejné žaloby muže ještě soukromá žaloba 
čin býti podána i tehdy, když lhUta, uv·edená v odst. 1 § 17 již "~,,,_ .. 'c 

ovšem za předpokladu ostatních podmínek ustanovení § 17, odst. 2; 
proti tomu stanoví § 21 zák. o ochraně cti pro případy veřejnožalobníbo 
stíhání činu s hlediska zmocňovacího deliktu podle § 14, odst. 5 prulom 
do zmíněné zásady konsumpce žaloby toliko pro případ, že bylo řízení 
zastaveno jen proto, že veřejný žalobce od stíhání upustil. Již tato zcela 
různá úprava poměru mezi veřejnou a soukromou žalobou dokazuje, že 
v řízení musí s naprostou jistotou býti zjevno, stíhá-li veřejný žalobce 
čin jen s hlediska § 14, odst. 5 zák. o ochraně cti nebo jen s hlediska 
jiného záJkona než zákona o o'chraně cti (§ 17, odst. 2 cit. zák.), nebo 
sice s posléz uvedeného hlediska, avšak aspoň in eventum též s hle
diska § 14, odst. S cit. ziťk, 

Aby byl mohl nalézací soud v souzeném případě, sl,eduje zásadu, 
vytčenou v § 262 tr.ř., uznati obžalované na veřejnou obžalobu vin
nými přestupkem podle § 3 zák. o ochr. cti ve smyslu § 14, odst. 5 téhož 
zákona, byl by musel veřejný žalobce aspoň při hlavním přelíčení po
dati onen eventuální návrh. na potrestání podle § 3 cit. zák., o němž se 
z111iňuje rozh. Č. 5607 Sb. n. s, Že žalobní lhůta pro takový eventuální 
návrh při hlavním přelíčení ještě běžela, plyne z oduvodnění právě ci
tovaného rozhodnutí zrušovacího soudu, jež tu netřeba reprodukovati, 
a k čemuž se jen ještě podotýká, že lhuta úvodem druhého odstavce 
§ 17 cit. zák. zmíněná by byla rovněž bývala zachována, kdyžtě ozná
mení pro souzené výroky, o nichž se uražená osoba dověděla dne 
2'0. května 1936 (totiž protokoly obžalovaných a protokol M. i se stíc 

hacím návrhem), došlo státníhe! zastupitelstvi, jak již nahoře uvedeno, 
již dne 14. června 1936, nehledíc k tomu, že jako den, kdy oznámení 
došlo soudu, platí dokonce již den 20. května 1936 (viz protokol Č. 1.16), 
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.' '. vše to veřejný žalobce aspoň při hlavním pře-
Neuči~il:l1, vsak f~1~ní návrh na potrestání ,pro přestupek ~odle ~ 3 

zmmeny eveu
l
_r i dříve záměr obžalované v uvedenem smeru 

a ~eprO]~Vl, ,~:,nko1i vztah mezi veřejným žalob~em, a ,zm,oc
ta~ze , scha~~6e/ nepředlo,žilo státní zastupitelstvl, ,t;ybrz cet
Jez p:;oe, veře'n' žalobce stíhal se zmocněním strazmlstra M. 

'~"ctvo. nelze nCl, ze ] Y , p'edložení onoho zmocnění sice oprav-
Proti němu pronesene. r , 't ku podle 

'výrOKY " 'ho žalobce stíhati obžalované ve smer~ ~res u~ , 
•• nV'''U vere]ne . 'k leč ani toto předloženi zmocnen!" a?1 ]e~lO pre-

Po~s~la~~~ ~~eilčení nenahrazuje je,št~ proje~ v~re]n~~ruz~W~~~: 
, 1 d' t h to zmocnění chce skutecne v uve enem s , 

na zak a e o o "'h žalobce za celého řízení nedošlo. Tlm, 
takovému projevu vetreJne ol obžalované vinnými přestupkem podle 

1, ací soud přes o uzna .. , ' d 'e 
na ez 'r l' ředpokládaje obžalobu, Jlz se vyza U] 

3 zák. o ochrane CI, my ne p § 14 odst S cit. zák. porušil zakon, 
stíhání útolku na č,est yo r07~mu okuď 'de ; otázku, zda tu je či není 

se týče nespravne ho uzd, p ,], d ("1 t kto rozsudek 
'kona potřebná. Nalezacl sou za 1~1" a , ' 

n",,"'U'U'~ za tk dl § 281 č 9 c) tr. ř. ]eJz obzalo'vam ve 
,,~ntrlěorá\'nlJn zma em po e.. V " 'k b 1 dl § 290 tr. ř. 

stížnosti sice neuplatmlI, k n~muz vsa, y,o po -=-_ 
,,;' Zll1m'"'o·cc'i "'úřední přihlížeti, jako by byl byval uplatňovan. -

čis. 5929. 

, , . ti' edpisu § 7 odst. 4 min. nař. 
Pouhé přechovávanl třaskavm pro, pr. "k . e 'ieh usehO'-

čís.95/1899~.~.~aJi!lýeh~=h,~~Z:~~~~~ iaJmysli § 3 
vání, nenaplnuJe Jeste. onO' re I , . 
zákona čls. 134/1885 r. z. " ' 

, §§ 2 a 3 zák Č 134/1885 ř. z. se nevztahUjI na traska-Ustanovem . • , 
viny, které jsou předmětem státmho monopolu. 

(Rozh. ze dne IS. června 1937, Zm II 2'26/37.) 

. , " o u d ]. ako soud zrušovací vyhověl zmateční stíž-
Ne] v y s S 1 S k . k 'h oudu jímž byl stěžovatel 

nosti obžal?vané!,~. do rozsudku ~a]s3 e zfk:na o' třaskavinách ze dne 
uznán ,vllln~~8re,cn~~~ ro~le Z~Šil 'napadený rozsudek jako zmatečný 
;7~r~~~t~:c nalé~a~ímu so~d~, aby ji opět projednal a o ní rozhodl. 

Duvody: 

Zmateční stížnosti, dovolávajíc~ se, d,uvodů zmatečnosti podle § 281, 
č. 4, 5, 9 a) tr. ř., nelze upříti opravnem. , 

. Na aden' rozsudek vychází po stránce skutkové z předpokladu, ze 
obžalo~aný Jakožto osoba v·edoucí technický dozor n~d stavbou, vodo
vodu uschoval v kanceláři své zaměstnavatelky, t. ]. !umy Ki,lresknoc 
a taÚ po dobu delší ro~bušky, o něž jde, a že v one kance an]a on 
sám, t~k i dozorce J, spavah. - --

17' 
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Po. stránce hmotněprávní nezáleží na tom, zda obstojí či 
stanovisko rozsudku, že se obžalovaný provinil proti předpisu 
~ař. ič'.,95/18~9 ř. z. a tím proti ustanovením §§ 2, 3 zák. Č. 
~', Z. liz lim, ze uschovával rozbušky na skladním místě, které 
uradem schváleno. Netřeba se s tímto názorem a s příslušnými 
kami zmateční stížnosti vypořádati, neboť nutno zajisté přisvědčiti 
zoru. nalé,zacího ~oudu, že zmí~ěná kancelář s~oužila. za uvedených okOl" 
nosÍl .obzal?vanemu I doz?r;' J. za ?yt, a ze tud,ž obžalovaný proti 
platnemu predplsu, spada]lclmu do ramce § 1 zákona o třaskavinách . 
trpěl, ba zařídil, aby se rozbušky uschovávaly v bytě dozorčího perso~ 
nalu (§ 7, odst. 4 min. nař. Č. 95/1899 ř. z.). 

Leč právem vytýká zmateční stížnost - a to zřejmě s hlediska 
zmatku nedostatku důvodů podle § 281, Č. 5 tr. ř. - vadnost rozsudko_ 
věho výroku o .tom, .že uv,edeným jednáním obžalovaného byly ohroženy 
majetek, zdravl a žiVOt druhého. Rozsudek zjišťuje v tomto směru že 
obzalovaný uschoval rozbušky v kanceláři pod skříní v plechové kra:bici 
že, tam.~p,áv.al i :' dozorcem J., .že tam docházeli i jini zaměstnanci firmy 
a ze zJlsteny zpusob uschovávaní rozbušek mohl míti za následek náhlý 
a předčasný výbuch. Pro posléz uvedené zjištění neuvádí rozsudek sku
tečně. sebe menšího důvodu. Bylo - po případě po slyšení znalce _' 
Zl!slih, jakými konkretními příčinami a událostmi mohlo vůbec k takému 
vybuchu v oné, kanceláři, sloužící dozorčímu personálu za byt, dojíti, 
a bylo pak uv~zovah, zd~ tak~~é příčiny. a události přicházejí za zjiště
nych okolnosli konkretmho pnpadu v uvahu. Jen v kli>dném případě 
?ylo by možno mluviti o tom, že tu byly IPo rozumu § 3 zák č. 134/1885 
r. z. okolnosti, jež jsou způsobilé přivoditi nebezpečí pro majetek, zdraví 
nebo ~~vot druhého. Pouhé zjištění, že v této místnosti, v níž přespávají 
dozorCI OS??y, 'pokud se týče do. níž mají přístup i jiní zaměstnanci, jsou 
!' o d s tk r I n I v pie c h o vek r a b I C I uschovány rozbušky je
JI5hž ~áI?lň o,statně vůbec nebyla zjištěna, zajisté nestačí k opoďstat
n~m ~averu, zet~ bylo ono :konkretní ne.bezpečí, jež má 1Istanovení § 3 
CIt. zak na myslI. Napade..ny rozsudkovy vyrok postrádá tudíž jakého
k?liv odůvodnění, ačk5'li je .r~zhodný pro řešení otázky, jde-Ii o pouhý 
iprestupek podle § 2, CIO preclll podle § 3 cit. zák.; záležíť rozdíl mezi 
těmito skutkovými podstatami právě v tom, zda ;činy uvedené Vi § 2 
cit. zák., jsou způsobilé nahoře uvedené právní statky' konkretně ~hro
ziti, čili nic. 

Bylo proto důvodné zmateční stížnosti, jejímiž ostatními vývody 
netřeba se již zabývati, za předpokladů § 5, odst. 1 zák Č. 3/1878 ř. z. 
ve zněni zák. č. 56/1935 Sb. z. a n. vyhověli již v sedění neveřejném 
a uznati, jak se stalo. 

y novém řízení bude však na nalézacím soudě, aby pře de vší m 
u~az~val, zda ;. ~ouzeném případě jde vůbec o třaskaviny ve smyslu 
zak. c. 134/188" r. z. Podle posledního odstavce § 1 tohoto záko·na ne .. 
vztahují se totiž ustanovení prvého odstavce tohoto paragrafu a tím ani 
§§ 2 a 3 cit. zák. na třaskaviny, tvořící předmět státního monopolu. 
Státní monopol výbušných látek byl znovu upraven zákonem č. 4141 
191 9 Sb. z. a n., podle jehož § 1 jsou předmětem zmíněného monopolu 
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jež budou nařízením za něj prohlášeny. Toto prohlášení se stalo 
vlaanlllll nařízeními ze dne 8. listopadu 192.0, čís. 615 Sb. z. a n. a ze 
dne 30. května 1922, Č. 166 Sb. z. a n., jimiž byl rozsah ustanoV'ení 
§§ 1 až 3 zak. o třaskavinách zúžen a obmezen na ony výbušné látky, 
jež nejsoU ani podle těchto vládních nařízení, ani !-odle případných dal
ších nařízení, na něž poukazuje bod 8 prvého odstavce prve citovaného 
vládního nařízení, předmětem státního monopolu. 

Bude proto na nalézacím soudu, aby především zjistil, jaká látka 
tvoří náplň rozbušek, jejichž vadné přechovávání se obžalovanému 
klade za vinu, a aby na základě zjištění v těchto směrech uvažoval Dtom, 
jsou-li dotčené rozbušky předmětem státního monopolu a tím vyloučeny 

. z dosahu ustanovení §§ 1 až 3 zákona o třaskavinách, čili nic (viz rozh. 
čís. 3961 Sb. n. s.). V kladném připadě bude ovšem na nalézacím soudu, 
aby věc posoudil s hlediska ustanoveni § 431 tr. zák., vyžadujícího arci 
rovněž konkretního nebezpečí pro právni statky, o něž jde. 

čis. 5930. 

PsyohopatiČllosť prejavujúca sa v mravnej menejcennosti a vo sklone 
kU zločinnosti nie je sŤavom, aký predpokladá § 76 tr. zák. 

Vyhrážal-Ii vinnik orgánu vrchnosti vraždou preto, aby ho prinútil 
k rozhodnutiu, ktorým by vinn/k dosiahol majetkového prospechu (pod
pory v nezamestnanosti), treba jeho čin kvalifikovať v smysle § 95 
tr. zák. za zločin vydieračstva podl'a §§ 350, 353, čís. 1 tr. zák. 

(Rozh. ZD dňa 15. júna 1937, Zrn III 294/37.) 

Na j v y Š š í s úd v trestnej veci proti A., obžalovanému z pokusu 
dvojnásobného zl06n1l vydieračstva, zami'elol' zmatočnú sťaž,nos,ť ob
žal1ovaného; vyho,vel vš;ak zmaločnej sťažn,osti verejného žalobou, po
kj.a,l' bo,la založená na d6vode zmiito'čnosti pod!'a § 385, ČÍS. 1 b) tr. 
por., zrušil rozsudok odvolacieho súdu pod!'a § 33, odst. 1 por. nov. 
vovýroku o kvalifikácii tr,estných činov obžalovaného jednak za zločin 
násil;a proti orgánu vrchnosti pocl!'a § 4, odst. 2 a § 6, odst. 2 zák. čl. 
XL:1914, jednak za prečin násHia proti orgánu vrchnosti pod!'a § 4, 
odst. 2 tohože zákona a kvali!ikov«l zistené činy ohžalo'vaného ako 
pOlkus dvojnásobného zločinu vydierač'slva pod!'a §§ 65, 35.0, 353, čIs. 1 
tr. zák. 

Z dóvodov: 

Zmatok pod!'a §385, čís. 1 c) tr. ,po uplatňuje obžalovaný preto 
že vrchný súd h!'adi'ac na posudok zna-l'co-v-Iekárov, podaný v i!ných 
trestných veciach o j'eho duševnej menejcennosti, a hl'adiac na šetrenie 
konané vojenskými úradmi pri jeho prepustení z vojenského svazku, ne
spoznal u neho d6vod vyl'llóujúci z«hájenie trestného pokraóov«nia alebo 
(res(nosf. 
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Zmatočná sťažmosť je bezzákladná. Odv'olací súd so zretel'om k 
sudku znalcov-lekMov podanému va veci B 414/23 kra:iského súdu 
o du'ševnom stav·e obžalovaného a, h!'adi,ac na posudok 
ustavu pre choroby nervové a duševné z roku 1932, pod!'a ktorého 
žal,ovan.ý j e le n osobou. psychopatiakou, mravne menej wnnou', 
j:aví sklon ku zločinnosti, ale nie úplne n e p r íč e t n o u, správne 
s,pel k záveru, ž·e u rueho ni<e! dóvodu vyl-llčujúceho zaJhájenie trestnéh,,' 
p·okračovania alebo trestnosť. Bola pr·eto zmatočná sťažnosť obžalova_ 
ného jako bezpodstatná zamietnutá podl!'a odst. 1 § 36 por. nov. 

Naproti tomu ne!'ze odopreť oprávnenie zmiitočnej ·s,fažnosti 
ného žalobcu. v časti uplatňujúcej dóvod zmato,čnos!i pod,!'a § 
čís. 1 lb) tr. p. a domá!hajúcej sa kvalifikácie činov obžalovaného 
po'kusu dvojnásobného zločinu vydi,eračstva podl'a §§ 65, 350, 
čis. 1 tr. z. 

Vrchný súd prija,l za zistený tenž-e skutkový stav jako súd prvej 
stolice, pod!'a ktorého obžalovaný ,jedn,ak dňa 12. marca 1936 a jednaK 
dňa 14. ma'rca 1936 prišiel do úmdu sprostredko'late!'ne prác.e, kde žia- . 
dal predsedu jej sociál,neho oddelenia o podporu, a keď ten mu ozná_ 
mil, že podl'a zákona nároku na podporu nemá, p ret o, aby ho 
p ri n ú t i I k P o uk á z a n i II mu pod por y, v oboch prí'Padoch 
'Použil vyhrážok uvedených vo výroloovej ča<sti rozsudku. súdu prvej 
stolice. 

Z týchto zi~tených skutočnosti dovodil odvolací ,úd, že hl'adiac na 
to, že poškodeného jako ,predsedu verejn-ej mestskej sprostredko-vate!'ne 
práce, vykonávajúceho z poverenia vr-chnos'ti úkony verej<nej správy 
spmstredkovaním práce nezarnestnaným, t",ha pova_žO'vať za orgán 
vrchnos,ti v smysle § 1 zák. čl. XL:1914 (správne podl'a § 5 cit. zák.), 
treba činruosť obžalovanéh-o- ;proti nemu podniknu tú posuidzovať pod!'a 
ustanovení o ochrane orgánov vrchnosti aso zretel'om k tomukvalifi.
koval činy obžalovaného jedmk ja<ko úočin podl'a § 4, odst. 2 a §6, . 
odst. 2 zák. čl. XL:1914 a jednak 1:",1<0 prečin podl'a § 4, odSlt. 2 cit. 
zák. čl., majúc za to, že obžal'o-vaný použil nebezpečných vyhrážok, 
alebo i zhrane pmti po_škodienému pri výkone jeho povol.ania preto, aby 
ho nútil k čineniu. -

Tomuto názoru odvolacieho súdu nel'ze prisvedčiť. Je sÍCe správny 
názor odvo1<acieho súdu, že poškodený ako predseda verejnej mestskej 
spmstredkovatel'ne prác.e, vykonávajúci z poverenia vrchnosti úkony 
verejnej správy sprostredkovariím prác.e nezarnestnaným, je orgánom 
verejnej správy, neni však správne, že by činy obžalovaného so zrete
l'om tiež k iným skutOČlJostiam, než -ktoTé nap!.ňujú len skutko-vú pod~ 
statu trestných č1nov podYa záJk. čl. XL:1914, nemohly vyč'erpávať skut
kovú podstatu trestnýoh činov prísnejšie trestných. 

Skutková podstata násilia proti orgánu vrchno'sti je vyčerpaná okrem 
iných už tým, že pachate!' pri výkone povola<nia, ktorý je po práve, 
núti orgán vrchnosti-, k takému opatreniu, ktoré vyplýva z jeho povo
lania. Tot·o opatrenie však mMe byť i také, ktoré neni spojené s ma-
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prospechom, ktorý pachatel' chce bezprávnym sp6sobom vy-
útiť. však kona<nie pachatel'ovo smeruJe okrem toho, aby 

n achate!' násilím aleho hro7Jbou nútil orgán vrchnosti k nejakému' opa
'lreniu tiež k dosiahnutiu majetko'lého prospechu. jeho aleho iného, vy
bočU'j~ už z rámca skutkovej podstaty násj.jja proti orgánu vrchnosti, 
leM pristupuje tu ďalšia náJležitosť k n·ej nepatriaca, ta,kže jeho ko
nani'e zakl<adá i -skulkovú podstatu vyd-ieračstva. Keďže v súdenom prí
pade vyhrážal obžalovaný, chcejúc si bezprávne v}'núUť priznanie pod
pory, poškodenému vražd-ou, je tll' daný kvalifikovaný prípad vydi'erač
stva podľa § 353, čís. I tr. z., ktorý, i keď lMo len o pokus, je ~prísnejšie 
trestný než zločin podl'a § 4, odst. 2 a §, 6, odst. 2 zák. čl. XL:1914, 
resp. prečin pod:)'.a § 4, odst. 2 cit. zák. čl. Ponevitč zi.stené činy obža
lovaného vykazujú náležitosti niekn prečinu pO:ďľa § 4, od-sl. 2, resp. 
zločinu poďľa § 6, odst. 2 zák. čl. XL: 1914, ale a,j zločinu podľa §§ 350, 
353, čís. 1 tr. zák., ho,lo v smysk § 95 tr. zák. twba užit' .onoho usta
novenia, ktoré stanoví najt'ažší' druh trestu. Preto sa mýlil vrchný súd, 
keď v činochoMalovaného spozu"l len skutkovú podstatu prečinu a 
zlo-činu násil'ia pro,ti orgánu vrchnosti, a zavinil tak zmatok podl'a 

. § 385, čís. 1 h) tr. p. 

čis.5931. 

Skutková podstata přečinu podle § 38 zákona čís. 107/1933 Sb. 
z. a n. . 

úmyslně jedná podle této stati zákona, kdo je si vědom, že maří 
svou činnost! uspokojení majitele obilního zástavního listu z obili v něm 
označeného; nevyžaduje se pachatelův úmysl věřitele poškoditi nebo 
připraviti ho vůbec o možnost dojiti uspokojení. 

(Rozh. ze dne 17. června 1937, Zm I 1318/36.) 

N e j vy Š š í s -o u d jako- soud zrušo-vací vyhověl zmateční stlž
llosti státního za:stupitel!stvíl do rozsudku krajského soudu, jímž byl ob
žalovanlÝ podle § 259, čís. 2 tr. ř. zproštěn obžaloby pro přečin podle 
§ 38 zák. čís. 107/1933 Sb. z. a n., zrušil napadený rozsudek jaJko zma
tečný a vráHl věc nalézadmu soudu, by o ní znovu jednal a znovu 
rozhodl. 

D ů vod y: 

Stížnosti, uplatňující důvod! zmatečnosti podle čís. 9a) § 281 tr. ř., 
nutno přisvědčiti. 

Podl,e zjištění nalézacíhosoudu zavázal s·e obžalovaný vysta'lel1Jím 
obilního z~stavního listu ze dn'e 5. prosince 1933, že zaplatí Hospodář
skému družstvu v N. zápůjčku 9.600 Kč ke dni 5. bř,ezna 1934, a zřídil 
tímto zástavním listem jmenovanému věříteli zástavní právo ke 120 q 
pšenice. Obžalovaný nesplatil peníze v den splatnosti obilního zástav
ního listu, - t",kže zástavní, l,i'st by!. pro testován a pohledávka družstva 
byla žalována, -- a obilí, k němuž zřídil zástavu, v době soudního vy
máhámí pohl,edávky již nemR 
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Rozsudek zprošťuje obžalovaného ;pro nedostatek úmysl, 
U'sp?kojení věřIt:,le, kterýžto závěr odůvodňuje zjištěn,ím, že u , 
pou~11 zastaveneho obilí k náhrad:nímu osetí svých poln,osf ' 
ktere z~rzllQ,~ tehdejší zi~ě, a že v roce 19'34, t. j. v rooe S~li~~ě 
z naseteho dnve zastaveneho zrna a v po'zděJ'ším roce byla v k .. 
lova'h ,I'k' . d ' rajl, ne 'O ve I: a· neuro a', takze nemohl svůj závazek spln'f 
vaného výtěžku žní. I I Z 

, R0.z'8u~ek správně :-,vádí, že přeči;n, o který jde, je deliktem uu'w';m,n, 
ze ~yz~duje.na strane pachatele umysl zmařiti uspokojení 
'spra~ne majitele zástavního Ustu obilního. Než okolnosti, na 
mchz rozsudek vylou'čil úmysl, o který jde, nemohou při správné 
kladu ~sta?o,ve~í ~ ~8 zák. Č. 107;11933 Sb. z. a n. a § 1 tr. záJk. ~ 
statmlI zmmeny zaver rozsudkový, jemuž proto vytýká stížnost nriivp"; 
vadnost. 

Podstata trestné činnosti uvedené v § 38 cit. zák. spočívá 
pa~h>~tel n~kládá bezprávně zastaveným obiUm, takže odním~ " 
o?llmho zastavmh,o listu prostřeelek k jeho uspokoj;ení. Prohla'šu' 
zakon .za trestnou čm?ost odst~a~ěni, po,Š'k~zení, mi'čení a neopráv~ěné 
z~lzen! z a ~ t a ven e ho o bili', po,skytu]e majiteli obilního 
mho h~tu za~one~chrán.~ný nárok, aby došel uspokojení právě ze 
s.taveneho 'precl?'~t,:, tudlz z onoho -určitého, obilí, na něž si vvst,vr,o 
hstu opatnl zapujcku a ke kterému zřídil zástavní právo l'k 
č. 107/~9>33. Sb. z. a .n.), jež je Mnačeno v obilním listu zástavní~ac~ 
d~ mnozstvl,. dmhu, j~kosy podle bmsocvních usancí nebo hekto,Htmvé 
v~hy (§ 2, ;PI,sm. c) CIt. zak.) spolu s ozna,čením, kde je umí'stěno (§ 2 
pISn; .. f). Zakon (§4, odst. 4) ~akazu:j'e výstavd obilního listu toto. obiI! 
ZCIZI:I r;ebo zbaVIli> se jeho drzby, dokud není pohI-edávka uspokojena 
Zmare'mm uspoko'jení má tudíž zákon zřejmé na mysli nemožno,st us o· 
kOjení z obilí uvedeného v Hstu a 'Staví tudíž pod trestní sankci zmafen: 
k?nlkretní-h-D u'~p,:kojen& z určitého ma,jetku, tedy nikoliv u,spOkOj,en: 
v?bec. TutO' n.alezltost nevyža,duje podle ustálené ju:dikatury zrušova
clho s<:~du an; ustan~ven~ § 1 zákona o maření exekuce z 25. května 
~.8183, CIS: !8 r. z., Jez ma za předmět mvněž zmařeni, uspokojení vě
:Itd~,.ste]'n; jako, ustanovení' § 38 zák. čís. 107/1003 Sb. z. a n., které 
je ~U~I p~v~n;u .zakon:.rr: zvlá~!ním~ ježto)e obmezen,o na ochranu uspo
kOJen,1 ,1!a.roku j~n, urcI~ych ven~el~ (majiteJ.ů obilních zástavních listů) 
a z U;CIteho prave rr:~je~ku, dlU'Zlli'kova (obHí, zastaveného, obilním zá
staV?l,m bstem), a pn ne~z se dal.e ,nevYžaduje, aby činnost byla v -
k?~ana za e~eku~: v;,dene neb aspon hroz.íd; jeť předmět USPokOje~í 
ven.telov.a urce.n jlZ 'Pre~em tím, že je dán do zástavy dlužníkem vysta
venIm zastavmh-O obllmho listu, a právo n,a (výhradné pokud s ť č 

přednos~ní) ~spok?j~ní trestní sankcí § 38 zák. čís. 107/193·3 ~b: : 
a n .. chr~nene zar~-cuje zakon majiteli zástavního listu již smluvním zří
zenIm zastavy, mknh teprve nabytím soudcovského práva zástavního. 

. ]estliž.e pak skutková pDdstata souzeného přečínu nepředpokládá po 
objektlvnI strance zmenšení jmění výstavce zást<rvnihD listu ob-Hního 
nebo dokonce takovou změnu v jeho majet-ku, kterou by bylo. uspokojení 
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majitele zástavního listu vůbec znemoznenD a způsobena mu 
'koda ztrátou možnosti dosí-ci uspokojení, není ani pO" subjektivní 

.... ,.óns!ce třeba úmyslu k tomuto výsledlkusměřujíCÍlho. Stačí naopak úmysl 
<_""",tJ uspokoj,ení ze ~astav~néh~ obili sa~lého, tedy ;ou cestDu! kterou 

_ výstavce zastavmho I'lstu ohl,lmho - nabldl maJIteli tohoto 
"G1UL'''''zřídi-V mu právě k zajištění, uspokojení- jeho nároku tuto zá,stavu. 

úmyslně pak jedná ve smyslu § 38 cit. zák. a § 1 tr. zák., kdo je si 
(. v'ěd()m, že SVOll činnDstí m\1ří uspokojeni majitele zástavního listu obil

NeU!.eL! na pohnutce nebo snad na, konečném účelu tento výsledek 

TentO' výklad zákona neměl zřejmě prvý soucl lla zřeteli, vyloučiv 
na základě oněch okolno,sti úmysl předpDkládaný ustanovenim § 38 zák. 
č 107/1933 Sb. z. a n. I zasetí obi-U, byť I na vlastních pozemcích, je 
»~dslraněním« ve smyslu cit. záJk. ustanovení, neb,)ť zasetím se spojuje 
obilí s pozemkem a stává se součástí nemovité věci (§ 295 obč. zák.), 
takže se jim pozbývá vl;1stnidví i držby k němu jakDžto k samostatné 
věci a zaniká tak př.edmět zástavy a předmět uspDkojení, z něhož měl 
majitel zástavního listu obilního zákonem chráněný nárDk. Tím, že ob
žalDvaný zastavené obHl od,stranil, použiv ho. k setbě, bylo podIe tohO', 
CO bylo uvedeno, nepochybně zmařeno uspokojení majitele zástavního 

listu obilního. 
Okolnost ro~sudkem uváděná, že oMalovaný použil zastaveného 

obili k osetí pOlil, ježto mll' zmrzlo přes zimu zaseté již ohilí, mllže při
cházeti v Í>vahu jen jako pohnutka, ze které se obžalovaný odhodlal 
zmařiti uspokDjení majitele zást<rvni'ho Hstu obilního a která je pro po
sDuzení činu nerozh'odná. ObžalDvaného nemllž.e zbaviti vi-ny ani další 
DkDlnost jim tvrzená, ž.e by byl Jinak musel necha1i pole ladiem, a že 
tudí,ž Ddstranil- zabavené obilí, aby pDle byla využita. Z oďůvodnéni rDZ .. 

sudku není patrno, vyohází-li také z této obhajoby, již reprodukuje. 
Obhajobou právě uvedenou tvrzený střet zájmu Dbl:aliovaného ma do
sažení výnosu ze statku Dbdělitním polí a z"jmu majitele z,"stavního 
jistu obilního na uspokojení z výtěžku prDdeje zahacveného obil" a jemu 
od\Joví>Ó'ajíd povinnos,t obžal'Ovaného mohl by přivoditi beztrestnost 
obžalovaného jen za podm1nek § 2, pí,sm. g) tr. z"k. Stav nouze (ne
DdDlatelného donucení), jaký má na mysli právě dtocvané zákonné usta
novení, nebyl však nejen rozsudkem zjištěn, nýbrž ani tvrzenDbžalo
vaným samým, }enž nebyl s to, aby udal nějaké bezprostřední hrozící 
nebezpečí, a není dán již proto, že použití právě onoho obilí, které bylo 
zastaven,o, a tím spáchání trestného činu, o který jde, nebylo, jak pl'Yne 
z povahy věci, aniž tato okolnDst potřebovala dalšího, d.ůkazu, jiedinou 
možností a výchDd.iskem, aby si obžal'Ůvaný opatřil U«ohDval,) výnos 
z poli, na kterýoh mu zmrzl'o v zimě obili, znovu obdělánim jich na jaře 
jiným způsobem, ať už osetím obilím téhož druhu jinde opatřeným neb 
os'etím či osázením jinými plodinami. Nejde-lí pak o stav nouze, může 
přicházeti okolnost, že obžalovaný odstranil obilí pwto, aby jeho pole 
nezůstal'a nevyužita, čimž by utrpě! hospo>ó"řskou ztrátu - v úvahu 
jen jakO' konečný účel, jejž snad sledoval obžalovaný, a který nevylu-
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čuje úmysl zmařiti li'spokojení majitele zástavního listu obilního a 
voditi tak výsledek s' hlediska § 38 zák. Č. 107/1933 Sb. z. a n. 
važný jakožto prostředek k dosažení právě uvedeného konečného 

Poněv"dž z:ikon poskytuj:e majiteli zástavního listu ohilního 
aby byl uspokojen právě ze zastaveného obnl a včas, t. j. nejdéle v 
kdy po splatnosti zástavního Hstu zakročí o nucený prodej 
obilí podl'e předpisů exekučního ř:idu (§ 9 zák.), níkoli v době 7,,/;"1''':, 
na hbovůli dlužníkově, n,emůže obžalovaného zbaviti viny, 
od'straněním obilí zmařil uspokojení' majítele z"stavního listu, jeho 
poklad, že zaplatí pohledávku, na niž vystavil obilní zástavní 
skl';zně docí,lené zasetím zastaveného obilí, tedy jednak z majetku 
n-ež který byl předmětem zástavy, a v době pozdější, než v 
oprávněný docíliti uspokojení, kdyby nebylo závadné ďisposice 
l'Ovaného. Tímto odůvodněním i dalším, že totiž obžalovanému nebylo 
možno splniti závazek z obilního zástavní'ho listu, ježto nastala v roce 
1934 a 1935 v jeho kra'ji značná neúroda, vyluču}e rozsudek 
úmysl -obžalovaného připraviti majitele zástavního listu o jeho 
nebo způ-sobiti mu škodu, kterýžto zlý úmysl skutková podstata 
zeného pfečinu nevyžaduje. 

Je tudíž zjevno, že rozsudek, zprošťujíd obžal'ovaného na 
skutečností, které nemohou ~podstatniti při správném výkladu z"kon-a 
beztrestnost zjištěného skutku, spočívá na nesprávném právním posou
zení subjektivni skutkové podstaty přečinu podle § 38 zák. čís. 107/ 
1933 Sb. z. a n. a trpí' tak uplatněným zmatkem podle ds. 9 a) 
§ 281 tr. ř. 

Bylo(} již nahoře dov'ozeno', ~e jsou d:iny v jednání obža],ovaného 
objektivní pojmové znaky souzenéh.o tr'estného či'nu. I když se přihlédne 
k~ tvrzení ,obžalovaného, že v: skutečnosti za·staveno bylo jen 80--90 q 
psemce, mlsto' 12.0 q, uv~denych. v. obiln,i'm zá~tavním listě, a i kdyby 
pohledavka prvmho maJltel'e obdmho zastavmho lrstu Ho'spodMského 
?ružstva v N. činila, jak tvrdil obžalovaný, jen 8.000 Kč, přesahuj-e 
skoda nhleclem k tomu, že ohžalovaný odstrani.] všechno zasta,veně 
obili, jehož hodnotu sám oceňuje na 8.000-10.000 Kč, částku 2.000 Kč 
postačující ke kvalifikaci činu jako přečinu. ' 

, O~?lnos!i r,?zs~dke.m zjištěné, a o~žalovaným samým dozna,né na
pln~Jl, 1 ~ubJ~k!lvm str~n~u tr:stneho.ci~u.' ? který jde. Obžalovaný ne
~oplra, ze vedel v dobe cmu, ze na oOlh, Jez odstranil, vystavi'] zástavní 
lIst obi~nil a, tak je za-sta,vi!. majiteli tohoto listu. Uváděje jen, že by! 
v mylnem preclpokladu, ze Je trestno pouze zcizení zastaveného obiU 
nikoli jeho použiti k provozu hospodářství, připustil řečené věelomí: 
~řed:poklad je,ho, .že je dovol,en? obilí spo-Hebovati k ho-spodářským 
učelum vlastmm, Je omylem pravlllm, který Je výsledkem n'eznalosti 
trestního ustanovení zákona čís. 107/1933 Sb. z. a n., kterýžto zákon 
staví vedle neoprávněného zcizení pod trestní sankci i odstranění zasta
veného obilí. Om)'1 o ustanoven:í trestního zákona nemúže ,obžalovaného' 
v~hled,em k před'pi,su §§ 3, 233 tr.zák; omluviti. Obžalovaný musel si 
bylI uz z povahy veel a vzhl-edem ke svemu vzdělání a postavení vědom, 
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t
. obi-N J'e od'straňuje odnímá z do-sahu majitele zástavní-ho 

íe zase 1m ' b k "1 ' ta y obža :. bilního a znemožňuje mu tak, a y se u,spo OJI ze zas. v. -
hstunSm smluv1l1ě poskytnuté k zajištění a event. uspokOlenI m"Jlkl~ 
lova Y zástavn,ho listu. Rozhodl-li se přes toto vědomí ?d.stramlI obdl 

, I ,l' z l'akékol:iv pohnutky - l'ednal v úmyslu zmanlI uspokolenI 
nec 1 ' . t t' I . ~ 'j(ele zástavního listu obilního. Toto zmarem a en o, umys nem vx-

mal tím, že měl ještě jiný majetek a že .b~l;a Pshled:,vka Hospod~r~ 
družstva zavtělena - a to, J:ak vyplyva z vypoy.,:d: K., exekucno 

~ na kn,ihovn.ím majetku obžalovan:ého. I k,dyby se zal~stem st~:o v p~
'adi skýtajídm jistotu, jak tvrdí obzalovany, byla by, tml vy!oucen:, l;,n 
r "o,st trval'é skody a ,poškozovacího úmyslu, ktery nepatn k naleZl-
mozn 'h ,,. tostem skutkové podstaty souzene o precl'llu. - -- - -

čis. 5932. 

Kandidátní listiny, jež nebyly tištěny podl~ § 25, ods~. 2. zákona 
čís. 75/1919 Sb. z. a n. písmem téhož druhu, Jsou »nespravne« p-odle 
§ 68 I, čís. 2 tohotO' zákona. - o v • 

Neznalosti předpisu § 25 cit. zákona se pachatel nemuze omlO'uvatt 

, (§§ 3, 233 tr. zák.). 
(Rozh. ze dne 18. června 1937, Zrn I 329/37.) 

N 
. v y Š š í s o u d jako soud zmšovaci vyhověl zmatečni stí'žnosti 

., e J k h diu'" b r ob' alo státního zastupitelství- dú ,rozsudku kraj~ ,é; :0 sSll' -, ]lmz y I,. ; .z ,', -
vaní A. a B. podle § 259, Č. 2 tr. ř. zpwstem obzaloby pro p'recl'll podl~ 
§ 68 zákona ze dne 31. ~edna 1~'19: č .. 7~ Sb. z. a?, zmsll napadeny 
rozsudek a uznal oba obzi>lovane vm;nyml podle obzal1oby. 

Z d ů vod ů: 

Ve zjištěném skutku obou obžalovaných, že totiž A. jako starosta 
obce a '80. jako ředitel městského úřadu dalI koncern lIstopad~- 1936. v. M; 
k obecním vol-Mm vypsaným na den 6. prOSInce v~lls~noull kand~datnI 
listinu české volební skupiny latinkou, kandldatm hsllny, n~m~,c
kých stran švabachem, byť i jinak . veškeré kandldat~l, hshny 
byly tištěny ve stejné úpravě, a ,že,.dah. pa~ t)lto, kan.clldatm hstm~ 
rozděliti shledává nalézací soud nalezltosll oblekhvm stranky sku,tkorve 
podstaty přečinu podle § 68 zák. ze dne 31. ledna 191~, ČíIS. 7,5 Sb. z. 
a n., správně usoudiv, že latinka a švabach (fraktum) neJsou P ď sm e m 
té h o ž d r u h u ve smyslu § 25, odst. 2 cit. zák. Rozsudek osvobo,:u1e 

však oba obžalované od obžal'oby z přečinu podle § 68, odst. 1.: :: 2 
zák. čís. 75/1919 Sb. z. a n. pr~ neds~tatek ~ku;tko~é podstaty p:ecl'll~ 
po stránce subjektivní. Dovo;zu,le, z u.cel~ .. predpl~u ? shodne upra:e 
kandid-átních listin a z rozhodnu'Í1 nelvysslho .sprawmho soudu, vyda
ných v r. 1930 s hlediska upl'atňsrvaných nám!t~k 'Proti v~lbám, pokud 
závady na kandidátkáoh při volbach mohly mlh vhv ,~a vysledtek v?!e~ 
a zda případnými vadami b~la svo~oda, čis.tot~ a ta]'nost volby vazn~ 
porušena, že o zákonném pOjmu ».p~-s:nem tehoz d:ruhu« mohou nastat! 
pochybnosti a že obžalovaní mohh pz samr o sobe pochybovalI o tom, 
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zda použití dvojitého písma na kandidátních listinách je zákonem 
kázáno; z okolnosti, že podle sdělení okresního hejtmana dohlédací 
by v dotčeném případě nesprávnost kandidátnkh listin nemohl· 
a že tudíž i právník je co do výkladu §§ 25 a 68 obec. vol. ř. 
u~uzuje rozsudek, že u l·aiků nemůže býti co do subjektivni stránky 
UZltO tak přísného měřítka, kdyžtě přečin podle § 68 obec. vol. ř .. 
pouhým deliktem z nepo,slušn:osti, neboť zákon mlu-ví tu O· zlém 
nebo hrubé nedbalosti a obě tyto zickonné náležitosti subjektivnÍ" 
nutno prý vztahovati též lna výkl>ad zákona. Nalézací soud . " 
v jednání obžalovaných zl,ý úmysl a nedospěl ani ku přes'věd.č·ení 
vzhledem k pochybn.ostem co do výkl'adu zákona byli si obžalovaní' 
domi toho, že porušují svým jednáním zákon. 
• Zn;ateč~í. stížnost státn:iho zastupitelství vytýká právem 
ze oduvodnu]e osvobozeni obžalovaných jejich právním Olflvl'"m, 
nemů~e býti d'Úvodem pro trestnost čínu omluvným. 
trestnl norma § 68, odst. I, Č. 2 zák. ds. 75/1919 Sb. z. a n. k 
P?j~1U .,,?esprávné ~~m?idátmí Hstiny« předpisu § 25 téhož Ldlwrla 
C,1n;-\or Jej ,takto souc",str skutk?vé P?ds,taty trestného činu, n·eni omyl 
obzal1ovanych omyl.em skutko,vym, nybrz Jde u mch o právní ne7Jnalost 
nebo m~l:n~ :,ýklaJd zákona co do těch náležitostí, j.imďž kandidátní lis-' 
hny ma]1 bylI vybaveny. Neznalostí zákona nemůž·e se podle II 233 tr. z. 
pachatel trestných skutků, jež nejen podle trestního zákona z 'roku 1852 
~ý;brž též podle pozdě'jškh trestníoh ustanovení za přečin jsou prohlá~ 
seny, on;louvati, zejmé~a j~e~li o přesto~poenÍ ~~láštníoh zařízení, jež 
podl'e,S'v~ho stao~u".z",mestnam ~ebo pomem zn,atr Jest povinen. Obža
lO'van·; ,::sak,.svuj cm n~znalosh .z.akona ani neomlou.vali. Přizna.Ji vý. 
slo.vITe, ze z~k?n zn ah. Ze p~.k mel: ~o~hybno~ti ? správnosti svéb-o po
stupu, ~yplrv~ z r?zsud~ove~? zjlstem, obsazeneho v reprodukci jejich 
z~dIP:ov.ld~nr, ze. puvod~ne melt smb-u dáti vytisknouti všechny kandi
datm hstmy l'atmko'U, ze k tomu' n,edošlo jen z důvodu, že tiskárna ne
?yla. do;tatečně. zás?henavětším počtem potřebných tiskových typů, a 
~e SI predlen; ~Jednavah J1'stotu" zda pro. odlišnost tisku a zamýšlenou 
upravu kandldatek nebudou čl'Oeny proh volbě nějaké námitky. Při 
to,;,t? zjiš~ěném s,tavu, vyplynul-.o jejich přestoupení zákona, jejž co do 
~n,e.m z.nah a ]e·~z svym predplsem o nezbytnosti ti'sku kandidátních 
hstl~ pl.sm~,? n~]en stejné velikosti, nýbrž i téhož druhu je jednoznačný, 
z Jejwh uvazeneho w~hodnutí nedbati přesně zákonného příkazu a jeví 
se takto znaky sk-utku zúmyslně spách·",ného. 

čis. 5933. 

Zákon m~ v § 310, odst. 2 tr, zák, na mysli len také zamestuanie 
k vykonávaruu ktorého sa vyžaduje zvláštna spósobilosť odborná zna~ 
1~, alebo úradl!é op~ávnenie, tedy také zamestnanie, kt~ré je nejakým 
sposoborn pod uradnym dozorO!11. Nespadá sem obsluha stroja továrC 

nym robtuikom. 

(Rozh. zo dňa 18. júna 1937, Zm III 296/37.) 
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Na' v Y š š í s ú d v treslnej. vee; pr0,H. A., obžal~vanému z. pr.ečin~ 4 310 tr. Z., vyhovel zmatočneJ s.lwZfi'osh Z d'ovodu, zmatocnoslI 
" •. nrt', a § 385 čÍ's. 1 b) tr. p. uplatnenej a v smysle § 33, odst. ,I por. 

. šil r~zsudky oboch súdov nižší·ch stolic vo výroku, ktorym bol 
''''<T."zyručin obžalovaného kvalifikovaný aj podl'a 2. odst. § 310 tr. Z., 

túto kvaHfikáciu pomil1ul. 
Z dóvodov: 

Nižšie súdy zi.stily, že obžalovaný, súc zodpovedný. za ob~luhu a 
. d . I·.e stroJ'a proti príkazu mw danému trpel, ",by poskodena samo-

na "n ' , . kt .' ťhl y. . bez vedomia di.e10vedúceho konala onu pracu, pn orej JU s I a 
vohne

d
. a že to trpel' .prez to že poškodená predtým nikdy nekonala 

o'eo a . '". d' l' .". 'd • 
tMo vačši,,' opatrn.osť v~žac\ujúc.u. pracu; z.!shly a ej ~lzsle su y, z~ 
obžalov",ný sa po. cas prace vzdl.ahl .od stroJ." bez. to~o, ze b} bol pred 
tým podYa d'",ného mu prík"'zu stroJ zast",vII, a ze uraz poskodenej sa 
tal práve po· čas j·eha vzdialenia. 

s pokiaY nižšie súdy kva\.ifikovaly či>n obžalovaného podYa 2. odst. 
§ 310 tr. z., zapričinily tým zmatok podra § 385, čís., 1 b) tr.p., a pr~to 
zmatočnej sťavlmsti z tohoto dovodu uiplatnen,ej nelze odopre! oprav-

nen~,bžalovaný bol síce aj zvlášť poučený o sposobe obsluhy a riade~nia 
vůbec o spósobe upotrebenia s.troja, jeho úloha v tomto smere v~ak 

~evyžadovala iné, ako obvyklé znalosti pro,~ého t~várneho wbotmka 
a UŽ pretO' jeho zamestname, ~n v~I<onavan1 kto,reho ~a v, sudenom 
prí,pade dopustil ruedbalosti, n'em taJkym ,zamest~~num, ~~e ma na my.slt 
2 .. odst. § 310 tr. z. Zákon v tamtoohlade;poel'ta to~~zto len~ s t~kyl~ 
zamestn-aním, k vykonávaniu ktoorého sa vyzaduJoť zvlastna sp~sabllost: 
odborná znalosť alebo úradné oprávnenie, teda so zamestnamm, kt?·rc 
je nej<rkýms,posobom pod ú~~?ným, dozorom(Kr ,III 742/23). Obza
lovaný však podl'a zlstema I11zsleh sudov. nemal takeho zamestnama. 

Mýlily sa preto, nižšie súdy, keď inkriminov<ťnú činnosť obžalo'va· 
ného kvaJi,fikovaly podl'a 2. odst. § 310 tr. z;, a preto.bolo treba v~
hoveť zmatočnejsťažnosti obžal<Jvaneho z clovoclu zmatočnostr podl a 
§385, Čts. 1 b) tr. p .. upiatnenej a !:~ivyšš~ súd pokr~čujúc podl'a ~ ~~~ 
odst. 1 por. nov. zruŠil rozsudky lllZSICh sudov vo vyroku o kvah11kau 
činu obžalovaného a kvalifikoval ho len podl'a 1. odst. § 310 tr. z. 

čis. 5934. 

Vrchný súd prekročil obor svojej posobnosti a zavinil zmatok podl'a 
§ 384 čís. 4 tr. p., rozhodol-li v rámci odvolania proti rozsudlliu prveho 
súdu 'v obnovenej trestnej veci i o návrhu odsÚJďeného na obnovu po
kračovania _ zarnietnuvši ho - hocí o onom návrhu bolo už pravo
platue rozhodnuté v prospech obžalovaného príslušným súdom prvej 
stolice (§ 452, odst. 1, § 459, odst, 2, § 462 tr .p.). 

(Ro~h. za clňa 19. jÚ11Ja 193'7, Zm III 189/37.) 
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Na j vy Š š í s úd v lrestnej ve ci proti A. pre zločin snre'r'e-"o 
vyhovel oprwvnbmu prostriedku pr,e zachova'nie právnej jecl", IIIC I,tn')sti 
ct"nému generálnou prokuratúmu pod!'a § 441 tr. 'll., a vyslovil 
pravoplatným usnesením vrchného súdu za dňa 16. marca 1936' 
porušený zwkon' v usbnoveniach §§ 459, o,dst. 2, 452, odst. 1 a 
tr. p. Pod!'a § 442, odst. 6 tr. p. a na základe dovodu zmátočnosU 
§ 384, ,Čí's. 4 Ir. p. n,ajvyšší súd toto usnesenie zmšil ajv~s,:h;;~~~~,á~~ď 
júdm odvolacím hlavným pojednávaním a odkázal vec 
"oko súdu prislušnému k wzho>Ó'nutiu o odvolaní. 

Dovody: 

Obžalovaný A. bol odsúdený rozsudkom krajského súdu za 
7. júla 1933 vo spojení s wzsudkom vrcruného súdu zo dňa 22. 
vembra 1933 a usnesením najvyššieh.o súdu zo dňa 23. júna 1934· 
platne pre zločin sprenevery podl'a §§ 359, ,355, 356 tr. z. 

Na základe § 446, čís. 3 tr. p. podal ndsúclen,ý návrh na 
trestného pok",čovania ll' kraj'ského súdu prí,slušného podTa § 452 tf. 

Krajský súd usnesením za dňa 20. júla 1934 nariadil P;~~~:~'t~:~~,~ 
§ 455 tr. p. a po prevedení dókawv a vyjadrení štátneho ; 
nariadi! termín hlavn,ehO' pojednávania. 

Podtl'a § 456, odst. 4 tr. p. malsíce k"'jský súd ust"noviť 
verejné pojednáv"nie v smysle dt. miesta zákona a nie ihneď ""Lvnp 
pojeclnávaníe, avšak poneváč inak zachoval na hlavnom pojprl",,:h,",nL 
pri rozhodovaní o n"riadeni obnovy, postup pod.l'a § 456 tr. p. a 
ni'esol usneseni'eo povo,l'eni obn.ovy za podmienok tohoto § tf. p., 
malo uvedené opominutie významu. 

Usnesením zo dňa 22. júla 1935 nariadU krajský súd na t,omto po
jednávaní obnovu trestného. pokračovania a zároveň týmže usnesením 
znovu na,riadH aj prevedenie hlavného pojednávania v smysle § 457 tr. p. 

Toto usnesenie bolo v prospech obžalovaného" preto - bez ohl'adu 
na to, že ani prftomné stránky hÚ' nenapadly - sta,lo sa ihned' jeho 
vynesením pravoplatným v smysle ustwnovenia § 459, IOdst. 2 tr. p. 

Po pr,evedení hlavného pojednávan,ia v obnovenom trestnom pokra
čovaní ohlásil prMi vynesenému osl'Olbodzujúcemu rozsudku odvol"nie 
štátny zástupea z fmmálnych d6vodov zmatočnosti a z dovodu zm,i
toonosti podfa § 385, č. 1 a) tr. p. 

Vrcruný súd na odvolacom hlavnom pojednávaní konanom vo veci 
clňa 16. marca 1936 vyni,esol usrcesenie, ktorým prvý rozsudok z lor
málneho dovodu zmatočnosti podYa § 384, čís. 4 tr. p. zrušil a zamietol 
návrh odslÚdeného na obnovu vysloviac, že prvý 'súd prekročil obor 
svolj;ej posobnosti, ked' O'bnO'v,u povolil. Ziroveň vyslovil, že wstávajú 
v pIatnosti oclsuwjúoe "ozhodnutia súdov vyrcesené v povodnom tres't
nom pokračovaní. Usnesenie vrchného súdu je pravopl'atné. 

Pod!'a § 452, odst 1 tr. p. je k rozhodnutiu o návrhu na obnovu 
pokračovanía a k nariadeniu obnovy v smysle § 456, ods\.3 tr. p. prf
slulšný súd, ktorý roz!hoodol vo veci v prvej stolici. 
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,", , § 459 odst. 2 tr. p. proti nariac\eniuobn,ovy v smysle § 456, 
po~l:r. p. v 'prospech ,obžalovaného niet opravného prostneclku. 

<,rnvsl'e§ 462 tr. p. na záJklade usnesenia o povolení obno~y po
'd pod!'a vý'sledku hlavného pojec\nárvania, ponecha dne

s:o,dn~tía bud' v platnosti, "lebo ich zruší, celkom,. alebo 
roz vynesí,e nový rozsuclok. Ná'sledkom odvolama proti takt~ 

~;;;st<)č'n.e a rozsudku mMe odvolací súd preskúmaťlen tento vyneseny 

.' " " v súdenom prílpade šlo o obnovu v prospech odsúdeného, 
ponev/K smysl'e § 456 odst. 3 tr. p. vynie'sol krajský súd, tedy sud 

~ smysle § 452' tr. p. tak vecne ako aj miestne, bola obnova 
;""Í,sh.1šný pokr"čovania v closleclku ust"oovema § 459, ods!. 2 tr. p. 
;"",,,,/ofllal,oe' nariadená a vrchný súd preto nemohol usneseme obnovu 

preskúmať. . . . 
to vrchný súd rozhoclol v ~ámci odv~la~Ia aj (} navrhu, 

;',oclsúd,enÉ~,h ,.o, na obnovu pokračovania, ačkol vek vrchny su~ n,:b~l k ,toml: 
podl!''' § 452, odst. 1 tr. p~ a • túto, otázku pnslusny' sud u~ 

oríslUl,Š n'ý rozhoclol usnesením zoclna 22. Jula 1935, pr~,kr9c:l Vl chny 
keď návrh odsúdeného na obnovu zamietol,obor s,::oJeJ. pos~bnost1 
6sobiac tym zmatok pod!'a § 384, čís. 4 tr. :p. ~~rusl'l :;akon Jednak 

sp , § 452 odst 1 tr " J'ednak preskumaJuc v closJ.e,dkU U"s,taustaJnovenl' ,". . :ro' . v' 'k . 
. § 459 od'st 2 tr IP' pravoplatné usnes'eme, porusII za on aj novema '," ., , 

v tomto posledne uveden-om ll'stanovem. . 
, Poneváč svojím usnesením zároveň zrušil odvolac! súd aj r oz,
s ud'o k prvého súdu na základe § 462 tr; p. vyneseny, a ~o len ~. do~ 

cl
' • súčasne zamietol náwh odsúd~neho n, a obnovu, čIm zrusll ,aj 

vo .u, ze "56 t kt' llíl"lo za pod . usnesenie o n"riadení obnovy pod!'a § .. ' r. p., or;. s ,Zl .' '.-
. klad k vyneseniu rozsudku v smysle § 462 tr. p., porusl,l zOJkon aj v Ch. 

t 'ach tr 'p ·ked' nerozhodol vecne o' l"k vyn-esenom rozsudku us ano,vent· . 0' 
na úklade odvo!"nia štátneho zá:stupcu. . 

Poneváč vrchný súd rozhodol o návrruu clo oboru jeho. posob,nostl 
nepatriacom a nerozhodol o od'vokmí pa1rlaCOm d? oboru J~ho poso~
nosti, pr,ekročil obor svojej púsobn.osti a sp6sobl~ tak, zrna tok pOdl a 
§ 384, čís. 4 Ir. p. Bolo preto treba usneseme vrchnehO' sudu na zakl,~de 
§ 442, posl. odst. tr. p. zrušiť a prikázať vec k preJednamu tomuto sudu 
"ko príslušnému súdu odvolaC1'emu. 

čís. 5935. 

Při výměře úhrnnéhO' trestu má se přihlížeti k peněžitým. tre~t~m, 
uloženým základnímí rozsudky, jen tehdy, byly-li tyto ,~esty. premene~y 
pro případ nedobytnosti v jiný druh trestu na svobode, nez ve kterem 
je vyměřen úhmný trest. 

(Rozh. ze drce 19. června 1937, Zm IV 236/37.) 
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_. N e j v y ~ š í S O U d v trestní věci proti A. obža[o -
cm ~pronevery v úřadě aj., přezkoumav roz~udek k:~~:~~ pro 
kterym byl obžalovanému vymě·řen úhrnny- trest podl . t ] '0. 
a 518 tr ř h -1 t _, ,_ ' ,e us anoveDl §§ 

. ., vy o_ve z';l:a eCn! shznosti veřejného žalohoe a odl 
st,avce § 518 tr. r. zrusll napadený rozsudek ve výroku p _~e 9. ' 
neho trestu ~ vyměřH odsouzenému A. úhrnný trest ž~ ,~ymere 
1 r_~ku. Z ~~~odu zmate'čnosti uvedeného pod bodem ~rem v . 
zrusII neJvyssl soud r,ozsudek kraj.ského soudu v -, t' d'l § ~84 tr. úhrnnéh t t . __ o , ' ' cas I, po''o mž , ? res II pOjat penezlty trest 100 Kč a náhradní trest 
mlsto neho a 1010 opatř-ení pominul UI'JZ"n 

Důvody: 

Zmateční stížnost veřejného žalobce, podaná podl' p,ře,jp')sl'ed'}ih; 
ods[avce § 518 tr. ř. do výměry trestu, je důvodná. e 

_Odsouz'enén;u A. byl rozsudkem vrchního soudu z 30 dubn 
ulozen P, ro zl,ocm zpronevěry podle § 462 Ir ,t t 9 . ,- , o a a ro dk k' k . z. res mesl-CU 

,_ z,s~ em ,aJs ého soudu z 8. března 1937 pro I č' zpnmevel'v 
v urade a s' b'h .. , z o Dn' , 

" o. ' mm, se s I' aJl'cI zl·očin pod,"odu trest žwl:ář,e v 
SICU Jako hlavnl trest a 100 Kč jako peněútý trest vedlej.šL 

Rozsudk,em ze dne 23. března 1937 vyměřil k . k' nému A 't hl 'h _ ' ' raJs y soud odl'so'uz,,-
,_ ' ,m"s o ,aVlllC trestu uložených zmlněnými rozsudk t 

1'~r,: n~ 10 měsí,ců jako úhmn:ý trest s tím, že peněžity' t;e~t ~'~~ 
uozeny Jemu rOlsu'dkem ze elne 8 b- 19 
4 dny žaláře, zůstává v platnosti. . rezna 37, resp. náhradní trest 

G:,uerální prokuratma podaJla však dne 30. dubna 19·37 
pr?~tredek pro zachování právní jednotnosti podle § 441 t -' '. 
vyssl ;~Ud vyh:o,v~v mu, vyslovil rozsudkem ze dine 19. červ~/i 9~7ney 
~~~~~ov:~,l<ra]SkehO soudu z 8. března 1937 byl poruš-en zákon po,k~~ 

I
' _. Y A. byl odsouzen veelle zločinu zpronevěry v úřadě . 

z ocm podvoelu podle § 381 Č 2 t' 1 pro , . , ' . ' r. z., a v dusledku toho zmšil tent 
rozsude~ kraJskeho 'soudu, zprostil podle § 326 č 3 t - A b- I ' o 
pro zlo cm podvodu a pominmr vedlejší trest pe~ěŽHý ~:~echa~ za '~bl 
nosl< Jen hlavní trest na svobodě, 6 měsíců žaláře. ' v pa-

. V důsledku toho a ježto hlavní trest na svobodě neb I " ." 
am co do dmhu roz'sudkem nejvyššího soudu z _ _ y co_ do tl va~l 
vyšší soucl za shrnuté trest 8 měsíců ž~láře v me~:n, .r0vdazaval ~eJ
rozsudkem vrchního soudu z 30. dubna 1936' a ymereny 0,~0~'z:,ne,~1l1 
vyměř~ný rozsudkem krajského soudu v UŽh~rod~r~s~ \,:n,e~lcul~;lare, 
spojem s rozsudkem nejvyššího soudu ze dne 19. čer;na'~~~~. 7 ve 

Krajský soud tím že namlsto dvou hl 'h t ' 
Síctl a 6 mě.sků žaÚře uložH Odsoulz-ené~~~lICjak~es~uh;: ~ýměře 8vm~;.. 
v trv_~ní pouze 10 měsíd<, poruši,1 předpis 7. odstavce ~ny tre~t zalař 
~r~;;,e~V~c1ít~~ot~ů~~~~~!h~I~~~~~nS~~!i~'t~~~ouzeném~ "~:Ú~:ě~~ě n~:e~; 
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Proto nejvyšší soud vyhověl zmaleaní stí-žnosti veřejného žalobce 
vyměřil odsouzenému úhrnný trest zruov.u tak, aby odpovídal poměru 

původních trestů hledk k jejich dnuhu. 
podle § 517 tr. ř. nejsou peněžité tresty předmětem výměry úhrruného 

x/,tre:s
w

'. podle stá,lé soudní' praJkse má se při výměře úhrnného trestu 
řihlí,žeti k peněžitýlffi trestům vyměřeným základními rozsudky jen 

~ tom pří'Padě, když tyto tresty byly přeměněny pro případ nedobyt-
," v jin,ý druh trestu, než ve kterém je vyměřen úhrnný trest. V tom 

má se při výměře úhrnného trestu přeměniti dmh n"hradníhn 
v ten druh trestu na svobodě, v němž byl vyměřen úhrnný tr·est, 

m" ,se tedy rozhodovati> o tom, j.aký náhradní trest nwstupuje na místě 
náhradního- trestu určenéh.o v základním rozsudku. 

Pokud však v základních rozsudcích byly náhradní tresty wrčen Y 
v tom druhu trestu, v němž je vyměřen trest úhrnný, peněžité tresty 
a na místo nich určené náhradní tresty neni třeba pojati do trestu úhrn
ného a mají být ponechány nezměněny. 

V tomto pří'Padě byl v jednom ze záJkladní.ch rozsudků vyměřen pe
něžitý trest 100 Kč, který byl přeměněn pro případ nedobytnosti' na 
čtyří dny žaláře, tedy na týž druh trestu, v němž byl dodatečně vyměř,en 
úhrnný tre'st. Proto, - nehledě k tomu, že tento peněžitý trest byl do
datečným rozsudkem nejvyššího soudu ze dne 19. června 1937, .vyne
seným 'následkem opmvného prostředku pro zachování právní jednot
nosti, pominurl, _ neměl krajský soud do úhrnného trestu pojati zmí
něný peněžitý a náhradní trest a překročil obor působnosti, když tak 
učinil s pomšen:ím předpisu § 517 tr. ř. Nejvyšší soud proto zrušil z dů
vodu zmatečnosti uvedeného pod bodem 4, § 384 tr. ř. onu vaduou část 
rozsudku soudu první stolice a pojetí onoho peněžitého trestu, který 

. ostatně _ jak výše bylo již zmíněno - byl rozsudkem nejvyššlho soudu 
zrušen, do nově vyměřeného úhrnného trestu pominul. 

čís. 5936. 

Firma, pod níž provOZt1je obchody jednotlivec, nepožívá ochrany cti 
podle § 5 zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n . 

(Rozh. ze cine 21. června 1937, Zm I 497/37.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zmšovací zamítl zmateční stížnost 
soukromé žalobkyně firmy G., zastoupené jediným mwjitelem A. S., do 
rozsudku krajského soudu, jímž byl obžalovaný zproMěn podle § 259, 
čís. 1 tr. ř. (nesprávně podle § 259, čís. 2 tr. ř.) obžaloby pro ,přestupek 
podl'e § 4 zák čís. 124/1924 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky čís. 145/1933 

Sb. z. a n. 
D II vod y: 

Podle napadeného rozsudku do,šlo !ke zprošťujícímu výroku podle 
§ 259, čís. 1 tr. ř. (ne,správně podle § 259, čís. 2 tr. ř.), ježto soukromou 

18 
Trestnl rozhodnutI XIX. 
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žalobu po-c1al<a »firma O., Stickerei und Oardinenfabrik in O. 
den AUeininhaber A. S.«, a ježto firma nepožívá ochrany podle § 5 
o ochraně cti. 

Zmateční sÍÍ'Žno'st pHznává, že je správný závěr na,lézacího 
že soukromou ž~lobkyn,í, je v souzeném případě firma z",stoupená 
ným majitelem, n~padá však závěr nalézacíhosoudu, jímž byl'o 
soukromé žalobkyni od"přeno oprávnění k žalobě. 

Nesprávnost tohoto závěru a právo firmy jednotlivce k 
žalobě podle zákona o ochraně cti snaží se zmateční stížnost dovolditi 
rozlišováním mezí firmou, pod níž provozuje obchody společno,st, a 
mou, pod níž provozuje obcho.dy jednotlivec, jakož i pouka'zem na 
že podle zákona o o'chraně cti poží,vají ochmny i subjekty, jež nej 
ani fysickolu, aní právnickou· osobou. 

Zmateční stížnost příznávajíc, že společenské firmy n6p 
ochrany cti, zdůrazňuje, že pří ublížení na cti fkmě jednotlivce nezh',lno' 
musí býti ublíženo na cti i ,j;ejímu jedinému majiteli, neboť firma 
majitel se z,totožňují v tomto případě. Než tím !zJe odllvodniti 
osobní právo majitele firmy k soukromé ža,lohě, nikoli však právo 
firmy. Platí tu jen to, co platíl i v případě, byl'o-I'Í na cti ublí,ženo 
čenské firmě; také z útoku proti cti společenské firmy lze dnvoI,wvati 
právo k soukromé blobě toli-ko pro její majitele (srv. rozh. čÍs. 
Sb. n. s.). 

Zákon o ochraně cti vyjmenovává v § 5 výčetmo subjekty -
nejsou fysickými osobami -, jejichž čest je chráněna; j,sou-li mezi 
i subjekty, jež nejsou ani fysickými am·i právnickými osobami (§ 5, 
odst. I, čis. 4 - periodické Usko"pisy; § 5, odst. 1, čÍs. 3, § 34, odst. 2-
politické organisace), nelze z toho dovolO'v",ti ochranu cti i ,pro jiné 
takové subjekty, jež nejsou v § 5 uvedeny. Jen v rámci tohoto předpisu 
lze posuzovati otá,zku, zda žalohní právo mají il subjekty, jež nejsol! 
fysickými osobami, nikoli všwk v rámci pojmu »nékdo« podle §§ 1 až 4, 
kdyžtě rozsah 'Ochrany cti je upraven !-eprve v § 5 a nikoli v předcho. 
zích předpisech záJkona čÍs. 108/19133 Sb. z. ano 

Podotknouti je, že ze zákona proti nekalé soutěži - jehož se zma
teční sltÍižlnost dovolává zcela všeobecně -, ndze čini,ti závěry pro 
otázku, lodlO je 'Oprávněn k so,Ulloromé žalobě podle speciálního zákona 
o ochmně cti. Byla proto zmatečni stÍlžniO's~ zamítnuta j",ko neodů

vodněná. 

čís. 5937. 

Jedine v <: rej n Ý žalobca - nie však hlavný alebo náhradný sú
kromný žalohca - móže učiniť návrh podl1a § 6 zákolla čÍs. 471/1921 
Sb. z. a n., aby trestný čin, náležiaci k príslušno.sti sborového. súdu 
prvej stolice, bol prikázaný k rozsúdeniu jedinému členovi tohoto. súdu 
ako samosudcovi. 

(Rozh. ZD dňa 22. júna 1937, Zrn III 237/37.) 
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. • š Í s ú d v trestnej veci proti A., obžalovanému z prečinu 
N a§J ;1~,s odst. 1 tf. z. z úradnej'povil~nosti zn;šil pod!'a § 34, odst. 1 . 

oV na základe d6vodu zmatocnostI, uvedeneho v § 38~, č: 1 tr. ~:' 
n .. oboch súdov nižších stolíc s hlavUiými pojednávan~~ml a ul?z!l 

t~~~~~,r~.~ súdu ",ko trestnému, senátu', aby znova vo vec!. pO'lednaval 
• h d' '1· zmatočnú sťažnosť odkázal na toto rozhodnutIe. roz: ,o o , 

D,6 vo d y: 

Pri reskúmaní veci z úradnej povinnosti zb",dal n,~jNyšší, súd, ž.e 
veci n~správne ro.zhodoval samosudca naml,esto trestneho sena!-u kraJ-

",O"V súdu. . . t ať ža 
poneváč štátne zastupj,(e!'stvo oc1nprdo ': teJto ve CI zas ~p~v, -

, a sťažnosf poškodeného proti za·sl<wuJúcemll' uSneSe?1U st~tneho 
lobu. bolw vrchným štiItnym zastupite!'stvo~ zwml~tnut~, ,pre-
zal poškodený zastúlPenle žaloby a podwl na ob~alovane~o zalobu, 

V kt ej navrhol aby hl<avné pojeclnávanie bolo ,podl a § 6 zak. č. 471/ 
or Sb. z. a ~. konané pred samoslIdcom, čo sa aj skutočne stalo. 

§ 6 zák. č. 471/1921 Sb. z. a n., zachovaného dosiaJ!'. v plat-
. " e návrh aby treslny' čin ktorý náleží k príslušnostI sboro-

nostI, moz , . -' 'd . . d\' členovi 
vého súdu prvej stollice, bol 'prikázaný k rozSu ,emu J,e memu • 
tohoto súdu ako samoslwdco.vi, 1I6niť v €I r e i n Ý ž.a lob ~ a.v ob:~a
I acom spise. Zo sllovného znenia tohoto ustaJno'vema plyme: ze pr,avo 
t~~o prislúcha verejnému žal<obcovi a nie hl:avnému "lebo ;nwhr~dnen;u 
súkromnému žaloboovi. Pod!'a § 43, odst. 1 tr. p. vykona':.a sIce na~ 

. lIr",dný súkromný ža!obca pri zastup?vaní obžaloby vo vseo.becnos,!! 
práva štátn'eho zas!-lIpHe!'stva, avšak uz 2.ods~. § 43 tr. p. uvadza vy-
nimky z odst. 1 § 43 tr. p. . " .. . k 

Zo 's lovného znenia U'stano'vema § 6 zak. c. ~7ljl 92~ Sb. z. a n. a o 
a·· z intenci-e ú~ona plynie, že tu ide zreJm<: o d aJlslU vymmku z oost. ~. 
§143 tr. p. a že teda pr~vo v § ? zfuk. č. 471/192~ ~b. ,z .• a, n., uved,ene, 
učinif tam zmienený navrh, pnslucha I< €I n vereJnemu .zalobcovi. , 

Keď teda o tejto ved· pojednával. ,s~mo,s,udc,a n~mlesto tre~tneho 
senátu krajského súdu, nebol 'fozho:duJu,c! s~d z<óko'fl!te wstaveny. a l~ 
lreto mzsudok s celým hlavným pOJednavamm a v dosledku toho I ro,z 
~udok odvoladehosúdu, ktorý tohoto zmiH~u nedbal, aj s ,odvob.c:m 
hlavným pojednávaním zm6točný pod!'a § 384, č. 1 tr. p., ktoreho ~?:at~u 
treba vždy dbať z úradnej povinnosti. Pre:o po~tupoval, r:alvy~~1 ~u~ 
pod!'a § 34, odst. 1 por. nov. tak, ako vo vyroku Je uvedene. Zmatocna 
sťažnosf stala sa následkom tohoto rozhodnutIa bezpredmetnou a od
kazuj e sa naň. 

čís. 5938. 

Prípravný čin je každé kona!1i~, ktorÝ'! ~a J)rejav~tje rozhodnutie ku 
spáchaniu trestného činu v ďalšeJ vonkaJseJ clm\O~l z to.hoto roz~o.d
nutia plynúcej a smeruje k uskutočneniu skutkoveJ p.odstaty zamysla
ného (útnysetného) trestného ~in~! avšak bez toho, ze by obsahovalo 
započatie skutočného vykonanm ClOU samého. 

I • 
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Zločin podl'a § 428 tr. zák. je samostatným trestným činom a 
dokonaným, keď k nemu pristúpil pripravný čin; v takóm nr;,M·ťl .. 
možno ani per analoglam prihliadnuť na ustanovenla o netre~wltel'ntií 
pokuse podi'a § 67 tr. zák. a o beztrestnosti podpal'ačstva podl'a § 
tr. zák. . 

(Roilh. zo dňa 23. júna 1937, Zrn IV 115/37.) 

Na j vy Š ~ í s ú d v trestnej ved proti A. a spol., 
ZCl' zlo·činu spolčenia ku podpal'ačstvu, zmatočné sfažnosti uuzalluvanYcl 
A. a B. čiastočne odmietol, čiasto·čne zamietúL 

Z dovodov: 

U,pl'atňujúc d1ovod zmatočnosti pod!'a § 385, č. 1 aj tr. p., v po(lsta.tE 
namietajú sfažúvatelia, že v súdenom príp"'de ide len O' sp,)lčen,ie 
činu pod,pa!'ačs~va bez tohO', že by k tomu pristúpi! ešte 110 Tíc1ra·'VllÝ 
lebo čínnosť úbžalovaných, ktorú súdy nižší.ch stolíc uznaly za prijpr;wnlé 
konaJnie, nie je vr"'j prípravným činom, takže nie je tu daná skrult':o"á 
podstata zločinu pod!'a § 428 tr. p. 

Poldal' sfa,žovateHa pri tom v pr.evedení zmatočných sťažnosti 
dzajú, že zistený sku'tkový stav v tej časti, ž-e .obžalovaní hl'ad'ej,íl 
vilesf M. a potom N. k podpáJeniu mLyna, nie je krytý obsahom SPISOV 
a že SaJ vraj bezpochybne dokáza,IO', že M. z vlastnej iniciatívy 
získaJť N.do spolčenia, - sú zmato-čné sťažnosti, ktoré takto 'll' apád'ljJÚ 
vrchným súdom zistený skutkový stav, preoveclené sposobom 
údst. 3 por. nov. neprílPustným a v dosleclku, toho soÚ zwkonom vy~účen';.-

Jn",k sú zmatočné sťa~no'sti v tomto bOde hezzá>kladné. Zo zisteného 
skutko-vého stavu plynie, že s-a M. a N. nepripojili k sdruženi'll' ob žalo" 
vaných v tom úmysle a za tým účelom, ktorý sledovali obžalovaní 
sami, a boli iba obžalovanými sl'ubovaním odOleny len nahovárani 
k prevedeniu podpál'enia mlyna, o ktorom sa obžalovan.í bez účasti M. 
a N. už predtým dohodli, takže ani M., ani N. nemožno považovať za 
členov spolčenia obžalúvaných, t. j. za takých, ktorí sa spolčenia tiež 
:oúčastn,ili. 

Mylný je názo.r sťažo'Vatel'ov, že prí'P'ravný čin může byť le'n ko-_ 
nanie, ktorým vykon.anie zamýš,j'améhú trestného činu bol'o už z<l!počaté, 
lleho v takomto pripade by išlo už o pOlkus v smysle § 65 tr. z. 

Prípravný čin je k~clé konanie, ktorým sa prejavuje rozhodnutie 
lm spá>chaniu trestného činu v ďaJlšej vonkajšej činnosti z tohoto roz
hodnutia plynúcej a smeruje k uskutO'čneniu skulkovej pO'dstaty zamýš
I'aného (úmyselného) trestnéh.o činlU úkonom stanoveného, avšak bez 
toho, že by obsahovalo započatie ,skutočného vykonania činu samého. 
Touto činnosfou nepdvúdil vinník ešte priame nebezpečie zamýš!'aného 
výsledku, ale sa k tomu pripravoval. 

Takého rázu je však - alko tú súdy nÍ'žšÍch stolic prá'Vom uznaly 
- aj činnosť obžalovaných, že hl'adajúc akú nástroj k prevedeniu umlu
veného pl<'lnu k tomu ocholnú osobu, snažili sa navie1sf sp6sobom 
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dkoch ni-žších súclov zisteným najprv M. a potom N. k podpá-
rozsu I ~ I . A . l" b'l 

J vho mlyna za -odOlenu 10.000 Kč a obza'ovany . aj s u I za 
úČ~lom po predchádzajúcej dohode s obžalovaným B. dod-ať po~ 

,,,ptHl~ horl'aviny. . ~ ~. ~ , 
Odvoíacisúd preto právom d~vodll, ze ~ ~polcem~ ob~alovanyc~ 
ločinu podpa!'ačstva pristúpH aj pnpra-vny CIn, ,takze ~u ~u dano. 

z _ náležitosti zlo-činu pod!'a § 428 tr. Z., ktorym boh obzalovam 
vinnými. ~. ~. _ 

V revedení zmatočnej sťaznosh, zalozeneJ na § 38:>, č. 1 c) tr. p. 
'naml', ,r,Pa]'ú sfažovateha, že nakol'ko dvaja Z? SPOIČ;lliých (M. a.N) pred
. ~ by sa niečo bolo stalo, dobrovolne ustuplh od spolcema I od 

nez "1' .. b' I ' h kt ' sa :' oku-s.u činu, ba' s:pol!čeni'e aJ. oznaml 1, ~ CIn o' za 'O~a'~yc, ~ry 
-1m kladie za vinu, per analo~l,,:m § 4~7 a ~ 67 tr. ';. me ]e trestny. _, ' 

Námietka sťažovatel'ov m.e Je opravnena: Ako u~ bolo h?r" uvedene, 
ani M. ani N. neboli členml spolúma obzalo~~~ych, takze ~k?!nostl: 

títo prez nalliehanie obž.a'lov,",,:ýc~ ~,ev~kon,ah zladnu fak~lck~, cmnost 
a spolčenie 'snáď prezradllI, nepnchad,za]u v uvahu pre posudeme tresta-
ternosti činu obžalovaných. . . . " 

pokia!' sťažovatelia od toho neodVIsle pO'ukazu~lu vobec na heztre~t
ť činu pre ulPustenie ocl zamýš!'a-ného podpálmia mlyna, am tato 

nos I' t' b' I ' h okolnosf nevy!'učuje trestate nos o za ovanyc . 
Zločin pod!'a § 428 tr. z. je samostatným trestným činom a u~ do

konaným, keď k nemu pristúpil.prí-pravný čin. p.reto v .takomto pnpad,e 
nemožno ani per analogiam prrhhadnJUť na ustaJnovenra o netrest",tel
nom pokuse pod!'a § 67 tr. z. a,li~bo k ust~nov~~laJm § ~27 tr. Z., lebo 
trestnosť spolčenia ako dokonaneho trestneho emu podl a § 428 h. z. 
nezaniká, keď aj bolO' od ďalšej činnosti, toti,ž od s,kutočného podpa
l'a'č-stva upustené. 

čís. 5939. 

PQkud jet bývalý radíQkoncesiQnář oprávněn beztrestně přechQvávati 
odhlášené radiQtelefQnní zařizeni,nedopQušti se jehlO, 10 SQbě neopráv
něným, PQužíváním přečinu podle § 24, odst. 1 zákona čís. 9/1924, Sb: 
z. a n., nýbrž administrativnihQ přestupku podle § 24, Qdst. 6 tehQz 
zákúna. 

(Rozh. ze dne 25. června 1937, Zm I 12'89/36.) 

N e j vy Š'Š Í s o u d jako súud zru~ov,ací zamítl ~~a,tečnÍ sti~nost 
státního zastupitelství do rozsudku kra]skeho soudu, ]lmz byl obzalo
vaný zproštěn podle § 2'59, čís. 2 tr. ř. úbžaloby pro přečin podle § 24, 
čís. 1 zák. Č. 9/1924 Sb. z. a n. 

Dův,ody: 

Stížnosti, uplatňující důvody zmatečnosti Ipúdle CIS. 5 a 9 a) § 281 
tr. ř., nelze při svědčiti. . ,,' . __ 

Rúzsudek zjistil, že úbžalovaný byl konceslOnarem ra~lO~elefonm pn
jímací stanice do 27. února 1935, kdy se koncese vzdal, ze I potom pro
vozoval tuto stanici, neopatřiv si novou koncesi. 
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Prvý soud zprošťuje obžalovaného s odůvodněním, že zjištěné 
nání nepodléhá trestní sankci § 24, odst. 1 zák. čís. 9/1924 Sb. z. a 
vzhledem k rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 3841 Sb. n. s. 

Nejvyšší soud vyslovil již v rozhodnutí čís. 3213, že bývalý 
koncesionář,. kte~ý má ~ sebe, r~diotel~!on~cké •. zaří;ení ve lhůtě § 
odst. 2 a 3 CIt. zak., neprechovava odhlasene zaflzem hez povolení a 
dopouští se proto držením tohoto zařízení v této době přečinu 
§ 24, odst. I cit. zák. V rozhodnutí 0ís. 3841 Sb. n. s. bylo vys 
a odůvodněno, že i po, uplynutí uvedených lhůt nepřechovává 
radio koncesionář zařízení bez povolení, když, odhlásiv řádně konc(~sL 
ponechal si zařízení u sebe, aniž požádalo prodloužení lhůty podle § 
odst. 3, a aniž si opatřil novou koncesi. 

Stížnost poukazujíc na výhradu, kterou učinil nejvyšší soud v 
deném rozhodnutí co do používání zařízení po zániku koncese, 
.muje s hlediska zmatku podle čís. 9 a) § 281 tr. ř., že no,rjř,rliH 
zjištěný čin pod ustanovení § 24, odst. I zák., ježto se oozaIOV,al11) 
obmezil na pouhé držení (přechovávání) zařízení, nýbrž měl 
v provozu. 

Zmal-eiční stížnost má pravdu, pokud tvrdí, že ustanovení § 2'3, odst. 2 
a 3 zák. neopravňuje bývalého koncesionáře k tomu, aby používal bez 
obnovení odhlášené koncese mdiotelefonického zařízení k poslechu zpráv 
rozšiřovaných vysílacími sta!licemi. 

Bývalému koncesionáři dovoluje zákon výjimku z pravidla § 1 
přechovávati toto zařízení, ale jen za úlčelem možného snad jeho zpeně
žení v jednoroční lhůtě § 23 zák. a po jejím uplynutí \k cíli odevzdání 
státní správě, jíž připadlo zařízení podle § 23, odst. 3, zák. Jde tudíž 
v souzeném případě o nedovolený provoz zařízeni osobou, jež je opráv
něna zařízení to míti u sebe. 

Paragraf 24, odst. 1 zák. čís. 9/1924 Sb. z. a n. uvádí však vedle 
výroby, prodeje a dovozu z ciziny j"ko trestnou činnost jen přechová
vání beze zvláštního povolení, uvedeného v § 1. Přechováváním je roz~ 
uměti všechny připady, kde nĚ'kdo má zařízení v dosahu své faktické 
moci (§ 3 zák). PřeChovávání je činnost širší než prD'vozováni; provoz 
je výkonem !přechovávání určitým způsobem, resp. k určitému účelu. 
Povolení k provozování předpokládá nutně, resp. v sobě zahrnuje, po
volení k přechovávání, nikoli však obráceně, neboť j~ možné přecho
vávání radiostanice bez provozu. Zákon čís. 9/1924 Sb. z. a n. patrně 
počítá s touto možností, jak lze dovoditi z § 19, čís. 4, kde je uvedeno, 
že v žádosti o povolení k pře c h o v á v á n í má býti udán též účel, 
ke kterému má býti zařízení použito, z čehož jest usuzovati, že použí
vání zařízení k určitému účelu - tedy také k poslechu zpráv, rozšiřo
vaných cestou radiotelefonickou (radiotelegrafickou) - je předmětem 
a obsahem povolení a že koncesionář smí používati zařízení jen k tomu 
ú~~I,u, k!erý jest uved;,n v konc~si. Provozovati ostatně lze jen úplnou 
pnJ1macl stamcl, kdezto s hlediska § 24, odst. 1 .zák. je trestné už 
držení zařízení, byť i nebylo schopné provozu radiotelefonického jen 
když je k tomu použitelné po vhodném doplnění. ' 
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Důvodem k vydání zákona, o který jde, byla úvaha, že nekontrolova
tlná výroba, prodej, přechovávání a dovoz zařízení radiotelefonických 
':ou nebezpečím pro stát. 
1 Zákon proto ustanovuje, že se přechovávání může díti jen na zá
kladě zvláštní~o povoleni (§ 1) a po.d doiorem, st~t:r (§, 21). V oz~jmu 
bezpečnosh statu stanOVily §§ 6, 7, ze povolem muze byb propu]ceno 
'en osobám zachovalým a v každém směru spolehlivým. Jsou ,·:,oe 
lz něho vyloučeni cizinci a stanoveny přísné podmínky a důvody vylu
čující. I ,když jsou tu zákonné náležitosti, mMe býti povolení odepřeno 
bez udání důvodů (§ 9). Podle § 22 zaniká povolení mezi jiným, na
stanou-Ii okolnosti, pro které bylo by vyloučeno už od počátku uděliti 
povolení [písm. bl], ,nebo vypoví-Ii státní správa povolení [písm. e)], 
aniž byla nucena udati důvody. Z těchto ustanovení, jakož i z ustano
vení § 24, odst. 2, plyne jasně, že účelem zákona není ochrana státního 
zájmU na placení příspěvků, vybíraných poštovní správou od konce
sionářrl, nýbrž ochrana před újmou na bezpečnosti státu, hrozící z po
užívání radiotelefonie a radiotelegrafie jako prostředku dorozumívacíhO', 
zejména možným zachycením zpráv důvěrných nebo státním zájmům 
škodlivých zpráv, vysílaných stanicemi" které se vymykají z kontroly 
státní, kteréžto zprávy mohou býti při povaze radiotelefonie a radiote
legrafie rozšířeny, aniž bylo v možnosti státu toto rozšiřování zameziti, 
takže může tomuto ohrožení a nebezpečí čeliti jen volbou spolehlivých 
a důvěryhodných lidí při propůjčení koncese a kontrolou, zdali nezne
užívají této důvěry, kterážto kontrola před,p'0kládá evidenci osob mají
cích povolení. Poněvadž fiskální zájmy státu nepřicház.ejí v počet, nelze 
uznati za důvod, pro který by měl býti souzený skutek, neoprávněný 
provoz osobou oprávněnou k přeohovávání, podřaděn pod ustanoveni 
§ 24, odst. 1 zák. čís. 9/1924 Sb. z. II n., úvahu, že je zkracován stát na 
poplatcích. 

Podrobuje-Ii § 24, odst. 1 zák. trestu .nikoli teprve skutečné po UZl
vámí zařízení bez povolení, nýbrž již přechovávání, tedy už stav, 'kdy 
někdo má u sebe zařízení a tím možnost poslechu zpráv, je v tom za
jisté spatřovati opatření, jímž má býti čeleno co nejpřísnějí a nejúčinněji 
samému používání zařízení k zachycování zpráv, ze kterého teprve může 
vzejíti porušení statků zákonem chráněných, jemuž je bráněno již trest
ností pouhého jich ohrožení. Než ani z této úvahy nelze dovoditi, že zá
konodárce podřadil provoz radiotelefonního zařízení bez povolení k tomu 
směřujícího jakožto »přechovávání bez povolení« pod ustanovení § 24, 
odst. 1 zák., kterážto otázka přichází na přetřes jen tam, kde sice je 
oprávněné přiechovávání, ale nedostává se oprirvnění k používání. Jeť 
účelem záJkona, jak bylo dovozeno v uvedených rozhodnutích nejvyššího 
soudu, v zájmu zvýšené ochrany státního zájmu zamýšlené omezení mož
nosti provozu - a tím ovšem provozu samého - od začátku na 'ty, 
které uzná státní správa k tomu za dostatečně spolehlivé a způsobilé, 
a další státní dohled nad osobami, 'které mají zařízení u sebe, a který 
umožňujie státní správě evidencí a kontrolou osob těchto vésti v patr
nosti, zdali trvají zákonné podmínky udělené koncese a předpoklady 
důvěryhodnosti a spolehlivosti, jež podléhají průběhem Času a po pří
padě vývojem politických událostí uvnitř i za hranicemi změně, a zkou-
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mati tak, není-li zařízení zneuZlvano ke škodě chráněných státních 
jmů. Ochrana státních zájmů je zabezpečena již udělením 
k př.echovávání a vedením v patrnosti osob přechovávajících zaiřízf'n 
kterážto evidence umožňuje také státní dohled, uvedený v § 21 

Lze tudíž dovoditi jak z doslovu zákona, který neuvádí 
trestnou činnost provozování nebo používání zařízení ra(jiotelegraficH:éh; 
nebo radiotelefonického, tak i z jeho smyslu a účelu, že sice 
trestné už přechovávání bez povolení - ať už bylo zařízení I'UllZll:O 
nic, - že však také provozování zařízení bez příslušného 
s hlediska trestněprávního nerozhodné, pokud má oz(wa.tel 
nění k přechovávání. Když pak je bývalý radiokonoesionář onr;\'l11ě·" 
dle zákona beztrestně přechovávati (míti u sebe) ,z,;a~ř~íZ~~e~n(iírl~~:~~~St~ř~( 
kud neučiní státní správa opatření k zamezení n 
vávání podle § 23, odst. I, anebo si neodebere , jež 
podle odst. 3 téhož ustanovení a s hlediska § 2'4, odst. I zák. 
Sb. z. a n. nesejde na tom, zda je zařízení používáno, nelze 
souzený skutek pod skutkovou podstatu »přechovávání ra,jio,lelefcl" 
niokého zařízení bez povolení« a tím pod trestní sankci § 24, odst. I 
Čí.s. 9(1924 Sb. z'. a ~. Jednání souzené lze stíhati jen podle § 24, odst. 
jako ]lne porušent zakona (§ 19, čís. 4) cestou administrativní. 

Zprošťující výrok nespočívá tudíž na mylném použití zákona a 
stižen ani vadou nedostatku důvodů proto·, že prvý soud odůvodnil 
o beztrestnosti skutku poukazem na právní názor, vyslovený v rozhod_ 
nutí nejvyššího soudu čís. 3841 Sb. n. s. 

čís. 5940. 

Dal-li si veřejný činitel poskytovati prospěch (§ 3 zák. čís. 178/1924 
Sb. z. a n.) podle výslovně nebo mlčky uzavřené dohody mezi ním a 
osobami tento prospěch poskytujícími, je jeho činnost posuzovati za 
jednotný celek; v takovém připadě rozhoduje v otázce zda jde o pro
spěch nepatrný, či o prospěch tento stupeň převyšujici: souhrn poskyt-. 
tých úplatku. 

(Rozh. ze dne 25. června 1937, Zrn I 150/37.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ vyhověl zmateční stížnosti 
obžalovaného do rozsudku krajského· soudu, jímž byl stěžovatel uznán 
vinným pře;činem úplaťkářství podle § 3, odst. Izák. č. 178/1924 Sb. 
z. a n., zrusIl rozsudek v odpor vzatý jako zmatečný a vrátil věc soudu 
nalézacímu, aby O ní znovu jednal a rozhol. 

Z důvodů: 

Zmateční stížnost obžalovaného je již s hlediska zmatečního důvodu 
podle § 281, Č. 9, Ipísm. a) tr. ř. odůvodněná. . 

. Ke skutkové podstatě přečinu podle § 3 zák. o úplatkářství se žádá, 
aby prospěch slíb:ený neb poskytovaný uplácenému nebyl prospěchem 
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/: .• o'cn,j'm. Jde-li o prospěch nepatrný, tu jednání uvedené v § 2, O?st. 1 
zák. je pouhým přestupke,m,. a t? .ie.ště .Jen tehdy, když byl CInem 

opominutím dotčen duleZlty vere]ny za],e,:,:. "'. ... . 
d musí odsuzuje-li někoho pro precm uplatkarstvl, zjlstlh 

'riř.eES;noěu, o 'aký prospěch šlo, a jeho výši a musí 'pak s hledIsek :~sl~v~
ro~hodnutích č. 3415, 3632,.4102, 4~60 Sb .. n. s. tento SVU] z~ver 

;,iiů\rod,nllJ. To však soud nalézacl neuč mll a pravem proto uplatnu]e 
':.l'ížnl)st zmateční důvod podle § 281, č. 9 a) tr. ř. 

se zmateční stížnost domáhá v prvé řa?ě úpl~éhO zproštění 
"~I~""ného a teprve v druhé řadě jeho odsouzem pro prestupelk podle 

odst. 2 cit. zák., dlužno uvésti toto: . 
Z ateční stížnost dovozuje, dovolávajíc se rozhodnuh č. 3765 Sb. 

s.,mže, ježto při činech úplatká!ský~h .neplatí ,s~íta~! zásada .~ 173 
'10 o prospěch nepatrný. Nez to Clm zmatecm shznost nepla~e,m: 

z., ~enén~ případě šlo podle spisů a též i podle neúplných z]1st:ll1 
sou, -o jakousi dohodu, s~ad vý~lovn,ě, snad .mlčky ,mezl obz~: 

,<"nú"nvm a jemu známými osobaml, kter~ chtelr ]eZdl!t na cerno a te: 
,;"kuteč,ně na černo jezdí1y. Osoby ty ]~Zdll~ n~ ~erno po.uze tehdy, kdyz 

že průvodčím je zřízenec drahy, jenz,]lm za. uplate~ ]1zdu na 
černo 'po.volí. V souzeném případě byl to obzalovany. Se z;etele~ na 
buď výslovně nebo mlčky uzavřenou do~o?u mezI o~zalova~ym a teml, 
kdo na černo jezdili, dlužno posuzovah cmnost ?bzaloovane,ho za J.ed-. 

.t . celek a dlužno proto uvažovati, zda souhrn uplatku obzalo~anemu 
no ny , . d" ., . ez' pros'pech ne jednotlivými na cerno jez IClml Je Vl ce n .'. '" ~ 

č. 4160 Sb. n. s.). Pro pří1plad, že by soud nalezacl, nde 

uvedenou směrnicí dospěl k přesvědčení, že šlo o prospěch 
se naIlurc , d . . d" b I 
ne atrný, bude na něm, aby též :j~st~l, ~da uve e;,y:m Je nantm ,y 
dolčen důležitý veřejný zájem. V.ereJny zaJen; poru~uJe ten, kdo. n~co 

d 
"k' co ]'e v nepříznivém vztahu k zájmum veskerenstva stat11lch. 

po 111 a, - . . " d 'k t 1 "ele IC občanů, tedy též finanční zájem státu, Jenz Je po nt a e em z zn 
(rozh. Č. 3794 Sb. n. s.). 

Pro nedostatek zjištění ve smě;ech n~hoře uv~dených, pro sk~t~ov?,U 
odstatu přečinu podle § 3, č. 1 zak. o upl. nutn;:ch, bylo ~matesm.~Ílz: 

~osti vyhověti a ježto se nelze obejíti bez noveho hlavmho prehcen:, 
sluŠoelo se za souhlasu generální prokuratury podle § 5 no·v. k tr. r. 
č. 3/1878 ř. z. !právem uznati, jak nahoře uvedeno. 

čls. 5941. 

Jde o falšováni veřejné listiny podle § 199, dl tr; zá~., bylo-li změ
něno datum o přijetí soudního spisu na dorucovactm hstku, aby byla 
zachráněna propadlá Ihuta k provedeni opravného prostředku. 

(Rozh.ze dne 25. června 1937, Zrn I 371/37.) 

N' š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
obžal;v]a~l do rozsudku krajského soudu, jímž stHovatelka uznána byla 
vinnou zločinem nedokonaného podvodu podle §§ 8, 197, 199 d) tr. z. 
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Z důvodů: 

Zmateční stížnost, napadající rozsudek z dúvodu zmatku č. 4, 5, 9 
10 § 281 tr. ř., není opodstatněna. 

Co zmateční stižnost uvádí na dolíčenou zmatku č. 4, není 
prováděním této výtky, nýbrž uplatňováním námitek z práva nrrlotnéllo 
nelze jí však přisvědčíti. Tvrzením, že opravené datum 
výzvu svého šéfa sama zase změnila na původní, že tak učínila 
o své újmě, bez vyzvání soudního úředníka, a ne proto, že se u 
na to přišlo, uplatňuje stížnost beztrestnost inkriminovaného 
pro dobrovolné ustoupení od pokusu. Vývody stížnosti k tornu se 
souci nejsou však zákonným doličováním zmatku podle č. 9 a), jejž 
při tom stížnost na mysli, poněvadž nevycházejí ze zjištění 
soudu, že totiž na přepsání data na doručence přišel soud, a že VUL"IU_ 
vaná teprve po delším otálení uvedla vše ve správný stav. Tím je 
vyvrácena námitka, že se soud touto stránkou věci nezabýval. 

Povšechné tvrzení, že nemohlo býti ani v objektivním ani sulJjekti1/c 
nim ohledu dokázáno, že provedená oprava data je paděláním (sf'rá\rně 
lal'šováním veřejné) listiny, obžalované při čitatelným, nese se 
č. 9 a), rovněž však není zákonným jeho doličováním, pone'vactz 
která sama připouští, že to byla obžalovaná, která opravu na UUrU'I:elllce 
provedla, nedbá rozsudkového zjištění, že šlo o přepsání data o 
na doručovacím lístku, jejž je považovati za listinu, veřejnou, 
datum, a to o přepsání provedené v úmyslu zachrániti tím Pf()P,Ldl()U 
již lhůtu k provedení zmateční stížnosti, čímž měl býti uveden 
v omyl a poškozen tím, že mU mělo býti zabráněno v odmítnutí opoždě
ného provedení zmateční stížnosti, na právu nerušeného výkonu spra· 
vedlnosti, což ve spojení se skutečným použitím falsifikátu skutkovou 
povahu inkriminovaného deliktu vyčerpává po objektivní a subjektivní 
stránce. Tvrzením stížnosti, že doručenka není vůbec listinou, tedy také 
ne listinou veřejnou, není třeba se blíže zabývati, poněvadž soud zjiše 
ťuje, že zfalšované doručenky bylo vskutku použito k oklamáni soudu 
tím, že ji obžalovaná v tomto úmyslu vložila do spisu (čímž padá výtka, 
že se soud nezabýval touto náležitostí skutkové podstaty) a stížnost 
sama uznává, že se doručenka stává listinou, jakmile jí má býti použito 
jako průvodu. 

O tom pak, že tento za spolučinnosti úřadu zřízený doklad o tom, 
kdy byl opis rozsudku doručen kanceláři Dr. F., byl průvodem pro 
otázku, kdy byl opis rozsudku doručen zástupci obžalovaného, dostalo 
se pisateli stížnosti poučení rozhodnutím nejvyššího soudu Č. 5832 Sb. 
n. s. Povaha Iistiny.vůbec tedy doruoence nijak nechyběla, když přece 
měla sloužiti k osvědčení určitého dtTe doručení opisu rozsudku v kance
láři 'Dr. F. Ověřením provedného doručení (dne 27. listopadu 1936), 
poštovním! orgánem stala se doručenka listinou veřejnou. 

Není rozdílu mezi tím, omlouvala-Ii se stěžovatelka, že falšování data 
doruoenky nepokládala za trestné (že nevěděla, že se dopouští falšoc 
váním něčeho trestného, jwk praví rozsudek) a mezi obhajobou zdůraz
ňovanou ve stížnosti, že si nebyla věctoma toho, že padělá (správně fal-
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., . . 'esně' stěžovatelka se hájila: Doznávám, 
listin,:. (SÍ!z~o~t ~ec~~~\r~a za~h~vána lhůta, popírám, že.?ych .~I 

lalsovala, aUto' něco nedovoleného.) Obojí uplatňuje totez, totlz: 
uvědomila, z~l~í vědoma toho, že její čin spadá pod ustanov~J1l 

. ;; tu řehlíží stížnost, že vina ve smyslu .tr~stJ1lho 
za~onda .. "tohot~ vědomí o trestnosti závadného jednaJ1l (rozh. 

.al{uu.a nevyza uJe 

..... 279;, Sb. tnit)~epoPírá že datum zpátečního IIstku 27. listopadu 19~6 
... Stezova e a " ~ isu rozsudku v kanceláři Dr. F. Jenom pru
odpovíd~IO ~lld~~r~~:~~enf sloužil zpáteční lístek. De~l, kdy pí~~n~~t 

o om . "ž kanceláři doručenou předala ob zal ovana . e . 
• Jeden~rate. JI ení osvědčen. Změnila-Ii stěžovatelka, a t? v umyslu 

//F_i)Vl. v dorucence n k . h z' owědčení domčenka slouzIla, na JI-
llíněném datum Je o ,. I' t' be Zl " , .' I 'ila falšovala tím veřejnou IS mu z 

k jehož" os:e~~~~;lan~~;j~no:n pro,to, že doručení opisu rozsudku 
"h"'CU na to, ze oč' (27 listopad 1936) považovala za ne

den ~a doručen;e .~y.zn~e~n{sům . o doručování. Rozhodné je pou~e, 
správne, neodpovl~aJlcl p, . p. listiny byla propůjčena iistému nesprav
že nepovolanou zmen,?u vereJlle udku byl doručen teprve dne 30. listo-

. bsahu (datu ze OpiS rozs Sb) 
•. nem

d 
u ~ 936) zdání ~ficielního původu (mzh. č. 2859 . n. s. . . 

Pa II h . k' . vaného čmu tk '''tění skutkové pova Y m nmmo 
. Výtka nedost~ u zJls , 'B 10 řečeno již výše, že rozsu~ek 
po subjektlV11l str~nc~ Je ~e~du~~~~f~va~é že falšování data na veřejné 
zjistil, a to vlast11l~ ozn~11lm. I zachrániti propadlou lhůtu k pro
Jistině .proved~a .ste~?vat~lK~ ~eu~la~š~vanou doručenku vložila do spi~u 
vedeni zmat~cn.1 sÍ!znos I, I dni doručeni, a lak jej poškoditi na vy
v úmyslu uvestl soud v 0!11y o, ,. rovedeni odmítnouti), což skut
konu práva sprav~d\nOStI .~~po~~~nept subjektivní stránce vyčerpává. 
kovou povahu zaza ovane .' lb' ti prospěchu pro sebe, 
Úmysl P?~koditi nemtusí se ~rLt ~t~~~:a~~k~aú~ysl pro s~beo nějakéh.o 
a nezaleZl proto n~ .om

d
, me, k dosáhnouti nebo měla-II vubec moz-

os ěchu zfalšoval1lm orucen Y - "' ' "' 
pr p adělané doručenky ne1"k pouzlia. . 
nost, aby sama p. . I tivé . ednání bylo způsobilé véstI 

Předpokladem podvodu Je, a~y .s oddi ze skutečnosti že na zpá
k poškození. Stěžo~~telk.a se.znazl ~ov ze dne 27. listopad~ 1936, které 
teční~ lístku byl:, I Jasne razltk~ p~Jty se doručení stalo, že způsob pr~-· 
nezmenlla, a z nehoz o byl~ fa~rn ~deJ v omyl a že tedy šlo jen o nezpu
vedení činu byl nezpuso.~lly uv. z ůsobu jak datum rukou pře
sobi1ý prostřecte~. Totez go~o~:~~,e'~isBtelná. Sama tim však přizná."á, 
psala; ze pry zmenf, ~~t~rltéahO šetření, zejména pOfů'vná~í mkoplslleh.o 
z·e bylo prece zapo re 1, ' ost doručenky na prvy pohled ZJIS!l
data s razítkem, bez m5~z zf~ls~:a~lámitku stížnosti odpověděti, že jen 
telná tedy neb~la. StacI pro ~. dk k dokonání činu by zbavovala pa
absolutní nezpusobliost prosue u 
chatelku trestnosti. , 1 "k dokonání činu 

"' dě se však vyskytla preKaz a vb' 

miI:o ~~~zž~f:~r~:~readedk (v bedr~~~~s~~::~le):z~~~~~e~~~I:á.f g ;) i~ 
způsobilosti uvésÍl so~ v omy, . 
tedy uplatňován nepravem. 
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Ke skutkové podstatě zločinu podle druhé věty § 104 tr. 'k 
Pod skutkovou podstatu přečinu úplatkářství a nikoli zl~~i~ 

§ 105 tf. zák. lze podřaditi poskytováni darů za účelem upuš~~ . 
různých výtek výhradně tehdy, jsou-Ii tyto výtky bezdůvodné enl 
ov P~ ~ankci § 104 tr. zák. nespadá při jímáni darů p o sl'koolčeri", 
urednnn Jednáni. 
~ ~o~~yto~áni darů p o skončeném úředním jednáni, při němž měl 
tce~y .ured?l~ podle úmyslu strany projeviti stranickost, tedy ani 
tova~l daru Jako odměny za to, že stranický úkon byl proveden 
spada pod skutkovou podstatu zločinu podle § 105 tr zák al' 
skutkovou pods!atu př~~inu podle § 2 zák. č. 278/1924 ·Sb. ;: a ~. 

':: pos~ytn~!l daru uredníku v době, kdy úřad již rozhodl o věci 
~pa~rov~h zl~ocm pod~~ § 105 tr. zák. pouze tenkráte, pokud je tu ' 
Jakákolt moznost dalslho spolupůsobení na konečném rozhodnuti. 

(Rozh. ze dne 25. června 1937, Zrn II 279/36.) 

N e tv,! š,~ í s o II ~ uznal jako soud zrušovací po ústním 
o zmatecm st~zn?sÍl obzalov:aných A .. B., C. a státního zastupitelství 
~?zsudku kraJskeho soudu, Jímž byli uznáni vinnými obžalovaní A. 
cmy podle §§ 10:', 181 tr. z. a přečinem podle § 3 zák. Č. 178/1 ' 
Sb. z. a n., C. zlocmem podle § 105 tr. z. a B. zločinem podle §§ 15, I 
tr. :., nap~o!1 tom~ obžalovaní D:,. E ... F., G., H. a Ch. podle § 259, č .. 
tr. r. ~ zprost~m obzalo,~y pro zlocl'll podle § 105, resp. §§ 5, 105 tr. 
a obzalo~~n: B. a C. cas,tečně z,proštěni obžaloby pro tytéž trestné 
- ~I~O ]Ine.- takto ,pr~vem: Zmateční stížnost obžalovaného A., DO'ku,ň. 
smeruJe prol! rozsudkoven;lI. výroku odsuzujícímu ho pro zločiny 
§§ 10~, 181,!r. z., se. zaml.ta. --:- - - - - Naproti tomu se zrn" 
teč n I s t I Z n o s t I S t a tni h o z a s tup i tel s tví částečně 
havu] e rozsudkov' . ok .. ~ blb ~ I v.' Y vyr ,Jlmz y- o za OVan)T A. uznán vinným ' 
cmeml'?dle §.3 z3Jk. c. 178/1924 Sb. z. a n., jakož i rozsudkový 
pokud Jim bylI podle.§ ?5;9, Č. 2' tr}., osvobozeni: obžalovaný E. 
zal:,by pr? zlocm svadem ke zneuzlÍI n:oci úřední podle § 105 tr. z. a 
ob~a~ovam D., F., G., H. a Ch. od obzaloby pro zločin spoluvin na 
sva;Jení ke zneužití moci úřední podle §§ 5, 105 tr. z. se ;ako zma1ečný 
zr~suJe. Zmateční, st~žnosti ob ž a lov a n é hoC. 'se č'ástečně vyho~ . 
vUJ~. a roz sudkovy vyrok, pokud tohoto obžalovaného uznal vinným 
zlocm podle § 1.0'5 ~ tr. z. spáchal poskytováním daru ve výši nejm'éně 
205.30'0 Kc A-~vI behem stavby, se zrušuje. Podle § 290 tr. ř. se zrušuje 
:?zsudek ve vyroku, ~o~U'd jím ?yl obžalovaný B. uznán vinným zlo
~mem ~poluvmy na I';ave uved~nem zlem skutku obžalovaného A., jakož 
I ve vyroku, pokud JIm byl obzalovaný A. uznán vinným že se zločinu 
podle § 104 tr. z. dopustil přijetím daru 20'5.30'0' Kč běhe~ stavby. --

Z duvodu: 

~ S hledi~ka zmatku podle č. 9 a) § 281 tr. ř. vytýká zmateční stižno'st 
?bzalovaneho A. rozsudku předně nesprávnost názoru nalézacího soudu 
ze se ke skutkové podstatě zločinu podle § 10'4, druhé věty tr. z. nevy~ 
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e aby došlo ke stranictví, při čemž zmateční stížnost poU'kazuj,e 
, na doslovné znění druhé věty § 104 tr. z.: » ..... kdo se tím při 

svých prací úředních k nějakému stranictví svésti dá«, jed
názor zastávaný v literatuře Lammaschem a Fingerem, podle 
skutkové podstatě zločinu podle § 104, druhé věty tr. z. je ne

třeba, aby ke stranickému úkonu skutečně došlo. Rozhodnutí nej-
'VvššitlOU soudu uveřejněné pod č. 1781 Sb. n. s., o které nalézací soud 

. závěr, označuje zmateční stížnost za ojedinělé a ne-
ďs'rnělrodatrle, ježto prý se toto rozhodnutí vzt3Jhuje na čin spáchaný před 

zákona o úplatkářství, kterého nejvyšší soud nemohl tehdy 

použíti. 
Zmateční stížnost však přehlíží, že cit. rozhodnutí Č. 1781 Sb. n. s., 
němž nejvyšší soud vyslovil právní názor, že trestný čin uvedený 
druhé větě § 104 tr. z. je dokonán již přijetím daru (výhody), po pří

slibu jeho, přijal-Ii jej úředník v úmyslu vykonávati svůj úřad stra-
i ,,;cl<V. třeba by ještě ke stranickému úřednimu výkonu nedošlo, je shodné 

ro;,hOdnutím býv. vid. nejv. soudu č. 2775 víd. sb., jehož se také do
proto 'nesprávný názor zmateční stížnosti, že jde o rozhodnuti 

Nejvyšši soud se v rozhodnutí č. 1781 Sb. n. s. vypořádal s opačným 
"Iláz,orerr zastávaným Lammaschem a Fingerem, tímto ovšem teprve 
've druhém vydání jeho díla, a odůvodnil zevrubně jak ze znění, tak 
. i z účelu a ducha zákona, že jádro a ,podstata trestné činnosti uvedené 

ve druhé větě § 104 tr. z., zde v úvahu přicházející, spočívá v samém 
přijetí daru, že stejně jako v prvé větě § 104 tr. z. je trestný čin dokonán 
již pouhým přijetím daru a že tedy skutková podstata jmenovaného 
zločinu zustává nedotčena i v tom případě, když později z rozhodnutí 
strany samé k úřednímu jednání nedojde. 

Z toho, že se nejvyšší soud k odůvodnění uvedeného výkladu § 10'4 
tr. z. dovolává také obsahu zákona o úplatkářství, nemůže zmateční 
stížnost dovozovati, že nejvyšší soud dospěl k takovému výkladu § 104 
tr. z. jen proto, že nemohl na souzený případ použíti zákona o úplat
kářství; stačí poukázati na čL IX uvoz. zakona k tr. zák., který by byl 
naopak zavazoval soud, aby na trestný čin, ač spáchaný před platností 
tohoto nového zákona, použil tohoto zákona, jen když tento nový zákon 
v době rozhodování již platil, čemuž tak v době vynesení rozhodnutí 

. nejvyššího soudu č. 1781 Sb. n. s., t. j. dne 5. listopadu 1924 skutečně 
bylo. 

Mimo to je nahoř.e uvedený a nejvyšším soudem v rozhodnutí č. 1781 
Sb. n. s. zastávaný výklad ustanovení § 104 - druhé věty - tr. z. sdílen 
i novější literaturou, a to především Miřičkou (Trestní právo hmotné, 
str. 235 a 236) a Kallabem (Trestní právo hmotné, str. 165), jakož i Alt
mannem-Jakobem (Trestní právo rakonské 1., str. 3'12, 313), byť i ze 
starší literatury zastávali opačný názor vedle zmíněných již Lammasche 
a Pingera též Storch (str. 502) a Herbst (str. 265). 

Na tomto právě uvedeném výkladu druhé věty §IO'4 tr. z. setrval 
nejvyšší soud jako zrušovací soud i v rozhodnutí Č. 5798 Sb. n. s., kde 
výslovně ještě podotkl, že strohým výkladem zákona v tom smyslu, že 
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zloči!! ,pasi~ního uplácení je dokonán teprve stranickým 
pra~1 ur;d,n!ch,. tedy výklad.em, Jaký zastává zmateční stížnost a jí . 
~?la~a~.a cas~ IIterat~:y, umk,:la .. by trestní sankci značná část této 
cmne cmnoslI, tak tezce ohrozujlcl ČIstotu a spolehlivost státní 
a to právě část nejzávažnější pro obtíže, postihnutelnosti. Vždyť 
ú~edního ~k?nu voe velké:n počtu mys1itel~ých případů vůbec nello\'olu 
prezkoum~nr a du~azu, ze a pokud str~nrctví bylo projeveno a 
Pokud v teto souvlsloslI obhaj ce uplatnoval, že právě obtíže oo,li,'," 
~os:i ~řípadů; kde ke skutečnému stranictví ještě nedošlo, 
r~m ,Z<l:~?na, c. 178/1924 Sb. z. a n~,a že je proto vyloučeno 
:rem pn vykladu § 104 tr. z" stacI poukázati na úvahy v ro;mc1dnú 
c. 579'8 Sb. n. s. o vzájemném poměru ustanovení §§ 104 
a zákona č. 178/1924 Sb. z. a n. ' 

,~ejvyšší ,soud nemá v důsle:dku toho nejmenší přičiny, aby se 
~hyl~ od ,sveho stanovIska zaujatého v rozhodnutí č. 1781 Sb. 
jehoz ,sJ;ra~~ost ?epodařilo" se zmateční stížnosti vyvrátiti. K """A"",. 
zmatecm shznoslI, ze by pn stanovIsku zrušovacím soudem za:staval"ér 
šlo proti zásadě § 11 tr. z, o trestání pouhé myšlenky nebo pouh,~h 
vnitřního zamýšlení, se podotýká, že předmět skutkové podstaty 
P?d~e .~ .104, dr~há v~ta tr.,z. je podle tohoto stanoviska vnější 
zalezejlcl v branr daru ve vecech úř<edních za předpokladu onoho 
ního úmyslu, o němž byla řeč. 

, ~mateční stížnosti nelze přisvědčiti ani, pokud namítá s 
tehoz zmatku podle § 281, č. 9 a) tr. ř., že není opodstatněna 
stránka inkriminovaného zločinu. 

Je sice správné, že se ke skutkové podstatě zločinu podle 
d~uhý případ tr. z, vyžaduje, aby úředník přijal dar (výhodu, po 
slIb) v úmyslu, aby vykonával svůj úřad stranicky, t. j. aby 
úfe~ní práce ve I;'rospěch .ne?o n~ škod~ strany jinak, než by podle 
povmnoslI konalI mel, zejmena hm zpusobem, že se buď přímo 
~epř!r;ro ~roti .svým povinnostem zasaz~je o zájmy ~ěkteré strany, 
ze ~~UCI ,nI, pr?j;vuje ; );el; pouhou stral11ckou ~Iahovuli, tedy když se 
vynzoval11 ve CI spadajlclch do oboru nebo pusobnosti jeho úřadu 
vésti výhradně důvody věcnými a právními, nýbrž bere naopak při 
konu svého úřadu zřetel na subjektivní momenty s plOdstatou věci 
visící, totiž najmě zřetel na přijatý nebo slíbeny dar, a porušuje takto 
zásadu rovnosti stran vuči zákonum a úřadům, i když konečné rozhodc 
nutí neodporuje určitému předpisu zákona. Jelikož ke splněni skutkové 
podstaty zločinu podle § 104, druhé věty tr. z. nežádá zákon více 
přijeti daru v úmyslu vyhověti intencím dárcovým, nebylo třeba, aby 
rozsudek zjišťoval, zda došIlO ke skutečnému stranickému úkonu, a jsou 
proto bezpodstatné výtky zmateční stížnosti, poukazující na tento nedo
statek zjištění. V dusledku toho a vzhled·em k uvedenému výkladu skut
kové podstaty zločinu podle § 104, druhé věty tr. z., není zde ani zina
teční stížností tvrzeného rozporu, když nalézací soud uznává obžalova
~ého vinným zločinem podle druhé věty § 104 tr. z., ač výslovně praví, 
ze se obžalovaný nemusil dopustiti skutečného stranictví. 
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ke skutkové podstatě zločinu podle druhé věty § 104 tr. z. 
;;n,tťeIJll'l, t. j. úmysl směřujicí k přijetí daru neb slibu k účelu stranictví, 

zjištění nalézaciho soudu, jimiž nalézací soud jednak u daru 
Kč oroti opačnému tvrzení C. výsllOvně vylučuje, že se A. mohl 

domnívati, že jde o odměnu za rady udělované C-ovi, a že 
musilo býti zřejmo, že jak dar 15AlOO: Kč, tak i slib o'dměny 
% směřovaly k tomu, aby firmě ..... byla získána jeho stranická 

a ze zjištění nalézacího soudu, že obžalovaný po slovech c., že 
a )/2 % dal tomu, kdo, by stavbu jeho firmě získal, nabídku tu 
a pak přijímal i peníze. 
věci nic nemění, že nwbídka 1 a 12 % odměny byla přijata mlčky, 

'lulvžtě z následujícího přijímání daru jako plnění slibu a z předchozího 
daru 15.00:0 Kč plyne nepochybně, že jak dar 15.0:00 Kč, tak 

1 a 12 % odměny byly přijaty tak, jak byly spoluobžalovaným C. 
, aby totiž obžalovaný A. při zadávání stavby firmu protežoval, 

se pro její zájmy exponoval, aby firma dostala obžalovaného na 
stranu a získala si jeho s;tranickou přízeň, jak rozsudek výslovně 

tedy v úmyslu stranickém. Poukazuje-li zmateční stížnost na to, 
obžalov'ln A. vzhledem k tomu, že neseděl v zadávací komisi sám, 

nemu'u pojmouti úmysl straniti, dlužno jí připomenouti, že zločinu podle 
104 tr. z. se dopouMí nejen úředník, který wzhodnutí sám činí, nýbrž 
ten, který je připravuje ať již referátem nebo konceptem, a tudíž tím 

onen úředník, který spolurozhlOduje. Rozsudek pak výslovně zjiš
že obžalovaný A. byl referentem v zadávací komisi, tedy zjišťuje 

takov()u 'Úřední činnost, kterou zákon v § 104 tr. z. má na mysli. - - -

Nalézací soud neshledává ve zjištěném poskytování darů ve výši 
nejméně 206.3010 Kč A-ovi, pokud se týče v opatřování prostředků a 
v pomáhání neb ve spoluvině na poskytování těchto darů z pwstředků 
konsorcia zažalovanou skutkovou podstatu zločinu .podle § 105, pokud 
se týče §§ 5 a 105 tr. z., nýbrž pouze přečin podle § 2 zák. o úplat
kářství, pokud se týče podle § 5 tr. z. a § 2 zák. o úplatkářství, - který 
však vzhledem k uplynutí doby je již promlčen - proto, že dospěl 
k závěru, že jmenovaným obžalovaným bylo pouze známo, že dary ve 
jmenované výši byly A-ovi poskytovány fenom za tím účelem, aby byly 
odstraněny t. zv. »šikany«. 

Tu uvádí zmateční stížnost s hlediska zmatku podle § 281, c. IQ, 
správně 9 a), t. ř. výstižně, že pod předpisy zákona o úplatkářství lze 
zařaditi jen, ony případy, které nelze vůbec zahrnouti do skutkových 
podstat zločinu podle §§ 1014 (druhá věta), 105 tr. z., totiž kde nelze 
mluviti o stranictví úřední osoby, pokud se týče o porušení úř,edních 
povinností. Tak bylo by pod předpisy zákona o úplatkářství zahrnouti 
případ, kdy dar je poskytován úředníkovi proto, aby upustil od bezdu
vodných výtek (šikan) straně a tím jí poskytl úlevu, nikoli však případy, 
kdy strana chce dosíci toho, aby úředník upustil od výtek vuoec, tedy 
i důvodných, neboť v tom již je spatřovati stranictví, pokud se týče po
rušení úřední povinnosti bez ohledu na to, zda dotčený úředník sám roz
hoduje, či zda rozhodnutí jen věcně připravuje, či zda při něm pouze 
spolupůsobí. To plyne ostatně i z rozhodnutí Č. 3.19'8 Sb. n. s., jehož 
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se .obžalovaní ll. ~ Ch. v~.~vém ~dvCdu ,dov~l.ávaj! .. Co je rozuměti 
pOjmem strametvl, bylo Jlz vylozeno pn vynzovam zmateční 
obžalovaného A. 

. Vycházejíc z tohoto správného právního výkladu zmíněných , 
vych podstat, uvádí zmateční stížnost správně, že pod skuťkovou 
statu přečínu o úplatkářství a ne pod skutkovou podstatu zločinu 
§ 105 tr. z. lze podřaditi poskytování darů za účelem upuštění 
ných výtek výhradně tehda, jsou-li tyto výtky bezdůvodné. __ 

Jasného a přesného rozsudkového zjištění o tom zda 
činěné obžalovaným A. průběhem stavby byly v;směs rl',,,n.'"" 
aspoň zčásti důvodné a za jaké byly osobami v úvahu 
pokládány, je nezbytně třeba, neboť na ziištění uvedené sk~~~:Č~~;I:ic~ 
visí rozhodnutí otázky, zda jde o pouhé úÍevy ve smyslu zákona 
kářstvf, či o stranictví v", smyslu § 105 tr. z. Týká se proto wh,"., 
formální vada okolnosti rozhodné aformálněvaciné zjištění znemožiíu 
přezkoumání rozsudku po stránce právní. 

Z mat e ční stí ž n o s t o b ž a lov a n é hoC. napadá rm·.",'" 
ve výro~~,. jímž. by: te~to obžalovaný uznán vinným zlo.činem 
ke zneuzlÍ1 moC! uredm podle § 105 tr. z., jehož se dopustil 
v letech 1928-1932 v X. A., vrchního technického radu zelmSKe'tlC 
a stav~ibního správce údolní přehrady v X., tedy úředníka při j 
hodovaní ve věcech veřejných hleděl svésti dary ke stranictví a 
,ň,nje číselně důvody zmatečnosti podle § 281, Č. 5, 8, 9 a), bl: J() 

. P~dle rozs:,dko.vý~h d~vodů záležel u,vedený zločin, jímž byl 
l':,vany C; uznan vmnym, Jednak v. tom, ze tento obžalovaný v r. 
pred za daním stavby poskytl A-OVl dar na hotovosti 15.000 Kč a 
to mu slíbil odměnu 1 a Yz% z rozpočteného nákladu ·stavby 
účelem, aby A. firmě..... při rozhodování Ů' zadání stavby' 
jednak že za provádění stavby postupně vyplatí! A-ovi částku nejm,éně. 
2?6.30:0 Kč, a to jednak jako plnění onoho slibu,!. j. jako uu,uellU 
zlskalll stavby, Jednak aby byly odstraněny t. zv. šikany se strany A.' 

ťr:wádějíc ~mot:,ěprávní zmatky ,p'odl~ §.281, č .. 9 a), bl, J() tr. 
vy~yka zmatečm strznost rozsudku nespravne pravlll posouzení 
vSlm. potud, pokud v poskytování odměny A-ovi v částce n~'f~~~~ .• 
206.300 Kč shledal zločin podle § 105 tr. z., ježto zločin byl d 
již dáním slibu, takže k plnění slibu, k němuidošlo už po dosažení 
sledku, t. j. po získání stavby, nelze již podřaditi pod skutkovou 
statu zlo-činu podle § 105 tr. z., jehož se dopouští, kdo úředníku M"'''''". 
nebo slíbí dar za účelem stranickým. Tuto výtku dlužno uznati za ~.~~" ' 
statněnou. 

Zásadně nespadá pod skutkovou podstatu zlo.činu podle § 105 tr. 
poskytování darů po skončeném úředním jednání při němž měl 
úředník podle úmyslu strany projeviti stranickost, tedy ani nn"k"t,,,,,,~; 
darů jacko odměny za to, že stranický úkon byl proveden. Pouze tenkráte 
bylo by možno spatřovati zlo'čin podle § 105 tr. z. v poskytnutí daru 
úře~níku v d~?ě, kdy úřa9 o vě~i již rozhodl, pokud je tu ještě abstraktní 
moznost dalslho spolupusobem. na konečném rozhodnuti (O. R. (21). 
O takovýto případ však zde nejde, neboť ze zjištění rozsudkového plyne, 
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výši nejméně 206.300 Kč se strany obžalovaného C. byly 
"f:~".·,,"wiim A-ovi v době, kdy o zadání stavby bylo již rozhodnuto, ba 

~~ě!:~~t~~:b.~~ kdy stavba se již prováděla, takže možnosti dalšího 
'. na konečném rozhodnutí (t. j. zadání stavby) tu již ani 

nebylo (srov. rozll. Č. 1823 Sb. n. s.). Že by dary tyto, které 
vVPlai~e[j\ obžalovanému A. jako splnění daného slibu, a to jako 

Gil;jmi,ny za zadáni stavby, kteréhožto úředního výkonu se obža
"."0'''' A. zúčastnil, byly poskytnuty ještě za účelem svedení A. ke stra

i za provádění prací samých, zejména během provádění stavby, 
to nalézací soud neusuzuje; dospěl nao.pak k závěru, že dary směřo

jen k dosažení úlev ve smyslu § 2 zák. o úplatkářství. 

Porušil proto nalézaCÍ soud tím, že poskytování darů ve výši nejméně 
. Kč A-ovi průběhem stavby, jako odměnu za získání stavby, pod

pod skutkovou podstatu zločinu svádění ke zneužití moci úřední, 
zákon v ustanoveni § 105 tr. z. a zatížil rozsudek zmatkem podle § 281, 
č. 9a) tr. ř. 

TentýŽ důvod zmatečnosti je dán i u obžalovaného B., pokud byl 
vinným zločinem spoluviny na zločinu s,vádění ke zneužití úřední 

moci podl,e §§ 5, 105 tr. z., iehož se dopustil tím, že právě uvedený zlý 
skutek obžalovaného c., který nalézací soud neprávem podř<rdil pod 
skutkovou podstatu zločinu podle § 105 tr. z., pochvalou j radou na
strojil, k vykonání jeho úmyslným opatřením prostředků pomáhal a 
bezpečnému jeho vykonání přispěl, a dlužno proto k tomuto. hmotně

právnímu zmatku ve smyslu § 290 tr. ř. přihlédnouti z moci úřední, 
.' i když obžalovaný B. v tom ohledu uplatňovaný zmatek po zákonu ne-

provádí. - - -
Stejně jako poskytnutí daru úředníku po skončeném úředním j,ednáni 

nelze zásadně podřaditi pod skutkovou podstatu zl06nu podle § 105 
tr. z., nepatři pod sankci § 104 tr. z. ani přijímání darů po skončeném 
úřednim jednání. že by dary ve výši nejméně 206.300 Kč, přijaté A-em 
v době stavby, byly zároveň i prostředkem, aby přizeň jeho, jako 
správce stavby přehrady byla zároveň též získána a zabezpečena pro 
budoucí případy jeho zakročování, nalézaCÍ soud nezjistil a něco tako
vého ze zjištění rozsudkových nejen neplyne, nýbrž naopak nalézací 
soud zji,šťuje, že A. nevědělo dvojím účelu darů, tedy že byly ,posky
továny také aspoň za účelem odstranění tak zv. »šikan<<- Stojí tedy roz
sudek zřejmě na stanovisku, že obžalovaný A. přijímal uvedené dary 
jako plnění daného slibu .za to, že stavba byla zadána konsorciu. V tom 

.však netkví skutková podstata zločinu podle § 104 tr. z., neboť ke skut
kové podstatě tohoto zločinu stačí již přijetí slibu, čímž je tento trestný 
čin dokonán. 

Porušil proto nalézací soud tím, že přijímání darů ve výši nejméně 
205.300 Kč A-em jako odměny za zadání stavby, tedy přijímání darů po 
skončeném úřednim j,e.dnání, při němž k projevu stranictví se strany 
úředníka došlo neb aspoň dojíti mělo, podřadil pod skutkovou podstatu 
zločinu braní darů ve věcech úředních, zákon v ustanovení § 104, věta 2 
tr. zák. a zatížil rozsudek zmatkem podle § 281, č. 9 a) tr. ř. I když tato 
zmatečnost není vytýkána obžalovaným A., jehož zmateční stížnost byla 

Trestní rozhodnuti, XIX. 19 



- Čís. 5943-
290 

jako neodůvodněná, resp. po zákonu neprovedená zamítnuta, bylo 
ve smyslu § 290 tr. ř. k ní přihlédnouti z moci úřední fl zrušiti 
kový výrok, pokud právě v uvedeném jednání shledal skutkovou 
statu zločinu podle § 104 tr. z., jako zmatečný. - - -

čís. 5943. 

Ku skutkovej podstate zločinu podl'a § 403, čís. 3 tr. zák. nie 
treba, aby padelaná listina mala všetky náležitosti pre listinu práve 
druhu predpísané, ale stačí, bola-Ii sposobi1á k prev;edeniu toho 
ktorému mala slúžiť. 

(Rozll. za dňa 25. júna 19137, Zm IH 604(36.) 

N a j v y Š š i s ú d v trestnej ve ci proti A. pre zločin 
súkromnej listiny zmatočnú sťažnosť obžalovaného čiastočne odmieto 
a čiastočne zamieto!. 

Z d6vodov: 

Vecný d6vod zmatočnosti podl'a § 385, Č. 1 a) tr. p. čo do 
padelania súkromnej listiny podl'a § 401, 403, č. 3 tr. z. uplatňuje 
žovatel' ,iedn.ak námietkou, že tu c~ýba zlý úmysd, jednak preto, 
vkladne] kmzky pn nedostatku druheho podpisu nedalo sa použiť k 
kázaniu trvania nejakého závazku aleho práva, že niet tu tedy norl'!"h'A;' 
náležitosti tohoto trestného činu. - - -

Pokial' zmatočná sťažnosf uplatňuje tento c16vod zmato,čnosti 
že niet tu podstatnej náležitosti tohoto zločinu, lebo r~k~~~'~i~j~;;~~~~i 
druhého podpisu nebola vkladná knižka sp6sobilá k d 
nejakého závazku alebo ,práva, je zmato,čná sfažnosť oezz<lkladná., 

K ustáleniu skutkovej podstaty tohoto, trestného činu nie je 
aby padelaná listina mala všetky náležitosti pre listinu práve toho 
predpísané, tedy v súdenom prípade, aby príjem vkladu vo U~I""nAi 
knižke bol potvrdený dvoma podpismi úradujúcich úradníko'V, 
predpis je lba vnútorným opatrením peňažného ústavu, ale stačí, 
bola sp6so?ilá k prevedeniu toho účelu, klorému mala slúžiť, 
v tomto pnpade, aby ňou bolo dokazované trvanie závazku 
vzájomnej ,pokladnice v L. voči vkladatel'ovi, eventuálne jeho 
nástupoovi. 
. Podl'a zistenia súdov nižších stolíc obžalovaný do vkladnej knižky 
zapísal dňa 31. marca 1931 vklad 10.000 Kč, hoci uvedená čiastka slo
žená nebola, a odovzdal v tejto časti porušenú vkladnú knižku M-ovi 
ciel'om zaokrytia jeho požiadavky voči obžalovanému, M. odovzdal zase 
knižku bernému úradu na dlžnú daň, ktorý úra:d knižku :predložil k inkasu 
Rol'níckej vzájomnej pokladnici. 

Z toho je zrejmé, že táto listina hola opatovne použitá k tomu, aby 
ňou bolo dokazované trvanie závazku Rol'níckej vzájomnej pokladnice, 
a bola teda nepochybne k tomu aj sposobilá. Nemýlily sa tedy súdy niž
ších sto líc, keď v tomto čine obžalovaného spoznaly skutkovú podstatu 
zločinu podl'a §§ 401, 403, č. 3 tr. z. a. preto rozsl/dok odvoladeho súdit 
tým to zmatkom netrpí. 

- Čís. 5944 až 5945 -
291 

čís. 5944. 

Jde o zločin padělání soukromé listiny podle §§ 401, 403, čís. 1 tr. 
podepsal-Ii pachatel za iirmu směnku v době, kdy již nebyl opráv

sám firmu podpisovati, a opatřil směnku zároveň datem z oné doby, 
kdy ještě mě! ono .:oprávnění, a tím jí dal vzhled, že byla řádně vysta-
vena podepsanou hrmou. . 

(Rozh. ze dne 25. června 1937, Zm IV 73(37.) 

Ne j vy Š š í s o u d, přezkoumav trestní věc proti A. a spo!., obža
ď"m","\'lY pro zločin podIe §§ 401 a 403, Č. 1 tr. z., zamitl zmateční 

stiižnlast obžalovaného A. 
Duvody: 

Zmateční stížnosti, jež uplatňuje důvod zmatečnosti podle § 385, 
č. 1 a) trp., nelze přiznati oprávnění. 

Námitka, že obžalovaný jako člen veřejné společnosti byl oprávněn 
vůči třetí osobě sám vyplniti směnku, odporuje obchodnímu zákonu 
a skutkovým zjištěnim odvolacího soudu. 

Bylo-li zjištěno, že podle ujednání, počinajíc dnem 6. dubna 1932 
mohla býti firma znamenána toliko k o 1 e k t i vně, pozbyl obžalovaný 
A. tímto dnem práva sám podpisovati firmu (§ 65, č. 4 a § 91 obch. 
zák.). Ani poukaz na ustanovení § 92 obch. zák. není případný, neboť 
tento § se týká pouze obmezení o b s a h u zmocnění, nikoli samého 
zmocnění k zastupování. 

Nebylo v napadeném rozsudku zjištěno, že dluh, na který podepsal 
obžalovaný směnku, skutečně existoval, avšak ani nehledíc k tomu, pro 
posouzení tohoto trestního případu není to rozhodné, p"něvadž pro skul
kovou podstatu zloónu podle §§ 401 a 403, Č. 1 tr. z. je podstatné pouze, 
že obžalovaný, ačkoHvpo dni 6. dubna 1932 nebyl oprávněn sám za 
firmu podepsati směnku jako příjemce, přece to učinil, při čemž směnku 

. anlidatoval, totiž opatřil datem vystavení 24. března 1931, tedy datem 
z doby, :kdy byl ještě sám oprávněn směnku za firmu podepsati, a tímto 
způsobem, totiž spojením svého podpisu bez oprávnění s antidatováním 
směnky dal směnce takový vzhled, jako kdyby byla řádně podepsanou 
firmou vystavená. Takto obžalovaný protiprávně vydal třetí osobě sou
kromou listinu (směnku), :kterou mohla dokazovati trvání závazku firmy. 
Zmatečni stižnost neprávem namítá dobromyslnost obžalovaného. 
V tomto směru stačí poukázati na zevrubné odůvodnění rozsudku odvo
laciho soudu, jež ne:bylo vyvráceno vývody zmateční stížnosti. Proto 
byla bezdůvodná zmatečni stížnost zamítnuta podle 1. odst. § 36 
por. nov. 

čís. 5945. 

Pri trestných činoch proti cti sa nevyžaduje, aby osoba urazeného 
bola výslovne aj menom označená. stačí, ked' je možno bezpochybne 
zistiť, koho mal pachatel' na mysli. 

19' 
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o »skutočnosť« V smysle § 2 zákona o ochral1e cti ide i 
v závadnom výroku niektorá skutočnosť uvedená vo forme otiukv 
ani po~itim takého obratu nie je zoslabená alebo odstránená 
sdelenych alebo uvedených skutočnosti. 

,~o ~ubjektivnej stránke nie je treba ku skutkovej podstate pomltlv 
zvlastn~ho úmysl~ na cti ubližiť; vyžaduje sa len, aby si bol . 
v~do"!y O?~h~ m"!, uv~ených alebo sdelených skutočnosti a toho 
su sposobde pnvodl! nasledky v § 2 zákona o ochrane cti uvedené. ' 

(Rozh. zo dňa 26. júna 1937, Zm Jl[ 230/37.) 

N a j vy Š š í s II d v trestnej vecí proti A. a ~p:o!. pre precIn 
mluvy tlačou zmatočné sfažnosti obžalovaných A. a B. čiastočne 
mietol, čiastočne zamieto!. 

Z dovodov: 

Uplatňujúc dovod zmaločnosti podl'a § 385, č. I a) tr. p., nami"tajj,ď 
sťa~ovatelia, že nie sú tu dané náležitosti trestného činu za vinu im 
deneho peelo, lebo vraj súkr:omný žalobca nebol v 
článku vobec pomenovaný, že nemali v úmysle súkromnému žalotlcovl 
na cti ublížif, že v článku previedli len od6vodnenú a o,,nr,,vr 
nad jestvujúcimi pomermi v urbárskej obci a že ide len o 
cit~va~ie púhych Jaktov, pri čom pripúšfajú, že snád' v jedinej 
(»ČI ~u ?dvlad~uÍl vplyvo~ pre~~ectu. za to, že má hostinec«) je 
obsazene určlte podozreme VOCI súkr:omnému žalobcovi, avšak 
v tejto čas ti sa netvrdí nejaká istá skutočnosf, lebo článok v tomto 
obsahuje vlastne len otázku. 

Zmii,točné sfažnosti sú bezzáklaclné. Pri trestných činoch proti 
sa nevyzaduJe, aby osoba urazeného' bola výslovne aj menom o'zn'lce,na. 
Stačí, keď je možno bezpochybne zistif, koho mal pachatel' na 
Z ohs~hu ~Iánku je však zrejmé, že závadné časti sa vzfahujú na sd'
kromneho zalobcu (predsedu urbarskeJ obce v Z.), osoba ktorého je inak 
v článku aj zretel'ne označená opiitovným používaním výrazu »urbárny 
predseda«. 

Nepozbavuje ,obžalovaných zodpovednosti a nemení na povahe 
tvrdenia skutočnosti ona okolnosf, že v článku bola uvedená niektorá 
skutoč~osť vo forme ?táz~y, lebo ani použit!m takého obratu nie je zo. 
slabena alebo odstranena určrtosf sdelenych alebo uvedených sku
točností. 

Podl'a inkriminovaného obs,ahu uverejneného článku a skutočností 
v ňo~. obs.ažených sa tvrdí - ako na to aj vrchný súd poukazuje ~ 
v spoJItosti s osobou súkromného žalobcu, označujúc jeho účinkovanie 
v urb~rskej o~ci ako bašovanie: !. že urbariá!H~ obec nepoužila jej pri
delen~~o hnOjIva a semena od statneho pastvmarskeho inšpektorátu pre 
urbanalne pozemky, takže obhospodárené pastviny 'nedoniesly očaká
vaneJúrody, za to ale zlé jazyky hovoria, že sa urbariálnemu predse
doví (t. j. súkromnému žalobcovi) urodilo aj na kamení, teda patrne že 
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súkromný žalobca ponechal to, čo patrilo obci, t. j. že tieto predmety 
'predsedom obce spreneverené pre vlastný úžitok; 2. že urbariálny 

cYh,reds', 'da poškodil ve dome obec tým. že dal zoraf pozemky, ktorépotom 
,,,,,,,IV menej úžitku, ako predtým, keď boly bez akýchkol'vek nákladov 

I ""v,tne do prenájmu; 3. že urbariálny predseda využíva obec v svoj pro· 
a pri tom sa ešte vychval'uje, že sa nemá na čo ulakomif, lebo 

nemá a má všetkého dosť, a pri tom sa ako príklad toho uvádza 
nre,nalUTWIIl1e jednej ",iestnosti v jeho budove za 150 Kč mesačne, hoci 

má vlastné miestnosti, kde by mohla byť kancelária umiestená, 
že výbor všetko odhlasuje predsedovi, lebo tento dá vyborníkom 
zdarma. 

Z toho plynie, že je súkromný žalobca v závadnom článku v podstate 
obvi:nený ZD, samovorného konania., .Z ,neverného ša:áre~ia s m~jet~om 
urbárskej obce, za s:pifenevery na Jej ukor, z podplacama funkclOnarov 

,(výborníkov) urbárskej obce a z toho, že využíva obec v svoj prospech. 
Boly tedy o súkromnom žalobcovi tlačou sdelené také skutočnosh, 

kloré by ho mohly vydaf v opovrženie, alebo sníži.ť h'O v obe~no'." 
l11ienení. Tento čin však vybočuje z medzí oprávneneJ a dovolene] kn
tiky, lebo zakladá skutkovú podstatu prečinu pomluvy podl'a § 2 záJk. 
čís. 108/1933 Sb. z. a n. 

Po subjektívnej stránke nie je treba ku skutkovej podstate trestného 
činu podl'a § 2 zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n. zvláštneho zlého úmyslu 
na cti ublížiť, ako to sťažovatelia uvádzajú. V tomto s~ere sa len vy
žaduje, aby si bol pachatel' vedomý obsahu ním uvedenych, alebo sde
lených skutočností a toho, že .sú sp6sobilé privod!ť d6sledk~ v cllova
nom §-e označené. Už z povahy tvrdených skutocnosh sa~ych ply~,e, 
ž,e p6vodca článku musel si byť vedomý tak ohsahu ako I uvedeneho 
dosahu tvrdených skutočností. 

čis.5946. 

K pojmu pořadatele provozováni dila hudebniho. , 
K subjektivnl stránce přečinu podle § 45 zákona o právu původskem. 

(Rozh. ze dne 1. července 1937, Zm I 466/37.) 

Srov.: k odst. I rozh. Č. 2813, 4305, 4801, 5688 Sb. n. s. tr.; k odst. 2 
rozh. Č. 2813, 3672, 3708, 4305, 4721, 4801, 5528 Sb. n. s. tr. 

Ne j vy Š š í s o u d ja;ko so~d zrušovací. z~mitl z';l!'teční stížn~st 
obžalovaného do rozsudku kraJskeho soudu, Jlmz byl stezovatel vmnym 
uznán přečinem zásahu do původského práva podle § 45 aut. zák. ze 
dne 24. listopadu 1926, Č. 218 Sb. z. a n. 

Z důvodů: 

Zmatek podteč. 4 § 281 tr. ř. spatřuje stižnos! v tom, že nalézací 
soud nepřipustil důkazy obhájcem při hlavním přelíčení navržené ..... . 
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Obhajoba stěžovatelova nebyla zkrácena zamítnutímsvěde 
důkazů navržených o tom, že obžalovaný kritiokého dne nehrál a 
rigoval, že proto nemohl hráti ani skladby, jichž se týká sm,lnnn,; 
žaloba, že nebyl pořadatelem plesu (hudebních produkcí) a že LH'an"n 
skladby, o něž jde, tehdy vůbec hrány nebyly. Tvrzení, že stezo,,,,, 
sám při plesu vůbec nehrál, je v razporu s jehO' vlastním 
v průvodním návrhu, kde uvedl, že asi desetkráte hrál v některé ze 
skupin hudby na nějaký nástroj. Na tom arci nesejde a stejně je též 
,rozhodné, zda stěžovatel sám hrál některou z poza stavených 
nebo zda při tom řídil některou z kapel a zda hude'bníkúm vydal 
k dotčeným skladbám, když obžalavaný byl stíhán a odsouzen jako p 
řad a tel závadných hudebních produkcí. Koho je pokládati za 
řada tele podniku, jest otázkou právní, kterou dlužno řešiti soudu 
zjištěných okalností, za nichž k podniku došla. V tomtO' směru 
však v průvodním návrhu uvedeno nic více, než co nalézací 
100ho vzal za prokázána jednak podle daznání obžalavaného, 
podle výsledku provedených důkazů. _. - - -

Napadený rozsudek sice uvádi, že vzhledem ke zjištěné 
že hudebníci neměli po ruce jiných not než ty, které jim dal k dic'pa'sic:f 
obžalovaný, a vzhledem k výpavědi svědka S., že se maderní '''Lauuy, 
a jaké jde, obyčejně hrají z not, dlužno míti za to, že abžalavaný 
svým hudebníkům razdal noty závadných skladeb, ale neklade 
důraz, nybrz právem má za ta, ž'e pro odpovědnost U.QLdIUV'Hlt:lLU 

pař a dat e I e hudebních produkcí nerozhaduje, zda chráněné '''LdUUV 
byly hrámy z no! stěžovatelavých. ProtO' nemá významu námitka 
nosti, že onen předpoklad razsudku je pouhým dohadem. - - - -

Uplatňujíc důvody zma!ečnostič. 9a), 10 § 281 tr. ř., namítá zma
teční stížnast, že jednání stěžovatelovo bylo neprávem padřaděno usta
novení § 45 aul. zák. a že nanejvýše by se mohla mluviti a tom, že se 
obžalovaný prahřešil proti ustanovením trestního úkana nebo živna
stenského řádu tím, že svou kapelnickou konceSÍ neoprávněně kryl jiné 
osoby. Leč ani právní námitkv zmateční stížnosti neabstají a nejsou ani 
provedeny po zákanu, pokud se stížnast při tom prati předpisu § 288, 
odst. 2,č. 3 tr. ř. nedrží skutkových zjištění napadeného rozsudku. 

Stěžavatel se snaží do'voditi, že pořadatelem hudebnického plesu 
(hudebních produkcí) nebyl anjako kapelník, nýbrž že jím byli hudeb
níci, čili t. zv. volné sdružení hudebníků a že abžalava'ný za ně pouze 
jednal. Avšak to, co bylo zjištěno o činnasti stěžavatelově, napli'iuje 
pojem pařadatele a zakládá jehO' O'dpovědnost s hlediska § 45 aut. zák. 
Nalézací soud zjišťuje,i,žé stěžovatel nejen ze svých prostředků předem 
opatřil plakáty, svým jménem žádalo povolení zábavy, které také jemu 
bylo udělena, a že ze svéhO' zaplatil dávky zemské i obecní, ale že se 
í jinak činně zúčastnil plesu, rozdal hudebníkům noty, převzal vybrané 
vstupné, zaplatil z něha všechny výlohy a zbytek odvedl tělO'cvičné i'ed
notě SokO'l v L. na úhradu členských příspěvků za členy kapely. Z těchto 
zjištění plyne, že v asobě abžalovaného se soustředíla veškerá činnast 
směřující k uspořádáni produkce, že tedy hlavně abžalavaný svou čín
nastí k ní dal podnět a ji uskutečniL Právem prata rozsudek vidí v ab
žalovaném pařadatele ínkriminavané hud-ební produkce. 
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nalézacího saudu, že stěžavatel ve smys~u § 45 aul. ~ák; jednal 
t' če že alespoň počítal s moznasl! poruselll aut~r~ 

ř:~ tl je'dnal, jsa srozuměn I s takavým výsledken~, apHa 
a p '''!_ 'I že stěžavateli ktery' nad to podle vlastmha da-

rtřf'.de'''lrn o ZJlS en , ' k'h j bY , J"eho . a b' val' člen ochranného sdružení autors e O L ~ re zna . 
lak -0,likYdní před plesem byl zároveň se zevrubnym ~oučen_Im 

_'o"O\IV nfsemn' zákaz provazavání chráněných sk1ade~, ~ ze ob:a
'%1fWcen ?es to I;eučinil nic, aby při hudební prod~kcl, Jepmz byl paral P zákaz byl dodržen, ba že ani své hudebmky _na !? neupozo.rm . 
~_'oLpm, .' t' a něž se apírá výrak o vine stezovatel?ve po 

tech a neprovádí stížnost výtku právní mylnostJ zpusobem 

zákonu. 

čís. 5947. 

ouel činitel (předseda) spolku pořádajícího zál?avu, _na níž byly 
Ved hr' - , hudební skladby, nepozbyl postavem })poradate1e« v~ 

c ~~e:::torského zákona _~! že byli výborlem .. sP?~áfe~~~o~~~~ 
smly~l".S ořadatelé zábavy v běznem slova SII1ys U, ltmz 
ZVI:áštJ~tpgřádek při zábavě, opatřiti místnosti, sJednatt hudbu a pod. 

(Razh. ze dne 1. července 1937, Zrn \1290/37.) 

. --' a u d jaka soud zrušavací vyhověl zmateční stížnosti 
N e ~~:a s01~afabce OchrannéhO' sdružení autorskéhO' čsl. sk1adatelŮ~ 

so~krOatelů a na:kladatelů, zaps. společe~stva s r. a. v _Praze ~a roz_ 
SplSOV ., d ,,- b I obžalovany podle ~ 259, c. 2 tr. r. ZplO 
sudku kralskeho saU _u,.JIm~ Yh do .pův~dsk6ho p'rava padle § 45 aut. 
. ť obžaloby prO' preCln zasa Ll ' . ~ -- d' 
s en ' '. d 1926 č 2'18 Sb. z. a n., uuslI napa eny roz-
zákona ze dne 24. hstapa u '. . , . d _' rozhadl 
sudek a vrátí! věc soudu prvé stallce, by o 111 znovu Je nal a . 

D>i'ivody: 

zmateční stížnost soukramého obžalobce p;ávem vytýká, že zpra
šťující výrok je právně mylný (t. 9a) § 281 tr. r.). 

.' t h - abžalavaný je předsedau Napadený rozsudek vychazl z o o, ze .. '. k 1935 
spo;tovního klubu ve V., že n;u ,v t~t~ ~la~~~os~~~:b~~~1zl~I~~e~ a že 
bj'l daručen zákaz provozovanl c ran~ny -" -- -- b 

t ' kl b dne 28 června 1936 pořadal taneem zabavu, pn mz ez 
spor avm U . 'h ' - é skladby Dále rozsudek 
P?~olení _(prO!i

b 
zákkalzu

b
) bylYschhrUo~?d~e r;3.e~větna 1935 ustanovil čtyři 

z]lsfUle ze vy or u u ve - " d 
osab ;a ořadatele zabavy, že jeden z ních sjednal hudbu a z~ se pr~ -
sedaYspolku (abžalavaný) o úbavu, při níž pamáhal hastmskemu, dale 

nestaral. .. . - d dou 
Nalézací saud má za to, že obžalavaného ~~es t;>, ze J~ pre se _ 

s olku . enž ořádal zabavu, nelze v tomto pnpade pakladatJ za po. 
ř~dateie J provEzování hudebních sklad~b, ,l<~yž by~ k1ube;n ~stan~~~~~ 
zvláštní pařadatelé zilbavy, kterým pry nalezelo, a y se s ara I o . 
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žení zákazu. Tu stížnost právem n 'ť' 
lišuje pojmy pořadatele zábavy v ~~! ~, ze Irozsudek dosti přesně ." 
řej'né h db' znem s ova smyslu a 

. ,u e nt produkce ve smyslu ustanovení '.~;odslkéil~"d~'~'~. 
I kdyz ~e vychází z toho, že úkolem pořadatelů II 
bylo nejen, aby při zábavě udržŮ'vali pořádek VY.I:b){)r,·em 
třebh~é ~ařídili. (na př. najali místnost, sjednali hu~;Zat~b)y i jinak 
sou aSltl s nazorem že tím byly n t t b . , ne ze 
a ~dpovědnost, které zákon s hledis~a ~~h~:~' Y r;řeneoseny. i . '. 
poradateh veřejné hudební produkce, ted z?nť~~: puvodskych , 
starah o dodržení onoho zákazu kd' J: j b I povmnost, aby usta . ' yz nejen ne ylo zjištěno že 
, novene za pořadatele zábavy byly předsedou nebo"" f unl~cionj 

~~~ě~~.o~Ýp~~i~i u:~řz:l~:e~K' :~~ nebilo ~jiště~O ani, ž~l~y~kazu 
;:~~~aný .skám jen udal, že dva / p~ř:dn~t~I;~~~~ z~Cr~~e~e~!~yVní 

o za azu s nad také věděli. 

~~~~,;!f~!ie~:;i~::~!2:~~;~~~;:~;z~ ~~::Jt~:H~t~~i~~t~.ť~Í 
ne .? naz?:u, posoudí! naléza:cí soud věc po pr~vnÍ ~tr~c azej~ z 
zatlZll svuJ rozsudek zmatkem podle č. 9 a) § 281 tr. ř. e ' 

výv~a~~ ť~~~oo~~I~i:~ť;k stížnhost!'taniž třeba ~e obírati ostatními . 
"1' V a vy ove I a napadeny rozsudek j'ako ztru~l!. e ,věci samé nebylo lze mzhodnouti pone'vadz' ve' c o z~~:::~~,~ 

s rance vyzad . d I"h b' ' ps' do m e' ujel a§sl o o' jasnění v otázce, zda ohžalovany' j'ednal v 
ve smys u 45 aut zák ., d 

ností porušení autorských p'rá . a, najme,. z a alesp,oú počítal s 
sledkem n č" . , v a pres to, jsa srozumen I S toL·m,úm 

proto, n~ž ~~áťi~!lv~~C~o~~~ pt~~Ust~~~~ánbiyl o(dnŮ'~US eventudaliS). Np7h,;';' 
, '1 znovu Je nal a ro:zn()'~ I 

čís. 5948. 

Ked'ŽJc' rozhodnutie podl'a § 54 d t 2 . • uváženi súd ' ..' O S • tr. zak. spočíva na vol'nom 
dl'a § 385, ~ls.n~m~~~ taky vyrok napádaf zmatočnou sfažnosfou PO' 

Súd p!.ekroči1 trestnú sadzbu a zavinil zm.íitok podl' " 
tr. p., ulozli-Ii pre nadržovaniel podl'a § 377 tr zák' . ~.~ 385, Cts. 2 . 
práva volebného do obci. . • t ved[ a]sí trest straty. 

(Rozh. zO dňa 2. júla 1937, Zm III 330/37.) 

N a j vy Š š í s úd v trestnej veci p oť A I' . 
z prečinu krádeže atď. zmatočn' ť' rt, lb" a s~o., obzalovanym 
mietol _ .. . .'. u s a~nos o zalovaneho B. zčasti od-
dl'a § '3~~ast!. zaTletol, z ur~dnej povmnosti z dovodu zmatočnosti po-

~:~~~~~ b~ ~:~~žnal~:~i~~~:~~ :;s~~~~~~ ~~~~~j~i~t~~st S~t~~t/~rrt~o~~~ 
bol spáchaný z POh~útok nízk~C~n:on~l;~t~;Jhs ;J~~~~;"' že čin trestný 
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Z L1óvodov: 

zmátočná sťažnosť uplatnená námietkou, že v smysle § 54, odst. 2 
z. mal byť pominutý vedl'ajši trest straty úradu, zrejme chce uplat

, zmatok podl'a § 385, Č. 2 tr. p. V tejto čiastke je zmatočná sťú-
bezzákladná. 

V smysle § 54, odst. 2 tr. z. nemusí byť vyslovená strata Ú!adu, keď 
súdom stanovený nepresahuje 6 mesiacov vazenía. 

v takom prípade móže podl'a svojho vol'ného uváženia pominúť 
nepominúf vyslovenie straty úradu. Nakol'ko toto rozhodnutie spo-

na vol'nom uvážení súdu, nemožno tento výrok n"pádať zmaločnou 

Pri preskúmaní veci z úradnej povinnosti zbadal najvyšší súd toto: 
Obžalovaný bol uznaný vinným prečinom nadržovania podl'a § 374 

z. Odvolací súd okrem trestu naslobode a okrem jednoročnej straty 
vyslovil aj jednoročnú stratu práva volebného do obcí s tým, že 

.",.t.nl" čin boi spáchaný z pohnútok nízkych a nečestných. 
V smysle § 54, odst. 1 tr. z. treba vyslo'viť stratu práva volebnél!o 
obcí, kde to zákon ustanovuje a sú splnené podmienky § 3, bod 3 

, Č. 75/1919 Sb. z. a n. v znení vyhlášky ministerstva vnútra ZD dňa 
5. júla 1933, č. 123 Sb. z. a n. 

podl'a § 377 tr. z. má byť pre nadržovani'e vedl'a trestu straty 510-

vyslovená Hež strata úradu, bolo-li spáchané na prospech pach a
alebo účastníka takého zločínu alebo prečinu, pre ktorý má byť 

"_""~"" úkona uložená strata úradu. Nepredpisuje tedy zákon na prečin 
ako vedl'ajší trest dočasné odňatie politických práv, t.i· 

smysle úk. č. 75/1m9 Sb. z. a n. stratu práva volebného do obcí. 

V dosledku toho odvolací súd vyslovením vedl'ajšíeho trestu straty 
práva volebného do obcí prekročil trestné saMby a tým zavinil vecný 
zrna tok podl'a § 385, č. 2 tr. p. Vyslovenie tohoto vedl'ajšieho trestu sa 
stalo zrejme na ujmu obžalovaného B. a preto najvyšší súd pokračoval 
z úradnej povinnosti podl'a § 385, pos!. odst. tr. p., rozsudok odvola
cícho súdu v tomto smere zrušil a tento vedl'ajší trest pominu!. Výrok 
rozsudku odvolacieho súdu, že »čin trestný bol spáchaný z pohnútok 
nizkych a nečestných«, bol učinený len hl'adiac na výrok o strate práva 
volebného, preto stal sa týmto rozhodnutím bezpredmetný a bol tiež po-

minutý. 
čis.5949. 

Výrok rozsudku soudu prvé stolice o upuštěni od potrestáni lze napa
dati jen o d vol á nim, ať jde o tvrzené porušeni striktního předpisu 
zákona nebo o poohé porušeni zásad arbitrémich (§§ 33, odst. 1 zákona 

o ochraně cti). 
Soud, ukládající odpovědnému redaktoru a vydavateli uveřejněni roz

sudku po rozumu § 7, odst. 1 zákona čís. 124/1924 Sb. z. a n. (ve zněni 
.. vyhl. čís. -145/1933 Sb. z. a n.), nesmi se odchýliti od vellclch ustano

vení, která obsahuje o čase a způsobu uveřejněni § 8 téhož zákona. 
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Předpis § 12 zákona čís. 108/1933 Sb z ., . 
~~~!vy,n~I~:~obCOV~, pokud se týče k ochr~ně ~~~~~~~~6~~ k 

e nem ve smyslu §§ 282 283 tr· , ' 
z výroku o uveřejnění rozsudku dl' .. r .. opravněn odvollafi 
rozsudek neuvádí způsob a osta~ e § ~2 CIt. z,:k .. z. t?ho důvodu, 
které se má uveiie.inění státi. podmrnky uvereJnem, ani dobu, 

(Rozh. ze dne 3. července 1937, Zm II 228/37.) 

N e j vy Š š í s o u d jako so d • , , 
soukromého žalobce do rozsudku ukraj~~~~~a~~u~~11lt,1 ~n1atfční 
odpovědný redaktor uznán vinným přestupkem OCUI§~ >: . 19~4 Sb. z. a n; ve zně~~,vyhlášky Č. 145/1933 ~b. z. a n.~a~ona Č. 
jlne. k vyhovel ,ne!vy~sl ,soud částečně odvolání soukr~~~~eo-~ 
zvyro u o LI v e reJ n e n I rozsudku podle § 7 odst 1 z' k • ' 
Sb. z. a n. ve znění vyhlášky Č. 145/1933 Sb' . a. c. 124/ 
rozsudek vyslo '1. b. ; . z. a n., a pokud ''''lpacleu' 
pisu »P d« uk~~ d .ze ~e o z~lovanemu a vydavateli periodického . 

voplatn~st; rozs~d~~~ z~~;i~r~Jej~~:~z~~~~o;tz;J~~~ dOt 14 dnů po 

~:~C;odl~~i~d~~k::~' t~~~~~i~~ní ,~át~ nejpo,~ději v dr~hZ~l ~~r:l, 
~~~~~~tn~m~ [edakto;u neb~ :yd~va~~tl~~o.~I~:a Pz~r~~~' o 
o ,a 'Z prav'l11 mocI. Odvolání soukromého žalobce z 
SOLl~1 vO~I;n~tl. n e n I rozsudku podle § 12 zIlk. Č. 108/ I 933 Sb. 

Z d ů vod ů: 

Stěžovateli nutno předevšim .', . ~ 

~fra~r;ého pro.středku, jež napad~r?om~f~~g~ězf sV~~~~;:k~ý;ody 
uvo u zmatecnostr _ výrok rozsud'k ..' . • Ollll něilúcl, 

trestání, jsou provedením odvolání u pl vnr stolrc: ? uI;~štění od po~ 
z ustanovení § 33 odst 1 • 2 'k a nrkolr zmateClu 3\!znostr; neboť. 
,. d" ' .• c. za. č 108/1933 Sb z .' 

nall! s IkcI jiných míst zákona, na ř' § 10 . . .... a n. pn Sfů'V-
Sb. z. a n. ve znění vyhlášk č 145~1' , odst. 3 zak. Č. 124/ • 
něuý rozsudkový v' rok můJ b'" 9G3 Sb. z. a u. vyplývá, že zmí
odvolání, ať jde o ~vrzené ;orJšt~ ~a~a~~n ,Aen 

opravným prostředkem 
o pouhé porušení zásad arbitrérní~~~ s II ll! o predplsu zákona, nebo 

Dotčené vývody opravného prostředk b cl t d"" . hodnutí o odvolání. _ _ _ _ u u ou U IZ vynzeny při roz-

Zřejmým poukazem upl ť' t ., .-podle § 2'81 č 9 ) t • ad nUJe z!"a :Cl1l s!lznost hmotněprávni zmatek 
<> ,. a, r. r., OVOZll]1C ze obzalov n 'h' , 

za puvodce článku (po rozumu § 1 ~dst 3 z 'k ~ el204/ Je pry pokládati 
ve znění vyhl. Č. 145/1933 ' . ".' c', 1924 Sb. z. a n. 
který článek se má zařaditi dSb .• z. a ~.), ponevadz rozhodoval o tom, . 
d ' o casoplsu a poněvadž . b . h 

oml »článek do rubriky (míněna je zře?· k'k . pry ez Je o vě-
pisu »Ť., f.«) nemůže přijíti« T k Jme ru rl a J:nenovaného ča"o
roveň osobě zprávu sepsavši.· a ovou o'sobu dluzno prý klásti na 
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Stížnost není v tomto směru provedena podl,= zákona, nedržíc se 
o",nll1'U rozsudkových zjištění (§ 288, odst. 2, č. 3 tr. ř.), neboť roz

právě uvedené skutečnosti, pokud jde o činnost obža
odpovědného redaktora, nýbrž reprodukuje jen po této 
svědka R., aniž se vyjadřuje, zda tyto skutečnosti bere 

pnl>ll!>lllC vvvodv zmatečni stížnosti by neobstály ani s hlediska 
'nt'm~t1nJillU zmatku . podle § 2'81, Č. 5 tr. ř., neboť jde o sku-

právně nezávažné. 
.tížno,;t je tu toiiž úplně na scestí. PO'kud se tu o obžalovaném 

jakožto o osobě, která článek do časopisu zařadila, l. j. uveřej
článku v tiskopise nařídila, je taková osoba původcem po rozumu 
odst. 3 cit. ·zák. jen, pokud nejde o' redaktora toho kterého periodic-

, tiskopisu, neboť odpovědný redaktor odpovídá již podle 2 ocl
I cit. zák. vedle původců. 

nesprávný je názor, že osobu, která rozhoduje o zařazení 
c,.o"o." do časopisu, pokud se týče která jej vědomě pro časopis přijímá, 

již na z;'ikladě toho postaviti na roveň osobě článek sepsavši, neboť 
cO uvedeno, nebylo by ještě řečeno, že ona osoba znala a uvědo
si též obsah článku. A jen na tom záleží s hlediska otázky, zda 
lovaný odpovídá za přečin podle § 4 zak. č. 108/1933 Sb. z. a n. 
za pouhý přestupek podle § 4 zák. Č. 124/19'24 Sb. z. a n. ve znění 

vyhlášky č. 145/1933 Sb. z. a n. Pro subjektivní skutkovou podstatu 
prv uvedeného přečinu nestačí, že si pachatel měl a mohl urážlivý obsah 
stlhaného článku uvědomiti; to stačí jen s hlediska nedbalostního de
liktu podle § 4 zák. Č. 124/1924 Sb. z. a n. ve znění vyhl.č. 145/19G3 

z. a n. Poněvadž však uvedené údaje svědka R. poukazují jen k nedbalosti 
obžalovaného jakožto odpovědného redaktora a nikoli k tomu, že sku
tečně znal obsah každého článku do rubriky »Ť., ť.« pojatého, je bez 
významu, že rozsudek nepřihliží k uvedeným skutečnostem, takže roz
sudek v tomto směru netrpí ani zmatkem neúplnosti podle § 281, Č. 5 

tr. řádu. - - - -Důvodné je částečně odvolání soukromého žalobce z výroku o uve-
řejnění rozsudku po rozumu § 7 zak. č. 124/1924 Sb. z. a n. ve zněni 
vyhlášky Č. 145/1933 Sb. z. a n. Napadený rozsudek ukládá toUž obža
lovanému a vydavateli periodického časopisu »P. d.«, aby bezplatně 
a bez poznámky uveřejnili v periodickém tiskopisu »P. d.« na stejném 
místě a stejným tiskem, jak byl uveřejněn stíhaný článek, do 14 dnÍ! po 
pravoplatnosti rozsudkový výrok bez dÍ!vodů. Ohledně uvedené lhůty 
vytýká odvolání důvodně, že rozsudek porušil závazné ustanovení § '8 
cit. zilk.; bylo již rozhodnutím zrušovacího soudu Č. 5734 Sb. n.s. vy
sloveno, že se soud, ukládající odpovědnému redaktorovi a vydavateli 
uveřejnění rozsudku po ro.zumu § 7, odst. 1 cit. zák., nesmí odohýliti 
od velících ustanovení, která obsahuje o čase a způsobu uveřejnění § 8 
téhož zákona. Měl tudíž napadený rozsudek určiti, že se uveřejnění v ča
sopise »P. d.« má státi nejpozději v druhém čísle, jež vyjde po dnu, 
kdy byla odpovědnému redaktoru nebo vydavateli doručena zpráva 
o t0111, že rozsudek nabyl právní moci. 
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Rozsudek nehoví však uvedenému ře' . uveřejněni. Nesprávné je též že se u~ ,dp~s~, am. P?kud jde o 
vanemu a nikoli povšechně od ' . ereJnem uklada osobně 
adr~.sáty zmíněného příkazu j!o~v~~~~n~~ red~~to.ru a vydavateli, 
kten tyto funkce zastáva'í v dob' , po~e ny r:,dwktor a vvc''''.' 
řejnění. Leč v těchto sn{ěrech n~'nr~~z'~:d bt' splndena povínnost k 

N t' e napa en. 
apro , tomu napadá soukrom' , lb' . u~eřejněni rozsudkového výroku ~ z~i'~o~e rozs~,del<,. pokud ukládá 

vyslovného ustanovení § 7 odst 1 c't .,'v.' duvodu. rozsudku. 
slušný návrh, výrok o uvefe' ,'. ,. zak. J.e s,ce, UČlOi-1i žalobce 
uveřejnění důvodů v rozsahJn~~~s~~ťe~kO,v,eho. výro~u ??Iigatorni, 
pokud je toho třeba k zadostučinění urcenem ma byh uloženo, 

ientok předpoklad, ~dvolání sice' tvrdí, leč ani slov~m 
p.ro Je zadostuČlllelll pro stěžovatele v so . 'V'~[~a~:n:~:~~,~~ 
tež uveřeJ' n' . d' d ' ' uzenem f , ., em uvo ~ rozsudku. V tomto směru 
neuvad, okolnosh Jez mají O'dvolán' d' d" oa'VOlaní 
voláni nelze přihližeti (§ 294 ods!.' 2

0 
t UV?)mh, takže k této části 

P k d . ,~ r. . 
o u Jde o odvoláni z výrok ' . , . § 12 zák. Č. 108/1933 Sb u o ~ve.re!nem rozsudku po 

řed' § . . . z. a n., vytyka zalobce že ' 
~ni d~~~, d~2k~~;é z:ek~1~e~~átdí ~půsOb a ostatní .podmínky . 
tečně taková ustanovení ~bsaah1. . odle §}2 c,!. uk. má rozsudek 
kona slouží jen k omezení oprá~~~~i Je I V~ak Jasno, že tento předpis 
obžalovaného Nemůže s . za o cova, pokud se týče k nrh,.,", 

nutím nalézac'ího soudu p~l~ot~ ťoukrO~ý žalobce zmíněným 
1ání ve svů' ne. fO ,v az~va I za shzena, provádí tu naopak . 
ního práva; do~há;"j~~c~ n~lll proto podle všeobecných zásad 
k takovému adv I" . vyraz u , v ustanovelllch §§ 282 283 
odmítnouti. o an1 opravněn. Bylo je proto bez fO'zhod~utí ve 

čís. 5950. 

"' Ustanovenia § 4 zákona čís. 124/1924 Sb ' c~s. 145/1933 Sb. z. a n. sú k § 1 tohoto zák;~ a n. v znem vylllá!ikv. 
~lt. ~ákona sa už~je len vtedy, ak sa nedokáže, že i:::~é, . . ..• 
.Je povodcom zpravy, resp. že zpráva hola uverejnená ~J·:~::rvedom' lm. 

(Rozh. za dňa 7. júla 1937, Zm III 253/37.) 

Na j vy Š š í s úd v trestnej ved proti A· ". 
z úradnej povinnosti zrušil pod!'a § 35 d t ./re preclD pomluvy tlačou 
súdov nižších stolíc a poukázal kraj k? s, d ~or. nov. rozsudky oboch 
a rozhodol; zmatočnú sťažnosť' s 'kS y si~h· , ~ y znova vo veci jednal 
rozhodnutie. II romne o zalobcu odkázal na toto 

Dlovody: 

Pri preskúmani veci presvedčil .,"., . . 
slolíc nezistHyokolnosti. od ziste;·a n:ty,SS' sll.d,. ~e oba súdy nižšich 
príslušných ustanovení t'restných ~~" Ij)fyc~ zaVl Sl možnosť pouiitia . za ovany bol sprostený obžaloby 
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, § 326, Č. 3 tr. p., poneváč nižšie súdy maly za to, že sa mu po
dokaz pravdy. Pri tomto dokaze pravdy sa nevyžaduje náležitosť 

3 zák. Č. 108/1933, Sb. z. a n., totiž aby uvádzanie alebo sde
sklutClčn.osti, o ktoré ide, bolo vO verejnom záujme, lebo túto ná
prE:ap1suJe § 6, ods!. 3 cit. zák. len pre prípady § 6, ods!. 2, 

to je pre dokaz omluvitel'ného omylu, bol-Ii čin spáchaný 

~n6sob,om v § 6, ods!. 3 uvedeným. 
podstatu inkriminovaného článku správne spowávajú oba nižšie 

v tom obvinení súkromného žalobcu, že je remeselným udavačo'l1l 
slovenských kandidátov advokácie, ktorých oznamuje advo

komore, že nevykonávajú advokátsku prax, ačkol'vek sú zapí
soznamu kandidátov advokácie, avsak nevšíma si ani .Maďarov 

. Nemco v. 
Nižšie súdy zistíly, že súkromný žalobca len v jedinom prípade ozná-
advokátskej komore advokátskeho o'snovnlka Dra N. z hora opísa

disciplinárnéh'Ů previnenia. Z toho plynie, že obžalovaný ozmá
".meni,e. ktoré s:úkromný žalobca učinil na Dra N., zovšeobecnil, lebo ho-

o udávaní slovenských kandidátov advokácie a priamo ho viní, že 
udávanie robí ako remeslo, a že v inkriminovanom článku tohoto 

(\'.ozln{nne'lía použil 'k obviřlOvaniu súkromného žalabcu z nevlastenectva, 
oznamoval len Slov.rkov. Také skutočnosti však obžalovaný nad 
pochybnosť nedokázal a nel'ze tedy dÓlvodne mať za to, že sa 

'.obžal
ov

;!l1É:níu pod arii dokaz pravdy. Avšak z jediného zisteného prí
pad u nesmel obžalovaný obviniť s(ikr'Ůmného žalobou z opatovného a 
remeselného udávania, lebo uvedeným jediným prípadom nedokázal 
okolnosti, pre ktoré obvinenie článku. o remeselnom udavačstve a o 'pre
na:sledovaní slovenských kandidát'Ů,v advokácie mdhlo byť považované 
d6vodne za pravdivé, i ked' sa má za to, že odhalenie remeselného uda-

vača je objektívne vo verejnom záujme. 
Nižšie súdy uznaly, že čo do trestnej zodpovednosti nie je vyvrátená 

.obhajoba obžalovaného, že inkriminovaný článok nepísal a pred uve
rejnením ne:čítal, a že by tedy mohla prisť v úvahu len trestná zodpo
vednosť obžalovwného pre prestupok zanedbania povinnej pečlivosti 
v smysle § 4 zák. Č. 124/1924 v znení vyhlášky min. sprav. č. 145/1933 

Sb. z. a n. 
Ustanovenia § 4 cit. zák. sú však k § 1 tohoto zákona ptodporné a § 4 

sa užije len vtedy, wk sa nedokáže, že zodpovedný redwktor je povodcom 
zprávy, resp., že zpráva bola s jeho vedomím uverejnená. Nižšie súdy 
zistily, že obžalO'vaný inkriminovaný článok nepísal a nečítal, avšak 
tým neni už zistené, že uverejnenie sa nestalo s jeho vedomím. Obžalo
va:ný bol podYa zisteni<t nižších súdov v dobe uverejnenia zodpovedným 
redaktorom a mal teda povinnosť sa stamť o to, ČO bude uverejnené 
v pe'riodickom tlačive, ktorého bol zodpovedným redaktorom. Bolo v jeho 
záujme, aby behom trestného pokračovania predniesol .okolnosti, z kto
rých by plynulo, že uverejnenie inkriminovaného článku sa nestalo ani 
s jeho vedomím. Ncbolo dosiaY zistené, ako sa stalo, že inkriminovaný 
článok bol v periodickom tlačive uverejnený, a že ho obžalovaný nečítal, 
alebo že jeho uverejnenie sa stalo bez vedomia obžalovaného. Poneváč 
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tieto okolnosti, rozhodné ČD do trestnej zoclpovednosti, zistené 
a najvyšší súd ich v dasledku zásady § 33, odst. 3 pbL nov. sám 
nemaže, pokračoval najvyšší súd z úradnej povinnosti pod]'a 
odst. I por. DOV. tak, ako va výroku je uvedené. 

čís. 5951. 

Pojem násilí podle § 176 tr. zák. je naplněn již i takovým zlÝm 
kládáním, které vůbec nemělo v zápětí poškození těla nebo zdravi 
proti komu směřovalo; utrpěl-li ten, proti němuž směřovalo násili 
i poškozeni těla nebo zdravi, jehož léčeni převyšovalo dobu osmi 
byl porušen i dalši právní statek, cbráněný ustanovenhn 301 tr. 

Osm pachatelů nutno označiti za »tlupu« a pobití pošk')Ze,ný,ché 
»násilí vykonané na osobách«. 

(Rozh, ze dne 7. července 1937, Zm IV 395/37,) 

N e j vy Š š í s o u d, přezkoumav trestní věc proti A, a spol., 
žalovaným pro zločin podle § 176 (r. z. a přečin podle § 3101 tr. 
zamítl zmateční stížností obžalovaných, 

Z d ů vod ů: 

Z důvodu zmatečnosti podle § 385, Č, 1 b) tr. ř. je namítáno, 
v čínnosti obžalovaných byl nesprávně shledán materiální souběh 
činu násilí proti soukromým osobám podle § 176 tr. z. s přečinem 
kého ublížení na těle podle § 301 tr. z., nebnť úmysl obžalo 
směřoval prý pouze k tomu, aby poškozeným nabili, a měl proto 
čín býtí kvalifíkován pouze jako přečin těžkého ublížení na těle 
§ 3101 tr. z. Výtka tato týká se jen obžalovaných A, a 8., neboť 
tito byli uznáni vinnými vedle zločinu násilí proti soukromým 
podle § 176 tr. z,i přečinem těžkého ublížení na těle podle § 301 

Výtka tato je však bezdůvodná, Ke skutkové podstatě zločinu 
proti osobám soukromým podle § 176 tr. z. se po objektivní str.ánce< 
vyžaduje pouze, aby na otevřeném místě bylo vykonáno tlupou násilí 
osobě nebo věci. To se v souzeném případě stalo, neboť je 7;;'O+pnn 

nejméně osm pachatelů přepadlo a pobilo poškozené; osm 
nutno beze sporu označití za tlupu a pobití za násilí vykonané na osobě. 
Po subjektivní stránce se k naplnění skutkové podstaty tohoto zločinu 
vyžaduje úmysl vykonati násilí při vědomí, že na činu je 
více osob tvořících tlupu. Zmateční stížnost sama připouští, že úmyslem 
obžalovaných bylo pobíti poškozené, tedy ná!silí na osobách, nepopírá 
pak, že šlo o tlupu, totiž o takový počet pachatelťJ, který naplň,uje pojem 
tlupy. Neprávem proto bete v pochybnost správnost podřadění činu 
obžalovaných pod ustanovení § 176 tr. z, Čin uvedených dvou obžalo
vaných byl však právem podřaděn vedle skutkové podstaty právě zmí~ 
něného zločinu i pod skutkovou podstatu přečinu těžkého ublížení na 
těle podle § 3101 tr. z., je-Ii zjištěno, že tito obžalovaní způsobili poško-
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d · boť oojem .. vl' v 'převyšovalo osm nt, ne . r 

M. zranění, ]Ichz e~e~1 .'~ i takovým zlým nakládáním, ~ter: 
podle § 176 t:. }',]e n:p nen, ]:~Ia nebo zdraví toho, proti nemuz 
nemělo v zapel! poskozenI . ěmuž směřovalo násilí tlupy, I po~ 

utrpěl-Ii vsak ten, pral! n h' b í svobody chráněné usta-
"fr,Valltě)l'a nebo zdraví, by; vedl~ ]f"O p~'~~n~ statek, chráněný ustano

§ 176 tr. z" porusen I a SI 
§ 301 tr. z. - - - -

čís. 5952. 

, b' ený strelnou zbraňou, 
ktorom bol I!~c~a~el oz ro]tr 'k pokia1' neboly 

;,!:!~~:~~~~diJ pod ťažšiu kvahftkac!u § 33! h b ~a"dalo usudzovať, 
:iOlnkr,étn.om prípade zistené okO!no~b, z k~??;braJe buď k zastrašeniu 

oa<:hater bol odhodlaný po pnpa e Jl~UZ\ krádeže alebo k odstrá-
ktoré by mu chcel y prekazlť spac anI , 
. h možnéhO odporu. 
le . j' 8 ]'u'la 1937 Zm IJl 268/37,) (Rozn. zo c na . , 

Srv, i rozh. Č. 5844 Sb, n. s. tr. 
. . roti A obžalovanému z pokusu 

Na j vy Š š í s ú j v trestn,:] ve~1 p žalov~~ého odmietol; z úradne] 
.. ' krádeže, zmatoénú ,sťazno'st ~b 85 Č 1 b) tr. p. zrušil roz~ 

oovinn()sll z dóvodu zmatocnostI po?1 a § ~ !-tikácii a kvalifikoval čin 
. . oboch nižších súdov ~o vyr?~u, o ;~,~ §§ 65 a 333 tr, z, a§ 1 

ob;tal(}V'llle llv ako pokus preclnu kra eze P 
, Č, 57/1936 Sb. z. a n, - - --

Z d6vodov: 

. , . navyšší súd presvedčil, že roz-
Pri prBskúm~~! .tejt? trest~eh~:~~:~ zJatkom' pod]'a § 385, č: 1 b) 

sudky oboch mzslcn sudov ~u d . ovinností podl'a posl. odst. CIt. pa, 
tr. p., ktorého ~reba c1bať zur::ee]rgspech obžalovaného. , 
ragrafu, ponevač ~matok bol. ? obžalovaného aj pod ustanov.~nIe 

... Oba nižšie sudy ~odnadlrlly.k~lll však v tomto prípade neobsto]!. , 
. 3 d titr Z' tato kva I I aCla . 
§ 3 7, o s , ':' , . č' 1 v tom že obžalovaný, ozbrojeny 

Zistený čin obzalovaneho spo. Iva 'k 'na ktorom plrávo pol'ovky 
'k 'iel na cudzl pozemo ',' . 'ak loveckou pus ou, vos. t trel'll a pri"lastnil si nepku zver, avs . 

. ., . ba' m aby am zas " k 'dez' patnlo lllym oso.' 'ťodišíel z lesa nedokonavsl ra . 
nepodarilo sa mu mč zastrel! a "b' lovaného aj pod usta-

. ,"" 'dy podnadlly tentoclll o za I 
PO~lal mzste su dO' ustily sa právneho omy ll. , 

noveme I, odst. § 337 tr. z., Ph' trestať pachatel'a krac 

't m paragrafe nec a k d . Pokial' zakon v CI ovano, I" ehl'adiac na cenu II ra -
deže, ktorý mal pri sebe .z~:an, prez ze~~~st činu, ktorá mMe nastať 
nutej ved, činí to pre vačs!U nebe:., al prevedeniu krádeže. Na ta
najma pre osoby, kWré by a~d~ p~e z~fád z toho, že pachatel', idúc na 
kúto nebezpečnosť da sa USll zova 

I~. 

I~' , 

jil 
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krádež, vedome vezme 80 sebou zbraň, ačpráve ju ináč při ' I 

nemože upotrebíť, t",kže v takomto prípade zbraň bola vzatá tým 
aby po prípade mohla byť pachatel'om upotrebená proti osobe 
by sa poklÍsíla prekazíť prevedeníe krádeže. ' 

Ináč však je, keď zbraň pod!'a okolností má byť len 
umožňujúcim odňatie ve ci bez vzťahu k vo!'ajakej osobe, 
v prípade pol'ovky k usmrteniu zvere, ktorá má byť odcuelzená. 
komto prípade nenastáva pravidelne taká nebezpečnosf 
bola pre zákonodarcu základům pre stanoveníe 
činu a tým aj prísnejšej trestnej sadzoby. 

Už pod!'a zákonného stavu, aký bol na území Slovenska a 
patskej Rusi pred zákonom Č. 57/1936 Sb. z. a n., nie v každom 
pade krádež mala byť kvalifikovaná aj podl'a 1. odst. § 337 tr. 
keď pachate!' mal prí tom u seba zbraň. Najma z ustanovenia 2. 
§ 74 zák. čl. XXXI:1879 plynie, že zákon v § 337, odst. 1 tr. z. 
myslí níelen zbraň v technickom smysle slova, ale aj iné predmety 
sobílé k útoku proti owbnej bezpečnosti, tedy na príklad sekeru a 
Avšak zákonodarca v citovanom ustanovení 2. odst. § 74 I 
n Ý c h krá d e ž i ach výslovne obmedzuje použitie 
1. odst. § 337 tr. z. len na pripad strelnej zbrane. Z tohoto UMdlH)'V 

je zrejmé, že zákonodarca, h!'adiac na to, že ku spáchaniu les:nvc:h 
deži sa pravidelne používa sekery, ktorá ináč v smysle I. 
tr. z. sa všeobecne považuje za zbraň v širšom smysle slova, "V,,,,,,;] 
lesných krádežiach tento širši pojem výrazu zbraň len preto, pri 
kýchto krádežiach pribraníe inej, ne1strelnej zbrane (sekery a pod.) 
sa pravidelne nie za účelom ohroženia osobnej bezpečnosti, ale za I 

lom jej použitia akÚ' nástroja k odňatiu veci. 

Poneváč v prípade pytliactva strelná zbraň pravidel ne slúži' len 
nástroj k usmrteniu zvere ciel'om jej odňatia, ne!'ze v smysle hore 
dených úvah, ktoré obdobne platia aj pre prípad pytliactva, no,lrí"rti 
pytliactvÚ', pri ktorom pachate!' bol ozbrojený strelnou 
ťažšiu kvalifikáciu § 337 tr. z., pokia!' v konkrétnom prípade 
zistené okolnosti, z ktorých by sa dalo usudzovať, že pachatel' 
hodlaný po prípade použif zbrane buď k zastrašeniu osob, ktoré 
chcely prekaziť spáchanie krádeže, alebo k odstráneniu ich melžn.éh'lÍ 
odporu. 

Že tento výklad zákona zodpovedá úmyslu, z ktorého vychádzal 
konodarca pri vydaní zákona č. 57/1936 Sb. z. a n., plynie z u __ 'c," 
úvah. 

Z materiálií k tomuto zirkonu sa podáva, že má byf lImožne:né 
tanie pytliactva na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi, kde 
dosiaf trestané len ako administratívny prestupok, v pod s t a ~t e r o v - . 
n a k o ako v historických zemiach republiky ako krádež I'ahšieho alebo 
fažšieho stupňa. Podl'a stálej judíkatúry pre oblasť historických 
predpokladom kvalifikácie krádeže ako zločinu pod!'a § 174 la) tr. 
býv. rak. je, aby pachate!' bol opatrený zbraňou tým cie!'om, aby jej 
upotrebil po prípade proti osobe, ktorá by ho pri krádeži pristihla, 
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, . k vedeniu krádeže, takže t á jed i n á 
ako nastro]a u pr~ . . puškou 'lúžiacou k zastreleniu 

o ln o s f, že pytlli~~ ,bo! '~~or~1~7 ako zloiin~ krádeže. 
nestačí ku kva I I aCll ] 

. ] t ho že obžalovaný vošiel do cud-
v to~to Fnp~~e oKre~ol o z{stené žiadne d'alšie okolnosti, 

lesa, ozbro]e!,y d~~ o~, ne - e 1šlo o ohrozenie bezpečnosti osob, 
by mohly odo,vO m z,,;ver, ': reto ab ri spáchani krádeže lel 
že ob žalo vany vzal p,usku ~I P . krád!žt prisHhla, čin obžalova

lotlreu '" proh osobe, ktora by .o 6~1 ustanovenie 1. odst. § 337 tr. z., 
bol nesprá~ne ~odnade~r a§l ~85 Č. I b) tr. p. Preto najvyšší súd 

bol zavllleny zm~tokl pad t § 33 'por. nov. zrušil rozsudky ,oboch 
mocI podl a . o s. . I'u 

vo výroku o tejto kvali!ikácii a pomlllu I . 

čls. 5953. 

. .' 1'-1' Y pod1'a § 400, odst. 1 tr. zák., 
Ide o prečin pad~lf~a verf{~iu ;r~Ojenom k súdnej zásielke, urče

vinnlk ,na zl?la ?c!,om adresáta podplsal bez jeho vedomia jehO 
do vlastln~C~a~~ I~~~:čenia a spis adresátovi neodovzdal. 

a vyp nt d' b bol adresát 
Skutková podstata tohoto trestného činu névyža uJe, a Y 

.:neilaJ!O poškodený. 
(Rozh. za dňa 8. júla 1937, Zm III 366/37.) 

_ "d "k - odala na svojho manžela B. 
ObžalovanáA. - pos~ova ~ra mc a ~e~tu ok urážky na cti. Po 

II okresného súdu trestne ozname~I~. p~ ~ B bokonali a dohodli, že 
tohoto oznám~ma sa ma!,ze la .. ť KecÝ však medzitým okresný 

vezme trestné oznameme p'roh B. ,:pae~ia A predvo,lal obsielkou do 
súd na základe onoho trestneho o;_n~~vaného' na hlavné pojednávanie, 
vlastných rúk určenou B-a ako _tO' za a súdnu zásielku vyplnila zpia-

I b - lovaná A na pos e sam ' B kt . u vrevza a o za '. d' m 'svoj'ho manžela .,. orem 
lačný Ustok dat?m d~rťie111a ~e~~or;~~e mu neodovzdala. Listo~oš po
ovšem o veCI 111C nes e I a, ~ p. t 10 k vlastným rukám adresatovym, 
tom v domnení,. že sa, d~ruce111e t~: v dal úraďné svedectvo o vykona~ 
podpísal tiež zplatoč~~ hSdQo~ a._ 'k pojednávaniu trestnei veci proh 
nom doručenÍ. Ponevac v en .U1~edny kračovanie pod!'a § 53'9', tr.p.za
B. nikto sa nedostavil, okresny su po 

slavil. . __ , h tl' uznaly obžalovanú A. vinnou pre-
Oba s údy n I z s I C S o I C . d t 1 tr zilk 

činom padelania verejnej listiny pod!'a § 400, o s . . .. 
N a j v y Š š i s úd zmato.čnú sťažnost obžalovanej zamleto!. 

Dovody: 

, 'd odala obžalovaná zmatočnú, sťaž-
Proti rozsudku vrchneh§o 3~u5 ull a) tr p Zmatočná sťažnosť je 

nosť podYa § 384, či~. 9 a, ' IS. .' 
v celom obsahu bezz<rkladna. 20 

T .. "dnl r,\?hnr1nutí XIX. 
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Sťažovatel'ka uplal!íuje formálny zmatok podl'a § 384, čís. 9 
pre zamietnutie návrhov na výsluch svedkov M. a jeho manželky N. 
clotaz u krajinského úradu o okolnostiach, že manželi a A. a B. sa v 
M. a N. pred doručením predvolania pokona1i a dohodli, že Ob;;a](J.v'; 
vezme trestné oznámenie zpaf, a že B. sa od svojho nadriadeného 
jínského úradu dozvedel o trestnom oznámení obžalovanej. 

Vrchný súd však správne tieto návrhy zamietol ako nepodstatné 
rozhodnutie ve ci. Ku skutkovej podstate prečinu podl'a § 400, 
tL z. náleží, aby išlo o nepravdivé skutočnosti, d ó lež i t é pre 
mekoho, alebo právny pomer niekoho. Avšak sťažovatel'ka má 
na mysli lel' právny záujem B. na doručení obsielky do vlastných 
dovodzuje, že tento nebol v konkrétnom prípade poškodený. Zo 
§ 400, odst. 1 tL z. vš<tk plynie, že je skutková podstata tohoto 
daná vtedy, keď nepravdivé skutočnosti Sa vůbec dotýkajú práva, 
právneho· pOmeru niekoho. Obošle-li súd niekoho v trestnej ve ci 
obžalovaného k pojednávaniu doručenkou do vlastných rúl<, ide v 
rade o to, aby nebolo rušené právo štátu na vykonávanie spra'/eelln,,,s 
podl'a zákonných predpisov. Obžalovaná trestným činom do vv1Im,,,, 
hoto práva rušive zasiahla sp6sobom v § 400, odst. 1 tr. z. 
a svojím inkriminovaným činom spolupůsobila k zapísaniu nel0r"vclh" 

skutočnostl do obsielky. S tohoto hl'adiska sú tedy navrho'vané, 
kazy nepotrebné a ich zamietnutím nebola porušená žiadna 
podstatná so stanoviska obhajoby. 

Z týchto vývodov však vyplýva, že je bezzákladná i zmatočná 
nosf, uplatnená podl'a § 385, ,čís. 1 a) tr. p., pokial' sťažovatel'ka 
vodzuje, že inkriminovaným činom nebol B. poškodený v nejjakom 
ležitom práve, lebo jeho poškodenia ku skutkovej podstate 
vaného trestného činu v tomto prípade netreba. 

čis. 5954. 

Nedbalost předpokládaná posledni větou § 2, písm. g) Ir. zák. se 
vzta~uje na samotnou povahu skutku, jenž .le o sobě úmyslný, nýbrž IIa 
pomer skutku k rozsahu nutné obrany. 

(Rozh. ze dne 1. září 1937, Zm 1 797/36.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl zmateční S' tíŽI10S! 
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel 
vinným přečinem proti bezpečnosti života podle § 335 tr. z. 

Důvody: 

Zmateční stížnosti, opřené o důvody zmatečnosti podle č. 9 a), b) 
§ 281 tr. ř., nelze přiznati úspěch. 

.·;'RO.Zsud~kuznává, že stě~ovatel jednal v nutné obraně proti . bez
pravnemu utoku M.na Jeho telesnou bezpečnost, má však za to žestě" 
ž~vatel vykročil z mezí nutné obrany. Rozsudek vychází z předPokladu, 
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<e stěžovatel vykročil z mezí nutné obrany jen ze strachu, což chrání 
. z , proti tomu, aby mu nebyl souzený skutek a jeho vý·sledek 

ort<CI"'" jako zločin, nezbavuje ho však zodpovědnosti podle 335 tr. z., 
nedbale; vyslovujeť poslední věta § 2 tr. z., že vykročení 

z nutné obrany, způsobené Uedině) strachem, leknutím nebo poděšením, 
může býti podle. okoln?sti trestáno jako trestný čin ~ ned?alosti podle 

..• ustanovem druheho dllu trestního zakona. Podle teto vetl' označuje 
" zákon vykročení z mezi nutné obrany z,a ~říp~dně trestné, shledávaje 

duvod trestnoslt v nedbalosh pachatelove pn pacham skutku, ktery vy
kazuje, protože bl' jinak o něm na tomto místě vubec jednáno n~bylo, 
veškeré jak objektivní, tak i subjektivni složky zločinu, tedy ze]lnén.a 
i úmysj směřující k poškození dotčeného jím právního statku, ale nepřl
čítaný za úmysl zlý, protože byl vyvolán nátlakem bezprávného útoku. 
Z toho je zřejmo, že se nedbalost předpokládaná poslední větou § 2, 
písm. g) tr. z. nevztahuje na samotnou povahu skutku, nýbrž na pomě~ 
skutku k rozsahu nutné obrany. Nedbale ve smyslu tohoto ustanovem 
jedná tudíž pachatel nikoli jiŽ, když věděl nebo mohl poznati, že skutek 
mUže přivoditi nebo zvětšiti nebezpečí pro život, zdraví nebo tělesnou 
bezpečnost, nýbrž teprve tehdy, když věděl nebo mohl poznati, že jed
nání to nebylo k odvrácení útoku nutné, buď že za tím účelem vůbec 
nebylO třeba skutku ohrožujícího ony staťky, nebo že nebylo třeba ohro
ziti je v té míře, ve které skutečně ohroženy a i poškozeny byly. 

Posuzuje-li se věc s těchto právních hledisek a vychází-li se z roz
sudkových zjištění, nelze seznati, že rozsudek je právně mylný. Nalézaci 
soud přihlížel ke zvláštnímu duševnímu stavu, který byl u stěžovatele 
vyvolán strachem z 'Útoku M-ova. Závěry nalézacího soudu, že si obža
lovaný přes strach a poděšení v době činu mohl uvědomiti, že překročuje 
hranice spravedlivé a nutné obrany, jsou formálně bezvadné a věcně 
správné, uváží-li se zejména, že za situace, jak ji zjistil nalézací soud 
v rozsudku, nebylo k odvrácení -últoku M-ova vubec třeba vystřeliti přímo 
do jeho těla. 

K výtce stížnosti, že rozsudek je mylný, když vyvozuje překwčení 
nutné obrany také z toho, že se obžalovaný mohl útoku vyhnouti útě
kem,. se připomíná, že í bez ohledu na toto stanovisko prvého soudu 
je ostatní argumentace rozsudku správná a není otřesena zmíněným 
názorem, podle judikatury arci pochybným. J( tomu přistupuje, že roz
sudek zjišťuje, že obžalovaný vypálil proti M. dvě rány, z nichž jedna 
podle posudku znalcu lékařů zasáhla M-a ze zadu. 

Cis.5955. 

členové vlády nepatři pro obor zákona o ochraně cti k veřejným 
riřednikúm, pokud se týče k orgánům po rozlII11u § 14, odst. 5 zákona 
o. ochraně cti a jsou proto odkázáni na ochranu cti žalobou soukromou. 

Rozhodnuti o výkladu stlhaného projevu, tudíž i o tom, zda je v něm 
způsobem dostačujicím označen předmět projevu, je otázkou právni. 
!'.J," 

(Rozh. ze dne .3. září 1937, Zm I 570/37.) 
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člán~~ž~~~~~~~n~' »~~~~a~u~a~!~r~od~~~: ~skO?ise P;, dal 
članku, ~il:va~uje na zprávu jednoho denního Ifst~ govysen;<. V 
byl na dlVl~lllho generála povýšen důstojník (brigád . tom, ~~ neclávni 
~e ~oJensky dod.avatel N., aniž byl za to stihán př~~ ~er:~: ), 
ze~re :uka~a r nohama, kritisoval a pranýřovai obžalo ve . y Vm,'"'''' 
a Za oncrl svuJ projev odstavcem v němž _ m' ' .. vany 
generál, který bere rukama i nohama b I ú ~r:'0 pne, - uvedl: 
kva' Od ' Y ovysen mG u ná 

. p~Je.« stavce!'1 obsahujícím tuto vět~ cítilo 'se do.t' s 
~\~:~C~r~~gle n§ol~lll o~~~anl' ~i~is(tr r~áro,dni ?bran y uděli~evnoeřE,;n,'~' 
o och 't" " . . ,c'. spravne ovsem podle č 3) 
žalob~~n~r~ Ip :m,ocnelll, ťby stlhal pisatele závadného článku Velrejll0U 
n i s t e r s t v ure~l~ t~~ u~y, rb'sp. utrhání na cti, spáchaný na 
podal veře'n' , I b nI 9 ran y. Na základě tohoto 
kona čis. lhl/lZ;3~ ~~ na A. za~bu pro př~čin pomluvy pOdle"U'VClrtenll 
ného dl .' z. a n. a I e z a c I s o u d zprostil 

po. e § 259, ČIS. 2 (správně čís. 1) .tr. ř. obžaloby 
N e J vy Š š i s o u d jako d '. . 

státního zastupitelství do roz~~~kuzr~~~j~~~~ vyhov~1 zmat~~ní 
rozsudek jako zmatečný a vrátil věc I' "o sou u, zrusII '''''IJdlleny. 
Jednal a rozhodl. na ezaclmu soudu, aby o 

Z důvodů: 

Zmatečni stížnosti státního z st . I' , .. , 
zmatečnosti podle § 281 čís 9 t ~plte ,stv: uplatnupcl jedině důvod 
oprávnění. ' . a spravne 9 c) - tr. ř., nelze upříti 

, Kmetský soud zprostil podle § 259 .. 2 ' , 
z~loby pro přečin pomluvy podle § 2 z~k CI~. 1O~/' {g obzalovaného z ob
duvodu, že se ministerstvo národní obr" o, '33, ?? z. ~ n. z toho 
hem mkriminované stati na své cti . ,any noem!lze, clhh dotceno obsa
periodického časopisu »P« kt "Jez.to P5umerny a nestranný čtenář 
v ' 'b I . ., ery nem urcen pro širok ' . 

~e,mz y Inkriminovaný článek otrl' . . o, , .. ' ou verejnost a 
spetJ k názoru, že se závadn' o s en, n~/~uze. I?rI Jeho přečtení do
rany. K dalšímu odůvodněn/toh~st~ve~ do,tYKa,~1l1Isterstva národní ob
sudku, že důsto'jníky v šších ho naz?ru uvadl kmetský soud v mz
\§ 64, ods!. 1, čís. 8 ústa~ni listtny)d~O~Íl kJm~n~e p~esident republiky 
nstavní listiny), nikoli tedy ministe;stv~ ,n"Jr, u bVlady (§ 81, písm. c) 
novení ústavní listinv v vstanou o , ~aro ll! o' rany, kterážto usta
~ysli, Dospěl tedy kmltský soud'~~~~nemu, a nestranné!'1u čten,áři na 
tlmace na straně mi:nisterstva národ ' o~u, ze zd~ Chybl akhvll! legi
obsahem inkriminovaného článku na ll! ~ I~n~ a ze by se mohl cítiti 
rodní obrany _ pro S~oji osobu. sv c r otčen pOuze minist~ ná-

Kmetský soud nepostupoval nes rávně ku" , , 
'zda se obsah pozastaveného článk! dOlý'{po. dpn mzhodovam o tom, 
rany, postavil se na stanovisko o,.' a ch mlll1sterstva národní ob
vyšší soud jako soud zrušovací prum~lne~o nestranného čtenáře. Nej-' 
zda uveřejněný článek směřuje vYSI~vI~o'Peto~ně, že při zkOumáni otázky 
datné stanovisko průměrného n~;fr~ c ~hurč:te ~~oby (~řadu), je směro~ 

nne o ctenare, tOtIŽ otázka, zda si 
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čtenář časopisu, o nějž jde, podle obsahu článku mohl uvědo
zda mu bylo poznatelno, že se urážlivý projev dotýká uvedené 
(rozh. Č. 3207, 3828, 3977, 4654 Sb. n. s. aj.). 

pokud zmateční stížnost státního zastupitelství tvrdí opak, dostává 
do rozporu ·s uvedeným právním názorem nejvyššího soudu jako 

zrušovacího, od kteréhožto názoru se odchýliti nemá nejvyšši 
důvodu, 

Nelze však upříti oprávnění zmatečni stížnosti státního zaslupitel
pokud namítá, že je nesprávný a právně pochybený názor kmet

soudu, že se obsahem stíhaného článku nemůže cítiti dotčeno mi
n;,del'sÍlIO národní obrany, ježto prý průměrný a ne stranný čtenář ne
může dospěti k názoru, že se závadný odstavec dotýká jmenovaného 
ministerstva. Vytýká tedy zmateční stížnost, že kmetský soud pochybil, 
když znamení ve stíhaném článku obsažená neuznal za dostačující 
k označení ministerstva nárOdní obrany jako úřadu dotčeného na cti ob-

, sahem tohoto článku. 
Zmateční stížnost napadá takto stanovisko nalézacího soudu, že 

k podání žaloby je v souzené věci ,oprávněn jen ministr národní obrany 
a nikoli státní zastupitelství zakročující se zmocněním, jež udělil mi
nistr národní obrany, hledě k útoku na čest ministerstva nároclní obrany, 
podle § 14, odst. 3, Č, 4 zákona o ochraně cti (správně podle § 14, 
odst. 3, Č. 3 cit. zák.). 

Kdyby bylo toto stanovisko správné, neměla by místa žaloba ve
řejná, která by nemohla býti opřena ani o u~tanovení § 14, ods!. 5 cit. 
zikona, kdyžtě pro dosah zákona o ochraně cti členové vlády nepatří 
k veřejným úředníkúm, pokud se týče orgánúm po rozumu § 14, odst. 5 
zák. o ochraně cti a jsou proto odkázáni na ochranu cti žalobou sou
kromOU. To vysvitá jasně z oko,lnosti, že vládní návrh zákona o ochraně 
cti uvedl na příslušném místě (§ 10, odst. 5) vedle veřejných úředníků 
a orgánů výslovně předsedu a členy vlády, kdežto ústavně-právní výbor 
tyto osoby při úpravě ustanovení § 14, odst 5 vynechal, což ve své 
zprávě (tisk 2268 posL němovny 1933, str. 29, 3'0) výslovně odůvod
ňuje tím, že nepokládá za účelné, aby tolo ustanovení platilo .také 
o trestných činech spáchaných proti předsedovi nebo členu vlády nebo 
proti guvernéru Podkarpatské Rusi (viz k tomu Bernat-Jiskra, Ochrana 
cti, str. 37; Steiner, Sehu"!z der Ehre, 1937, str. 62, 63; odílvodnění 
osnovy trestního zákona 19G7, str. 397; jinak jen V. S. v Pr"ávníku 1937, 
str. 3S2). 

Nemaje za to, že stihaná stať článku vůbec nenaplňuje skutkovou 
podstatu trestného činu, nýbrž zastávaje jen názor, že oprávněni ku po
dání žaloby přísluší v souzeném případě pouze ministru národni obrany, 
hyl by měl napadený rozsudek opříti zprošťující výrok důsledně o usta
noveni § 259', Č. 1 tr. ř. a nikoli Č. 2. Svými vývody proti uvedenému 
stanovisku rozsudku uplatňuje zmateční stížno·st hmotněprávní zmatek 
podle § 281, Č. 9 c) tr. ř, mylně označený za zmatek podle § 281, č.9 a) 
tr. ř., neboť otázka, zda v příčině žalobní legitimace obstojí stanovisko 
napadeného rozsudku či názor zmateční stížnosti, závisí v, souzeném 
případě na smyslu a dosahu stihaného projevu a na rozhodnutí O vý-
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kladu takového projevu, tudiž i o tom, zda v něm je způsobem d o s 
č u j i c i m Označen předmět urážlivého projevu. což jest otázkou 
(srov. Steiner: Schulz der Ehrestr. 47, dále Stein'er: Empfiehlt 
Rechtsmitfelverfahren gegen ein Gerichtshofurteil in Strafsachen 
Ueberprilfung der Tatfragen? str. 95, 96.) 

Výtka, nesprávného právního posouzení, činěná zmatečni 
s hlediska uvedeného zmatku, je pak plně oprávněna. 

Rozsudek sám zjišťuje, že návrhy na povýšeni brigádniho generála 
generála divisního procházejí několi'ka odděleními ministerstva 
obrany, až do presidia. Z tOhoto zjištění nutno při zkoumání aktivní 
gitimace vycházeti, kdyžtě ie stíhaného článku neplyne, že má snad 
mysli jen poslední článek řetězu administrativnich úkonů 
k takovému povýšení. článku je naopak rozuměti tak, že má na 
celý normální jmenovací úkon, a to nejen od návrhu resortního 
nistra počínaje, nýbrž i přípravu toho'Ío návrhu podle organisace n 
úřadů obvyklou, tedy i resortní činnost ministerstva národní UU'dl'Y. 
tohoto stavu věcí je zřejmo, že, posuzuje-li se obsah Cl"m:u 
viska průměrného a nestranného čtenáře, inkriminovaná část Cld.HKU, 
sahující výtku, že byl povýšen generál, který bere rukama i nohama" 

směřovala aspoň po stránce objektivní' též proti mini~S~ie:~r~st~v~u:i~~~~;E 
obrany, jakožto úřadu podstatně zúčastněnému na povýšení 
brigádního na divisního, byť i jen na pracích t<ťkové 
vujících, zvláště když stíhaný článek ani slovem uCl~~f;:;"~~:'~c~ 
výšení, o něž jde, došlo, snad proti vůli příslušných 
jmenovaného ministerstva. Bylo proto ministerstvo národní obrany, 
i když nebylo V článku výslovně jmenováno, označeno způsobem pro 
průměrného čtenáře onoho čláJnku postačujícím. Že článek byl snad 
zároveň namířen i proti jinému subjektu, Jako na pL proti ministru ná
rodní obrany, nebo proti jiným ústavním činitelům, je zcela nerozhodno. 

Je proto právní názor kmets'kého soudu, že zde schází aktivní legi
timace, právně pochybený a použil proto soud zákona nesprávně, pokud 
jde o otázku, zda tu je či není obžaloba podle zákona potřebná (§ 281, 
Č. 9 el tr. ř.). ----

čis.5956. 

Nejde - pre nedostatok vedomia pachatct'ovho o bezprávnosti činu 
- o zločin podI~a § 330 tr. zák., vnikol-li man2íel, ktorý nebol 50 svojou . 
manželkou rozlúčený, násilún do bytu svojej svokry a manželky, aby si 
ztadiaf odviedol svoje nedospelé det! a odllie5Ol svoje veci bez jehO 
vedomia odstránené zo spoločného bytu. 

(Rozh. zo dňa 4. septembra 1937, Zm III 401/37.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej v~ci proti A. pre zločiny násilného po
rušenia domáceho pokoja zmiitočnú sťažnosť náhrad'llých súkr. žalob
kýň M. a N. zčasti odmietol, zčasti zamieto!. 
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Z dóvodov: 

.. ' t odYa § 385 čís. la) tr. p. uplat
po zákone z do vodu zmat~cnos, ~ Pna predpisy' práva manželského a 
zmatočná sť~Ž~?t~ť, nf~~že~~~Ju ieh majetl<oprávnom postavení .a 

. . ~'z~~':n~ZlvlýbaVy a ve~a a ďalej na pr,edpisy zákona o vy-
; ",'ávnolu, Yd" že obžalovaný konal bezpravne. 

deh, dovo zUJe, .. ' d' 
. ..točná sl'ažnosť v tejto čiastke me Je zakla na. , d' by zm a 1 ,. odl'a 330 tr z sa vyza uJe, a 

Ku skufkovej podstfte zdoclllub!zprávne' nakoYko podstata ůmyslu 
.'C.cll,n",tle do bytu sa sta o v~ om~ bezprávno~ti nie ie za čin trestno

-,piwU1e vlastne vo ve oml, 'ne 'ho dó~odu'- bárs myl ne -
tenkto zo zavaz' ., 

zo. ž~ mu prislúcha právo vniknúť do bytu. 
'."" 'd anželka obžalovaného, manželstvo 

pod!'a zistenia , n1ZS1~n 1 sn o~, č~né v 'nepritomnosti a bez vedomia 
s obžalovanyt;J ne Ol Oč r~z bU t ktorý obývala v spoločnej domác-

·~h'i,I()V~lllé.hO. opu~tlla spo o ny y dOs el' mi deťmi, a odišla do bJi;u 
obžalovanym a s dvomda .n~1 Jel a kde dala tiež odniesť na-

matky vdovy M., kde o Vl~ a , 
a iné 'hnutel'nosti z bytu obzalovaneho. . 

b 1 'eho manželka a kam boly deh a 
Obžalovaný do bytu, kde h o a domia a v J'eho' neprítomnosti odne-

,~_ .. +pl'ncIStl z J'eho bytu bez Je o ve . 'h t" ikov 
'k 1 násilím za asistencie mestských polkajnyc s razn . 

vm o' "h bolo rozlúčené a obžalovaný 
N~orko manželst::o .o~z~~~~~le Vo s~~ločn~j ďomáenosti a zrušeme 

manzelkou a so s~oj1m~. e vysťahovanie zo spoločného bytu sa stalo 
SplJlo,čnei domaenos 1 a 'k . ho neprítomnosti a bez Jeho 

i.,Jnn"tr<lllr,e SO strany Jeho manzel ':( v je , sí súhlasiť s týmto 
yedOlmlil, mohol sa obž~lovaný ,dommev~t, z~ ner~~o zpaf priniesť do 

}, SYIJirr,ocnylm vČ~~f~a S~~~~! ~a~i~~I~r~k~~ : pri~iesť ta s~oj~ nedospelé 
ktoré cheel :nať u seba a ktoré mu súdom neboly odnate. 

. h 1 b' lovaný - bárs mylne - do-
Za tohoto stavu vecl. m~ o . sa. o za svo'e' svokr a manželky, aby 

mnievať, že máprávo vnlk~uť aj. do :;:esol JsJoje veri. že obžalo'~aný 
si odviedol svoJe nedospele delt a ,. I' . toho že prevledol 
konal v tom d~mnenf, že má ~ činu p[av?, ?c6'nI:tr~ž~íkov. ' Nel'ze preto 
svoj čin za aSlstenCle, mestskych dPo l~ab7zpdvnosti svojho činu a že 
uznať že si bol obzalovany ve omy . 
tedy 'konal zo zlého úmyslu. 

čis.5957. 

§ 197 tr zák jest i právo vymáhajiciho věřitele! 
Právem po rozumu " . titul~ bez odkladu a nerušeně exekuCi 

vés~~le ~vého exe~ucmhobihaJ'ici výsostné právo státu na nerušrený 
prah povml1emu, a s mm se ~ , , . 
výkon spravedlnosti při provadent exekuce. " 

podl §§ 197 199 d) tr. zák., zialsoval-ltpa
Jde o zločin podvo~u . t tnih U;tkU poštovni spořitelny a před

chatel stvrzenku šekoveho vl~' . ~o potvrzeni o zaplaceni celé vymá-
100iI-1i ji soudnimu vykonava e t Ja . . 
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hané pohledávky v úmyslu, uvésti tak státni orgány v omyl tím je 
niti ~ j~jich .me,dn/m postupu a při~ěti je k tomu, aby ~činili 
opatřem (zrusem exekuce), které by jinak byli neučinili. 

(Rozh. ze dne 7. září 1937, Zrn II 219/37.) 

, N. e j v y Š š í s o t; d jako soud zrušovací vyhověl zmateční 
statmho zastupltelstvl do rozsudku krajského soudu, jímž byl 
~aný uznán. vinný~. přestupke.m maření exekuce podle § 1 
c. 7~/}883 ';' z., zr~s~l napadeny .~ozsudek jako zmatečoý a 
"em, ze obzalovany je V1'Oen zloc111em podvodu podle §§ 197 1 
tr. z., jehož se dopustil tím, ž·e začátkem února 1936 v B., př~psav 
stvrzence.šekového .vplat;lÍh~.lístku ?oštovní spořitelny částku 18.80 
~a. 3,18 Kc. 80 h a predlozlv jl soud111mu vykonavateli, zfalšoval tak 
:~jnou Irsl1~u v lom úmyslu, .• aby utrpěli škodu, jedn~k vymáhajici 
ntel okresm nemocenska pOj1sťovna v U. ve svem pravu na neDre,dlf'''; 
a neruš'ený výkon exekuce jí proti obžalovanému povolené, jec\nalk 
na svém právu na správný a nerušený výkon spravedlnosti. 

Z důvodů: 

Zmateční stížnosti státního zastupitelství, uplatňující důvod 

!ečn~s~l po. dle § 281, čís. 10 tr. ř. a domáhající se podř8dění 7"'''ón'''';' 
jed~am. o?zalovaneho pod ustanovení §§ 197 a 199 d) tr. z., 
opravne01. 

Naléz,ací soud zjistil, že okresní ne mocenská pojišťovna v U. 
u okresmho soudu proti M., obchodníku s dřevem v B., exekuci 
vením, uschováním a prodejem svršků pro pohledávku 300 Kč 
8 přís!., že u povinné strany byly zabaveny svršky, které měly 
v u~oru 1936 (podle exekučních spisů dne 12. února) prodány v ' 
draze)lOě, že, obžalovaný, účetní povinné strany, zaslal 
strane dne 8. unora 1936 šekovým vplatním lístkem částku 18 
~eč stvrzenku zfalšoval tak, že zněla na částku 318 Kč 80 h, a ph~dloži\< 
Jl pak so.udnímu vykonavateli, v důsledku čehož tento od vÝc 
~on~ drazb~ a okresO! soud e:::,kucl zrušil, a že vymáhaná pohledávka 
18 uroky a utrataml byla pozdej' (dne 10. dubna 19G6) povinnou stranou 
zaplacena~ Nalézací sou~ uvěřil obžalovanému, že mu šlo pouze o to, 
aby zadrzel.vykon drazby, .. a. neshledal proto, ž,e obžalovaný jednal 
v u~X81u poskodlh vYt;'ahaj1Cl stranu o vymáhanou pohledávku, pokud 
se tyce o roZdll meZI ča'stkou 18 Kč a 80 h a 318 Kč 80 h a uznal obža
lo~ané~o vin~ým. toliko přestupkem, podle § 1 zák. o mař. exek., který 
pry spach~1 hm" ze .~l .za exekuce' v u~yslu, aby zcela nebo· zčásti zmařil 
UspOkOje01 vymahaj1cl strany, vymyshl zaplacení vymáhané pohledávky. 

Ne~ tato .subsumpce je právn~ ~plnč, pochybená, a to již z toho dů
v?:du" ze obz~lovanl' jako .po~hy ucetm povinné strany nemůže vůbec 
pnch~zeh v uvahu pko .. pr~my:: pae~atel trestného činu podle § 1 zák. 
o. mar. exek. a soud nezj1shl, ze obzalovaný jednal v dorozumění s po
vmnou stranou, ve kte'rémžto případě by mohl přicházeti v úvahu jako 
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~n,nluViDmK ve smyslu § 5 tr. z. Za těchto okolností mohl.nalézací soud 
'ho právního stanoviska - jak bude dovozeno, ovsem pochybe

sv"--- skutek obžalovaného podřaditi toliko pod ustanovení § 320 l) 

zák. , ,. I' ' d' I I c" Leč zmateční stížnost právem nal;tlt~" ~e na ezaCl ~ou . ~1e , vy ~u IV, 

bžalovaný jednal v úmyslu vymahaj1cl stranu poskodlh na. majetku, 
o výrok zmatečni stížnost nenapadá, z~~umah, zda. se, U,:'YS! 0)'-

",lnV:,n"nu nenesl k tomu, poškoditi vy~áhajlcl str~nu n.a jejlm"dealmm 
>. __ ó,,,, na nerušený výkon exekuce,. to je pro~edem drazby, a hm ~~po~ 

vVlna'hali1é pohledávky, a mimo to stat na jeho pr~vu, n,a radnr 
výkon spravedlnosti, to je dopomOCI vym~haj1Cl stra~e 

"~\~~,~~~:e;~n~~í její vykonatelné pohledávky, Předmětem ob~alobt byl čm 
.:; , záležející ve zfalšování stvrzenky p~šlovm, spontelny a 

předložení soudnímu vyko~ava~eli. pod~tatnynll znamkaml skut
podstaty zažalovaného tr~stnehocl11u, .~locm~, ~odle §§ 1?7, 199 d) 

tr. z., jsOU zfalšování veřelne hshny, a jejl pouzlh k o~la,maOlyneho 
v úmyslu způsobiti někomu skodu bud na maJ."tku ~,ebo pnych pl ~vech. 

byl paděl~'no.u lístinou .oklamán, ko~u rt;ela byh zp~sobel;a skoda, 
zda osobě fyslcke nebo pravmcke, najme statu, ~ zda slo.o. skodu ~a 

'etku či na jiných právech, jsou okolnosh, ktere mc nemel11 na totoz
~oa;ti žalobniho činu. Bylo proto na nalézacím .soudu, aby. p~ rozun;u 
§§ 262 267 tr. ř. posoudil stihaný skutek ve vsech naznacenych sme
rech, ~ajmč ve směrech zmateční stížností státního zastupitelství vy-

tčených. 
Předmětem ochrany podle ustanovení trestního zákona o podvodu 

jsOU i práva nehmotná, jak jas~ě plyne ze zně~í ~ :197 ,tr. z. (»na sve1l1 
majetku nebo na j in Ý c h prav~ch«). SU?je~nvmm .~ravem po rozu~u 
§ 197 tr. z. je nepochybně i prav~ .~~máhaj1Clho ventele:~by. na za
kladě exekučního titulu mu pnslusej1clho vedl a mohl vestl plOŤ! po~ 
vinné straně exekuci bez odkladu a nerušeně, zvláště když oddále111 
výkonu exekuce může po případě míti v zápětí i citelnou újmu hmot-
ného rázu. . 

Je-li pak úkolem státu, aby při konání spr~vedlnosti dOpO~'lOhl vy
máhajícímu věřiteli k uplat~ění a. k prosaz~m. jeho exeku;:~lh? ht~lu 
a 'k uspokojení jeho pohledavky; je Has,nade, ze se t~ zmmel:e p:r~vo 
věřitelovo sbíhá s výsostným pravem statu. Jde. tu o usek z dulezlte~o 
práva státu na nerušený výkon spravedlnosŤ!; Jeť exekuce konkretmm 
opatřením, jímž stát - byť i k návrhu a v zájmu soukrol11é strany -
zjednává průchod právu. 

Je sice pravda, že za předmět podv?dného ~oškození nelz~ uznay 
pouhé právo státu na dohled, ale ° to nejde, kde umysl pachateluv sme
řuje k poškození samého účelu, jejž má státní dohled na mysli. Je tom~ 
tak, jestliže pachatel jednal v úmyslu nejen uvésti ob~ah.em padělane 
nebo zfalšované veřejné listiny státní orgány v omyl, nybrz takto VZb;l
zeným ol11ylem ovlivniti státní orgány v jejich úředním postupu a pn
měli je k tomu, aby učinily úřední opatření, které ~y. - nebýtI pacha
telem v ní ch vzbuzeného omylu o pravém stavu ve Cl - mkdy nebyly 
učinily (Laml11asch-Rittler 310, vid. sb. Č. 623, 1517). 
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V souzeném případě vyplývá z rozsudkových zjištění, že úmysl 
žalovaného směřoval k tomu, aby exekuce byla nejen zadržena, 
dokonce zrušena, ačkoli skutečnému stavu věci, zákonným usltanov;:n 
a proto i subjektivnímu právu vymáhajícího věřitele odpovídalo jen 
rušené a bezodkladné pokračování v exekučním řízení, čehož si 
obžalovaný podle obsahu rozsudkových zjištění zřejmě vědom. 

Nesl-li se takto úmysl obžalovaného k tomu, aby předložením 
šované stvrzenky poštovní spořitelny (která je veřejnou listinou i v 
vyplněné stranou - rozhodnutí č. 3123 Sb. n. s.) soudnimu vy:kollav·ate 
byl v tomto a v exekučním soudě vzbuzen omyl v tom směru, 
strana zaplatila celou vymáhanou pohledávku a tím 
příměni k tomu, ",by učinili úřední opatření, která by jinak při 
správného stavu věci nebyli nilody učinili, jde bez pochyby o 
poškozovací ve smyslu §§ 191, 199 d) tr. z., namířený jednak 
právu vymáhajícího věřitele na nerušený a neprodlený Vý·kk.~o~nm~~~~~~ 
a najmě na provedení dražby v určitou dobu soudem již u 
jednak proti výsostnému právu státu na správný a nerušený 
vedlnosti. Že zde byla možnost způsobení škody na těchto nr.",,,'~h 

zřejmo, neboť škoda ta dokonce - což se ani nevyžaduje ~~~:~~~=:čn~ 
nastala, pokud se obžalovanému podařilo, aby " 
zfalšováním veřejné listiny- způsobil průběh exekl~čllího 
rujíCÍ právu vymáhajícího věřitele a požadavkům 
í rozhodnutí č. 3721, 4199 víd. sb.). 

Nalézací soud tudíž nesprávným výkladem zákona 
o skutku, na ,němž se rozsudek z<rkládá, podle zákona trestního, 
se k němu nevztahuje a vztahovati ani nemůže (§ I z1Í'k. o mař. ""'"li .. I' 
a v důsledku toho jej nepodřadil pod zákonné ustanoveni §§ 191, 199 
tr. t., jehož skutkovou podstatu čin ten vpravdě naplňuje po 
objektivní í subjektivní. Odůvodněné zmateční stížnosti bylo proto 
hovětí. 

čis.5958. 

Pri aberratio ictus je obžalovaný zodpovedný za výsledok nehl'adiac 
na to, že jeho útok zasiahol inú osobu, než proti kt011ej bol namierený, 
poneváč právny statok, proti ktorému obžalovaný útočil, a 
statok, ktorý bol útokom zasiabnutý, sú s hl'adiska trestného 
rovllOCenné. . 

(Rozh. zo dňa 1. septembra 1931, Zm III 386/31.) 

N a j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti A. pre zločin ťažkého po
škodenia na tele zamietol zmatoónú sfažnosť obžalovaného. 

Zd6vodov: 

Zmatočná sťažnosť uplatnená na základe § 385, čís. 1 b) tr. p. do
máhil sa kvalifikácie činu pod!'a § 3,10 tr. Z. - zrejme' podl'a § 310, 
odst. 1 tr. z. - a namieta, že podmienkou skutkovcj podstaty čínupod!'a 
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. ,"' . komu na. tele alebo poškodeníe jeho 
z. je úmyselne u.bhzem~~le 1 ublížiť na tele H-ovi, a preto 
kým o.bžalova~y ~e,:,a u,myčse odYa § 301 tr. z. Zmatočná 

_~'Inpn~ skutkova nalezltos! mu p 
nie je úkladná. 1 • M s H. ho 

. . ""ch súdov obžalovaný spozorova, ze . 
zlstema 11IZSl 1 I z revolverel, aby zasiahol 

. obrátil sa smerom k nim, vystre 1 

•• ,,'ou "s"t'relou. zasiahol H.. • obžalovaný vykonal taký čin, ktorý 
tohoto zlstem~ plyi11~" z:, následok poškodenie tela. 
všeobecnej skusen~st1 mal z~ 'ho rozhodnutia obžalovaného, a 

vykonany z v a:s ne ." b poukazuje na to, 
nn,vede,ma - strelenie na o~roze?uv ?:I~d~k.Nie je tedy mylný 

aj chcel vyvola,ť očaka.vanky l' úmysle vyžadovaoom 
súdov, že dbzalovany ooa v 

301 tr. zá~. . sle ublížiť na tele aleb~ ~oškodiť 
Obžalovany konal tedy v ~m:nuť chcel, ale zasiahol mu osobu; 

proti osobe, ktoru za~~ 1 . útočil a právny statok, klory 
statok, proti ~torému~, ~s~:a~lestnéh; zákona rovnocenné. 

MCI'kom zaslahnuty, su s : I . zod ovedný za výsledok bez 
tohoto stavu veCl je O?Z~I~V.~y osob~ než proti ktofej bol na

ohl'aclU na to, že jehO útok. zabs~ať °h;~u bá"s ;j u inej osoby, než ktorú 
'miereny', lebo výsledok sposo 1 c , . 

čis.5959. 

. . . nepodal odvolanie proti 
Aj keď obvinený mla~istvý p~evl~lle'C :: právo uplatniť zmiitočnú 

2?E:~~~S~ÚdU prvej sto!ICe co o vm~iacieho súdu ak sa proti prvočo do viny proti rOlzsl.u~okUd~~iny )'eho obhijca aleOO zákonný 
. rozsudku odvo a I c . 

zá!ItullCa a tak mu zachovali ono pravo. 

(Rozh. 'ZO dřla 7. septembra 1931, Zrn IV 404/31.) 

. . . . U súdu mládeže odvolali sa čo do v~ny 
. Proti odsudzujucemu ,.o~sudk . h matka ako zákonná zástupkyna; 

. 'ca mladistvého prevlmlea a Je °l . h súdu podaly zmiitočnu 
. . rozsudku odvo.acle o • š . ú d 

potvrdzujucemu .' k nim oripojil. N a j v y s ! s .. 
sťažnosť tieže .osob.y a~bvt~~Ks~amladistvéhO previnilea, vychadzajuc 
vybavil vecne I zmatočnu. s az? 
ZD zásady naznačenej v zahlavl. 

čis.5960. 

zák _ tedy o dokonaný trestný ~in. a 
O soulož ve smysl~ § ~3: ~ ~aži1-li se sice pachatel o itnm1~IO 

llikoli jen o pokus - Jde I e Yto zcela t. j. tak, aby úd přešel pres 
penis, avšak nepodařilo se mu , 

hymen. (Rozh. ze dne 1. září 1937, Zrn IV 415/31.) 
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N e j vy Š š í s O u d v trestní věci r A b' 
násilného smilstva t ' pro I ., o zalovanému ze 
zamítl. ' zrna ecní stížnost obžalovaného zčásti odmitl 

Z důvodů: 

, 

,. Pokud j~e ? námitku s hlediska důvodu zmateonos . ~~h I b) trl' r., ze v souzeném případě jde ponze o POkU~ . I 

o sml stva a mkoh o dokonan' (t I" . 
~'~u~~~~io~~~t.ění ~oudu, první .. stoli!e, p~~~zafé °icI~dv~f~~1m ' 

řený pOhlavnl úO!~~ouv~~eu~o~~zl~ .fa~~;~oz~nou a sna~iI se svůj " 
měry pohlavniho údu POŠkoJzJnf neio'ď~:lse mu;sak pro malé 
pochvy, že se při tom obžalovan' oh, ar, o, vm nouÍ1 z cel 
semene. Tento čin obžalovanéhK ~ře6:0.yal, ~~tnastal po ,každé 
lIstanovení S ~3Q tr h' ,0znacI I za souloz ve 

" ~ . z. a neroz oduJe ze S" obžalo . 
zasunouti svůj pohlavní úd do pohl "h '; . .. van. emu ne)O(I; 

P
're' I' , .. . aVll! o ustroJ) poškozen' 

se I pres Její hymen. Zneužil ted b' I ., e sledlk~m svého věku nemohla proj~vfti z:v~ji'n~ůÍi°s~ozené, . 
sou OZl a Jde proto o trestný čin dok· . . .. ' , . , 
proto nižší soudy kvalifikovaly trest~~a~'y a ~I:kfh Je~ o ~okus. 
zločin podle § 23Q, Č. 2 tr. z. y cm o za ovaneho jako . 

čís. 5961 

Odvolal-Ii obžalovany' po hľ , tr. p. a § 42 d k . vy a.,sem rozsudku podJ'a § 53 
a vo • por. prehlasenun do súdne' , .. ' 

!':t'U~:~v~~OI:rájcU, I!astáv~ účinnosť tJh~glS~~~javPulnOttrtec'Cet 
podal obhájca v pro:pfc~e~b~~~1m::toč~~3 sťažnosť, kto~úP 
osob?u neoprávnenou; je nerozhodné že (~bh'! TI :) tr" p.), Je 
meny o odvolaní plnomocenstva až p' o p d a)ca ?'. sud~m up{)ve,dr 
nosti. o am svoJeJ zmatočnej 

(Rozh. zo dňa 11. septembra 1937, Zm III 420/37.) 

N a i vy š š í s ú d v trestnej vec' ť A 
zamietol sfažnosf obháJ'cu . f I pro I . a spol. prc zlo-čin pro I usnesemu krajského súdu. 

D,óvody: 

háj~apad~~;t;~~nU:;le~~~np' obdola .zmatbo.čná sťaž~osť sťažovatel'a -
. ana oso ou neopravnenou 

ProlI tomuto usneseniu obhá'ca u I t . , . 
o prípad obHgatornej obhajoby 1 prelo a ~.~ .sťaz~osť a namieta, že 
lovaného, kým alebo súd neustano' Ol ajsa Je povmný hájiť 
obhájcu .. Upovedomenie obhájcu ;1 oad~~fa~íbz~lovaný si nezvolí . 
sa stalo Iba po podaní zmato' . ť' . '. p neJ .. ?lOCI 
novený ani zvolený a preto p~~~j s ~znoslI: 1'~Jl obhajca nebol aní 
odmietol jeho zmatočnú sťažnosať.nazoru onhajcll krajský súd neprávom 
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,,.2,znu,, nie je základná. 
smysle § 56 tr. p. je obhajoba závazná iba pre hlavné pojedná
a to v prípadoch v tomto zákonnom ustanovení uvedených. 

veci ide o prípadobligatorrrej obhajoby. SťažovateY ako zvo
;~~:h;;áic:~ bol na hlavnom porotnom pojednávaní prítomný a preto 

učinené zadosť tomuto zákonnému ustanoveniu. Po vyhlásení roz
na hlavnom porotnom pojednávaní dňa 20. mája 1937 obhájca 

ot,žalo,'any A. ústnym prehlásením do zápisnice II krajského súdu 
22. mája odvolal plnú moc danú sťažovatel'ovi ako zvole-

obháj covi. Sťažovatel' ako zvolený obhájca podal dňa 24. mája 
zm:itočnú sťažnosť. O odvolaní plnei moci bol sťažovatel' súdom 

;~,,,,domený dňa 8. júla 1937. 
§ 53, odsl. 3 tr. p. a § 42 adv. por. móže obvinený obhájcovi, 

sám volil, kedykol'vek odňať plnú moc. Účinnosť tohoto odvo
plnej moci nastáva pre súd oznámením tohoto odvolania plnej 

súdu. zmocnenia treba posudzo.vať pod!'a toho stavu, aký bol 
om;al1U spisov v dobe Llčineného opatrenia obhájcu. Na základe 

'ndvolani.a plnei moci obžalovaným nebola už plná moc sfažovatel'a 
zvoleného obhájcu vykázaná a preto zmatočná sfažnosť podaná 

ako zvoleným obhájcom po tomto odvolaní plnej mod 
podaná bez vykázanej plnej moci a tedy osobou neoprávnenou. 

posudzovanie je nerozhodné, že obhájca bol o odvolani plnej 
upovedomený iba po podaní zmatočnej sťažnosti. 

Odvolaním plnej moci, danej obžalovaným zvolenému obhájcovi, 
tento byť obhájcom obžalovaného a preto neprichtcdza v úvahu 

/; .. bn(}11en;e § 383, odsl. II b) tr. p. o podaní zmatočnei sťažnosti ob
.na)COln v prospech obžalovaného aj proti vyslovenej v61i obžalovaného. 

';~:;~l~:~Hsa preto krajský súd, keď odmietol zmatočnú sťažnosť sťažo
•.... ako podanú osobou neoprávnenou. Bezzákladná sťažnosf bola 

podl'a § 379, odsl. 4 tr. p. zamietnutá. 

čis.5962. 

úder, ktorý zasadil poškodený obžalovanému piisťott do tvári, nie 
je takým »ťažkým ublížením«, aké sa vyžaduje ku kvalilikácii činu 
""~" § 307, odst. 2 tr. zák.; došlo-li však k nentU bez vážnej príčiny, 
v hostinci pred verejnosťou, mohol vyvolat' u obžalovaného tak vel'ké 
a mocné duševné pohnutie ()}vel'ké rozčulenie« v smysle prvého od
~tavca § 307 tr. zák.), že bolo prekážkott kl'udnej rozvahy a omedwvalo 
. schopnosť rozhodovania obžalovaného. 

(Rozh. zo dňa II. septembra 19137, Zm IV 450/37.) 

N a j vy Š š í s ú d v Irestnej veci proti A., obžalovanému zo zlo
. činu úmyselného zabitia človeka, vyhovel čiastočne zmato·čnej sťaž
nosti obžalovaného uplatnenej na z"klade § 385, čís. I b) tr. p., z to-
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hDto d6vodu zmatDčnosti zrušil rozsu j k . . 
O kvalifikácii trestného činu a kv l'f'l (DI pOlotneho .. súdu vo , . a 1 1 (Qva ho ako I ,. , 
zeTIla na tele so srnrtel'ným 'I dk ' z ocm ťazkého 
podl'a § 306 tr. z., prvý Pripa~y~e§. 3~~' .dsPtachl aný v snnDm 

, o S. tf. Z. 

Z dóvodov: 

Zmatočnou sťaž o ť I 
tr: p. domáha sa Obž:I~v~~' up atn,enou na základe § 385, 
kého ubll'z'elll'a na t I y, aby CIn bol kvalIlrkovany' akD 

. e e so smrtel'n' " I d l"O-zčulení podl' a § 307 odst 1 I b ym d vys e kom, spáchaný 
pokial' ide o kV;!1ifikáciu POd'!': e§ °3~7 sL2 tr. z. Zmatočnej 
preť oprávnenia. ' odst. 1 tr. z., nemožno 

, Porotcovia kladným odpoved ' ." . . , 
zal?,vaný zdržoval 8a v hostinci :l~p~ ]'~ ~k~(kMove otazky zistili, 
pnSlel ta poškoden' O a ,o ocnos I . a N. Po krátke' 
dený chcelodísť, rlzlúČil sf~d~I11~ JUkfd e~zdr~:,il M, ~ N. Ak J 
dal. Pri tom zvolal obžalovaný ~a ",,, ~z o a zalovanemu 
našom stole.« Potom O bez každe 'pos;',~ eneho: Boha 
do tvári. Obžalovan" . Lpr 'CIny udrel . 
druhý raz lIdreť, Si~h~f .~~ vyskacII a akonáhle ho chcel 
ní,m bodnul poškodeného ve1'"l~~c:i~~ v~ltahOI ~reckový a 
vym ohybom a sp6sobil " U? praveho ramena nad 
druhý deň zomrel. mu taku ranu, nasledkom ktorej po'škodený 

Zlé nakladanie 80 st'<lJ 'k ' 
ťažké ublíženie ktoré ~a ny pDS ?deneho nemožno síce lIznať za 
odst. 2 tr. z. Okolnosti vš:{z~~lIje, kllkv~hHkácii činu podl'a § 
obžalovaného do tvári a chcel ho ~?skOdeny bez, vážnej príčiny , 
pred verejnosťou zahanbil hl J znova udenl a takto ho v 
pohnutie u obžalovaného ~e~~kaY ,VYv,~I~~ tak vel'ké a mocné 
prekážkou kl'udnej rozvahy nym lI

d
o om prekvapeného, že 

Z loho plynie že b' ,a .ome zIlo schopnosť rO:<hc)dc)vania 
v takom duše~nom °st~~I~vany . pOjal svoj úmysel a ihned' 
odst. 1 tr. z. označenému'. ktory zodpovedá silnému ro~čuleniu v § 

Mýlili sa tedy porotco' k d' ' 
otázku v tomto smere i d VI\ e 7aporne odpovedeli na 11. 
néhD lIstanovenia zákon~. anu, a neuznab na kvalifikáciu podl'a 

čls.5963. 

Pro zpronevěru prodejem " k . . 
pro prodalele, 'e nerozh . v:Ct, ou~ne 1 ~ysi s výhradou vla,sttlictvi 
automobilu) doivěděl o =é,:: ~ dalsí ~upec {z ~ertifikátu pr(t<!anéll(\ 
byl chráněn předpisem § 367 o~ Je pravym vlastnikem, a že proto 
koupi nabyl vlastnictvi čili nic. c. Z., a nerozhodná jest i otázka, zda 

(Rozh. ze dne 13. září 1937, ZIn I 3 59/37.) 

čís. 5964 -
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š š í s o II d jako soud zrušovací zamítl zmatečni stížnost 
,""lo,ranléhD do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel uznán 

zločinem zpronevěry podle § 183 tr. z. 

Z důvodů: 

zmateční stížnost uplatřmje zmateční důvod podle § 281, Č. 9 a) 
ř. tvrzením, že v souzeném případě nebylo skutkové podstaty zpro-

. tu nebylo skutkové náležitosti zpronevěry, totiž zadržení 
si automobilu prodaného obžalovanému firmou M . 

práva vlastnického, poněvadž obžalovaný prodávaje auto 
musil )!lu odevzdati certifikát, na němž podle zjištění soudu na-

byla vyznačena výhrada vlastnictví pro firmu M., důsledkem 
. nenastalo prý odevzdání do vlastnictví, a že paškození auta 

nastati po 16měsíčnim užívání právě tak II obžalovaného, 
u N. 

Než stížnost není v právu. V souzeném připadě jde o přivlastnění si 
obžalovaným, t. j. o osobování a vykon práv quasi vlastnických, 

Of<lvé:hO vlastníka se příčících. Že prodej a odevzdání auta do držby 
'"',n .. {'~ osobováním a výkonem práv vlastníckých byl, o tom není 

a ani stížnost to nepopírá. Ta okolnost, že, odevzdáním 
:.éertifikit!u nabyl N. vědomost o tom, kdo je pravým vlastníkem auta, a 

tudiž nebyl chráněn předpisem § 367 obč. z., na váhu nepadá a neni 
třeba též řešiti otázku, zda N. nabyl či nenabyl vlastnictví auta, 

C,""h"ť rozhodná je skutečnost, že svémocným, vědomě protiprávním 
<leOl1arllITl obžalovaného pravému vlastníku auta proti jeho vůli dispo

nad autem byla odňata, znemŮ'žněna, resp. ztížena. S téhaž hle
je nezávažné, zda by se bylo auto u obžalovaného právě tak opo

., tfebllO jako u N. 

čis. 5964. 

Neodolatelné donuceni předpokládá chorobným stavem nezatížený 
rozum pachatelův. V nit ř II I nutkáni kez!očinu, slabost vůle, nedo
statek vnitřnlch mravnlch opor a brzdicich představ, povahová úchylnost 

,nebo zvrácenost, nedodávajici pachatelovu rozumu dostatek tlumů pro 
vyváženi jeho touhy po zlu, nepřicházi v úvahu pro právn! stav neodo
latelného donuceni ve smyslu § 2, pism. g) tr. zák. 

(Rozh.ze dne 13. září 1937, Zrn I 59'2/37.) 

Ne j v y Š š í s o II d jako soud zrušovaCÍ zamítl po ústním líčení 
zmateční stižnost otce obhlovaného do rozsudku krajského soudu jako 
soudu porotniho, jímž byl obžalovaný uznán vinným z!očinemúkladné 
vraždy loupežné podle §§ 134, 135, Č. 1, 2. tr. z. 

Z důvodů: 

Zmateční stížnost otce nezletilého obžalovaného uplatňllje'proti roz
sudku jediný důvod zmatečnosti podle § 344,. č. (}tr. ř., shled(tvajícpo
rušení předpisu §319 tr. ř. v tom, že pq.fotnispud ?epoloŽilporotcůri) 

:~ 
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též dodatkovou otázku ve směru důvodu vylučujícího trestnost 
z příčiny neodolatného donucení ve smyslu § 2, písm. g) tr. z. N<'Dr.;vo 

Stěžovatel shledává neodolatelné donucení pachatelovo v jeho 
kání dostati se do ciziny, a to do Francie, kdež je jehú bratr 
které prý ve formě utkvělé představy ho donutilo vykonati trestný 

O neodolateJném donucení (stavu nouze) jako důvodu trestnost· 
lučujicím ve smyslu § 2, písm. g) tr. z. lze však mluviti jen tehdy, 
pac~atel zločinu jedná pod dojmem přítomného, bez pro s tře d 
Jemu neb jinému vně j š í m n á t j a k e m hrozícího nebezpečí, 
takto při nastalém rozporu zájmů a povinností stává se jedinou 
hnutkou k provedení skutku a jemuž nebylo lze uniknoutí jinak, 
právě tímto trestným činem. Okolnosti přípaQu, jak vyšly najevo 
porotním líčení, a rovněž i námitky zmateční stížnosti však ani v 
menším stav nouze toho druhu a neodolatelné donucení této ""c""" 
vůbec nenaznačují, tím méně tvrdí. 

Neodolatelné donucení ve smyslu § 2, písm. g) tr. z. 
též pachatelův rozum nezatížený chorobným stavem, kdy 
vající zmíněný již druh ohrožení statků vyznačených v odst. 
předpisu, ať jíž svých čí někoho jiného, správně lze rozpoznati 
zlo, jež z ohrožení toho hrozí, jednak zlo, jehož na odvrácení 
použíti, a rozhodnouti se, jak se v případě tom zachová. Vnitřní nutkání 
ke zločinu, jehož provedení může pachateli přínésti určité, byť i 
okamžité výhody, slabost vůle, nedostačující k odvrácení zločinného 
hodování, nebo snad nedostatečrrost vnitřních mravních opor a brzdícíc:h 
představ, jakož i povahová úchylnost či zvrácenost, nedodávající 
umu pachatelovu dostatek tlumů pro vyvážení jeho touhy po zlu, to 
vůbec nepřichází v úvahu pro právní stav neodolatelného donucení 
smyslu § 2, písm. g) tr. z. Domnívá-li se stěžovatel, že přání O':ozalO'va-' 
ného dostati se do ciziny, ovládající jeho mysl mod utkvělé nf,orl"h,,,, 
pathologickým způsobem ho donutilo, aby spáchal trestný 
dává-li jed i n ě v tom t o důvod vylučující trestnost jeho 
tvrdí tím stav nikolí neodolatelného donucení ve smyslu § 2, písm. 
tr. z., nýbrž zatemněni mysli, jež působilo chorobným vlivem na U"UZ[)

vad, rozumovou i volní duševní činnost obžalovaného, a napovídá 
důvod vylučující trestnost.s hlediska předpisu § 2, písm. bl, nebo c) tr. 
Než otázka na střídavé pominutí smyslu byla porotcům dána a jimi zác 
porně zodpověděna. Otázka podle § 2, písm. c) Ir. z. pak nemohla býti 
kladena, když obžalovaný je s to podrobně vyUčiti jak celý průběh obou 
vražedných útoků dlouhou dobu trvající, t<ťk i celou dobu zločinu před
cházející, jeho pozvolné rozhodování se pro vraždy a přípravy k nim, 
tak i dobu následnou. Nebyl tu proto aní zákonný důvod k položení 
dodatkové otázky podle § 2, písm. c) tr. z. a bylo proto zmateční stížnost 
zamítnoutí jako ne!Odůvodněnou. 

čís, 5965. 

Vědomi o nepravdivosti tvrzených skutečností je znakem skutkové 
podstaty utrháni na cti podle § 3 zákona o chraně cti, nikoli však trest
ných činů podle §§ 1 a 2 téhož zákona, 
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, < , k t < ti děje se tehdy ve veřejném zájmu, 
.' Sdělování n,:b? uv~denbt s u ~cn~:y ~kutečnosti kdyby byly pravdivé, 

'J'mu vereJnosh, a y zna a ,. , 
v za " . b urážlivá skutečnost byla uve-

V zájmu veřejném, ml:!s~ babýtt nele:;ba j~ se to stalo nevybočil z mezí 
nebo sdělena, nybrz t, Y zpu , ' 

;;eřejnéhC zájmu, 
(Rozh. ze dne 19. září 1937, Zm I 483/37.) 

< < , • o soud zrušovací zamítl zmateční stížno;;t 
N e j v s S 1 S o u ~k Ja~ 'ského soudu jímž byl stěžovatel uznan 

do rozSU "u ra\ dl §§ 1 a 2 zákona č. 108/1933 
přečínem urážky a pom uvy po e . 

z. a n. 

Z důvodů: 

tého že stíhaný článek naplňuje 
Stanovisko rozsud~U<, v o odP,~~ vza poU:luvy podle. §§ 1 a 2 zákona 

.... "'"".",, podstatu precmu ur~~ ~t:žo.vatel s hlediska zmatku § 281, 
108/1933 Sb. z. a n., napada a'm1·tkou že nalézací soud pry ne-

< ( ávně č 9 a) je IDOU n, .' ( . 
Č. 10 tr. r: spr ,,' < • b I obžalovaný vědom nepravdIVOstI roz .. 
právem pr~dpokla~a, o ze Sl y . 

obsahu svych proJevu). < • < aden' rozsudek takový výrok 
Námitka není opodstatnena, )ez;o ~ap. 'll y raví 'že se obžalovaný 

vůbec neobsahUje. Roz~0.~ovac1 dU,"°h ~e~~řes~ědčil, kterýžto' výrok má 
o pravdivosti skutečno~h JIm .tvrzenyc 1 . ·teJného omylu, o čemž bude 
význam pouze pro otazku dukazu om UVl 

ještě řeč. ...' k tečností není ani znakem skut-
Vědomí o ne~ra~d;vostI tvrze~y~h 2s 

:ákona o ochraně cti, nýbrž jen 
kové podstaty prečmu po,dle~. . . zumu § 3 uvedeného zákona. 
skutkové podstaty utrham na c 1 po 1'0 .. o f 'I 'ch 

, .« ť ť se dotýkaj1 zmatku orma m 
Ostatní vývody zmatečm s!~znos 1, a < 'en na otázky zda se ob-

< ' 'h vztahUJI se velsmes j '. 1 'h nebo hmotnepravmC , d b spoň di'tkaz omluvlte ne o 
žalovanému podařil důkaz prav' Y ne a 

omylu. - - - - ,< • e že 'akožto zaměstnanec 
Stíhaná stať viní sou~r~rr;eh~ zalo'~~~házeti j ravidelně do měst

obce H »Ú'd podzimních meS1CU prestab ba dg konce že v některé 
ského iiřadu a vykonávati sluŽlb~ pro o ee ok~aču'e: "že' by zapomněl 
době se zde ani neukázal,,:«članek, pa~ t p kUd/ se tam chodí? Rádi 
choditi do úřadu, či snad Jlz nezna<,~e.~ u.' «'« 
bychom také viděli, aby zapomněl pnpÍl Sl pro gaz1 . «h t 
. , kď atého průměrného čten are to o o 

Podle směrodatného usud u nepo J. kládati v tom smyslu, že 
článku sluší obsah a dosah to:hot? pr?levu p~rčině dodržování úředních 
je tu soukromý žal~bce obvmovan: ze v dbává ba že službu mu při
hodin své povmnostl ~ o ~ s t a v n ~ z~n~ "čko'li pobírá za ni plat. 
kázanou aspoňdo,časne vubec nevy onava, a <' < o nic od-

O pravdivosti těchto tvrzení neobsahují výpovedl sv"dku P 

statného. - - - - 21 
Trestn! rozhodnutí XIX. 
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Co se ty'če ť k , o az y, zda se obžalovaném d "1 
vltelného omylu nelze sice na cl' u po an as'poň ditkaz 
ležitost vytčeno~ v § 6 odst p;, e~:mu rozsudku přisvědčiti, pokud 
skutečností, o jaké jde' bylo ~e :e\ on~ o ~~hraně cti, že totiž 
vOdněním, že zájem te~ by tu byl rj~~e:;:h~':t~'d bopírá s ~uUflvm 
nostl byly pravdivé Nes r' ' y y uveřElin;ěné 
je-li náležitost o niŽ 'de p ,avnost tohoto názoru je na dni ' 
vodu omluvitelného dmYl~r~~fz~k\~~~':"kro beztre.st~ost pachatele ' 
na pMadavku, jehož naplnění by již ~~ onn~u ,n.alezt!ost činiti 
Stačl naopak že by vp" ~e, o v zapeh zdanly dúkaz 
tvrzení bylo z'ájmem veřejnostr I ~bya o~sah 1'0 abvvcl,i ~ o s tl i prlsllUsrrve , mem zna a. 

Nutno však z jiného důvodu souhl s" , 
tu I;ro důkaz omluvitelného om I ah;hs ,:azgrem nalézacího soudu 
vem § 6, odst. 3 zákona o ochrIn~ ;t~ ~Zl, predI:0~~ad vytčený v ' 
Sb. n. s. vysloveno a odu' vodn' " ylo totrz Jlz fŮ'zhodnutím č 4"7 
b' t' . eno ze v uved'" . " 
bl nej;n, aby urážlivá skutečno';t bl' d

enem 
zajmu veřejném 

a y zpusob, jak se to stalo ~a uve ena nebo sdělena nýbrž 
nelze přehlíželi, že podle ro;s;J;l~?CIl z, I1}e,zí veřejného záj~u. A . 
ne~apadených byl stíha ' 'I' k yell zavoru zmateční stížností 
m"ho žalobce v posmě~h cKa~e tak formulován, že vydává soukco" 
člafnku. I když tedy veřejno'st má o~~~te~O~ka,ZUje najmě závěrečná 
m ormována o tom 'ak ob' ." ~ne zajem na tom, aby byla . 
zajisté tomuto veřej~l . ecm uredmk koná svou službu neo"d'povídá 
vodajství o tom zpu'smbu zajmu k' ba naopak mu odporuje děj'e li 
" d' . o em ta' ovým a t k ,-ure mk tIskem _ ted řed .... ," a, DVOU formou, že se 
Že t~m~ v souzeném JíP~dě ta%ebl~~1 verejností -:- uv}rdí v posmědJ. 
poklada a zmateční stížnost ani nrp;p~~t,SUdek - pk rečeno- před-

Obžalovaný nemůže se tud" ?dst. 3 zák.č. 108/1933 SblZ pro nedostatek .předpokladu podle § 
t~d~ání.z důvodu omluvitelnéh'o z~ma I n. do::o~ávat~ beztrestnosti svého 
slml vyvody zmateční stížnosti y ~ ~mcez netreba se zabývati dal-' 
§.;~1, Č, 9. b) tr. ř. nesou k ~otázde P~dau, ~e s, hlediska zmatku podle 
VI e ného omylu .po rozumu § 6' odsí 2 je ,0p'redpoklad důkazu omlu-, " plsm, b) téhož zákona, 
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Nedbale v smysle § 290 tr zák . " 
idúc s nim rychlosťou 70 až 80 ~ Sl pocl?al riadič automobilu, ktorý ~ 
mu shasly svetJá renektorov za h<,>dmu, alebo ešte vačšou - ked' 
nastal smyk, auto saprevrátÍ!:a rovnle] ces~~ ~abrzdi1 tak prudko že a spo ucestu ]UCl bol zabitý. ,. 

(Rozh. zo dňa 14, septembra 1937. Zrn 111 3'23/37,) 

N a j vy Š š í s ú d v trestne' v' ď 
veka z nedb~losti, vyhovel zmatodne eCI P}oh A, pn; l?reči!, zabitia člo-
vodu zlnatocnosti pod]'a § 385 č / sťaznostr ve:ejneho zaJobcu, z d5-

,. aj tr. p. zrusIl rozsudok vrchného 
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a uznal obžalovaného vinným prec1l10m zabitia človeka pod!'a 
tr. z" ktorý tak spáchal, že dňa ;10. januára 19'36 na hradskej z H, 

, pr
ed 

obcou Š, nedbalosťou pr; jazde automobilom sposobil smrť 
že, idúc rychlosťou 70 až 80 km ulebo vačšou, prudkým za

auta sposobil smyk zadnýc'n kolie s automobilu a tým pre-

!;,rAtenle VOZU a smrterné zranenie N. 

Z dovo dov : 

Proti oslobodzuJúcemu rozsudku odvolacieho súdu podal a previedol 
•........ , •. :, žalobca zmatočnú sťažnosť z dovodu zmatočnosti podl'a § 385, 

tr. p., s ktorou generál na prokuratúra prejavila súhlas, 

Odvolací súd oslobodi1 obžalovaného od obžaloby pre prečin pod!'a 
290 tr. z, v podstate z toho dovodu, že obžalovaný, ktorý podYa 

ódvolacierro súdu, idúc rychlosťou 70 až 80 km alebo vačsOU, 
zabrzdením auta sposobil smyk zadných kolies automobilu 

prevrátenie vozu a smrteYné Zl anenie poškodeného, pokračoval 
"nedb,tle, lebo pod!'a názoru odvolacieho súdu obžalovaný nemal inej 

~;'&ricl~~~~:ie;k~;e~ťd~'c mu svetlá shasly, než prudko zabrzdiť, aby sa vyhnul .t. že síde so silnice a narazí na nejakú prekážku, 

Záver odvoladeho súdu, že konanie obžalovaného nebolo nedbalé, 
je mylný, Že prudkým zabrzdením auta može nastať smyk a tým ťažko 
vyrovnate!'ná zmena smeru jazdy, ktorá odchylka je tým nebezpečnejšia 

vačšia, čím v dobe smyku bola rychlosť značnejšia, vie každý riadič 
auta zO svojej skúsenosti. 

Pred shasnutím svetie.l, pri náležilej pozornosti musel obžalovaný 
videť rovnú dráhu na značnú vzdialellOSť a mohol preto pri opatrno

m 

zabrzdení udržať dosavádny smer a zastaviť \lOZ bez nebezpečenstva, 
že smer stratí .a narazí na prekážku skorej, než sa mu podarí voz za
staviť, Prudkým a neopatrným zabrzdením aj pod!'a svojho vedomia 
vyplývajúceho zo shora uvedenej skúsenosti sposobil obžalovaný smyk 

. a tým nevyhnutne prudkú zmenu smeru, ktorá v danej situácii jedine 
mohla spiísobiť nebezpečenstvo bud' nárazu alebo dokonca, ako sa to 
v skutočnosti stalo, okamžitý smyk a prevrátenie auta, 'ktoré ,malo za 

následok smrte!'né zranenie spolujazdca, 
K ustáleniu nedbanlivosti obžalovaného stačí, ked' pri dostatočnej 

opatrno'sti, pozornosti a následkom svojej skúsenosti mohol predvídať, 
že sa k jehokonaniu mažu pripojiť také sily a následky, ktoré spolu 
s jeho konaním mažu vyvolať nežiadaný výsledok. poneváč si obžalo
vaný pri náležitej opatrnosti musel byť vedomý, že pri rychlosti, ktorou 
v dobe shasnutia svetiel šiel, prudkým zabrzdeiním maže spasobiť 
značnú odchylku od smeru a dokortca smyk a tým nebezpečenstvo ná
razu alebo prevrátenie auta priamo vyvolať, keď prez to zabrzdil tak 
prudko, že vyvolal smyk a prevrátenie auta, pri ktorom bol spolucestu
júci zabitý, pokračoval neupatme a nedbale a týmto konaním splnil 
všetky .náležito"ti činu kladeného mu obžalobou za vinu, Balo preto 
treba uznať obžalovaného vinným v prečine pod!'a § 290 tr. z. ' 21' 
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Nepřímý úmysl podle druhé věty § 1 tr. zák. předpokládá 
základního dolosního bezprávného jednání a těžšího výsledku z 
nastavšího ještě pravidelnou, typickou souvislost mezi jednáním a 
sledkem, tedy typický vztah adekvátní. 

Vyžaduje se typická souvislost ve smyslu objektivním; není 
třeba, aby si pachatel mohl býti vědom těžšího výsledku, nebo aby 
ho dokonce byl vědom. Nepřímému úmyslu podle druhé věty§ 1 tr. 
nelze tedy rozuměti tak, jako by se skládal z prvku dolosního a 
posního. 

(Rozh. ze dne 15. září 1937, Zrn II 346/3n 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací" zamítl zmateční 
obžalované do rozsudku krajského soudu, jímž byla stěžovatelka ~""au", 
vinnou zločinem těžkého poškození na těle podle § 153 tr. z. 

Z důvodů: 

Pod zorným ,úhlem hmotněprávního zmatku podle § 281, č. 9 aj 
a 10 tr. ř. namítá zmateční stížnost, že tu není skutkové podstaty zloc 
činu podle § 153 tr. z., poněvadž jednak po stránce objektivní 
prý zákonně potřebná ,příčinná souvislost mezi jednáním 
a ublížením na těle u M. nastalým, jednak po stránce subjektivní jow,,~.~< 
prý obžalovaná v takovém omylu, pro který nemohla ve svém 
spatřovati zločin. 

V prvém směru uvádí stěžovatelka, že prý není typické, že políček 
způsobil vpáčení pravého ušního bubínku. Zmateční stížnost má tu 
zřejmě na myslí, že obžalovaná jednala podle rozhodovacích důvodů 
v úmyslu nepřátelském, tudíž s úmyslem nepřímým ve smyslu druhé' 
věty § 1 tr. z., ve kterémžto případě jest ovšem třeba, aby povstalý 
výsledek byl takového rázu, že ze souzeného jednání obyčejně povstává, 
anebo snadno povstati může. Tato forma viny tedy skutečně předpo
kládá vedle základního dolosního bezprávného jednání a těžšího vý
sledku z něho povstavšíh" jeŠ'tě pravidelnou, typickou souvislost mezi 
jednáním a výsledkem, tudíž příčinný vztah adekvátní (Miřička, Trestní 
právo hmotné, str. 55, Solnař, Několik úvah o příčinném vztahu a ade
kvátnosti v trestním právu, 1937, str. 56). 

Leč zmateční stížnost neprovádí uvedený hmotněprávní zmatek podle 
závazného předpisu § 288, odst. 2, Č. 3 tr. ř., totiž na jediném podkladě 
rozsudkovýéh zjištění; vycházíť stěžovatelka po stránce skutkové 
z předpokladu, jako hy hylo šlo o jeden políček, t. j. o jeden úder 
plochou dlaní do obličeje, kdežto rozsudek zjišťuje, že obžalovaná 
uhodila M. dvakráte po tváři, takže rozsudek nevylučuje, že se tak stalo 
pěstí, a při nejmenším nezjišťuje předpoklad stěžovatelčin, že šlo' 
o pouhý políček. ' 

V druhém (subjektivním) směru je vývodům zmateční stížnosti v pří
čině tvrzeného omylu stěžovatelčina rozuměti ,zřejmě v tom smyslu, že 
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nastalý výsledek pPOrdÝlen~1~~~~.,da~d~r"i r~z~~~e~mn~~u t~~~~ 
stížnost provedena 

nezjišťuje. ' ", . , lb éll0 

O 
t tně vychází tu zmateční stížnost i z nazoru pravne poc '

k
Y en , 

s a, ',' "dech nepřímého úmyslu typlc ou sou~ 
""ol1l:!l zako~, ;YI~a~~t j~/~r~mysIIl objektivním á ne:,yžaduj~:,aby ~I 

o mz y,. ," b b, 'i dokonce byl vedom tezs.ho vy-
acllatel mohl hyh vedom, ane o a y " I tr z nelze tudíž rozuměti 

~Iedku. NebPřímémkuI'dúmlyslpur~~u ~oo~~~~h~ a k~lp~sního (rozll. Č. 1424, 
t ,k jakO' y se s a a z :054 Sb. n. s., viz také Solnař,l. c. str. 56). 

čis.5968. 

N bytnou podmínkoú kvalifikace krádeže podle §. 174-1 a
be
) tr. ~. jme, 

ez , bo" ým nástrOjem ne zpecny 
že pachatel~yl t?patř~ ~~~r:~ n:by li~h použil podle okolností proti 
osobní bezpecnos 1 za , " J. • 

b' která by ho při kradezl pnstlhla. , o ' 

oso e, , 't d n 'mi v § 174-1 a) tr. zak. muze 
Krádež spáchaná s predme y uve e r tr zák kd' pachatel 

se sbíhat di se ~IOČ~n\~~d~el !~C~i~~i~~~, bJooŽil zb:ant'abY zmařii 
při činu ,o~a eny, j 
své zadrzem. 'T .. ah ohrozil toho 

úmysl zbraní oy~tře~~~o p:cha;~~~ br:~l~řij~rád:ži přistihl neb~ 
nebo spáchal skutecne nasl 1 n~ 0;;, _ lm nebo skutečným nási\lm za
ho pronásledoval, a aby tak ,s ~se~těku není vyloučen současným 
bránil přistiženi neh? 'dopad~f.tí braně i j~O prostředku ke spácháni 
úmyslem pachatel,ovYf!!' po~ZI I.' " 
krádeže přisvojemm SI zastřelene zvere. 

(Rozh. ze dne 15. září 1937, Zm II 285/37.) 

" .' d zrušovaCÍ zamítl zmateční stížnosti 
Ne j vy Š š í s o u (, jako s~~u kra'skéhO' soudu pokud jím stěžo-

obžalovaných A. a B. d,o m~s~. nJdokonané k;ádeže podle §§ 8, 
vatelé byli uznam vmnyml z oemem 
171, 174 I a) tr. z. 

Z d Ů v,o dú: 
ITk' 'd ŽP podle § 174 I a) tr. z. je, 

Nezbytnou podmín~ou kva 11 í a~:ť~ra 'i~~m nástrojem nebezpečný~ 
že pachatel byl opat,,:n ~?rtn b ji~h ·použil podle okolností prah 
osobní be'z~ečtloSh z~. hm ,uc~emfi~i1;;a buďto že by se se zbraní po
osobě, kt~r~ ~y ho en krade Zl p ebo b' 'i 'en ohrozil, chtěje ji zas::a
staVIl zmmene ?sobe ;,a ?d,por, n y él jna osobě jej JlřishhnuvsI a 
šiti nebo zajlshŤ1 s.' tl;n, u!ek, abJ, V;:I:U ~míněná kvalifikace není však 
stíhající opomin~h shha~1 ,a ~a. ",;ndměty chtěl provésti toliko samu 
dána, pakli by vmník zmm.enym;, ~r~u zbraň nemá-li pachatel po ruce 
krádež, nebo jde.·h o n;nabl:dou s re n, 58 60 3608 rozh. zrušovacího 
'b' ( ov mzh byv Vl . n. s. c. ,0' " , I t' na 0le sr. . vo' 653 D Miřič'ka Trestm pravo 1mO ne, 

soudu Sb. ll. S. tL ClS. 1 ,r. . , 
sir. 349). 
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. Krádež spáchaná s předměty uveden' . 
sblhaÍl se zločiny podle §§ 81 98 . yml v § 174 I a) tr. z. 
padde.ný pachatel ještě než OdCi:iI cizf~~~' bp~ Íl:.lzabk., k9Yž při činu 
za rzem. ' UZl Z. rane, aby zmařil 

Nalézací soud uznal oba stěžo tl' . . 
I a) tr. z. proto, že pytlačili v les~a :1 edt nl1{'11I zločinem podle § 
hodnoty 500 Kč nepřev šu'ící .: . a I 0. a na chytání lesní 
s'kou pistolí a B. flobertkouJ a pn tom byli ozbrojeni, a to A. 

Tllnto odůvodněním není ovšem "" 
skutková podstata zločinu podle § 17~YlsÍl)zena podle toho, co UVt'Uenc 

Ne· k k a tl. z 
z s ut ová zjištění rozsudku o ' d t ' .: 

tost, která tvoří kvalitikační důvod ~~,s atnuJI. pl~ě zákonnou 
· t;-. z: beze zřetele na cenu věci ž .: cmu ~radeze. podle ,§ 174 I 
trem zbraní nebo jiným n' t: e tOÍll byli (,bzalovamjako zloději 
Poněvadž J'de o otázku l_a·vanSI·loJe}~? ~:ebezpečným osobní i 

, . ' p' mUze JI neJ·vy··· d ' 
vazan jen skutkovými zjiště:,í' I' ,SSI sou posouditi 
práVllím ,názorem. ml na ezaclllO soudu a nikoli též . I 

NaJézací soud zjistil že ob' I" , .' 
hledu hajného M. Při t~mto 'e~~X;t'" kla~h o,ka v leSe svěřeném 
Na J,eho dotaz co dělaJ'í v les~ .• bIYII pr;S,Ílzenl le, :sním dělníkem 
Jensk . tl" ,)lamlfl na neho obžal . A ou plS o i a pronesl vyhrůžku sl " '.. ovany . svou 
p~oto, alby na N. vynutil ab- .. ovm, .• kterezto Jednání 
sÍlhnuvší jej při krádeži ~ dl S~/_Zd:I", tudlZ, aby zastrašil osobu 
ž,:ní. Dále zjístil rozsudek, že ~~~al~ t?mu,. aby .0~0111ínula jeho 
pnvolal jmenovaný lesní dělník že vanI, bY}.1 sÍlham hajným M" 
lované, aby zůstali státi že b I; _ he_JlI!, pn tomio stíhání vyzva"l '''Cll') 

Io-vaným A. a že při d' I·' . Y p~ oÍl ,nemu dvakráte vystřeleno 
t• d a Siih pronasledování I I . I vU,«"'U_,,' 

z~ s re u osob, které stíhal t J' o'b- I . _lY Y vypa eny na hajného,-
nika J' T dl·' , '. za ovanyc h a da1š'1 ' .. · ' es e a Si výstřely z pistol _.. ,. il0 Jejich společ-" 
rany: z pistole' 6yly vystřeleny ~:' \ucn~c", Soud zjišťuje nad to, že ' 
Zi~areno postižení obžalovan' ch h z3,-Ov,mym A v úmyslu, aby bylo 
UZll A., má zn~čnou prúbojn!st a n~~t~ la ;e vOjenská pistole, jíž po-

Obzalovany A. neváhal tud'. n a e o. . 
zbraně, způsobilé ohroziti lídsko~z b ,:od~e uvedenych zjištěni použítí 
na odpor osobám, z nichž 'edna ez~ecn.ost: k tomu, aby se postavil 
kla:c!enim ok na zvěř, druhá I ro J,ej pnstIhla při pokusu krádeže 
:na]ltele lesa, do jehož ho~ebnfh nasl~dovala jako, oprávněný orgán 
zeno, použil tedy zbraně za účele: ftra~a ~yJo obžalovanými zasa
stata § 174, I a) tr. z., J'akmile se "k etry predpo'kládá skutková pod-

Z č'" mu omu naskytla pr . "I·' • po Inam obžalovaného A kt'.' VOl pn eZitoS!. 
dvema rúzným osobám v rúzn' a, o,:ry ,P?uZlI ~bra~ě dvakráte proti 
pok~su krádeže, plyne nepochJbně ,amZl.clch v .souvlslosti s pácháním 
opatren ve smyslu § 174 I ) t ,ze m.el zbr~? s sebou, tudíž byl jí 
tre~y za účelem závadný:" sa hl~d.~'k tOJlZ; aby jl použil v připadě po
~bzalo::ant sám doznal před četnic~ve~n 'Ud:~ I, a) tr. zá~., což ostatně 
hy mel neco pro případ kdyb b I' - " ,,' ~e SI zbran vzal s sebou 

Nehledě k tomu • ' b. I Y Y 1 pnsÍize111. ' 
soud I ' ze o za ovam podle ví t'h i 

u pyt ačili kritického dne 'Kl d' as 111 o c,oznánÍ a zj-ištění 
po zv"" ' a eni'n ok 11a král'k 'k enJ nCnl důvod vzetí zbraně ' ~ b '" 1 y, 111' oli st:~nením 

s ,e ou za ucelem o-hrožení toho , 
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spáchání skutečného násilí na tom, kdo by obžalované přistihl 
krádeži nebo je pronásledoval, a zabrániti mu tak odstrašením nebo 
, použitím násilí v přistižení nebo dopadení na útěku, vyloučen 

'sO'ilcasn:y"! úmyslem použíti zbraně také jako prostředku ke spáchání 
"k'rácleze přisvojením sí zastřelené zvěře. Nemusel se proto soud zvláMě 

"o"V""n obhajobou stěžovatelů, že měli zbraně s sebou i za tím účelem, 
nějakou zvěř, kdyby se jim nepodařilol lapiti ji do ok. 

soud proto uvedenou obhajobu, nezavinil tím ani zmatek 
',' "'N" čís. 5 § :281 tr. ř. 

Zmateční stižnost obžalovaného B. tvrdi dále, že tento obžalovaný 
flobertku nenabitou. Tím patrně vytýká rozsudku zřetelným po-

ukazem, že nepřihlédi k jeho obhajobě, že ~braň jeho nebyla nabita, 
když šli do lesa. Obžalovaný však doznal při témže hlavním přelíčení, 

si vzal s sebou několik nábojů a byly také n:'rboje ty po'zc1ěji zaba
veny, Jak je patrno z trestního oznámení. Obžalovaný doznal dále, že 
vystřelil u trati z flobertky, z čehož vyplývá, že maje nábo'je měl mož
nost nabíti svou zbraň, o níž stížnost sama netvrdí, že byla nezpůsobná 
ohrozíti lidskou bezpe:čnost, a tak této zbraně použiti. Nebylo proto 
třeba, aby se soud zabýval právě uvedenou obhajobou stěžovatelovou, 

Rozsudek vyloučil u tohoto obžalovaného jen, že vystřelil po hajném 
v úmyslu, aby ho přiměl k upuštění od pronásledování a aby ho zranil, 
nemaje za dostatečně prokázané jeho doznání, že vystřelil po hajném, 
chtěje zmařiti jejich stíhání, a zprostil obžalo,vaného obžaloby vzne
sené na něho také ,pro zločin podle §§ 81 a 8, 155 a) tr. z. Avšak i beze 
zřetele na to, že stěžovatel B. měl sám při sobě zbraň, a že není třeba 
k naplnění skutkové podstaty souzeného zločinu, aby pachatel použil 
skutečně zbraně, je výrok odsuzující i tohoto stěžovatele opodstatněn již 
tím, že B. byl podle ne napadeného ;zjištění rozsudku spolupachate
lem krádeže spáchané ve společnosti se spoluobžalovaným A. Obžalo
vaný doznal, že když šli do lesa, byl on sám opatřen flobertkou a spolu
obžalovaný A. pistolí značky Steyer, věděl tudíž podle svého doznání, 
že A má zbraň s sebou. Pojem »býti ozbrojen« ve smyslu § 174 I a) 
tr. z., kterážto nebezpečná; vlastnost činu je důvodem kvalifikujícím 
krádež jako zločin beze zřetele na cenu věci - nezakládá tento kvalifi
kační moment jen podle osoby pachatelovy, nýbrž určuje zločinný ráz 
činu, který padá k ,tiži nejen přímému pachateli, nýbrž podle § 5 tr. z. 
všem formám trestné účasti. Ručí proto za subjektivního předpokladu 
nahoře uvedeného i obžalovaný B. jako spolupachatel za činnost svého 
společníka (rozh. víd., sb. č. 2523, Sb. n. s. ,č. 1717). Nespo'čívá proto 
rozsudek ani u obžalovaného B., tím méně u obžalo'vaného A. na 
mylném použití zákona, naopak byl čin tohoto obžalovaného správně 
podřaděn pod ustanovení §§ 8, 171, 174-1 a) tr. zák. a nikoli pod usta
novení §§ 8, 460 tr. z.« 

čís. 5969. 

Nepokračoval-Ii řidič automobilu vida, že cyklista proti němu je
doucí odbočuje ke středu silnice, dále v jfzdě po levé straně silnice 
zmírněnou rychlostí, aby mohl v případě nutnosti zastaviti, odbočil-li 
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naopak na pravou stranu silnice a jel po ni ne'Zmirněnou rychllosii 
dávaje znamení, porušil zvláště vyhlášené předpisy § 
§ 107, odst. 2 vlád. nař. čís. 203/1935 Sb. z. a n. a § 3 vvhl~~h 
ského presidenta v Praze z 18. ledna 1934, čís. 

.' z r. 1933 (čís. 9/1934 zem. věst.), dané v zájmu be:zp"čn,osti nró'Uft'. 
statků v § 335 tr. zák. uvedených, které jako řidič [musel (§ 
tr. záki) a které mu zprostředkovaly za uvedené nebezpečné situace 
znání, že nezachová-li se podle nich, může způsobiti nebo zvětšiti 
bezpečí pro život, zdraví nebo tělesnou bezpečnost cyklisty, i 
se nedbalosti podle § 335 tr. zák. 

Dovolil-li zkoušený řidič osobě nezkoušené, aby auto v jeho 
nosti řídila, bylo na něm, aby zasáhl vhodným způsobem do 
a dbal při tom uvedených předpisů, jakmile zpozoroval nell>ez:pei:1IOI 
situaci. Neučinil-li tak, dopustíl se opominutí naznačeného 
tr. zák. 

(Rozh. ze dne 16. září 1937, Zm'l 617/37.) 

Ne j vy Š š i s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční 
obžalovaných A. a B .. do rozsudku krajského soudu, jímž byli 
valelé uznáni vinnými přečinem proti bezpečnosti živola 
§ 335 tr. z. 

Z důvodů: 

Pokud stížnost, vycházejíc ze skutkového stavu rozsudku 101·m,ilně. 
bezvadně zjištěného, se snaží dovoditi, že ve zjistěném jednání, 
se týče opominutí obžalovaných nelze spaHovati skutkovou 
trestného činu náležejícího před soud, zejména přečinu 
tr. z., nelze jí přiznati důvodno·st. 

Obírajíc se výrokem rozsudku odsuzujícím obžalovaného A. pro 
přečin podle § .335 tr. z., namítá stížnost, že zajel-Ii tento obžalovaný 
autem jím řízeným na pravou stranu sílnice, bylo toto jeho jednání plně 
ospravedlněno tím, že M. zabočil před tím s levé strany silnice, po které 
jel, náhle ke středu silnice, takže prý obžalovaní musili míti za to, že 
chce přejeti na pravou stranu silnice ve směru své jízdy a že bylo proto 
nutno zajeti autem na pravou stranu silnke ve směru jízdy auta, mělo-Ii 
býti zabráněno srážce auta s M. Svými dalšími vývody, týkajícími se 
postupu obžalovaného A., chce pak stížnost zřejmě vyjádřiti, že tento 
obžalovaný neporušil ani jinak žádný př;e:dpis vydaný v zájmu bezpeč
nosti osob pro jízdu motorovými vozidly. 

Námitky stížnosti jsou bezdůvodné. Podle § 3 vyhlášky zemského 
presidenta v Praze ze dne 18. ledna 1934, v rozhodovacích důvodech 
citované, mají i řidiči motorových vozidel jeti po levé straně silnice ve 
směru jízdy; podle § 1106, odst. 4 vládního nařízení ze dne 19. října 
1935, č. 2103 Sb. z. a n., je řidič motorového vozidla povinen jízdu při
měřeně zvolniti a - je-li toho zapotřebí k zabránění nehody - va" 
zidlo, po případě i motor, zastaviti mimo jiné případy »vůbec vždy, 
kdykoli je zapotřebí zvýšené opatrnosti, aby hezpečnost osob a majetku 
nebyla ohrožena«, a podle, § 1107, odst. 2 téhož vládního nařízení je . 
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. . dáti výstražné znameni mimo jiné pří-
motorového VOZidla povmen . dlem mohla býti způsobena nehoda 
»vůbec vždy, kdyk~iI .~y lvo~1 že rozsudek zjišťuje, že obžalovaný 
porucha d,:pravy«. v~~\~~~sÚ a,i 510 m před autem. zabočil svý'm 

__ "7C"wvav, ze M. ve vz .' ke středu silnice, zajel autem Jim 
kolem s levé str:;ny sllmcte . do té doby jel na pravou stranu 

(',zeI1Lým s levé strany sllmce, po k ~re 1 "'. d' po této straně silnice, 
ve směru své jízdy a pokra~fv~ '~ZdIZ :uta činila podle zjištění 

nezmírnil rychlost ]1zdy h JYc OSje~ila Yse až do té doby přípust
aSI 610 km.za ~ mu a . své vozidlo zastaviti, a že nedal 

_ tak, a~y ;nohl v pnp~de nut~o~o že tento obžalovaný por,ušil 
výstrazneh~ znamem,)e zr~~la 'zmínka. Jakmile M., přibhZUJe 

; v;,eclJny tři předpISY, o ~lc,hZ s~ s v uvedené vzdálenosti před tímto 

auzt:b~~~a;~;~nfí~dní;"nl~~;~~~~':lf ~třes~ťu~~~icze; ~~;ob~řo c:;ě~ti:~ě 
silnici na pravou str~nu: by at u sti aby' bezpečnost osob, ze-

A potřebí zvýsene opa mo , . . ;,I".3,10'larlenIU . " whla býti vozidlem obžalovanym 
M., nebyla ohrožena, a zaBn;~ ~ed na tomto obžalovaném, aby 

řízeným způsobe~a ,~ehtOda. Y silniJ nastalé postupoval podle cit. 
této n e bez pec neSl uace na ... 1935 č 2103 Sb. z. a n. 

::'.nf"d'e,ISU vládního naříz.ení ze ~~e 19. n]~:hO r~sicÍenta v Praze měl 
uvedeného předpISU vy~la:ky zteumasce Jržfti s autem jím řízeným 

'I b' lovany' A i za zmmene SI " t" se da e o z~ ".'. ... své 'ízdy. S názorem ISÍ1znos l, ze 
dále na leve strane sllmce ve smeru, ~ jel svým jízdním kolem ke 
obžalov~ní. musil~ vzhleden~ k t~~~~ ~~ n~ pravoU stranu silnice a že 
středu sllmce, ~llb za t~, ze P] na levou stranu silnice, ,nelze sou
se nepokusí vrahh se. pred ~llte~ , M zabočil svým jízdním kolem 
hlasití; neboť z pouhe skutecno'. I, zc~ůvodně souditi že se M. zachová 
ke středu silnice, n~dalo S\ mktel,a\Žnosti předpokÚdali. Ze bude za
tak, jak obžalovam podle VI zem s 'dou auta po této straně silnice 
jetím auta"na pravou ~tran~. ~Il~~~e ~e~~lo se dúvodně očekávatI. Obža
hrozící srazce ~~ta s . za Jan~ z~íněn'ch předpísů, jež jím byly po
lovaný A. nehaJlI se ne~nalostl, ěche~ hájiti, když!ě přece sám udal, 
rušeny, ,a nemohl by se ]1 a;: ~ uS~ého B. 1ako řidič již déle než rok, 
že jezdi osob mm autem o za o~a " 'dois t stejně jako ob žalo
a tedy podle tohoto svého zamestnam P;\&dJ Ii~t znáti musil (§ 233 
vaný B., jenž je zkoušeným ,š~lér~m ,a ma 'ež b l' vy l'ány i v zájmu 
tr. z.j, 2mb1ěné, zvlášlě v~",se§e3~~e~ts!., Jvede~/ch, zprostředkovaly 
bezpečnostI pravmch stat, ~ ': nebe

7 
ečné sItuace poznání, že, neza

obžalovanému A. ~a zml?~ner b' íP způsobeno nebo zvětšeno nebe z
chová-li se podle nIch, muze, lm y II 'ost M V porušení uvede-

" .. t d 'nebo telesnou )ezpecn . 
pecI pro ZIVO,. l- ;avI . A hl dal tedy nalézací soud právem ne-
ných předpiSU obzalovanym . se. 'h 

, § 335 t z předpokladane o. 
dbalost razu v" . r:. .'. '. nedo. ustil nedbalostí lázu 

Námitka stIznosh, ze se o?zalov~~Yo~ůvodně~a Věděl-Ii tento ob
~ § 335, Ir; .z. uvede?é~?, ~em r~v~~~ 'ako řidič t"ezvadně jeho osob
zalovany, ze A. ]ezdll JIZ dele n~ , . ~ Dak směl obžalovanému A. 
ním autem - rozs~dek to .n~~y ~cuJ,e'ho 'auta a to tím spiše, když jel 
i v tomto případě prenechatI r~zenAI s,e hl; důsledku toho na jízdu 
v tomto případě s obžalovanym . a mo . 
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dohlížeti. Obžalovaný B. směl vš k o. o 
vanómli A. dzení svého auta' a v tomto pnpade přenechati 
Jakmile obžalovanS' B zpozojen )ot~d, b,:kUd tento jel jím 
zabočil svým jízdním' kolem rova, . ze o zalovaný A. přes to 
rychlost jízdy ihned přiměřeněs n~~~~í .. ~:ra~y .siini:e. ke středu' 
bylo na něm, aby jako šofér zodpověd" ?S razneho.znameni 
sam okamžitě zasáhl vhodn' m . ° . ny za :~zva.dno.u pzdu 
tO':l

o
citovaných zvláště vyhlitš:g:~~beomddo rol zem .:'veho auta ď 

~j!stení rozsudkového tak neučinil d~;r~s~:tu. Jezto podle SKIJt"~,i. 
JIZ p~dle jeho přirozených následk5 kt . k .:'~. opomrnutr, o němž 
Jakoz I podle zmíněných zvláště vyhláš er~ . azo ~ s.nadno poznati 
městnání jako šofér nahlížeti že .. enyoC!l pre plSŮ a podle 
bezpečí pro život, zdraví nebo t:t Jun muze způsobiti nebo zvi""'" 
povahyo v § 335 tr. z. předpoklá~:~;.ou bezpecnost M., tedy neljbailc 

Srazka auta obžalovaný A o.. . srážkou při voděná b I ~~; nz~ne~o S cyklIstou M. a smrt M 
rozsudkového způsO'b!ntO ,,:or~,alne b~z~adného skutkového . 

néh~aAio~o uvedeným oopo~:~~}}~;~bi~~on::~~~oa ;pominutím o"I)blou 

právní pos~~:~~t~~~fl ~~:z~ nalézacímu so~du důvodně 
přečín proti bezpečnosti Živ~t~I~~d~e §~~~~~h zskutcíCh O·OZ;llov," 

čís. 5970. 

Zavinění řidiče automob'l . . 
daných okolností žádal přeJp~; §e~~~(iV1~-I: hned, auto~o~~1 
Sb. z. a n., který jako řidič autom b' ,o s.' 4 ~I~d. nar. CIS. 
~otor jel dále, byť i rychlosti n o lIu musl! zn~hj, nýbrž vypnuv 
Jedoucího automobilu a ti ePhatrnou, ackoh byl oslněn světly 

m nese open pozorovati I'izdnl dr' h . au. 

(Rozh. ze dne 22. září 1937, Zm II 263/37.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud .' . 
stáÍl;ího zastupitelství do rozsudku Z~';SOV:.CI vyhověl zl:,a!eční stížnosti 
vany zpro~těon podle § 259, č. 2 fr ;hO s?udu, Jlmz b~1 obžalo
sene pl o prec!11 podle § 335 t. . . obza!?by na neho vzne
první stolíce, aby ji znovu Proj~d~~lr~z~~~~~df.rus11 a věc vrátil soudu 

Důvody: 

Zmateční stížnosti státního t·· . tečnosti podle § 281, čís. 5 a 9 z)a~ u12Itels(vl, uPol3'tňujícf důvody zma-
Podle § 106 odst 4 vlád a 0'1. r:, nelze upnÍ! opravnění. 

Sb . o.' . . nanze111 ze jne· 19 ří' 1935" 
. z .. a n., Je ndič motorového vozidla ~' .. ' Jn~. o~ 'o CIS. 203 

a _ Je-Ir toho potřebí k zach . o. pOhv111en Jlzdu pnmerene zvolniti 
i not . . ranem ne ody vo . 'I o. :0 o~, zastavItI mimo jiné případv »vob ~ Zla o, po pnpadě 
zvy.soe.n~ opatrnosti, aby bezpečnost '0 sobu a

ec 
vzdy, kdykoli je potřebí 

Uvazl-ir se, že rozsudek zjišťu'e že . o maJe!ku ne~yla ohrožena". 
auto s nestlumenými reflektory n~ 'VZll' 10bZaltG~any, spatnv protijedoucf , a enos ~OO m, dal proti jedoucímu 
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znameni, aby světla stlumil, a že tento nereagoval, že obžalovaný 
podle ,posudku znalcova mohl spoléhati na to, že řidič osobního 
světla na vzdálenost 50 m stlumí, že však obžalovaný vyčkával 

přibližně 30 m a že teprve, byv oslněn, motor vypnul, 
jízdě pokračoval, a konečně po nárazu na okenní t<tbuli auto 

,aslla
v

,,', je nasnadě, že obžalovaný tím, že nejpozději po přiblížení se 
auta beze stlumených světel na 50 m svoje auto neprodleně 

citovaný ,předpis. Neboť jako šofér mohl předvídati, 
n~';~~~~.~;;~', ;ř~i~diČ protijedouclho auta světla na 50 m, ačkoli byl již 
vl na to upozorněn, nestlumí je snad vůbec, čímž sám 

bude oslněn a tím neschopen pozorovati jízdní dráhu, 
může naraziti na nějakoll překážku, i když pokračuje v další jizdě 

s nepatrnou rychlostí. Zavinění obžalovaného je spatřovati hlavně 
té okolnosti, že, ačkoli podle svého doznání byl oslněn, spokojil se 

že motor pouze vypnul, místo aby auto ihned zcela zastavil. Vě
o nebezpečnosti svého jednání pro tělesnou neporušenost a život 

»tfetíích osob zpro,středkovaly mu právě citované předpisy, které jako 
auta znáti musil (§ 233 tr. z.j. 

Dlužno tedy phsvedčiti zmateční stižnosti, uplatňující, že skutková 
zjiště;ní rozsudku ,zakládají znaky skutkové podstaty přečinu podle 

335 tr. z., aspoň potud, že podle skutkových zjištění napadeného 
.. rozsudku jsoU dány znaky subjektivní stránky skutkové podstaty '10-
.. hoto přečinu a že soud prvé stolice svým ,zprošťujícím výrokem, opíra-
. jícím se o nedostatek zaviněni obžalo'vaného, porušil zákon a zatížil 
rozsudek zmatkein podle § 281, Č. 9 a) tr. ř. Vzhledem k tomu, ž.e roz
sudek některé náležitosti skutkové podstaty přečinu podíe § 335 tl'. z. 
po stránce objektivní nezjišťuje, spokojuje se v tom směru reprodukcí 
skutkového děje v obžalovacím spise vylíčeného, nelze se obejítí bez 
nařízení nového hlavního přelíčení a bylo proto rozsudek zrušiti a vrá
titi věc soudu prvé stolice k novému projednání a rozhodnutí. 

čls.5971. 

Věc, svěřená poručníku pro toto jeho postavení, je mu sverena 
»Z příčiny zvláštního příkazu vrchnostenského« ve smyslu § 181 tr. zák. 

(Rozh. ze dne 22. září 1937, Zm II 316/37.) 

Ne j v y Š š í s o II d jako soud zlušovaCÍ zamítl zmateční stížnost 
obžalovaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel uznán 
vinným zločinem zpronevěry podle § 181 tr. z. a přestupkem podvodu 

podle § 461 tr. z. 
Z d ů vod ů: 

Zmateční stížnost obžalovaného napadá rozsudek soudu první sto
lice číselně důvodem zmatečnosti podle § 281, čís. 9 a) tr. ř. 

Námitkou, že jednáni obžalovaného, v němž nalézaCÍ soud shledal 
zločin úřední zpronevěry podle § 181 tr. z., nezakládá skutkovoU pod
statu tohoto zločinu, protože obžalovanému nebyla žádná věc svěřena 
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Z příčiny jeho veřejného úřadu nebo z příčiny zvláštníh0 "k 
n?stenského nebo obecního, chce stížnost zřejmě VYjádřif'l. azu 
dan~ skutková pod~tata .zmíněného zločinu proto, že čá~;k~e i l1 

o mz Jde,.!1ebyla ??z~lovanému svěřena z příčiny jeho veře'ného90 
nebo ~ f)ncmy. zvlastlll!,.o příkazu vrchnostenského nebo obe~ního 
. Nan~ltka: ze t~to castka nebyla obžalovanému svěřena z . 
Jeho .veretneho . u.radu nebo z příčiny zvláštního příkazu 
be:predmetna, Jezto rozsudek mkde nepraví že šlo o částVkUc,cIIlno. 
?bzalovanému z těchto příčin, nýbrž uvádí ž~ zmíněná Částk~ b 
zalov~nému svěřena z příčiny zvláštního příkazu vrchnostenskéh

Yla 

•. Namltka .stížn?~.ti, že částka, o niž běží, nebyla obžalovanén~' 
re~~ alll z teto pncmy, Je bezdůvodná. ,Každá věc jež byla u 
s~~rena pro toto ]eh.o,postavení, je mu svěřena »'Z příčin 
pnkazu ;:~h~lOsten.skeho« po rozumu § 181 tr. z. (ROZhYČ. 2933 
sb.). Uvazl-lI se, ze rozsudek zjišťuje že obžalovan' b 1 'okre',n;; 
soudem v f. ustanoven poručníkem nezl~tilého M a vyk~ ?předr,pSá, 
slIb, .že dále zřejmě předpokládá, že obžalovanÝ' vedl .inlTalenlem 
poru~ence protI Jeho nemanželskému otci N. exekuci 
hle~avky n,:.výžlVném, pO'ručenci soudem přiznaném a že z' 
p.emze, o llez tu Jde, byly částí částky 1.200 Kč j~ž bIJ 
!e~o exekuce N-ovi jeho zaměstnavatelkou z jeho 'platu !a~ržUedn'a,eaker 
za ovanemu Jako poručníku jmenovaného poručence pro tohoto 
~:na, nel~e n~lézacímu soudu důvodně vyt~kati mylné právní pOSOluz,:n 
\ ec;, .. zaupl-1I stanovisko, že částka 890 Kč bvla obžalovanému sv,éie;" 
Z pncllly zvláštního příkazu vrchnostenského "ve smyslu § 181 tr. z. 

čís. 5972. 

z P<:dv,Od spácha~ý tím, že úřadu rozhodujícímu o udělO'váni podpor" 
a e ~tá~nt stravovacl akce vbyly zamlčeny okolnosti týkající se 

vydelku pachatelova, predpokládá po stránce objektivní v m"LJetKU 
choa!el ~o.dle předpisů o tom vydaných vyloučen z 'okruh~ ~:Ob 
muze byh udelena p?dpora z tétO' akce, a po stránce sub' ektivní ' 
t~ho byl pachatel vedom, zejména že mu byly či mohl J b' ti' 7.1 n~n"v" 
predpoklady pro posouzeni otázky, zda je či není z akce Jylo~čen. 

(Rozh. ze dne 22. září 1937, Zrn II 365/37,) 

vN e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční 
obzalovane~? do rozsudku krajského soudu, jímž byl sť" tl' 
vmnym zlocmem ,podvodu podle §§ 197 . eLo.va e uznall 
rozsudek a v . f(' . .! 200 tr. z., zrUŠil napadený 
rozhodl. ra I vec soudu prvm stoÍlce, aby ji znovu projednal a 

Z důvodů: 

Zmateční stížnost se dovolává duv'Odů čís. 4, 5 9 a) a lOtr. ř. zmatečnosti podle § 281, 
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Nelze jí upříti oprávnění, pokud s hlediska důvodu zmatečnosti po
Č •. 9 a) § 281 tr. ř. namítá nesprávné právní posouzeni věcí v otázce, 
obžalovaný mohl býti účasten podpory ze státní stravovací akce pro 

nezaměstnané a omezeně pracující, o jakou podle zjištění rozsud
v souzeném případě šlo, či zda z ní byl vyloučen. 

Nalézací soud opírá výrok odsuzující obžalovaného pro zločin podle 
197, 200 tr. z. o skutkové zjištění, že obžalovaný zamlčel úřadu roz

' .. h;iduiícimu ,o udělení podpory ze státní stravovací akce, že má domel' 
4.000 Kč ~ že si vydělá jako trhovec denně 13 Kč. Po právní 
uvedl, že nárok na podporu ze státní stravovací akce má 

zaKOtla jenom nemajetný a nezaměstnaný, jímž obžalovaný podle 
skutkových zjištění nebyl. Nalézací soud neuvedl, který zá

na mysli a která ustanovení tu přicházejí v úvahu. Ve skuteč
žádný zakon uvésti nemohl, ježto neni ,zakona, jenž stanoví zá
pro poskytování podpor ze státní stravovací akce, nýbrž jsou tu 

směrnice usnesené ve schůzí vlády republiky československé ze dne 
června 1933 a vydané ministerstvem sociální péče dne 28. června 

Č. j. 28.200jllI-E 1933. Směrnicemi těmi je pojem nezaměstna
a omezeně pracujícího vymezen takto: 

Nezaměstnanou ve smyslu této akce je osoba, která je svou výživou 
odkázána na důchod z námezdního poměru, byla po 1. lednu 1929 
alespoú tři měsíce v nepřetržitém námezdním poměru, v němž podlé-

i . nemocenskému pojíštění, a která, ač se ucházela o práci, 
nalézti nemohla a je v důsledku své nezaměstnanosti na 

své a své rodiny ohrožena . 
. Za těchto ,podmínek mohou býtí pojati do akce omezeně pracující, 

pokud jsou živiteli rodín, když nejsou v příslušném tydnu, za ktery jim 
poukázky mají býti vydány, zaměstnány buď vůbec neb aspoň ne více 
než 15 hodin. Na podporu ze státní stravovací akce není právního 

nároku. 
Z akce jsou vyloučeny: 
a) Osoby, které současně pobírají podporu v nezaměstnanosti se 

státním příspěvkem bez ohledu na to, zda jde o podporu ve smyslu 
článku I. nebo II. zákona ze dne 5. června 1930, Č. 74 Sb. z. a n.; 

b) osoby, které byly v námezdním poměru a požívají podpory nebo 
příjmu z jiných veřejných prostředků n~bo m:ljí jiné příjmy, a 10. v obou 
případech takového druhu, že jejich vyživa a vyžíva jejich rodín není 

oh-rožena; 
c) sezonní dělníci, to jest dělníci vykonávající práce, které jsou 

zpravidla vlivy povětrnostními nebo zvláštní povahou svou omezeny 
pouze na část roku; předpokladem je, že byli skutečně zaměstnáni 
alespoň polovici sezony; 

d) osoby, které podle § 2 zákona o pojištění zaměstnanců pro případ 
nemoci, invalidity a stáří nepodléhaly pojistné povinnosti nemocenské, 
poněvadž jejich práce byla pouze příležitostná anebo poněvadž měly 
zaměstnání to pouze jako vedlejší; 
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e) osoby, . které pro syé tělesné nebo duševní vlastnosti 
schopny pravldelneho zamestnal11, zejména osoby po "v ... 
~keho zaopatření; Zl ajlCl 

f) osoby, které byly vlastni vinou propuštěny ze zaměstn' . 
ktercdobrovolně práci opustily bez závažné příéiny n balu, .. 
starap; e o se opracl 

. g) osoby: které odmítají prácí nabídnutou jim veřejnou nebo 
:ovou ~prostredkovalelnou práce nebo jiným veřejným orO"ánem 
ze na?ldl:u.~OU prácI mohou zastávati, že práce není toho ráz 
ohrozIla .JejIch odbornou výkonnost a je placena podle platného u, 
veho tanfu n~bo podl:, sazeb obvyklých v místě, kde se má práce 

Z uveden~ho jP zrejlno, že pro správné rozhodnutí věci m 
strance objekllvní především zkoumati, zda obžalovany- byl Itno 
~travovacl akce vyloučen. V případě, že z ní vyloučen nebyl b~~ 
zovah,. zda je v jeho osobě splněn pojem ne,aměstnaného ne'bo omeeze:ní 
prac.uj1clho ve smyslu směrnic nahoře uvedených. S tohoto h 
mus~ pak by tl ",koumáno, zda a jaký význam má okolnost že 
vany byl vlastl11k~m d:?mk~ v ceně asi 14.000 Kč a že si v' dělal 
;3 Kč, ~ je-h~lOzno nCI, ze tento příjem vylučoval předpJdad 
:Iva obzalovan,eho a l~ho rodíny byla. ohrožena. ,Pokud jde o' o 
~aa. b-ťla ohlo,zena vyzlva rodIny, musí ovšem býti přihlédnuto 
take p}ljmy n~ela manželka obžalovaného. Kdyby soud dospěl k' 
ze obzalo~aneho n~l3'e zahrnouti v okruh osob, jímž podpora ze 
stra~ov~cI akce muze ,býti udělena - právuíhb nároku na ni 
mus~ by tl z,koumáno. a ,náležitě odůvodněno, zda a proč si ttcol~h~~O~;l'~~i~~,; 
vany byl ved~m,!Jajl11e zda mu ~'yly či mohly býti známy p 
pro posouzelll otazky, zda byl CI nebyl ze státní stravovací 
loučen. ~by bylo možno učiniti potřebná skutková zjištění 
podrobne yyslechnouti obžalovaného, jenž soudem vůbe~ 
neb!l, tahe 'provedení hlavního přelíčení a vynesení rl~t~~~ld~rus,l~c~n~~" •• '. 
nep}ltomno;;tl o?porovalo ustanovení prvního odstavce § 427 
~btec~to. d~vodu byl~ zmat.eční stížnosti vyhověti, aniž bylo třeba se 

Ir~ I Jepml ostatlllllll vyvody, rozsudek zrušiti a věc vrátiti 
prvlll stohce, by Jl znovu prOjednal a rozhodl. 

čis. 5973. 

:e s;ut~oVé p~!Ístatě přestupků nekalé reklamy podle § 25 zákona 
pro 1 ne ale soutezl se po stránce subjektivni nezb tuě v ' d . 
pachatel,znal n.epravdivost a klamavost použitého ú~aje. yza u Je, aby 

věd:~azov.alh-h pachatel. údaj. mylně za pravdivý, nen! tu vůbec tohoto 
o Je o nepravdlvosÍt a klamavosti a nesejde t d 

tento omyl zaviněn nedbal?sti nebo nedostatkem bedliv~~i ~~~h~t:le~yl 
(Rozlt. ze dne 24. září 1937, Zm II 313/37.) 

Ne j vy š, š í s o u d jako soud zrušovací 
soukromého obžalobce do rozsudku .krajského 

zamítl Zinateční stížnost 
soudu, jímž byl ohžalo-
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podle § 259, č. 2 tr. ř. zproštěn obžaloby pro zločin zlehčování po-
27 zákona proti nekalé soutěži ze dne 15. července ,1927, č. 111 

z. a n., a pro přestupek nekalé reklamy podle § 25 téhož zákona. 

Z d ů vod li: 

Uplatňujíc duvod~ zmatečnosti Č. 5, 9a) § 281 tr. ř. .. napa?á zma: 
stížnost rozsudeK prvmho soudu Jen potud, pokud 11m obzalovany 

__ "A~ti'n obžaloby pro přestupek nekalé reklamy podle § 25 zákona 
nekalé soutéži, ponechávajíc netknutým zprošťující výrok ve 
přečinu zlehčování podle § 27 téhož zákona. Zmateční stížnosÍl 

přiznati Úispěch. • ...... . 
hlediska zmatku c. 5 § 281 tr. r. vytyka stlznqst, ze napadeny roz-

odporuje spisům, pokud se v něm tvrdí, že soukro.'~~ ~alobce 
důvodech obžaloby neuvedl, co vzhledem k okolnostem zJIstenym po-

posudku znalce inž. H. dokazuje nepravrlivé a k oklamání způsobilé 
obžalovan~ho, jakož i, že tento věděl, ze jeho údaje jsou neprav

a způsobilé poškoditi soukromého žalobce. O rozpor se spisy by 
mohlo jíti jen tehdy, kdyby rozsudek nesprávně uvedl příslušnou 
spisů, což stěžovatel ani netvrdí. Svými příslušnými vývody.'.'plat
zmateční stížnost spíše výtku neúplnosti, která však neobsto']!. 

Napadený rozsudek přihlíží k celému obsahu pozastaveného letáku, 
němž obžalovaný mezi jiným uvedl, že »vlastní nejmodernější stroj 

vrtání válců ve střední a severní M'oravě«, že »vyobrazený 
'"ohOl' poslední model světoznámých strojíren M. & S., akc. spol. v 0.«, 

to nejmodernější a nejdokonalejší zařízení pro úsporné opraco
válců, jemné vrtání s největši přípustnou rychlosti řezání« atd., -

i k posudku znalce, podle něhož má nalézací soud za zjištěno, že 
podstatného rozdílu me.zi strojem firmy M. & S., kte~ý si objednal 

obžalovaný a jehož se týká pozastavená reklama, a strojem !Irmy H., 
který má soukromý žalobce, že oba stroje mají zařízení pro snadné a 

. přesné centrování předmětů a pro snadné a přesné nastavení řezacích 
nástrojů, a že úhrnem nutno říci, že oba stroje, jak firmy H. tak i ty. 
M. & S. jsou nejmodernější stroje pracující na stejných zásadách, uzná
vaných dnešní technikou dosud za nejsprávnější a užívaných též jinými 
firmami, a že oba stroje jsou schopny největší přesnosti práce, která je 
dána přesností a schopností měřidel pro její kontrolu dosud všeobecně 
užívaných. Co se týče trvanlivosti a přesnosti strojů, vychází rozsudek 
ze skutečností, které zjišťuje podle posudku znalce, že stroj firmy H. 
byl dodán v dubnu 1933 jedné říšskoněmecké firmě a až dosud v bez
vadném stavu pracuje, kdežto stroj firmy M. & S. model PFR jest jed
ním z prvních strojů vyrobených touto firmou, takže počátek výroby 
této typy spadá asi do roka 1935 a nelze říci, jak se tento' stroj co do 

opotřebování v praksi osvědčí. 
Nalézací soud se obírá obhajobou obžalovaného, že byl přesvědčen, 

že údaje v letáku jsou pravdivé, ježto stroj, jejž si objednal, je skutečně 
nejmodernějším strojem na jemné vrtání válců ve střední a severní Mo
ravě a má před jinými stroji a zejména též před strojem, jehož již po 
delší dobu užívá soukromý žalobce, tu výhodu, že je zvlášť konstruován 
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a určen jen pro jemné vrtání, kdežto stroj kombinúvaný; jímž se 
vrtá, ale i húnuje, větším namáháním během doby více trpí, - a 
k posudku znalce, jenž uznal tento názor za správný jen pútud, 
šlo o kombinovaný stroj, kde se pro vrtání a húnování DC,uživ! 
a téhož vřetena. Hodnotiv výsledky hlavního přelíčení, , 
zací soud za vyvrácenu obhajúbu 'Obžalovaného, že jednal v dobré 
a že zejména, púkud v ůdajích letáku je obsaženo tvrzení, že 
stroj 'Obžalovaného svou výkonnústí předčí ostatní stroje k témuž 
v onom kraji používané, obžalovaný si nebyl vědom toho, že by 
údaj byl nepravdivý a klamavý, poněvadž skutečně šlo o zcela 
kúnstrukci strúje zvláště určeného prú jemné vrtání a soukromý 
ani netvrdil, že by v severní a střední Moravě někdo jiný měl 
stroj. Při tom nepominul rozsudek mlčením ani výpověď sv,'rlL·, 
který pútvrdil, že se obžalovaný při rozšiřování letáku vyjádřil, 
kromý žalobce má stroj na broušení válců již delší dobu" že 
obžalúvaného pracuje přesněji, naúpak se tím obírá a tutú 
zjišťuje. Neoprávněna jest i výtka zmateční stížnosti, že rozsudek 
hlíží k výpovědi svědka J., nebúť i toutú výpovědí se rúzsudek 
ale nemá jí za bezpečně prokázáno, že obžalúvaný svědkovi 
výrobky soukrúmého žalobce nejsou takové jako,sti a z lakového 
riálu, jakú jeho, ani že se vyjádřil, že práce súukromým žalobcem 
provedena špatně a neodborně. V tom, že se napadený rozsudek v 
souvislosti zvlášť neobírá výpovědí svědka K., nelze spatřo'vati 
nost rozsudku podleč. 5 § 281 t. ř., neboť ůdaj tohúto že 
žalúvaný vyjádřil, že správka provedená soukromým 
špatná, nemá vůbec vztahu k obsahu a k rozšiřování po"zastalvené:hú 
tákua je proto s hlediska § 25 zák. proti nekalé bez vyzmlml 
Skutečnústíobžalovaným doznanou, že rozšiřoval leták již v 
mu ještě nebyl dodán stroj na jemné vrtání, jehož vlastnosti vvch',a),nv; 
v letáku a jehož použil k reklamě pro svůj podnik, - se sice rO:lsuldel 
neobírá. V tom však nelze spatřovati podstatnou neUplIllJ'M, 
nila rozsudek zmatečným podle č. 5 § 281 tr. ř., skllte,~na,st 
'Obžalovaný zahájil reklamu již dříve, sama 'O sobě nesvědčí 
s hlediska § 2'5 zák. proti nekalé soutěži závadném, když souklrollol 
žalOobce ani nepopírá, že obžalovaný onen stroj skutečně Oobjednal a 
léhal na to·, že mu bude v dohledné d'Obě d'Odán. 

Výtka, že zprošťující výrok je právně mylný (č. 9 a) § 281 tr. ř 
může míti úspěch, když nalézací soud húdnocením výsledků m,o""n,n"ih< 
řízení nedospěl k přesvědčení, že obžalovaný věděl, že údaje 
v tom neb onom směru .isou nepravdivé a klamavé. 

Ke skutkové podstatě přestupku nekalé reklamy podle § 25 
proti nekalé soutěži po subjektivní stránce se nezbytně vyžaduje, 
chatel znal nepravdivost a klamavúst použitého údaje. Toto vědomí 
musí býti v každém případě dokázáno. Považoval-Ii pachatel údaj m, .• lne· 
za pravdivý, není tu vůbec tohoto vědomí o jeho nepravdivosti a klama
vostia .nesejde na tom, byl-Ii tento omyl zaviněn nedbalostí nebo 
dostatkem bedlivosti pachatele. Podle zjištění rozsuclkových obhajoba 
obžalovaného, že pozastavené údaje letáku považoval za pravdivé i po
tud, pokud naznačují, že vychvalovaný stroj je lepší než ostatní stroje 
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o dního řízení vyvrácena a nalézací 
druhu, nebyla výsledky: pru~o obžalovaný věděl, že tento jeho 

nevzal proto za prokaz~no,. ze v' Pr'O tento nedostatek pod
je objektivně n~pravdlyY ka tť~~apXdstaty přestupku ,~odle § 25 

náležitosh sllbj:,~tlVm ,s ~ t ok 'Obžalovaného vubec ctnem t;est
roti nekalé soute!l.n~nl s II e . výrokem nebyl tedy zakon 
Před soud příslusejlClm a vynese.?~m 

,o;'''Il,;ePn ani hO nebylo nesprávně poUZI o. 

čís. 5974. 

. _ ' akladanlm, sp'Ojená s dórazným p'OsunkO'm 
, Slúvná vyhrazka zlyru n _ hrážkúu v smysle § 4, odst. 2 
, . hnutlm rul,y), je nebezpecn'Ou vy . 
(napna .. 
zák. čl. XL:1914. d t 2 tr • nie je porušená, jesthz~ 

TO'tožnosť činu v ,s~ysle ~ 325, ~hS 'p'OdfaPinej eventuality skutkO'vej 
. d posudzuje zisteny cm 'Obzalúvane O' 
~staty než O'bžalO'ba. 

(Rozll. Zo dňa 25. septembra 1937, Zm III 274/37.) . 

. . ti A pre prečin násilía prah 
Na j v y š.š í s ú d v tre~tne) ve~ťf~~osti 'verejného žalobcu, z do

ar 'ánu vrchnosti vyhovel zmatoc;,ej b tr 'zrušil rozsudok vrchnéh'O 
vo~u zmatnčnosti podťa § 385,.~ 1;.) u 'aPkvalifikoval tento čin ako 
údu čo do kvalifikácie trestne o. ctnd!' § 4 odst. 2 zák. čl. XL:1914. 

s .. násilía proti orgánu vrchnosti po a , 
prec!l1 

Z dóvodo v: 
. .' . na adnlltý iba verejným žalobcom, 

R'OZSudokodvolac!eho .suldu ,je 3~5 Č. 1 b) tr. p. 
a to z dovodu zmatocnosh podl a § elku skutkom že obžalovaný A. 

Odvolací súd zisti~ v svoJom :I~~~~ staničného ú~adu v T., keď ta~ 
dňa 4. marca 1936 vst~p'll do ka,nc I meno brata obžalovanéhO B., ktory 
prednosta Š. konal sluzbu a ~IS~OV:ť že pri tom obžalovaný na meno
pred tým robil na stamcl vytrznOo ; k ikom že mu jednu strelí. 
vaného úradníka napm,hol ruku s vy rdi' 'eho ro.zsudku že v tomto 

. . názorům o vo aCl 'h t' Ne!'ze súhlaslť s pravnym .' T proti orgánu vrc nOS I 
tk . odstaty prečIDu naSila, 'I to 

skutku niet sku OV~j P, L'1914 oneváč obžalovanému nes o o . ' 
pod!'a § 4, odst. 2 zak. Sl. X ď 'afebo aby vynútil jeho prepusteme, 
aby zmaril zisteme zadrzaneho d~" 41 pres\. zák. 
ale že ide o púhy prestupok p~ a § k e' odstate spomenutého pre-

Po subjetívnej stránke stačl ku Xkut . o~eJ ~ásilím alebo hrozbou pre
činu, aby pachateť bOoI Sl toh~ ve o~~kone 'eho povolania. A toto ve: 
káža orgánu vrchnosh v nerusle~om 'd~1 a t~dy aj vedel, že napadnuty 
domie obžalovanéhO A. bolo, e o Vl I io ako 25ročný zdravý muž 
úradník práve vykonával svo]e

h 
~?lVO azllly' ~ nakladaním, je-li spojená 

., d ť že slovná vy raHa b "a že musel tlez ve, e , k 'e hore opísané, je ne ezpe~na .. 
s tak doraznym posunkom, a ? JT , 'e u obžalovaného dana subJek~ 
ňou je riadne úradovame hatene',Yffi j , Ta proti orgánu vrchnostI. 
tívna skutková podstata CIt. preclllu nasl.l 22 

Trestni rozhodnuti XIX. 
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POht;útka, že sa obžalovan hl. , 
zadrzanie a domnelé bitie ~v~'~~ ~:padnLltemu uradníkoví 
uvedenej stránky skutkovej podstaty. ata, Je nerozhodná pre 

Okolnosť, že obžaloba pri .. , . . 
sanom konaní pomstu pre výko m~c Sr:avnCJ kvalifíkácíi vídela 
ňový rOzsudok takto čín pOSUd~o ur~e,neho. povolania a že aj Dr'vn",,;: 
súd čin obžalovaného o va, n:e )e .na prekážku, ab 
z~k. čl. XL:1914, to tl sS~~~;~~L podla .1!leJ. eventuality § r, 
vykone, lebo tÝm totožnosť čin a prekazama v úradnom 
nijak porušená~ u v smysle § 325, odst. 2 tr. p. nie 

O jestvovani objektívnych znako . 
c~ybn?sti, lebo napadnutý železničn'v ,sp~n~eknuteho pre'ČÍnu niet 
vavame poriadku na železnici a' y, ura m ~n dozeraní na 
nom vrchnosti; v dobe činn v J P?dl,aodvolacleho rozsudku je 
a to po práve a obžalovaný mI o~ava(, v: tomt~ smere svoje 
pečnou vyhrážkou prekážal. v om mImo pnpadu . 

Je tedy v zistenom skutk b' I . 
pre~inu násilia 'proti orgánu vrc~n~s~f °Ovd~!lel§10 daná skU!koVá 
K,ed prez to v nOm odvolaci súd s p I I a 4, odst. 2 zak. čl. 
zak. a preto va v' roku o .. ~o~na :n prestupok pod!'a § 
vinil zrna tok pOd!'~ § 385 ~~ahfllkbacIl zrusII prvostup,ň,ový 

, CIS. ) tr. p. 

čís. 5975. 

, Není třeba, aby stěžovatel hned li'" 
drzel formální důvod' zmat' . po ,vy I~s~nt rozsudku výslovně _ 
vadné opatření učiněno, n ~~~~S~ta~ery ohl~stl_ i~~d, jakmile bylo :
nebo v provedení opravné6o prostře~:,latntl-h Jej později v ohlášeni 

(Rozll. ze dne 25. září 1937, Zm IV 328/37.) 

NeJ'vy'" , s s I S o u d přezkoumav t· t' , 
ne~u pro přečin podle § 310 odst 2 les nI vec proti A., obžalova
obzalovaného zčásti odml'tl '" t" !r. z., zmateční stížnost obháJ'ce , zcas I zamltl. 

Z d ů vod ů: 

Zmateční stížnost byla založe o o 

§ 384, č. 9 a § 385, č. I a) tr. ř. nO. na duvodech zmatečnosti podle 

, Důvod zmatečnosti podle § 384 ' 
toz~ s.oud první stolice nevzal svěetk' ~; 9 tr. r. ,~yl uplatňován: 1. pro
laCl soud nevyhověl obh" y M. do pnsahy; 2. protožQ odvo
výslech .s.vědků na místě~Jc~~~ ~;V~h~ ,na konání místní prohlídkya' 
automObIlIsmu a na výslech svědka N:zadanl posudku znalce z oboru 

Obhájce Už v odvolání uplatňoval 
důvod zmatečnosti podle § 384, 
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9 tr. ř. pro .nevzetí svědkyně M. do přísahy a pro zamítnutí návrhu na 
vý"lee:n znalce a svědků na místě samém. Odvolací soud nesprávně vy

že uplatňování důvodu zmatečnosti podle § 384, Č. 9 tr. ř. v od
bylo zákonem vyloučeno, když obhájce po vyhlášení rozsudku 

formální zmatek neudržel. 

Obhájce ohlásil tento formální důvod zmatečnosti při hlavním pře
u soudu první stolice hned po vyhlášení zamítavého usnesení a 
nemusel tento úkon opakovati hned po vyhlášení rozsudku, nýbrž 

.s![aCllU, že potom uplatňoval tento důvod zmatečnosti v písemném ohlá
v provedení odvolání; neboť zákon žádá v ustanovení 4. 

384 tr.ř. pouze, aby se výhrada uplatňování formálního důvodu 
'Z111atečI101;!i stala hned, krom toho však žádá v ustanovení § 390 tr. ř., 

při ohlášení anebo v provedení zmateční stížnosti byly dťtvody 
zmatečnosti označeny, nežádá však, aby formální důvod zmatečnosti, 
ohlášený hned za hlavního přelíčení, byl bezpodmínečně a výslovně 
udržen hned po vyhlášení rozsudku. 

Pokud tedy odvolací soud nevyřídil odvolání obhájcovo, týkající 
se nevzetí svědkyně M. do přísahy, není tu případu odst. 2 § 428 tr. ř. 
a je nutno vyříditi zmateční stížnost co do výtky důvodu zmatečnosti. 

Pokud se však týče zamítnutí návrhu na místní prohlídku a na vy
slech znalce a svědků na místě, odvolací soud se tímto návrhem za
býval ve věci samé, byť i ne při vyřizování formálního důvodu zma
tečnosti dle § 384, ·č. 9 tr. ř., uplatňov,"ného v odvolání, nýbrž násled
kem nového návrhu obhájcova, učiněného v tomto směru při odvolacím 
hlavním přelíčení. Z toho plyne, že tento návrh byl zkoumán oběma 
nížšími soudy a proto podle 2. odst. § 428 tr. ř. j'e další uplatňování dů
vodu zmatečnosti dle § 384, Č. 9 tr. ř. v tomto směru ve zmatečni stíž
nosti nepřípustno. 

čfs.5976. 

Jestliže všechny závadné výrazy, použité obžalovaným, byly obsa
ženy v jednom článku a směřovaly proti témuž soukromému žalobci, 
jest lehčí trestný čin - urážka - zahrnut v kvalmkaci těžšího trest
ného činu - pomluvy - takže je třeba oba skutky podřaditi podle 
§ 95 tr. zák. pouze pod pnsnější ustanoveni § 2 záJ{ona čís. 108/1933 
Sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 25. září 1937, Zm IV 372/37.) 

N e j v y Š š i s o u d, přezkoumav trestní věc proti A., obžalovanému 
pro přečiny podle §~ 1 a 2 zák.č. 108/1933 Sb. z. a n., zmatE:čnÍ stížnost 
obžalovaného zčásti odmitl, zčástí zamítl; z úřední povinnosti z důvodu 
zmatečnosti podle § 385, č. 1 b) tr. ř. zrušil nejvyšší soud napadený roz
sudek odvolacího soudu ve výroku o kvalifikaci a kvalifikoval čin obža
lovaného pouze jako přečin pomluvy, spáchané tiskem podle § 2 zák. 
č. 108/1933 Sb. z. a n. 

22' 
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Z důvodů: 

t Nek'yŠŠí sooud, přezkoumávaje tuto trestní věc se přesv'ď'l 
u vys ytuje duvod zmatečnosti podle § 385 č 1 b) . ' e Cl, 
z~3'teční stížnosti uplatňován. Poněvadž tent~ ;matek t~. r' který 
o :Z,alov~ného, dlu~no ho dbáti ve smyslu DOSl. OdS/ vt nepr()soě~, 
z uredm pOVl'llilOstI. l ' Cl. 

zák02ž~~8'íatI33bYdb"znán vinným jedna~ ~. přečl~~ pomluvy podle § 
. . . z. a n., jednak z preCInll urazky na cti dl 

~lt. zak., k,terých činů se dopustil v jednom článku a proti /0 ,e § 
rOl11cmu zalobcl. Poněvadž všeck v' b I 'v emuz 

prá~~ímu statku, totiž proti cti soukroinr:~l žJJ,c~a7~r~~1ičtroti 

Ju~ a;, b na ~1I zahrnut v kvalIfIkaci těžšího trestného 'činu pomluvy 
,le a ~ a skutky podříditi podle § 95 tr z pouze p d ni'i,n;;;':' 

ustanovem § 2 zák Č 108/1933 Sb O" o ~fikr~ kaŽdý skuiek' zvlášť, zavinÚ z;:a;~k pd;~i:cJ ~~~d ~í~, ~) t 
:0 o yl podle. 1. odst. § 33 por. nov. rozsudek odvola~íh~ r. 

vyroku o kvahfrkac! zrušen a trestný čin kvalifikov' . . :OUdu 
pomluvy podle § 2 zák. Č. 108/1933 Sb. z. a n. an jen ja o ni,o;<;" 

čís, 5977. 

Kdo pouze zprostředkuje pro poško 'h " ., ...•. !laplňuje skutkovou podstatu přečinu ve S~~:I: § u;e~, jeh?z, poskytnuti 
~'. z. (o lichvě), nedopouští se přečinu podle § 2 cit ri:ří~:;í c~ ~~5!19,H .'. 

~~~~J~:,I~e~m:~;'J !:~ž n nařize,nl, ač~i tu iSou' předPowa]Y r:ac~~~ 
nebo ~skytnou~~, a j~hO Xám=~ ~e:~j?,d:~~~I~~e~~už~~n~~~e~~t~~ 
ř. z~~Jem »po zlVnostensku« ve smyslu § 4, č. 1 cis. nař. č. 275/1914 

(Rozh, ze dne 27. září 1937, Zm II 252/37.), 

N e j v y Š š í s o u d jako soud ' , 
nosti obžalovaného A do rozsudk :rus~~~cl z p'Odnětu zmateční stíž-
žov~tel uznán vinným' přečinem li~h/~~sdl~ §o ~ou~U't p~k~d jím, byl stě-
12. flJna 1914 Č, 275 ř z zruš'! ' o ,s. CIS. nar. ze: dne 
jak, ve výroku 'OdSuZUjíc'ím'~bžal~v~~g~~ ~ 2';~kt~.~. n~pa~.~nÝd rozsr:d~k 
obzalovaného B, pro přečin podle § 2 ' I"'t ,c vyro, ',~Q SUZUjlClm 
o trestech těchto obžalovaných ' c', c~. nar." jakoz 1 ve výrocích 
v celém rozsahu, a vrátil věc sou~ ve vyroc!ch s bm s'O~visících, tedy 
a rozhodl' zmateční stížnost A Odku, nallezaclmu, aby o nI znovu jednal , . aza na toto rozhodnutí. 

Z dCrvodů: 

nal~~~~~~u~~~~:, ~~feni:r ~~~~~;ní, stížn~sti, obžal;lVa~ého A. rozsudek' 
použil zákona a to ne'en v ne r:Cl , S'OU ',}e nalezacl soud nesprávně 
spěch spoluobžalovaného B ie~ž ~~e~t~čsteZOt,~ateltův, n.ýbrž i v nepro-

. , _ ni S !znos nepodal. 
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NalézacÍ soud zjistil, že obžalovaný A, zprostředkoval M-ovi smě, 
nečnou zápůjčku ve třech případech, a to u N. na 4.000 Kč, u D. na asi 
4.000 Kč až 6,000 Kč a u P. na 5.000 Kč a že dostal za to bud' srážkou 
ze zapůjčených peněz, bud' jmak jako odměnu úhrnem 1.630 Kč. Pokud 
jde o spoluobžalovaného B" zjistil nalézaci soud, že zprostředkoval 
M-ovi společně s R. směnečné zápůjčky u S. na 10.000 Kč a 6.000 Kč 
a že dostal za zprostředkování těchto zápůjček odměnu asi 800 Kč. Oba 
obžalovaní byli proto uznáni vinnými přečinem podle § 2, č. 1 cís. nař. 
Č. 275/1914 ř. z. 

NalézaCÍ soud při tom však přehlédl, že toto zákonné ustanovení se 
vztahuje jen pa p o s kyt o v á n í úvěru, a že odměna, kterou obžalo, 
vaný obdržel, byla ve skutečnosti provise za zprostředkování úvěru a 
nebyla vzájemným plněním za poskytování úvěru. Odměna za posky
tování úvěru přichází v úvahu jen u samých zapůjčovatelů, kteří v sou
zených případech nebyli vůbec pro přečin podle § 2, Č. 1 cit. nař. ocl, 

souzeni. zprostředkovací činnost obžalovaných mohla by tedy zakládati jen 
skutkovOU podstatu přečinu podle § 4, Č. 1 cit. nař., kde je výslovně 
řeč o zprostředkování ,právního jednání, jež má za předmět nabyti ně
jakého práva (v souzeném případě práv příslušejících vypůjčovateli ze 
smloUVY o zápůjčku). Toto nesprávné použití zákona mělo v úpětí, že 

. nalézací soud nejen nezkoumal, zda obžalovaní .jednali po živnostens'ku, 
čehož je ke skutkové podstatě přečinu podle § 4 cit nař. nezbytně za
potřebí, nýbrž že posoudil věc pouze s hlediska nepoměru mezi výší 
odměn, jež obžalovaní dostali za zprostředkování, a výší úvěru, ačkoliv 
úvěr neposkyfovali, nýbrž jen zprostředkovali, že se však přesné nevy
pořádal s otázkou pro posouzení viny obžalo,vaných jediné rozhodnou, 
zda odměny obžalovanými obdržené jsou v nápadném nepoměru k hod
notě jejich prací a výdajů za zprostředkování vynaložených, čili nic. Jen 
v tomto směru možno u zprostředkovatelů půjčky mluviti o poměru či 
nepoměru mezi plněnim a vzájemným plněním, 

Jelikož tedy trestního zákona bylo v neprospěch obou obžalovaných 
nesprávně použito (§ 281, č. 10 tr. ř.), bylo rozsudek, i pokud se týká 
obžalovaného B., jenž 1mateční stížnosti nepodal, podle § 290 tr. ř, 
z povinnosti úředni zrušiti ve výrocích o vině obou obžalovaných a dů
sledkem toho i ve výrocích o trestech jim uložených, jakož i v dalších 
výrocích s tím souvisících a věc vrátiti soudu prvé stolice, aby o ní 

znovu jednal a fO'zhodl. - - -
Bude na nalézaCÍm soudě, aby při novém projednání věci náležitě 

zkoumal, zdali u obou obžalovaných jsou splněny veškeré náležito,sti 
skulkové podstaty přečinu podle § 4, Č. 1 cít. nař., nejen po stránce 
objektivní, nýbrž i po stránce subjektivní. Podotýká se při tom, že k na
plnění pojmu »po živnostensku« ve smysln § 4 cit. nař. se nevyžaduje 
ani opakování trestného činu, ani aby čin byl vykonán při provozováni 
nějaké živnosti, nýbrž že stačí spáchání trestného činu, z něhož zřejmě 
najevo vychází úmysl pachateluv, aby si častějším opakováním zjednal 
zdroj příjmu, aby tak mohl z lichvy žíti zcela nebo částečně (srov. rozll. 

Č. 2581 Sb. n. s.) . 
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I odovzdanie daru osobe, prostrednictvom klorej mal sa dar 
verejnému činitel'ovi, je s hl'adiska skutkovej podstaty prečinu 
~. 2, odst. 1 zákona čís. 178/1924 Sb. z. a n. už dokonaným tres;tnÝl 
clnom. .. 

(Rozh. zo dňa 29. septembra H137, Zm III 364/37.) 

. Obžalov~nr ;A.., účtovni~ SVQjho zamestnavatel'a B., proti 
vledly fmanene urady v danovej veel trestné pokračovanie domáh I 
u .referenta berného úradu J. bezúspešne, aby mu bolo dovolené

a 

hhadnuť do SplSOV vyšetrovania; vyzvedel preto u berného úradu 
a ~dresu zapl?ovatel'a v one} tres!~ej ~eci M. a v jeho 
doplavrl. do Jeho bytu bahk pozlvatrn, ku ktorým pripojil 
s 500 Ke; t~nto dar ~.a! byť prostr.edníctvom N. odovzdaný ,relienentovi 
M . .oba s.u d y n I z s I ch s tQ II c kvalifikovaly trestný čin ob:žal,)" 
vaneho A. Jako prečin podl'a § 2'zákona čís. 178/1924 Sb. z. a n. 

. Na j ~.Y š š í s ú cl zmiiločnú sťažnosť obžalovaného čiastočne 
mletol a clastočne zamieto!. 

Z dovodov: 

~roti rozs~dku vrchného ,súdu podal obžalovaný zmiitočnú 
podla § 385, c. 1 a), b) tr. p. - --

,Pokial' zm~točná ~ť~žno~ť tvrdí, ž.e ;áko~. požaduje i v tom prípade, 
k~9 sa dar ~a d~st~t ?elJr1amO verCJnemu emitel'ovi, aby dar bol skuc 

toene vereJnemu cmltelovl pnamo ,anebo nepriamo sl'úbený nabídnuť 
ale'ho pos~ytnutý; V tomto p,rípade nebolo však M-ovi hovo'rené, kom~ 
()~eel ob~alovany. poskytnuť dar, takže M. mohol dar odo'vzdať 
barsa~ej m~j tn;tej osobe, napáda tým vlastne neprípustríe len zistenie 
vrchneho sudu, ze dar bol poskytnutý prrostredníctvom M. referento'vi J. 

S ,~I'adiska :;m.atkupodl'a § 385, č. I b) tr. p. namieta sťažovatel' 
z teJ skutočnostr, .ze J. dar vo skntočnosti nedostal, že nemožno hovorif 
? dokon,anom trestnom čme, ale v najhoršom prípade len o pokuse za
zalo,;aneho trestného. činu . .zma,tačná sťažnosť je bezzákladná. Sťažo
vatel t~ ,;re.lr;re prehhadol, ~e zakon takého priameho poskytnutia daru 
pre kazdy pnp~d nepožad~je, ale že ~tačí i nepriame poskytnutie daru 
a v ~akom pllp~de treba u,z odov.zdame daru prostredni;;:" ... i považovať . 
podl a znema zakona, ktoty nepname poskytnutie dáva na roveň pria
menu, za dokonaný trestný čin. 

. Námietka ~ť~žovatel'a, že nel'ze v tomto pr:pade ani pokus trest
neho čmu ustalI! preto, poneváč predmet, na ktorý jeho činnosť sme
rovala, bol úplI:enesp6s?~ilý zrejme preto, že M. nemal vliv na roz-· 
h?dovame v danovej veCI Jeho zamestnavatel'a, nevychádza za skutko
veho stavu vrchného súdu, ktotý zistil, že dar bol poskynutý nepriamo 
J-OVI, a Je preto zákonom vylúčená. 
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Podvod či jen správní přestupek podle § 263 zákona čís. 221/1924 
z. a n. ve zlIění vyhlášky čís. 189/1934 Sb. z. a n. 

poruší-Ii zaměstnavatel svoji přihlašovaci povinnost podle zákona 
nemocenském, invalidním a starobním pojištění dělnickém, dopoušti 
správního přestupku jen, není-Ii jeho čin přisněji trestný. 

, poruší-Ii přihlašovaci povinnost v úmyslu poškozovacím tím, že 
přihláškách lstivě uvádí nižší mzdy a kratší dobu pracovní než jsou 
skutečnosti a že přihlašuje menši počet dělníku než skutečný, do· 

.. se podvodu podle § 197 tr. zák. 
Vznik a výše škody nemocenské pojišťovny. 

(Rozh. ze dne 30. září 19137, Zm [ 572/37.) 

š š í s o u d jako sond zrušovaCÍ zamítl zmateční stížnost 
!ob:íalov,an,eno do rozsudku krajského soudn, jímž byl stěžovatel uznán 

vinným zločinem nedlYkonaného podvodu podle §§ 8, 197, 200 tr. z. 

Z důvodů: 

Zmatek podle § 281 Č. 9 a) tr. ř. spatřuje stížnost jednak v tom, že 
čin obžalovanému za vinu kladený nezakládá prý skutkovou podstatu 
zločinu podvodu, nýbrž pouze administrativně trestný přestupek podle 
§263 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky č. 189/1934 Sb. 
z, a n., jednak že tu není dána škoda, resp. PQškození okresní nemocen
.ké pokladny, ježto ta by byla povinna hraditi pojištěncum pro případ, 
že by nastal pojistný případ, jen tolik, kolik by jim příslušelo na zá
kladě přihlášek obžalovaným sdělených. 

Předeslati dlužno, že stížnost doličujíc zmatek ten poukazuje na to, 
že mzdové výkazy pojišfovně předkládané, byly sdělány správně podle 
vzorců ne mocenské pojišťovny, ježto v nich podle § 12 zákona Č. 221/ 
i 924 Sb. z. a n . .o nemocenském, invalidním a stawbním pojištění ve 
znění vyhlášky č. 189/1934 Sb. z. a n. byly nvedeny pouze střední 
denní mzdy vzhledem k tomu, že obžalovaný dělníky najímal za hodi
novou mzdu. Avšak tu stížnost přehlíží zjištěni sondn, že ve mzdo
vých záznamech, které obžalovaný při revisi svědkn D. předložil a 
které se shodují s přihláškami pojišťovně obžalovaným nčiněnými, je 
uvedena nižší týdenní mzda a kratší doba pracovní, než ,v seznamech 
původních _ správných - (viz č. \. ... »že opožděně přihlašoval dě1-
níky a odhlašoval je, ač z práce nevystoupili«), ba že tam někteří děl
níci vůbec nvedeni nejsou. Vývody ty mají zustati proto při rozhodování 
a uplatňovaném zmatku podle § 281, Č. 9 a) tr. ř. nepovšimnuty (§ 288, 
odst. 2, č. 3 tr. ř.) 

Ve věci samé dlužno uvésti toto: Je správné, že podle § 260, písm. a) 
" § 263 cit. zá'kona dQPouští se zaměstnavatel, jenž nevyhoví včas bez 
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náležité omluvy povínnosti ohlašovací neb neučiní tak správně, 
neučiní-Ii údaje, jichž je potřebí pro určení mzdové třídy (§ 18, 
a § 12 cit. zákona), správního přestupku, avšak jen tehdy, 
není přísněji trestní' - § 260 všeob. odst. cit. zákona. 

V souzeném případě zjistil soud, že obžalovaný neučinil zadost 
ohlaš'OvaCÍ povinnosti v úmyslu poškozovacím, že za tím účelem 
dvoje mzdové záznamy původní, správné - pro sebe, resp. pro 
kteří mu práce zadali - a nesprávné, určené pro nemocenskou 
pojišťovnu, v nichž byly uvedeny menší mzdy, kratší d<Yba U"fal:OVni 

menší počet dělníků. 

Tato lstivá činnost, vykonaná ve zjištěném poškozovacim 
zakládá pak plně skutkovou podstatu podvodu podle § 197 tr. z. 
Č. 3193 víd. sbírky). 

Podle výroku napadeného rozsudku byl obžalovaný uznán 
zločinem nedokonanéh<Y podvodu podle §§ 8, 197, 200 Ir. z., jimž 
jišťovna měla utrpěti »škodu 2.000 Kč převyšující«. 

V důvodech rozsudku pak soud zjistil, že měla býti pojišťovna 
škozena na příspěvcíCh o 4.139 Kč 80 ,h, a to na základě výpovědi 
revisního matúiálu a vlastních výpočtů. Že by byl soud . 
zjištění něco opominul nebo dospěl k němu proti předpisům lo!~ic]kétlo 
myšlení, nebo že by premisy pro toto zjištění byly nesprávné, 
nedokazuje, ba ani se nepokouší to dokázati, nýbrž označuje pouze 
pověd' svědka D. »za ne:směrodatnou« a dodatečný předpis škody 
mocenskou pojišťovnou vydaný »za jednostranné určení,<. 

Namítá-Ii stížnost, že obžalovaný je podle § 14 cít. zákona nOu;",pn 

mzdové listiny uschovati pouze po dobu tří let a že snad 
pojiš'fovna uplatňuje škodu ,tuto dobu přesahující, třeba stížnost 
zati na seznam, jenž tvoří podklad rozsudkových zjištění ohledně 
škody a podle něhož škoda vypočtena byla počínajíc dnem 4. 
1933, tedy právě za dobu tří let počítajíc zpět ode dne revise dne 
řijna 1936. 

Pokud jde o další tvrzení stížnosti, že .tu není dána škoda, resp. PO" 
škození okresni nemocenské pokladny, ježto tato by byla povinna hraditi 
pojištěncům pro případ, že by nastal pojistný případ, jen tolik, kolik by 
jim přislušelo na základě přihlášek obžalovaným sdělených, sluší při
pomenouti toto: 

Podle § 2 cit. zákona je pojištěním povinen a pod'c,,,ákona pojištěn, 
kdo v republice československé vykonává práce na základě smluveného 
poměru pracovního. 

Pojištění pro pří P ad ne moc i vzniká dnem, kdy pojištěnec 
počal vykonávati práce (§ 7, Č. 1 cit. zákona). Pojištění to je t. zv. po
jištění ipso iure, t. j. vzniká nezávisle na vůli stran, jsou-Ii splněny přede 
poklady zákonem stanovené. Jediným předpokladem nemocenského po
jištění je podle zakona vstup do zaměstnání a není potřebí k jeho 
vzniku ani přihlášky ani zaplacení pojistného. Konal-Ii zaměstnanec 
práce povinně pojištěné, má v každém případě právo na zákonem sta-
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. o'ištěni Zaujimá-li stižnost v tomto 
. da' vky nemocenskeho P, J . " 't' stanovisko od-... h . lů Jasne nevysvI a -
_ což ovšem z JťJIC vyvoc. to že nemocenská pojišťovna měla 

nelze jí,při~~ědČlt\J~~~~JcJ:~skému pojištěni utrpěti škod~ nej-
,,,or3"11 J't~~s~ar;erážto částka vypadala z, celk.?v~ ,sumy skody 

9 Kč 80 h so'udem zjištěné na nemocenske pOj1stem. . . . 
4.13 .", ., val i dni a s tar o b n I, nevzmka 
pokud však jde~o P?Jlsteme

l 
n ro 'eho vznik ještě další podmínka, 

ipso lure, nybl ~ pr;st~puJ p kodstitutivní a třeba tu poukazatr na 
přihláška, ktera ma vyz('am

h 
' 12882 14370 15.412 Sb. n. s. 

nej~yššíhO ,s~~~u a ~o: t ~~. jen'ž opominul' přihlásiti ~aměst-
podle mz z a m e . '''t'' 'est mu práv nahradou 

k mvalidnimu a staro?ndlmu, p~~s ef~o~a zvláště podle jeho třl-
z toho vzniklé podle pre plSU o C. Z , 

I vy o náhradě škody. 'I 
a h t hlediska věc nezkoumal a nesrazl 

Třebas nalézací sou~ ,s to o o, K' 80 h z'ištěné částku 1.389 Kč 
celkové škody Jlm.v cast~ed ~~~~I(Q~ »staroGni a invalidní pojištění« 
h uv~~eno~ ~. sez~amu P _ nelze zmateční stížnosti i přes tuto 

pnpade c~~t teto ~un:~h b ť i když se vychází se stanoVl sk,: 
rozsudku pnznatr ,~spe\;.~~e o pomíjí se celá částka 1.389 Kc 

obžalovaného ~eJpnzmy'eJs~ "a., 'eště vžd více než 2.000 Kč -
h, činí škoda v uvahupflcha~e~I~15b Kč 10 l. Poněvadž pak soude,m 

rozsu,c\ku - totlz. a.spon . odmíněném odsouzení za pn: 
",ebvlo v~at? pn rozhod~~a3~oo i~ e~~~č~f převyšovala a ježto soukr?ma 

ze skoda hl ~l1lC, " oky poukázán~ na pořad práva soukromeh?, 
ÚČ'jstlnlCe byla se sv~ml n,a:d a' úJ'ma třebas v tomto směru JSou d u-
nevlmilda obžalovanemu za n ' , 
vod y rozsudku pochybeny. 

čis. 5980. 

. '270 osl odst tr ř. vždy oprávněn od-
Nalézaci soud je P?d!e §_ ' p __ " ; stranám pisemně doruče-

straniti nesouhlas m:: u~t~~ ~r~~I~~':iněkterého z bodů uvedených 
ným výro~eml r03Zst~ ř u'J'~e_ljen o psací chybU, vloudivši se do čisto-
v § 260 cts. - .., , , cik' 
pisll lIedopatřellím při vyhotovovam rozsU il. 

(Rozh. ze dne 30. září 1937, Zm I 743/37.) 

• v V" d' ko soud zrušovací zamítl zmateční stížno,st 
obž~I~Ja~lh~ sdo ~~z~Udk~ krajského soudu, jímž byl stěžovatel uznan 

" k"d - odle §§ 171 176 II c) tl. z. vinn)'I11 zlo-cmem 1 a eze p , 

Z důvodů: 

Zmatečni stižnost uplatň~je pou,ze důvody zm,:tečnost~ P;~~';;n~~ 
5 § 281 tr. ř., spa~lIj~~d\~r~:te~~~op~~~h;~~e~í2~~z~;\lk~I. ~yl stěk9 v.,:te: 
rozsudku v t0t?J:.:e 

v láře v trvání tří měsíců" dvěma posty meSlcne 
Odscl~zen do tez~eho dzal'. ého vyhotovení rozsudku odsuzuje se 
zostřeného, kdezto po ,e plsemn 



- čis. 5981 -
346 

do t"k'h ,vez e o žaláře v trvání čt v v, o slcně .. Domáhá se proto opra yr. meslcu, zostřeného dvěma 
~r;l:nem vyhotoveni rozsudk

v
; ~~~~Ud~U bV 

tomto směru, aby asen. eny yl změněn, jak byl . 

Zmatečni stížnost v tomt ' . .. července 1937 obhájci doruč~ns.meru Je bezpředmětná. Usnese 
odst. 3 tr. ř. napaden'" Yr:" opravrI nalézací sOlld n ~yh?toveni rozsudku ~ ~~~~~ O vyměře trestu (čtyř měsícůt~dle '. 
s,:mm rozsudku jako oUhoasu s u,snesením senátu a s ústni k' vyhotovováni rozsl;dkU d~ p;,.acl chybu, vloudívší se ned~ 

tomu byl nalézací soud, šlg_licl.stoPlsu, n~ tří měsice těžkého 
te,nto nesouhlas mezí ústním a ,Jen ~ psa~, chybu, za jakou i 
vzdyoprávněn i když se o plsemnym vyrokem rozsudkov' 
uvedených (sr~vnej nálezy p~~:a týk,ala jednoho z bodu v § 2~~ č ...•• 

• Napadený rozsudek neobsa' ~. c. 3457, 3393 Sb. n. s.). "'. 
obzalovaný odsuzu' 'ď . . hUJe tedy ve výroku k' . , různý výklad Je, u aj nepsný a nesrozumíte ln " . Ja~emu trestu 
~al?vanému I;aa ~~~u~e~, net;pi form~lni vadou, jJ' 6

enz
.. . , 

Jmy zmatek není dá~. Bz~~ny z u'Platno~a?ých důvodl . 
vodnou zamítnouti ji'i y proto, zmate~nr stižmost jako 
1878 ř. z.). - v porade neverejné (§ 4, Č. 2 

( 

.... ~ .•. , .. ' čís 5981 

, Při~šť~~á~í ~k~teč f . . ho?nýc~ pro úsud\lk o ~~:~' ~da si byl pa~hatel vědom . 
:~~:~r~~~~í, jest II Jerbálni~SI~~I~::e~~ti zda si vouvě~omiI 
~ůž~ sp~Jati tj~~~i :;~~,,:, tom,.že při nich ll~e~r:pade na 
mchz ku projevu došlo e' ~lk, a Je proto přihlížeti k 
kovou/chopnost pach~t~l~~~a mohly-li míti vliv na vjeOmíko')vlll'ouOS!aem, 

(Rozh. ze dne 30. záři 1937 Z . ' ml 774/37.) 

NejVy'" b' , s S I S o u d jako soud ' , o. za!ovaneho do rozsudku k . k' zrusovacl zamítl zmateční df'in,'.', 
;;~i~ym. zlo~inem podle § 20~~~s 4e~~á~~ud~, jímž byl obžalovaný 

zrUŠil~:~~~~~~~opurv~~~ovu dtresiního říz~~,~ ~~d~r~sp3~;~ čis. 1 tr. ř. 
znovu . d sou u a vrátil ě .' Je nal a rozhodl. . v c soudu prvé stolice, 

Z důvodu: 

,Pří přezkoumání spi< . obzalovaného vz ' "~, plOvedeném při poradě ' nosti skute' '. t' esly zrllsovacímu soudu záva" o zmatecn( stížnosti 

o o~:ru s~'~j!~ii::í ~i~~:k;e~č~~~s~~fya~~nt ~~~s~~~~;~n~;t~gk~~rf~~ 
, ' ezaCl soud zjistil podle . o, • o. mll podle § 209 tr z 

\ any, byv po výslechu svědk=PI~' k~aJS~ého soudu v J., že ~bž'aIo., tery ho usvědčoval t" . ' azan, co 
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výpovědi podotýká, prohlásil, že údaje svědka nejsou správné, 
to svědek vymyslil, a to aby hO potupil, uznal obžalovaného vin
zločinem podle § 209 tr. z.a odůvodnil to tím, že obžalovaný 

výroky zřejmě vědomě a dokonce úmyslně obvinil svědka M. ze 
křivéhO svědectví a že bylo jeho nepochybným úmyslem, do

ospravedlnění, resp. osvobození nařčením, resp. usvědčením 
M. ze zločinu křivého svědectví. >~Iali,za'cí' soud má tedy za prokázáno, že si byl obžalovaný vědom 

že svými výroky před soudem křivě viní svědka M. ze zlo·Činu kři
svědectví, neuvádí však blíže, z čeho na toto vědomí usuzuje, a 

rozsudku je patrno, že je vzhledem ha slovné zněni vý-

předpokládá jako samozřejmé. 
Než zjišťování skutečnosti, zda si pachatel byl vědom okolností, 

,ozhoc1n),cn pro .úsudek o jeho úmyslu, zejména zda si uvědomil možný 
jednání, jest u deliktu verbálních, - o jaký i zde běží,

nfíM,rlP na zřeteli zvláštní povahu těchto deliktů, tkvící v tom, 
uvážení i provedení činu může spadati v týž okamžik, a jest 

'břihW,eti' proto k okolnostem, za nichž ku projevu došlo, zejména tehda, 
.. ~c.hI1J-Il' míti vliv na vjemOVOU a úsudkovoU schopnost pachatelovu. 

V souzeném případě je patrno ze spisů krajského soudu v J., jejichž 
nalézacím soudem konstatován při hlavním přelíčení, že ob

pronesl výroky, zakládající po stránce objektivní skutkovOU 
zločinu podle § 209 .tr. z., při hlavním přelíčení, konaném 

. němu pro zločin podle § 81 tr. z. a prO přestupek podle § 312 
z. při němž neměl obhájce, a to přímo po výslechu svědků, kteři 
usvědčovali a jejichž údaje již v přípravném vyšetřování označoval 
nepravdivé. V týchž spisech uvedl svědek M., že obžalovaný je po-

potrhlé a při výkonu exekuce křičel, že byl za války střelen do 
a že by něco mohl provésti, když se rozčilí. Svědkyně N. a O. 

že se obžalovaný snadno rozčiluje, ježto utrpěl ve válce úraz 
<Vf""'" P. vypověděl, že óbžalo'val'lÝ při výkonu exekuce. prohlašoval, 

íe je 910% invalida. 
Nalézací soud neměl ne.chati nepovšimnuty tyto okolnosti, patrné ze 

spisů, měl se jimi naopak blíže zabývati a je, pokud třeba, zjistiti a po
suzovati pak výrok obžalovaného se zřetelem na uvedenou jeho potrh
lost, na. jeho invaliditu následkem zranění ve válce, na jeho lehkou rozčilitelnost, na neutěšené poměry, v nichž obžalovaný, žije, i na celý 
stav napětí a rozčilení obžalovaného při hlavním přelíčeni, při něml' 
neměl obhájce, a v souvislosti se všemi těmito Dkolnos

tmi 
a se způso

bem, jak se vyjadřuje prostý lid, posouditi, zda se výrok obžalovaného 
nemá za daných okolností pojímati jen jako pouhé popírání pravdivosti 
výpovědi svědků a zda si obžalovaný byl vědom možného jeho do-

sahu. Ježto tak Ilalézací soud nepostupoval, JSOll tu závažné pochybnosti 
o správnosti a úplnosti skutečností, na nichž spočívá napadený roZSU
dek co do subjektivní stránky uvedeného zlo·činu. Zrušil proto nejvyšší 
soud jako soud zrušovaCÍ rozsudek nalézacího soudu, používaje práva, 

'Příslušejícího mu podle § 362 tf. ř . 
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čís. 5982. 

!ím, že na pachatele byl přenesen 'e I,··' . 
zamkla disposiční moc jejího držitel j n ,srn uv~ úkon co do 
teli svěřenou. e a vec se hm nestala věcí 

Je proto krádeží a nikoli zpronev' ,. dří~í. v lese ležícího, lderé měl podle epr?~ pnvlťtnil-!i si pachatel 
drazl. fl azu o oupatl a dovézti na 

(Rozh. ze dne 1. října 1937, Zm I 786/37.) 

N e j v y Š š í S" u tl jako s I .' • stížnosti obžalovan' ch A OUC Zl usovacl, rozhodnuv o 
stěžovatelé uznáni ~ir,ný~a ~. ,dO rozsudku, krajského soudu, 
A. též podle § 176 II a) tr. IZ.~ ~~~~~m kradeze podle §§ 171, 

čís. 5983. 

Zločin podvodu podle § 199 . . ' t~'ův ú!tlysl. použiti zfalšované 'li;:i~m. :)t fr. zak. pr~pokládá pacha-
tll!? zpusobil škodu, a je dokonán jakm" o:~,. ~~ nekoho oklamal a 
UZltO k oklamání. • 1 e y o hstmy s úspěchem pO-

Nedopouští se ho ten kd, . . ' -
pouze dále drží a užívá 'veře~ ~e~1a!e uve~e~~ho ;?bdvodného úmyslu 
v podvodném úmyslu zlalšovaln~ hstmy (vu~,c!ho ,.lí~tu), kterou kdysi jen pro tehde]sl urclÍy konkretní případ. 

(Rozll. ze dne 1. října 1937, Zm I 812/37.) 

NeJ'v ", , y s s [ s o II d jako soud zrušo .' 1 ' 
obzalovaného do rozsudku k" k'h vaC! vy lOvel zmateční stížnosti [aJs e o SOUdil, jímž byl stěžovatel uznán 
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zločinem podvodu podle §§ 197, 199 d) tL z., zrušil napadený 
a zprostil obžalovaného podle § 259, čís. 2 tr. ř. obžaloby 

zločin podvodu podle §§ 197, 200 tr. z., jehož se prý dopustil tím, 
září 1930 v P. zfalšoval sVllj vůdčí list, tedy veřejnou listinu, a 
se dne 14. listopadu 1935 v T. vykázal četnické silniční hlídce, 

tuto hlidku lstivým jednáním a předstíráním uvedl v omyl, jímž 
stát utrpěti škodu na svém právu vystavovati vůdčí listy. 

Důvody; 

Zmateční stíž.nosli opřené o důvod zmatečnosti podle čís. 9 b) § 281 

ř., nelze upříti oprávnění. poďle zjištění nalézacího soudu zfalšoval obžalovaný v září 1930 
vUdčí list, opravňující ho podle svého znění k řízení osobních auto-

'c;"nhilo'rvc:h vozů, v ten způsob, že za slovem »osobních« vepsal slova 
nákladních«. Učinil tak proto, že jeho auto, lehký nakladní vůz, 

jehož řízení byl na základě původního úředního znění vůdčího listu 
osobních aut rovněž oprávněn, poněvadž šlo o tutéž kategorii 

byl tehdy v opravě a obžalovaný byl proto nucen jezditi po dobu 
>hn"'VV dva dny s vypůjčeným těžkým nákladnim vozem, k jeho,ž řízeni 

list již neopravňoval. S vůdčim listem takto zfalšovaným jezdil 
obžalovaný i po vrácení těžkého nákladního auta a vykázal se jím 

'.".',_' dne 17. května 1933 vůči policejní stráži, aniž tato zfalšování 
vůdči',ho listu zjistila. Teprve dne 14. listopadu 1935 bylo zfalšování 
zjištěno, když se obžalovaný, byv v T. četnickou silniční hlídkou za
držen, znovu svým zialšovaným vůdčím listem legitimoval. Hájeni ob
žalovaného, že po vrácení těžkého nákladního vozu, s nímž v září 193,0 
jezdil dva dny, až do zjištění zfalšování dne 14. listopadu 1935 jezdi! 
výhradně se svým vlastním lehkým nákladním autem a nikoli již s těž
kým náckladním vozem, k jehož řízení podle pravého obs<rhu vůdčiho 
listu nebyl oprávněn, nemá nalézací soud za vyvrácené, shledává však 
přes to ve zjištěném skutkovém ději skutkovou podstatu zločinu pod
vodu podle §§ 197, 199 d) tr. z., poněvadž obžalovaný po celou dobu 
od zfalšování vůdčího listu měl možnost, kdykoliv s tímto zfalšovaným 
vůdčím listem říditi i těžká nákladní auta, k čemuž ho původní vůdčí 
list neopravňoval, a tím uváděti úřady v omyl. podle dalších úvah napa
deného rozsudku jde o delikt trvalý, když obžalovaný podle vlastniho 
doznání zfalšovaného vůdčího listu používal nepřetržitě od roku 1930 
až do jeho zabavení, d trestný čin obžalovaného není prý proto ani pro
mlč€ll1 podle § 227 Ir. z., když tě doba promlčeci počíná běžeti oka
mžikem, kdy činnost zločinná dospěla faktického ukončení, při delik
tech trvalých tedy okamžikem, kdy přestalo udržování trestného stavu 
a proto při zločinu, o nějž jde, okamžikem posledního použití falsifí-

kátu. . Zmateční stížnosti, vytýkající těmto úvahám nalézacího soudu 
právni mylnost, nelze upříti oprávnění. 

. Jak je patrno z úvodní věty § 199 tr. z., že se případy v něm pod 
p[sm. a) až e) uvedené stanou již z povahy činu zločinem podvodu, 
J s o u- 1 i tup o d m í n k y § 197, je zločin podvodu podle písm. d) 

l: 
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dokoná~ nIkOli již samotným zfalšováním nebo paděláním 
tm)', nybrž teprve tehdy, použil-li pachatel zfalšované nebo 
h~tl'l1y a ~Iv~dl-!I takto někoho v omyl; při tom se po stránce 
pr~dpoklada,. ze ~e vše to stalo v úmyslu podvodném, 
v umyslu uv~Stl nckoho v omyl, nýbrž i v dále sáhajícím UllIV~:]U .• 

soblt; PO';'OCI tohoto omylu škodu, ať již osobě v omyl uved"n,; 
o~obe pne. O posléze uvedené náležitosti se nalézací soud v me,ho. 
~Ich duvodech blíže nezmiňuje a jen z rozsudkového výroku lze 
ze podle nahledu nalézacího soudu úmysl obžalovaného 
k tom~, .~b:f stát j~ho jednáním utrpěl škodu na svém právu 
~att. V~,1c1 ,l1S:r Nez to (o právo státu bylo porušeno již salnotnv:m 
soval1lm v.udclho lIstu a nemohlo tedy býti účelem, jehož 
prve dosa~eno zfalšováním veřejné listiny a jejím použitím. POu.I,·" 

ve spojem s obhajobou obžalovaného, podle rozhodovacích ri."'un,'''. 
vy~ráceno~, nepřipouští pak pochybnosti o tom, že se konečn' 
obzalovaneho přI zfalšování vůdčího listu nesl k tomu aby př y 
r;ebyl k :om~ op:ávněn: mohl konati jízdy s těžkým dákladnír:

s 

JI:". sa~'yl!, nzenym, a skoda, kterou podle tohoto úmyslu měl 
petl, z.alezeIa ,~epoch'ybně ~ poruš.Bni jeho práva, aby v zájmu 
?ezpecno,stt tezk~ nakladl1l a~lo~oblly byly řízeny jen osobami, 
JIm ~yly vys!ovne k tomu opravneny, prokázavše zejména př(,deps:~n 
zkoltskou zpusobIlost k tomu potřebnou. 

Nelze dále. vážně po,;hybovati ? tom, že se obžalovaný tím, že v 
.l930v tomto.umyslu zpusobem v uvodu naznačeným zfalšoval 
h~t, jS~ SI. vedom Jeho povahy jako veřejné listiny, a S takto ""''''80V; 
nym vudčll11 hstem pak skutečně řídil těžké míkla'dní auto ač k 
?:byI oprávněn, - dopustil zločinu podvodu podle § 199 (i) tr. z., 
: slo jen. o podvod nedokonaný podle § 8 tr. z., vzhledem k tomu že 
z~lo~anJ;' I;0dl'e s".é nevyvrácené obhajoby při těchto jízdách ' 
~yml ~tatnIom~.org~ny kontrolován nebyl a tyto orgány proto 
sovanym vudclln.lts~em nebyly uV'edeny v omyL Jinak ovšem má 
P?kUd jde? dal SI, čmnost obža~ovaného vnás!edujícím časovém 
az do 14. ~IStOP~QU 1 ~35. Za teto doby. l~zdil obžalovaný výlučně 
sv~~, lehky!" naklad11lm vozem, k jehoz nzení byl oprávněn, nikoli 
s tezkym n~kl~dmm voz.em, kč.emuž oprávněn nebyl, a důsledkem 
nemohl take umysl obzalovaneho směřovati k tomu aby si lIvp~,"n,m 
kontrolujících státních orgánů v omyl umož,ňoval je~lli n,p·,dn.,nl 

zení těžkého nilkladního auta a aby takto Doškozoval stát na 
pr~;u nahoře. vytčené,;,. Nejednal-Ii však obžalovaný po celou tuto 
v umyslu .poskozovaclm, nelze pro nedostatek télo subjektivní "n ,aleZl
tc;slt ;spat~ova!t v této Jeho činnosti a to ani v předklá.lání ISCI"V 'anen') 
v~dčlho hstu skutkovou podstatu zločinu podle § 19' d) tr. z. a 
dusledkem t~~?' anI o po~račování v tre,stném činu, jehož se obžalov,anv 
dopus.tIl v ::an 193? zpusobem nahoře dolíčeným. Vzhledem k tomu 
pa.~: ze obzalovany pro tento trestný čin byl soudně stíhán teprve 
v njnu 1936 a tedy v době, kdy od spáchání činu v září 193.0 uplynula 
již pětiletá promlčecí Ihů~a platící podle § 228 tr. z. pro zločin podvodu 
P?dle § 199 d) tr. z., obzalovaný se podle obsahu trestního lístku za 
teto doby nedopustil již žádného zločinu, jak § 229 d) tr. z. 'P'ř,edpo-
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ježto byl jen dvakrát odsouzen pro přestupky a jeho činnost 
případě mu v této době za vinu kladená nenaplňuje vůbec 

podstatu nějakého trestného činu, a. také ostatním podmín
tr. z., pokud v souzeném případě vůbec přicházejí v úvahu, 

vyhověno, dlužno zmateční stížnosti dáti za pravdu, 
prospívá promlčení jeho trestného činu, a tedy okol

kterou již nemůže za tento trestný čin býti stíhán. Uznal-Ii ho 
soud přes to vinným zloónem podvodu podle §§ 197, 199 d) 

z., je jeho rozsudek stižen zmatkem podle Cís. 9 b) § 281 tr. ř. 

čís. 5984. 

Formálny dóvod zmatoěnosti podl'a § 29, čís. 6 por. nov. je daný .len 
ak nemožno preskúmať výrok porotcov pre jeho nejaSt1Jost', ne

i_I •• noV alebo preto, že si odporuje; o taký pripad však nejde, jestliže 
i.'orotcQviia časť skutočnosti, vyskytnuvšich sa na h1avnom pojednávaní 

seba odlišných a obsažených v róznych otázkach skutkových -
za pravdivú, inú časť však nie. 

vopred uvážený (§ 278 tr. zák.) predpokladá sice, aby 
r~z:~i:~~1~: pachatel'ovým, usmrtiť človeka, a vykonanim činu 

'.oolv:nuil11~a doba, v ktorej by pachatel' v kfude rozvážil svoj čin a 
n:'~~~~ki%,n:I:·~e~:je však treba uplynutie doby určitého, presne vy-

)~nedZl~~'ného záver o úmysle predpokladanom v tomto ustano-
zákona možno ,učiniť tiež· z iných okolností pripadu, najma z pr!

smerujúcej l{u spáchaniu činu a w spósobu jeho prevedenia. 

(Rozh. zo dňa 2. októbra 1937, Zm IV 448/37.) 

Na j vy Š š í s ú:ci v trestnej veci proti A. a spol., obžal'ovaným 
pre zločin vraždy a L, zmatočné sťažnosii obžalovanej A. a jejobhájcu 
čiasločne odmi,etol, čiasto'čn,e zamietol. 

Z dovodov, 

D-bvod zmatočnosti podi]'a § 29, čís. 6 por. nov. upl.atňujú obža],o· 
vaná a jej obhájca tvrcleniami, že vraj vo verdikte porotcov je rozpor, 
že verdikt je nejasný a nesrozumitel'ný, ked'že porotcovia čiastku tvrde
niaobžalo,val11ej uznali za nepravdivú (záporným zodpovedaním 2. až 5. 
skutkovej otázky prvej skupiny), inú čiastku však prijaH za pravdivú 
(kladným zodpoved3Jním 6. skutkovej otázky prvej skupiny). Zmatočná 
sfažnosť je bezpodstatná. . .. 

Formálny d,6vod zmatočnosti pod]'a § 29, črs. 6 por. nov. Je dany 
.len vtedy, nemožno-li výrok pOTotcov pre jeho nejasnosť, neúpl'l1'O~ť 

. alebo preto, že si sám odporuje, preskúmať. V tom však, že porotcovla 
hodnotiac dl6kazy čiacstku' skutočností vyskytnuvšfch sa na hlavnom po
j-ednávaní, od s·cha odlišných a ,obsažených v r6znych skutkových otáz
kaCh, pri-la:li za pravdivú, inú čiastku však nie, nel'ze videť 3mi nejasc 



- Čís. 5984 ----
352 

nosť ani neúplnosť ani rozpor a maže byť prelo ieh výrok pn"",-,,,, 
Nlet tu preto tohoto sťažovatel'mi vytýkaného zmatku. 
" Poklal' sťažovatena uplatňujú v;cný dovoll znútočnosti podl'a 
CIS. 1 b) tl. p., po z~kone tvrde,mm, ž,e porotcami zistené d",,~x; 
(kladnym zodpovedamm prvej a slestej skutkovej otázky . 
hl'adla; na, to, že skutkové otázky 2. až 5. tejže skupiny prvej 
rotC?Vla. zaporne, neposkytujú dostatočný základ k záveru 
~ana sl'achala trestný čin v úmysle vopred "váženom po' 
uvahe, je zma,točná sfažnosť bez z á k I a d n á. 

Porotcovia. kladným zod'povedaním prver skutkovej otázk 
skupiny. pnj~h za zlstené, že obžalovaná A: ráno dňa 18. y 
1936 v M., s~c sama,: dome so svojou zamestnavatel'kou K, 
dela,oknom, ze K sedl v letnej kuchyni s tvárou odvrátenou od 
a ma hla~u opretu o ruku,. za?echala práeu, odišla si pre sekeru 
mory a sue sekerou ozbrOjena, nepozorovane S3 priblížila ku K 
~ekerou udenla K od zadu do temena hlavy tak prudko ~ .. ' 
stIla. zadnú časť temennej kosti, následkom čoho K sa 's z:ld

ej 

kde jU obžalovaná ešte viackrát uderDa sekerou do hlav v čí a na: 
spos?bcné rozsiahle P?praskanie kostí lebečných a rozdrlzga~r~ Jej, 
na Vlac ml'ťstach, takze K následkom týchto zranení tohože d' 
hod. zomrela. na ,o 

. Taktiež zistili porotcovia kladným zodpovedaním šlestej SKulI,o 
otaz~y prvej skupiny, že obžalovaná už ráno liňa 18. septembra 
ke d. v s t a I a, bol,: p;vne rozhodl:utá, že K usmrtí a preto, keď 
,:a jej zavola~le 8rocna S., poslala jU i s 3Točnou dcérkou K-ovej , 
lm dvoch ~ajačko'v, aby sa s nimi hraly, s kočiarikom von z: ' 
UhCll a ked zastala v byte sama s poškodenou, usmrtila ju. 

. Z horeuvedených skutočností a zvlášť z toho, že obžalovaná 
VIla ~ec tak, aby v dobe spách"nia činu nebol nikto okrem nej a 
denej V dome p~ítO~Il1ý, ž~ deti,~ajúc ím hračky, poslala na 
~oc?ybne plyme, ze obzalovana sa myšlienkou poškodenú 

IhslU dobu zao,beral~, že po kl'udnom uvažovaní sa rozhodla spos(lbi 
vy~l,edok trestnym zakonom zakázaný, konala tedy v úmysle 
uvazenom, ako to ustanovuje § 278 tr. z. 

. Právom p:eto. bol čin, obžalo~~nej kvaliflkovaný za zlo·čin 
m~ len z~ zloem umysell1~ho ~abltIa človeka podl'a § 279 tr. z. Sr'", Ó"'''' 
~ravny zav~r por~tne~o .sud~, z:e obžalovaná konala V úmysle vopred 
t e~om, .nem vyv;ateny ty';1' ze porotcovia neprijali za zistené všetky 
,ocno~h Smer~jllCe k llstalemu t?hoto vopred uváženého úmyslu, 
ze obzalovana po~as sV?jej sJuzby u manželov K obl'úbila si 
K-ovej a jeho dIeta a ,:'acala nenávideť K-ovú, že už ,:d mesiaca l;~;~:~:~: 
1936 zaoberala sa mysllenkou usmrtiť K-ovú, alebo ze S'3 touto "',,,óli,""'C 
kou zaoberala 16. alebo 17. septembra 1936 a vtedy sa k ~"ln'vue'lllU 
čInu 10zhodla, lebo umysel vopred uvážený predpokladá síce 
n~edzl rozh~dn~tím pachatel'a usmrtiťčloveka a uskutočnením' 
uply~ula neJaka doba, v ktorej by pachatel' svoj čín a . eho 
v du~evnom kl'ude rozvážil, nie ie však potrebné k tomu uklynu°tI

a
. eSteaKli 

určlteho presne vymedzeného trvania, a 10, či pachatel' mohol 
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v duševnom kl'ude uvážit a či teda konal s úmyslom predpo
v § 278 tr. z., je možné dovodiť tiež z iných okolností prí

zvlášť z prípravy smerujúcej ku spáchaniu trestného činu a za 
;ni\'OOU jeho prevedenia tak, jako to správne dovodili porotcovia v sú

prípade za skutočností zistených nimi kladným zodpovedaním 
skutkovej otázky prvej skupiny. 

čís. 5985. 

K skutkové podstaty přečinu podle § 279 tr. zák. stači (za 
"ÍlSitatl1lich náležitostí). když výzvě bylo přítomno vice osob, nejméně dvě. 

S hlediska trestných činů podle §§ 279-310 tr. zák. je nerozhodno, 
za okolností připadu mohl býti ohrožen veřejný klid a pařáde!,. 

'.Ohr(,želni to spočivá již samo o sobě ve skutkové podstatě těchto trest-

činů. 
(Rozh. ze dne 4. října !937, Zm I 606/37.) 

N 'e j v y Š š í s o u d ja,l<o .soud zrušovaCÍ zamítl zmateční stížnost 
()bžalované do fO'zsudku kmjskéhosoudu, jímž byla stěžovatelka "znána 
ViiCnou přečinem shluknutí podle § 279 tr. z. a přestllJpkem podile §§ 14 
a 19 S'hromažd'ovacího zál<ona z 15. li'stopadu 1867, Č. 135 ř. z. 

Z důvodll' 

Nelze .přisvě·óčiti námitkám sti~nosti proneseným na odůvodnění dů
vodu zmatečnosti podle § 281, čís. 9 a) jr. ř. 

Mylný i'e především názor stížností zastávaný, že skutko,vá podsta~a 
pře6nu shluknutí podle § 279 tr. z. vyžaduje shluknllJtí, to jest jakél<ohv 
shromáždění většího počtu lidí, z podnětu třeba nezávadného, lež je 
způsoNlé ohroziti veřejný pokoj a po-řádek. PřehHží, že trestní zákon 
pojem shluknutí v jednotlivých ustanoveních, která shrnuje pod názvem 
shluknutí, způsobem vyčerpávajicím nedefinuje. Stížno,stí uplatňovaná 
definice pojmu shluknutí odpovídá pojmu shluknutí ve smyslu § 283 
tr. z. Z jasného znění § 279 tr. z. však plyne, že pro naplnění skutkové 
podstaty tohoto' přečinu stačí přítomnost více osob, n'ejméně dvou, jak 
tomu nasvědčuje dikce §§ 83, 174 II a), 192 "td. tr. z. a zejména § 81 
tr. z. (»někdo sám osobě, nebo když více lidí, a v š a k nes rot i vše 
s 'e«). Je také nerozhodno, zda za 'daných okolností byl nebO' mohl býti 
veřejný klid a po,řádek ohrožen. Že takové ohroženi spočívá již samo 
osobě ve skutkových podstatách §§ 278-310 tr. Z., zákon sám pro
hlašuje (sro\Onej nadpis V. hlavy druhé části trestního zákona) a není 
proto na soudci, aby se zabýval zkoumáním otázky, zda v konkretním 
případě takové ohwžení mohlo nastati. Ostatně stížnost ani tu nevy
chází z;e skutkového zjMtění rozsudku, který zjišťuje, že se schůze 
zúčastnilo 250 O'sob, takže důvod zmatečnosti podle § 281, čís. 9a) 
tr. ř. neprovádí po záJkonu (§ 288, odst. 2, čís. 3 tr. ř.), což platí též 

23 
Trf><:tnl t'Cwhodnut! XIX. 
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o námitce další; že tu ?'ení ani skutková podstata čestu k . . : 
a 19 shrom. zakona, j-e!žto tu< není skutkové zná~ p u podle 

~f,:';y t;~{Či~~U~hl~~éut~t~~~~~ §j;Si~V t:eškeré .nárdťt~s~iSh;~~fk~~~· 
shrom. zákona, čin obžalované pOdřadi~'p~d't~~ U~k~1 podle ,§§ 14 ...• 

Neobstojí konečn· . ' 'tk. . O •• IS anovem. 
shromážděn' t· b ~ nah,!,1 a, ze neupo,slechnuh p.,říkazu k nn"iití 

I, re as I se uze formálně nebyla •. d' 
n:.0žno .t:0dřaditi toliko pod ustanovení §§ 14 aP?~ashar~a po~~e • .' 
vsak tez pod ustanovení § 279 tr Z' stížn • o:':"~ ~a ona, 
pustiti přestupku podle §§ 14 a 1!} sh o:~ preh-Itzl, ze lze se 
či:nu pod. I.,e § 279 tr. z. a opa-čně a že r~I;J:dezaO °tnaak beze spách.ání 
zakonn . b • zvanou Konkur,,", 

stěžova~~ik~ YB:z d~P~~:~~:r:~~~Ir:;I~;e;:n ~:~eriál~í (vícečin~ou), 
zprotivení se) a k r o m ~ t h } čmu (vyzvy V1ice osob 
't ,. • e o' o neuposlechla nařízení ab 

ml's o ,uredne rozpuštěného shromáždění tedy různ 'ch •. ', y. , 
po~.'~zne skutkové podstaty trestných' činů, a b0'O p~~t~ . ~~l~~ ~t~ r d ustha'?OVeni §§ 14 a 19 shrom. zákona a § 279č. i'tnroozst 

y I ponecan jeden z čmů heztr'esl " . sr· .' .., hoclnutíčí'S. 1449 a 2770 Sb .' nym. ~znosh citovaná 
t '. . n. s. sem nedopadají' }ežto v ptípa.ded 
~m souz,enych ~Io·. o možnost souběhu< přestupku' podle • 

s r3m. zak., s preónem podle § 283 tr. z. Je ted •. 
smeru bezduvodná. Y .. 

čís, 5986· 

~ t~" zda bylo někomu projevem ublíženo na 'eho cti 

~:~;:t::\~:~~~n~;~!~o~~f:~~!~b~t!~Ž(!~~~~fn~:~tiVní, 
pa ~ na nazorech uzstch kruhu společenských k '. d' .po 
!u vsak; jen tehdy, lze-Ii jimi doplniti názo ' :!::;ft. nap~ .e~y 'ii~:ili~' 
t tenkrate, od~rují-Ii všeobenému přesvěd~n~Jjj11.Y °s~::~a~ů, 

(Rozh. ze dne 4. října 1937, Zm I 730/37.) 

Ne j v y Š š í s o u cl jako soud zrušovací zamítl č . . 
~~~~~o~;:~ žalob:e do r;lZsudku .k:ajského soudu j~;:;,at~o~~u kmet-
2,3 zikona ~y\~~/z~~;;nSYb Az' zprosten obžaloby pro přečin podle §§ I, 

o • a n. 

Důvody: 

Nalézací soud neshledal v obs h ' podstatu přeči'nu podle §§ 1 2 3 a 'kU pozastavene~o článku skutkovou 
dl ' ' , . za ona o ochrane cj 

- Ježto ·1' k 
po e usudku průměrného čtenáře nedot' k' . ď" , se c ane 
o němž se naopak vyslovil s och valou r' a. <:;tl !?u.;romého žalobce, 
vány ne~dr~~é sociální pomfry: v B. P'~X~;~:he c1an~e!~1 byl~ po~uzo
uveden I pnpad soukroméh • lb" ! na o ad cehoz byl 

j~~~~O~!r~oŽ~I~~~~h~e;l~~:~;:~~i :r~~i~m~~~ltihčl~~k~lá~~tž~noc~~r~~~ 
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Zmateční stížnost vytýká s hlediska důvodu zmatečnosti podle č. 9 a) 
281 tr. ř. právní mylnost tohoto výkladu obsahu a smyslu uvedeného 

'čilánKU. podle zmateční stížnosti je smysl projevu posouditi jednak podle 
, to jest, jak pociťoval projev ten, jehož se do-

s hlediska objektivního, to jest s hlediska třetich osob; 
hlediskem je nejen hledisko obecné (hledisko průměrného 

ale i hledisko užších kruhů společenských (hledisko stavovské). 
soud pochybii prý, 1. ježto, používaje při výkladu smyslu 

objektivního hlediska obecného, došel k nesprávným závěrům 
smyslu článku, pochybil prý však i tím, 2. že nezkoumal smysl článku 
s hlediska subjektivního (s hlediska napadeného) a b) s objektivního 

hl"dli' 3Ka stavovského (ve kterém směru neprovedl ani nabídnuté dů-
kazy - § 281, Č. 4 tr. ř.). 

Zmateční stížnosti však nelze příznati úspěch. 
K bodu 1. podle obsahu pozastaveného článku, jak byl zjištěn na

padeným rozsudkem, je soukromý žalobce znamenitym technickým 
úředníkem v B. závodech, jenž pracoval dlouhO do večera; za tuto práci 

, byl odměňován týdně mzdou 80 Kč, nebyl přihlášen k nemocenskému 
pojištění a onemocněl tuberkulosou. 

Dospěl-Ii nalézací soud _ vycházeje při výkladu čl"nku s hlediska 
průměrného čtenáře (s objektivního hlediska obecného) - k závěru, že 
snahou článku je vytýkati nezdravé sociální poměry v B. závodech, že 
však jím podle použitého hlediska nebylo 'soukromému žalobci ublíženo 

,na cti, a to ani zmínkou o jeho -onemocnění, je přisvědčiti tomuto vý-

kladu. Vždyť podle obecných názorů (obecného mínění - § 2 cit. zák.) 
není někdo vydáván v opovržení (po případě snižován) v obecném mí
nění, uvádí-Ii se o něm, že je znamenitým a pilně pracujícím úředníkem, 
třebas i nedostatečně oceňovaným. Zmi.ňuje-li se článek o onemocněni 
soukromého žalobce jako o pouhé skutečnosh, nebylo mu ani tím ublí
ženo na cti, jak vyplývá ze souvislosti, v níž je tato skutečnost v článku 
uvedena. 

Nelze proto přisvědčiti zmateční stížnosti, popírá-Ii správnost závěru 
nalézacího soudu v uvedených směrech. Snaží-li se zmateční stížnost 
dovoditi, že článek viní soukromého žalobce z toho, že pracuje za t<lk 
nepatrný plat (rObotí za almužnu), ježto si není vědom ceny své práce 
a své lidské důstojnosti, a z neschopnosti domoci se přiměřeného platu 
a jen obvyklých práv svých druhů, činí tak neprávem, neboť znění 
článku nedává žádný podklad k takovému výkladu, zejména ne, že by 
se soukromý žalobce spokojil s uvedeným platem z nečestných po
hnutek. Okolnosti,. že se! lidé obávají nákazy, nelze odůvodniti závěr, 
že nemocný tube,rkulosou je uváděn .v opovržení nebo snižován v obec
ném mínění již pouhým sdělením tohoto onemocnění. 

K bodu 2. a). Pomluvou podle § 2' zákona o ochraně cti je uvedení 
nebo další sdělení skutečností, lkteré jsoll způsobilé někoho vydati 
v opoVTžení (třeba jen v užším kruhu, ke kterému patří), nebo snížiti 
v obeQném snížení (odůvodnění vládního návrhu tisk 830/1930, str. 20). 

23" 
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Jak ze znční zákona, tak z jeho odúvodnění je zřejmo, že o 
zda bylo projevem někomu ublíženo na cti, nerozhodují suble!<tiv,ni 
zory a pocity postiženého, -nýbrž že pro takový výklad je 
jediné hledisko objektivní. Mohou proto býti ublížením na cti jen 
snižující zptlsobem v zákoně o ochraně cti blíže vytčeným mravní 
notu postiženého v očích jeho spoluobčanú (srov. rozh. Č. 4738 Sb. n. 

Pro opačný výklad nelze nic dovozovati ze slova »někdo« v §§ 
2, 3 zákona o ch raně cti - jak činí zmateční stížnost -, neboť tím 
označen toliko postížený subjekt. 

Nepochybil proto nalézací soud, nepodrobil-li pozastavený 
rozboru i se subjektivního hlediska soukromého žalobce. 

K bodu 2. bl. Objektivníú,sudek o tom, že bylo někomu 
na cti, lze dovoditi podle všeobecných názorú spoluobčanů (srov. 
»obecného mínění« podle § 2 zák o ochraně cti), po případě 
zoru užších kruhů společenských,k nimž napadený náleží (srov. 
vodnění vládního návrhu). 

Zmateční ,stížnost vytýká napadenému rozsudku, že opominul 
žovati o t0111, zda byla >čest soukromého žalobce ohrožena s hICU,"K:V 

názoru těchto užších kruhů společenských, to je' v souzeném 
s hlediska názoru: panujícího ve společenském' kruhu »moderních 
techniky a obchodu«, k jejichž kruhu soukromý žalobce patří. Dovo
lávajíc se názoru těchto kruhů snaží se zmateční stížnost dovoditi, že 
v souzeném případě bylo soukromému žalobci ublíženo na cti, ježto 
uvedené kruhy hodnotí jednotlivce podle obchodní zdatností, to je podle 
toho, co dovede vydělati a jak dovede uplatniti svoje hmotné zájmy, že 
v pozastavenémčlwmku byly soukromému žalobci odepřeny tyto schop
nosti tím, že bylo o něm tvrzeno, že pracuje za nepřiměřený plat a že 
I11U chybí zdraví, které je klíčem k ,životnímu úspěchu. 

Zmateční stížnost však ani tu neobstojí. 
Na >názorech užších kruhů společenských lze založíti úsudek o způ,. 

schilosti projevu ohrozití čest někoho jen tenkráte, lze-li jimi doplniti 
názory panujícího obecného, mínění, s nimiž jsou v souladu, nikoli však 
tenkráte, odpomjí-li zásady, jimiž se řídí tytO' kruhy, všeobecnému pře" 
svědčení' převážné většiny spoluobčanů (rozh. ds. 4950 Sb. n. s.). 

Nahoře pod bodem L bylo dovozeno, že výklad článku, jak jej pro
vedl nelézaci soud, vyhovuje tomuto obecnému mínění. S ním však 
nelze uvésti v soul!ad názory, 0' nkhž tvrdí zmateční stÍ'žnost, že jimi 
j'e ovládána společnost »modernkh lidí techniky a ohchodu«. 

Nelze proto v souzeném případě ústidek a způsobilosti skutečností 
uvedených v pozastaveném čl'ánku vydati soukr0'mého, žalobce v opoc 
vržení ,nebo snížiti h,o v obecném míněni odůvodniti uVedenými názory 
společno·sti, k níž paMí s0'ukromý ža,lobc.e podle tvrzen' zmateční stíž
n0'sti, nýbrž jen obecným hledískem objektívním, jež bylo pod bodem L 
naznačeno. . 

Nepochybil proto nalézad soud, nezkoumal-li smysl článku i s hle
disek zmateční stižnosti požado,vaných (§281, Ns. 9 a) tr. ř.), ježto 
tato hlediska jsou v případě, o nějž jd.e, nezávažná pro výklad článku; 
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dále vytýkati nalézaCÍmu soudu, že neprovedl nabídnu~é d~ka~y 
'.. 4 tr. ř.) o tvrzených názorech užšího společ,enskeho. ru Ll 

, C1S.,. I. bee neboť podle uvedených právních hledisek ]e pa-
, za o , • b 1" (§ 781 po 

• . e 'íeh neprovedením nebyla obzalo a z cr~cena. - , '"-
~edsl ]tr. ř.). Byla proto zmateční stížnost ~ar1lllnuta ]~k? ,n~oClu~ 

. dl § 5 odst. 2 zákona čís. 3/1878 r. z. ve znem zakona 
po e , . , ,d' . 

56/1935 Sb. z. a n. již v neveře]nem zase anr. 

čís, 5987, 

'16 odst 1 zákona o nehraně cti stano"j přesnou věkovou 
paragra.." , t' 1 t . oprávněny vvko-.' odle let. Osoby mladší osmnac 1 e neJsou :. " 

hranl~l P lamě žalobní právo podle to\hoto zákona, třebas byly JInaK 
lIávah samos 
rozumově vyspělé. • 

(Rozh. ze dne 5. října 1937, Zrn 1 820/37.) 

N
· 's' I' S o II d uznal ]'ako s,nud zrušovaCÍ po ústním" líče,n í 

1 e] v y s .. ť t . k a tak tn 
,o zmateč.ní sHžnosti generální prokuratury na zas 1 II za on 

právem: k'h du v B ze d,ne 21. ledna 1937 a potvrzu·· 
Rozsudkem o resTIlO sou ,. '. Ch d " 

]'ícim jej rozsudkem kr"jskéh'O. jako odvolaclho ~,o§Udlu6 v dS! ~e zá~~ 
b• 1937 porušen byl zakan v ustanovem , ,o. ' .. 

6 rezna k . k te'č'ne' zmsu] I v ce-.: 08j1933 Sb z a n Oba rozsud y se J3 o zma ' . 
CIS. 1 ' ' ..., I\. dle '§ 2'59 čís 1 tr ř osvobozuJe 
lém ro.zsahu a obžal~vana : M' sepf~ pfestupek' pocÚe § i zák. Čí,s. 108/ 
od obzaloby vznesene n,a 1l1. .,' , 1936 B 
1933 Sb z a n, jehož se prý dopustila tnn, ze dne 1. srpn.a, ~ .. 
"rokem~' ~>Si'e 'sei eine feine Dame«, pronesenýr:n v l~nmc~:.m tonLl, 

~{dY vy,j,áván.ím v posměch, soukromé žalobkym na cÍl ubhzvla. 

Důvody: 

M advokátní úřednice v B., narozená dne 14. listopadu :919, po-
., 6 srn a 1936 u okresního soudu v B. soukromou zalo~u na 

dala dn: . . P S pro přestupek proti bezpečllostl cÍl podle zakona 
A., sou ,roml1lCl v., . h . ' dne 1 srpna 1935 v B. slovy: »Ach 

;~s'Ji~8~~~~~t;0~; ~;t av~~ ~fe~cie~~rn Dam'e him, ~o provedené.m ří,zen~ 
, b' I ' A k návrhu soukromé žalob kyne, zastoupene pravne 

byla o za ova;á~em' v B., rozsudkem okresního soudu v. B..ze dn~ 
~;. l~'d ~d;~937 uznána vinnou přestupkem :podle, § 1 ~ak. C1S. 108; 
19:33 Sb. z. a n., spáchaným 'oJ po;Jstaté zažalovanym vyrokem, a od-
souzena za to podle citovaného mlstazakona. . , 

. . ,b" lované z v' roku o vině bylo rozsudkem kra]skeho 
Odvola11l, ( za ,y" I 6 b' na 1937 zamítnuto jako ne-

jak? odv?I~ClhO soudu v Ch. Zo (ne . rez 

oduvodnene. . • d" dostatek 
Obžalovaná uplatňovala v provedení odvolám prC' eV~lm ne'r věku 

aktivní legitimace soukromé žalobdkY
l 

l1§ě, i~žt?l,tai~ nl~~Jf~~~ ke~. ez. a n. 
18 let a důsledkem toho nebyla po e za,.. . 
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oprávněna vykonávati sama žalo!mí právo. Krajský jako odvolací 
vzal sice za zjištěno, že soukromá žalobkyně neni ještě 18 let 
vyslovil názor, že podle § 16 zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n. mělo 
žalobní právo býti vykonáno jejím zákonným zástupcem, přes to 
neshledal námitku nedostatku aktivní legitimace soukromé "L dIC10KV! 

opráll'něnou, ježto podle jeho názoru ustanovení § 16, odst. 1 
čís. 108/1933 Sb. z. a n. nemá býti tak přísně vykládáno, že osobě 
18 let nepřísluší za žádných okolností právo podati vlastnim 
žalobu na základě zákona o ochraně cti, ze spiše je pouze sml'n," 
zda v konkretním případě má dotčená osoba faktiokou 
právo vykonávati. Dúsleclkem toho bylo by podle názoru VUVOlaClh, 
soudu, projevcného v jeho rozsudku, přiznatí právo k podání 
i nezletilé osobě (zřejmě pod 18 let), jen když její rozum je tak 
vyvinut, že jí lze bez obav výkon tohoto práva svěřiti. Řídě s'e, 
úvahami, dospěl odvolací soud k závěru, že M. přes to, že jí 
18 let, byla v souzeném případě oprávněna samostatně jako SOUklconlá 
žalobkyně vystupovati a že tudíž po zákonu vyžado'vaná obžaloba 
schází. 

Tento názor krajského soudu jako soudu odvolacího je však 
správný a výklad, jaký tento soud dává ustanovení § 16, odst. 1 
Č. 108/1933 Sb. z. a n., je právně pochybený. Znění § 16, odst. I 
zák. je zcela jasné. Toto místo zákona dává zcela přesný předpís o 
konu žalobniho práva osobou nezletílou a stanoví, že za osoby II~~~~::1 
než 18 let vykonává právo k žalobě jejich zákonný zástupce;'z ' 
znění zákona plyne zcela n~pochybně, že osoba mladší než 18 let 
může sama soukromou žafobu pro trestný čin podle zák. ,čís. 108/1 
Sb. z. a n. podati, nýbrž že toto právo může za ni vykonávati j'en 
zákonný zástupce. 

Správnosti tohoto názoru nasvědčuje nejen hned druhá věta odst. 1 
§ 16 cit. ~ák., podle níž v případě, když zákonného zástupce není, nebo 
za ostatmch tam uvedených předpokladů příslušný trestní soud 
stoli~e na žádost napadené osoby mllsí ustanoviti zástupce ad hoc, 
k~ery" Je pak '(roz. výlučn,ě) pov?lán" vykonávati za ni právo k žalobě, 
nybrz zejmena I obsah ,duvodove zpravy (tisk 830 poslaneoké sněmovny 
z roku 1930). Důvodová zpráva poukazuje totiž na str. 27 a 28 k tomu, 
že soukromá žaloba je oprávnění rázu vysoce o'sobního a že tu proto ne
lze."beze všeho užíti zásad občanského práva o zákonném zastoupení, že 
sl.lIse nu-tnol?okládatI za, roz~odné, má-li o'Právně~ý faktickou způso
bIlost vyk?n"avatI sve pravo, ze. pr?to pravo k podaní soukromé hloby . 
pro trestny cm pmlI bezpe,čnos'Í! ,cli nelze odpírati nezletilému rozumově 
tak vyvinutému, že mu výkon těchto práv lze bez obavy svěřiti, a že tu 
os'?o~a ve shodě s, někte~ými nověj:š&mi trestními zákony i osnovami P0'
kl,ada za. rozhodne do~aze11lroku o.~n;náctého. Z tOh': vysvítá, že pro 
zakonod~rce, byla ovsem rozhodu'jlcl otázka, do júké míry dovoluj'e 
rozumovy vyvOj nezlehleho, aby mu mohlo býti svěřeno lIdělené právo, 
leč z toho také vyplývá neméně zjevně, že zákonodárce neponechal ře
šení této otázky pro každý jednotlivý případ zkoumání a uvažování 
sou~~,. c,?ž b>: skutečně mělo v :ápětí" povážlivou újmu na právní jistotě 
v pnčme akhvlll leglhmace k zalobe, nýbrž 'Ž'e tuto otázku sám řešil 
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smyslu, že zmíněný vývoj a v souvislosti s tim způ~obil~st, k sa~ 
;~:~7~~:gl~~~~t~ vykonávání stíhacího práva v pří'padech trestnyeh čInu proh 
i) . cti předpokládá je'~ u osob starš!chn~ž 18 let.", , 

jasně dokazuje spravnost uvedoneho nazoru dalsl mlsto dů
zprávy kde se praví, že, když by ne zletilý za trvání tre,stního 

dosáhl o'smnáctého roku, jest oprávněn žalobní právo od té t o 
ob y samostatně vykonávati. 

Vše to poukazuje nepochybně k tomu, že zákon č. 108/1933 Sb. z. 
· stanoví v § 16, odst. 1, přesnou hranici věku podle let, tak že nelze 

~ěho žádným způsobem dovoditi názor odvolac,ím ~?ude:n v jeh? 
ř()~,~~~:k~,,~z:,~a;s~~tá~~v~~a~.~ný, jako by soud mohl v konkretmm p.n.pade, nehlede 

,; žalobce, přiznati mu podle vyvmuteho rozumu sa-
m{)st,ltny výkon žalobního práva i tehdy, když žalobce ještě nedosáhl 

roku svého věku. 
Jelikož M. ani v době podání soukromé žaloby, ani za celého řízení 

až do pravoplatného skončení trestní věci a zejména ani v době podání 
konečného návrhu na potrestání A. nedo'sáhla osmnáct~ho loku svého 
věku, nebyla, pk právě dov?zeno, podle § :6" odst., 1 :ak.c. 108/1933 

z. a n. oprávnena vykonavah samostatne zalobm pravo. 
Porušily proto jak okresní soud v B. tím, že rozsudkem ze dne 

· ledna 1937 uznal k návrhu soukromé žalobkyně M., které samo
statné vykonávání práva žalohního nepfí.slušelo, A. vinnou přestupken: 
pwti bezpečnosti cti podle § 1 zák. Č. 108/1933 Sb. z. a n., a krajsky 
jako odvolací soud tím, že přes to odvolání obžalované rozsudkem ~e 
dne 6. března 19'37 nevyhověl a rozslldek okresního soudu v B. ve vy
roku o vině potvrdil, zákon v ustanovení § 16, ods!. 1 zák. vč. 108/193"3 
Sb. z. a n. a zatížily své rozsudky zmatkem podle § 281, c. 9 c) tr. r. 

Jelikož jde o rozsudky odsuzující, utrpěla obžalovan~. Ilo.stupem obou 
soudů, porušujícím zákon, zřejmou újmu, kterou lze odcmlh pouze zma
teční stížností na záštitu zákona, které bylo proto podle §§ 33, 292 a 
479 tr. ř. vyhověno. 

Podo'tknuto budiž jen ještě, že na správnosti toho, co uvedeno, ne
mění nic okolnost, že M. st. jakožto poručnice a tím zákonný zástupce 
napadené M. ml. podala dne 30. ledna 1937 hledíc právě k ustanovení 
S 16 odst. 1 zákona o ochraně cti návrh na stíhání A. pro stejný trestný 
Čin, ~eboť stalo se tak v době, kdy již soud první stolice vynesl rozsudek 
k žalobě samostatně vznesené neoprávněnou M. ml. -

Došlo-li ovšem nyní k' zproštění obžalované jediné proto, že se 
nedostávalo návrhu účastníkova po zákonu 'požadovaného, bude podle 
§ 363, Č. 2' tr. ř. ,na nalézacím soudu, aby pokračoval v trestním řízení 
proti A. k návrhu M. st. jakožto zákonného zástupce napadené M. ml., 
při čemž bude ov'šem třeba, aby nalézací soud zkoumal předpoklad 
vytčený první větou 4. odstavce § 16 zákona o ochraně cti. 

čis. 5988. 

• Ke vzájemnému poměru činnost! uvedených v odst. 1 až 3 § 6, č. 2 
zákona na ochranu republiky s hlediska možnosti souběhu. 

V poměru subsidiarity ke skutkové podstatě zločinu vOi'enské zrady 
spáchané vyzvídánim podle § 6, č. 2, odst. 2 zákona na ochranu repub-
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Iiky může býti jen taková přípravná činnost ve smyslu § 6, č. 2, 
téhož zákona, která míří k onomu vyzvídání, a tedy jen takové 
a vejití ve styk s cizí mocí neb s cizími činiteli, které spadá 
před výzvědnou činností a připravuje ji, nikoli i následující 
činnost, směřující ke skutečnému vyzrazeni vojenského 
§ 6, č. 2, odst. 1 zákona. Taková činnost je suhsidárnl v 
ke skutkové podstatě zločinu podle § 6, Č. 2, odst. 1 a nikOli 
cit. zákona. 

(Rozll. ze dne 5. října 1937, Zrn II 441/37.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovad z"mít! zmateční 
obžallOvaného do rozsudku krajského soudu, jímž byl stěžovatel 
vinným zločinem vojenské zrady podle § 6, č. 2, a!. 2 zákona na 
republiky. 

Z důvodů: 

S hlediska zmatku· podl·e § 281, Č. 5 a 10 tr. ř., správné č. ll, 
liču.je zmateční stížno.st, že výzvědná činnostobžallOv"ného byla i 
rozsudkových, zjiště·ní' skončena jeho propu!štěním z vojny, tnd·íž v 
li93ó, takže trest obžalovaného n-eměl prý býti vyměřován podle 
zák. č. 1.30/1936 Sb. z. a n. ' 

Zmateční stížnosti je sice přisvědčiti v tom, že nalézací soud 
obžalovaného, spadající do doby pO' propuštění obžalovaného z voj 
mylně podřadil pojmu vyzvídání po rozumu § 6, Č. 2, a!. 2 
na ochr. Tep., neboť vyzvídáJním může býti jen taková 
směřuje a je zpŮ"sobiliá k t.omu, aby pachateli opatřila zn"lost tajem,stv 
(rozh:.č. 3903 Sb. n. s.). Takovou činnostobŽdlúvaný podle rn;'S1,rl·k<,c 

vých zjištěnI nevykonal v této' době. Je-li- však rozsudkem zj' 
obžalovaný byl ve zmíněné době v M. v ministerstvu války a že Hd'U'LO' 

listiny í v N. a O., pokud se týče v P. na vojenském veHtelství a v 
že podle vla,stnHro mláni vůči S. na,bí'zeli mu v T. za listiny velké 
něžíté částky a že vyjednával ještě s dvěma jinými státy a že UULdJU~, 
vaný byl přesně informován o cizozemské zpravodajs!ké instituci 
opodstatňují tato zjištěni rozsudku pInč hmotněprávní závěr, že 
lova!ný vešel po propuštění z vojny ve styk přímý nebo aspoň .. np"řilnú 
s cizí moCÍ, nebo při nejmenším s cizímil voj1enskými činiteli' pOl w,mnlU, 
§ 6, Č. 2, odst. 3 zák. na ochr. rep., a to za tím účelem, aby ",,,onY.' 

o něž jde, tedy sku,tečnosti, opatření a předměty, jež mají zllstati uta
jeny pro obranu republiky, vyzradil cizí moci. 

Napadený rozsudek je na omylu., pokud, předpokládaje- tU! nespráv.ně 
subsidiaritu po rozumu rozh. Č. 4660 Sb. n. s., má za ':0, že v souzeJ)ém 
případě nemůže jíti o reální souběh mezi zl06nem vyzvídání podle § 5, 
Č. 2, al. 2 cit. zák., spách"ným v letech 1934 a 1935, a zločin-em podle 
§ 6, Č. 2, al. 3 cH. zák., spáchaným i v roce 1936. V poměru subsidia
rHy ke skutkové podstatě zlo-činu vojenské zmdy, spáohané vyzvídáním 
po rozumu § 6, č. 2, al. 2 cit. zák., můž,e býti- jen taková přípravná čín
nost ve smyslu § 6, Č. 2, al. 3 cit. zák., která se odnáší k onomu vy-
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, . 'olčení a vejití ve styk s cizí moci 
I tedy přir~zene Jen :akov~ .sPd doby před výzvědnou činností 
s cizími Čl,~ltel!, kte~~k~t;" v~ak °následující přípravná činnost po 

tu,(Q činnost pnpravu.Je~it zák sloužící a odnášející se jako. v k?~
§ 6, c. _2, .. ~L 3 " __ '~avě skutečného vyzraze.ni vOJenskeno 
phpade JlZ Jen k~ pnP

I 
1 't a'k Taková přípravná činnost, 

un1U ~ 5 c 2 a. Cl. Z . k tk ,'. po roZ' . " , . '. b 'ď' í J'en v poměru ke s u OVe 

J
'de v souzeném připadě, Je sll Sl' Jarn

k 
I' I ,) Cl't zák 

Jl § 6 ' 2 al 1 a Ol o 1 a . '" . . 
~~,i"t,a-Ie zločinu: poc 'e, J c. " .. ' lného o "ímání' zmíněné otázky 

že naléz~d so~d, vycha::~Je "t~.;vu sp~d~jící do doby po pro: 
.. '",irl'"TllV podradll cmnost stezova ,,',, 'o" ,'činnostI , , ' . yzvldam mlsto pnpravne 
, _ ' z vojny, ?esprav

I 
ne

3 
P?Jkm~av ochr. rep. nebyl však stě'žovatel 

u § 6 c 2 a za . '" ., t t-- trestm rozum , ,J • ; 'h ehoť obě ustanovení ma~1 u ez . 
ve svych prave'c , n 

. 't' ovšem té" že se obžalovaný marně 
toho, co dovozen'§' 21Isv~all tr. ř., IT~boť obžalov"nÝ.P?kraČoval 

>nl!'V'U zmatkup~dl~,tění ~e své zl'Očinné činnosti, spadaJ'lcl pod po,-
rozsudkovyc zps h' až d o I i s to p a cl u 1936, 

§ 5, Č. 2, al. 3 :~k .. n~d~~ r /?ik. č. 130(1936 Sb. z. a n.,.)enž 
, bylo tre~t vymentl p 't § 1936 Bylo proto zmateční shzno.;t 

,-- sÍl dnem 23 kve na . 
nabyl ucmno d t 1 t f zamítnouti jako neodůvodněnou. 
podle § 288, o 's . r.. . 

čís. 5989. 

, , t tv na prečine uprchnutia pred 
Bol-Ii vinnlk odsúdeny pre ,ucba,s ens o z cudziny nevrátil a pd-

I 1 'bou a odvedeny ranec sa t " vojens mu s uz , . __ inníkovho trcba so zre e oOm na 
dbádza-Ii v úvahu p~em\ca111~tn~; 2 Ism ~) zákona čís. 193/1920 
ustanovenie poOsledneJ vety § __ 'bo s. efte žÍJ'e alebo kedy zomre!. 
Sb a n zistiť či uprclmuvsl ranec , . z. . , 

(Rozh. zo dňa 5. októbra 1937, Zm IV 491/37.) 

, ' -- . B C a manžel obžalovanej D., sa 
A., syn obzalovanych rodlcov .. ap' ., rezenčne' služby uprchne do 

rozhodol, že ,pred n~stupelmm tvoJ~~S\;b ~mvsle. Jeď došiel na adresu 
Amerťky; obzalova11l vledde 1 .o onl~~n~sti že' mMe nastúpiť cestu, dala 
A. anglický tekgram o' neJ ls~oť obž'olovaná D. sdelila jeho obsah 
obžalovaná C. telegrao~ ,p[e ~Zl, ~ . doparavil' po'tom svojho syna ihned' 
svojmu manželOVI A. za ovany. t' S 'cl p .. " e J' s + o I i C e u~nal 

'd -- A odcestoval do pns avU. u , , ' h ť na na raZle a .' ' . , . 'v tenstvom na prcčine uprc nu la 
obžalovaných B., c., D. vlD,nym16~lc~S 2 tl' zák § 44 odst. 3 zákona 
pred vojenskou službou 6o~j] a ~ ',~ úd' 'pro;iil obŽalované ž-eny C. 
č. 193/1,920 Sb. z. \~~'úc VV i~h azfs:enej čin:wsti nič, čím by bolo spá-
a D. obzaloby nespa J . alebo usmdňované 
chanie trestného činu A. dPOdPtorlova~etoc'nl'l sťaž~o'ť obž~lovaného !B.; 

N · , , , ú d O' mle o zrn'! ' --
a J v y s S 1 S , úradn a ; povinnosti však zrusll roz-

na základe §35, odst. 1 P?r. tnot;kZúcej ;~ .obžalovaného B., nariadii 
sudok vrchneh,o ~udu v. caskl ) aJ

me a ty'm poveri! vrchný súd. 
v rozsahu zrusema no ve po racova -
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Z d6vOdov: 

~ri preskúmanÍ veci z povinnosti úrad . . . 
podl a obsahu spisov postúpil vy' t., . nej spoznal najvyšší 
vaní spisy dňa 30. d'ecembra 1933 s:t ;rjUCI sud ca po skončenom 
20. júla 1935 podalo obžalobu do St nemku zastupitel'stvu, ktoré 
lobného senátu dňa 2. septembra rt9;~,le torej nariadil predseda 
, Uplynula t-edy medzi uveden' mi ' . 
cacla lehota jedného roku sta o y . SU§dcovskyml opatreniami 
Sb. z. a n., takže by vto~to n. ven a v 54, ?dsl. 1 zák. Č. 1 
premlčania činu ohžalovanéhopgp~e m~hla pnchádzať v úvahu 

~~d~!~~ j~~~t~r~~~~Ič;~~~n~oos~l~ t~ Ýf~vii; n~~~~ ~i~~ I' ~ň~ ~~~r~~t. 
zrejme nevrátil dosia!' ,,, ,? o y treba zistiť, či A 
dňa zomrel' zlje, a v pnpade, ked' hy bol zomr~1 . , 

Poneváč vrchn}. slúd helo okoln t' .' . 
nosť použitia príslušného ust os I, od zlstenla ktorých závisí 
mlčania, nezistil a naivyšší s ~~ov~ma tre~tllého z~kona v otázke 
por. nov. ieh zistiť nern6že Ut sam v dosledku zasady § 33 
por. nov. ' pos upoval najvyšší súd pod!'a § 35, 

čís. 5990. 

Přiměřené zmírnění rychlost' (§ 1 . 
a n.) je předepsáno a podl I h 06 vlad. nař. č. 203/1935 
místě a pred ním, nýbrž i za en&::v~ k ~ěci ~u~ neien na nelpř~,hl,'dnéJÍ 
volnou. ' o u se ndlc nepreSlVědč/, má 

«idič, kterého stíhá zavinění dl § . 
trestní zodpovědnosti poukazem po e 335 . tr~ ~k., nemůŽe se 

na spoluzavmem poškozeného 
(Rozh. ze dne 8. října 1937, Zm 'I 93/37.) • 

N e j v y Š š í s o u d jako d • . 
obžalovaného do rozsudk k s~~h zrusovau zamftl zmateční 
vinným přečinem proti be~pe~~~ste ? soudu, jímž byl stěžovatel 

I Zlvota podle § 335 tr. zák. 

Z důvodů: 

Vychází-Ii se ze skutkov' ch "'I" 
~ámitkám zmate,ční stížnosti třizn:iťoepnI, ro3'&!1dkových, nelze právním 
c. 81/1935 Sb. z a n mu í "d" lavnenl. Podle § 38 odst 2 zák 
vše • h' .' . s n IC motorového v 'dl ,,' ..' . 

,ce o Je s Jeho strany třeba k tom. . OZl a pnjlzdě splniti 
bezpe.čnost osob a majetku neb la oh u,. aby. vozIdlo ,~.t~le ovládal a aby 
lOSÍ! ]Izdy. Podle § 106 odst ~ I ,Joze~a, to se ty ··:a zejména i rych
v uzavřených osadách' ff '. va .. n~r. Č. 2'03/1935 Sb. z. a n "e 
§ 1?6,. odst. 4 téhož ~ařfz~~ín~ t~~::jv'yše ry:hl,:~tí ~5 km/hOd. P~d{e 
~trebl k zabránění nehody, voiidlo za t Zdu pr~m~rene zvolniti a, je~n 
mlstech a v prudkých záhybech ce t s oavlh, zejmena na nepřehledných 
cest, není-li přehledu na všech St vUbe:c, na křížovatkách a spojích' 

. ny s lany, nebo blíží-li se jiné vozidle: 
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též § 6 Uličního a jízdního řádu pro hlavni město Prahu). Že 
Sadové ulice do ulice Palackého je místem nepřehledným ve 
tohoto predpisu, zmatečni stižnost nepopírá, ale snaží se dovo
v tomto případě nebyl stěžovatel povinen zmírniti rychlost jízdy, 
mohl jeti rychlostí 35 km, poněvadž se nehoda stala nikoli na 

i.n,,,.tce. nýbrž po zatočení do ulice Palackého, nejméně IQ m v této 
je široká a přehledná, a kde auto stojící při levé straně ne

v rozhledu. 
stížnost přehlíži, že přiměřené zmírnění rychlosti je předepsáno 
povahy věci nutné nejen pro jízdu na nepřehledném mistě a .před 

ale i potom, dokud se řidič nepřesvědčí, že má cestu volnou. V sou
příp'adě bylo však zjištěno, že stěžovatel, zahýbaje z ulice Sa-

na levo (malým oblou1<'em) do ulice Palackého, spatřil před sebou 
12 m starého člověka, který asi 2 Y2 m za osobním autem stojí
levé straně ulice Palackého v jízdní dráze automobilu přecházel 

že auto stěžovatelem řízené by ho bylo minulo v ·nejlepším 
nr\Ua.u, na vzdálenost pouhých dvou kroků. Za této situace nesměl stě

;spoléhati na to, že, až doj-cde k onomu místu, překážka již po
nýbrž jako řidič auta byl povinen, aby jel velmi opatrně a aby i se 

strany učinil všechno, by předešel úrazu; obzvláště měl rychlost 
zmírniti tak, aby byl připraven na všechny možnosti a aby 

nlloa(le potřeby mohl vozidlo na nejkratší vzdálenost zastaviti. To 
stěžovatel podle zjištěni rozsudku neučinil, nýbrž pokračoval 

jízdě takovou rychlostí, ž1e, když se chodec v jízdní dráze obrátil d 

•.···•· .. ""CP.l se směrem k levému chodníku, ani stočením vozu do leva, ani 
zabrzděním nezabránil tomu, že chodec byl zasažen přeďkem 

. pak zadkem auta a byl velmi prudce sražen na dlažbu. Že k tomu při
spělo i chování poškozeného chodec, stěžovaťe:le neomlouvá, neboť na 
to bylo nutno pamatovati, když stěžovatel nepřiměřenou rychlostí 
3ú km/hod. malým obloukem zahnul do ulice Palackého a tam viděl 
přecházeti jízdní drlthu starého člověka, o němž nebylo zjištěno a ani 
stěžovatel netvrdil, že svým chováním dal najevo, že ví o blízkosti auta. 
To platí tím spíše, když stěžovatel, jak sám udal, ještě v poslední chvíli 
na vzdMenost 4 m dal znamení houkačkou. Právem proto nalézací soud 
shledal ve zjištěném jednání stěžovatelově nedbalost ve smyslu usta
novení § 335 tr. z. a jednu z příčin, které ve svém souhrnu vedly ke 
smrtelnému úrazu. Nezachoval-li podle toho stěžovatel sám všechny' 
potřebné opatrnosti a zavinil-li tím úraz, nemůŽ!e se odpovědnosti za 
vlastní nedbalost zprostiti poukazem k tomu, že úraz nutno přičítati 
i neopatrnosti usmrcen ého chodce. 

čis.5991. 

Kým v úvahu pricbádzajúce súdy nevyniesly odOvodnené usnesenia 
o svojej prlslušnosti a1ebo neprislušnosti a nedoručily ich zúčastneným 
stranám, nerozhodly cite platne o svojej prlslušnosti alebo neprisluš
nosti a nevznikol tedy ani žiaden rozpor o príslušnosť. 

(Rozh. zo dňa 9. októbra 1937, Nd IV 27/37.) 
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,N a} v y š š í s ú cl v trestnej veci proti A. a spol. re zloč' 
atd., nasledkom rozporu o príslušnosť medzi k . kP. In 
kraj'sk' . d T raJs ym sudom ym su ?m v. . po vypočutí generálneho prokurátora ' 
l1?m zasedaTI! s'enatu takto sa usniesoI: Snisy sa vraca>ú v . 
sudu v K. bez rozhodnutía o údajnom rozpore o príSlušnJos/

raJ 

D ó vod y: 

Proti A. a B. zavedené je u krajského súdu v K. trestné 
pre dvoJnasobný zločin krádeze pod!'a §§ 70 333 336 Č 1"3

J

l(laCO, Vl 

a § 49,. odst. 2, Č. 2 a 3 tr. nar., ktorý spol~čne ~páchal; '~d 3~~ 
v Ma~a::ku ~.Iednak v S. rovmko v Mad'arsku, a roti B Jo n: ~r~ dabl zlocm k;ádeze pod!'a tých istých ustan~vení kvat~im 
pachany V ~. V suvlslostl s tym v'edie ,sa trestné pokračov . 

a D. pre zlocm ukryvačstva pod!'a § 370 odst 1 t anIe 
myml aj ty' - j bdi' ,. r. Z., opďClwrl<' . m, ze nae o u I V K. veci pochádzalúce z krád ~. 
nych A. a B. v Mad'arsku. J eZI 

Krajský ,súd ,v K. po?t~lpil spisy krajskému súdu v T 
svoJu pnslusnost a krajSKy sud v T. sa prehlásil ti - ne~"I:'í sjl~~~~~ 
spisy krajskému súdu v K. vrátil. ez 

Na to krajský súd v K. predložil spi'S'y najvyššiemu 
nutllt o rozpore O' prislušnos,ť. 

Za toh?to stavu nemohol ešte najvyšší súd va veci ' 
t~1 n~~ je ~ste rozpor opríslušnosť, kým ešte žiaden zo súdov nn'ch"", 
j~c:c v nvahu nevymesol od6vodnené usnesenie o tom že . 

d
s u,snosť neuznáva a v d6sledku toho tiež ani nebolo rozh' d StvoJu 
oručené zúča tn . t ' 'onu le 'I 'd s cnym s ranai11, takže vlastne ešte žiaden z 

su ov p r a v o p I a tne o .. . I - . " ' . svojej nepns usnosh n"rozhodol Bol 
spisy vratene bez rozhodnutia. . y 

čís. 5992. 

Bylo-li rozsudkem nalézacího d př.ečin podle § 1 zálmna čís. 124/1sg~4 uSbrozhodnut'O o ~ O~ž~I'Obě 
mm. sprav čís 145/1933 Sb .' z. a n. ve ,.nem vylllái~ky 
němu zmatečnl stížnost bez 'o~i,~ n., Jestt oPdravným prostředkllltl 
čl n' b ~ u na o, z a rozhodoval senát 

. e n~ ne o - ježto se strany vzdaly účasti kmetů 'Odle 16 

j~'O z;;:č~~, neb~enpá!u~~I§en~l2 atrz~a .rak0zsu~ek kVaCfikUje§ žal~bní 
, ." r., J o prestupek. 

kOlio:;~~n~,~~~~~e~~~a~~JrsUZovati podle jeho !,'bsahu a smyslu, 

Navrhl-Ii soukromý žalob e ., - , 
o o~hraně cti s dOložkou,ž~ p~re~l~::~oz,:;~?~U ,podle ~, 1~ zák?na 
y mchž se má rozsudek uveřejniti, a neuČinif~~ ~~D1. ozn~~ ca~plsy, 
J~'O kd~by návrh ten vůbec učiněn neb lB' Je pos po,"att tak~ 
l>rtpustny výr'Ok podle uvedené stati zák~da. ez návrhu rakoveho nent 
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I. 

(Rozh. ze cine 12. října 1937, Zm II 4D8/37.) 

o.,,,,n'PI k odst. 1. rozb. Č. 2122, 2672, 2715, 3066 Sb. n. s. tr.; 
2 rozh. č. 1795, 2177, 3351, 3660 Sb. n. s. tr. 

e j v Y š š i s o u d jako soud zrušovací rozhodnuv o. zmatečních 
',_"o+,'cl1 soukromého žalobce a obžalovaného do rozsudku krajského 

jímž byl obžalovaný částečně uznán vinným přestupkem podle 
zákona č. 124/1924 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky Č. 145/1933 Sb. 
n. a částečně podle § 259, Č. 2 tr. ř. zpro,štěn obžaloby, vznesené 
pro přečin pomluvy podle § 2 zák.. Č. 108/19>33 Sb. z. a n., uvedl 

v důvodech: 

K námitkám obsaženým v odvodech obou stran podotýká se přede
po stránce formální: 

Rozsudkem nalézacího soudu bylo rozhodnuto o obžalobě vznesené 
přečin podle § 2 zak. o ochraně cti. Nejde tedy o přestupkovou věc 

rozumu § 16, ods!. 4 zák. Č. 124/1924 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky 
45/1933 Sb. z. a n. Na tom nic nemění, že se strany podle § 16, 

2 cit. zák. vzdaly účasti kmetů a že nalézací soud, postupuj'e podle 
tr. ř., kvalifikoval stíhaný čin, pokud jím byl obžalovaný uznán 

,,,I,,nv", 'ako přestupek zanedbání po'vinné péče podle § 4 cit. zák., a 
zm,I11<,ne překvalifikování nalézacím soudem nelze popříti, že před

hlavního přelíčení byl podle obsahu pravoplatné obžaloby 

řeč i n p'omluvy. 
Neprávem dolíčuje proto soukromý žalobce, že obžalovaný měl po
odvolání po rozumu § 16, odst. 4 cit. zák. a ni1wli zmateční stížnos!. 

Co se pak týče opravného prostředku soukromého žalobce, ohlásil 
,'pn'" zmateční stížnost a odvolání z výrolm o trestu a o podmíněném 

odsouzení, nehledíc k výroku O útratách, proti němuž je ovšem pří
pustná jen stížno,st (§ 392 tr. ř.). Pokud jde o osvobozující část roz
sudku, provedl soukromý žalobce opravný prostředek j-en jako odvolání, 

,vycházeje zřejmě z mylného názoru nahoIe jíž zmíněného, jehož po
chybenost jest obzvláště na bíle dni u zprošťující části rozsudku, je-Ii tu 
předmětem rozsudku i domnělý přečin a nikoli přestupek. 

Leč pees to je odvod obžalovaného na omylu, pokud zastává názor, 
že nutno zmate,ční stížnost soukromého žalobce zamítnouti jako nepro
vedenou a jeho odvolání v příčině výroku o vině jako nepřípustné. Nelze 
říci, že soukromý žalobce podal vědomě nesprávný prostředek opravný 
(rozh. Č. 4034 Sb. n. s.), nýbrž jde tu o nesprávné označení opravného 
prostř'edku následkem nesprávného právního názoru. Podle obsahu, 
směru a cíle domnělého provedení odvolání je také nepochybno, že 
soukromý žalobce hodlal provésti opravný prostředek napadající zpro", 
šťující výrok, tedy zmate,ční stížnost skutečně i včas opověděnou. Platí 
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tu. proto pod!e ustálené )udikatury zásada, že opravný 
byh posuzovan podle sveho obsahu a smyslu a nikoli 
ného označ'ení. - - -

Výrok ve smyslu § 12 zák. o ochraně cti odpadá, neboť 
žalobce navrhl sice příslušný výrok v obžalovacím spise, leč s 
kou, že časopisy (ohledně nichž má mu býti přiznáno právo k 
rozsudku) označí při hlavním přelíčení. Poněvadž se tak při 
přelíčení podle jediné směrodatného obsahu protokolu o hlavním 
čení n'estalo, je vycházeti z předpokladu, že tu návrhu po rOzumu 
zákona není. Bez návrhu žalobcova není však výrok podle § 12 
o ochraně cti přípustný. 

II. 

(Rozh. ze dne 13. října 1937, Zm II 356/37.) 

Právní zásadu uvedenou v odstavci prvém záhlaví předchozího 
hodnutí (1.) vyslovil nejvyšší soud i v tomto druhém rozhodnutí a 
znamenal k tomu 

v důvodech: 

. K vývodům odvodu obžalovaných nutno především po,,:!ol:knoul:i, 
Je nesprávné jejich stanovisko, jako by v sou1!eném . 
p;,stným opravným prostředkem jen odvolání p'0 rozumu § Hi, 
zak. c. 124/1924 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky č. 145/1933 Sb. z. a 
a nikoli zmateční stížnost. Rozhodnutí soudu zrušovacího odvodem 
lovaná vyslovují sice, že i takový rozsudek pětičlenného kmetského 
n~tu, )ímž byl obžalovaný odsouzen, je~v pro přestupek pOdl'e: § 4 
zak., Je napadati co do vmy zmateč'lll stIzností a nikoliv odvoláním 
něvadž opravné řízení zmíněným ustanovením (dříve § 28, odst. 4' 
č. 124/1924 Sb. z. a n. v původním znění) nebylo upravenO' podle 
sahu rozsudku tím kterým soudem vyneseného, nýbrž podle 
senittu, před k!crým byla věc v prvé stO'lici projednána; leč v SOllze:oen 
případě jde o rozsudek, jehož předmětem jsou domnělé pře č 
dle ~§ 1-;-3 zák. č. :08/1933' Sb. z. a n. a jenž byl vynesen 
senatem Jen proto, ze se strany souhlasně zřekly účasti kmetů (§ 
odst. 2 zák. č. 124/1924 Sb. z. a n. ve znění vyhl. č. 145/1933 Sb. z. a 
Z.e znění odst. 2 a 4 cit. zák. vyplývá jasně, ž'e takové vzdání se . 
11IC na úpravě opravného řízení a že zejména nemůže býti důvodem 
použití odstavce čtvrtého, jehož předpis je výlučně omezen na 
sudky ve věcech p ř c s tup k o v Ý c h«. 

čís. 5993. 

, ŠOfér z povolania vykonáva }}svoje povolanie,,"(§ 310, odst. 2 
zak.) i vtedy, keď - trebárs len z ochoty - prevezme na žiadosť' 
lého majitel'a auta riadenie jeho vozu. 

(Rozh. zo dňa 12. októbra 1937, Zm III 476/37.) 
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Obžalovaný, skúšaný šo~ér z ~ovolania, sám trocha podnap!lý, 
v noci na žiadosť oplleho ma]Itel'a auta nade11le Jeho vozu. lSlel 
neprimerane vel'kou rychlosfou, majúc rozžaté len jedno svetlo 

.oe,.va,,'c výstražné znamenie, po nesprávnej strane cesty tak ne
sa srazil s protiidúdm cyklistom a spósobil mu poranenia, 

sa hojily šesť týždňov. O b a s údy u i ž š í c h s tol í c kvalifi
trestný čin obžalovaného ako prečin ťažkého poškodenia tel a 

i.n"ouct,osti podl'a § 310, odst. 2 tr. zák. 
N a j v y Š š; s ú d zmatočnú sťažnosť obžalovaného zčasti odmietol 

zčasti zamietol. 
Z d6vodov: 

Zmatok pod!'a § 385, č. 1 b) tr. p. uplatňuje sfažovatel' námietkou, . 
vi'edol auto len z ochoty na požiadanie opilého majitel'a auta, a že 

neriadil auto vo výkone svojho povolania, takže kvalifikácia podl'a 
odst. 2 tr. z. nie jesprávna. Námietka neobstojí. Obžalovaný je 

"""'Am Z povolania a majitel' auta poveril ho riadenim auta, poneváč 
že riadenie auta je jeho povolaním, tedy zrejme nielen preto, že 

preukázal sl<iú:škou sp6sobilosf riadiť "uto, ale hlavne pre!?, 
e šoférem z povolania. Obžalovaný tedy v tomto pn-

pri ' auta vykonával svoje povolanie. Pri tom nezáleží na 
či obžalovaný prevzal riadenie auta z ochoty. 

čis.5994. 

Do nařízeni vydaného podle § 11, odst. 3 tiskové novely (zák. 
čís. 124/1924 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky min. sprav. čís. 145/1933 
Sb. z. a n.) není řádného opravného prostředku. 

Předmětem sankce § 11, odst. 3 tiskové novely může býti jen tisko
pis v němž byla uveřejněna zpráva, pro niž došlo k trestnímu řízení a 
k ;ozhodnuti o ručenl ve smyslu § 10 cit. zákona. 

Totožnost tiskópisu není však rušena pouhou změnou jeho označení. 
Otázku, zda jde o týž tiskopis, jest i v případech § 9, odst. 3 a § 11, 
odst. 4 tisk. nov. řešiti obdobně podle § 14, odst. 3 tisk. nov. a § 34, 
čís. 3 zákona na ochl". rep. 

(Rozh. ze dne 13. října 1937, Zm II 321/37.) 

Srovnej rozh. čís. 2669', 3528 Sb. n. s. tr. 

N e j v y Š š i s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
obžalovaných A. a B. do rozsudku krajského soudu, jímž byli stěžo
vatelé uznáni vinnými přečinem podle § 9, odst. 3 zákO'na č. 124/1924 
Sb. z. a n. ve znění vyhlášky č. 145/1933 Sb. z .. a n. 

Důvody: 

Zmateční stížnosti uplatňující číselně důvody zmatečnosti podle 
čís. 9 b) a 10 § 281 tr. ř. - správně jen čís. 9 a) - nelze přiznati 
oprávněnÍ. 
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:ok~? jde o obžalovaného A.) domáhá se stížnost _ _ 
leneho cInu na podkladě námitky že v době kd t t bez~:estnosh 
val podl'e zjištění periodický tiskopis »M«' ne6y' en ?/tezov~tel 
soudní zákaz, aby jeho vydávání bylo ~;stavenlo je~e~oV, pravní 
o'lwmu. nařízení stížnost. Stěžovalel uplatň'l1ie že j~ ml!' podal 
~tavany rozsudkem, že do nařízení vydaného' p'od1e § 11 Y ly 
CIS 124/1924 Sb . . " o st. 3 
vo • • z. a n. ve znenl vyhlášky ministerstva S11'CO,,""1 

Ctl~; 145/1933 Sb. z. a n. není vůbec přípustn)" o'pravny' 
s Izn08tl. . 

je správné, že stěžovatel podal proti usnesení kra'ského 
dne ,9: n]na 1936, ~teré m~. bylo doručeno 2'0. říina 1 d36 stíž 
29 .. r:Ina 1936. Nez do nanze111 vydaného podle §' 11 od' n?st 
ne111 radneho opravného p' rostředku nebo!' anI' t t 'k' st. 3 CIt. . .. . ,o o za onne ustanlOlPP; 
a.nl pne, us~anovení zákona, o který jde, nepřiznává osobám 
tnll dotcenY~TI opra~né prostředky a jeho přípustnost nelze 
z ustanovelll trest~!ho radu. Právem odmítl proto vrchní souuvd". JUIT1 

Ir~topad~. 1936 strznost nahoře uvedenou iako nepří ustnou 
kum nanzenr!TI posti~eným zbývá proto i~" možnosf instanČ 'h 
stupu podle § 15 tr. r., který nemá odkladného "Ibnku Ostat ~I o 
clal vrchní soud ani s tohoto hlediska du'vodu k' k ... ne , za raeem. 
st)e tud/ž právní st~novisko, o ~teré opírá stižnost beztrestnost ' .• 
. ezovate e A., mylne. Ustanovemm § 12, odst. 3 zá'kona o . 
J~ upravena j~dll1e a.výhradně přípustnost opravných prostředků 
~o rozhodnutI soudmho, kterým bylo uloženo zúčastněným osobám 
POdl~ §§10 vl~stmku a vydavatelI penodíckého tiskopisu) l' UČe ~t 
~my~ u .. 10 tIsk. no/ely, je~n~l.k. i d? i,iných částí r o z s u d kun I 
I teryml JIm bylo ~IOZe!,O zm~nene rucem. Dovozuje tudíž stížnosť 
10:? ustanovelll zrejme nepravem přípustnost opravných prostředk~ 
nanzellI ve smyslu § 11, odst. 3 nov. u 

v Zmateční stížnost se sama ai1I nepokouší o ;:"íf v t 
predpoklady nařízení ze dne 9. října 1936 Fe f~tii u~et UtybtYlYtLd'h,wrme 
zení zvlášt" 'kl d ,. , ra res nI o 

, . e na a y pravllIho zastoupeni soukromého žalobce za 
zaplacem bylo v rozsudku vysloveno podle C 10 ti k ' 
čení stě' o . tl' k . '" s . nov. z r. 1 

z va e e ]a o vlastlllka a vydavatele periodického éa"ol',isu,] 
~7~;' nebyly z.apla,ceny do 15 dnů od právní moci rozhodnutí o 

P
isu h ťOlukbr~mleho z~lobce, abJ bylo nařízeno zastavení vydávání 

, y o za ovanemu dorucen k vyj'áď'" , 
jádřil v dané lhůt' P" d' , d rem, anIz se obzalovaný vy-

. e. npa ny prO' poklad obžalovaného ~ o, , 

~;~~~;~~ nj~ř::e].I~;l S~Uy~~y.;'erio~icl k
d
ý tisk~Pkis vydávati až ~i~ev~~ť~~í P:~~ 

"h' TI vy {a em za onne sl{lltkové podstat d I 
~~d~' vydá~ání pedodlckého tiskopisu, jehož vydávání bylo zastL:n~«-
23 z omyem pravním, a nemilže proto stěžovatele zbaviti vin (§§ 3' 

b~ tlr. z.); je proto zmateční stížnost, pokud na~adá vy' rok oK' .. '. 
n za ovaneho A.J bezdůvodná. I, SllZU]lCr 

. " Ohle~ně obžalovaného B. uplatňuje stížnost, že perio<lick' tisko is 
je)Z. vydaval tento obžalovaný, není totožný s tiskopise . h" ~. ' 
~~n~p~~:ozl,~!~~Tg: ~~~;e 3 s(§~ 1: ~~~~. ~\n~~~ti nl~~f.';~.~~ 9~~.~~alv~ř:= 
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Usnesenim krajského soudu, o němž byla nahoře zmínka, jakož 
dalším usnesením téhož soudu ze 17. listopadu 1936 bylo ovšem na

aby bylo až do splnění povinnosti nahraditi soukromým žalob
útraty trestního řízení zastaveno vydávání periodického tiskopisu 
Obžalovaný B. vydal pak v době v rozsudku uvedené, tedy po 
zmíněných solidních nařízení, periodický tiskopis nesoucí titul 

(pOZll. red.: poněkud pozměněný). 

předmětem sankce § 11, odst. 3 tisk. [lOV. může býti arci jen l,ýž 
v němž byla uve,řejněna zpráva, pro kterou došlo k trestnímu 

rozhodnutí o ručení ve smyslu § 10 cit. zák. jen na toho, kdo 
týž časopis i po zastavení jeho vydáváni, se vztahuje trestní 

,,,II"" § 9, odst. 3 (§ 11, odst. 4) tisk. nov. Pouhá změna titulu tisko
není však tak závažná, že je tím dotčena totožnost tiskopisu, jak 

zřejmo již z ustanovení § 10 zák. o tisku. je-li tiskopis vydáván dále 
pod jiným označením, jest i v případě § 9, odst. 3 a § ll, odst. 4 tisk. 
nov. postupovati podle obdoby § 14, odst. 3 téže novely a § 34, č. 3 zák. 
ha ochr. rep. (S t e i n e r, Schutz der Ehre k § 7 a 9 nov., str. 125 a 126). 

Rozsudek zjišťUje z doznání samého stěžovatele, že vydával, když 
bylo soudem zastaveno vydávání periodického ,tiskopisll »M.«, podle 
usnesení župní rady časopis dáre' pod označením »Mn.«, že tiskopis byl 
veden v témže duchu, že jeho úprava, forma; redakce i administrace, 
a šekový ú~et u banky zůst"ly stejné jako dříve. Těmito skutečnostmi 
je logicky opodstatněno zjištění rozsudku, že bvl změněn pouze titul 
tiskopisu, a že se obžalovaný vydáváním tiskopisu pod novým (náhrad
ním) označením snažil obcházeti zákaz dalšího vydávání periodického 
tiskopisu »M.«; je tedy správně oduvodněn rozsudkový závěr, že obža
lovaný vydával dále periodický tiskopis, jehož vydávání bylo zastaveno. 
Stížnost, nepopirající vědomí obžalovaného o soudním nařízení, aby 
další vydávání periodického tiskopisu »M.« bylo zastaveno, jehož zjiš
tění je obsaženo v předpokladu rozsudku, že účElem vydáváni »Mn.« 
obžalovaným bylo obcházení řečeného zákazu - nevychází ve svých 
vývodech, jimiž je napadán závěr o totožnosti tiskopisu, z e s o uhr n u 
hořejších zjištění, nýbrž omezuje se na popření věcné správnosti a pře
svědčivosti jednotlivých zjištění. Neprovádí tak dovolaný zmatek hmot
něprávní po zákonu (§ 288, odst. 2, Č. 3 tr. L). Okolnost jí zdůrazňovaná, 
že vydávání »Mn.« bylo ohlášeno zvláště úřadu bezpečnosti, není směro
datná pro úsudek o totožnosti tiskopisu vzhledem k zmíněnému již 
předpisu § 10 zákona o tisku. Pokud pak stížnost dovozuje dále, že ·š:lo 
o tiskopis rozdílný od tiskopisu »M.«, poukazem na okolnost, že bylo 
zvláště a nově žádáno o povolení používání novinových známek, dovo
lává s'e skutečnosti rozsudkem nezjištěné. Mimo to je okolnost, že bylo 
obžalovaným znovu žádáno u poštovní správy o povolení sazebních a 
dopravních výhod, pro závěr o to·ložnosti tiskopisu nerozhodná, takže 
není třeba přihlížeti k této okolnosti ani s hlediska zmatku podle č 5 
§ 281 tr. ř. 

Trestul rozhodnuti XIX. 
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čís. 5995. 

Přečinu zlehčování podle § 21 zákona oroti . • ,. ' 
~921, Sb. z. a 0.) se dopoušti i ten kdo úda' ~ekale SOU~eZljČ. 
Jedne osobě, třebas důvěrně.' Je m uvedene uClní i 

(Rozh. ze dne ,13. října 1937, Zrn II 450/37.) 

. Obžalovaný, bývalý zaměstnanec v podniku soukroméh ilrmy ~., napsal po svém propuštění ze služeb firmy bance o 
Ir~a : v obchodním spojení, požívajíe od ní úvěru do i s 

v zahlaVI jako »přísně důvěrny'« V tomto 'd' ,p s Ozrlačéf že po ' . opise oznamoval 
s ·edn~e~.;~~~hOdu s firn;ou ~; hodlá ~.stoupití do obchodnV'íuh'oóal,ov'ln 
fi)my M pJ. J

t 
expone~tu, a zadal tucllz o mformaci o nynějším 

.. . fl om ,uvedl, ze podle doslechu nejsou u fir M ", 
~ Pta~~uf" což .P~~ bude míti vliv na další její pOdniká::? a . urelte 
ze res lil man cm Komise již delši dobu v šetřu' , ' 

~~~I:ž~~~ ~~mpíL ~i~~~eIMPříslubšné bankO~?í .fil!~lktia:i~~il' ihn~d 
., a y se' na mlstě samem • . cl "I 

pra~dy: n,: náznacích obžalovaného v jeho dop'ise ptr;~~ecI, co 
vany fIrme ~, pís~mně omluvil uznávaje, že obs~h d~ ~~I se 

~~~C:u.b~la ~~s;e;~ef~eg,:~di~tnaal ožbe. sle jím'hdopustil e~en~u"á'l"'n'ě"",en( 
• " d za ovane o vInny' m přečl'n 
covalil po le § 27 zákon« Č. 111/1927Sb. z, a n, 'em 

ob
' NI e J v 'f

h
š š í s o u cl j«ko soud zrušovací za ovane o. zamítl zmateční 

Z důvodů: 

Zmateční stížnost se dovolává číseln" dU'vo,do 
§ 281 Č 9) b "- u zmatečnosti 
' dí ,. a a ) tr. ř.; vpravdě uplatňuje toliko důvod zmatečinolsti 
po e § 281, Č. 9 a) tr. ř. Nelze jí však přisvědčiti 

S hlediska zmatku č 9 a) § 281 t' ,,' 
devším, že dopis ze d~e 10 listo r. r. vytyka zm~teční stížnos!. pře
o firmě M., velkoobchod v N banP,adu 1 93~, Ktery zaslal stěžovatel 
úč!"lem soutěže, nýbrž toliko ~~ úče~:mX;ístl!a!Ce ; O., nebyl, psán za 
sVltá i ze záhla 'd' k' . am In O'lmace, co'z prý, vy
Leč zmateční st~~no~i'~~' r;~7cti obsahuj~ poznán;ku, »p!ísně důvěrné,«; 
závazného předpisu § 28t odst 2uvedeny ?motn.:pravm zmatek podle 
roz~udkových zjištění, PO~íjejíc' C~I~~}' \, r., tot~z na pokladě. souhr~u 
zaClm soudem zjištěného jako' i "'tJ, o, sah ,,;avadneho 'dopISU nale
ve službách soukromého Žalob~e ~jl~ent, ze stez?yatel, který ~yI4říví' 
podntk, což se také uskutečnilo ~d~nŽze:fo pro~u~ttl, hOdlal Z,:I02;ltt noty 
zovatel účetním. Okolnost že zrn' , ,~po. ntku v P., v nemzje ste
důvěrný, n~mění na tom nic, poně~~~?)ři~6l~í ~~l o>~n~čen jako přís~ě 
mezI podnikem soukromého žalohce lb, v u,v ,.h~, to hko pomer 
zaslal, a nikoli -poměr mezi pod 'k a anl~ou, ~tere, stezovatcl dopis 
osobami. m em sou rorneho zalobce a jinymi 

POkud namítá zmateční stížnost d 'I' '. , ' 
sobilý poškodití podnik soukroméh " al eb, ze ~v~d~ny dopiS není zpil-

, o za o ce, preztra, ze z celého obsahů 

/ 
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dopisu, který nutno posuzovati v jeho vnitřní souvislosti, plyne 
že údaje v dopisu byly způsobilé poškoditi podnik soukromého 

a že stěžovatel zaslal dopis ten bance při nejmenším v tom 
,; llrny'''u, aby byla o.třesena schopnost úvěru soukromého žalobce a aby 

posice podniku soukromého žalobce v soutěži zeslabena. 
'1',,"111-11 stěžovatel, ,který byl zaměstnán u firmy M. a znal její poměry, 

zaslaném b«nce, se kterou soukromý žalobce byl v obchodním 
sp'Ojem, maje u nf úvěr, okolnosti, jak rozsudkem byly zjištěny, je na, 

že toto jednání stěžovatelovo bylo způsobilé ohroziti úvěr sou
kromého žalobce. Nelze přehlédnouti, že téměř každý obchodník a pod
nikatel až na nepatrné výjimky je nucen spoléhati na úvěr. Ztěžuje-li se 
neb podkopává-Ii se podnikateli úvěr, zeslabuje se tím samozřejmě jeho 
posice v poměru soutěžitelském, an je pak nucen opatřovati si úvěr za 
podmínek po případě nepříznivých. Mimochodem se podotyká, že stě
žovatel v dopise ze dne 16. června 1937, psaném soukromému žalobci, 
přiznal výslovně, že obsah jeho dopisu ze dne 10. listopadu 1936 je 
částečně nepravdivý a že se na podkladě mylných informací dopustil 
eventuálního přestupku. 

Zmateční stížnost naniítá konečně, že schází tu znak skutko.vé pod
staty přečinu zlehčování, totiž rozšiřováni údajů. Rozsudkový výrok 
uvádí, že stěžovatel rozšiřovalo poměrech podniku soukromého žalobce 
údaje, o nichž věděl, že jsou nepravdivé a způsobilé tento podnik po
škoditi. Lze připustiti, že pojem rozšiřování není tu opodstatněn; než tím' 
není stěžovatel ve svých právech nijak zkrácen, poněvadž ze zjištěného 
stavu věci je jasné, že stěžovatel zmíněné údaje učinil; vyžadujeť se 
k naplnění skutkové podstaty zlehčování podle § 27 zák. Č. 111/1927 
Sb. z. a n., aby bylo dokázáno, že objektivně nepravdivé údaje o po
měrech podniku a způsobilé podnik ten poškoditi, byly pachatelem 
buď t o u čin ě n y n e bor o z šiř o v á n y. Zákon vyjadřuje, se 
tudíž alternativně a z protikladu rozšiřování a učinění vysvítá, že _?ta:čÍ, 
byly-li údaje učiněny i len vůči jednotlivci. Je proto zasláním: závadriého 
dopisu jmenované bance kryta zákonná náležito'st učinění údajů. Za vy
líčeného stavu věci nelze mluviti o důvodu zmatečnosti podle č. 9 aj 
§ 281 tr. ř. 

čís. 5996 .. 

»Právnou ujmou« v smysle § 391 tr. zák. netreba rozumeť výlučl\C 
hnmtnú ujmu alebo majetkovú škodu; právna ujma je tu aj vtedy, keď 
sa padelaním alebo ialšovaním verejnej listiny zhoršilo postavenie po-
škodeného v bársakom smere. ' 

Právnu ujmu v tomto smysle utrpel štát i exekút, vyhotovil-Ii právny 
zástupea vymáhajúcej strany sám exempláre súdneho usnesenia povo
fujúceho exekúciu, dal ich opatriť súdnym razltkom, sám leh však pod
pisal namiesto súdneho úradnika a predložil Ich potom exekučnému 
súdu, ktorý na základe nich predčasne nariadil výkon exekúeie. 

(Rozh. zo dňa 13. októbra 1937, Zrn 111 233/37.) 
2" 

L_, 
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, Ob.žalovaný Dr. A, zastupoval ako substítút právneho 
maha)uce] stra~y M. v exekučnej vecí proti povinnej strane N. Cxekllwc 
pO~O~11 Okresn'y sud v B. a zaslal spIsy okresnému súdu v Š. k 
exekucle. ~ed sa Dr. ,A: dostavIl k okresnému súdu v Š., aby 
n?val pn vy~one exe~ucle, bolo zlstené, že príslušné spisy od O"Kn',"", 
sudu v B. este nedosl,Y. P:reto sa .obžalovaný vrátíl k okresnému 
v s.. a ~redst,lera]uc s?dne] kancelarske] ~omocnici, že ho k nej 
v~duCI urad,nrk kancelarskeho oddelema tym c1el'om, aby mu 
kuclu povol u]~c~ho usne"cnia, ktoré v dvoch exemplároch sám on'dl,,; 
opatnla povol U]IUClm rantkom a razítkom príslušného sudcu 
vyh?vela: a žiadal íného úradníka, aby tieto usnesenia podpí;al v 
pem ~educeho oddelenra. Poneváč o,nen úradník tejto ži<tdosli nevVlho,io 
podplsal obžalovaný Dr. A. lisUny sám menom, resp. značkou 
oddelema. Takto zhotovené exempláre súdneho usneseni a 
poto~ obžalovaný uokresného súdu vŠ., ktoTý na ieh základe nff'"i"A~ 
exekuc~u. P~avé exempláre exekúciu povol'ujúceho usnesenia 
okresneho sudu v B. k okresnému súdu v Š, teprv po výkone 
S u.d p rve I s t o II c e uznal obžalovaného vinným 'd~~~jllá;l~b~~; 
zl?crnom padelania verejnej listiny podl'a § 391 tr. zák. O 
s u d potvrdIl rozsudok súdu prvej stolice a pokial' ide o 
vzn~kla pre štát právna ujma, uviedol v dóvodoch: Tým, že oUL,"'Uval1\ 
s~o]mocne dal opatriť exekučné žiadosti povol'ovacím razítkom a 
'z~tkom. sudcu a pripojil meno, resp. značku vedúceho úradníka 
larskeho oddelenia, osvojil si ~rávo, ktoré prislúcha výhrad ne štátu, 
dať overovať vyhotovema sudnych usnesení súdnymi orgánmi. 
nr~len .rr;ohla vzís~, ale s.kutočne vzišla ujma na uvedenom IdE:áhlorn 
prave stat~ a nema preto pre posúdenie viny obžalovaného vvzn.,m 
okolnosť, ze vyhotovenra obžalovaným zriadené materiálne 
sily s usnesením s'Údu. 

Na j vy Š š í s ú d zmatočnú sťažllosť obžalovaného čiastočne 
mietol, čiastočne odmieto!. 

Z dóvodov: 

. ~.odóvod:,ení z,;,ii!očnej sťažnosti, založenej na § 385, Č. 1 a) tr. p ... 
pnpusťa sťazovalel, ze bola ním vyhotovená verejná listina .'. 
čo ~o formy, namleta však, že jeho čin nenaplňuje skutkovú .... 
zl.očmu podla~ ~91 tr. zák., lebo chýba vraj skutkový znak trest-
neho ČInU, t?hz, ze by z ]~ho ]ednania bola vznikla alebo mohla vzniknúť . 
nrekomu pravna n]ma. NalTlIetka táto je bezpodstatná, 

Pn? právnou ujmou v smysle § 391 tr. Z. netreba rozumeť výlučne 
hmntnu u]n:u alebo ma]etkovu sKodu; právna ujma je tu aj vtedy ked' 
~a pad~lanrm ~le.bo falšovaním verejnej listiny zhorši'o postaveni~ po
skodeneho v barsaikom smere. 

Vzn!k právnej ujl1ly pr.~ štát dovodil vrchný súd v od6vodnenf n~
padn,:teho rozsudku a stacI v tom bode naň pOl1kázať. Konaním obža
lov~eho nastala v~il'k pr,ávn~ ujma pre štát - hl'adiac na zislený skut
kovy stav - hned a] tym, ze boly okresným súdom vŠ., ako súdom 
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skutočne použité obžalovaným samým zhotovené nepravé 
usnesenia o'kresného súdu vB., povnľujúceho exekúciu, 

',;"I'om jej orevedenia, pri čom okresný súd v Š., resp. výkonný orgán 
súdú, nemohol bez vad n o u ve rej n o u I i s t i n o u voči 

xekvovanej strane dokázať svoje oprávnenie k tomuto nariadenému, 
~esp. prevádzanému úradnému úkonu. 

Napokon prichádza v úvahu aj možnosť právnej ujmy u exekútov, 
exekúcia bola prevedená na základe lalošnej listiny predčasne a 

exekúti museli strpeť preveuenie exekúcie už skór, než by mohla 
podl'a práva skutočne prevedená, ČO mohlo mať za následok rozne 

ujmy pre nich. . 
Sú preto mylné a bezpodstatné námietky, ktoré v tomto smere činí 

sťažo'vateľ, prevádzajlÚlc podYa zákona ,zmatočnú sťažnns:ť, naj-ma, že 
táto náležitosť skutkovej podstaty v súdenom prípade nie je splnená, 
keď padelané listiny zodpovedaly obsahove pravej listine, že ujma musí 

hmotná a že nestačí, aby niekomu vznikla z činu ujma s hl'adiska 
ktného. 

čis.5997. 

K naplněni skutkové podstaty zločínu porušení domáciho pokoje se 
nevyžaduje, aby majitel domu nebo osoba, která s bytEmt nakládá, vydala 
předem zákaz vstupu do domu nebo do bytu. 

Bezprávnost činu podle § 330 tr. zák. ie dána již tím, že pachatelé, 
nepostupujlce zákonnými prostředky, svémocně rušl držbu vlastníka 
nebo držitele nemovitosti a jeho právo na pokojné a nerušené jejl užl
váni. 

Po subjektívní stránce rozhoduje toliko, zda si je pachatel vědom 
toho, že způsob, kterým vniká do bytu jiného, je bezprávný. 

(Rozh. ze dne 13. října 1931, Zm IV 535/31.) 

Vlastník domu dal v něm představenstvu niiboženské obce k dispo
sici jednu místnost pro- zasedání rozhodčího soudu. Představenstvo vě
douc, že se nepovolané osoby chystají rušiti jednání rozhodčího soudu, 
uložilo několika členům obce, mezi nimi i M. a N., aby střežili vchod 
do místnosti a nikoho dovnitř nepouštěli. M. a N. zavřeli i vrata vedoucí 
z ulice do, dvora domu a zajistili je závorou. Obžalovaní A., B., C., kteří 
neměli v domě co činiti, přišli ke vratům a ž;\}dali, aby byli vpuštěni. 
Když nebylo jejich žádosti vyhověno, otevřeli vrata násílím, vnikli na 
dvůr a odtamtud -do místno-sti, v níž zasedal rozhodčí soud, a znemožnili 
další jeho jednání. S o udp r v é s t o I i c e zprostil obžalované A., 
B., C. obžaloby s odůvodně-ním, že v domě bydlelo v době jednání roz
hodčího soudu několik nájemníků a že tedy ani rozhodčí soud, ani 
pfedstavenstvo náboženské obce nebylo oprávněno jednostranně naklá
dati se vchodem do domu. O d vol a C í s o II d uznal všechny tři ob
žalované vinnými zločinem porušení domácího pokoje podle §§ 70, 330, 
331, čís. 2 tr. zák. 

N e i vy š Š í s o II d zmateční stížnosti obžalovaných zčásti odmítl, 
zčásti zamítl. 
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Z důvodů: 

Po p~·ávu.} důvodu "matečnosti podle § 385 čís I a) t ' 
zmatečnt shznost námítkou, že by mohlo o ' č' L{: n. 'rn"o ... 

kdyby m~jítel do:"u zakázal vstup do domu, a že ' m II I 
b:~pra~~eh' re~p. ze jednali aspoň subjektivně oprávněně ježto . 
v~klomdl .0 o, ze M. a N. jsou oprávněni vstup do domu z~bránitS'. 
za a na. 1, Je 

d Ani zmateční st.ížnost sama netvrdí, že obžalovaní měli 
/m.u pov5lle~1 do le~o domu vejíti. K naplnění skutkové PC,d,bl,; 
mu porusem domaclho pokoje se nevyžadu'e ab 

~:~~aby~~~rá bytem nakládá, předem VYdat; zá{az vstupudo~u 
Bezprávnost činu podle § 330 t· . I ..... , 

stupujíce zákonn 'mi ' I. z.)e (ana lIZ hm, ze pachatelé. 
držitele nemovilo{ti prostredky, svemoc~ě. ruší držbu vlastník~ 
~~~ti; Po ~UbJb'ektivn~ ~~~~~f~j~o!Onz~t~~~lj~.~, aZ2~r~išel.~ép~;~:~~; 

, ze zpuso , kterym vlllka do b t .. 'h" . b "-
I~a~í m~~eli bl.ti vědomi bezpráv~o~tl'~~é;;~ l~ín~~P;I~~~Y' Ze si 
z O?, ze) naslhm vyrazili zavřené dveře ve do . d 
ačkolI k tomu nebyl' ',. . UCl o ' 
která měla . I opravnem am In<tjitelem domu, ani jinou , 

. pra~o vst~pu do dOmu. Ze jednali vědomě I~~~~r~~~~~~~: 
g:6~es~ ~ toho, .ze vmklt potom proti zitkazu i do zasedací 
tím neo u~~~n,:c~oltv"mus.elo 11m bý!! podle okolnosti případu ' 
propŮjČ~né m~~;:'~~~1 pravo rozhodcI no soudu na nerušené užívání 

Pojišťovací podvod, 
čís, 59118, 

~ál.;Vé)ednání pachatelovo sluší spatřovati již v tom ' 
oznaml, ze se mu stala nehoda' tím mlčky dal na' ' .ze 
nárok na náhradu, ježto nastai~ 'lstná " Jevo, , ze 
úmysl došel v tom zřetelného VY·áS'J. ' prthoda, a Jeho podvl~IÝ 

K táz ] em. 
o ce pokllSu a dobrovolného upuštěni od činu, 

(Rozh. ze dne 15. října 1937, Zm I 517/37.) 

Obžalovaný B. jezdil jako řidič sn' kl d . 
vůz byl ve stavu velmI sešlém a potřebo~alan~;~~ a~tem své manželky; 
4.000 až 5.000 Kč. Aby si opa třil e í _ ave opravy v hodnotě 
obžalovaný B. tento plán- Věda P, n ze na op;avu to~oto auta, nastrojil 
jí~dního kola je pojištěn p~oti P~Vi~~'é~OI~o,bz~lov:,ny A .. Jako majitel 
se s ním, že A. učiní o 'išl'ovně " u. ,uce~~ premluvIl ho a dohodl' 
je~o vinou došlo k poško~ení náQ:la~n~~~J:ufao~l~sten: hfal~sb' ~él hláš~ní, že 
a ze se spolu ro~dělí o " " . ze~e o '.' za ovanym B., 
škody. Ačkoli ve skutečrio~~:ze~nlie~ ;yt~t: po!,sťovn,~ jak~ náhrada 
došlo, poslal obžalovaný A dne 1 le e 10 e, ant k .. ~~sko'zell1 auta ne,· . 
korespondenční lístek J'imž' I'í o : ·Idn." 19~7 PO]lsto,vně doporučeně 

, znaml, ze mel den predtím na blíže 
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úseku silnice nehodu. Pojišťovna dopisem z 8. ledna 1937 
otvrdlta příjem lístku a zaslala obžalovanému A. vzorec řádného ozná

škody (dotazník) s vyzváním, aby jej podrobně vyplnil a vrátil, 
mu bude podána další zpráva. Obžalovaný B. zatím dopravil ná
auto do správkárny za účelem opravy. Obžalovaný A., obávaje se 

ri~;~e~~:, vyplnil sice dotazník, avšak tak, že své původní hlášení po
;;: zbavil vlastně účinnosti, a dotazník neodeslal. Když však ob

B. trval na ,provedení domluveného plánu a hrozil A-ovi ža
a udáním pro falešné hlášení a vyzval ho prostřednictvím práv-

zástupce, aby zaplatil za poškození auta 4.600 Kč a náhradu za 
výdělek B. v částce 100 Kč denně až do skončení opravy vozu, na
a odeslal obžalovaný A. pojišfovně .dne 13. ledna 1937 nový dopis, 

připojil dopis právního zástupce manželů B., vylíčil kde a ja
zpiísobem došlo k domnělé n~hodě a poškození auta B. a žádal, 
pojišfovna vzala tyto skutečno'stina vědomí. ,K likvidaci škody ne
poněvadž zásahem třetích osob byla pravá podstata případu od-

N a I é z a c í s o u d uznal oba obžalované vinnými, a to: A. zloči
, podvodu podle §§ Iln, 200 tr. zák., B. zločinem spoluviny na pod

,podle §§ 5, 197,200 tr. zák. 

, , Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční stížnosti 
obžalovaného A., zrušil napadený rozsudek jako zmatečný ve výrocích 

CI:ýk'li'ícír:h se stěžovatele.a podle § 290, odst. 1 tr. L i ve výrocích týka-
. se obžalovaného B. a vrátil věc nalézacímu soudu k opětnému 
projednání a rozhodnutí. 

Z důvodů: 

Zmateční Mížnosti se především připomíná, že její hmotněprávní 
~ámitky vesměs neobstojí. 

Tvrzení pronesené s hlediska důvodu zmatečno-sti podle § 281, 
čís. 9 a) tr. ř., že v souzeném případě šlo by nejvýše o beztr~stné pří
pravné jednání, sMžnost neodůvodňuje. Podle skutkového zjištění napa
deného rozsudku nelze mluviti O tom již proto, že rozsudek zjišťuje, že 
pojišfovna byla jednáním stěžovatelovým uvedena v omyl, z něhož jí 
měla povstatí škoda 2.000 Kč převyšující. Nehledě k tomu dlužno v sou
hlase s nalézacím soudem spatřovati šálivé jednání stěžovatelovo již 
v jeho oznámení po'jišfovně, že se mu stala nehoda, nebof tím dal mlčky 
najevo, ž~ bude činiti nárok na náhradu, poněvadž nastala pojistná pří
hoda, a došel tedy tím podvodný úmysl v činnosti stěžovatelově zřetel
ného vyjádření, COž vylučuje kvalifikaci jeho jednání jako beztrestného 
přípravného jednání. (Viz o tom S o I n a ř ů v "Pojišťovací podvod« 
1936, str. 63). Další námitka, že jde aspoň o pokus absolutně nezpůso
b~lý, ježto zamýšlená š k O d a nemohla nastati, poněvadž auto nebylo 
vubecpoškozeno (se. n e hod o u) a že to bylo patrno i svědku K. n a 
p r vn í po hle d,nedbá jednak nahoře uvedeného zjištění soudu prvé 
stolice, jednak přehlíží, že skutková podstata zločinu podvodu nevyža
dUJe, aby z omylu pachatelem vyvolimého vzešla skutečně škoda; stačí, 

L 
I 
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k~yž ~zejití škody pachatelem bylo zamýšleno. Je sice 
pr~dpokl~dem podvodu je, aby lstivé předstíráni nebo 
zpusob!le,. abJ: vedlo k poškození, leč způsobilost, 
podle ustalene j.udlkatury vyloučiti jen tehdy 
lova sam~. o sobe taková, že jí pachatelem zami"I,'n" 
stat~ za zadn~ch. okolností. A tu jest že svědek KnemUlže 
prvy pohled,.z~ ~koda nehodou nenastala, nerozhodná 'ežto' 
moz??,st ~ze]lh skody za každých okolností (in abstrLto ne'vvl.,,' 
mensl zkusenosh a bedlivosti likvidátorů. ) na pf. 

Pokud zn:ateční stížnost domnělou nemožnost poškozen' no;;"'o,' 
dovo'zuje z predpokladů, že manželka obžalovaného B. jako,;to 
a~~a nebyl~ pry s postu~~m B. sro'zuměna, že ho nezmocnila k 
na :ady a .ze tedy, p:k shznost zřejmě míní, nemohlo dojíti k .... c,·, 
fep~z, 11e111 zmatek podle § 281, Č. 9 a) tr. ř. proveden podle 
o 1Z ve smyslu § 288, odst. 2, Č. 3 tr. ř., poněvadž se tu stížnost 

zUJe na obsah rozsuclkových zjištění. 
Tvrdí-li .zmateční stížnost dále s hlediska zmatku § 281 Č. 9 

prot! opačnemu stanovIsku napadeného rozsudku že h o'k 
van~ho. B. o~odstatňují neodo1atelné donucení po' rozuv~u r§z l ) t 
stačl l.' od~az~h v tom směru na správné důvody nalézacíh! ,r. 
odpovlda]lcl z~k?nu .• a stálé ,iudikatuře nejvyššího soudu, kteréžto', 
vody se zmatecm shznost am nepokouší vyvrátiti.*) , 

. Vyttká-li stížnost konečně, dovolávajíc se zřejmě číselně ' 
n~ho duvodu zmatečnosti podle;§ 281 čís. 10 tr ř • b "ollZenén 'plnpa:ď I I "t" ,. ., ze y v o' ; , e mo 1 .o I1 I nanejvýš o přestupek podvodu I'ežto . , soU\lerr 
sp r á vn' ... t. • ' pry nem ". e ZJIS eno, ze se úmysl stěžovatelův nesl k 'k ·d· 
vyssl 2000 K' 'I' , e s o e v ,. . . , .c, neprovac I hm po zákonu dovolávaný důvod no~h, ktery ve smyslu zásady vvslovené v § 288 odst 2 č" z3ma.tec:c 
vyzaduje ab b Id' . ,. , IS. tr t r .' ~ f. prove en na základě skutkových zjištění soudu . 
s ~ }ce, . c~hoz shznost nedbá, nevycházejíc ze zjištění rozsudku • 
myslena skoda tuto částku převyšuje, ' ze 

. Naproti !omu nelz~ stížnosti odepříti úspěchu, p'Ůkud s hlediska 
vodu.ZI1!atec?osh pod,e § 281, čís. 5 tr. ř. vytýká že nalézací soud 
ll~adl du~o~u pro ;jištění, že pojíšťovna byia jednáním sti'žo'vaíelov 
Fzs.k~tecne o~~amana. Ro~sudek sice odůvodňuje zjištění to úvahou 
POF~tov~a stezova.tel! na jeho korespondenční lístek z 1. ledna l' 
~te~ym jl oZ,nam!l,. ze se mu stala nehoda, zaslala přípis z 8. ledna 
jlmz ';,u sdeluJ~,. ze ne~?du. bere na vědomi a zasílá mu vzorek 07'''······ 
meni skody za ucelem radneho vyplnění, což by prý jistě nebyla učinila, 

*) D ů vod Y t Y z II ě 1 Y' Pokud 'e b vl' . .. 
,hrozil žalobou a trestním ozná~ením s o za ovany .A. svym haJením, že B.. mu 
13. ledna 193;7 chce há'iti že II něh' a. tak ho dvonutl1 k napsání dopisu ze dne 
o bezt~~stnost ,podle § 2,1 pí;m. g) tr. záddet~vlas~n~d ob ne?dolatelné ,donucení, t~d~ 
_ stacI poukazati na to že hrozba žalo"bo tl /, Y Jeho, tvrz~m bylo pravdl\re 
odolatelné donucení nebbt' ři ní ne"'d ll, a r~s nII? oznan'_:~mm nezakládá ne
činem může býti odvrácenb Prof ly ~ ~ ,?ezp;ostre,dm nebe;pE:-::í, jež jen trestným 
jin)n;t beztrestným způsohe~ a n~nt~ř~b~ a ,.restmmu oznarne?í, možl1? ~e hájiti 
mZltym spacháním trestného činu Snud ' tbb Ste pachatel braml proh mm oka
A. ve smyslu § 2 písm ry) tr za'k' hlP~olo ez restnost na Sotraně obžalovaného 

, , • to • . nes e-ua. 
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nebyla bývala 8známením z 1. ledna 19'37 uvedena v omylo tom, 

se skutečně nehoda stala. Závěr ten odpovidal by snad pravidlům l'Ůgickéh'Ů myšlení, kdyby 
.,;,<rn"n" V dovolaném dopise skutečně sdělovala stěžovatel!, že ne

bere na vědomí. Leč tomu tak není. Jak rozsudek sám uvádi, zni 
dopis takto: "S t v r z ují cep ř í j e Ol Vaše hoc t ě n é h o 
i s u ze dne 1. led n a t. r. ve věci.Vaší nehody, zasíláme Vám 

01\1020e vzorec řád n é h o oznámení škody a prosíme, byste jej ve 
bodech podrobně vyplnil a nám pak vrátil, nač e ž Vám p 0-

á mC' d a I š í z p r á v u. Dovolujeme si Vám připomenouti, ,,« atd. 
Tento doslov nepřipouští logický závěr v tom směru, zda pojišťovna 

•• nl1Sahell11 korespondenčního lístku byla již oklamána čili nic. Naopak ne
se v něm, že pojišťovna bE-:re oznámenou nehodu na vědomí, a 
»načež Vám pak podáme další zprávu« nasvědčují tomu, že si po

vyhražuje další rozhodnutí po vyplnění zaslaného vzorce; Ze 
: pak »vzorec řádného oznámení škody« vysvítá, že onen přípis stě-
žovatelův nepovažovala za řádné oznámení škody. 

Soud první stolice přehlíží též, že účelem t. zv. povinnosti oznamo
vací ve smyslu § 39 zák. čís, 145/1934 Sb. z. a n, jest, aby se nastalá 
pojtstná ~říh?da stala p'Ůji~titel.i co nejdříve. zná~ou a aby' m'Ůhl po p:ři
padě ješte pusobltl k odvracen!, resp. zOlense-m skody, z II s t Itl P r 1-
činnou její souvislost s pojistnou příhodou a če-
liti pHpadným pokusům o zastření skutkové podstaty. . 

Neodp'Ůvídá proto napadený závěr pravidlům logického myšlení a je 
tudíž zjištění, o něž jde, neodůvodněné a činí, ježto se týká rozhodné 
okolnosti, zda čin stěžovateli za vinu kladený byl dokonán čili nic, rOZ
sudek ve smyslu § 281, čís. 5 tr. ř. zmate,čným. 

Bylo proto zmatečni s,(ižnosti, aniž bylo třeba zabývati se ostatními 
jejimi výtkami formálně právními, vyhověti, rozsudek ve smyslu § 288, 
odst. 2, čÍs. 1 tl'. ř. zrušiti, a to vzhledem k tomu, že okolnost, že dlužno 
po případě považovat; čin obžalovaného A. jen za pokus zločinu pod
vodu, byla by též ku prospěchu spoluobžalovanému B., v cel,ém jeho 
rozsahu (§ 290, odst. 1 tr. ř.), a věc vrátiti soudu prvé stolice k novému 

projednání a rozh'Ůdnutí. 
Při novém projednání věci bude na soudě, aby uvažuje shora uve-

dené okolnosti a doplně řízení svědeckým výslechem funkcionářů ,po
jišťovny o významu a smyslu připisu pojišťovny z 8. ledna 1937 a 
o účínku obsahu korespondenčního lístku obžalovaného A. z 1. ledna 
1937 a jeho přípisU z 13. ledna 1937 znova uvažoval, zda pojiš
ťovna nebo její rozhodující funkcionáři byli jednáním stěžovatelovým 
skutečně již uvedeni v omyl o éxistenci pojistné příhody čili nic, a 
v případě záporném, zda stěžovatel dobrovolně od pokusu upustil, 
anebo zda se tak stalo jen z některého z důvodů v § 8 tr. Z. uvedených, 
V tomto ohledu bude najmě třeba zjistili, kdy četnictvo zjistilo, že 
k nehodě ned'Ůšlo, a zda to bylo obžalovanému A. v době upuštění od 
pokusu známo či neznámo, Kdyby nalézací soud dospěl k názoru, že čin 
obžalovaného A. je pro dobrovolné upuštění od pokusu beztrestný, 
bude mu o činu obžalovaného B. uvažovati s hlediska zločínu nedoko
naného svádění k podvodu podle §§ 9, 197, 200 tr. Z. 
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čís. 5999. 

~ez~ytn}'m předpoklad~~ ustanovení § 364 tr. ř. jest, že byla 
m e ~ k a n a Ihuta k opovedl nebo ku provedení opravného Orn,dli" 
proti rozsudku. 

On,?h.o ustanovení nelze tedy použiti nebyla-Ii lhůta ve sktltečni 
promeskana, jelikož byl doruční IIstek ~Ylem nesprávně daltov,án. 

(Rozh. ze dne 15. října 1937, Zm II 119/37.) 

Srov. rozh. čís. 14774 Sb. n. s. civ. 

N e j v y š ší s O U d jako soud zrušovací zamítl žádost UU.laH)V, 
A.~ z~ n~.vrácení ~ ~řeclešl~ s~av pro zmeškání lhůty ku provedení 
t~cm stJznosl! v JeJI trestm veCI pro zločín sp'Oluviny na vyhnání 
mh'O plodu p'Odle §§ 5, 144 tr. z. 

o ů vod y: 

Ž~dost za navl'ácení v předešlý stav bylo zamítnouti J'ako 
,tatnenou. 

. Rozhndnutím soudu zrušovacího ze dne 23. března 
ml!nu!a zma~eční stížnost obžalované A., poněvadž ne;hvl, 
~?I pn opo~edl ani později včas, neboť rozsudek byl ve'HOJ" 

zadost dorucen dne 10. února 1937, jak vyplývalo ze zpálE:čn 
a provedení zmateční stížn'Ostí bylo dáno na p'Oštu dne 
ledy po ~plynutí 'Osmidenní lhůty vytčené v § 285, odst. 
dne 18. unora 1937 byl den všední. 

, A. žádá nyní po ,rozumu § 364 tr. ř. ohledně promeškání 
lhu~y z~ n~vrácen,í v předešlý stav, odůvodňujíc tuto žádost tím, 
celarska sIla obhaJcova uvedla na zpátečním lístku jako datum ""rui'Mr 
rozsudku ne d o p a.H e ním den ,10. února 1937, kdežto rozsudek 
v~. skutečnostI dorucen dne 11. únOra 1937, takže provedení 
sltznosh bylo podáno včas. 

~eč pr.ávě tímto tvrzením jest odňata půda pro žádost za navrácení 
~ pre~esly stav, .neboť ustanovení § 364 tr. ř. předpokládá nezbytně 
ze lhu!a k opo,,:edl - po?le ustálené judikatury též ku provedení.-'
?pravneho pro~tredku pro;1 rozsudku byla pro m e š k á n a. Netvrdí-li 
z~datelka, ze JI !,eodvratne okolnosti bez její viny nebo bez viny jejího 
za~l~pc~.znemozmly lhůtu dodržeti, nýbrž dovozuje-li naopak, že zma- . 
t~cm shz~ost. byl~ p:ovedena včas, nelze říci, že dokazuje více, než 
zakon vyz,aduJe, nyb':,z nut,;o. mítí za to, že dokazuje něco, co použití 
ustanovem § 364 tr.. r. vylucu}e. NeJde tu o instituci, směřující k tomu, . 
~by o bflo ;ozho?nuh op;avne stvlIce, podle obsahu předložených jí 
~pISU uplne '-pravne, zvraceno ·hledíc k novým tvrzem,n a důkazům 
nejde ted~ o J.aJk~U~l obnovu. ohledně třebas formálního podkladu onoh~ 
roz?odn~h, nybrz Jde tu. o .':nshtucI, kterou činí tres,(ní řád z důvodu 
slusnostt a spravedlnostI vYJlmku z pravidla, že z,rkonné lhůty nejsou 
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(§ 6 tr. ř.), a to jen ve prospěch obžalovanáho, který 
lhůtu k opovědi (pokud se týče ku provedení) opravného pro

proti rozsudku (S to r c 11, Řízení trestní, ll., str. 583). 
. kde .se dodatečně dokazuje., že lhůta nebyla vůbec 

\ešf,ana, je tudíž navrácení v předešlý stav pojmově vyloučeno. 
se žadatelce připomíná, že ani při opačném výkladu zá

~o'",I'" by lze navrácení v předešlý stav povoliti, poněvadž podle 
nelze návrh na navrácení v předešlý stav osprave-

ne,jo[Jalřenlím obhájcovy kanceláře (rozh. č. 390, 454, ()30 Sb. n. 
Nejvyššímu soudu jako soudu zrušovacímu, neušlo při tom oje
odchylné rozhodnutíč. 3001 Sb. n. s. tr. 
mimochodem se poukazuje na to, že soud zrušovaCÍ při svém 

fozl~o[lnUltI ze dne 23. března 1937 samozřejmě prozkoumal spisy i věcně 
hfe,disl,a ustanovení § 290, odst. I tr. ř. a § 362 tr. ř. (rozh. č. 482, 

Sb. n. ,. tL). 

čís. 6000. 

K §§ 335, 337 tr. zák. 
Za tmy a mlhy musí řidič si1O'stroje VO'liti rychl,O'st dO'volující mu za

na vzdálenost, na kterou je právě silnice před nim O'světlena a 
také seznatelna i110žná překážka jízdy. 

PO'VO'Z, jedO'ucí po silnici týmž směrem jakO' silostroj, je, byť i byl 
neosvětlen, překážkou jízdy, na niž musí nonnálně O'patrný řidič 

:.olmlatov:ati. 
rychlosti 40 až 60 km za hodinu pO' pravidelně fre,.lnTentované 

silnici v době noční, za deště a mlhavého počas~ děje se za O'kol
io ··"""fl zvláště nebezpečných ve smyslu § 337 tr. zák. 

Jedou-li silO'stroje za sebou, musí řidič zadního z nich jeti za před
v takové vzdálenosti a takovou rychlostí, aby mohl reagovati na jehO' 

a včas ještě před ním zastaviti, kdyby přednímu si1ostroji něco 
překáželo v ji:ulě; mimO' to nesmí se k němu přibllžiti tak, aby ho mO'hl 
svými světlomety O'slniti. . 

Nevidí-Ii řidič na cestu, jsa oslněn světlomety vO'zidla za ním jedou
cího, musí vůz ihned zastaviti. 

že· se některá skutečnost nedala zjistiti, mO'žno říci teprve tehdy, by
ly-Ii všechny důkazy náležitě probrány a vyčerpány všechny možnosti 
přicházejíci v úvahu pro posouzeni sPO'lehlivosti příslušných důkazů a 
nelw-Ii ani pak vysvětliti rozpor mezi jednotlivými skupinami důkazních 
prostředků. 

(Rozh. ze dne 16. října 1937, Zm I 1043/36.) 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací vyh'Ověl zmateční stížnosti 
státního zastupitelství do rozsudku krajského s'Oudu, jímž byli obžalo
v<>ní A. a B. podle § 259, č. 2 tr. ř. zpro'štěni obžaloby, podané na ně 
pro přečin proti bezpečnosti života podle §§ 335, 337 tr. z., zrušil na
padený rozsudek j<>ko zmatečný. ohledně obžalovaného B. vrátil věc 
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soudu prvé stolice, aby ji znOva projednal a rozsoudil kd 't 
obžalovaného A. rozhodl ihned ve věci samé a uznal h ~z ~ 
obžaloby. o V1'l1n~m. 

Z důvodů: 

Zmatečni stižnost, uplatňující důvody zmatečnosti podle' 4 
§ 281 tr. ř., je odůvodněná. c. , 

. Podle :~)ištění rozsudku vytvořila se za jízdy obžalovan . ch " 
kem ok~mzlku tako.vá situ~ce, .že po státní silnici směrem YOd v 
Jel~ brych O., za nI auto mene obžalovaným A. a za ním aut. M., 
obzalovany B. Prol! nim přijíždělo po téže silnici auto P T~' Jez 
vyvrchohla ve výsledek, předpokládany' §§ 337 335 t ..a o, 
A na '1 I' 'd' ,r. z., lIm ze 

. raz~ o e~v,y!,;pre mm kolem, po případě blatníkem na pr~vé 
kolo brycky, Clmz byly vyhozeny. osoby v bryčce sedící, totiž O., R 
na zem!. Na to dostalo auto A., Jak rozsudek dále zjišťuje s k' 
n~ pra~ou stranu silnice a zastavilo se nárazem na letegrafní 17Yč ' 
prerazllo. Obžalovaný B. zajel - vida nepatřičnou jízdu A. _ ~a' 
stranu sIlmce, odtud do středu kde naJ'el na auto P V I" . 
'I' . I d k' . Y Icena 

me a za. nas e e o smrtelné. zranění R a těžké zranění O. aP., . 
poslednl ,bylo zpusobeno narazem vOzidla B, na auto P. Obž I b 
tv,rz.eno, ,ze, obž:<I'Úvaný. A. za~inil vymrštěním R z bryčky jej~ ~ěž~(~ 
nem, nacez obzalovany B. ,preJel Jl svy'm vozem a přivodil .. 
smrtelné. JI 

.. R~zsudek uvádí, že se jízdní rychlost obou obžalovan' ch 
ZJ.lS;llI vzh}edem kodpor,:jí<;ím si výpovědím svědků, které Jša:k 
thvc neu~3'dl a am pnbhzne nehodnotí. Dospívá jen .k p.re·~ lvcdéení. 
rychlost Jlzd~ obou v:,pde.1 mohla činiti asi 40-6,0 km/hOd, že 
take ?;ohla bYlI,1 mensl. Dale z]lstIl rozsude,k, že P. stlumil světlo 
se ?hzIl ke brycc.e, - naJa~{Qu vzdálenost, rozsudek neuvádí _' 
take 1;. učmIl. totez, mkolI vsak obžalovaný B. V okamžiku kd 
A. svetla, zmlrnil !e~to obžalovaný též jízdní rychlost buď ole 
plynu nebo I brzdemm. Podle dalšího zjištění rozsudku najel 'I 
v tomto okamžiku na bryčku. vsa( 

. ' ~oz~udek zprošťuje obžalovaného A., jak lze vyčísti z jeho od 
ne~l, ,lezto L rychlost Jeho jízdy před nárazem na br čku neb I 
veh~~ .neb:> zakazaná,. neboť rychlost 40 km/hod., y po ří rd~ 
~~nsl, Je. pn pInem osvetlenl i za mlhavého a deštivého poFas1 a 
pnpustna, 2. obžalovaný učinil zadost opatrnostI Jež se . 
spolehlivého ři~lče, tím, že zmírnil rychlost po stlu~ení 
sna,d byl Jel ob~alova?tpřed tím, než došlo k nárazu na bry'č'ku, uh<l"p 
ke stlum.em svetel, vetsl rychlostí, není toto jednání v 
losl! s.vy.sl;,dken;, který pak nastal, 4. obžalovaný br čku a 
mo~l JI vldelI. P!edpoklCLd posléz uvedený je palI'ně op~en o ~'ištění 
brhc~a bYla osvetl,ena lucernami na svítky umístěnými jed Vpř~du ' 
vr a y sve~lo dO!Jľedu a. na strany, nikoli též dozadu_ Mimo to' 
r?zs~,:dek, ze, ohzalovany nemohl po stlumení světel viděti na 
~em~r llIC" .Iezto Jednak »prostředí světla ozařuje málo jízdní 
jednak obzalovany B. llestlumil světla a vrhal kužel světla na 
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automobílu A., takže se světlo odráželo a i A. oslepovalo. Nalézací 
má ,za to, že příčinou celé vylí,čené události a tím následků s ní 

,;';env(;n byla neopatrnost majitele, po případě kočího bryčky, který se 
,""ho.val po silnici bez řá'dného osvětlení, nemaje ani takové zařízeni 

bryčky, jaké je předepsáno u jízdnícll kol, které totiž odráží ba~ 
paprsky lla ně dopadající, a bylo by upozornilo A., že něco jede 

ním a umožnilo mu tak zajeti do prava. 

Stížnosti státního zastupitelství je přisvědčiti co do obžalovaného A., 
uplatňuje důvod zmatečnosti podle č. 9 a) § 281 tr. ř., neboť 

rtltl{o,'e okolnosti rozsudkem zjištěné a obzalovaným samým doznané 
při správném výkladu zákona skutkovou podstatu souzeného 

od,nenlO činu. 

Právní závěr rozsudku, týkající se obou obžalovaných, že ]ízLlnl 
r~~)~:~:~~t~40~ km/hod. nebyla při plném osvětlení vozu zakázaná nebo 
W ani za tmy, mlhy a deště, je při nejmenším ve své všeobec

byl v rozsudku vysloven, neopoc!statněný a mylný. V dobč 
~~:~~~,~qP;,~:l1l:'" il~' ° jízdě motorových vozidel předpisy § 12 vlád. na!. 

Sb. z. a n. Podle odst. I uvedeného ustanovení byla s,jano~ 
neivvšší rychlost jen pro jízdu uzavřenými osadami pro veškerá 

vr)zÍ(i1a a ' . pro autobusy a nákladni automobily i na otevřené silnici. 
Předlpisy o nejvyšší rychlostí neplatily tudíž, jak rozsudek mylně za to 

jízdu obžalovaného, jenž řídil v době srážky osobní vůz mimo 
illzav'terlou osadu. Avšak podle § 12, odst. 2 cit. nař. byla přípustná za 
,ďv'se(:n okolností jen taková rycI110,~t, která umožňovala _řidiči, aby byl 

jejím pánem, aby měl vozidlo ve své moci, a aby bezpečno sl osob a ma
jetku nebyla ohrožována. Ovláda!elnos,tí vozidla je rozuměti vládu nad 
pohybem vozidla a možnost zastaviti ihned v případě potřeby, t. j. ještě 
před překážkou. Má-li řidi,č včas zastaviti před překážkou své jízdy, 
musí přirozeně jeti tak, aby mu volená jízdní rychlost umožňovala vůbec 
posiřehnouti překážku své jízdy, neboť na možnou překážku jízdy musí 
řidič podle povahy věci vždy pamatovati. Paragraf 12, odst. 3 cit. nař. 
předpisuje, že je třeba jízdu přiměřeně zvolniti a je-Ii třeba, vozidlo, po 
případě i motor zastavíti, zvláště když mlha i při osvětlení cesty brání 
náležitému rozhledu do dálky a vůbec vždy, kdy je _třeba zvýšené 
opatrnosti, aby bezpečnost osob a majelku nebyla ohrožena. Na jakou 
míru má býti jízdní rychlost zmírněna, resp. kdy má řidič p'Úvinnost za
staviti vozidlo· vůbec, závisí na okolnostech případu, zvláště tudíž na 
hustotě mlhy a na ní závislé přehlednosti silnice. Aby se bylo podle 
mOžnosti při jízdě ,!utem za tmy, deště a mlhy vyvarováno ohrožení 
bezpečností osob a majetku, jemuž čelí předpis § 335 tr. z. a zvláště 
vyhlášené bezpečnostní předpísy - jichž význam spočívá v tom, že mají 
zprostředkovati řidiči pl-edvídatelnost nebezpečí - musí miti řidič mož
nost postřehnouti, co se děje na sílnici, aby byl náležitě orientován, zda 
není v nejbližších okamžicích před ním p,řekážka. Poněvadž možnost 
postřehu a orientace je 'Omezena jen na úsek silnice, který je viditelný 
dostatečně v záři osvětlovacího zařízení, musí řidič voliti za tmy a mlhy 
takovou jízdní rychlost, která by mu dovolovala zastaviti na vzdálenost, 
na kterou je právě silnice před ním dostatečně osvětlena a tudíž také 

i-·I 
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sez~atelna n~?žná př,~káž~a jíz51y, Musí tudíž podle okolností 
lost'. neJ',?e~sl, p? pnpade, vyzaduJe-li toho situace, vozidlo 
s~avltJ, vl'dl-1I pred sebe jen nedostatečně nebo nevidí-I' , 
vubec, I pred 

, Z ,odůvodněni rozsudku, který se sice zmiňuje o 
predplsech, }ýkajícíc~ ,~~ jízdy, ani~ však je uvádí, není 
byl.so~d vedom horeJslch predpisu, V každém případě l'",rnu, 
spravne vyl?ž~ny: jestliže rozsudek uvádí, že byla p'ři ipusínlii 
rychlost. vYJadrena v km/hod, i za tmy, mlhv a deště 
uvedl zar~v:ň tak~, že vozi'dla byla při téío rychlo~ti 
smyslu prave vylozeném. 

Obžal?vaný j.el podlezjištěni rozsudku mezi 5, a 12 5, hod. 
v prosmcl po s,tatm sllmcl, tudíž po významné dopravní spojce 
kdy podle ~~usenostl, Je pravidelný dopravní ruch, Jízda 
r~zs~dek z]lsťuJe, nejen za tmy (nejméně' hodinu po 
nybr,z ~ad to za počasí mlhavého a deštivého. Jízda uU1zalO\'anéhc 
~ mIste a době srážky spadala tudiž pod předpis § 12, odst. 3 
, ,107/1932 S?, z, a r" Bylo proto povinnosti obžalovaného ab 

zpusobIl svo~ ]lzdu těmto mimořádným poměrům, jel se zvýš~noJ 
trno,stl a volIl t~kovou rychlost, která by mu dovolovala 
vzdalenost, kte,r,~ byla dostatečně osvětlena světelným zarízením 
vozu, b~l~-ll u~mnost světelných paprsků vrhaných světlomet 
i'~ta -:- Jez maJI po~le § 5, odst. 2 nař, č.107 /1932 Sb. z. a n. y 
uc!n~e cesiu na vzdalenost 100 m a jsou-li stlumena, na vzdálenost 
me~~ 25 ~' - zeslab~l1a ,,:,Ihou ~ deštěm, Když pak k těmto již o 
n~p;lznl~ym po~mll1ka:n Jlzdy přIstoupila ještě okolnost další, ' 
?em,obzalovaneh? svetly auta za ním jedoucího, zjištěná rozslld~:é 
pko~ I okoln?,s!: z~"byl nucen stlumiti obvyklá světla vzhledem k 
mobll~stovl pn]lzct,ejlclmu,~ opačné strany, takže obžalovaný »téměř 
n~vldel«; bylo pnka:Z,em. ndlcské opatrnosti, vyplývající ze 
pu~obel1l . t~chto !vlastl1lch poměrů obžaloVanému známých, 
ovsem vy]lmečne proti pravidelným okolno'stem nikoli 
zc<;la ~ ne?bvy~.lý,~, mimořádným a náhodným, kte~ý by směl p"řl,lú'aohi 
prumerneho n~lce, a z uvedeného předpisu zvláště vyhlášeného 
1Z ,obec,ny~h ".~~Iedků každému průměrnému člověku poznateln' ch' 
?bzalovany smzll Ihned rychlost na takovou míru která by mY , 
no.vala postřehnouti možnou překážku, tudíž po' případě na Une,jnižší 
~lIfU, k!ero,u mu dovolovalo technické zařízení jeho vozu a v 
ze ne~el',)~k ro:zsudek za to má, vůbec žádného rozhl~du 
nebo temer zadneho, aby dočasně zcela zastavil vozidlo, ' 

k ,~~ ~myslu § .3~5 tr. z. je~ná nedbale a zaviňuje ~kodný' výsledek 
az y, do poznava neb aspon může po'Zuati že J'eho ' cl • • . ," 

aby způ b'l b ' " " Jt nam Je S 
, SO 1.0 ne o zvetsllo nebezpečenství uvedené v § 335 t , 

K ,subJektJvm skutkové podstatě souzeného přečinu stačí t d" , r. 
SI p~ch.ate! trestného jednání nebo opominutí neuvědomil neb~z~~č: s ' , 
spoJe?e" treba Jen z nedostatku povinné péče které má použíti každ' 
normalne myslící a chápající člověk vzhledem k povaze činu a k dan'~ 
okolnostem, a bylo-II nebezpečí poznatelné při této obvyklé pozorno;ti, 
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tom senepř:dpo~lá?á, abl pachatel ~ohl př~dv!dati určité jí:" :pů~ 
nebezpec" nybrz staČl, ze mohl predvldah pn uvede ne prumerne 

:_o"rn')Stl možnost nebezpečí, poznati všeobecně nebezpečnou povahu 
třebaže nemohl seznati, ve kterém okamžiku jednání vy

poznan~ nebo po,:na~elná možnost ,nebezpečí ve skutečné ~ebez: 
(bezprostredm ohrozem) (Sb. n. s. c, 4770). Povoz Jedoncl tymz 

na silnici, byť i byl úplně neosvětlen, čehož však v souzeném 
nebylo, je překážkou jízdy, na kterou musí pamatovati prů

opatrný řidič silo stroje, zvláště jede-li, jako obžalovaný, na oži-
silnici, za temnoty a za mlhavého a deštivého počasi, Seznatelnost 

bezpečnost lidí vůbec musel pak obžalovanému zpro
také předpis odstavce 3 § 12 cit. nař., jehož neznalostí se 

obžalovaný hájiti (§ 233 tr. z,). Když pak obžalovanému bylo 
;'se:znateII1C nebezpečí pro statky uvedené v § 33.5 tr. z., bylo na něm, aby 

vše, co vyžadovala situace, za které jel,a co mu výslovně uklá 
předpisy zvláště vyhlášené za účelem odvrácení tohoto nebezpečí, 

aby jel takovou rychlostí a tak opatrně, aby mohl spatřiti překážku 
na vzdálenost, odpovídající brzdné dráze použité jí"dní rychlosti, 

tak pánem rychlosti, Neviděl-Ii obžalovaný pro oslnění na cestu 
stala se jeho další jízda nejen nejistou, nýbrž nepřípustnou, a 

na něm, aby použil nejzazši opatrnosti a zastavil účinným brzdě-
ihned vozidlo. 

Pokud rozsudek ve svých vývodech vyslovuje, že by zastavení vo-
zidla obžalovaným A. v tomto případě, který ,sám označuje za výji

'mleČI1\í _ obžalovaný sám doznal, že chtěl zastaviti - bylo nerozumné 
a odporovalo hy intencím našich zákonů a nařízení, stačí 

poukázati jednak na jasný předpis § 12, odst. 3 nař. čís. JO7/' 
932 Sb. z. a n., který byl v době činu platný a záva"ný pro obžalova

ného a z něhož bylO také soudu vycházeti při úvaze o zavinění obžalo
vaného, jednak na výsledek, k němuž vedlo nedbání tohotO' předpisu 
obžalovaným. Zvláště vyhlášenými předpisy o jízdě nezamýšleli ovšem 
jejich autoři znemožniti provoz automobilů ani v nocí, ale zajisté upra
víti jejich používání tak, aby jím nebyla ohrožována bezpečnost osob a 
majetku. Úvahy rozsudku, v nichž je dovozována neudržitelnost a ne
možnost požadavku zastavení vozidla na silnici za situace, do jaké se 
dostali obžalovaní v souzeném případě, svědčí o tom, že byl prvémll 
soudu předpis § 12 nař. Č. 107/1932 Sb. z. a n. cizí. 

Zavinění majitele povozu, spočívající podle mínění rozsudku v tom, 
že neosvětlil bryčku světlem viditélným takě zezadu, mohlo by obžalo
vaného zbaviti viny jen tehdy, kdyby bylo výlučné, a kdyby šlo o jed
nání pro obžalovaného nevypoWatelné a neodvratitelné, Toho .však tu 
nebylo. Není proto třeba uvažovati blíže, do jaké míry jsou oprávněny 
závěry rozsudku na neopatrnost kočího nebo snad majitele bryčky 
vzhledem k předpisu § 9 siln. ř. pro čechy z 16. června 1866, čís. 47 
zem. zák, a vzhledem k vyhlášce zem. presidenta v Praze ze dne 18. 
ledna 1934, č. 544.235 - 23/5655 ai 933. (Zemský věstnik pro čechy, 
roč. 1934, částka 2.). 

. Obžalovaný jel rychlostí 40-50 km/hod. v čas, 'který dlužno ozna-
čiti za noční, postátní silnici v době, kdy je pravidelně oživena,za 
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deštivého a mlhavého počasí. Pro uvedené povětrnostní poměry 
snižují výhled do dálky na silnici a vzhledem k mokrému základu' 
zmenš'Ují účinnost brzdění a mohou přivoditi smyk a vyžadují 
zvýšené opatrnosti, aby nebyla ohrožována bezpečnost osob a 
dlužno usuzovatí, že se jízda dála za okolností zvláště nebezpleČn 
ve smyslu § 337 tr. z., neboť jimi bylo značně zvýšeno ne,oezp,eČí. 
je spojeno s použitím automobilů samým O sobě .. 

Se zaviněním obžalovaného je v příčinné souvislosti především 
nění A. utrpěné tím, že byl podle zjištěni rozsudku vymrštěn 
auta obžalovaného ze své bryčky na zemi, kteréžto zranění 
zjištění rozsudku těžkým poškozením na těle. Rozsudek dále 
najetím na bryčku byla vymrštěna a dopadla na silnici i R., 
smrtelné zranění. Nechť už R. utrpěla dopadem na zemi těžké 
jaR tvrdila obžaloba a způsobeno jí bylo smrtelné zraněni, jemuž 
lehla téhož dne v nemocnici, teprve působením vozu obžalovaného 
nebo třeba jí bylo přivoděno najetím na bryčku a dopadem na zemi 
lehké poškození na těle, o kterýchžto okolnostech chybí bližší 
ková zjištění, ručí obžalovaný A. trestně za smrtelný výsledek. 
jeho jednáni a zavinění bylo jednou z příčin, bez niž by nebyla 
smrt R. a obžalovaný A. dal k možnému přejetí R. autem B. -
k němu a nenastal-Ii smrtelný úraz príma a bezprostředně púsOlJénín 
auta - podnět svým kulposním jednáním. 

Jsou-li oba uvedené výsledky srážky v příčinné souvislosti 
něním obžalovaného, jak právě dovozeno, je již každým z nich naplněna 
skutková podstata přečinu podle § 335, 337 tr. z. Není prolo 
zkoumati, je-li v příčinné souvislosti s jednáním obžalovaného A. 
poš'kození na těle P. 

Poněvadž se zprošťující výrok ohledně obžalovaného A. zakládá 
mylném použití zákona, bylo vyhověti odúvodněné zmateční stížn""ti 
státního zastupitelství již z dúvodu zmatečnosti podle čis. 9 a) § , 
tr. ř., aniž bylo třeba se zabývati lormálněprávními zmatky podle čís. 
a 5 § 281 tr. ř., zároveň uplatněnými. Skutková zjištění rozsudku vvvu· 

statňují při správném výkladu zákona ve'škeré pojmové znaky sklutkovi; 
podstaty přečinu podle §§ 335, 33,7 tf. z. Bylo proto na jejich l'0uKiam:, 
rozhodnouti ihned ve věci samé a uznati obžalovaného vinným, jak uve
deno ve výroku. 

Odůvodněnou uznati dlužno zmateční stížnost i pokud napadá zpro
šťujicí výrok ohledně obžalov",ného H. 

Obžaloba kladla tomuto obžalovanému za vinu, že, zavinil, po pří~ 
padě spoluzavinil svou rychlou a neopatrnou jízdou následky, smrtelné 
zranění R. a těžké poškození na těle P. 

Rozsudek uvádí o rychlosti jízdy tohoto obžai;·"aného totéž, co 
u obžalovaného A., a stejně ji také hodnotí. Dále uvádí nalézací soud 
v rozsudku, že při odporujících si výpovědích svědků nedalo se zjistiti, 
zda obžalovaný B. chtěl vůbec předjížděti A. v době před srážkou a ·na 
ja.kou vzdálenost jel za ním, a že proto nemá za vyloučené, že vzdále· 
nost ta činila v kritiCkém okamžiku nárazu auta A. na bryčku 20-30 m. 
Podle zjištění rozsudku odboW obžalovaný ze správného směru své 
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po levé straně silnice teprve ,~ ok~mžiku, kdy postřehl nepa!řičnoU 
A. - což bylo asi v okamziku, :kdy dostal. A: smyk -, ze yak 

že auto A. jede úplně ua pravou stranu silmce, zajel· do středu. 
, kterémžto okamžiku prý teprve spatřil P-ovo "oto, před nímž 

možno již zastaviti, t",kže na ně najel. Rozsudek usuzuje, že 
nř<~':;~~~,la~~;ř;~žle~:é obžalO'vaný B. jel stejnou rychlostí jako A. a držel 
r. vzdálenosti, t. j. asi 20--30 rtl, s plně zářícími re-

!'fl~~l~!l(iř!;~ O' normální používání motorového vozidla na silnici, které 
i' žádnému předpisu ani zkušenosti. Najetí obžalovaného A. na 

a jeho další jízda, podle níž se zařídil obžalovaný B., a zvláště 
R. před automobil B., byly P!ý pro tohoto obžalov,aného u?álostí 

;'alorosto nepředvídatelnou, proto ze jde O zjev abnorm~.llll. Prvy soud 
ani nedospěl k přesvědčení, že vůz obžalov"ného vesel ve styk s R., 

nemá za dánu ani příčinmou souvislost mezi činem tohoto obža
lo",n,'no a smrtí uvedené osoby. 

Pokud soud vylUČUJe subjektivní vinu obžalovaného, vytýká stížnost 
:rozsudku právem mylnost s hlediska zmatku podle č. 9 a) § 281 tr. ř. -

Důvodně vytýká stížnost, že prvý sou,d n,eměl p!i sVé';l, ~rávnín: ,po: 
souzení na zřeteli, po případě si nespravne vylozll zvlaste vyhlasene 
předpisy, platné v době činu o jixdě, motor?vých VOZidel, a hm ne
spTávně a nedostatečně posoudil vec, takze sl<lltečnosh rozsudkem 
zjištěné - pokud lze v případě tohoto, obžalo'vaného vub~c mlu~lh 
o nějakém zjištění - neopodstatňují závěr na nedo:statek Vlny obza
lovaného. 

Poněvadž se jízda O'bžalovanéhO' B. dála za stejných podmínek jako 
A. vztahovaly se i na ni předpisy ustanovení § 12 vlád. nař. čís. \07/ 
\932 Sb. z. a n., O kterých byla již řeč. 

Z odůvodnění rozsudku vychází, že v rozhodném okamžiku měl ob
žalovaný B. před sebou na levé straně silnice auto obžalovan,ého A., na 
pravé straně protisměrem přijíždějící auto P .. Na <:bou stranach sll'.'lce 
byly tudíž p~ekážkY.ieh? Fz~y nehled~ k,5;ne brycce. ,Rozsu~ek, ovsem 
uvádí, ~e obzalovanyuvidel rečenou prek,azKU. na pr~~e s~rane az, v po
sledním okamžiku. Soudu bylo však uvazovall, zda j~, o,bza~ov~ny a!es
poň mohl již dříve uzříti při náleži~é ?patrnosll, .zvlaste, n:el-h ro~zata 
plná světla COž rozsudek předpaklada, nehodnollv opacne tvrzenI ob
žalovaného' nehledě k tomu, že obžalovaný opětovně doznal, že spatřil 
auto P. na ~elikou vzdálenost, takže není patrno, oč je opřen předpoklad 
rozsudku, že obžalovaný allto P. uviděl až v posledním okamžiku .. 

Prvý soud má O'všem za to, že obžalovaný B. ~aiel na prayou str~nu 
silnice jen z příčiny nepochopitelného manevrovam spoluobza.lova~eho 
A. Než tato nepatřičná jízda A. měla a mUSila zprostredkovah obzalo
vanému vědomí - a to už podle obecných následků seznatelných kaž
dému normálnímu člověku, podle zkušeností průměrného řidiče a podle 
předpisu § \2 nař. čís. 107/1932 Sb. z. a n., že. může, býtijeho ?a\ší 
jízdou, zvláště pak jízdou dosavadní rychlosh ohrozena bezpecnost 
osob. BylO proto jeho samozřejmou povinností, ostatně ulo·ženou mu 
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v.§ p, ?dst.~, pos~ední věta cít. nař.,aby ihned nejen zmírnil 
J~ybrz. ucmll.vsemQzné k zastavení vozu. Rozsudek neposuzuje 
Zillovaného s tohoto .. hl~d.iska ~váděje jerJ" že obžalovaný 
p;avou stranu pro pOCI\lam A. a ze nemohl zastaviti před autem 
nevadž je spatři~ v poslední~oka~žíku, a na takovou nepatrnou 
lenost, ze mu JIZ nebylo mozno vuz zastaví ti. Že by obžalovaný 
a pak,usIl,se zastavítí vilb~c vilz ,ihned! roz,sudek n~zjišťuje, ač 
vyIOUCllI,. ze, kdyby byl obzal?,vany ~člml v uvahu přIcházející 
byl by byval s to, zast,:vllI vuz, kdyz ne před R., tedy tak, aby 
na a;.'to P.,nebo aspon mkoh takovou sIlou, následkem které 
zranen. 

Zodpo.vědnost obžalovaného nelze ostatně posuzovati od 
k~y ~k~~ečně postř~hl nebo postřehnouti měl srážku vozu A. s 
nybrz JIZ od okamzlku, kdy pro něho bylo seznatelno že 
Jízdou, ohroziti bezpeč,n?st Ijdí vůbec, nikoli tudíž jen' 
v brycce. Roz,sudek ZJlstuJe, ze obžalovaný jel za autem sP'O!U'Obžalo.'. 
?eho A. a ob~alovaný B. doznal, že tato jízda trvala dobu. 
:ad!,vk,u vohtl takovou rychlost jízdy" ab~ řidič byl jejím pánem, 
·ze ndlc zadmho vozu mUSI JelI za predmm vozem t"kovou .,,,,.",,.CP 

v takové vzdálenosti, aby mohl na jeho jízdu reagovati a 
kdyby tomuto vozIdlu ~ěco ~. jízdě překáželo, ještě před nim. 
pozad~vek byl ,v s?uzcnem pnpadě hm zřejmější, že se .jízda 
mlhaveho a deslIv.eh~ poč ,asI, tedy za poměrů, vadí cích nejen 
autO,?Oblhs!OVI, nybrz lpr~dn!,?u v dostatečném rozhledu, a kd"y·dž,·ulli mu 
pra~e.strane sllmse byla pre~azka, takže se tam nemohl obžalovaný 
uchyhlI bez ohr?zem bezpecnoslI. osob. Kdyby se byl obžalovan' 
zachoval podle teto opatrnosti" tUdlŽ Jel skutečně v patřičné . y 
za A., byl? by mu byvalo mozno .patrně zastaviti před R., a-Ii 
z:ml na. ":,IStO v ~rovni ~uta A., tím spíše pak před VOzem 
sam uvadl SIC:, ze vzdalenost mezi ?b~ma vozy byla patřičná, 
~PV?U ,ma vzd~lenost 20--310 111. Nem vsak z jeho odilvodnění 
J,:ky ,~yz~am p;lkládá pojmu patřičná vzdálenost, a nelze také mluviti 
pnmerene vz~alenosh, ve smyslu právě naznačeném, je-li 
ten prostorove bez~. zr~te!e ,na rychlost pzdy. Nemohl-li snad ob
zalovany B. am pn nalezlte opatrnosti zastaviti včas _ odůvodnění 
roz~udku nevy!učuje však zcela ani opak - když seznal přímé nebez
pečl, t. !. P,o narazu aula A. na bryčku, poukazuje tato okolnost k 
ze ,Jel uz pred uvede:,ý;n okamžike,m rychlostí, byť i jinak nezakázanou, 
al~ ~zhledem k pomerum, za mchz se pohyboval na silnici v kritickém 
mIste a v knlIckém okamžiku, nepřípustnou .. 

Skutečnost a, úva~y.', kter~, pol?žil soud za základ osvobozujícímu 
r~zsudku, neodu~.odn~j1, "tu dl Z ,pr; správné,,] výkladu zákona tepto 
vyrok" na?pak, pnp~usteJ1, zavel', ze obžalovaný zavinil (spoluzavinil) 
alespon .nekt,ery z vysledku, který později pasta!. 

Zda Je d~~a nedba!ost obžalovaného v tom či onom ,')hledu z oněch, 
kt,ere byly. vy~e nazn,a:e~y, nelze posouditi pří neúplných a nedostateč
nych sk~tkovych zjlstemch ""zsudku, který uvádí o všech okolnostech 
rozhodnych pro posouzení, že se nedaly zjistiti, ač zřejmě nevyčeTpal 
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možnosti, které mu umožňovaly přesnější a spolehlivější 

v tomto ohledu dilvodně vytýká rozsudku také zmatečnost 
čís. 5 § 281 tr. ř.,zejména vzhledem k závěru ro-zsudkovému, že 

možno zjistíti, zda obžalovaný B. najel na R. nebo ji přeje!. 
neuvěřil v tomto ohledu posudku znalce inž. T., který udal podle 

svého písemného posudku, jenž sice došel soudu až po vyne
rozsudku, jehož obsah však byl přednesen při hlavním přelíčení, 

zaznamenáno v protokolu, že podle způsobu zranění R. byla tato 
.asaier,a autem obžalovaného B., byvši před tím vymrštěna na sílnicí. 

nepokládá názor znalců pro sebe za směrodatný a přesvěd
poněvadž znalec není léJkařem, nýbrž. technikem. Při tom se však 

objasniti si věc znalcem lékařem, měl-Ii pochyby o dů
posudku znalce inž. T. a v podstatě s ním shodného posudku 

inž. T. ---

Nelze předem vyloučiti, kdyby byl prvý soud řádně hodnotil tyto 
výpo'věclI ve spojení s pitevními nálezem, 7 něhož se podává, že R. 

Alb'péJla mnohonásobnou zlomeninu žeber, zhmoždění mozku a známky 
mozku, roztržení obou plic a jater, a ve spojení s posudkem 
inž. T., jenž vysvětlil, proč má za to, že R. nebyla přejeta 

A., že by byl dospěl k přesvědčení, že obžalovaný B. najel na R. 
nříloaclé ji smýkal před sebou a tak jí zpilsobil smrtelné zranění, 

když sám rozsudek netvndí, že R. byla přejeta autem A. Jde 
o okolno'stí rozhodné pro posouzení příčinné souvislosti mezí jed

obžalovaného B. a smrtí R., kteroužto náležitost skutko-vé pod
staty přečinu podle § 336, 337 tr. z. rozsudek vylučuje. Odilvodnění 
fOl<sudk'u, jenž uvádí, že nemohl zjistiti přejetí ženy autem B., poněvadž 
si odporovaly výpovědi svědků, nehoví předpisu § 2'58, odst. 2 tr. ř. a 
§ 2710, čís. 5 tr. ř., podle nichž má soud důkazy zkoumati jednotlivě 
i v jejich vnitřní souvislosti a stejně tak se vysloviti v odůvodnění roz-
sudku o důkazech, které si odporují, proč věří jedněm a nikoli druhým. 
Teprve jsou-li důkazy ty náležitě probrány a vyčerpány všechny okol
nosti, které mohou přijíti v úvahu při posouzení spolehlivosti přísluš
ných důkazů, a nelze-Ií rozpor mezí skupínami dúkazních prostředků 
vysvětliti, možno tvrditi, že se ta která skutečnost nedala zjistiti. Soud 
si však nesmí ulehčovati práci tím, že již, jakmile si výpovědi odporují, 

. vysloví prostě, že nebylo lze určitou skutečnost zjistiti, jak to činí roz
sudek nejen ohledně okolností, o kterou právě jde, nýbrž í ohledně rych
losti jízdy a skutečnosti, zda B. předjížděl nebo chtěl v kritickém oka
mžiku předjížděti a v jaké vzdálenosti jel za autem A-ovým. V ohledu 
posléze "vedeném zprošťuje soud obžalovaného A viny proto, že byl 
B-c oslněn} aniž na druhé straně uvažuje, nezavinil-li B. srážku též 
tím, že oslnil A. a přiblížil se k němu na vzdálenost, na kterou ho mohl 

. oslniti úplně a tím snad na vzdálenost nepatřičnou. 

Skutková podstata přečinu podle § 337 tr. z. byla by naplněna již 
zjištěním příčinné souvislosti mezi jednáním obžalovaného B. a zraně
ním P., o 'kterém ro~sudek. uvádí, že ,bylo těžké. Než v tomto směru 

25' 
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neskýtají výsledky hlavního přelíče:ní spolehlivý podklad 
š~o o t~žkép'oškození na těle, a z rozsudku, který se sp':>k(Jjuje 
ysechnym vypočtem průvodních prostředků. v úvodu odiiv'JdrlěnL 
Je zvláště hodnotil, když si odporují, není patrno na jakém 
dospěl k závěru, že jde uP. o těžké poškození na těle. 

Zmateční stížnosti odůvodněné i ohledně obžalovaného 
pro!? YJ:h~věti j,iž z uvedených ,důvodů, aniž se bylo třeba 
dalslml JeJIml vJ:tkaml: Napa~eny rozsuv~~k stižený vadami, 
nel~e rozhodnoutI ve vecI same, bylo ZruSI!! jako zmatečný a 
prvemu soudu k novému projednání a rozhodnutí. Při něm 
s?udu nalézacím, aby vedle náležitého probrání celkového 
deje '! roz~u~ku vhvod~ým zp6sobem (výslechem znalců lékařů) 
z~a-h zranem ,obsazena v posudku O pitvě nebo některá z nich 
pa~em na ze~l, či p'řejetím a smý.káním vozem, dále aby, pokud 
mo~n?, př~sne zjl~tIl" zda byla Čl ne~yla R. přejeta již autem A., 
smy:kana tImt?, ze)mena zda m~hla vubec dopadnouti před kola 
a dale, aby presne zJIstrl stupen zranění p, 

čís. 6001. 

, Pr~prfpad, keď bol pachatel' už podmienečne odsúdený a v 
sobne) l~hote bol znova odsúdený, a to pre čin spáchaný pred 
- podmrenečným - rozsudkom, rozhodne súd menovaný v § 
p. v medziach §§ 1 a 2 zákona čís. 562/1919 Sb. z.a n. o tom čí 
byť podmienečne odložený trest úhrnný alebo nie. ' 

. Porušeni~ tejt? zásady rozhodnutím o podmienečnom 
mrmo ~okracovama podl'a §§ 517, 518 tl'. p. zaldadá zmiitok 
§ 384, cls. 4 tr. p. 

(Rozh, zo dda 16. októbra 1937, Zm III 166/37.) 

, Na j v y~. š í s ú d .v t;es!nej ~eci ~roti, A. a spoL pre zločin 
pnsahy! v do~ledku zmatocnel sťaznosÍ1 obzalovaného A. z úradnej 
vmnostI na zaklade dóvodu zmatočnosti podl'a § 384 čís. 4 tr. 
usne~enra oboch ni~ších súdov v celom rozsahu s c~lým pokr<,Čc1vanínft 
a vralII vee krajskemu súdu s úpravou, aby podl'a § čís. 
č. 5~2~191?' Sb. z. a n, a §§ 517, 518 tr. p, vymeral po vyžiadaní n,;,,,h,,' 
vereJneho zalobcu, ,aleb? od~údené~o (§ 518, odst 1 tr. p.), úhrnný 
a, r?zho~ol, o ,ton;, ,CI m,a b~t podl~lenečne odložený trest úhrnný, 
nre, zmatocnu sfaznos! obzalovaneho poukázál na toto rozhodnutie. 

Dóvody: 

, Zmatočná, sť~žnosť, obžalovaného napáda usnesúlle odvolacíeho 
sudu preto, ze tymto sud?m b~lo potv!dené usneseníe krajského SÚQu 
v !'l. 0a, Slovensku), ktorym obzalovanemu jednak nebol povolený pode 
mlenecny odklad výkonu trestu uloženého mu rozsudkom tohože kraj-
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,údu zo dňa 12. októbra 1934, jednak bol nariadený výkon 
uloženého mu rozsudkom krajského súdu v N. (v zemi Moravsko~ 

za dňa 28. marca 1933; tým sťažovate!' zrejme uplatňuje 
zmatočnosti podle § 385, čís, 2 tr. p, 
preskúmaní tohoto zmatku najvyšší súd zbadal, že usnesenia 

nižších súdov trpia lormálnou vadou podľa § 384, čís, 4 tr. p., 
ktorej treba braf zrete!' vždy z úradnej povinnosti. 
Súdy nižších sto líc, rozhodujúce vecne o otázke podmienečného od

'ŮQ"llld, prekroči1y totiž obor svojej pósobností, vymedzený im v tomto 
predpismi § 6, čís, 4 zák. o podmienečnom odsúdení. 

Ako plynie z rozsudku krajského súdu v N. ZD' dňa 2, 8, ma r c a 
933, bol obžalovaný posúdený pre zločin podvodu na 2' mesiace ža

ktorý trest mu bol podmienečne odložený na dobu 3 rokov. 
Pr(~dnletom rozsudku krajského súdu v M, zo dňa 1 2, o k t ó b r a 
34 je však čin spáchaný p r e d r o z s u d k'o m k r a j S k é ho 

s údu v N. totiž d ň a 9. máj a 1 932, a zavedením tohoto trestného 
poJcračova.nia bola v smysle § 18, odst. 1 zák. Č. 562/1919 Sb, z. a n, 
pnedI;;en.a skušobná doba určená citovaným rD'zsudkom krajského súdu 

až do ukončenia tohoto pokračovania, Skušobná doba ešte neuply
lebo vo veci zavedenej u krajského soou v M. nebolo ešte vyne
O[i,vc)olatrle rozhodnutie o tom, čí má byť trest podmienečne od

nie. 
prípad, kde bol pachatel' už podmienečne odsúdený a v sku

lehote znova odsúdený pre čin spáchaný pred prvým podmieneč
rozsudkom, ustanovuje § 6, čís. 4 zák. o podmienečnom odsúdení 

pre obor práva platného na Slovensku, že rozhodne súd menovaný 
v § 518 tr. p. v medziach §§ 1 a 2 zák. Č. 562/1919' Sb, z, a n. o tom, 
či má byť podmienečne odložený trest úhrnný, ustanovený podl'a § 517 
tr. p., alebo nie, 

Rozhodovaly-li súdy nižš,jch stolíc mimo pokračovania podra 
. 517, 518 tr. p, o podmienečnom odsúdení, neboly k tomu oprávnené, 
prekroči1y obor svojej pósobnosti a s.posobi1y tým zmatok podl'a § 384, 
čís. 4 tr. p., ktorého je treba clba ť vždy z úradnej povinnosti. 

Preto postupoval najvyšší súd podl'a § 34, odst. 1 por. nov., zrušil 
vadné rozhodnutie a prikázal rozhodnutie o podmienečnom odsúdení 
súdu k tomu príslušnému. 

Neprekáža horeuvedenému zákonnému postupu úprava daná vrch
ným súdom v rozsudku vynesenom vo veci vedenej u krajského súdu 
v N, v tom smysle, že krajský súd má pri postupe podľa § 6, čís, 4 zák. 
Č, 562/1919 Sb. z. a n. rozhodnúť o tom, či majú byť vykonané oba 
tresty, alebo či má byť podmienečne odložený tiež trest dodatočne ,pri
sÚdený, lebo podľa hore uvedených táto úprava vrchného súdu sa pro
tiví zákonu platnému na Slovensku. 

čís. 6002. 
Rozsudok porotného súdu j s celým pokračovan!m je zmiitočný 

podl'a § 29, čís. 3 por. nov., ak bral na riešellí veci úča8ť \ll vynesenia 
ľozhodnutia sa zúčastnil porotca, proti ktorému bolo v !lobe hlavného 
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poj~dn~v~ia .nariadené trestné pokračovanie pre zločin, takže 
byt pOjatý anI do SOznatnU porotcovo .. 

(Rozh. za dňa 16. októbra 1937, Zm IV 449/37.) 

Srov. rozh. čís. 5818 Sb. n. s. tr. 

Na j vy Š š í s ú d v trestnej veci proti A., obžalovanému za 
ťaž~ého yblíženia na tele so smrtel'ným výsledkom, vyhovel 
sťaznosh, pokia!' bola uplatnená pod!'a § 29, čís. 3 por. nov. 
vynese ma rozhodnuti a sa zúčastnil porotca M., z tohoto d6vodu 
točnosti zrušil rozsudok porotného súdu s celým pokračovaním 
nasledovalo po úkone zakladajúcom zmatočný di'>vod, a uložiÍ 
skému ako porotnému súdu, aby vo veci znovu jednal a rozhodol. 

Z d.6vodov: 

Uplatňujúc d6vod zmatočnosti podl'a § 29, čís. 3 por. nov. 
sťažovatel', že sa zúčastnili vynesenia rozhodnutia porotcovia' 
a O., ačkol'vek pod!'a ustanovenia § 343, čís. 6 tr. p. malí byť z 
d?vama voc! vylúčení, lebo v dobe hlavného pojednávania bolo 
mm zavedené trestné pokračovanie. 

POIdil'a us'tanovemí § 343, ods!. 1, Čí'S. 5 a odst. 2 tr. p. nem6že 
účasť na riešení veci porotca, ktorý by nemal byť pOljatý clo s~~:ci 
porot·oov - okrem in-ých d6vodov - preto, že je pr·oH nemu z<' . 
tres.~~.é pokračovanie, a;jebo proti komu sa táto okolnosť vyskytuje 
zdeJsle. 

Ten~o predpis je doplnený ustwnovením § 2, Čí.s. 3 zákona zo 
23. mája 1919, Čí's. 278/1919 Sb. z. a n. "0 sostaJvovamí so.mam" 
rakOV,. pod!'a ktorého je nesipósohill'ý k úraclu pmo,tcu ten, proti 
sw vedle trestné stopova,n,ie' aJlcho vyšetnwan-ie pre zločin- aJleho kto 
obžalo.va~ý ~re zločio~ z úrwdnej povinnosti stíhaJný, sp'<Í!ch~ný z . 
bnutok Zlstnych a n'ecestnych, a'Jebo kto má pre taJký trestný čin 
pykať tre,s,t, ll'ložen,ý mu trestným súdom. 

Taký dl6vod, ktorý podil'a ci~ovan ých ustano'vení zákona hy 
čovaJl ,p?,r.otcov N. a O. z rozhod!ewaJn.'a veci, u týchto porotCO'v ,s.a .. 
vyskytu~e, lebo polCl!'.a obsahu pri'P0j'enÝ'(Jh spi,sov Dolo· ske v 
hl<wn-ého pojednávaJn'ia j'ednaJk proti O. u olkresného súdu v S. za', 'ed'erué 
stopov~nie, avšaJk ~en pre prečin, resp. prestupok útisku, žaloba 
podwn,a nebo-I'a, a JedlnlaJk proti N. u štMl1iemo zastupilte!'stva v B. 
dané trestné oznámenie IPr" Z]o·čin krivého obvill1'C:nJa podll'a § 227 
trestné pokračovwnie však (ani .stopov;anie aJnt vyšdrovani-e) proti 
z:arvedené nreho1lo. . 

. Ne!'ze vš,ak odopreť oprávln,eni.e zmatool1iejs,ťažnosti, pokia!' UPI;a(') 

ňUI]e cl6vod :Z1l11a!oonols'ti pocl!'a § 29, ČíIS. 3 por. 'nov. ,clo,tyčne poroteu M: 

Z pripo!jenýoh "pi&Qiv, vyžiwd'aných po podaní prevedenia zmatoc-
nej sťažnosti, vychádza na Javo, že v dobe hlavného pojednávania . 
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menova'n.ému porotcovi u krajského súdu v B. v behu trestné opoc 
;".i'ovwn!ie (a to stopo·van.ie) pre zloOČÍin podvodu podo!'a § 50 tr. nov. 

380 tr. z., 'kto·ré stopovaJ"IlIie bO'lo šťátnym za'stu!p!td'stvOlIi1 v B. ·n·a
",,"~e"n lé. už 10. októbra 1936 a v dobe hllavného poj ednávaJlfl.ia, kona~ 

.. dňa 12.aJprí1a 1937, ešole skončené nlebolo. Nemal byť prelo M:. 
už v dobe ·sostav·en'j'a do ročného somamu porotcov ani do so
služebného a bol vylúčený z rozhodovania veci, a to práve z d6c 

uvedeného v odst. I čís. (; a odst. 2 § 343 tr. p. 
Keď VŠaJk prez to· M.sa zúčastnioJ wko parotca vynesenia rozhod

a br'a,1 účasť na rfešení' tejto trestmej ved, je tu daný zmatok 
§ 29, čís. 3 por. nov. '. . ' 

Podra prevedenia lJma to č'DIej sťažnlos,ti do~zve,del s'a ,s:ťažov~te.ľ 
tomto vyllučQiva,com di6vode teprv až po S'komcem por.o.tneho 'p."Je~-. 

'S'O"v'a",,'i'a a toto tvrdeni'e nebolo vyvrátené ani obs.ahom SP!SOV, am ~pp
kraj'ského 'súdlu v B. W cloňa 5. augu'sta 1937, v tomto smer" doda_ 

,I vyži,ada'lllou. BOi}a preto z11)!atooná sťal~}1'osť, zaJlolžená ~na dióvode 
<z~ntii.loi'.ml( "'5 :"ti podi!'a § 29, čís. 3 por. mQiv., vsmys,l,e .oclsl!. 2 .e,t. § up·I'M

vča's a po zákone. 

čis. 6003. 

Jsou-Ii předmětem pozdějšiho rozsudku trestn~ činy spáCh~~ .iedna1< 
před vynesenim dřivějšího rozsudku, jednak po nem, nelze pouzlb § 265 
Ir. f., je-li čin, spáchaný po vyneseni dřivějšiho .rozsudku, ~o.dle zás~d 
o souběhu trestných činů (§§ 34, 35, 267 tr. zák.) rozhodily pro vy
měm trestu v pozdějšim rozsudku nebo je-li stejně trestný jako čin spá
chaný před vynesenim dřivějšiho rozsudku. 

Ustanoveni § 265 tr. ř. nutno však v takovémto případě použiti, je-li 
delikt, spáchaný po vyneseni dřivějšího rozsudku, mirněji trestný než 

. delikt spáchaný před jeho vynesenlm. 

(Rozh-. ze dne 19. ří'jua 1937, Z.m II 449/37.) 

S o oU d. P r v é SI tol i c c, ulmav obžaJlovaméh-o vinným zločiil1.em 
kráJeteže podle §§.171, 173, 174 II cl, 176 II a) tr. zálk. a přest1.lpkem 
nedovol.eného návra;lu pod'le § 324 tr. z[jk., vyměřil mu polj.4e § 178 tr. 
zruk. se zřeleIem nla § 35 tr. zálk. trest těžkého žaláře v trv,'tní š,esti. mě
síců, zostřený jedním postem čtrnáctidi~nně. 

N e j v y Š š í s o u d jaJko, .soud zrušovací zamí'No zma'tečn.í stížnost 
obžwlov-aJného, pokud se dom1ihala pouiŽití § 255 tr. ř. nhkdem k ~oz
su,dkwm krajského slOuda! v M. z~ dlll'e 2. června 1936 a ze dne 31. cer
vence 1935 a k roz,sudkům ,0.k"e's-l1'ího 'soudu v M. ze dne 18. oer·vna 
1935 a ze dne 10. ,dubna 1937, vyhověl jí však, pokud se domáhala 
použití § 265 tr. ř. vzhledem k rozsudku okre-wí:ho soud,u v M. ze dne 



392 
- Čís. 6003 _ 

28. kVě:n~ 1937, jímž hyl stěžovatel pro přestllpky pQdle § 324 
a § 1 zak.o· tu't. odsouzen db tuhého vězení na 1 měsíc- neJ'vy"" 

d ·k 'h d "I ._,. '''Sl rozs~e p'rv,n,[' -o sou Ol zruSf lWi<.O zm~teĎný v napadeném 
o delce trestu ohžal'Ovaa>ému vy.měřeného a vyměřil tomuto '0'bžal-01 
němu trest znoV1U, a to podle § 178 Ir. z. se zřetelem na § 35 
§ 265 tr. ř. trest těžkého žaláře pět a půl měsíce, zostř'enéh'O 
po·stem čtrnáctidenně. 

Z dllvodů: 

!~,ed po vy.hlášení ro'zsudku ohlásil ohžalovaný pro-ti němu 
volamc?' d;o vys,oké výmě,ry trestu a .nepouži~í § 265 tr. ř.« a žádali 
dO<mčem Pl'semn:ého vyhotovení fO'zsulCllku. Ještě .n'ež se tak stal'O . , 
vedl sám toto své »odvolání«, po dOručení rozsudku pak OP,,,'! ovi 
VČas do protokolu a vytýká, že nalézací soud přu 
nE;v~al. vůbec zřetele, na několikerá předcházející jeho 
'"UČl ~,~ž Je nap~deny rozsu;dek V poměnr vymaoeném v § 265 
K!onec.TI!e ke 'konCI IProvederneho odv,oM.ní dažaduje 'se též toho 
upl'atňované důvody odvoloání byly pokládán.y za provedel1Jou ' 
stížnost, a zaříclil také dod'atečné podeps<iní svéhoopravnéh'O m()'t,e"",,,, 
advokátem, kterého si zřídiL 

Předpis § 265 tr. ř. má povahu V1elící (ius cogens), obsahuj'e, 
a nalézací soud je podle něho povinen v případech tam . , , 
»vzí,ti přiměřený zř·e1el na trest dřívějším nálezem viln:n-íkovi 
Rozsah a šíř·e.přiměřenosti onoho zlietel-e jest ovš.em jel! úkonem 
trerní moci s-oudcovs:ké; -a,pominlllltí 'Onoho zř,etele vša1k vůhec tam 
podl-e záJkona byly pro něj podmínky, porušuje předpis "elfd a '. 
nedbající zákl·adních zás"d zál<onem takto' 'stano"cný,ch pro uklá<tánl 
hestu, vybočuj e ze své moci trestní. Výtkou obžalovaného 
vanou již při- ohláše11'í. ,odvolání, že soud, -nepoužil § 265 tr. ř.: vytýkáJ 
proto,r~'zsudi~u ::~atečnlQ,st ,:e smysl,!] § 281, Čí,s. 11 tr. ř. a je . 
ocWol'am v tetocas!> podlle lehlO: obsahu považovati za 2lmatoonÍ! 
nost. Této je pak při~věd\':Hi' jen částečné. 

Z ~re'Stn~ho lí'Stl~, který byl při hlavním přelíčení přečten, zvěděl" 
soud, ze ,obzalovally by·j odsouzen rozsUldkem a) kraj'ského soudu v M. 
z~ dne 2. června 1936 pro přestupky podle ~ 460 a 3124 Ir. z. na 3 
sIce do' ža'IMe (správně IUlhéhlO:vězenf,), b) okresního sou.du v M..ce 
dne 18. června 1936 pro přestupky podle §§ 2 a 3 zá!kona č. 108/1933 
Sb. z. a n. na 7 dni db vézlení, c) kraj,s,l<é!ho soudu v M. ze dne 31. čer
v,;nce 1936 pro zločin podl'e §§ 171, 174 II a), cl, 176 II a) tr. z. a' 
prestupky pOdl,e § 324 tr. z. a § 1 zá!k. o tul. do žaláře na 8 měsíců, 
dl) okresllliill-O sOUJdu v M. ze dne 10. dulbna 1937 pro přes,tupky podle 
§ 324 Ir~~. a § 1 zák otu!. dio-žaláře (správně do tuhého věz'Elni) na 
jeden meS1C a e) okresního soudu v M. ze dne 28. kvěll1Ja 1937 mvněž 
pm tytéž ·westné čil1y ik stejnému tresnu. 

, Napadeným rozsudkem byl stěžovatel "kromě přestupku ned:ovole
neho n,av-ratu podle § 324 tr. z., spáchaného v kvě!l1Ju 1937, odsomen 
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oč' ,krád:eže jehož se dopu,stH jednlak v březnu 1936, jedn"k v noci 
zl ~~ětn<l 1937, při čemž jak činnost spadajfc.í do d?by, př~ v~

n<l!hoře pod a) ai d) uved:Eln:ýc:h ·r"Ů'~,sudku: ~ak I kradez spa· 
o vynesení oněch rozsudkíi·samostatne naplnuje skutkovou pod

So'činu krádeže trestného P,odle § 17~ tr. z.!'odle tohlO~yly sou
skutky spáchány jednak před vynesel1,m: nahore pod, a) a.z cl) u~e

·dnvějších rozsud'kíi, jednak po JejIch vynesenI. O rozsmtku 
pod e) bude se v tomto ohl:edu ještě zmí,něno., , _ 

'tVe'ien,emto, zda a pokud je v takovém pří,padě pOl1ží::i u~tanO'v~í § 26::> 
předpi,suje, že, byl-li obžalo'vaný, p,rob -llemm byl j~Z vyd,an 

rozsudek umiln vinnÝ'm jiným tres,tlllym skutkem spaohanym 
, ' vynesením 'onoho trestního r,o~sudku, !?á ,s,e p:ři ~yrněřování tre~,~ 
trestný skutek .nově najevo vysl,y VZll! pnm~rel1Jy zre,teJo na. tres: d::, 

I nálezem vinnill<ovi ulož,enlý tak, aby sle nIkdy neprekr?ól nej.VYss. 
v z"koně určený na skUltek pří'SIll'ěji trestný., Roz;bor jedl!>o~~wých 

kterés-€' tu mohou vyskytnouti, ukaZUje, ze ~dyby;~e pn S011-

tre"tllý{;"h, čUnů, spáoh"ných z,čás.(i p!ed v~nes:e,nJI~; .zcash po vy
·'n!f\Selllrrl dřívějšího. rO'zsudiku, bez rozdílu vMf melo, pouzlb § 265 t,r. r., 

, by to k dů'sleclkům ne:přijate'l-ným. Je-Ir na pr. pa~ha~e~, kte,,?, byl 
dříve odsouzen ipro zločin, znovu odisouzen pr'~ Zl?'Čln slpaohal~ y p o 

• v)'U'e,se'llIí předlchoziiho rozsudku, tedy p~~.~i~: u lleJhoz Ulstanovenl § .265. 
Ir. ř. vůbec nepřichází v úvahu a, pro ne]z JInak ~y ,bylo lz~ ~znatJ ,n~ 

trest z"l<onem stanoveny, nebylo by zajl,s'!e 11" mls,te .. pouill,Ť! 
h. ř. jen vzhledem k tomu, že se obŽa'lov~:y ;l~lm? zlocln spa
po vynes-el1Jí pfedchozího mz;sudku dopus!,1 je':;,te .. p';€"stupku\ pro 

něj'ž d·osud rovněž Inebyl odsouzen, ,přled v)'ne'Secrllm '<!iřlvejsrh? r?z~u~~u. 
Opačný niizor vedl by k vy,sledkill', ,ze pachatele,~te~ se U-Zlfloava vlnny~ 
trestl1Jými čin.y spáchan'Ý'mi jednak před v)'ne'semm, ]ednaJk p:o.vynesenl 
drív-ějšíhoo rozsudlku, mohlI by v kraj,ním pří-pa,dě po-sŤlhno~tr);.n trest, 
joeho-ž l1iejvyšši výměra by byla dáJn" o-dečtell'lm IreS!tudf!lveJs!m ro~
sudkem vy,sloveného o-ď nejvyšší meze záko,n,nésa1J,~y stanove~e n~. č~n 
. ří.sněji trestný, kdežto, kdyby vubec nebylo dalsl'ch tre~'tlly.ch ~IllU, 

~pách'!llIÝ'Ch před dřívěiším rozsudkem, nebo~d'yby s;nadl obza'\.ova~~ byl 
v té -přílČi1ně zproštěn obžaloby, mohlo by by tl uw~no. na n"1vy~: vy
měrou trestu. Obžalovaný, který se kromě trestného ČIlllU, pro· nejz by~ 

. ji", odsOlUeen, dopustil ,třeba jen jediného dalš!~<o Čil::', a to po v~n:~~m 
dřívějšího- rozsudku.. byl '?y tedy ,n~, 10,t;J ?ur;. nez pachatel .n.ekollk: 
oolších ,tre'Stn!ých ČlIDiŮ' spaůhal1ych casteo~e .pred vynes-enfl~ pre?~~o 
zího rozsud1lru naopak la-loo-vému pach.wteh by 'se do'sta'lo vyhodn~lSI.?? 
postavení jen 'proto, že se kromě deliktu s'Pácha~'ého,;P'~' vrl1JeSel1l~fl: 
vějšího rnzsucllru ,dopustil' .před tím dalškh treslnych cllnu" treb~~ steln~ 
trestných j'alko onen delikt Byl by tedy pacha1el v takovych pnpadecr: 
souběhem deliktů přímo, privilegován, To, není však účd~~ us~"~v~m 
§ 265 tr. ř., jímž S.e předpisům trestního- zák~na o ~rest",?:I' sblha]lclch 
o cl l"kt" (§§ '>' 35 267 tr. z.) zJ"edniivá pr,uchod [' v pnpadeoh., kde ~e e 11 II J"'±" ", "", , cl) , , 
konkumjící trestné činy nebyly předlrlletem tehoz nzem a -o: souzenI, a 
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jímž má býh dosaženo jen toho aby při odděleném stíhá . 
haFei Se trestné či"y pach~tel v 'pří'Padě odsouzení nebyj, ,~,:I , 
l1Jez kdyby bylo o vse'ch delIktech, do's'lid roz'sudkem n'~~;~~~~:~~~~~e 
hodnuto j-ediným tre:t~ím rozsudkem (srov. Loh'sing, _. 
1932, stL 353). Pra"e ta to úWlJha vede však k daJšímu 
s druhé strany by také nebylo S!právné v podobných ~~~~ac\'ea.~n,~n~ 
§ 265 lL ř. zásadně vyloučiti. Byl-Ii .na př. někdo ji 
a vyjde-lI n<I!jevo,že před d,řj.věj'ším rozsudkem spáchal zlo'Čin 
to po vYOle,s'eni předchozího rozsU!dlk;u s,e dopustil nějakého ,a 
Je vzhl-edem k vr:l'ič,enémU! sm)'slu a účelu předpisu § 265 tr.~ř'''. >wn, 

I~hoto usta,n,?velD! z"kona plně na mí'stě, neboť tu by nebylo ' 
n~no od'r;I'ra!t obzalo"anému tuto "ýhoclu j'en proto, že se po 
predch?zlho rozsu~~u dopustil dalšího deliktu, 'Podle něhož 
trE'st, vutec. n<;vymeruje (§ 36 tr. z.). Třebaže tedy delikty 
po \ ynesem predchozlho rozsudku samy o sobě nespadají pod 
ven~.§ 266 tr. f, přece l1e~ohou podle toho, co uvedeno, "yloučiti, 
v pnpadech prave uvedeny ch bylo ustanovení § 265 tr. ř. použito 
soubor $bíhajícich se deliktů. 

" Z tě.c~to úv!"h pl-,:,ne závěr, že ~ případ,ech, v nichž jde o více 
"ych ČIn~, spachanych jednak pred vynesením, jednak po Vvnp,," 

p:;d,c~ozlho rozsudku. nelze použiti § 265 Ir. ř., byl-Ii po 
clrrvcjslho rozsudku spáchán čin, jenž podle zásad o scuiběhu tre'slr.vo 
čiln,ů (§§ 34, 35, 267 tr. z.l rúzhoduje pro výměru trestu, v ' 
rozsudku, .nebo čin stejně trestný (t. j'. čin, na který zákon mčwje 
no'll trestlll s,azbu jako na čin. před vynesením dříVějšího rozsudku 
chaný, podle něhož druhý rozsudek vjlměřuje trestl.·Naproti tomu 
ustalwvení § 265 tr. ř. použíti, je-Ii d'elikt spáchaný po vynesení 
ohouho rozsudku mí'I1něji trestný než delikt spáchwný před :"~~.;~~~~ 
prvého roz,sudkw (srv. Steflruer, 'Bemerkungen m § 265 St. P. O., " 
zeltung 1929, s'lr. 140 a ná'sk). Při tom ,soudu zrušovacímU! n'oošlo 
st'ečně oclchy'lné stanovi'Sko mzbodnlUŤ.Í Č. 3111, 3164 .3731 Sb. n. 
Ost~tnl'y?uk~zulje Fžrozh?>dJnutí č. 3164 k lomu, že pO;1útí § 265 tr. 
nepnchazr. v uvah'U!, JSOU-ll skutky spáchané po předcho'zím' ," 
»rázu tak tě'žkého, že jsoU! pro výměn1' trestu rozhodn'ými«. 

Posuzuje-li ~': .s těchto hl'e?isek ~ouzen}' případ, j~ zřejmo, že 
vodem pro pOUZltu § 265 tr. r. nemuže tu býti skutečnost ž,e' z.". JCII" 

krádeže,. jeh':.~ ~~,?bž<I!I!O'vaný ~OIpuS,til v březruu 1936, byl spáChán 
vynesemm dnve]'sloh ,rozsudku n<:lhO'ře uvederuých, kdyžtě ob,ža'l,o, vanj 
byl n"'paden,ým fO!zsudkem zá!ro"eň odsQluzen p,ro (stejné trestný) 
člln krá;I'eže s?áchaný v noc; na 24. května 1937, tedy p o vyll(. ,sell1 
;ozsudku n<:lhore pod a )-d) uvedených. Poclmínlky § 265 tr. ř. , 
JOO, potud, po'lmd obžalov,a-ný byl Tozsudkem okresního soudu v M. ~e 
dne 28. května I 9~7 [naJho,ře poct e) J odsouzen pro přes,tupky-podle 
§ 324 tr. z. a § 1 zak. {} tul.. d'o tuhého, V1ězení na 1 měsíc nebo.ť zločinu 
'~rá~eže, jimž brl obžalovan'ý l1<l>pa!deným roz'Sudkem u~nálD vinnÝ'ma 
je'ITZ tU' mzh-oduje 'pro výměru trestu, dopUlstil se obžwlov:aJn'ý před 
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"VIJesením onoho ra.zsudku. O přestupku .podl'e § 324 tr. Z., jimž byl 
"Í>7:id,owmý napadeným rozsudkem rovněž u'mán vinným, nelie to arci 

"rř:1to'Stl říd,· poněvadž mzsudek v té příčině obsahuje jen výrok, že 
Clln byl spáchá,n v květnu 1937. Leč ať byl tell'to přestupek spá
rovněž přecl vynesením rozsudku pod e) uvecleného nebo po něm, 

toho, co předesláno, použití § 265 tr. ř. ohledně tohoto roz
každjém způsobem ospravedlněno. Jen v tomtosmi\ru byl tedy 

"",CLU.' soud pOlclle. veliciho pře~pisu § 265 tr. ř. povin,en vzíti na ono 
ozíodsouzení přill11ěřený zř'ele! při výměře trestu. Poněv<I!dž soud 

neučinil, zatížil rozsudek zmatkem vykročení' z moci trestní podle 
281, Č. 11 tr. ř., pokud jde o 'předch'ozí odsouzení uvedené pod e). 
věcí nic neměn'ísku,tečnost, že s,oučtem trestů, v úWl!hu zde ,přichá

zel'W'U není ještě překročen nejvyšší tre'S,t v zákoně určený na 'si<utek 
:.ořlsrlell trestný (zde homi mez sa>Z'by pOd,le § 178 tr. zák. těžkého ža

láře od šesti měsíců do pěti let) , ježto okol'l1Jost toho, dnuhu měla by 
význam jen· pro možný zmatek vykročení z meZÍ' zákonné sazby trestní 
a nikoli pTa upJ.atňovanou zmatečnost vykročení z mod trestní.. 

By],o, pmto zmaJteoní sHžnost zaJmítnOllrti, pokud s'e domáhá použití 
§ 265 tr. ř. vzhledem na předchozí fOizs'udlky naJhoře pod w)-d) uve
dené. Vyho'věti bylo jí jen pOltud, pokU!d ,směřuj'e proti tomu, že nalb
zací sOUlcl n-epou,žil ,ustanovení § 265 tr. ř. vzhle&em k předchozímu roz
sudku uvedenému pode). S tohoto hleclíska bylo rozsudek zmši,ti jako 
zmatečný, a to \Oe smyslu § 289 tr. ř. jen ve výroku' o déke trestu a tuto 
nově vyměřiti za přiměř.eného zřetele ""ej'en na s,ouběh zločinu s pře
stupkem (§ 36 tr. z.), nýhrž též ve smyslu § 265 tr. ř. Ula předcházející 
a nahofe pod e) uv'e~e'né odsouzeni. 

čís. 0004. 

žiadosť O navrátenie v pred.ošlý stav pre zameškanie r.oku ustano
veného k odvolaciemu hlavnému pojednávaniu prm V'rchnýnt súdom je 
zákonom vylúčená (§ 463, odst. 2 tr. p.). 

Zákon nepredpi!IUje v odvQlacom pokračQvani, aby nálhradný sú
kromný žalobca bol uvedOOlený .o tom, že verejný žalobca vzal odvo
lanie zpliť. 

(Rozh. zo dňa 20. októbra 1937, Zm \ll 514/37.) 

N a oj< v y Š š i, s ú d v treslnej v'ed pro,ti A. a spol. pre zloón podl'a 
§ 215 tr. z. odmi'etol žiadosť ná,hmd'nélh() súkromného žalobcu o na
vrátellli'e v predOŠ'lý stav. 

D.ovody: 

Náhrooll'ýsrí:kromn:ý ž.aJ\ohca M. domáha sa badOisťo,W o' navrátenie 
v predošlý s,lav toho, ahy pOlkračo'V<:In·ie, n'<l>s!edujúce po podaní, pr'eve
denia od\l10,laJnia n:áhr<I!dlll'ého sákr. žalobcu a prevedené bez jeho upo-
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vedomenía a J' eho vedom~otl' b I· •. 1 b bl' ~', o' o ZJmsene, aby náhradný 
() c~ . n upovoe~on~en,y ° tom, 00 sa stalo po 14. maJrci sl'Lrkr'oulln,ú 

poclalll preV'edOOlla Jehoodvúhn,í,a, a ",by bO'lo n . d .937, t. 
laCle hlaV'né poj edn.>vanie. . anaenle nové 

.ž~ado.sť o navrMerrlí!e' v preclošl'ý s'tav podG'a svojho CI(jcivod~eníl 
na,,: u poukazuj e tedy na zameiíkan,í'e odVolaciebo hllaméh 
~::~a pored vrch'ným súd:om a'ko na predpolklad navrátenkr <} 

k ' Podl'a § 463, OdISI!. 2 tr. p. nav~átenlíe v predošlý stav 
~me ,roku, '~Is,tano:ve~é:ho k advolaLdemu hrl'alvnému poie<ll1iLv"n;., 

V'r.chn)'lm. suclo:m lll1'e Je prílpulstmé. Z tohoto di6vodlu n3Jh~<ldl1,~~o ~ukr. ža;lobou o navrMení,e v predošl' stUaPvllaJt. nerrá 
nom vylucena a b'O.la preto odimietnut.> y Je 

Vi!ed~~cI~~~~tan~:' že. nlá;hraJdný ,slÚk:om~,ý žalobca VČaJs ohlási!l a 
. '.... ' z.reJme na ten p!flpad, že by ohlásen·· ,.' 

stnedok statnelho z<>stupm' pozdlejši,e bol vzat' ."ť YN opr~V1ny , 
datel' vyt:0kaodivolaciemu sÍldu že nebol Ul ove~o zpa; ep:avo

m 

volaJllia "elrejným žaJlobcom )ebo t k' P , 'd
m 

eny: ° zp.áťvzatí 
pokračOlvaní zá!:i{;o I ' ! " .. ,', :' a, e lipo,ve ,~menIle v 

• '. 11 neipredplsu]e. O r'Ůku odv'0l<lcleho hlavmého 
nav~'la bOlI žiaJd!atel' uvedomelI1Jý v smys-Ie § 409 t .' .' . 
denneho soznamu vecí a nariadením od 1 . d r.~. vyvesemm os ama oporuceného dopisu. 

čis. 6005. 

okr~:~~~~o 3~! t\Zák., pok~ud se týče vinníka, který je ve 

lejšfho rá~; neni v t~'0~ o:o:~ ~at, ~ =. mys~ jen poměr 
n~, přijitnal1ý do práce jen Příležitostn:ru:aesde vaitelt du,výpomocn

ý 
narok na ' .,00' I . ' ,nn mz a nemaiíci 

vypo nt hutu v případě propuštěni z práce. 

(Ro'zb. ze dne 20. říj!ll0 1937, Zrn IV 193/37.) 

Obžalovaný A. se vloupal do ma • . 1< 
oddzj,] z ní ohBí v cen'ě 170 Kč V ;c;~ek :om?"y po'škozeného M. a 
městn,án Ul poškolzlerrlého J' ako n' ~ 'k {) '"d r,.dleze byl OlbžalovaJn,ý za~ I alUJem' 'za renntl mzd'" I' k 
cell' tý,dne' do ,práce _ k 'b I .• ,.' '~, v)'ll" acenou ' onc 
""t' Ol ,s luze uraktora b'U11 p"." , . 
Zl os,tn:ě, když prá'vě bylo potřeb',. - J" njliillaJll, Jen pme

c 
. 

s tú ].i c e, vycházeje z názoru : IPrac~::at s traiktolrem. S o li d P 'r v é 
ného k poškozenému spada' Od" ze tl' vyse :nallnačený poměr obžall'Ova-
cll § 3 ~. P us anovenr § 343 tr 'k . 
§§e 3332~3~IISČí: ~. :; ol~žkalo'vabného obžaloby pro zl'~'č~~krfg~~:tr~!ct~~ 

.' , ,,' • Za! "J nle oť poškoz.eny· M n cl I . 
Irestaní obžalovaného O d I" . epO' 1<1 n'a "rh n~ po-~. . vo a Cl s ú II do na'PrO'ti to 1'1 • 
pO'mer mezI obžaJl'Ovaným a posk'Ů " b . . . mu vys 0'11'1" ze 
že naň nelze v'zÍ<lhovali ře.d, is z~!llym _ yl. t~hk'Ů smlouv,ou' o díl'Ů a 
ného vinným podlle oMal~by p § 4.3 lI. zaJk., u,mal pmto obžal'0va-

Nejv ď·· Y s S 1 S o 'li' d zamítl zmateční s(í;žnost obžalov<lného. 

- čís. 6006 - 397 

Důvody: 

. Proh roz'Sulclku vrchního sOUlclu pod<'lJ1 obžalov,.ný zmateční stÍ'žnost 
§ 385, ,čís. 1 cl tr. ř. a uplatňuje tento důvod zmatečnosti výtkou, 

'krád'EŽ ' , na škodu svého zaměstn0V'atele, od kterého pobkal 
je prý pocllle § 343 tr. z. zapotřebí k jeho stiMní, návrhu 

(~hl~b,odá\f(~o,\r2 Zmateční. slížm,st nent základJná. 
Souzený případ nespadá pod ustan'Ovení § 343 tr. z., neboť citované 

.... I,ooVt'I i má zřejmě na mysli p'Ůměr trvalejšího rázu, poněvadž jen na 
podkladě je možno usuzovati, že pracovní síla požívá zvláštní dů

zaměstnavatele. Podl", zjištělní vrchního soudu však v túmto 
byl' ohžalovaný Ipřijat lna ,polnlOl1<O'spoctářské práce jen pří-1eži

poulze j:J:ko výpomocný dělník za clenní mzd~ a nebylo zjištěno, 
byl měl ,fllá~olk na vÝP9voědlní IhutUl v příp<ld,ě propúlštooí z práce. 

tedy z<lpotřebí ke stíhání obžalo,vaného návrhu zaměsltnav,.telova 
, vytýkaJruý duvod zmateónosti ·se tUl nevyskytuj'e. ZmatečnÍ' IsUžnost 

< ,"'~ proto jaJl<o bezzákladná .pod,le § 36, ocls!. 1 por. nov. zamí.tnuta 

čis. 6006. 

. Nastai1-li připad mnačený v odst. 5 § 4 zákona čís. 8/1924 Sb. z. 
a n., JSOU opravné prostředky obžalovaného, které ohlásil podle odst. 1 
téhOž ustanoveni (odvoláni, ztnatečnistižnost) zákonem vyloučeny; 
rozhodováni o nich vyšši stolicí odpadá. 

(Rozh. ze dn,e 20. říljm 1937, Zrn IV 333/37.) 

Ne j v y Š š í s o u di v tr.estní. věci proti A. pro přečin pomlUlvy 
zamítl stížnost obžal'Ovaného do usnesení vrchního soudu ze dne 
23. března 1937; naproti tomu vyhověl částečně stížnosti hlavního 
soukromého žallohce, z:měnN, napaJdelt1lé uSiUesen,~ odvOIlaCÍiho soudu z.e 

. dne 23. břema 19.37 a Tozhodl podle § 4, o'dst. 5 zák. Č. 8/1924 Sb. 
z. a n. v ,ten smysl, že rozsudek odlvo1.acíiho. sOluldu ze dne 13. září 1936 
nabyl opr,oti obžalovan,émlul právni mod taJk, jako kclyby odpor a zma
teční stížnost ani nebyly bý'valy podány; j\naJk stíinost h'lavníh()s()U~ 
kromého žalobce zamítl. 

Duvody: 

Změňující OdSOlZUjíd rozsUlclek odV'ol'<lcího sowd!u ze dne 15. zan 
1936 byJ. vylnlesen v nepřítomn.osti obž,.lov'aného A. ve smyslu § 1 zák. 
č. 8/1924 Sb. z. a n. Proti tomuto rQlzsudllm poclal tento. obžalovan}' 
zmatečnÍ' slížno,st a údos!t o- naw<Í!cení v předešlý stav, tvreM, že se 
nemohl do,staviti k odvol<lcímlU hh'-'nimll př,elíčeni pro n€'ll10,C, což do
ložil připojleným lék<lřským vysvěd1čeClím. Oclvolací soud správně pova
žoval tuto žád;ost za odpor pro,ti mzsuldkul ve s'll1ys,lu § 4 cit. úk., neboť 
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obsah žádostí odpovíd·al ulstal1'ovení tohoto paragrafu. Nesprávné 
jmenování opravného pmstředkiu nemá ve smysl.UI zásady vv"Io,'ó, 
v 2. odst. § 30 por. nov. mzhod\Jj íd:ho vývnaml.l. 

Stíinost (nesprávně pojmenov1Vná zmwtečni ,g·tiž-uosti, neboť 
o "prwvný p.rostřeclek proti .usnesení), podaná hlavním soukromým 
lobcem, pokud IUl<l!fnitá, že žádost o nwvrácení v předešlý stav měla 
odmítnuta jako nepřípustná, je tedy bezdůvodná. Odvolací soud 
jednali, ,p-okud zmíněné pod';n.í ohža'IQvaného vyřídil jwko OdpDr. 

Poněvadž se obžalovaný k nařízenému novému odvolacímu 
nedostavil, měl odvolací soud rozhodnouti ve smyslu § 4, odst. 
č. 8/1924 Sb. z., a n., že v odpm vzatý rozsudek -nabyl proti 
vanému právní moci t·ak, jako kdyby odpor a zmateční sHžnost an.i· 
byly bývaly podámy. Pokud stížnost obžalDvaného n1Vmítá, že o.a'V{)l'ac 
soud: mět v nepřHomlU'O'sti obhlovaného přezkoumati věc meritDrně 
vynésti nový fcyzwdek, je hezdůvodná 11 byla zamítnuta pDdle 4. 
§ 379 tr. ř. 

Odvol·ad soudo UlslUle'sením ze due 23. břez.n.a 1937 nevys,lovi! to, 
nařizuj,e právě ti!tované usvaITIO'v:e'llÍ zákona, nýhrž p'0U1ze ve výroku, 
slo'Vi:l, ž'e svůj roz·sudek proIMa'šu~e za platný, a v odůvodmj'ní u •• s[J.,osení 
uvedl, že zmat.eční, slt'Ížnns1t obž,a,llovaného, olhláŠ'ená prnN onomlu 
sudku, má býti pO.stolUipenoa nejvyššímu soudu k mzhodlnutí. Udlvo·lací 
soud vycházel zřejmě z před!pokl!adru, že i když tu byl případ 
odist. 5 zák -číos. 8/1924 Sb. z. a Oll., nejvyšší soml má rozhodnouti O' 
teč'ní stÍlžnosti obžalovaného, podarné protil rozsudku. Ten-to názor 
vš,alk příčÍ' právě ci~ovanémlU Ulsta'HovenÍ zá;k~ona, z '.něhuž plyne, že v 
kovém případě zmateon·í 'slíž'nost O'bžalov'aného, j'enž se zase nednsiavil 
k novému :přelíčení., Idelré hyllO' -nařízeno n-,sl'edkem jeho odporu, je zá
kO'nem vy]:otlč.ena. 

POlkuld stÍlŽlTIost hlavního soukromého, žalorhce totQl vytýká: a žádá, 
wby byllo, mnwno, že rozsudek odvo,li8Jdho soudlu nwbyl pro-ti obžalova
nému mlOci práva, je odův-odněna. Proto bylo jí v tomto bodě vyhověti, 
HI~padellé nSlnes1enÍ'- 'CdV1Qlla,cího soudu z!!hěnHi, vysloviti, jalk je to urve
cleno mahoře ve v-ýroku·, a odisoudMi obžalovaného k n{uhmdě útrat ří
zení v třetí 'SIOllici. Nás,l<edkemloho,to r-ozhodlnwtí odp8Jdá rozhodování 
o lJmateční stížnosti obžalov8Jného'. 

čís. 0007. 

Bylo-li .upuštěno od soukromé žaloby po lhůtě stanovené v § 19, 
odst. 1 zákOltla o ochraně cti, tudíž neplatně, nepřichází v úvahu usta
novení § 49, od~t. 4 tr. ř. o ne-od~olatelnosti takového prdhlášeni. 

(Rcyzh. ze dne 20. říjm 1937, Zim IV 341/37.) 

Ne j vy Š š í s o u d, přezkoumav trestní věc proti A., obžalovanému 
pro přečin pDmlUlvy ti.skem, zmaleční sUžnDst obžalovaného čá,s!ečně 

zamítl, částečně.odmí,tl .. 

-Čís. 6008-
.• 399 

Z důvodů: 

Zmateční stížnost, uplatňujíc dův-od ,,::mateč~o~ti po?Je .. §, 385, 
) tr ř n8Jmíltá že od"olad soud mel: vynesh zprosťullCI' roz

~e sl~y~lu § 326, č. 4 tr. ř., neh?ť soukr~mý ~~lo:bce pod,;ní'n: 
30. červ.na 19.36 vzal soulkromou z8Jlobu zpet a zad8J1 o zastavem 

, ří.z·ení. Zrna lečn:í stí-žno·st j'e bezdůvodná. 
IreSpWQ'd,i,nIOe § 19, odst. 1 zálk. Č. 108/19,33 Sb. z .. a n. může soukromý ža

upustiti od stíhání, jen dDkud SGud prvm stoh-ce nepO'čal prohla
, rozsudek Toto se v tomlo případě nestalQ, neb~.: r~zsudek 'sCY~du 
stolice by]. vynesen dne 6. června 1936, prohlasem s~ukromehG. 

Ža10bc;e o upuštěn,j od stíháni bylo však podá'nD .u- soud,u 'P~z,?eJl. Bylo-]., 
loto vzdání se soukromé žaloby neplame,. nepnc~azl v ~:,ah~ 

'>ll~tam,o ·ve·]nI § 49, odst. 4 tr. ř. o neodvol'a,te1onQsh takoveho p;O'Masem. 
nemohl'o býti,pw rozhodnuoti odvoladh:O' SOU?U v, o'~~zc~ vln>: 

,~~d,;;;;'t~é, že soukromý žalobce při- odvo-l.acím hlav-mm prebcenl proh 
I pwhláš"n,í žádial 'O potvrzeníl odsu"lujídho ro,zsudku 

s()udu, první stOlI.ke. ." " . 
Není tu důvodu vylučujícího zahájem lrestmho nzem a proto byla 

.. .. stí<žnost, pokud uplatňuje důvod zmatečnostI podle § 385, 
čís. 1 c) tr. ř., zamítnuta podle 1. odst. § 36 por. nov. 

čis. 0008. 

pytliactvo je krád"žou v smysle predpiSQY t;estného zákona; Pret~ 
je možno dopustiť sa ukryvačstva (§ 370 tr. zák.) nadobudnutun vect 
z/skaných pyt1iactvom. 

(Rozh. zo dňa 20. októbra 1937, Zrn IV 393/37.) 

Obžalovaný A., nemajúc právo. pol'ovky, zastrelil v c,,:dzom r,evíri 
srnU v cene 1.500 Kč a maso z neJ SI odlllesol domov. Ob~alovany B., 
hocidobre vedel, že A. chodi pytliačiť, kúpil, od ne~o m~so, zoo srny. 
S údy niž š í c h s t o líc uznaly oboch obzalova~ych v:?nyml, a to 
A. zločinom krádeže podYa §§ 333, 337 tf. zák., § lzako~a CIS. 57/1936 
Sb. z. a n., 'prečinom ukryvačstva podYa ~ 37.0 t.r. zak. K namlet~e 
obhájcu obžalovaného B., že sa tento obzalovany nemo~ol dopus!"ť 
ukryvačstva, poneváč zákon č. 57/1936 Sb. Z. a ~. sa netyka ~radeze, 
ale pytliactva, uviedol slúd prvej stohce: »Telto nam!etke nemozno dať 
miesto, lebo citovaný zákon síce výslovne neoznacll pnvlast~eme s~ 
zvi:e1raťa za »krádež«, ale vyslovil, že ten,_ k~o S!' z~~era pn,vlastm, !resta 
sa podYa ustanovení o krádeži; z toho plyme, ze cm podl a §,I zákona 
.0. 57/1936 Sb. z. a n. spáchaný Je treba ozna~o:~ť za precI,n, event. 
zločin krádeže ak sú dané podlnlenky a kvahflkacIa pre precm alebo 
zločin krádež~; v d6sledku toho je možné aj. ukryvačstvo v smysle 
§ 370 tr. zák.« , . 

Na j vy š š í s ú d zamietol zmatočnú sťažnosť obzalovaneho B. 

I"l 
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Z d,óvodov: 

Zmatočná sťažnosť bola založe"á na číselne uvedenom uuvcu'., 
točnosti podľa § 385,Čís. 1 a) tr. p. 
• Z toho, že súd prvej stolice vyriekol, Že sťažovatel' nemohol 
ze srna dostala sa do rúkobžalovaného A. »z 1 o čin o m« . 
ne~'ze ,uza~várať, že sťažo~,ateľ ~evedel, že sa obžalovaný A. 
krade ze. Islo tu len o ro'Zltsovame kruhu vedomosti sťažovatel'a ' 
nostiach spáchania krádeže a keďže súd prvej stolice uznal že o 
vatel' nevedel, že obžalovaný A. spáchal krádež za . ' 
vle,dly SÚd, ku, kvalifiko.vaniu kr,ádeže za ~l?'č}n! ale že preca 
sp~chal krade z, spada]ucu aspon pod kvahhkaclU prečinu, ~ niet 
pravneho omylu. 

Nesprávne namieta ďalej zmatočná sťažnosť, že podl'a ZalKorla 
57/1936. Sb. z. a n. pytlI~ctvo ni~J~ kr~dežou ~ že preto je tu 
skutkova p~vah,a ukryvacstva. Nlzsle sudy spravne vyriekly, že 
venle .§ 1 zak. c. 57/1936 Sb. z. a n. o trestaní pytliactva podl'a 
no~em trestného zákona o krádeži znamená tol'ko, že pytliactvo je 
de:o~ v s~ysle predpisov trestného zákona. Citovaný zákon 
bezneho vyrazu »pythactvo« na označenie druhu 
spósobu spáchaní krádeže. Plynie to tiež z ustanovenia 2. 
zák. (najma z výrazu »liež«), podl'a ktorého pre kvalifikáciu : 
ako zločinu alebo p~ečinu platia predpisy o krádeži s dophlerlím 
nym v citovanom odstavci 2. Dóvod zmatočnosti podl'a 385 čís 
Ir. p. sa tu tedy nevyskytuje. ' . 

čís. 6009. 

Pomluvou směřujíc! proti »N-ovcům« (příslušníkům politické 
jejímž vedoucím VOlebním kandidátem byl N.) bylo ublíženo na cti i 
proto je N. oprávněn k soukromé žalobě. 

Vyměřil-li soud vinníku za přečin podle § 2 zákona o ochraně' 
podle druhé sazby tohoto ustanovení s použitím § 92 tr. zák. a se 
~el~ na § 2, čís. 2 zákona čís. 284/1920 Sb. z. a n. trest v druhu 
cem, zachoval hranice zákoneJp stanovené při dovoleném zmrrnění 
a nezavinil zmatek podle § 385, čís. 2 tr. ř. 

(Rozh. ze dne 20. října 1937, Zm IV 530/37.) 

. , Obžalova~ýnap,sal .a. jako ~dpovědný redaktor periodického 
plSU dal v nem uvereJmtr dva clanky, V prvním, nadepsaném 
v glorIole. Ukradené auto agitační prostředek N.« kritisoval UU"tlUVi<ny 

způsob předvolební agitace N-ovců (příslušníků politické strany 
Y~douc!~n k,andidáten; pro tehdejší volby byl N.) a vytýkal jim: 
ni po,:zlvap ukradene~? auta" V druhém článku předhazoval 
N-?v,cum,. ze ač~?l~ pn agltaclch, hojně osočovali policii, , 
p~av~ pohclI vdecllI za ?chranu pred rozlíceným davem politických 
purcu. O N. pak uvedl, ze byl na volebních letácích vyobrazen v 
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situaci při smrti X. (vynikajícího činitele vereJne správy). N. se 
sahem těchto článků dotčen na své cti a podal na obžalovaného 
pro přečin pomluvy podle § 2 zákona o ochraně cti. S o u d 

v é s t o I i c e zprostil obžalovaného obžaloby s odůvodněním, že se 
podařil důkaz pravdy. Naproti tomu o d vol a c í s o u d uznal ob

lalovan(,nO vinným podle obžaloby, dospěv k přesvědčení, že se mu ne
řil ani důkaz pravdy, ani důkaz omluvitelného omylu, a odsoudil ho 

druhé sazby § 2 zák. o ochraně cti s použitím § 92 Ir. z. a se zře
na § 2, Č. 2 zák. Č. 284/1920 Sb, z. a n. k trestu 15 dní uzamčeni. 
se týče prvého článku, uvedl tento soud v důvodech svého roz

,',hclon1o'L. » Jak nadpis článku, tak jednotlivé jeho zažalované části jsou 
spojitosti a toho obsahu, že naznačují, že N., t. j. soukromý ža

užíval k volební agitaci ukradeného auta, a .musí v katdém čte-
tohoto článku vzbuditi podezření neb domněnku, že soukromý ža

o tom věděl, vždyť ukradené auto je spojováno s jeho politickou 
činne,stl a mluví se v důsledku toho o »trhlině v jeho gloriole«. článek 

zřejmě jiného cíle, než charakterisovati soukromého žalobce 
Šp'ltnem světle, skutečnosti v něm tvrzené musely se dotýkati jeho 

cln>nn,uu jména a pověsti a mohly míti za následek vydání ho v opovr
žení neb snížení, v obecném mínění, neb každý člověk, který používá 
kradených věcí, utrpí trhlinu na svém dobrém jménu.« Pokud jde 
o předhůzku v druhém závadném článku, že N, ,ie vyobrazen na letácích 
v nepříjemné sítuaci pří smrti X., uvedl odvolací soud: »Z této věty 

, každý soudný čtenář musí vyčístí, že ona nepříjemná situace, ve které 
je N. vyobrazen, musí míti v sobě pro soukromého žalobce něco ponižu
jícího, nečestného, nebo nedovoleného. Proto je to tvrzení, které by 
mohlo soukromého žalobce v očích veřejnosti ponížiti nebo uvésti ho 
v Dpovľžení.« 

Ne j vy Š š í s o LI d zmateční stížnost obžalovaného zčásti odmítl, 
zčásti ji zamítl. 

Z d ů vod ů: 

Po zákoně z důvodu zmatečnosti podle § 385, čís. 1 a) tr. ř. 
uplatněná zmateční stížnost vytýká, že podle obsahu článku nebyl na
padán osobně N., ale N-ovci t. j. strana N-ova, a z toho zmateční stíž
nost dovozuje, že soukromý žalobce ve smyslu § 15 zákona čís. 108/ 
J(l33 Sb. z. a n. nemá oprávnění k žalobě. Názor zmateční stížnosti je 
mylný, 

Při posouzení smyslu a obsahu projevu přihlédne soud, ve· smyslu 
§ 8, odst. 3 zákona čis. 108/1933 Sb. z. a n. ke všem částem projevu, 
které zřejmě vnitřně souvisí, a to i když určitá část projevu, obsahující 
takové souvisící skutečnosti, není stíhaná. 

Obžalovaný v nadpise prvého článku a v obsahu obou článků uvedl 
i jméno soukromého žalobce, a to v inkriminované souvislosti, tedy 
patrně pomluvou směřující proti N-ovcům jako souboru osob, měl býti 
postižen pomluvou i soukromý žalobce, kterého články zřejmě 
k N-ovcům počítají a mezi těmito i zvláš.f jménem označují. 

Trestu! rozhodnutí XIX. 26 
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Obsah a souvis,lost ?bou č!ánků a zvláš,f nadpis » Trhlina v 
Ukradene auto agltačm prostredek N.« "působem průměrnému 
poznatelným zřejmě poukazují na osobu soukromého žalobce 
mkrn'.'mov,aný obsah mohl býti čtenář~,? r~zumě.n jako útok pro'ti 
krom emu zalobcl. Vzhledem na obsah clanku a JejIch stylistickou 
musel si býti i obžalovaný vědom toho, na koho průměrný 
vztahovati obsah článků. Nemýlil se proto odvolací soud když 
že se inkriminovaný obsah dotýká cti soukromého žalob~e a že 
je oprávněn k soukromé žalobě ... 

• Námi!ka zmateční stížnosti, že obžalovaný netvrdil o 
zalobcl, ze On auto ukradl, nevyvrací správné důvody odvolacího 
na které proto stačí poukázati. 

, Zmateční stížnost dále namítá, Ž!e zprávou o rozšiřování letáků 
zal:JVaný sděloval jen to, co se před volbami dělo, a proto tento 
obzalovanému nemůže býti přičítán jwko přečin pomluvy. Zmateční 
no st v tomto směru dále sama připouští, že nepříjemná 
sn?!'ti jisté osoby není žádným polichocením. Takto uplatněná LlIlalecr 
Sl!znost nevyvrací správný závěr odvolacího soudu že tato část 
dotýká se cti soukromého žalobce. Když tedy obžalovaný takovou 
nost o soukromém žalobci vědomě dále sděloval, právem je' 
I V tomto směru zodpovědným. Zmateční stížnost je proto v té 'o 
bezzákladná. ' 

Z důvodu zmatečnosti podle § 385, čís. 2 tr. ř. uplatněná ZmaIEIcm 
stíž~ost namítá, že při použití § 92 tr. z. měl býti vyměřen trest pe,oe;:í!v 
a mkolI trest na svobodě. Zmateční stížnost není základná. 

Na čin obžalovaného je podle § 2, sa",ba 2 zákona čís. 108/1 
Sb. z. a n. stanoven trest vězení od 3 měsíců do jednoho roku. 

. Při použití § 92 tr. z. může býti druh trestu snížen až na nejnižší 
t. J. v souzeném případě vzhledem na ustanovení § 2, čís. 2 zák. čís. 
192? Sb. z. a n. na nejkratší, zákonem přípustnou výměru trestu 
čem. Teprve v tom případě, když by i tato nejnižší výměra byla 
měřeně přísná, může býti uložen 'jiný druh trestu. 

Vymě~ením trestu v druhu uzamčení zachoval tedy odvolací 
hramce zakonem stanovené při dovoleném zmírnění trestu a ne,'avinil 
vytýkaný věcný zmatek. 

éis. 6010. 

Ak r~JZhodujú . ~dy vyšších s1D~c O započítaní vazby vytrpenej 
vyn~~t .~sudzuJuceho rozsudku sudu prvej stolice, prislúcha lm 
hodnuť tiez o tom, vak o m t r van í má byť vazba započítaná' 
treste káznice alebo žalára musí byť vazba započítaná do trestJ 
pomemou časťou, so zretel'om na ťažkosť uloženého trestu. ' 

(Rozh. zo d.ň,a 20. októbra 1937, Zm IV 545/37.) 
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N a j v y Š š i s ú d v treslnej veci proti A. pre zločin krádeže, vy
'_."",··w zmatočnej sťažností verejného žalob cu, z dovodu zmatočnosti 

385, čís. 2 tr. p,. zrušil rozsudok odvolacieho súdu va výroku 
7.ap'uc ,,,,,,í predbežnej vazby od 28. apríla 1937 do 26. augusta 1937 

túto vazbu do trestu pomernou čiastkou troch mesiacov a 

,trna,,'''' dní. 
Z dovodov: 

Broti rozsudku vrchného súdu podal zmaločnú sťažnosť verejný ža
z d6vodu zmatočnosti pOd]'a § 385, čís. 2 tr. p. do započítania ce

predbežnej vazby, vytrpenej obžalovaným od vynesenia rozsudku 
, stolice do vyneseni a rO'lsudku súdom odvolacím, do trestu na 

sIOb~;~~ný súd započítal obžalovanému do trestu na slobode predbežnú 
28. apríla 1937 do 26. augusta 1937, teda cerú, predbežnú 

od vynesenia rozsudku súdu prvej stolice do vyneseni a rozsudku 
'"-' ··odvolacieho. 

S týmto opatrením odvolacieho súdu ne]'ze súhlasiť. 
pod!'a § 327, odst. 2, bod c) tr. p. má rozsudkový výrok obsahovať 
vhodnom prípade opatrenie o tom, či má byť predbežná alebo vy

, vazba, ktorú vytrpel obžalovaný do vyneseni a rozsudku, za
počítaná do trestu, alebo nie. Poneváč rozsudkom treba pod!'a §§ 418 
Co 439 tr. p. rozumeť i rozsudky súdov vyšších stolic, vzťahuje sa cito
vaný predpis § 327, odst. 2, bod e) tr. p. tiež na rozsudky týchto. Ne
balo-li v rozsudku rozhodnuté o započítaní vazby do trestu, rozhodne 
pod!'a § 505, odst. 2 tr. p. dodatočne súd prv.ej stolice o započítaní 
alebo nezapočítaní vazby do trestu a o tom. v jakom trvaní má 
byť započítaná. Ustanovenie ioto v tej častí, kde pripúšťa, že súd 
mMe rozhodovať o tom, v j a k o m t r van í má vazba byť započítaná, 
sa odchyl'uje od § 94 tr. z. v !lovom znení, pod]'a ktorého len pred vy
nesením rozsudku súdu prvej stolice vytrpená, nezavinená vazba mMe 
byť bezpodmienečne a úplne do trestu započítaná. Za žiadneho zákon
ného ustanovenia neplynie, že by to že právo, ktoré má s,úd prvej sto
lice v prípade § 505 tr. p., totiž rozhodnúť, v j a k o m t r van í má 
vazba byť započítaná, neprislúchalo tiež súdom stolic vyšších, keď samy 

. rozhodujú o zap06taní vazby do trelstu. Poneváč zásada započÍlania 
vazby do trestu nemá byť pre obžalovaného žiadnou výhodou a zvlášť 
nemá slúžiť k tomu, aby si obžalovaný úmyselným predlžovaním vazby 
zbytočnými opravnými prostriedkami u]'ahčoval druh. trestu jemu ulo
ženého, musí sa stať započítaníe vazby pri treste káznice alebo žalára 
tým sposobom, že v pomere k ťažkosti uloženého trestu vždy kratšía 
doba viizby má byť prehlásená za odpykanú časf trestu (Zm lil 
1046/26, Zm IV 826/36). 

Ked' prez to vrchný ,úd, hoci obžalovaný bol odsúdený k trestu ža
lára, započítal mu do trestu celú vyšetrovaciu vazbu od vynesenia roz
sudku súdu prvej stolice až do vynesenia rozsudku súdu odvolacieho, 
nezachoval pri výmere trestu trestnú sadzbu stanovenú v zákone a za-

. vinil zmatok podľa § 385, čís. 2 tr. p. 
26' 
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čís. 6011. 

»Uvedením nebo sdělením skutečností« ve smyslu § 2 
o ochraně cti je rozuměti nejen obvinění z trestného nebo ne';estt\€ 
skutku, nýbrž i obviňováni z nějakého na cti důtklivého smýšleni 
takové vlastnosti jakož i užití výrazu ukazujiciho na takové 
neb vlastnosti. 

. Spadá sem, připojil-li obžalovaný k nezávadnému výroku 
neho výklad, jimž byl výroku přikládán smysl, kterým byl nalpadle, 
obviňován ze smýšlení na cti důtklivého. 

(Rozh. ze dne 21. října 1937, Zm I 798/37.) 

Když v městě X. nastoupila službu státní policie, pronesl 
rada N. k občanstvu řeč, v níž vytýčil úkoly nově zřízeného 
lem: »Den Guten zum Schutz, den Schlechten zum Trutz'" 
A. jako řečník na schůzi politické strany zmíniv se o tom že se v 
Ujala s!užby státní policie',~itoval u:,ed~ný vý!Ok I:0licejnlho rady 
a v~svetloval le] posluchacum tak, ze tenu »spatnymr« rozuměl 
cejn, rada N. Němce. S -o udp r v n í s t o I i c e uznal za to ob,tal()va; 
ného vinným přestupkem pomluvy podle § 2 zákona o ochraně cti. 

Ne j vy Š š í s o u cl jako soud zrušovací zamítl zmateční 
obžalovaného. 

Z důvodů: 

Zmateční stížnosti, jež uplatňuje svým obsahem důvody 
nosli podle čís. 9 a), čis. 5 (k do líčení zmatku podle č. 10) § 281 
nelze přiznati úspěch. 

St~ž?vatel se d?mni;,á, že ~alézací sond neprávem spatřoval v 
sahu rec, pronesene obzalovanym obvinění ze skutečnosti která 
policejního radu N. vydati v opovrženi nebo snížiti v ob~cném 
(§ 2 z~k. o ochr. cti); tomu by prý tak bylo, kdyby byl 
tvr,d~l, ,ze se na'P~dený sám vyjádřil tak, jak obžalovaný vyložil _ 
zp~tenr napadeneho roz~udk~ - smysl jeho projevu; připojil-li 
o~zalo~any, k projevu s~uJ,vyklad Jeho ,smyslu, nevinil tím prý nalpa(je
neho, ze san; na~~deny prrpopl takovy, výklad ke svému projevu; 
prve v takovem pnpade by slo podle nazoru stěžovatelova o vinění ze 
skutečností podle § 2 zák. o ochL cti. 

>lU,ved,:,ním neb~ sdělením ~kutečnostÍ« podle řečeného předpisu se 
rozum, nejen obv111enr z trestneho nebo nečestného skutku ale i obvi
ňování z nějakého na cti důtklivého smýšlení nebo tako~é vlastnosti. 
j~kož i užití výrazu na takové smýšlení nebo vlastnosti ukazu~ 
j1c,ho (§ 8, odst. 2 zák. o ochr. cti; odůvodnění vládního návrhu 
tisk 830/1930 str. 20; zpráva výboru ústavně-právního tisk 2268/1933 
str. 29). 

Šlo tudíž o obvinění ze skutečností podle § 2 záJk. o ochr. cti oři
P?jil-li o?ž~lovant k ,:ezávadnému ~roj~Yl:' policejního rady N: svůj 
vyklad, J,mz byl rečenemu proJevu prrkladan smysl, kterým byl napa-
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obViňován ze smýšlení ncslOvnávajícího se s Jeho úředním posta
. Nelze proto souhlasit, se zmateční stížností, že zjištěné skuteč

. nenaplňují uvedený zákonný znak (§ 281, č. 9 a) (1. č.). 

čís. 6012. 

československá obilní spolecnost nepožívá ochrany cti podle zá
o ochraně cti (čis. 108/1933 Sb. z. a n.). 

Z účelu určité organisace a z povahy jejích úkolů nelze ještě dovo
že jde o »úřad povolaný k výkonu veřejné správy«, po případě 

"l,,)rtlOr:~cj zákonně uznanou«, neboť při zkoumáni této otázky neroz-
·.w:~~j[foi:l'n~ působnost (obsah činnosti) organisace, nýbrž 
; postavení v právním řádu (způsob zři21enl). 

obchodnihO' práva nejsou »korporacemi zákonně uzna
a nepožlvají proto ochrany cti podle uvedeného zákona. 

(Rozh. ze dne 21. října 1937, Zm I 839/37.) 

Ne j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 
soukromé žalobkyně Československé obilní společnosti do rozsudku 
krajského soudu, jímž byl obžalovaný podle § 259, čís. 2 tr. ř. zproštěn 
obžaloby pro přečin podle §§ 1, 2 zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n. 

Z důvodů: 

N",ll'zací soud zprostil obžalov,"ného mimo jiné z toho důvodu, že 
soukromá žail'Obkyně nepožívá ochrany cti podle zákona čís. 108/1933 
Sb. z. a n., neboť je společností obchodního p.rá\"a, kterou 'nelze po" 
klád·ati za korporaci záko,nně uznOJnou podle § 5, odst. 1, čís .. 3 cit. z:.\k. 

Zmateční sti-žnost napadá tento výwk na,l<ézadho soud~, s hlediska 
důvodu ~mwtečnlOs,ti· podlie čís. 9 a') § 281 tr. ř. a sna,ží se dovoditi 
z účelll zři zení Čcskoslovell's'ké obilní společnosti a z po'vahy úko,tů, 
k jejichž prováJC\ění byla zřízena (jaM vyplývají z 'Aá:dn'ího nařízení 
čís. 137/1934 Sb. z. a n., ze stanov nveřej.n,ěných jako příloha tohoto 
vlwct\lího m,řízeni, ja:kož i z dalších vlád:ních nařj.zení upra,vujídch její 
působnost), že ulvedená s:po'\<ečnost je ústavem s povahou státního úřOJdu 
správního (§ 5, od'st. 1, Čí:s. 1 z:.\k. Čí's. 108/1933 Sb. z. a n.), po pří
padě korporací záJkonně uznalDou (§ 5, od,s,t. 1, čís. 3 téhož zák.). 

Zmateční stížnosti však nelze přiznati oprávněno's!. 
Podil'e § 3,0<d>st. 1, čís. 3 vl'ird. návrhu zákona o ochraně cti (tisk 

830/19-30) bylo uiblílžení na cti trestné i tehdy, s.měřov8:1o-1·i pmti kor
porad, spolku nebo ·spo'lečnosti prá\"aobchodního. Ústav'fiě"právní 
výbor všwk to nepokJ.;íJci"J. za nutné (oduvodnění' zprávy ús.tavně-práv
ního výboru< Hsk 2268/1933) a vrMilse k záko,llif\élTIlu stavu, jWký tu 
byl podle nyn,í z,n.,šenéh:o § 492 tr. z.; podle takto upraveného § 5, 
odst. 1, čís. 3 zákona ° o'chmně di po'žívají ochrany ctiiew»ko~po-
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race zákonně uz:O!a;né«. Vypl,ývá radiž jak z uvedené úpra;vy rQI~oj'" 
!aJk z odůvodn.ění zprávy. úSÍ1lNtl.ě-prá"tlího výbo,nul n:ade vši po"c'hvlbno 
ze společnosti olbchodinjho ,prava nelze pokládati za »'k'O".[lor3ICf 
konně uznané« a že p'roto nepo'žív"!jí oohrany cti' (srv. rozh. čís. 
5495 Sb. n. s.). 

Zda jele :0 ."úřad, povol:aný k vjÍ'konlU' veřejné spr,"vy«, po 
o »}{jO'r:P'Or~'Cl zaJko~ilIne uzn-a'11ou«, nelze ještě dovozovat,i z účelu a 
vahy ukolu mga:m'Saoe, o niž jdie, na příklad, že byla vyvolána v 
st~tem,~ebo že účast na OITgani,saci j'e nucená (smv. SlovO!ílk veleeit", 
prav:a) d,1 II, stran.a 37,1;, Kktng: Komentář, diH I, stmna 275). O 
Pl o':'~IZ~ SU?Jebktu, Jeho,z cest by];a; oh'COž,ena, ,nerozhoduje jen jeho 
efl~ nu puso nost ( obsah činnosti), nýhrž i jeho formálni pCIS!:!,," 
(zpusob o'rgan.j'sace) v právním řádu (rozh. Čí,s. 4213 víd. 

V sou~eném případ'ě jde o »českosloven,skOiu obi'lní 
která je podle vlildního n:ařizení čís. 137/1934 Sb. z. a n. a 
nov vyhlášených jako pří,lo'ha k tomuto nMizeni akciovoll 
(srov; §§ 3, 6, 9 ci~. n:a,ř. a §§ 1, 4, odst. 2 stanov). Je ' 
spokcnost podle sycho formáLn,ího postavení S!pol:eČll'ostí . " I . 
práva, která n:epoži"á ochrany cli podle záko,na čís. 108/1933 
z. a n. 

Pokud by v úto:1m pwti ní bylo lze spatřovati i ublížení 'tla cti 
~~ravujídch lIved'enou spo:lečnost, jsou jen tyt,o ly,sl'ch osoby 
ne,~y k souhomé žalobě (rozh. čís. 5328 Sb. n. s.). Byla proto 
sllznost zamltnuta jako neodúvodněná. 

čís. 6013. 

Nezact1O'vánl lhůty vytčené v § 112, O'dst. 2 tr. ř. se pokládá za 
penl od O'bžaloby. 

Zániku stihaciho práva dlužno dbáti z moci úřední. 

(Rozh. ze dne 22. řljna 1937, Zm II 237/37.) 

N e j v y Š š í s o' li d jllko' soud zmšovaCÍ zkoumav ke 
stí'žnostiobžal0'vaného A. do rozs'uďlm h"!j,ského ,soudu spisy',. r,t",,,", 
se od~o":"eni~: pro přestupek poclle § 4 zák. ČíIS. 124/19'24 Sh. z. 
ve znem vyhlasky č. 145/193,3 Sb. z. a 'll., podle' § 290 tf. ř. zruŠÍ'! 
pa~ený mz,s:~dek ,v OdSUZ,Uijící části jaJko zmatečný a podle § 259, ČíIS. 
tr. r. zprostrl obzalo'lané'ho A. obžaloby pco uved~n,ý přestupek. 

Z dúvodů: 

Nejvyšší sOlld jako soud zrušovací zkoumav ke zmateční st]::žna,sti 
o,bžaJovanéhO' p'odl,e § 290 tr. ř. s!pi,sy ~předu uvedené shledal 
rfe:snního zálkona na új'mu ohža liQvaného nesprávně p~llIžiltQ.. ' 

\,odle,~ 112, odst. 2, a. 3 Ir. ř.)e .na<>soukr'~mém žal:obci, abj 
čtl1nactl dm po vyrozumenl 'O U!z·avrenl pnpravneho vyšeU,O'vání ' 
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alhžwlo'vací neb učini'l ná"rh na' d'O'p1.nění přípravného vyšetřo'váni, 
nedodržení této lhúty se pokládá za ustoupení od O'bžaloby. 

Ze spísú vy-sví,tají po télO' str"nce tyto procesní skutečnDls,ti, jež 
sOlUld zmšo"ací pocl!,e ustálené judikatUlfy vzíli za podkl'w svého 

m"hodn1J,tí, tčehaž'e n~byly v rozsudlku zjiš,těny: 

soulkPomých žalobců h}"l' po ,p'rvé o' Ulzavření přípTa'VItlého 
zpraven dlnle 28. l,ed~1'a 1936 a dal včas, totiž dne 11. února 

1936, 'tlaJ po,šlu návrh 'll'" doplnění přípra\'ného vY'šetřov,"tliÍ:. 
Domněl:é zilshlJpce ,soukromých žarlobců o olpětném u,za-

nřílD'l'avné'hilc vyšetřování ze dne 9. dubna 1936 nepřj;chází v úvahu. 
".no,ě'VaJlj'IŽ byllQ zji'štěno, že v t,olmt,ol p-řílpadJě bylo usnesení', o něž jde, 

dmučeno nepovo,lané o'S'ohě a niko'I,i, soukromým ža,lob
nebo j'e'j'ich zástupcům. Radní komora krajského soudu zrušila 

pralo ke s1í'žnosti soukromých ža,lo:bců usnesení vyšetřujícího soudce 
ze dne 24. dubna 1936, jímž bylo trestn,í řízenÍ: podl,e §~ 109, 112 tr. ř. 
zastarvellllo. 

Když pak bylo zilstuipCÍI soukromÍ'ch žalobců U'sn1esení, jimž bylo 
, přípravn,é vyšetřováni lIza"řeno, doručeno dne 27. srpna 1936, podal 

jmenovaJný zástupce opětný náv,rh na dopllnění' přípra'.'néh:o vyšetřování, 
kterýžto návrh byl dán na po~lu' až dne 12. září 1936, ačkoli čtrnácti
denní lhůta, o ní,ž byla vpředu ř,eč, skončila d'nem 10. září 1936, kdy 
byl všedn'j, den. 

Z toho, co uvedeno, plyne, ž'e soukromý žalobce lhůtu v § 112, 
odsl. 2 Ir. ř. vytčenou 'nedodržel, což se podle nevy-vratitelllé zakonné 
domn:ěnky týmž přecl,pi,sem vyslO'V'ené pokládá za lIstO'ulpeníod obža-· 
loby. SOUlzený čilO! stal sle tu:clíž nestíhateln)Óm ve sm}"sl!lI § 530 tr. z. 
Bylo-li přes uvedenou slmtečno'st, rovnajíd se ,ustoupeni od obžaloby, 
v trestním řízení pokračováno, stalo 'se tak hledíc k uvedené zákonné 
Hkci proti vů],j oprávněného žwlobce, takže nalézací soud měl, nebylo-li 
trestní řízen.í již před h1avnim přeličenílffi pO'dle §§ 109, 112 tr. ř. za
stavenO', 7;pwstiti obžalovanéhO' 'podle § 259" Č. 1 tr. ř. obžaloby n,a néj 
vznesené. Pon:ěv"dž zánikustul>acího práva j'e :dbáti z moci úřední (rozh, 
Č. 4894 Sb. n. s.), bylo podle § 290, odst. 1, tr. ř. přihlížeti k tomu, že 
napad'ený rozsudek je V uv,edBnémsměnu s,\ižen zmatkem podle § 281, 
C, 9 b) tr. ř., jako kdyby tento d'lhnolÓ zmatečnolsti byl obžaLovaným 
uplatňován. 

čís. 6014. 

PrO' otázku, zda je kdo orgánem, PO'kud se týče zaměstnancem O'bce 
a tím veřejným činitelem po rozumu § 6 zákona Č. 178/1924 Sb. z. a n., 
nemá vzeti do slibu význam konstitlltivru. 

(Rozh. ze dn!e 22. října 1937, Zm ll. 416/37.) 

N ,e j vy Š š í s \1 'Ul d jako soud z:ruš,ovad zalmÍltl zmatečniÍ' stíž-nolst 
obžalovaných A.' a B. do rozsudkul kmjiského soudu, pOikud jím byli 
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uznáni vinnými: obža:lovaný A. ,precmem podle § 3, odst. 1, a 
vaný B. přečinem podle § 2, odst. 1 zákona 
Č. 178 Sb. z. a n. 

Z dIlvodIl: 

S hIediska důvodu zmaMčnosti č. 9 a) § 281 ~r. ř. stí'žnost 
že naléza-d soud neprávem .pHznetl sipo:luobža},ova:nému A. pnvahu 
ného činitele, kd:yžtě A. nebyl jako oh}edač ma,sa vzat do přisaihy a 
noven,i jeho ohledlačem masa nebylo veřejně vyhlášeno. Stí~nnst 
d'Ůvodná. 

Ježto jde O' ohledaóe masa, v obci na Hlučínsku, přichází v 
nařizeni bývalé zemské vlády slezské ze dne 9. července 1857, Č. 7 
otištěné v druhé části zem. zák sIezského, wčn'Í'k 1857, strán,I," 
a ná,sl. (srovnej § 1 vlád<n,ilho nMí,zeni čís. 321/1920 Sb. z. a n. a 1 

§ 27, Č. 4 a § 55 obecního, řád:u pro Sl'ezsko ze dn,e 15. lis,t'Olpadu 1 
Č. 17 z. z. s:lez.). Podle uvedeného naHz,ení slezské zemské vI'ádY 
býti ustanov;en zpravidla pro každou obec ohledač masa a 
zástupce (§ 1). Ohledače masa jmenuje obecní starosta, 
o tom vyká'že oknesnJmu úřadu a op«m si OId tohoto úřadll s",chv'áIE:n 
(§ 2). Jmenovaného (I. j. obecním starostou') a scbváleného (t. 
ním úřadem) ohledače masa a jeho zástupce je vzíti do slibu u ob'ccního 
předst'wenstva. Sllib ten se sklád'á rulkou dáním (§ 4, vi,z i § 5 • 
k tomu~'Ú' nařízení vydaného a při'Po'j-eného k němu jako příloha A. 

PodIe zjiMéni rozsudiku byl, spo'luobžal·ova,ný A. jmenován oh:le,dla,č"m 
l11«sa v obci M. roku, 1924 tehdejší!m starostou -sprá'vně v'I'<idním 
mi'Sařem - N. Jmeno'v;]ní to byl:o schváleno okresním úřadem v 
číně v}nnosem ze dne 2. pro-since 1924. Od té doby vykonáV'al A. 
ohledače masa v obci M. až do 16. I,i'stopad:u 1936. Nebylo zjištěno, 
byl vzat u obecního, předsta"enstva mloou eJi<ním do s.JibU!. Tato okol
nost nepadá však na váhu při posouzení otázky, zda A. byl veřejným 
činitelem po ro'wmu zákon", č. 178/1924 Sb. z. a n., tO' jest, zda byl 
orgánem nebo zaměstnancem obce M. Neboť jestliže ho obecní orgám 
k tomu po\,o'l«ný za phledače masa jmeno\'al a okresní úř"d ho v této 
funkci s'chv<iJ,iI' a jes~Hže A. se na základe tohoto, zákonem předepsaného 
úředního postupu lunkceohled«oe masa u'jaI a práva a povinnosti' dlD
vaný,m na'říz.ením ohledlalČi masa uložené v obd, pro niž byJ! ustanoven; 
vykonával (prováděI oihledi<ní' masa, opatřoval je razí,kem, vedl po'rM
kový pwtokol a vybíral za tyto výloony popbtek ve výši stanovené ve
řejnoprávním org;]nem), prováděJ. touto činnosti' určitý vý,sek veřejno
právní púsobnosti obce ja:lm jeji. orgán" pokud s:e týče z«meslnanec. 
VzeH do slibll' nemů:~e míti pro dosah § 6 záloOlna· č. 178/1924 Sb. z .. 
a n., t. j. pro otázku, zda ·ohledač maSa je orgánem, pokud se týče za
měslma-ncem obce a tím veřejným činitelem po rozumu uvedeného zá; 
ko,na, konMi,t,uti'vní význam. Nepochybi,1 PTO'tO' naJlézaci soud, když uena1, 

Cis. 6015 -
409 

b I veřejným činitelem po rozumu § 2 (6) záHoona č .. 178/1924 
A. Y přes 10 že nebyl' vzat do ,slibu. Aby usta:n.oveU! ,ohledače z. a n.,) "" 
a byl.o v .obci veřej-ně vyhlášeno, predepsano n,em. 

čis.6015. 

Výkon zástavního práva sám o sobě není chráněn ustanovenim § 197 

~~ení uspokojeni pohledávky věřitelo",:y od~tran~lm ~tavy l~ 
oo,a<amll pOd ustanovení § 197 tr. zák., jen JSou-y sp~eny •. vsechny na

§ 197 tr. zák., tedy zejména i'úmysl poskodlb ventele na ma-

takovém úmyslu možno mluviti, směřoval-li. úmysl dlužníkův 

t ·u aby bylo. u<>ookojení věřitelovo naprosto zmareno a ahy pohle-om , ~l' • Ob 
ď vka věřitelova nebyla uspoko1ena vu ec. . . •. 
a Jillak znamená odstraněni věci d~?~ v za..stavu Jen zm~em,_ us~-
(}eIlí z určitého předmětu, nebo urcltým zp.usobem, p.o pnpad~ ukae 

k! k úmyslu k tomu směřujíclmu, tedy k vysledku a umyslu predpo-zUJe v. k 
kládanému § 1 zákona o marem exe uce. 

(Rozh. ze dne 25. říj,na 1937, Zm I 432/37.) 

. I· kt r' bylo v úschově Obžalovaný da,1 v.únmu 1936 svoJe au~'o, ' e e T :. ..• ., ' 

: firmy M. (maji,tel O.), do Z;]S,t«vy hrme N. k za]lstem J'eJ! pohle
~ávky v čá,stce 1.568 Kč 45 h. Mezi O1bžalovan'ým a .hn;,ou N. bylo 
uľedlnán0', že fi,r.ma M. auto ,prodá a v)rtě'žek, oldlv'e~le pravmmu zas:u'P~l 
j.!] 'N O tomto' u; ednání byla firma M. prsem. 'ne. zprav. e.,n.,a 15.: uno!a 
lrm) ., d d"" maJ'lteh O 1936. V květnu 1936 převzal \i!rmu M. po, ;c,s-ava, nl'~' JeJ 11m'. ' .. :: 

··enž u ní zws!al nalďá<J.e jen jako z31městnanec, n?vy maJItel P. V zan 
11936 d!o,s,tavHseobžalova:ný k P. a žádal' ho. v ,pr~t~o,~O'S:1 O.: ~by. mu 
3JU~O vydali; při tom prohlásil, že na aIU~'ll, nevazne zadne zast,~~'~l pra;o~ 
Když byl za:pI«til popl'alek za uskJ:adinem awta, bylo mu vydano. ~b .a 
lovaný pO'tO'~, prodal ono auto jiné osobě, an}~ zap~al11 pohledav!m 
nrm N. S Ú' u do p r v é s to I j c eumal olhzalovan.eho vl~ny~ ,pre
stUl {em podvodll podlle §§ 197, 461 tr. zák., Ikterý spachal hm, ze I'S!l
vý~ předsThr<Í'ním a j'ednáním uv'edll' O. neho P. \' omyl-,. resp. vyu.zll 
jejich n'evědomo'Sti a vyláJka], na nkh vyd-funí aUlta-, čímž hm:a N .• mela 
utrpěti na ,svém jmění a' na zás.tavním práv~ ~kodu' ,z.000 Kc neprevy
šujíd a v či<stce 1.568 Kč 45 h škodl.l skute,sne utrpe~a. . . ," 

Ne j v y Š š i s o ud vyhově'l zm"tečms,tlmo-stl?bzal.o~an:ho,. zl.us:l 
rozsudek v odpor vzatý jako zmateómý a pfrkázaJ. vec nym pnsl-usnemu 
okresnímu soudu, aby o- ní ZlU'OVU jednal a rozhodl. 

Z důvodu: 

Zimateční stižnosti ,upl'atňu~ÍlCí, důvod zmatečnosti podle čÍs. 9 a) 
§ 281 tr. ř. nelze odepříti úspěch. . v . .., že 

Stížnost uplatňuje před:evším, že roz,sude~ myl'?e pr~dpokl~da, 
Hrma N. na:bJ'la k nákladn'imu aUltu! obža1ovan'eho zastavmho prava, že 
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~šak ~e ~k~tečno,:ti zá:sltavní právo nevznikl10 pro ned08\tatek 
n,~ene vecr ?O zastavy, a že 'prolo - nehyf<Y-lí tu, platnéhD 
prava ,- ohzalovaný, netvrdil nepravdu, prohlásil-Ii jak rozszUad'lta,{'{J 
ť'll~·e,. ze·na voze nevazne žádné zás,tarvnÍl právo talkŽe nem o v be,k. 
O Ishvém předstírwní nebo jednání. ' uze yh 

Je pra'vda" že k n~bytí zásÍ!a'l1n:ílmo práva nestačí poďl'e . < 
§ 451 olbč. zak. pouhy htu]', pouhá smloUlva o zřízení' ústa, 
VZ011ka p,?ulze n~'rok na zříz.ení, záJs!taJvy, nýbrž ž'e se vyžadiu~'e ~~ik'Z' ' 
dus (reah~ac~ IItulu!)" t. j, u věcí movitých odevzdání, zpravidla e 
(§ 451 ohc. ,zak.), za predpokladů § 458 obč. zák. i odevzdáni zn'"m'euíi 
tam uvedenJ;'ml. Rozsudek sice uvádí, že obžalovaný dal auto' do 
z Jeho' ~usych, skutkových vj'ioště:ni nenú však bezpečn:ě 
zcle ~alke plMnJ:' m,odus, ta<kžezji'šlěníta neskýta<jí dle,stall"čnev 
pro u~udek pravnt povahy, že zástavni právo vzniklo a 
v d:obe čInu. 

Než s hlecli-ska trestnéprávní skutkové podstaty o niž J'de . ' 
hodno 'ak' bl' '1' , , " nenl , " , , J ' y" J:' cl'Vlne~rav:n:~ stav, a zda Ť:ll'CUíž vzniklo pl'atné 
pr~v~. Je ~JI'steno: a g,(1~noslI ne,popř,eno, že v únoru 1936 došlo 
ob;~lovan,~m ,a ,zaS't,llJpcr hrmy N. k ujedlnwní, jehož obsahem bylo 
obzal:ovan:y da'Va, sve altlo, které bylo v té době v úschově u' ' 
do Z:lcslavy ŤI!rme prv uvedené a že loto au,to bu:de prodá:n'O a 
bude odv'eden této fi:rmě. . 
" Obža,lova~ý ',;,vědlomH n,a zwkl:adě tohoto uljeclmrní dopisem z 
unlora .1?3,?; Jehoz se ro~sUldietlc d!OVIOMvá, fkmlli »·M.«, že autn za·s'l'avifi 
a, dal l' pnkaz, alby, vesla ve spojení s firmaU' N, a alby, vyž,;da'Í:C 
p,.edchoZl so:u'lrl.'as zashulců této firmy co. do prodlej'f1)ll c<lny vo'z·u

l 

vedl T' k "Th ' I , "a.,vr- ez,tI P'~'IS:.l! I?I ~!flod~eje po srwžce vl1astního nároku prál~ní-m~ 
stupCI humy N. UJ'I<strl-lr stezovatel, jak mzsudek zjišťuje aníž S· llZ110S' 

odporovala tamuto zjištěni, majitele firmy M. žádaje vydání aut 
na' voze, n,e~á~ne žád!né z,.sta~nf práva, tvrdil 'tím, že nemá žálÓ'n~' 
vazek ,t~bJl;' se ~?ta lah:o, .. ~ť UIŽ věc?~ či osobní, že au'ta' Í'e y 
k vyda':l ~ ze tUdlZ netrva JIZ nahoře rečený jeho závazek vvnhJv"f;c' 
z ll]edmrm z ~února' 19s6, o kterém vpra<vil, jaM bylo' zmí,,,ěno m!,.j· útek 
h:my M: Poneva!d!ž ujed~áJní mezi stěža,,::atellem a fi'rmou: N. :nebylo 
nenlO "llIe,bo dokornce zruls.eulO, tvrdIli s'tezovat-et nlepravdlu, resp. ~.~~'::~~t~: ď 
S'~utecny ,",tav. V tomto Jeho počí!nání dlužno spatřovati I's,ti'vé r 

ranl' ve smysllU§ 19'7 tr. z. Proh:lášenÍ stěža'vateIoV'o vúči .: ., ' 
a~;ta, o ~te'ré'm~to pruh~'áš,en:í' -svížnost s'ama netvrdí', že SIi: ohžallovaný, 
nebyl .vedlom Jeho I,stwost~:, ,bylo způsobilé uvé'S,ti majitele firmy M. 
v ol~yl, a -,poh~ou'll ho k vydam vozu. Ke Istivémul předlstír"ní' ,n:eIll:Ú tf'eba 
zV'I:~stm lt,slkocnl~s>Í1 se str~ny pa~hatelbvy, ,mi n:ěj'aké vyšší' míry opa
trnos~1 n~ strane oMwmaneho, Nes:e~d:e pmto na tom, že mělO. mož
nost mto'rmov:Jclt se o' stav," věci li' firmy N. 

PráNe:,,; vša,k ulP'l:atňuje stížnois! n.edostatek zjištění a odůvodn:ění 
sU'bJ'ek~wm st:rwnky činu. Ke sloutl<ové podstatě podvodu se vyžaduje 
vedll'e llmys:fu aklamatr, ďa,J:ší úmysl zpúsobiti prostřednictvím omylu 
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škadu. Rozsudek uvádí pouze ve výroku, že vzbuzeným C1my
mél'a Hnrna N. ll,trpěti na svém majetku a na svém právu lástav
škodu 1.568 Kč 45 h, v důvodlech se však nezmiřmje, v jaJkém úmyslu 

!o,.,,"lov'anv jednal vúbec a směřaval-li jeho úmysl k poška'zen'í' někoho 
z,de tento, úmysl _ jak jej vyžaduje sku,tl<ová .podst"ta .p:o~ 

_ . i,ž v dlobě lstivého před'Stí:rán,í:. Zdtr poja'l obža<lovan;ý sn"d PO" 
. ' . úmysl ji'ž v dlohě UlváJd:ěn:í v omyl, bylo' třeba tíms:pí,še zjilsti:!i 
odůvoďnHi, ježto samým vydáJním "uta nebyl'a' firma N, ještě pO'šk.a
.. nýbrž teprve prodejem vozu, pokud jí ovšem obžalova'n,ý neo~ 

výtě.žek prodej'e, COž ,patrn1ě ro'zsudek př-edpOlkl'ádá. 
NalézaCÍ soud. ovšem uv:íJdí ve výroku, že firmě N, vznikl'a (obža

ďlaV:lJn,ým zamýšlená) škoda na jmění a na zástavním právu. 
N ž výkon zástarvníhn p'rá;va S'á!m O' sobě není chráněn UlstannveniID 

e
197 

tr. z. PráJV'o to obsahiu'je v sobě - pokud strany :llIeu~ednialy něco 
, _ dletend zastavené věci (§ 459 obč, zák.) a v případě dO's,pě

pohl'edilvky právo žádaH prodej zástavy oestau soudlní, (§ 461 obč. 
ziJk.) , Zma:ření ll'sp'okO'j ení pohledávky (odstraněním zástavy) lze pod
ladíti pod ustanovení § 197 tr. z. právě jen, jlsou~lli splln:ěny vš:edrny 

nilležitosti § 197 tr. z" tudíž 2ejména Ú',,;ysl pošk?~itÍ' na, ~ajet,k~. 
škodou na majetku podl~e tohoto U'lstauÚ'Víelnt' Je ro,zumeh Zlme-nsem 1IID:enl, 

. t. j. ce'l,I<O'vé (haspodářské) hodnaty sl<ttkll určité~ osoby. K ~omut?' vý-
sledku mUls,isméřovati zlý úmysl přÍ' § 197 hr. z. Vec zast<l!ven>a nenI' ,sou
částí majetku věřitelo'va - stejně jako věc saudně zab<rV'en,á - n,ýbd 
pohledá~ka, která je zajilŠtěna ústa'fou. O zmen·šení majelku ve smyslu 
právě uvedeném I'ze mluviti, jen kd:yž ?ohledáv~a,s,:ma ,po:byJ,a',cen

y
, 

t. j. stala se nedabylnou. Jinak,mam;ena ~dstralnen~ vec:.d,ame v;:aslaV'u 
j'etl zmařenú u:spokoje'''í z ulrčlleho p,:,:d,:,~tu, ,po pr. UJr~ltym zplt~obem, 
resp. poukaZUje k úmyslu k lomu smenujlclmu, tedy k vysledku a umyslu 
předopkládlanému § 1 úk. o maření exekuce, kteréžtO' ustan'o'~ení ne
vyžaduje vedení exekuce, nýhrž stačí!, že exekuce hro:~" čemu,~ je ~a'k 
zpravidla, naJbíldlne-h dlužník věříteli sám zá~tavu ur~'te~o predlmetu 
k zajištění (uspol<ajení) jeho. pOhle?,ávky,. O poskozo~a~l:n umyslu podle 
§ 197 tr. z, lze pra,to mlu,vl'tl,smeru]e.1t umys.!1 {\Iu~mku~ k to'~·~', aby 
u,spoka'jeni věřitel,e bylo naprosto zma'řeno a aby p'ohleda~ka ~er~elova 
nebyla Ulstpol<ajena vůbec (Sb. n. s.č. 20(5). ROlsudiek nezpstvl sku
tečnosti 2e kterých by by!'o lze s:oudiltu na zlý úmysl o:bžalnvaného taktO' 
vylčen/ a jsoucíŤll již v době předsHrán,í, ke kterému·žta úm)'s,lu mo~la 
by poukazovati zvláště okolnost, že obžay?vaný v)'la~al a, proclal vuz~ 
a61<oH věděl, že nemá j'iného majetku ventelr dosazltelneho. Uznal~ll 
soud obžalavaného ipřes 10 vi,n:ným přestupkem podvodu, Inpl rozsudek 
jeho zmatkem podle čís, 9 a) § 281 tr. ř. uplrutn'ěným stížnoslí. 

čís. 6016. 

»Převedením věci na sebe« ve smyslu § 185 tr. zák. dlužno rozumět.i 
každou činnost pachatelovu, kterQU se ukradená nebo zpronevěřená věc 
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dostává do jeho disposice. Je nerozhodné, že paohatel .jednal v 
pení jiného. 

(Rozh. ze dne 25. řijna 1937, Zm I 693/37.) 

Obžalovaný A., zaměstnan'ý II obchodníka se starým 
kupova'l po dohu víoce než pěti m;:sÍ!Ců od sopoluobžalovaného B. 
jetného dělnika, zamě'Strwného u firmy P.,nové, nepoužité' 
roury, a to ve znaičném množis-t'VÍ a ani ne za po1!ovinu jejkh 
hodmoty. B.odciwva! tyto romy své zaměstnavatelce. A. se v 
řízení háji!., že. roury Joupova,1 pro svéh,o zaměs,tnavatele a v jeho 
sloupení. S o udp r v é s t o I i c e uznal obžalovaného A. vinným 
čin.em podíluktvÍ na kriud,eži po'dle §§ 185, 186 a), b) tr. zák. 

Ne j vy Š Š Í: s Ol lil d jako soud zrušovacÍ zél!mítl z.mateční ' 
obža'lovaného. 

Z důvodů: 

S hlediska zmatku podle § 281, č. 9 a) tr. ř. vytýká smnost že 
žalovaný A. jedna,l' v zastoupení N. a že tedy roury »mase. n I·e p.ř' .. ,evl,dH 
I<dlyž je pro N. nwkLlpoval. Leč pojem ».na sebe převedení« 
klM'ati tak úzce, j'ak to činí zmateční stižno'st, neboť pod tento zá)kofl.n 
znak spadá každá činnost pachatelova, jíž se dostává kradená neb 
neV'ěřená věc dO' jehlO di.s.po-siční mod, při č'emž nerozhoduje, že v 
zeném případě jednal v zastoupeni svého zaméstnacva'tele. 

Nehl,ed,e vš"k -k tomu, mohlo by JH;; v souzeném přípacdě o pnJ.šan' 
tw'čeni, t. j. opatřováni odbytu věci, totiž koupí věci krad,ené pro 
za účelem d'alšího pmcleje, tedy o čin stejně tres.tný jwko na se ' 
dení věd kradené. 

Kdyby se při'svědčilo zma-teční stížu-osti, že tu nejde o »ma s.e ' 
veden;«, ll'asi'OuipU bytu ji'mý znak zlo,čin,u podlé § 185 tr. Z., totÍ'ž 
š«nt'ročení. Ježto pack z'I,očin poclle § 185 tr. z. je s~ejll'e tmsln,ý, ať 
spáchán ukrývá;ním nebo na se převedenÍiffi ,neb. 'prošantročením" 
m podim.ínka § 281, 1. odst. tr. ř., totiž sUžnost není provedena ve ,pro
spěch obža'lovOJného. 

čís. 6017. 

Právní domněnka o dlllŽníllOvě vůli, obsažená v § 1416 obč. zák., 
neplatí pro Obor práva trestnlho. 

Nelze mluviti o vědomě protiprávní disposici strženými penězi, za
platil-li dlužnik věřiteli, který mu s výhradou vlastnictvi prodával zboží 
k dalšúuu zcizení, bez bližšího označení více, než činila hodnola takto 
dodaného zbožl, zůstal-Ii však přes to ještě nedoplatek, ježto- část platů 
byla věřitelem zúčtována podle § 1416 obč. zák. na dřívější dluh za 
zbožl, dodávané dlužníku před tím na pevný účet. 

(Rozh. ze dne 26. října 1931, Zml 788/37.) 
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" . vy Š š í s. o' ll',dl ja!ko soucl zfiušovací vyhověl zmateční. stížnolsti 
'l' e J clo rGzsudku krajského soudu, pokud jim b'Yl'a.stě~~'vatelka 

;,<znal l" vinnou přestupkem zpronevěry .'P~d:·; § 461 tr. z., Z;-U'S1-: n~pa.
. rozsudek jako zmatečný v odsuzujlC1- cash a podle § 2,,~! c. ~: tr; 

stil obžalovanou obžaloby, že do roku 1934 v H. zboz1- sveren,e 
zpro . .. 't" k ď ~e' 1000 Kc do komise fi."mou M., pokud ,se tyce vyeze., za ne v ~eu' '. , ' 

, však 2.000 Kč přesachuFci za seboU! zad'rzel,a a Sl pnvlastmla a ze 
" spácha'la .přestupek zpronevěry pod'le § 461 tr. z. 

D ů vod y: 

Zmateční stí'žnost, uplatňujicí dlůV'ody zmatečnosti podle ~ 281, č.5, 
) a čiselné též Č. II tr. ř., vytýká roz·Siudku S h'led'1-lska dluvodu zma

t ~ osli podle § 281 č. 9 a) tr. ř. mylné řešení právních otázek, :da 
~~". nebo výtěžek z~ zbo'ŽÍ, o něž v souzemém případ.ě jde, byly ohza

":o::~é svěřeny a zdla si olbžalo'vwná čácst on,oho výtěžlru vědomě bez

ď'. ",r;\,m ě přisvoj Ha. 
.. . V prvním ,směru nel'ze ji pHsvěd.čiti. Rozsudek ~ji.šťuje.' že ohžalo-

vaná jako obchodimi·ce, tedy za účelem dalšího zC1-zen,:, O'~ebl.ral'a od r~oku 
1924 od fi1'1my M. v Š. zboži, které vždy bylo clo odlb~rne kmhy ~~psan~: 
že z"pl'aIHa ua toto zboži okrouhlé SU,?;y pk?, splatky, pon:eJ~1-,ce p"n 
odběCLl nového zboží, že kupoV'a'lOJ zboZl s pocatku na pevny lIce!, .ze 
'"k p.ro zboží od 1. ],edna 1931 do,dlamé byla umluvena povaha kom1-s

~,fho zboží a výhrada práva vlastnkkého, (scil. »a'ž do úplného. zapla~ 
cenÍ«), jak tvrd, svědek M. a nepo:pí"ill o'bzalovana."Nep~avem, tu:nwm1-t~ 
stižno-st že výhrwd'a práva vlastmckeho byla v pnpad~ souz,:nem po 
jmove demysHtelná a vyloučená, ježto šIlO a zboŽ!-, ktere se melo po~'I'e 
vůle stran ro-zprodáv'wti" takže by se O'bhlO'vaná dOIP~'sMa ~:,P'mmev,;ry 
jel pouhým zcizením ~boži před: Úpln.ým Jeho zapl~~emn; .. Shznos,t ,~re-
h'I"', z'oe v případech kou'pě věcí,. prodaných k. clalsl..mUl Z1vnosten.skem. tl 

.1101-, 'd . I . hl'" pro 
zcizen,í vy:pllývá pro kupi!tele z diolo·~ky »aJz, 'O up ne '0. zap' 110;01'''. . 
.případ zcizení zboží před úpln}'m zaplacemm, ne?ylo-h takove ZC1-zem 
.po vůli Viěři.telově nepřípusitné, Jen pO'vmil'O'st O'dve~sh pro~,atelll" s;nl'll've
",ou kUlpni cenu, tackžese v těch,to .případlechl<upltel neclopoush zpro
nevěry ji,ž tím, Že ~bO'ži, přes výhrwclu vhst~uc~ého prá>va pn? p:odi~t~~c 
d~j.e -prodá, n.ý,brž teprve tehdy, {hslPonUlle-h vedOlme. prohpravne, vyte"~
kem (srovn,. rozh. č. 348g, 4142, 5274 Sb. n. s.). ,ze ~sou~e:rre~ pr:~ 
pa!M neměla obžalovaná podl'e 'd1ohody soudem n'alez~Dm zJ1sten~ zboz. 
zciziti před úplným zaplacením, stíž",ost s,~ma?e1-vr~:. Nepoch}?:l tedy 
nalézací soud, povwžuje-li v souzemen:, ,pnpade zb?:'1 nebo vyte,zek za 
ně obžalovanou dosažený za věc obzalovane sverenou a mell! ,proto 
tř~b" za'bývati se da,Mí výtkou vme!senon z téhož d'ůvod:u zmat~cn'Ostl, 
že zboží (výtěžek) ne1:ze poklád'ati za svěřené s hled1-~ka pome;~u ko: 
mllse, ježto nalézací sLQud prý nepr~vem_ m~ za" to, že tu s10' o ZbOZI dane 
do komi'se ve smys·lu čJ. 360 a nasl. obclI. zak. 
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Na;pro-ti tomu d+užn·o přisvědčiN stížnos·tí v naznačeném směru 
hem. Rozsudek zjišťu1·e na základě výtahu z knlh, že obžalovaná 
kom:em wku' 1930 fírmě M. za zboží, které odebrala na pevný 
částku 14.268 Kč 00 h, že v roce 1931 až 1934 - tedy v době 
2lboží jí bylo předáno s výhradou vl'astnidví až do úplnlého '" ' 
odebrall,a· zbolží za úl1'rnem 33,652 Kč 25 h a že v tomto roce 
v těchto I'etech - zaplatíla 40,808 Kč 60 h, talkže dl-u'ŽÍ'la 31, 
Hrmě částku, 7.112 Kč 55 h, z které by se vlaslně měla po cHe ' , 
somlul prvé slo,l,ice každým způsobem zodpovídat>, ježto platy 
1. I'Belna 1931 'slouži,l,y p'odil,e ust'a'noveni § 1416 obč, zák, především 
kryií zbytku dluhu (.sci:l. za zbo'ží n'a pevný účet odebrané) v 
14.268 Kč 90 h, Vycházeje z toho ná'zoru dospí,vá rozsllldek ke 
nému zji·štění a· závěru, že obžalovaná z této· částky »v ě ll- o m ě« 
nevěřila částku převyšující 1 ,000 Kč a nikoli 2,000 Kč, 

Prá,vem namítá stí'žnos-l, že U!sta,nO'vení § 1416 obč, zák. nelze 
da'l'šího přenášeti do oboru p'rá-va tres'tního, že spílše nutno v Sou"mél 
případě za účelem zjištění čius,tky zpronevěřené jedině "koumati, 
O'bžal'ovaná odvedl'a všechny výtěžky za zpronevěřené zbo'ží firmě M, 
z,da si je neboO část jich a kteroll vědomě a proHprávOiě přlvlastn-Ha 
za sebou zadržela. Při řešení těchto otázek však použití 
§ 1416 obč. zák. n,epřj·chází vůbec v úvahu, neboť upravuje jen pro , 
práva civilního řešení o-táZJky, která z vkc pohledávek věřitelových 
se považovati za zaplacenu pl:wtem nebo platy dlu,žn-Hmvými, 
úmluvy mezi stranami. Právní domněnka o vůli dlužníkově v tomto 
pisu o-b-sažená neplatí však pro obor práva tmstmího. Zde se vyžaclluj'ť 
aby bylo&oudem OIa zákklJďě provedených důkazů vysloveno, iecln-al-! 
paohateli v úmyslu, jaký vyžaduje přís'lUišná skutková podlstata trEesrt1éh;6 
činu, SkUltkovoUl po'c!statu zpron,evěry podl,e: § 183 tr. z, mohou 
zakládati jen vědomě protiprávn-j, disposice pachatelovy věcmi rnu, 
ře:nýuni. Je na bí,le dni, žeOleJize o· t"kové protiprávní di,sposici ~l",,;i;, 
při nejmenším tehda, když pOdl,e ustanovení občalD,ského zákona 
podl'e vŮ'Í'.e svěřitdovy nebo s jehlO s'vo!-enim svěři'teli oc!ev'ZJóané vvtěžlkv 
za s věř e n é zboží mají se po případě pokliudaiti' za pl,acení 
nebo ji,stiOlY po-MeeláViky svěři,tdovy v pořadí vytčeném v § 1416: 
zákona. 

Leč netřeba se vůbec za'býv:ati otá:vkou, zda u zmfněného' po's,t-ll'pU 
obžallované je čj není proti;právnost po, S'tránce objekti-vn-í, nehoť z roz,.. 
sudkových zjištění vyplývá aspoň to, že tUl schází protiprávnost po 
stránce subjektivní, že si totiž obžalovaná možnou protiprávnost neuvě
domila. 

Z rozsudlkových zjištění toUž v}1plývá, že obža,lovaná v době, po 
kterou odehÍlral-a zboží do komis:e, pokud se týče s výhradou v]ias-lnictví 
do úplného zaplacení, odlvedla Hrmě M, na penězích mnohem více, než 
činHa cena svěřeného "bo'žL Pfedlpokl:wdaj'e, že tu! přichází v úvahu 
§ 1416 obč. zák., vychází nalézací soud zřejmě z přesvědčení, 
že obža"lovam> ph tom -Dle-projevila, které dluhy mezi, tím byly zapl"a'ceny. 
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I 
oněch 7;ištěn-i že jele o starou ženu, Ider,; ·na,vštěvQivala 

, opyne z ,. -J' b dT . tak'e mohla 
b noU! školu o osobu pro·sté povahyeze vz ~ iln\ .. z .' . 

o' ~c o'bcho-do~ání .snadno ztratiti IpřehI-ed, HI'ede k temto okoln-o-
SiVem ' L ' , o • č·t·· ,,-, n'a svu' J' dúm 

a k tQlmu, že se Q:bža}:ov,aná sna,žilla vypUll'~l. Sl ?~nI~.e' :'I~ I I' ' ,: 
uhradil~a svůj dluh u jmenovilné. firmy,,, pr~znava Jl, Jlz n,~p~d,en ~ 

nedo,statek vědomi o hezprilvn-ostt JeJIh?' redlnanl, po;kud- Jd~ 
2.000 Kč :přesa'huljící, ani:ž ovšem oc!ůvodnulle, ~roč ?~~~,lo'vand 

, zmí-n,ěné vědomí právě co do čilstky 2,000 Kč neprevy~uJI,~u. " 
Za uvedených okolnostf má však zmšovací soud. za to, z~e ~' s,tez,o: 

vůbec neuvědomila možnou bezprávnost S'veh:~ Jeeln~n~,:kdyzte 
více, :než ,čilnHa vůbec cena s:věr,eného zbon Soh,azl-h takt~ 

~lllí}iel,ti'mí. stránka, skulko'!" podstaty I, prestupku zpronevery, Je roz 
".i .• Á",1, zatížen zmatkem p-odle § 281, Č. 9 a) tr. ř,; bylo pro-to rozs,udek 

, 'd uzující části zrušiti jalko zmatečný a obžaloOvanou 'podlle § 288: 
o s 2 č. 3 tr. ř,v-e smysl'ti § 259, Č. 2 tr. ř. l1pwshlt obzaJ..cYby n.a ll-I 

vZITeSe"}E i ve směru přestupku zpronevěry podle § 461 tr. z, 

čís. 6018. 

O án vrchností požívá ochrany podle zák. čl. XL:1914 již tehdy, 
'e-Ii :~ r má 1 n ě oprávněn k přlslušnému. výkonu; n~tfe~~ pr~o zko~
~ti, zda v jednotlivém případě byl jeho vykon povolaní ucelny a nutny. 

(Ro-zh, ze dn'e 26, října 1937, Zm IV 534/37.) 

Měs,tský strážník, byv upozorněn, že A, trc:;pí na tr~i'Šti ?epfí'stoj~ 
ností a obtěžuje kohosi vyzval A" "by s ním se'l n,a mestsky ur~d za 
~čelem zji,štění toložno;ti. A. se po cestě 'stráž~ík~vi vy'trhl a '~de~,.1 h~ 
pěstí do p-rsou; pr,oto musel býti předveden naslhlm, V tre,~tntm. r:,:ent 
A. n.amítal, že strážník neměl důvodu, aby ho předvedl ~'~ :nestsky urad, 
takže . eho výkon n'ebyl po právu, O b a s o II do Y Ol' z S ,.e h s t o' I I C 

uznali A. vinným .přečinem násÍ'lf proti .o:gánu vrehno_s,tr podl!e. § 4, 
odst. 2 zák. čl. XL:1914, j'ežto zjištěným čmem mll11'O p~,pad shl"-1k~u:, 
nási.Jím překážel o,rgán"-1 vrchnosti v tak?~é.m "v~kQln,? ) eho J'0'!O'I-a~I, 
který byl po právu, a skultkem mu ub-I!Zl1 pn Jednam, klefe pl,ynulo 

z j cho povo-Iání. d 
d Z.m .. a.tečn·l· stížnost ·obžalovaného částečně o -Nejvyšší sou I 

m:ítl,částečně zamHI,. 
Z důvodů: 

Po zákonu z důvodu zmatečnosti podle ~ 385, č~s, 1 a) tr. ~, uplat~ 
nevna' zlmatečnÍ sUŽ'OIO'st ,p'okud uvádí, že obzalova.ny neJ e-dna'I umylslne 

, I' .. b 'kl d' . a že strážník nebyli ve výkonu svého povo 'a?l, Je ezza' .~(" n~. 
Zjisti'l~li odvolací snud, že se obžalovany z m~o:u s-t~azmkva vy trh! 

a udeřil ho pěstí clo prsou, dospěl ke správnému· zavem, ze obzaJlo-van,y 

jednal úmyslně. 
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v OdV'o,lJ~d ,soud zji'stil dále, že zakroču"ÍtCÍ'mu str' v " 

z:,se olbzal'O,vaný ,~opoU!šti n,epřístOjno;ti a b IOa:~u by.lloI , 
prImo na obzalU'vaneho wkázámo a že strážnik Yb" , " ' 
za úČoeJ.em zjilštěni jeho totožnosti ježto ho os b

O 
,zaJ.ovaneho PrE"ri h,<; 

phpouští j'en ten z<Í:II'ěr že str<Í:ž~ík b I i o' o, ne n:eznal., ' 
vaného před"ésti za úč~lem zjištění jeho tot~Jže~~,~~~e k~p'~avně~ , . 
mohla byh 'p,ouhy'm legitimo,va'nl'ITI "'t' " yz to'loznost 

,. I zjl'sena a ze tedy 'k ' 
P? p'ravll'. JI,~"k orgán vrchnosti požívá ,ochrany odJ,e ~k ~n Jeho 
uz na to;m z"klladě, pokud je fo.rmálněoprávněn Pk .. fa, ' ,cl. XL: 
~o~:n1 :rčebla, zkoum,a:i', zdali v jednotlivém případě tr;~ iUI·:~~~uY:k 

nt II e ny a ,nutnry. ' on ' 

čis. 6019. 

úm:J~O~'::7k~:~~~!' o:~Ch:~ sice st~jným ~p~~bem, ve 
doba a nebylo '''C, . y', šak tak, ze mezI mml uplynula 

~;k~~~!~~i:e:;~g~~:~: ZJ'~~~a:oču~~~~lh~~~~Od,u~~~r:!~~~ 
, ' ,,z mc posuzovati saImostatni 

(Ro'zh. ze dne 26. října 1937, Zrn IV 536/37.) 

měs~s~Ý ~X~k~~O'; VS ~~~; ~,~ 9wz~:~0Ibža~ovaného A. vinným: I. že 
platniků celkem 661 Kč č:íJstk t na dd

o 
2. srpn", 1929 vybral Ixl 

h I 
... ' U u' n'eo evzdal mestské poklad ' 

ponec a SI JI a Spo,třClbov"l,pm sebe' II '~, 17 ne, 
vaje s ... t k'h ' . ze LUITe . srpna 1 

, ,e za ,?,es Sl el o exeloutora, ačkoli jim teh~ 'i,ž neb I ""·h,,,' 
ruznych Jlnych poplatníků celkem 1 437 K' Y J" . Y.' Trest ,.. db' c a rovnez SI Je pDnecttaL, 

ny Cli!ll' po, I odem I uvedlen' k rfk I ' zpronevěry v úř"dě podle .§§ 461 Y va I I, O'la! prvý soud jako 
hodem II 'pak J'ak I" d' 462 tr. zak., trestný čin označený 

" o Z 'ocm po vodu podllle § 50 tr nov a § 
tr. ~zak. O,d vol a c í s ou d změnil skutkový sia . t, 381, 
o?za,I'Ovan~ byl v době, kdy spácha'l čin IIveden' ,vo~ om I 

vypomocnym exekutorem a kvalifikoval oba 7'I'
Y
S'tJ', ,bodel." pokračova' I" ,"J' ene cmy JakOt 

, CI Z oon zpronevěry v úřadě podJ,e §§ 461 462 t ' 
N e J v y Š š í s o u d 'k ' ,r. z«k. 

obžalovan-ého vztahujíc;' !er~~ ~umav ~uto, lmstní věc zmatečni stížnost 
zčásti odmíN,' zčásti zamítl' II~ .~~e It~y,~ b~'~ě II. prvého rozsudku, 
zmatečnosti podle § 385 'č' ~ povmr:osh ,~redmn-a úkladě důvodu 
pokud Sie' týkal činu v b~d: I c) t:h r. zcusI'l mzsulClek vrehnithtos.Qlud'U, 
nev,ěry 661 K, Č, sp'khanéJo d,~:v2eo s rozsu1dg2kU

9 uvedenéh, o, t,otiž z, pro, 
'h b " . rpna a v tét'G ča' t' b' I 

v"ne o OSVOl odÍ'l podle § 325 č 3 t' , ' , S I o zao-
J' r. r. z 100bza'llothy na něho vznesené. 

Z důvodů: 

Při přezlkO'Ulmá'uf věd z povinnosti 'v d', . v V" ' ' 

vrchní .soud oba činy obžal0'v ' .'h ure,lnt ne~vys~~ soud shledal" .že 

k
" ' ane O' nepra\Oem kvalIfIkoval . k . d 

po Taeovael zlo6n "pron:evěry v úřadě. Ja o Je en 
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Šlo tu sice o činy způsobem provedeni stejné, o téhož poškozeného, 
porušený právní statek i stejný úmysl, ale mezi oběma činy uply

nu,]'" daba delš; než 5 roků a "ni vrchní soud nezji,sm, že obžalovaný 
této době vykonal nějakou činnost, z které by s:e dalo souditi, že ve 

zločinném rozhodlnutí pokračoval. Uplynul·a,li tedy mezi oběma 
tak zn"čná doba, nelze mí,ti za to, že oba činy .abžalovamého vy

z téhož jediného rozhodnuti a že byly spáchwny jako jeden 

pokud tedy vrchn,í, .solld, vycházej'e z opačného názoru, pO'1ažo'val 
obžalovaného, spách"ný do 2. srpna 1929, j"ko ,součást dial,ší čín

. no
sti 

obžalovaného, ~páchanédne 17. s~pna 1934, a v důsledku toho 
oba činyobža'lovaného považoval za jeden pokračov"d zločin zpmne
věry v úřadě, je tento jeho. výrok 2lmate:čn,ý jednak Ipodle § 385, č. 1 b) 
tr. ř., a jednak podle § 385, Č. 1 c) tr. ř. 

Ke zmatečnosti 'llN'ed'ené v § 385, č. 1 h) tr. ř, by nemohl, :nejvyšší 
soud hleděti z povinnosti úředin,i ve smyslu § 385, posl, odst. tf. ř., po
něvadž 'se stala za daného stavu' v prospěch obžalloV'aného, ale z po
vinno-sli úředlni musel hleděti ke zmatečnosti uv"de:l1!é v § 385, Č, 1 c) 
·tr. ř., která Sle vyskytla v rozsudkll vrchního saudUl nhledem k čínu 
uvedenémll v bodě I. fO'z-sudlou prvého sDudu, (Pam. red.: Stíthwnu jeho 

vyloučeno z důvodu promlčení.) 

čís. 6020. 

Podl'a § 94 tr. zák. treba vazbu vytrpenú p r e d vynesením rozsudku 
prvej stolice, pokial' ju obžalovaný nezavinil, započitať do trestu na slo
bode a1ebo do trestu peňažitého cel Ú. 

V smysle § 505, odst. 2 .tr. p. P o m e r n e treba zílpoěitať do trestu 
k á z nic e a ž a I á r a len zatýmnu a vyšetrovaciu vazbu, ktorú vy
trpel obžalovaný P o vyneseni odsudzu júc,eho rozsudku súdu prvej stolice. 

(Rozh. zo dňa 27. októbra 1937, Zm III 480/37.) 

N a j vy Š š í s úd v trestnej veci proti A., obžalovanému zO zločinu 
vraždy atď., rozhodujúe o zmatočnej sťažnosti verejného žalob cu, obža, 
lovaného a jeho osobitného obhájcu, zrušil z povinnosti úradnej z důvodu 
zmatočnosti podYa § 385, čís, 2 tr. p. rozsudok porotného súdu vo výroku 
o započítaní vazby a započítal obžalovanému dO' trestu na slobode podYa 
§ 94 tr. z, predbezonú a vyšetrovaciu vazbu, ktorú vytrpel do vynesenia 
rozsudku porotného súdu od 30, marca 1937 do 14. júna 1937, v celO'm 
rozsahu; krajskému súdu uložil, aby podYa § 505, odst. 2 tr. ,po doda· 
točne rozhodol o započítaní do trestu na slobode tej vazby, ktorú obža· 
lovan~ vytrpel od vynesenia rozsudku porotného súdu dO' f(}zhodnutia 
najvyššieho súdu o zmatočnej sťažnosti. 

Z dóvo dov: 

Pri preskúmaní veci z povinnosti úradnej zbadal najvyšší súd, že po' 
rotný súd započítal obžalovanémn vazbu vytrpenú do vynesenia rozsudku 

TrttStni rozhodnuti XIX. 27 
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porotného súdu od 30. marca 1937 do 14"' 19 ~ 
2 meSlacov. . Juna 3 { len 

.. PodYa § 94 tr. z. treba pred vynesením prvéh ' 
vak zbul' celúb~apočítať do trestu na slobode alebo ~o r~lz:o~~KU 
po ta JU o zalovaný nezavinil. ' o lm'aZMI 

V smysle § 505 odst 2 tr pap dl' ťl' . . ktom~rne treba zvap~čítať . do tr'est~ ká~nic~ ~ až:lái~a~nn~~?ššieho . 
oru ,vytrpel obzalovaný po vynesení rozsudku súdu prveJ' J~nu 

Sud . t I' lce. 

tv
' , }'rveJ. s o lce nezistil také okolnosti z ktory' ch by bol v, 

arat ze obzalovaný v ť .. b tr ' . o mozne 
prvej ~tolice ~avini1. S;~so~flz ~:e~J s~~~r~ej ~1~1~~:n~~ \~zsudku 
postupom zmatok podra § 385, čís. 2 tr. p., ktorého treb;J~~at' 
nosÍ! uradneJ, poneváč je v neprospech obžalovaného. z 

Najvyšší súd preto postupoval podra § 33 odot 1 } < 

~ozsudok porotné)1o súdu a zarátal obžalovanému o ~elú IvO~~b~ovv'v'j rn,.~ 
o vynesellla prveho rozsudku. 

čís. 6021, 

Zndit~čn~sť rozsudku podra § 385, čís, 1 c) tr. p, ak bol uz~~ny vmnym trestným činom proti zákonu o ochr:me cti ob:žalov:anv 
v~Jomne vo skutkovej súvislosti siným takým činom kt! , 
spachal súkromný žalobca hoci si súkromn' val b ' tr°

ry 
proh čovani r ' y z o ca v estnom nok ... _ 

pro I ~em~ vedenom nevyhradil v smysle § 18 odst 1 3 '~Irona 
o ochrane cÍl pravo stíhať obžalovaného, " a L< 

(Rozh. zo dňa 27. októbra 1937, Zrn III 501/37.) 

N a j v y Š š í s ú d v trestnej veci p" fA' 
uznal opravný prostriedok pre zachovan;~ 1 rá~ p!'e prestupok urážky 
generálnou prokuratúrou podra § 441 tr p p 'kl 'dej .JednotnostI, ~odaný 
~~e~r':::!e~~r~~d~hov sN údu vdr:'· z60 dň~ Hi. f~::uá:a nř~; ?:~~j~~éft~ roz-

. zo na apnla 1937 bol pon v , 'k 
novení § 18, odst. I a 3 zákona' čí;. 108/1933 Sb Iseny za ~n v usta
§ 442 tr p najv vv, 'd "I . z. a n. Podl a odst 7 
na základe .§ 326,s~ls~~ t;r~sl o;l~~odfl~SUc1:ky a obžalovanú od obžal~by 

Z dóvodov: 

. Roz~udkom okresného súdu v N. zo dňa 10 februára 1937 
zal ovana A. uznaná vinnou prestupkom urážk' odra § I ,bola9

b
-

108/1933 Sb. z. a n., spáchaným dlla 17. dece;i;tra 1936 na ót~~~els. 
. Proti tomuto rozsudku ohlásil odvolanie obh'\' c bž I . v 

vl,ny, t!eshtu
l
! útr,at a nesrozumitel'nosti rozsudku auJp~d~žat tY:ln;~ pc~ 'e~o 

navam o asene fonnálne zmatočnosti. J -
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Krajský jako odvolací súd vN. rozsudkom zo dúa 6. apríla 1937 130-
na základe odst. 2 § 554 tr. p. rozsudok okresného súdu. Tento 

"hZSUClOK sa stal pravoplatným. 
Odsúdením obžalovanej bol porušený zakon. 
Zo spisov okresného súdu vN. sa dá zistíť, že urážka spáchaná obža

lO\~~O~:V';J:;'ík:~torú bola táto vyšeuvedeným rozsudkom okresného súdu 
;, i krajským ako odvolacím súdom vN., odsúdená, je 

vzájomne spáchaným v skutkovej súvislosti s urážkou, 
-s,)ácha'la teraz urazená B. ku škode obžalovanei A., že oba činy 
sp'lCl1laIl.e dňa 17. decembm 1936 a že pre čin spáchaný B. bola táto 

,-Ulmana vinnou a odsúdená rozsudkom olcresného súdu vN. z o d ú a 
nu á r a 1937, ktorý rozsudok čo do viny a výmery trestu bol na 

za.
JaL

'" odst. 2 § 554 tr. p. potvrdený rozsudkom I,rajského ako odvola
éieho súdu v N. zo dňa 27. apríla 1937. Prichádza tedy v úvahu pri rie
šení trestnej veci proti A. ustanovenie odst. 1 a 3 § 18 zák. čís. lOS/ 

'1933 Sb. z. a n. 
Podra odst. I § 18 zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n., došlo-Ii ku .smieru 

alebo k rozsudku o súkromnej obžalobe pre niektorý čin trestný podl' a to
hoto zákona, móže jedna strana stíhat' druhú stranu prc iný taký trestný 

ktorý proti nej spáchala do ujednania smieru, alebo do konca dokaz
pokračovania, len keď si pred slIlierom alebo pred ukončením do

kazného pokračovania v Ý s lov n e vy hra cl i 1 a právo ju stíhať. vý
hrady tejto neni treba len vtedy, dozvede1-li sa oprávnený o trestnom 
čine alebo o osobe vinnílwvej teprv po ujednaní smieru, alebo "o skon
čení d6kazného pokračovania. 

podra odst. 3 § 18 cit. zák. platí ustanovenie odst. 1 tohoto para
grafu (zrejme teda i o poVinnosti výslovnej výhrady práva stíhat') i vtedy, 
je-Ji trestný čin vzájomne spáchaný s činom, pre ktorý došlo k hlavnému 
pojednávaniu, a odchylka od ustanovenia odst. 2 cit. paragrafu je len 
v tom, že žiadost' za trestné stíhanie vzájomne spáchaného trestného činu· 
je možné v takomto pripade podat' ešte do 15 dní po ujednaní smieru; 
alebo po skončení d6kazného pokračovania, i keď zákonnác 1ehoia, .. L .j. 
dvojmesačná, k podaniu súkromnej obžaloby už uplynula . 

Zo spisov okresného súdu v N. proti obžalovanej B. plynie tiež, že si 
tam obžalovaná B. do konca d6kazného pokračovania pred vyne3enfm 
rozsudku ne v y hra d i 1 a v Ý s lov n e stíhať A. pre prestupok po
dra § 1 alebo 2 zak. čís. 108/1933 Sb. z .. a. n., hoci zo zápisnice o jej 
zodpovedaní a z ostatných okolností jezréjmé,.že o čineA-ovej voči nej 

spáchanom vedc1a. 
Hladiac na uvedené, keďže si B. v trestnej veci vedenej proti nef pre 

prestupok urážky, resp. pomluvy u okresnéhosúdu v' N. nevyhradila vý-" 
slovne stíhanie obža10vanej A. pre prestupok podr'a § 1 alebo 2 zák. čís. 
108(1933 Sb. z. a n., hoci o spáchaní ich a o J:'a~háterovi predUkončením . 
d6kazného pokračovania vede1a, mala byt' obžalovaná podl'a § 326, čís. 3 
tr. p. oslobodená od obžaloby pre dovod vylučujúci zavedenie trestného 

pokračovania. '" 
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, d~eď pre" to okl~e,sný súd ,uznal obžalovanú vinnou prestupkom 
1.0 a § I záko~a els: 108/1933 Sb. z,. a n. a krajský ako odvola' 
rozsud.ok okr esneho sudu potvrdtl porusily oba sÍldv zákon CI 
§ 18, ds. I a 3 zák. čís, 108/1933 Sb. z. a n. . v uo'.a"'GVe 

. Bolo preto vyh~vené opravnému prostriedku pre zachovanie 
]ednotnosh, podanemu generálnou prokuratúrou a bolo vyslove ' 
~oz~udkami okresného a krajského ako odvolacieho súdu v N. bol ne, 
seny zakon v. horeuvedenom ustanovení. Porušenie zákona sa stalo 
prosP:'ch obzal~vanej, ktorá mala byť pre dovod vylučujúci za~'edp'rii 
trestneho p<Ykracovama oslobodená. Je tu v dosledku toho dovod 
nosl! podra § 385, čís. I c) tr. p. Boly preto s prihliadnutím k 
vemu odst. 7 § 442 tr. p. zrušené rozsudky súdov prvej a druhe' 
v,celom rozsahu.31 obžalovaná bola Od obžaloby proti nej B. pod~ . 
zaklade § 326, CIS. 3 tr. p. oslobodená. ne] 

Povin,:os~ obžalovan~j k náhrade útrat trestného pokračovania 
padla zrusemm odsudzu]uceho rozsudku v dosledku ustanovenia § 
odst. I Ir. p. 

Povinnosť súkromnej strany k náhrade útrat trestného poknlčovarlia, 
ktora by ,v nadnom pokračovaní musela byť podra § 482, odst. 
vyslov,ena! nemohla ~yť stanovená v pokračovaní o opravnom Pf(!~tr'iedlku, 
!í~ne[alneJ proku~atury ,k zachovaniu právnej jednotnosti, p(}neváč 
ucmok nem vo vymmkach v § 442 tr. p. uvedených pripustený a 
v tomto pokračovaní proti súkromnej strane vyslovený byť nemože. 

čís. 6022. 

. Ak bol rozsudok vynesený v uepritomnosti obžalovaného za 
ml:~ok P?rlYa § 1 zákona čis. 8/1924 Sb~ z. a n., má mu byť sd,elettý 
dozladan~ sudcom alebo má sa mu doručiť písomne s poučenún 
Ol oprav?ych prostriedkoch (odst. 5 cit. ust.); vyhlásenie takého rozsudku' 
en obhajcOVI nestačl. ' 

Porušenie zákona v ustan~)Ve~i § 38~, ods~. lII,čis. 2, písm. aj tr. p. 
a § 54~, ods~. 5 tr. p., P?dal-It poskodeny proti odsudzujúcemu rozsudku 
okresneho su.du, s ktorym sa verejný žalobca spokojil, odvolanie z vý
roku o podm.'enenom odklade výkonu trestu a krajský ako odvolací súd 
toto odvolame vecne preskúmal. 

(Rozh. zo dňa 27. októbra 1937, Zm III 523/37.) , 
Na! v y š š í s ú d v tr~stnej veci proti A. pre prestupok podl' a § 4;' 

prest. zak. vyh~vel oprav~emu prostnedk,u pre zachovanie právnej jed
n?tnostr, p~danemu. ge~eralnou prokuratúrou, a vyslovil, že pravoplat
nym rozsudko~ k:aJ~keho ako odvolacieho súdu vN. zo dňa 13. apríla 
1937 bol poruseny zakon v ustanoveniach § I, odst. 5 zák. čís. 8/1924 
Sb. z,, a n. a § 383, od~t. III, čís. 2, písm. aj a § 548, odst. 5 tr. p., 
poklal nebolo nanadene sdelenie, resp. písomné doručenie rozsudku 

- čís. 6022-
421 

súou obžalovanému s poucelllm o možnosti podať odpor a 
.' opravných prostriedkoch a pokiaf bol preskúmaný a zrušený z dovodu 
vecnej zmatočnosti podra § 385, čís. 2 tr. p. ČO do podmienečného odsú
denia rozsudok okresného súdu na základe odvolania poškodeného. Podra 
nosl. odst. § 442 tr. p. najvyšší súd zrušil 'tento rozsudok i s celým po

, kračovaním, ktoré nasledovalo po vynesení rozsudku okresného súdu a 
odkázal vec okresnému súou v T. k ďalšiemu zál(Qnnému pokračovaniu. 

Z dovodov: 

Rozsudkom okresného súdu v T. zo di1a 26. lebruára 1937 bol oMa
'Iovaný A. uznaný vinným prestupkom proti obecnému krudu podTa § 41, 
odsl. I prest. tr. z. Obžalovanému bol podl' a §§ I a 3 zák. čís. 562/ 
1919 Sb. z. a n. povolený podmienečn{r odklad výkonu trestu na skušobnú 

dobu I roku. 
lo zápisnice o pojednávaní pred okresným súdom plynie, že obžalo

vaný nebol na tomto pojednávaní prítomný, že hol zastúpený len obháj
com a že rozsudok okresného súdu bol pri tomto pojednávaní vyhlásený 

. len obhájcovi, verejnému žalobcovi a poškodenému. Obžalovanému, ač

. kol'vek sa pojednávanie konalo podl'a § I zák. čís. 8/1924 Sb. z. a n., 
nebol rozsudok podl' a predpisu odst. 5 tohoto paragrafu ani doručený, 
ani vyhlásený. ' 

Po vyhlásení rozsuciku vzdal sa povereník št,\tneho zástupcu oprav
ných prostriedkov, obhá jca a poškodený sa nevyjadrili. 

Dňa I. marca 1937, teda v lehote stanovenej v odst. I § 548 tr. p., 
podal proti rozsudku okresného súdu odvolanie poškodený, iednak čo do 
nízkej výmery trestu a jednak čo do podmieneného odsúdenia, z ktorého 
Gdvolanie v častí ohlásenej čo do nízkej výmery trestu vzal na odvola
com hlavnom pojednávaní u krajského súdu v N. dňa 13. apríla 1937 
zpať a podržal ho len v časti ohlásenej čo do podmienečného odkladu 
výkonu trestu. 

Na základe tohoto odvolania krajský súd ako odvolací súd v N. roz
sudkom zo dňa 13. apríla 1937 na verejnom pojednávaní preskúmal roz
sudok okresného súdu v T., z dovodu vecnej zmatočnosti podra § 385, 
čís. 2 tr. p., ČO do podmienečného odsúdenia ho zrušil a vyslovil, že sa 
obžalovanému podmienečný odklad výkonu trestu nepovoruje. Rozsudak 
tento sa stal pravoplatným. 

Pokračovaním krajského ako odvolacieho súdu v N. bol porušený 
zákon, a to v dvoch smeroch. 

I. Podra 5. odst. § I zákona čís. 8/1924 Sb. z. a n. musí byť obžalo
vanému, proti ktorému bolo konané pojednávanie a vynesený rozsudok 
v jeho neprítomnosti, rozsudok sdelený dožiadaným sudcom, alebo má sa 
mu doručii' písomne s poučením o možnosti podal' odpor podra ustano
venia § 4 cit. zák. a o opravných prostriedkoch. Nestačí vyhlásenie roz-
sudku len obhájcovi. 

Hradiac na uvedené, nesdelil-li okresný súd svoj rozsudok obžalo
vanému, ani mu ho nedoručil pred predložením spisov krajskému ako 
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odvolaciemu súdu, a odvolací súd bez toho 7e b .. dor~čenie rozsudku okresného súdu obžal~v~né~~,aG~~~~sdel~nie 
~o, ze mu rozsudok nebol doručený, leh ota k podani~ opravn':' rlprostr;i 

ov protI nemu (odporu a odvolania) ešle' , 1 ys 1 
kla~e odvolania poškodeného preskúmal ~~~ ~ez:c~i:::ojredcasne 
krocl1 ~voj. o_bo~ posobnosli, zavinil tak zmatok po dra § 38I~Z~,:,dok, 
a pOl USll Íl;Z .:oakon v ustanovení § 1, odst. 5 zák. čís. 8/ 1924c~b 4z 

,,2. Podla S 383, odst. III, čís. 2 písm. a) tr a § 548 '. 
moze poskodený proti takému rozs~dku Idor' ~ ~~ v 'sl o ' ,.odst. 5 
10Y'kného, v jeh? neprospech podal' od~olanre len) č o \ d~ v~na . 
s U . r o m o.p r a y n e h o i1 á r o k u, a to tiež len vted v o ] 
~t~h z opravnenych odvolanie čo do viny alebo proti vy~e;.odal-h 

o oto ustanovema zrejme plynie že čo do trestu a podm' e ~n~u 
f~ma .neprislúdla poškodepému p~ávo odvolani'a, keďže ~e~~~i1~h~ I 
1 av~y;n am l.:ahradnym sukromným žalobcom, ale išlo o čin . e o 
h~teln~ a obzalobu zastupoval verejný žalobca ktorý bol z uradu 

~;::en~~~áss~~~ sl?ok~ný, Malobyť preto odvol~nie poškode~ého v· 
. e ~z o resnym sudom podTa § 549, odst. 2 tr 

nute ako .podane osobou neoprávnenou, alebo o omin 1-" p. 
okdresny sud, mal tak učinit' krajský súd ako od!lací u ~dT tak§ 
o st. 2 tr. p. . p a 
, J<eď ~rez to ,k~ajský ako odvolací súd odvolanie poškodeného 
%'úo pOh mleteCneho ?dsudenia, neodmietol, ale meritorne o ňo~ 
todn~s~yp~J~a m§u38~u~:1 r~ZSt udo~ okresného ,súdu z ,dovodu vecnej 

, . . ' CIS. r. p. a vynekol, ze sa obzalovaném podrrlie" 
§e~~~ odJlrdrrr?!lll 2tres.tu nepovoTuje, porušil zákon tiež v uU:·s tarloven' 

: a s . ,CIS., pIsm. a) tr. p. a § 548, odst. 5 tr. p. 
. Dosledkom toho bol uznaný základným o r . . . 

ralne.] prokuratúry podaný podra § 441 tr pPaabvnYlm prhosdtned?k 
uvede' . k . v • '. o o roz o nute 

ne vo vyro ove] castI usnesenia. ' 

čís. 6023. 

. Otázku, či bol medzi súkromným žalob com a obžalovan' m u".w'pt{; 

smler (§ 18, .ods~. 1 z:lliona o ochrane cti), trtr~e:b~:a~Jk~;u~zY;:;~ 
o?sahu prehl~seOl.a stran; je nerozhodné, či i z '-~;;;cl~~;ni 
uzlva o prehlaselll strán práve tohoto označenia ' o p 
o Vý~r~dystíhani~ pre iný čin trestný podi'a zákona o ochrane cti 

klory .• de v u~av,eranom smiere alebo vo vyhlásiť sa ma" ' 
sudku, Je tr~ba., vtedy, ked' pre tento iný čin už bola v d~~~o~m~~ 
alebo zako~eOla dw,mzovacieho pokračovania podaná žalob 
Pod" a. pOJmom »vzaJomné žaloby« má zákon na my r . - I b d··· 

len týmže žalobcom proti tomuže obžalovanému. s , , za <?. y po ane 

, (Roth. Z() dúa 27. októbra 1937, Zrn 111 524/37.) 
Na' ,,. .. . 

hovel ] vy S.S I S u d . v trestnej veci proti A. pre prestupok urážk v-
opravnemu prostnedku pre zachovanie právnei jednotnosti r v~-
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že rozsudkom krajského ako odvolacieho súdu vN. zo dúa 23. 
1937 bol porušený zákon v ustanovení § 18, odst. 1 zákona 

. ochrane cti. PodTa § 442, posl. odst. tr. p. zrušil uajvyšší súd uvedený 
':.rí)zsl~d()K v celom rozsahu a vyslovil, že rozsudok okresného súdu v Z. 

dňa 15. decembra 1936 zostáva v platnosti v odst. 1. jeho výroku 
sprostení A. od obžaloby. 

Dbvody: 

Súkronmý žalob ca podal proti obžalovanému A. u okresného súdu 
Z. dve súkromné žaloby pre prestupky urážky podYa § 1 zákona 
ochrane di a to: I. 28. marca 1936 o urážke spáchanej 20. marca 1936, 

2, 4. mája 1936 o urážke spáchanej 20. apríla 1936. 
O prvej z týchto žalOb bolo prevedené pojednávanie 5. máj a 1936. Po 

zahájení prehlásil obžalovaný, že Tutuje svojho činu a zaviazal sa 
zaplatit' súkromnému žalobcovi útraty, na čo súkromný žalobca prehlásil, 
fe nežiada potrestanie obžalovaného a vzal žalobu zpat'. Súd potom po
kračovanie zastavil na základe § 323, odst. I tr. p. 

V druhej veci konalo sa pojednávanie 2. júna 1936. Súd rozsudkom 
pri úom v~neseným uznal obžalovaného vinným prest1!'pkom urážky po
dl'a § 1 zakona o ochrane ctI. Rozsudok okresneho sudu stal sa Ihneď 
pravoplatným, lebo strany sa vzdaly hneď po jeho vyhlásení opravných 

prostriedkov. 
K žiadosti odsúdeného za obnovu nariadil okresný súd v Z. v smysle 

§ 558, odst. 2 tr. p. pojednávanie na deú 15. decembra 1936. Rozsud
kom pri úom vyneseným zbavil okresný súd platnosti hore opísaný roz
sudok zo dúa 2. júna 1936, sprosti! obžalovaného podTa § 326, čís. 3 
tr. p. žaloby a uznal súkromného žalob cu povinným hradit' obžalova
nému útraty obhajoby. Svoj rozsudok odovodni! okresný súd zistením, že 
.úkromný žalobca si v smysle § 18, odst. 1 zákona o ochrane cti nevyhra
dil v prvej trestnej veci právo stíhať obžal0'vaného pre druhú urážku. 

Na základe odvolania súkromného žalůbcu zaoberal sa vecou krajský 
ako odvolací súd v N.Rozsudkom zo dúa 23. marca 1937 zrušil pre zma
tok podra § 385, čís. I c) tr. p. napadnutý rozsudok v celom rozsahu a 
ponechal v platnosti rozsudok okresného súdu v Z. zo dúa 2. júna 1936. 

PodTa odovodnenia rozsudku odvolacieho súdu nevzt'ahuie sa vraj na 
súdený prípad ustanovenie § 18, odst. I zák. o ochr. cti, poneváč a) 1'0-
hačovanie o urážke, spáchanej 20. marca 1936, sa skončilo zastavením 
podl' a § 323 tr. p. následkom ustúpenia súkromného žalobcu od óbža
loby, kdežto § 18, odst. 1 cit. zák. platí iba vtedy, keď došlo buď k smieru 
medzi stranami, alebo k rozsudku, bl dňa 4. mája 1936 (tedy pred pojed
návaním v prvej veci) bola v druhej veci už podaná žaloba a preto nebolo 
treba výhrady k stíhaniu pre urážku, uvedenú v druhej veci, cl nešlo 
G žalobu dodatočnú (patme vzájomnú v smysle § 18 zák. o ochr. cti), 
poneváčv oboch veciach bol ten istý obžalovaný aj ten istý súkromný 

blobca. 
Ani jedon z týchto dóvodov odvolacieho súdu neodpovedá zákonu. 
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Vo veci týkajúcej sa urážky spáchanej díía 20. marca 1936 
pojednávaní, konanom dňa 5. mája 1936, k smieru strán, ako je 
zo zápisnice, spísanej o tomto pojednávaní. Prehlásenie UVZa'OV'lné 
že Yutuje svojho činu, jeho dobrovoYný závazok zaplatit' 
nému žalobcovi ako aj hneď na to nasledujúce prehlásenie SÚlifomn,ÁI 
žalobcu, že nežiada potrestanie obžalovaného, je smierom 
hom, trebárs zápisnica formálne tohoto slova neužíva. Bolo 
kom tohoto smieru, že súkromný žalobca vzal zpaf žalobu a 
súd pokračovanie zastavil v smysle odst. I § 323 tr. 1'., lebo poJ,račovai 
je treba ukončiť. 

Že v prípadoch § 18, odst. 1 zák. o ochr. cti je k stíhaniu pre inj 
(než o ktorý ide v uzavieranom smiere, alebo vyhlásiť sa majúcom 
sudku), trestný podYa zákona o ochrane cti a spáchaný pred smlÍerni 
alebo zakončením dokazného pokračovania, potrebná výslovná 
stíhania tiež, keď pre tento iný čin už bola v dobe smieru, alebo 
čenia dokazného pokračovania podaná žaloba, a že zákon pod 
,>vzájomné žaloby« má na mysli tiež žaloby, podané len tým 
com proti tomu istému obžalovanému, vyslovil už najvyšší 
rozhodnutí, uverejnenom vo Sbierke n. s. tr. pod čís. 5670. Poukazllje 
tu preto na odovodnenie tohoto rozhodnutia, poldal' ide o názory 
cieho súdu, uvedené hore sub b) a cl, nesprávnost' ktorých jasne 
L cit. rozhodnutia najvyššieho súdu. 

Poneváč si pod'f a zistenia nižších súdov súkromný žalobca "{",I,.,,,"" 
nevyhradil do smieru, uzavretého pri pojednávaní, konanom dÍÍa 
1936, právo stíhat' obžalovaného pre dmhú urážku, spáchanú 20. 
1936, a poneváč výslovná taká výhrada tu bola podl' a § 18, ods!. 1 
o ochr. cti potrebná, nebolo dóvodov pre zmenu rozsudku súdu 
stolice, ktorým bol obžalovaný sprostený obžaloby práve z 
súkromný žalobca si včas výslovne nevyhradil stíhat' "".,,,;,)," 
urážku v druhej veci. Preto krajský súd, keď prez to 
zo dúa 23. marca 1937 zmenil sprosťujúci 
díía 15. decembra 1936, vynesený v oblGo,renom no'",""O'"" 
v platnosti prvý rozsudok okresného súdu zo 2. iúna I 
bol obžalovaný uznaný vinným prestupkom urážky podl'a § 
o ochrane cti, porušil zákon, a to v ustanovení § 18, odst. 
o ocbrane cti. 

Důsledkom toho bolo vyhovené opravnému prosíriedku 
prokuratúry, podanému v smysle § 441 tr. p. pre 
jednotnosti, a bolo vyslovené hore uvedené porušenie zákona. 
porušenie to, tvoriace ináč aj vecný zmatok podra § 385, čís. 1 c) tr. 1'., 
stalo sa v neprospech obžalovaného, ktorý bol uznaný vinným, ačko rve" 
mal byť obžaloby' sprostený, bol rozsudok odvolacieho súdu zrušený 
a rozsudok okresného súdu zo dňa 15. decembra 1936, pokial' ním bolo 
vyslovené sprostenie obžalovaného od obžaloby, bol ponechaný v platnos1i. 

Povinnosť obžalovaného k náhrade útrat trestného pokračovania od' 
padla zrušením 'odsudzujúceho rozsudku v důsledku ustanovenia § 48~, 
odst. 1 tr. p. Povinnosť súkromnej strany k náhrade útrat trestného 1"0-
hačovania, ktorá by v riadnom pokračovaní musela byť podra § 482, 
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1 . nemohla byť stanovená v pokračovaní o oprav-
. 2 tr. p. vys ovena,. . rokuratúrv k zachovaniu právnej jed~ot-
prostned~~k ~~n~b~;~~l rPeni vo výnimkách v § 442 tr. p. cit~vanych 

a násl{dkom toho v tomto pokračovaní proÍl sukromnel sírane 
;riPustenYbyť nemože. 

čís. 6024. 

t ~ vymerať vinníkovi len trest 
~,)vlžití § 21 ír. zák, pres . mozno pri P' 

(Rozb. zodíía 27. októbra 1937, Zrn IV 262/37.) 

'" . ', ~ ~. s ú d v trestnej veci proti A. pre 'prestupok urážk)' 
Na 1 V) S S.I " tr'edku pre zachovame pravnel lednotnos~1 a Vl-

vyhove~ opravnemu pros r~zsudkom krajského súdu v M. ako sudu od
>sloviI! ze pravopla~nym ÍÍa 3. marca 1937, bol porušený záko~ v ustano
, vOl~cleho, vynefe;im d okiať týmto rozsudkom bol obzalovanemu, uzna
"'" vem § 21 pres. ' t' zk ~ pool'a § 1 zák. čís. 108/1<}33 Sb. z. a n., s 1'0-

vmnym pres up o d h k uHa 
.. , § 21 pres!. tr. z. vymeraný trest ru~.om uza,::.n . . . . _ 

, Na z'áklade § 4~2, ods!. 7 tr. 1':. z~usIl nalvy~1 s~~5cI~i~~Tt;.0~. 
sudok odvolacieho sudu z d~VO~Žal~~:~~,:::~s~1 :o~~ifí~ § 2 i pres!. tr. z. 
vo výroku o treste a(vdymerat )0 Kc~ ktory' v prípade nevym,ožitel'nosti za-

• ..tý trest 100 le no s o, , d . k t'a' penazl , ~, 31/1929 Sb z a n na dva m uzam nu I . 
meniI podl' a § 8 zak: CIS. .., 

Dovody: 

. d'l dk m zo dÍÍa 17 decembra 1936 
Okresný súd v N. odsu I r~~su ~dl'a § I zák. Čís. 108/1933 Sb. 

obžalovaného A. pre prestu§p~k }:,ra~ky tJ čís 284/1920 Sb. z. a n., ktorý 
z. a n. zrejme hl'adlac na , CIS. ,~, . § 91 tr z k trestu uzamknutia 
však v rozsud~u necitoval, a dl PO~I ;~l sa len ~bŽalovaný čo do trestu. 
na 5 dní. Proh tomuto rozsu {ll o v ~ 1937 

" ',' M ako súd odvolací rozsudkom zo dna 3. r;'arca , 
Klalsky sud,:! ."", 'roku o treste a vymeral obzalovanemu 

zmmil prvostupnovy rozsutdoktVo vy knutia na 2 dni necitujúc práve tak 
""t' § 21 pr tr. z. res uzam '., d' § 2 

S pOUZI ~m , , :, 284/1920 Sb. z. a n., ale zrelme hl a lac na '" ' 
ako prvy sud zák. CIS. . a skušohnú dobu I roku, zruSlac 
čís. 2 tohoto zákona) a to podmlenej~ n35 zák čís. 108/1933 Sb. z. a n. 
vzájomne útraty stran v smyslf t§~ Odvolaci súd priznal prvým súdom 
Rozs]1dok tento sa st~1 p!a~,op a ~y~~chovalosť čiastočné doznanie a roz
~vážené okolnosh p?I~~lu~e\ a ~ti klorá by ~bžalovanému .priťažovala. 
culeme, nespoznal Z13 n

k
el

1
° °t,no l'~hčul'úcich použil pri výmere trestu 

Hl'adiac na prevahu o o nos I po , 
§ 21 pr. tr. z. ,. " 'tr stu pq_ 

Rozsudkom krajského ako odvolacieho sudu bol pn U1cem e 

ľUŠC~~d~,~~n21 prest. tr. Z. móže súd pri pr~~v~.h~ poYal1čujúcicll okolností 
vymerat' miesto trestu uzamknutia trest penaZ1ty. 
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Ustanovením § 21 orest tr zák bl' d 
odst. I, veta 2 tr. z, hfadi;e ~a to' žeo tr~~tn~ Pl:~tupkov doplnený 
n?eh sa nevzťahuj~ na trest uza~knutia kl z,a ~n o ~Iočinoch a 
zakon; Poneváč však prestupkový tr. zákon ~y§ s I~novl pr,estupl<oY' 
ob~cnych predplsov trestného zákona o zločin h (O",'.L 'jJl:óUle. 
!Jez o prestupkoeh, pokiať prestupkový treslnt ák

a 
precmoch treba 

~eba §mgt' za to, že ustanovenie § 12 prest. tr.\á~n uneu~~anovuje 
eUl~ 2, odst. I, veta I tr. z. u prestupkov to je ž~ s m.~poz,~nt~u;::Je~~~l ~:~' 

pres .. tr. zák. a § 92, odst. I, veta I tr. z.' je ~ožné 
k:ore za~?n stanovf medzitýmnu minimálnu sadzbu . 
na na]mZS1U Jeho mleru lebo prest k 't ' ' 
neobsahuje žiadneho u~tanovenia. up ovy restny zákon pre tieto 

Keď teda krajský súd obžalovanému s dl' ~r~sf" tr. zák. vy!"eral trest na slobode uzamok;~ti~mJ:'oe~a ledl' na § 

t 
prest. tr. zak. mohol vymerat' len peňažitý t~est po ,a 

v us anovem § 21 prest tr zák ' , porusll 

~~\Ó~J1;3~r~~u uzamk~fúa P~d~z~~~~~1~~~;:J~~~~~n~~t ;e~o I 
tl'. zák a § 92 . ~. a n. s anovenu, mohol len s upotrebením § ] 2 ' 

§ 442: posl ods~. :11. ~: :e;~z~~~~rta~~e!~oPj:t~g~;~~ť:j~~!~~~td ' 
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ked~~~~e:~éve~i ~e:t~áVn;,zničenie al~bo poškodenie okien domu 
ale stíha sa podl'a vý~~~ns~oso~:~~~~~ P~d ust~novenie § 418 tr. 
ako prečin, alebo podra § 127 odst ~ ~r o ák'f bud podfa § 421 tr. , . . z . prest. ako prestupok. 

(Rozh, zo dňa 27. októbra 1937, Zrn IV 301/37.) 

N a j vy Š š í s ú d v trestnej veci r ť A ,. 
vyhovel opravnému proslriedku k tf' o 1. . p:e precm podvodu 
slovi!, že pravoPlatnýmirozsudkamza~ ova~lU PTdavne] Jednotnosti a 
1935 a krajského súdu vN ZO dl,o r2e5snelO tsu \1 v N. zo dňa 10. ,': 
V' h 'h 'd ' . na. sep embra 1935 a "slles',nílu' 
Ie, ne, o su u zo dna 30. deeembra 1935 bl' , , u' v~Ul § I, odst. I tr. z. a § 418 tr z' ., o. po~usen~ zakon v' ,,' 
dna 12. novembra 1934 v N v"tik~i Pp

ohal 
nklml ~m obzalovaného A., " 

hol k l'l'k' . J -OVl o ennu tabuYu V cen : 20 K" 
va 1 1 ovany za prečin poškodenia hnut Y' . , e c, 

PodYa § 442 d t ~ t '". e ne] veel podla § 418 tr. z. 
, o s. { r. p zrusll na]vyšší súd s ť dk 

a usnestenie vo výroku o kvali!i1~ácii uvedeného činu a k~~fnf e ~o~~u t Y 
za pres upok podYa § 127, odst. 2 prest.tr. zák. <ova cm en 

Z dovodov: 

. ~ozsudkom okresného súdu vN. zo dňa 10 júla 193" b I A ' vmnym: I _ _ _ 4 r '" 'k d .' ~ o . uznany 
§ 418 tr. ~. " p eemom pos o eUla eudzieho majetkupodÝ" 
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proti rozsudku okresného súdu podal odvolanie obžalovaný do viny 
do nepovoleni a podmienečného odkladu výkonu trestu a zmoenenec 

,MnphO zástupcu pre použitie § 92 tr. z. a z dovodu zmatočnosti podYa 
čís. 2tL p. pre nesprávne vymeranie trestu. 

KnljsHcý ako odvolací súd vN. rozsudkom zo dlía 25. septembra 1935 
prvostupňový rozsudok, oslobodil podYa § 326, čís. 2 tr. p. obža

od obžaloby z prečinu ad 1. uvedeného. Dosledkom toho mu 
trest. podYa § 7, ods!. 2 zák. čís. 562/1919 Sb. z. a n. 

prvostupňový súd, aby dodatočne rozhodol o podmienečnosti 

podal proti odvolaciemu rozsudku zmiHočnú sťažnosť, 
vrehný súd usnesením z 30. deeemhra 1935 podYa § 434, odst. 3 

p. odmie!ol ako vylúčenú zákonom, totiž ~ustanovením § 33, odst. 3 

. nov. Ohesný súd v N. jednajúe podYa príkazu odvolacieho súdu podYa 
7 odst. 2 zák. čís, 562/1919 Sb. z. a n. usnesením z 25. lebruára 1936 
, odsúdenému podmienečný odklad výkonu trestu. Proti tomu 

obžalovaný odvolanie pre nepovolenie tohoto odkladu. 
Krajský súd v N. jednalo tomto odvolaní v nevereinom (proti usta· 

poveniu § 7, odst. 2 zákona čís. 562/1919 Sb. z. a n. a §§ 550, odsl. I, 
ods!. I tr. p.), zasadnutí a usnesením zo dňa 16. mája 1936 odvola

niu nevyhovel a napadnuté usnesenie potvrdil. Tým bola vee pravoplatne 

skončená. Proti usneseniu odvolacieho súdn podal síce ešle zmatočnú sťažnosť 
obžalovaný, ale vrchný súd ju usnesením zo dňa 14. septembra 1936 od
mie!ol ako zákonom, totiž § 556, odst. 3 tr. p. vylúčenú. 

Právna kvalifikácia činu obžalovaného, hore sub 4. uvedeného, ne-

odpovedá zákonn. V tomto smere uznaly nižšie súdy skutkom, že obžalovaný diía 12. no-
vembra 1934 v N. v hádke zo zlosti rozbil P-ovi okennú labuYn a tým mll 
sposobil škodu 20 Kč. éin tento kvalifikovaly za prečiu poškodenia cud
zieho majetku podYa §418 tr. z. PodYa tohoto predpisu 5a trestá len 
úmyselné a bezprávne poškodenie eudzej veci hnu tel ne j. Okná domu 
,nie sú však veemi hnutefnými, ale súčiastkami ved nehnutel'ných a tedy 
vecmi nehnutefnými. leh poškodenie, na pr. rozbitie tabulí v nich, nie je 
tedy poškodením veci hnutel'nej, ale ne hnu t e l' n e j. Úmyselné a bez
právne poškodenie nehnutel'ných ved inej osoby sa stíha podl'a výšky 
,posobenej škody buď podYa § 421 tr. z. ako prečin, je-li škoda nad 
100 Kč, alebo podYa § 127, ods!. 2 prest. tr. zák. ako prestupok, je-li 
škoda nižšia. Poneváč tedy v súdenom prípade išlo o poškodenie nehnu
ternej veci v hodnote pod 100 Kč, mal hyt' hore opísaný čin obžalovaného 
kvalifikovaný za prestupok podl'a § 127. odst. 2 prest. tr. zákona. Keď prez to okresný súd v N. v svojom cit. rozsudku zistený čin 'kva-
lifikoval za prečin poškodenia cudzieho majetku podťa § 418 tr. z., pre
hlásil, že je prečinom tak5 skutok, ktorý ie iba prestupkom, a tým porušil 
zákon v ustanovení § I, ods!. I tr. z. a § 418 tr. zák. 

Odvolací súd túto vadu, tvoriaeu v neprospeeh obžalovaného dávod 
zmatočnosti poMa § 385,. čís. lb) tr. p .. neodstránil, ale v onom smere 
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prvostupňový rozsudok potvrdil, ačkofvek rozsudok prvého súdu 
padnutý tiež v tejto časti. Týmto potvrdzujúcim výrokom tedy aj 
súd porušil zákon rovnakým spósobom. 

Rovnako usnesením vrchného súdu bol porušený ten istý pH,dpis 
kona, lebo tento súd odmietol zma!očnú sťažnosť obžalovaného ako 
nom vylúčenú a z úradnej povinnosti podf a § 385, odst. 2 tr. p. §. 
odst. 3 tr. p. a §§ 30, 33, odst. 1 por. nov. neodstránil onu vad~ 
vek tiež rozsudok odvolacieho súdu bol vo vylíčenom výroku ' 
Okolnost', že strany by podra § 556, odst. 3 tr. p. nemohly dóvod 
točnostipodfa § 385, čís. 1 b) tr. p. vytýkat', nebránila vrchnému 
aby nezjednal nápravu Z úradnej moci. 

Bolo preto vyhovené opravnému prostriedku generálnej nr"Jn"r,,'; 
podanému k zachovaniu právnej jednotnosti, a bolo že 
kam i okresného súdu v N. zo dňa 10. júla 1935 a krajského súdu v 
zo dúa 25. septembra 1935, a usnesením vrchného súdu zo dňa 30 
cembra 1935 bol porušený zákon v ustanovení § I, odst. I tr. z. a §. 
tr. zák. 

Ako už bolo uvedené, porušenie to stalo sa v neprospech ob:íal11v 
ného, lebo namiesto pre prestupok, trestný uzamknutím do 8 dní 
uznaný vinnÝ'm prečinom, trestným vazením do I roku (lebo o veci . ' 
§ 18, čís. 9 zák. čl. XXXIV:1897 súdil okresný súd a neodstúpi1 
rovému súdu) a pokutou od 500 Kč do 10.000 Kč. Boly preto sp')ml~nul 
rozsudky a usnesenie nižších súdov v smysle § 442, odst. 7 tr. p. 
vo výroku o kva1ifikácii tohoto činu a čin ten, hťadiac na včas 
súkromný návrh, bol kvalifikovaný iba za prestupak podfa § 127 
prest. tr. zák. ' 
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Pro skutkovou podstatu zločinu podle § 222 tr. zák. je lhostejné; 
zda pachatel naváděl ke křivému svědectvi osobu, na kterou se 
sám odvolával jako na svědka, anebo osobu, kterou vedl za svědka 
odpůrce. 

Naváděni ke křivému svědectvi je trestným Činem i tehdy, stalo-li 
před zahájenim soudního řizeni; vyžaduje se jen, aby se vztahovalo 
nastáva jici s o u d n ířízeni. 

(Rozh. ze dne 27. října 1937, Zrn IV 552/37.) 

A. - nyní obžalovaná - pod::d na N. trestní oznámení pro pokus 
zločinu násilného smilstva. Nezjištěného dne potom - nemohlo býti 
pátráno, zda před formálním zahájením trestního řízení proti N., či 
po jeho zahájení - naváděla A. tři osoby, aby za odměnu jako svědci 
před soudem dosvědčily, že viděly, jak N. chtěl A. znásilniti. S o u d y 
niž š í c h s t o I i c uznaly obžalovanou. vinnou trojnásobným zločinem 
svádění ke křivému svědectví podle § 222, odst. I tr. zák. . 

Ne j v y Š š í s o u d zmateční stížnost obžalované částečně odmítl, 
částečně zamítl. 
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Z důvodů: 

o právu z téhož důvodu ~ma!ečnost~ J§ .?85, čis',l a) tr. n prov,"" 
P zmateční stížnost tvrzemm, ze nemuze J!!l o ?"locmy sv~~em ke kn· 

svědectví, ježto v době svádění trestní nzem nebylo Jeste z~veden? 
obžalovaná se na svědky neodvolávala, ale naopak poskozeny 

navrhoval výslech svědků, je bez základna. . . 
skutkovou podstatu trestných činů, uvedenych v § 222 tr. z'J Je 

zda pachatel sváděl ke křivému sv~de,:tví ?soby! n~ ktere ~e 
jako na svědky, nebo osoby,. J~chz svedecky ."Y,slech, na

odpůrce. Je proto pro posouzem yecl ner.ozhodne, z~ obzal?-
nenavrhovala výslech svědků, ktere se snazlla ke knvemu sve-

jest i ta námitka, že před zahájením trest~ího !.ízen! 
svá.děllí ke křivému svědectví trestným činem. V sou~er:e~ pnpade 

• -.'",.oné> _ i když přesně nebylo zjištěno, kdy se nav~delll stalo -
::<1lád,ěla osoby v prvém rozsudku uvedené, aby neprav~lv~ okolno~11 ~o

u 5 o u d u Stalo-li se to tedy i pred form~l111m zahaJelllm 
řízení vzt~hovalo se navádění obžalované zřejmě na nastáva

s o II dní řízení. 

čís. 6027. 

Náležitosti skutkových otázok kladených porotcom podl'a § 5 

nov, k l'k t' k . Spojenie jednej otázky skutkovej s nie o o o az aml 
pedra § 4, odst. 2 por. nov. , 

Pojem »silného rozčulenia« v smysle § 281 tr. zák. 

právnymi 

(Rozh. zo dňa 30. októbra 1937, Zrn III 414/37.) 

Obžalovaná A., obárs vydatá, udržovala niekorko rokov tajný ťúbostný 
pomer s M. Keď sa jej manžel koncom decembra 19;'36 dovede! o to~to 
'e' pomere, sdeli! to M. Od tej doby c?oval s~ k ne] M. chladn~:. Dna I J januára 1937 dopoludnia nabila ob~alovana revolv~r! presvedcII~ sa, 
či bezvadne funguje a napoludme odls~a k M. Keď Jel M. n~ otaz~y, 
prečo 5a zmeni! v svojom chova~í, v~hybave odp?vedal,. v1'strehla obza
lovaná z revolveru proh horneJ cash Jeho te1a. Náboj v~)kol M. do ~rku 
a len náhodou nespósobil smrť, ale len poraneme, trval~ce dya mesl~ce. 
Por o t n Ý s ú d uznal obžaloyanú vinnou pokusom zloc!llu umyselneho 
zabitia podra §§ 65, 279 tr. zak. .. 

Na j VY' š š í s úd zmatočnú sťažnost' obhaJ cu obžalovanej zčasti 
odmietol, zčasti zamietol. 

Z dóvodov: 

Dóvod zmatočnosti podla § 29, čís. 4 por. nov. vytýka zvolený ob
l]ájca obžalovanej preto, že porotný súd: 
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1. nevyhovel návrhu obrany na dl' . 
Skupiny danej v smysle obžaloby v ? neme prve) skut~ovej 
cembra 1936 keď manžel J'eJ' vyty'k lom smere, ze obzalovaná . h . , a pomer s M 'h ď d . 
IC pomer Je,vyzradený, a opaf, ako už viackrát p;~ďt pe h sehla 
sa VYSlOVIl, Cl Sl JU chce vziať za manželku ym, o Ll"oalla. 
ona ísť preč, ale keď ona pojde musí' d. 'ha, vy~lovIla sa, že inak 

2 ne yh 1 ' h ' 1 IU Y S nou 
podl'~ § ;7tte navlr bU obrany na položenie zvlášt~ej 

r. z. a e o 1 podra § 281 tr z 
Zmatočná sťažnosť je bezzákladná. .. 
K bodu 1. Podl' a ods!. 2 § 5 por nov k k ' , 

uvedené všetky skutkové okolnosti ktoré' ~ s utdov~l otazke musia 
podstaty ustanoveným zákonom klorého sao ~?ve aJY, prvkom 
k rozlišovaniu činu a všetky ti~ s h I' d' ak pOUZlt ~ ktoré sa 
rohd" '. alsaposude' 
stra\a ~le~J ~i~k~OI~~~~;~:k~nl~tip' ~;o~Ch )uveldebnie nkaVrh;j~ a 
nutne bez návrhu. . ov. a e o po lada to súd'· 

s M SkU!kOVbé, okolnosti, že manžel obžalovanej dozvedel sa u J'eJ' 
. a ze o zalovaná to sdelila i M . kl' 

otázky prvej skupiny položene' stid]~ o p yme z osn?vy pryej SKI1t~I1V 
:$t~t~é ~ko!nosti, zvlášť lie, že] obžal~v~n:oiYad dl tMto botazky 
Cl Sl ]l.! chce vZlať za manželku a ' , a a, :' a y sa 
a že musí ísť i druh' '. . '. ze mu hov?nla, ze mak musí 
rozhodujúceh ' y s nou, nemflly am podla názoru najvyššieho 
odoprel ieh p~j~~nd:~k~~~:e~s~á~l1le veci .. Porotný súd yreto 
vmi! tým obrancom vytýkaný z]matokky dane] v smysle obzaloby a 

K bodu 2. Nezavinil porotný súd tento zmat k " 
~?~0§tc02~9ktrozhodnutiu zylášť výpomocnú hla~núa~:iik:; ~~ď ner'oložil 

r. Z., osnovanu obranou. ' 

otázi~~:uKo~úo~~~df psor~i~;řJ;m~o~~~odl'a 0!wln9stí prípadu • 
dent?m prípade hl'adiac na bezpodstatný ro~\er!~~~~k&~eto, aJ v 
nos aml tvonacimi základ súdom I' . .hl • . ovyml 
prvej skupiny a skutk v' . k 1 Pťo ozeneJ aVne] skutkovej 

1 , " o yml o o nos aml tvrdenými ohranou .. 
po oZ~l1!a vypomocnej hlavnej skutkove 'otázk '. za ,L"''',,,". 
trestneho pokračovania nevyskytly in) 'k y, k ktorY3h l1!ektore 
n~~oru n,ajvyš~ieho SÚ?U nebo~y ro~ho~n~s;re ;~~J'J~i~s~ec~\~riporcltnír 
su opravneny SpOjlt hlavnu skutkovú otázku . ' . , 
s právnou otázkou v smysle §§ 65 278 t p.rve~J~~sjkiu~p:~m;~Y~~~:F~;;j h.1avno~ právnou otázkou podra §§ 65 279 h: ~. ~ bed~lak s 
naCI zaklad položenia právnych otáz 'k bol ... , e o., stav, 
len predm~tom právnej úvahy rozhodnOút: '" ,;, Ptdsta!e rovnaký ~ bolo 
vopred uv~ženom, alebo bez takéhoto úniy~;~. za ovana konala v umysle 

Inak vsak z tohoto dóvodu uplatnená zmatočná st" ,. , 
upl~!ňovaná i preto, lebo poro!covia druhú t' k ~nost Je ~epra~om 
zne]ucu pa kvalifikáciu činu obžalovanej podl~z §§Ptr~~t~veJ skupmY'.e 
vedah zapoflle a kladne zodpovedali tr r t' k " r. z., zodpo-· 
znejúcu na kvalifikáciu činu obžalovan~;up~darza u§§pr~~n~~k9uPiny prveh 

. , I tJ. z., teda 
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;,olifil:ovall čin tak, ako k tomu smerovala obrana navrhuiúc zvlášť po
výpomocnej hlavnej otázky a tak nemalo by ani porušenie formál

ustanovení pri kladení otázok vliv na rozsudok a nemože byť preto 
""'J"<~ odst. 2 § 29 por. nav. ani zm;itočná sťažnosť uplatnená. 

Napokon je bezpodstatná zmatočná sťažnosť zvoleného obhájcn ob
i v časti, pokial' z dovodu zma!očnosti podl'a § 29, čís. 4 na;
porotný súd neprávom odoprel položiť porotcom k rozhodnutiu 

SKlllMH u ako aj právnu otázku znejúcu na čin spáchaný v silnom roz-
podl'a § 281 tr. z. 

pojmom silného rozčulenia treba rozumeť rozčulenie takého 
'~~~?~tii;tn::ásledkom ktorého stráca pachatel' duševnú rovnováhu a ktoré 
'.0 uvažovanie a posudzovanie činu a v značnei miere obmedzuje 

a úvahu o jeho následkoch. Má-li byť pachatel'ovi priznaná 
v smysle § 281 tr. z., treba tiež, aby bol splnený i ďalší za

požiaďavok, totiž, aby čin bol spáchaný ihneď v silnom rozčuleni. 
Okolnosti obráncom obžalovanej, že obžalovaná udržovala 

. 1?~;;~Ř~~~K~ H1~~~:(lWnipomer, o klorom sa i jej manžel dozvedel, že 
j sl'uboval manželstvo, srub nesplnil, ale ob-

be"prostre(lne pred činom, než ona na neho vystrelila, ostre 
ktc)rVch niektoré boly i poro!cami zistené, n i e s ú t a k é, 

by, hl' adiac i na ostatné okolnosti - najma, že obžalovaná bola 
platnom manželskom svazku a že už z chovania poškodeného vod nej 

pri rozhovore večer díla 31. decembra 1936 musela soznar, že poškodený 
svojích citoch voči nej značne ochladol, s právneho hradiska opodstat, 

nily záver na silné rozčulenie v smysle § 281 tr. z. Nepochybil pretopo
rotný súd, keď otázky obrancu navrhované na čin podl'a §§ 279, 281 
tr. z. zamietol z dovodu čerpaného zo zákona. Bola preto zmatočná sťaž
nosť zvoleného obhájcu obžalovanei v tejto časti zamietnutá jako bezpod
statná podTa ods!. 1 § 36 por. nov. 

čis.6028. 

K dokonaniu zločinu lúpeže trestnej podl'a § 349, odst. 2 tr. zák. sa 
vyžaduje jednak odňatie movitej veci jej držitel'ovi alebo detentorovi, 
jednak úmyselné usmrtenie človeka; jestliže pachatel' nedokončil' za
mýšfané odňatie movitej veci, poškodeného však úmyselne usmrtil, treba 
čin kvalifikovať ako pokus zločinu lúpeže podl'a §§ 65, 349, odst. 2 tr. z.' 

(Rozh. zo dňa 30. októbra 1937, Zrn IV 489/37.) 

N a j vy Š š í s úd v !restnej veci proti A. a spol., obžalovaným zo 
zločinu vraždy atď., vyhovel zmatočnej sťažnosti obžalovaného A., up lat
ňujúcej po zákone dovod zmatočnosti podl'a § 385, ČÍs. 1 b) Ir. p., z to' 
hoto důvodu zmatočnosti zrušil rozsudok porotného súdu dotyčne obža
lovaného A. a z povinnosti úradnej aj dotyčne obžalovaného B., pokiaf 
trestný čin menovaných obžalovaných bol kvalifikovaný ako zločin lúpeže 
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podl'a § 344 a § 349, odst. 2 Ir. zák., a kvalifikoval trestný čin 
ných A. a B. ako pokus zločinu lúpeže podl'a §§ 70, 65, 344 a 
odst. 2 tr. z. 

Z dóvodov: 

Nel'ze odopreť oprávnenie zmiltočnej sťažnosti 
v časti, pokial', prevádzajúc zrna tok podl' a § 385, čís. lb) tr. p. 
slate namieta, že jeho čin nemal byt' kvalifikovaný jako dokonaná 
ale že mal byť kvalifikovaný jako pokus zločinu lúpeže. 

Podl' a skutočnoslí zistených porotcami kladným zodpovedaním 
tretej a štvrtej skutkovej otázky prvej skupiny obžalovaný A. niekol' 
pred prepadnutím poškodenéhoM. sviedol jedného zo sp"olo,čnfkov 
prepadnutie poškodeného. Dňa 8. septembra 1925 večer v 
načiernil si sadzou tvár, napil sa pálenky jedným spoločníkom 
nesenej, aby takto mal vačšiu odvahu na prevedenie činu a na 
tohoto sa rozlhodol. Polom súc ozbrojený vojenskou puškou a 
nábojom, buď sám, alebo so spoločníkmi, z klorých jeden bol 
vojenskou puškou s 5 náboj mi, povrazom a železnou palicou, dmhý 
ločník sekerou a trelí javorovým kolom, prepadli poškodeného v 1. 
ceho na posteli pod otvorenou šopou na dvore a dožadovali sa na 
vydania peňazí, pri čom jeden z nich, alebo viacerí mu nástrojmi, 
boli opatrení, zasadili viac rán, menovite na hlave, na čele pod 
okom a nad pravým uchom. Keď poškodený následkom týchto nOl·O".~. 
začal jajkať, čo na blízku spiaci príslušníci jeho rodiny počuJi a 
budili, paehatelia zo strachu, aby neboli prichylení, u t i e k I i 
to ho, že by b o I i po š k ode n é m u ni e č o o cl' e u d z i I i. 

Konaním horeuvedeným bolo spósobené poškodenému zlomenie 
lebečnej a roztrieskanie modzgu, následkom čoho po š k ode n Ý d ň . 
I 3. se pIe m b r a 1'925 z o m re 1. 

Keďže porolcovia kladne zodpovedali i siedmu otázku právnu, 
porotný súd obžalovaného vinným zločinom lúpeže podl'a §§ 70, 
349, odst. 2 tr. z. 

S názorom poromého súdu, že by v súdenom prípade išlo o do'korlaný 
zločin lúpeže podl'a §§ 70,344,349, odst. 2 tr. z., nel'ze suhlasiť. 

Zločinu lúpeže podl'a §§ 344, 349, odst. 2 tr. z. sa dopustí, 
v úmysle, aby si bezprávne privlastnilcudziu vee movitú o dní m e 
jej držitel'ovi, alebo detentorovi, pri čom je pri lúpeži i človek úOlVslelrle 
usmrtený. Vyžaduje sa teda k dokonanin lohoto činu jednak od:~:!~~;~Te 
vitej veci jej držitel'ovi, alebo detentorovi, jednak úmyselné 
človeka: Zo skutkových zistení, učinenýeh poroteami však zrejme plynie, 
že ani obžalovaný ani jeho spoločník, keď bol poškodený poranený, súc 
vyrušení krikom tohoto a majúc strach, aby neboli prichylení, nič ne 
o d c u d z i I i, ale utiekli, nedokončiae zamýšl'aný čin, totiž odňatie 
vitej veci, a Ireba preto čin obžalovaného kvalifikovať len ako pokus' 
710činu lúpeže podl'a §§ 70, 65, 344, 349, odst. 2 tr. z., keďže poškodeny 
následkom utrpenýeh poranení zomrel. 

_ čís, 6029- 433 

, ď ,. b' 1 vaného kvalifikoval jako doko-
Mýlil,sa por?tný sud, ;~4 ~~~ °o~~t~ 2 tr. z" a sp6sobil t";,k zmato:k 

zlocm pO,~1 a §§ 70, V h ' 1 preto najvyšší súd zmatocneJ ~~az, 
§ 385, c~s. I b) I~. p. .Y, ove tňovala zrna/ok podl' a § 385, els .. 1 

. obžalovaneho v east;! pokla! ;\la tného súdu vo výroku o kvall-. trruo o~~~f~:~n~~~I! ~~~~~U~ov~o~~ za pokus zločinu lúpeže podYa 
~/O 65 344 349, odst. 2 tr. z. - - -, , ' 

čís. 6029. 

, . maření exekuce je rozuměti škodu, 
škodou ~~ smys~uh ~, ~ z~~~~~ .otím že ned.osáhli us.pok.ojení svých 

utrpeh vynta aJtet ven , h d.omáhali 
nl~hled:áv,~k cestou zmařené exeooce, kterou se o '. 

" '.' h ohledávek ovšem nemůže pře-
škoda se rovná výSt vymahan

b 
yc '~h věci po' kud se týče vytěžek, 

cenu odstraněných za aveny '., • d - m 
. d' dobně dosáhlo jejich exekucmm pro cJe . 

by ~ ~y!o pr~~o doba kdy byl čin spáchán. 
její urcent Je roz , 

(Rozh. z"e dne 3, llistopadw 1'937, ZJm I 533/37,) 

, , , • '1<' soud zrušovací vyho'!ěl zmateční. sUž-
N ,e i v y s S I'S o ~ rl J~ o . ,. 'kra'ského soudu, jímž hy! ob-

nosti státního zastupltelstvl do rOlzsudku, ,Jexekuee .podlle § 3 záJkona 
. , . . . m př1estu1p:kem m1a1re.TIlI'· ", " v 

žalovany uznan vlnn,y,.' d". sudek ja!ko zmatečný a vrahl ve'c· 
čí-s 78/1883 ř. z., zrusll napa eny r~z cl I ozhodl" 
so~du prvé Silonce, alby o ní Z!1JO\OW Je' n.a' ar· 

D ú vod y: 

t Ďni stížnosti stálního za'stllipite~ství, ll<pl~tň~jí~í důvod zmateč
Zma del § 28' 1 čís 10 tr. ř. nellze ulpřítioprav.n.em. 

HOStl po le " . , b ď 
.. ., " ' rodal exekučně mu zal a"vene 

Nalézad soud z]l'shl, ze obzaj.ova.n~ ~." pouze 'skutl<ovOiu podstatu 
cihly a tašky, s. hledal však v tom;o !B naknu"c·e poněvadž zjistilI (uvěřiv 

dl § 3 z"kona o marem exe' ' , . '. b' 1 
přestup'k;t po, e , ", '. a N. a s'. ol., která dodávala o z~ "0-
obhajobe obzalovaneho), ze !lrm, 'I P tohoto dúvodu protI n-emu 

"I r ihelny uhh a me a z I" hr vanému - map e'~,c' ',' :- "', Kč nechtěla mu dodati dasl u~ ": 
pohledávku ve VySl nekol.Ika tIS1~, ;'e' dhelny do"loud alespoň zčas,tl 

, I' t' rnbova! :k provo'zovalll s, , , h jehoz nu ne po r"c ' , , 'k tečné pměz ZÍ'skanyc ' pro-
nezi>plaH starý dl"uh, a .. že. n~zallovanJ, St c'~ne' 'zo'p' l'i>cenÍ starého. dluhu 'h " pouzll na cas e .. w . v 

dejem zabavenyc' V;CI ~ od vzhledem :k lomu,to zj'ištěni uznal, ze 
firmě N. a sp'ol. Naleza~" sou .. akélio vžaduÍ"e trestný čin pod)'e§ 1 
obža.J,oVllJný n.ejlednal v umy~lu, J" ", y"'siil' (uvěřiv obhajobě obža-

, k a to tlm Slplse, ze Zjl , . a 
zákon.a o mar. exe., , 'h ",' věřiteilúm podle maznostI n 
lovaného), že obžalovany ,vym<r ,a]lclm 
vymáhané pohledávky slpl,acel. 28 

Trestnt rozhodnuti XIX. 
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ZmateČllí sMnost práv'em vytýká tomuto výroku soudu pnrvni 
nost. ~e skutko'vé podstatě tr'estného činu podIe § 1 zák. o· mař 
se nevyžaduje, "by pachatel jednal v Úi!11yslu zmařití nebo . 
vymáihajídmu věřiteli vůbec vymožení jeho pohledávky, stačí 
zmařHi konkretní úkon exekuční, totíž iLpIné nebo alespoň 
uspokojení věřitelovo tou cestou, jakou se ho právě domáhal. \I"ch~~ 
se při posuzováni zjištěného jednání oMalovaného z tohoto s"nd,~, 
prá\Cního hlediska, j'evi se býti naJlézacím soudem zdúrazněné 
naopak nerozhodnými. 

Obžalovaný dozna'j a nalézací soud z tohoto dozmáni vychází, 
třeboval nutně peněz pro fírmu N. a &pol. a že si je O'patřil tím 
sobem, že prodal exekučně mu zahavené předměty. Učini'l t<lk 
zjištění nalézacího soudu přede dnem 18. prosilnce 1936, kteréh'Ožto 
měly býti věd prodány z volné ruky. Obžalovaný, chtěje si timto 
sobem opatřiti Ipení,ze, nutně tím zmařil exekwčni prodej těchto 

jehož výtěžku, by se bylO naop"k použilo k uhraženÍ Vr;~~h;:~~~;~c~ 
hledávek Poněv"dž pak obžalovan'ý jedna,1 úmyslně, peněz 
a cMěl si je touto cestou opatřiti, je dána skUltlmvá podstata tres'tné! 
činu podle § 1 zá!kona o mař. exek Při tom j'e nerozh'Odné, k 
účelu obžalovaný pen.ěz potřeboval' (obžalovaný netvrdH a ta'ké ' 
zad s'Oud nevyCháZÍ' z toho, že obžalovaný byl' ve sta,"u nome 
smysllU § 2 g) tr. z.) a že jeho kone,čným cHem bylo do'sáhnou~i 
šfch dodávek uhlí pro SVDIl' dhelinu, stačí, ž,e si peníze úmysi'ně 
p,rodejem 'elCekučně zabavených! věci a že tudíž jeho úmysl <m,",''"'' 
ta k é ke zmař,ení na:ří,zeného prod·eje z vo.Jné ruky, resp. m,)bilár'níc:h 
exekucí na něho' vedených vůbec. Použití výtěžku za prodané za:Daverl" 
věd k zaplaceníexi:stujíd pohl,edávky věří,ele, který exekuci 
nevyluč,uj'e úmysl-, prodejem zabavených v,ěd zkrátiti 'věřitele, v j' 
prospěoh bylo zabaveni proveden'O. Ani, kdyby byl 'Obža:lovaný z 
těžku prodeje usrpokojH některé vymáhající věřitele, nevylučovalo by 
skm:tkovou podstalu trestného činlU' podl,e § 1 zákona 'O mař. exek. 
po stránce 'ObjektivnÍ', ani subjektivní. To, co n"lézací soud 
byl úmysl poškoditi vymáha:jíd věřHde, jehož se - jak bylo Ňnun·,"," 
- k trestnému činu podle § 1 zákona ú mař. exek. nevyžaduje. 

Oduvodněné zmateční' stížnos,ti bylo proto vyhověti a napadený 
rozsudek zrušiti. Zjištění' 'napaden'ého rozsudku, nedovoluje však zrušoc 

vacímu soudu rozhodnouti přímo ve věci sa'mé. čin podle § 1 zák. 
o mař. exek. je přečinem, jestli'že způsohená škoda činí, více než 
2 . .000 Kč , jinak je přestupkem. Tou škod'Ou nutno v souzeném případě 
rozuměti škodu, kterou vymáhajkí věříteIé u,trpHi tím, že nedos.rhli 
uspDlkojlení: ,svých púhl1edáv'ek cestooU mobiliární, exekuce, kterou se to
hoto uspokojení ze jmění obžalo'laného domáhali. škoda rovná se tudíž 
výši vymáhaných pohledávek, ovšem nemůže př,esahovati cenu od'stra-, 
něný-ch zahavených věd, resp. výtěžek, jehož by se byIo pravděpo7 
dohně exekUlčním prodejem věd dosiFhlo. Při tom rozhoduje doba, kdy 
čin hyl spáchán, to i'est, kdy zabavené V'ěci byly odstraněny (prodány). 

_ čís. 6030-

rozsudek neobsahuje takového zjištění výše škody. Ze _ s:pisů 
, ohiczí na'evo, že souhrn vymirhaných po~ledáv_ek v d~be CI~~ 

nevJ ' I j2oo0 "c' Nalézad soud ZJIstIl, ze (jbza:lovany vyma 
prevysova'.. " . , ' , . o' t 
, hledá\Oky uplá;oel a z připojenych elCekuc!1JI'ch ~pISU Je pa r~(), 
p~ adě O. a firmy P. se ta'k stalo p ř ,ed pro?e]em, z~ba,:,enyon 

v p,r.IP " - o obeJ'iti bez nového hlavmho prehcem, bylo 
]ezto se nem mozn' . h dl ~'ď 

vrátiti soudu prvé stohce, wby ji zn~\Cu proJ~dn'wl a roz o ," e 
právním hlediskem v tomto rozhodnu", vytčenym. 

čís. 6030. 

, I> 369 tr zák platí ve všech případech, v niQM za před
ustan~v:~ů~odŮ v;tčenÝCh v § 368 tr. zák. nastaly těžké výsledky 

,uvedené. " 
Učeň (praktikoot) nepatři k osobám, na které se VZtahUj1 ustano-

§§ 365-369 tr. zák. " , ", \rte' 
Překročil-li pachatel bezpečnO'stní předpis zvláste vyhlaseny, ( , ry 

znal nebO' znáti měl), neni třeba zkout,nati" z~ mohl v k~e~:;~ 
d'e předvídati nebezpečnost, svéhO' Joonam, neboť pramenem 

pa' , , ředis. 
jehO' poznání je právě sám překroceny PP, ." 

Příčinná souvislost je přerušena jen, nasta~-Ii ':'Ý~led~k!, vedleJs1c~ 
"čin k nimž nezavdalO' podnět pachatelO'vo Jednáni, zeJmena nasW-1t 

pn, m' sinéhO' k nastalému výsledku miřicihO' jednáni poškozeného sa
z tl Y b 'b tř tl Takovym' 'j'ednánlm není sebevražda jedem, kte
méhO' ne' O' oso y e. " 
rého se poškO'zenému dostalO' pachatelovou nedbalO'sti. 

(Rozh. ze dne 3. Jistopaodu 1937, Zrn II 411/37.) 
i 

N' , - í s o U d, jakO' soud zf,UlšovaCÍ zwmítl zmateční stj,žnost 
e j v y s s ,do. ro'zsudku kraJ'ského soudu, jímž byN 'stěžo-

obžalovaných A ao B. dl § 335 
vatelé uznán,i vinnými :přečinem .proti bezpečnosti života pn "e 

tr. zák. 
Z dúvodú: 

Rozsudek není sti'žen hmntné;právním zillaotkem podl,e § 281, č. 9 a) 

tr. ř.· d'k ď I d 'ogis'a 
Podle sloutkových zji'štěni naopade:ného rozsu u vyn _~V'a II 

A k '1' k'hn dne před svým odchodem z obchodu ",e skrmky, kd_~ b)'1 
. hn.,~ eJ"ed ne-J'~"'ou drogu a nechal trče.ti. klíč, V'zámk.u u skrmky, u:se- ovan "J I ďK V' ... , t ' , TO''''o 

takže "ed byl pro spoluobžalovaného B. beze v;sen~' pns upny:. ' 
. edniln\ obžalovaného k odporuje vý,slovnémUl pr.e~pl'su § .I 1. mlnlSvter= 
I k'h " 'č 60/1876 ř z ·podle něhož byl obzalowmy Jako pred 
SI e .o na-I1ZenI ' . . 0' ~ť' tV'" , ' ání nádob 
stavený v drogerii povinen, aby se posta~,,~O' 'I?a. nc!,e uzaVlf '. r' ~ 
jedohsahujídch. Ustanovení t'O CItUJe vyslovne l' predpls § 368 t ;. •.. 
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P?~·le. něhož je pfedstavený v obchodu . ,". ' . 
vrranl Jedu. K tomuto předpisu PřimYk~c1povedny za nedbalost v 
§ 369 tr z pod~ "h"' ' a se ustanovení ua,,,.,',, UUllk 

nedha.lo~t ~~ nás~g:k~:J!';'~~h:!~1 t~~~~~ý P?dle § ,335 Ir. z" 
č. 4464 Sb. vkl. n, ,s,). . O e", e poskozenl osoby (viz 

Podle dalších rozslldkov'ch zTl"' .. 
!o;vaného A. druhý obžalova~ý B 1 ~ e~1 61~da.1 z,:n'~přítomnosti . 
n.~ jak praktikant, z uvedené skři~,Jen;v y v dotcene drogerii 
ud~.ní' Iby'I arsen určen pro N. TenŤ~' Oda gr~ml y arse.nu M., podle 
po'zl'lIm přišla o" t K .. , evz a pak Jed O 
povol'ením ve sm ~\:o. 311JPUjICI' ~e. nevyk,ázal úředním, j~Ště , 
nehledfc k tomu ~e B fl§. a'k 5, ! ;nlmster~keho nařízení Č, 60;1876 
(§ 12, .odst. 4, ~it. na·ř.J), o ucen (praklIka<nt) vůbec nesměl jed 

Je-Ir takto zjevno že oba b" I '" .. 
zvlášť vyhláJšené a o'elící protiO,n~:b~:;:~í PI:~r~člh, výslovné 
SpoJeno, kteréžto přeclp'isy' oba. 'b' I' ." yva s " , , 
kovy' ch zJ'ištěnl' d'o"k I' (]:a Dvalfil podle nenapadeny' ch 

onee ma' 'I netreba ~ ť 
podle konkretnkh okolností 'Had . oum: I, zda obžalovaní 
opomí,nuH př.edvíd"tí, neboť ~ř ~c1 :.u n:be.zpecnost svého j"clnálnf . 

. pOznání nebezpečnos'ti přísluŠn;h PI~Yd ~ J:sou samy o sobě . , 
Č, 3930 Sb. n. s.). e o je nam neb opominutí (srov. 

Je pmto zeella bez výzmamu ž b" I ' 

.
prakti:bntoV'i B. J·.edy vyda'vatl" e ~Ol za

b
' ~vany A.. dříve. zakázal 

b I ' a ze o' zalova:ny B " oso, II spoehlivou a ještě za hOdinu o ". . pov1VZOva,1 
zomil na nebezpečn'o'st arsenu, p vyd ani J edlu výslovně ho 

. Zcella l1'eprávem popírá zmaJf.eční st'" " 
vrslost mezi j:edn<iním stěžovatel o . Izn?'St kon:ečne přfčinnou 
totiž 'Smrtí O. Stížnost vyluču' :,:,~. nast1Vlym protIprávním vÝ':sleljkť'm' 
diSka' trestněprávního ,nalznaČ~~í-~r~~l~~:n~~,:Ul. SO~'Vislos.t I : : ' " 
slebevražd'Olu nebo aSlpon" no'dlbJ I' t~ pnčrnna SOUVislost byla, . '. '. 
t . 'v a o·s I "emřel" O SF 
om: pokud jde o domn,ělolU s:ebevraždu Oe.. ~zn:'lSt n."~l2chází 

deneho ,rozsudku :podle nÍ'Chž O "I". z op1Vcnych zJI'stenf nan, .. : 
dostavila zastave~áčmýra '~en: :PO~l a ,arsen v tom úmyslu, aby se jí 
dena po zákonu (§ 288, odst. 2: e~ ~/ ř!omto o'h!;edu stížnost prove~ 

Pokmd má zmat č' t" . .). , enrsl'znostzatož·· .. ·.,· 
nanlm n:eb opominutím st.. • 10 ' e pncmna 'Souvrslo'St mezi j'ed-
t 'č elOva,e u a smrtr O jl' 
. Y e přerušena hledíc k tomu že O "'1 ď e vy nucena, pokud se 
lostí, p-ř~zfrá,. že přidružení' z~viněll!i ~:~tm ,a v s~:o,u ,smrt ~laS'tní, ?'edba
,nevylUČUJe all! nepřerus"uJ'e p'ř'" Y treh nebo poskozene samé I . Icmnou SOUVislost p , " . 
.s ';d:ek nebýval nastal' bez přppadné n,edbalo" rave, t~k, jako by vý
byval nastal: hez nedba'lostl' 'b" I ,str O., prave tak neby.! by 

" dO' o. za oVaJny'Oh Avšak' .. " vraz· y . by,1 by obžalovaný odp,ov" cl .' .. " .' 1 V pnp"de sebe-
to pak obžalovanÍ>, kteří: přjp'adnou seebr;: P?dle § 335 Ir. z., neboť byii 
nedbalostí, po lP'řípadě dali podln" ť k vraz'~u ?', teprve umožniH> svou 
O-ové, byť i j.en nedba.I>ostí . um;~n'r, e"~PtChanl .se!bevraž,dy tím,. že 
v § 335 tr. z. stíhá nejen P.řivodění,~~ť~~ls~p k'bJe~~. Tim, že úkon 

peCl, ny' rr:z l Jeho. zvětoová:ní, 
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jasně naj evo, že nechce odpovědno,st pachatel'e za poškozenI z ne
,'AhJlJlo,stl omeziti na :případy, v nichž ten.tnvýsledlek nastal. pouze ná

neb opominutí pachatele, nýbrž stačí, že jednání neb 
ouom'lnem pachatele j>e byť i jen jednou z vfce podmínek, jlež měly za 

edek onen výs.ledek. Do jaké míry přispěly k přivoděni trestněp.fáv
výsledku u,"hoda, či zavinění třetí osoby, má význam je,n s hledíska 

•. ':,.",.o,·v trestu. 
jiného platí a o pře.rušení 'pří'činné souvi'slosti lze mluviti, po-

týče nelze pachateli výsledek při'čítati jen tehda, 'lla'8ta,l-li jen 
·.na"'cu,,,m vedtejšich příčin,sestanovtska :pachatele nahodile se při

k nimž nezavdalo podnět samotné jednání' p1Vchatelovo 
z.), zejména činem vykonaným osobou nd p1Vchatele .různou, 

pnpaue osobo," jednáním pa'chatelovým dotčenou, úmyslně, t. j, za 
u,čeL.,m, aby nastal, neh alespoň u vědomí" že pak nastane výsledelk 
smrtelný (ro.zh. Č. 3487 Sb. n. s. a j,). Za takové úmyslné jednáJn.í pří
čirnnou souvislost v tfestněprávním smyslu' přerušujicí, pokud Se týče 
vylučujkI, nebylo by ovšem možno pokládati ani případnou sebevraždu 
0" poněvadž spáchání 'sebevraždy patří právě k oněm škod'li'Vý1m vý
sledkům, proti nimž čelí bezpečnostní př,eclpisy nahoře uvec1ené, jejichž 
přestoupením obžalovaní nebezpečí a smrteln.ý výsledek ~působUi (vh 
rozh. Č. 4464 víd. :sb.). 

Z toho, co >!lv,edeno, pl)"ne, že obža,lov<J;n,í n,ejsou chováním O. ni
kterak zbaveni odpo,vědnosti za své nedlba,lé jednání" Rozsudek není 
tedy v .žádném směru stižen zmatkem podle § 281, Č. 9 a) tr. ř. 

Hledíc pak ,k nastalému ,smrtelnému výsledku (viz § 369 tr. z.) a 
",statné .ohledně obžalo,vaného B. i k tomu, že u něho nejde o obchod
níka po. rozumu § 365 k Z., je t"ké poohybená n,"mitka zmateční, stíž
nosti, že jednání, pokud se tý,če opominutí obža,lovaného A. bylo pod
řaditi jen pod ustanovení § 365 (zřejmě i §368 tr. z.), a j·edn<iní obža
lovaného· B, jen pod ustanovení §§ 366, 367 tr. z. a nil<oli po.d přisnější 
uslano'venÍ' § 335 tr. z, Důslecll<em uvedenýoh ol<olno.stí, že totiž ne
dbalostí> olbžalovan,ých byla zaviněna smrt třetí osoby a že obžal!o'vaný 
B. nepatří vůbec k osobám, na něž se vztahují zvláštní ustanovení 
§§ 365 až 369 tr. z" pf1tŤÍ' v someném příp"děohledrně olbžallovaného 
B. Jen všeobecné ustarnovení § 335 tr. z., kdežto u obžalovaJnéh>o A. při
cházejí v úvahu t~estní ustanovení §§ 368, 369 a 335 tr. z. 

POUžití § 369 t,r. z. by nebyla na závadu ani okolno.st, ž'e v sou
zeném případě ;nejde o z<ÍJměnu zboží j1edovatého za jiné, nýbrž o vě
domé vycláJní jedu praktikantem B" umo.žněné obžaJlovan'ým A. tím, že 
jed neuzavře1-; neboť ze všeobecného nadpisu § .369, tr. z, 'vyplývá, že 
zá'l<on, pokuď jde o zmílněnoll záměnu, j·en zclůrazňllje nejtypičtější .,pří
pad, že však, Med'k k oelému smyslu tohoto. ustano,ven!, jeho souvis
l'Ostl 8' .předchozím př.edipi,sem § 368 tr. z. a k jeho, svstematickéimu za
řaděni hned za tímto. předpisem, nel"e pochybovati, že ustanovenl § 369 
tr. z. má potrestán,í vinníka podle § 335 tr. z, na mysli z~eimě ve všeoh 
přílpwdeah, !<dy za předpokladů a z d'Ůvodů vytčených v § 368 tr. z, 
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nastaly tHké výsledky uvedené v § 
obžal'ovalný A. zkrá:centím ' ,369 tr. z. Samozřejmě nebyl 
ustanoV'ení, § 335 tr. z. Ne~b~~o~.a neho b~,lo pouti'ito, jen 
zmatl<u § 281 Č. lOtr' , Jl proto ano vytka' v;m,esená s , . r. 

čls.6031. 

, Od účinno.sti záJ<OIla čís. 108/1933 '" ',' 
ného. usíanovenia MO. § 27 zrušeného' .:\ z. a n., kto.rý nemá 
dovanÚlt trestného. pokračo.vania nasta~ ·tc . ,,:LI:1914, nemóže 

p , s averue premlčania 
. . rikaz súdu, aby vec ho.la súdt!ou, ' . • 

1lIe je opatrenim Súdu ro.tl o' ' ~ncelárto.u vedená v eViderte 
mlčooie (§ 108 tr. zák. r. bzalo.vanemu a preto. nepretrhuje 

(Rozh. za dňa 3. nOVlembra 19'37, Zrn III 484/37.) 

Najvyšší, 
mluvy zmatočnú 

Z dovodov: 

a spol. pr'e 
zamie!D1. 

,Proti rozsudku vrehného Sudu ". 
!ocnú sťažnosť na záJklwde § 385 č' uplatnu]e sukromný žalobca 
nesprávne použil predpisov záko~a !Sk ~ c) t p. preto, že odvoJad 
pore-to, žesa im 'podaril d'k 'I,.e ~sobodH oboch o,bž",lov,an1{cI1, 

", '0 az om UVI'te1\'neho omylu 
Zmato'čna sťažno'sť je bezzáklwdná. . 
Preds'eda kmetsl<ého "údu usnese " ' 

susp,etnd'oval trestné pO'l<mčovamíe až d I1I~ ZlO d~a 12. s<;ptembr" 
II kraj ského 'súdlu v B. pod č Tk X,O SI on-čema trestnej veci v"ed'~nej) 
bo,ly či1l1ené dot"zy o sta ve trestue: 2;3!3i' Na, to 'až do 23. "príla 1 
1934 bolo skon'čen!e uvedene' , 1, eel ;k XI 253/33 a o.d 23. 
14. deoembra 1934, kedy bol'] ,~:~ldV'ed;ene len v eVldendi až do 
žalobca upustil od obžwllObbO,g ~ ~eny, u,vedo1l11ený o tom, že 
nejaké opatrenie pro'tl' obvaYI' ,ez, o 'O, ze by medzí tým holo kon'lné 

' I ,z ovanym. 
Na silllspendlovalnile trestného k ," . 

Ustanoveni,a § 109 tr ' t' P?' r"oo'v. anla. nebol zál<onitý dóvod 
Ustanovenia ty'chto, §§. z. o zas,' avoo

d 
ll' premlčani'a boly dopllfiené § 7 tr p' 

O' slllsp,en 'Ova\n í t 't ' h . . 
bo,ly § 27 záek, čL XLI'1"'14 :.- res "':'0 porkmčovania však 
t t' ." mZS11rené na ten "npad ·rk d' b re. s ne a1ebo d;scipl,in"rne p. kr v . ,~" " e ''01'0 zmhájené 
d· t' k . "o acovalme 'pr,e taká ·kut ' 

IVOS I I, toreJ bol n"ri'"dený dok"z Pť<rvcty. s ocn'Osť, ° prav-
, P~dll a § 42, odst. 1 ák. Č. 108/1933 S v 

zwk. cl. XLI:1914 v celom 1'0 s ' b. z. a n. bol vsak zmšený 
zákona. Z toho pl}"nie že od'z ,~~u., teldy .aJ ~'stanovenle § 27 tohoto 
~tOTý nem"oM~bnébo' nstwn'Ov~~:n~;:I' ZWk. e; 10,8/1933 Sb. z. a n., 
l,e pre obža,lované'ho priazni,vejšj, ., .. § 27 zak. cl. XU:19'14 "preto 

, nemoze suspendovanlm trestného PO" 
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n,astať stavlenie premlčanJa, keď,že ustanovení'§ 7 tr. p. a 
tr. z. užiť nerze, lebo nejde tu o riešeni-e takej predbežnej. otázky, 

majú na mysli dtované ustanovenia. 
ZD spi'sov vysvi,tá, ako bolo už uvedené, že oda dňa 23. apríla 1934 
do lIňa 14. decembra 1934 nebolo vykonané žiadne s ude 'O V s k é 
a t r e n í e op rot i o b ž ab o; van Ý m. Príkaz súdu, wby vee bola 

"íldnou kancel,árí,ou vedená v evide'neii, nie je opatrellím súdu proU obža
'lo,,"lflelllll, preto ani nepretrhoval premlčaluie. Uplynula tedy šesťme

premllčacia Iehota stanovená v § 13, odst. 2 zák.č. W8/1933 Sb. 
a 11 a. preto v súd,enom prípade nastalo' premlčanie, ktoré podl'a 
105, čís. 3 tr. p. vylučuje trestné pokračovani'e proti obžalovaným 

pre tr,estný čin trn za vinu kladený. 
Boli' tedy obžalovaní sp.rávne - keď "j na zá'kl"d'e iného dovodu -

9sloboclení a vrc'hný súd nezavinil namiet<rný zmatok, keď oslolbod'zu
júd 1'0zsudok súdu plrvej stolice 'P0tv~dil. Bola Ip".eto zmatočná sťaž
nosť ako be'ZZákladná podl'a § 36, odst. 1 p'Or. nov. zamÍ'etnutá. 

čls. 6032. 

Za zbraň v smysle zák. čl. XL:1914 nel'ze pokladať len zbraň 
v užšom, technickom slova !III1ysle, ale preca musi Isť o predmet, ktorý 
je vhodným prostriedloom k spósobeniu ujmy na tele a ku zvýšeniu 
útočnej schopnosti pirChatel'ovej, tedy o predmet, ktorým možno stup
ňovať intenzitu použitého násiliaa tým nebezpečnosf činu; dosah zá
sahu takým predmetom neYze stotožňovať 50 stupňom účinnosti a ne
hezpečnosti útoku. 

Udrenie 'Orgánu vrchnosti nákupnou taškou. 

(Rozh. zo dňa 5. novemlbra 1937, Zrn III 521/37.) 

N a j v y Š š í s ú ,d v tre-stnej veci proti A. pre zločin násilia proti 
úirgánu vrchnosti pod!'a § 4, odst 2 a § 6, odst. 2 zák. čl. XL:1914 na 
základe zm:1i:tO'čnej s.fa1žuO'sti ohžallQvanej z úradne\j! povinnoslti podl'a 
§ 35, odlst. 1 por. nov. zrušil rozSiudok odvol:acieho súdll s oe'iým odvo
lacím pokračovanim a uloži!1 odvol(l}ci.e!mu súdu, "by '10 ved znov,a 
jednaoJ a roz1h1odol; zmiHočnú 's.fažno's.f obža.J'Ú'v"nej ,poukázal na toto 
rozhodoo,ti,e. 

Preskúmavajúc rozsudok odvolacieho súdu z úradnej po'vinno'sti, 
spoma!. najvyšší súd, že odV"olacím súdom neboly zi.stené V'šetky okol
nosti, rozhodné pre ,posúdlen.ic viny obž"Iovanej. 

TrBstný čin obžal'O'vanej bol kvalli,liikovaný ako "I:olčin násilia pfG'ti 
org<Ímu vrchnosti, podl'a § 4, odst. 2 a § 6, odst. 2 záJk. čl. XL:1914, 
a to preto, že obžalovaná pri svoJom zwd~žaní, keď m"l:a byť predve, 
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dená na polic"jný komisariát c1el'om ústen'ia pre urážky 
obvodné'ho inšpektora N., vzoprela sa mu a udrela ho nákupno:u 
talk, ž'e mu spa'dla prilba. 

K ,námietke obhajoby, že prázdnu látkov'Ú tašku nel'ze 
zhraň v smysle § 6 zák čl. XL: 1914, uviedol vrchný súd, že le 
sta1né, aká taška bola, leho za vbraň v smysle citovaného u's tannvle! 
zákona považuje každý predmet, ktorý slúži ku z výše fl i u 
n;í,silia, leda treMrs aj prázdnu náJkupflú tašku, z látky, poneváč 
touto taškou znamená p r e d lže n i' e m o i fl o s t i d o s a II u 
pachate,!'a na napadnutého, zvyšuje aj rozmach ruky a tým ~"~U"'US 
dopadnu1všej rany, nehľadiac aJni n.a to., ž,e zálsahom' do o'č'Ú TI, apadlniJ 
téhlO maže byť privodené aj zraneni'e, S týmto právn)'m názorom 
v j1eho všeobecnosti súhl:asiť. 

D6'.'odom vyššej trestn:osti činu spáchaného so zbraňou je jed:n"k 
že tento sp6sob činu svedčí o vačšej intenzHe zlO'Nnnej Ví61'e paeh",te: 
I'o:vej, j'ednak to', že vylučuje alebo mačne zťažuje obranu. 
praxi, nel'ze prdo za zbraň pcJkllad'ať len: zbraň v užšom, 
slo''.'a smysle, preca aIe musí ísť o predmet, ktorý je vhodn,ým ni m"lr;eá_ 
kom k spasobeniu ujmy na tele a k zvýš,eniu útoónej sohopnosti pa,cha-, 
tel'o'.'ej, tedy o predmet, ktorým možnO' :stupňovat intemitu 
stu:pe,ň účin.nosti) použitého násHi.a a tým nelbezrpečnosť činu. 
ovše,m je, ž'e sa údero:m taškou zva,čšuje d o..s a.h zásahu, tOi však' 
stoto'žňovať 80 s tUlp ň o m úč in''ll' o s t i a ll: eb e Zipe č,n o s t 
útoku. Preto rozhodnuti'e, či v súÓ'enom prípade možnO' čin ob,ža~ovalleii 
kva1ifikova ť aj pod!'a § 6, odst. 2 z;fuk. čl. XL: 1 914 ako 
zbraňou, závisí na zisten,í bližších podrobností predmetu, ktorého 
lovaná použila pri útoku na poHcajného obvodné:ho inšpekto,,,; N. 

Mý-li,j: sla preto odivoli"cí súd, keď nepovažoval za potrebné zistiť, 
o jakú - či prázdirtU al'eho pl:nú a z jakého materiálu - tašku šlO' v sú
clenom pripade. Je teda ústenie tejto okohl'o'sti d61ežité pre rO'zhodnutie 
vo '.'ed samej a ponevá'č vrchný súd okolnosť tú neústH, pokračoval 
najvyššísúd: podl'a § 36, odst. 1 por. nov., z"",ši,1 rozsudok odvol.adeho 
súdu a ""Iožn mu, aby vo ved ďa,Jej pokračoval. 

Ponevilč treha previesť no'vé o:d'.'olacie hlavmé pojednávanie, staly 
sa bezpredmetmÝmi výtky zmatočnej sťažnostičinené fO:zsudkuodvo
I"cie'ho súdu z formálneho d6vodu zmato:ČinosU podl!'a § 384, čís. 9 tr. p., 
mvnalko ako výtky činené mu z materiá:J,nych Ól6vodov zmato,čnO'sti,. Bol'a 
preto zmatočná sťažrt1o<sť obžal'ovRn.ej pOllllkázaná na rozhodnutie utČinené ' 
z ,mod úra,dnej. 

čís. 6033. 

Skutkovú podstatu zločinu podl~a § 2, odst. 2 zák. čl. XL:19l14 na
plňuje vyhrážka len vtedY, ak bola vinníkom použitá ciel'om prekážania 
úradu alebo jeho členovi vo výkone ieh povolania (alebo ciellom nú~ 
tenia ieh k nejakéimu opatreniu); nespadá však pod skutkovú podstatu 
tohoto trestného činu vy,hrážka - trebárs by hola '.'0 vzťahu k úrad-
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1 . 'radu alebo jeho člena - jestliže nesledute 
účel. ~~~a~~o~ostiprípadu mOže ísť ° prestupok nebezpec

~eóhrlelolYzbY podl'a § 41tr. zák. prest. 

(Ro~h. za: dtňa 5. novembra 1937, Zrn IV 540/37.) 

. . ti A a spoj obža-
, . š š í s ú d preskúmal trestnu vec pro " ',"': XL' 

N ~ ] ,~.; ~li06nul n,.rsliEw ['roti č~en'Úvi vrboh:nhosÍlbPz'aoldo'~vaal~Y' ~hz~\efl~ie$oi 
.. .. t ' 'ch sťamosÍl O: oe o 

'. ' násl'Bdiko~ zm~.~c~~é sťa'žnosti čiastočne odmi,etol, .či'ast,očne, za-
, : I ktorym zma?:c.. I' § 33 odst 1 por. mov. rozsudky 

. . z úr"dnej moC! zmsrl podl a . '.: , . t·. d!'a § 385 č 1 b) 
I ' , • ..,,,_ h t 'p'ňa z dav-odu zmatocnos l' po I , • • 

obooh: súdov mZSI'e O: s u; '. " . bžalovaného A. ako zlOčinU 
. IP0r. ,čo do l<valif1káCle trestn~ho,,~m~1 °XL-1914 a, kvaliliko,v,,1 jeho 

podl.!'a §,2, 0kdS'!. 2 ~ §ot' nOeť:~peč~ej'hr~zbY 'pod!'a § 41 tr.zák. prest. 
trestný cm a ° rres up , 

Z dovodov: 

. ..,' ,'§ 385 Č. 1 a) alb) tr. por. - keďže 
Dovody zmatocno,slI podl a ,,' k b mal byť jeho 6n :pO'dl'a 

však žiada ° oslobodeme a n,e~vadza, adl? y 385 Č 1 a) tr. :por. .. -
. ho názoru: inwk kvalifvkovany, len po, , a § . '.'.. 'vteóy keď 
]e ' . 'I ,ď A námietkou ze v)'konal sVOl emaz , 
uplatřtul'e obza 'Ovany ." k' č'l t t"' keď už dub bol zo dvora . N'" úradlný úkon SI -on 1", O' lZ' , k" 1 
starosta, . uz ~voJ "',' a a" stacosta opuIs,m dVOL Nepre, aO:3 
otca sťawv"te~ O'v'ho odvleceny ,. ] prevádz:aní' jeho pO'VO'liUnta,. Te]to 
tedy sťažovate!' staros~o'VI v ,prav~'Úm , 

'mietke ne!'ze odqpreť o,pravnenra. . 
na, ."''' h t lňaobžalovwný A. knčal nasta-

podJ'a zistenia súd:ov mzsle' :odsbuP ktory' sťažovatel' oócuJdúl v m-
t N keď tento p o zabavem, ' II IU, ' . , V ... ·, tu 

ros.~ .,' . . '.,' J,ečeni zo dvora ,obžalovanlych: » ,~",p , 
banalnom lese, a p o Jeho vr!.. 'd s atroval v tejto vyhrazke ne
či ti hlavu neroztrepem«. Nlzsle su Y P , II XL'I9'14 smemjúcu 

, , .h 'b . mysle § 2 odlst. 2 z"k.e . . , , ' 
bezp-ecnu I roz, u v St . ' k ďv e' v právn-01ffi prevadzant 

b 'I . rch:nos'Í! bo:lo prC' a,zan . d ' 
k tomu, a' Y c 'enOVI v .., , .. t že vonej ehvHil nebo~ úra ny 
jeho povolan'ia, ktaré holo,po :prwv:, p:r,e l~bO' zabavený dub mal byť do
ůkon obecného sta;o,~tu este skÚ'nc:nY~hcel obžalov'aný svojím činom 
,pravený na obecny uracl a tomu ze 

zabrániť. ,.... ick' V hrážka abžalova'ného A. mala 
Tento právny zaver me ]e log y. t y' N udával j'ej ~n.enie: »Len 

Pod!'a s,'.'o,]·ho slovnéh. o zue. n.'!a (staros a I" obďzalovany' A fQ:zbi1e . . t ) ten smyse" ~e ' , , . , 
vslúp tu, hlavu tl :roz repem« 't" do dvora obžalow,ných. Kecl 
starostovi N. hlavu, jestliže ten,tot vs '~PI N za d~:Q,fa ,0bža'lovwného už 
vš"k je zi,stené, že v tel d?b~ s' ar~,sd a ,'sa nechcell vráHť dlo dvo:ra 
vyši,el a chcel' í,sť na obeon~ uradb .~ hc~~ obžalovaný onou vyhrážkou 
obžalovaného, nefze tv;chf, ~e by, o'. c ~becného stawstu N.; opo,vedal 

Prek.ržať v dokon,čenl uradneh~ ukon;u . ,', .. ad že by vslúpil do jeho 
,,' tele v buducnosh pre pn,p , , b 

mu ,j,en ubhzeme na. , . , . úclov nižšiehO' stupňa, z·e Y 
dvora. Nel'ze preto' súhlasl! s n<rzorom s 



- čís. 6034-
442 

i.š)o O vyhrážku kvalifikovanú pod~'a § 2, odst. 2 zák. čl. XL:1914 
skutkovú podstatu tohoto zločinu na.plňuje íba vyhrážka použitá' 
kom za účelom prekážania úradu aJeho jeho členovi vo výkone 
vollania; neslpadá však pod skutlmvú pods,ta,tu tohoto trestnéhD 
hrážka - hoci by bola vo vzťwhu k úradnému výkonu uu·vulon" 
alebo jeh'o člena - poki,"ť nesl'eduje uvedený účel. v 
prípade &kuNoová podstata trestného činu podTa § 2, odst. 2 cit. 
ni·e je daná. 

Ne:l'ze však súhlalsiť s názoro.m zmatočnej: sťažnosti, že by čin 
žal()vano<~ho nebo,1 V1óbec ČÍlnom tmstn'ým. Obžalovaný A.. vyhorážal 
rozbitím hlavy, tedy keď nie vra,ždlou, wspolí ťažkým po,škodením 
takže jeho čin, ktorý nehol 'spwohwný v úmylsle vydiemčsclva, v\,ka:w 
náležitosti srutkovej podstaty prestupku nebezpečnej hwzby 
tr. z. o prest. 

Zmatoč,ná sťažinosť tohQlto' .obžalovaného, pokiaJl' uplatňoval'a 
zmato.oností podil'a § 385, Č. 1 a) tr. por., bol'a preto ako bezz<íkl:adOi 
podll'a § 36, .odst 1 por. nov. zamietnutá, zwroveň však boly z 
moci mz,sudky súdov nlÍžši'eho stupňa zmšené podll'a § 33, odst. 
nov. zd,óvodu zmiitQlčn·osti podll'a § 385, Č. 1 b) tf. por. čo do Kva,Hlli' 
káó.e trestného činu obža,lovaného A. a .jeho tres·tný čin bol kv",I.i'li,h" 
vaný a'ko zmienený prestupok. 

čís. 6034. 

I když odvolací soud utvořil ve prospěch obžalovaného 
věci a kvalifikoval jeho trestný čin věcně mírněji, má sám ro:,h~,dn,out( 
též o podmíněném odkladu výkonu trestu, jestliže je podmíněné odS\}~I-. 
zení vinnikovo vyloučeno podle § 2 zákona čís. 562/1919 Sb. z. a n. 

(Ro:zoh. z·e dne 5. 1'Í1stopadu 1937, Zm IV 557/37.) 

N e gi vy Š Š í, S o U' d, .přezkoumav trestní véc proti A. op·ro z'loti:n: ná
silného smHsltva, zmatečnístílžno'St obžalovaného zčásti odlmíH, zčásti· 
zamítl. 

Z duvodu: 

Proti rozsudku odMolacího soudu podal obžalovaný zmateční stížc 
n'~st)~dnak pruti vý;o'lw (} trestu, jednakpmti výroku o nepovoleni pod
mmeneh'O ·odsQluzen!. - - -

V druhém směru uplatňuje stěžovatel věcný du'v,od zmatečnosti podle 
§ 385, Č. 2 tr. ř., pokud vytýká věonou n.esprávnost rozhodnutí od-va.: 
lacího souelu v otázce pOdmí[loěného ,odsou2Cení, zároveň všwk i formáJní 
duvodzma!eonosti pOdř,e § 384, Č. 4 tr. ř., polmd namítá, že Q1d
volací soud - změniv kv<rl,jfikad trestného činu olhžw!ovaného - nebyl. 
oprávněn o oné otázce ,sám mzho'dova'ti, al·e byl povinen ponechati její 
řešení soudu pnTluí sÍ'oHce. 
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,,,' žádném směru přisvědČiti. 
Zmatečm stlmostI ,nelze v d rvní stolice z důvoou zmateč-
Odvolací soud zrusII rozsud~k sou IU Ph"'V kvalifikaci trestného činu 

odle § 385, č. 1 b) tr. r. a .vynec . dle § 245 tr. z., kva-
p též j,ako zločinu protI mravnostI I '~o násilného smilstva 

t ." ouze lako pokus z octnU . 
jeho tres ny cm p' , I tedy odvolací soud trestný čm 

§§ 65, 232, Č. l,tr: z. Po~uzo~a, vní stolice a to mírněji v pro
~I~falov,~ni'ho podstatne JInak nez s~ud ~valitikace trestného činu obža-

obžalovaného. V důsledku zmeuy du rvní stolice i ve vý-
. ',v'an,éh'C' změnil odvolací soud rozs.udek sou~ trPe'st Zároveň oclvolaci 
" '''I ť lovanemu novy . 

o !re,stu a v~men o' za d 'tolice zůstává nedotDen co do 
vyslovil, ze ro;sudek ~o~ '~h prV1;~'k~adu výkonu trestu. K tomuto 

;i ,,,)r,D'kV o nepovolelll podmmene o., d b otávku' podmíni\ného 
výro'ku nebyl by odvo~a~i .sou:d ~pra:~:n, \ Yzlk. Č. 562/1919 Sb. z. 
odsOHzení bylo, třeba resltl vet~ t 'ko~a má o podmílněném odsou-
a n neboť podle § 7, odst. 1 Ol ~o o za a to 1 odle plenáJmího usn'e· 
zeni rozhodovati vždy soud pDVll'l ;tOh~~24 Č. jP Pres. 1510/23 i tehda, 
sení nejvyššího soudu ze dne. \ dia:' na šla 'nutnost aby o ,podmínéném 
když teprve nálezem,op;avme s o Ice vz~ a u'l'ažováno. Podle důvodŮ 
odsouzení bylo u.vaz?va::~ nebo d~n'~e o nutnost, <lby o podlmílněném 
tahoto rozhodnutI neJvyssl!,o .sou . tj hdy '!odyž jak v pNní stolici, tak 
odsoU'zení bylo znova .uvwzov~no~ . hEl I či~\] vyšší stolicí byl vysloven 
i ples změněnou kvalI~!kacI les e o. 1 z"kona Č. 562/1919 Sb. z. 
trest, při němž vzhl-edem ,k. us.t~n~~~~\ ~íl uslné' zejména tehdy, když 
a n podmíněné od'souzem Je z!tS ,p P, h olbžalovaného nový ,stav 
výrokem vyšší slolice byl utv,o,wn v P~~~r~~zhodnuli o tom, zda i, za 
věci, nutno s~u.dU prvn~ s,t?;.'ce

b 
P'~~o~c~nému podmíněné odsomení při

změněné .kvalIfikace ma by: o ~I tohoto plenárního usnesení je rOz
znáno či od'epřeno. Pon,ěvadz po e. t~to otázku vlivu ta okolnost, 
hodná pouze změna .kvalifika~~;,:e~ap~:~I'édl při výměře trestu k odvo
že odvolací soud Zlffilrmv kva I ;,~c 'b'alovanému trest vyšší než soud 
lání veřejnéhožaJoobce a vymen o. z 

první ,stolice. . . .,. "sada 'iž má zmateční, stižnost 
jak již U'vedleno, plat! naznacden,a, """'h'O ~d~ouzeni třeba řešiti věcně 
. t lId když otázku pn mm-en .. 

na my:sli, e· Y'.' " 2/;919 Sb. z. a n. Tomu taJk vša~ není v. sou-
s hledllska § 1 z"'kona c. 56 . t .. b lha rejstří!oll byl obzal:o:vany od
zeném případé. Podl,e vypls. u. z d·re" n ~_ 20 s'rpna 1926 pro zločin 

ď' 'h sou u ze "",e ." . 
souzen rozsudkem . '!VIsm o .' ď. Hi mě'síců zostřeného žah~ře, ktery 
·.podle § 212 tr. z. V'Oj:. k trestu '~t tn' c"ln' spkha\. obžalovaný dne. 

," 1926 Souz.eny ces· y .' , 
odpykal dn.e 6. rtlna. . , -I .. '. ;' ",ž dříve odsouzen pro z,I,očin na ca~ 
10. ,srpna 1936; Byl tedy ob;:a,lov~ny J\restu do dne, kdy slpiLchal souzeny 
delší tří měsicu a,o:cI,odpykallltohotoroto . od-Ie § 2 záJkonač. 562/1919 
čin neuplynulo Jeste cles·et let. Je p . p '.m přípwdě V'yloučeno a U'va-

, d . v. é odsouzenll v souzene . , . k § 1 
Sb. z. a n. pOl \ffim,~r1' . ' , . " dokladu výkonu trestu s hledls! a' 
žovicni o vhodnosÍl podm~neneho eO, fO't~ rozhodnutí vrohního soudu 
cit. zákona vůb.ec, ~dip"dad' Ne-lz. !značiti za nesprá"né, i když jeh? 
v otázce podml'lleneho o 'souzem 
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důvody v tomt ' . -o smeru neJsou zceJa přiléha-'. ' 
dem k u,vedenému předchozímu d v,e, nebot byl oprávn.ěn 
podmí,něný odklad trestu 'ím - ,o: ,s~uzent obžalovaného vv<lo";,, 
dkona Č, 562/191 9 Sb, L a v:'~~t~:,h~ n;:rovoluje, ježto je podlle 
ani po fnrmálnf ani po věcn' .t' oucen. elze proto J-eho rOl:ho.dni, 

, e s r"nee označiti za mylné. 

čís. 6035. 

Od~udzilCli zamestnanec kOl11is" . 
jeho vlastné movité veci jednak lottár~t ~voJmu zamestnavatel'ovi 
komitentovým nebráni stlhani .rn~ e veci, ktoré boly v~:=~:~~ 
v~ch okOtnost-, že zamestnav:te~:n:: Wmu pre krádež vecí 
navrh potrebný pOdl\! § 343 tr. zák.epodal, resp. vzal zpiiť 

(Rozh. za dň", 6. TIo,vernbm 1937 Z 
. - " II IV 522/37.) 

NaJ'vy's" 'd , - -, S! S u· , v tr-estnej veei. 'ť A 
cleze. atd'. vyhoV'el zmatočne', sť' . pro I .' a s!pol pre zloči11 
n,a "'kla-d'e § 385 "1 J a-znoslI V'ereJného holobcu "I' I!·a Í!1. len"l' , CIS. e) tr p z tohoto d~ d ' ~I 
rozsudok vrchného súdu dotY'č~e "b' I' - '. 'Ovo- u zmatočnosti 
lovaného vÍnným pokračov,acÍm Zl~}~ '~va'kne~o t:-. a uznal tohoto 
§ 48 tr 'Onv kt ' tailo. ". CInom mdeze pod!'a § 333 
Od1íal~udzi~ V'e~? mO'1i~T"'~hat-l, zh' ena dz~-čiatkUl ro.lm 1933. v P ... " z. 
2000 K' k ' - >O °spo",pske strOJ' e v h dn . . c, taré nebaly vlasmÍctvo _ M . o. . -ote vi-ac 
"'ko V'l'a'stnÍ>čkow dO' koml'sl'-e md 'b" ale bnly m. u.' sverené inou li-rmo_"i 

,-z"rz-yahez I' -
resp. I'lastníka (komitenta-) v' I"b - . :svo' ema komisionára M 

lImys 'e a y S'I leh -b' " 
- - - J' ezpTavne priv1'astniL 

Z dovodov: 

Proti rozsudku Vfochného súdw 'd I '" 
lo,bca jednaJk z dovodu zmato.čnosh~ ~drl~matocnú ,~ťažnosť verejný ža~ 
os.Jlorbodenla ohžallovaného A ·ed. kP ~ § 385, CI18. 1 c) tr. p. čO do 
čís. 1 b) tr. p. čo do kvaliti:k~d~"'Či:u dloObV?dlU zm~thočnosti podl!'a § 385, 

I za ,ovane oB" 
Generálna pmkUiratúra vzah z -ať". " " . 

lobcu '1 častí uplatňuj'úceJ' ď6vod p .Ztm~ato()~u ,.'taznosf' verejného ža-
tr ' I ' ' - - zrna oonoslI pod!'a § 385 " . p., nasedokom coho rozhodovan.fe .'t . ., CIS. 1 b) 

.. ,.. ' o ,e] o odp-a;dlo . 
. ' ZmatocneJ sťažnosti verejnéhožaloob '. " 
lalna prokmatúra súlJolasf.!a nem ď dCll v ca,s.lI, poklal s ňou "ene-

" •• "J' I OZUO Ol olpref úspec-h. b 

OdvoJa,cI sud prlJal za zistené ž·e M' , 
hospodJárskych stroJ'ov a ma' p" kl d . J-e zastup COm roznych hriem 
k ku . v . s' -a- v ktorom . t' 

Om fO! . 1933 obžalovaného Akt, ,: .'." zames nav,,1 začiat-
, ." ory Je Jeho svagrom 

V. spomenulom skhvd,e mal M st o" '. . . 
medz! inými tfoež od firmy Baltie-S' -_ r.,je Jednak k o m jo s i o n Hne, 
Jeho vlaslníctvom. eparato,r, a lednak stroje, ktaré boly 
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spomenutej dobe sa stalo, že obžalovaný A. dohodol sa s obža
lnvany'" B., že pos1-edone menov",ný vyhl''''dá mu kUrpcov na stroje, ktaré 

skI-"de jemu sv-erenom, " na základe tejto dohody obžalovaný A. 
",<T.1loTJue predal rome hospodárske stroj-e v wne 11.150 Kč,hoci k tomu 

oprávnený, a 's kúpno,w cenou dli,sponoval ako s vlastnými pe-

Zo spomenutýoh stroj ov malystroje M. cenu 3.550 Kč a ostatná 
tfastka kúpnej ceny, teda 7.600 Kč pripadla na stroje komi,sinnálne. 

M. pred vynesením rozsudku súdu> prvej stolice pre-hlásil, že nežiada 
potrestanie obžalovaného A. 

Hi!'adi'ac . na ústený ~i<JlItkový stav a na to, že obžalovaný A. bol 
v dobe odňatia v-ecí zamestnwný 'Ul M., mal odV'olací súd za to, že ústený 
čin obža,I-o-vaného vykazuje ,podstatné náležitosti skwtkovej podstaty 
zločinu krádeže :podl'a §§ 333, 335 a 336, číos. 7 tr. zák. a § 48 tr. 
nov. a nie podl!'" §§ 333, 335 tr. z. a- § 48 tr. nov., a že stíh"nie 
obž"lovam.ého A. pre tento. čin j~ v smysle § 110 tr. z. vyloúčené, keďže 
opoškodený M. vzal návrh na sUhanie menov"ného obžalovaného, po
tr-ebný v smysl-e § 34.3 tr. z., precl vynesením rozsudku SÚdiU prV'ej sto, 
lice zp.at. 

Ď~~ej zaujal odvol"cf, ,úd to rprávue stanovisko, že h!'adiae na to, 
že 'pre vyplnenie skutkovej pod,staty kr<ÍJdeže podYa § 333 tr. z. je úp-lne 
bez významu, či vec, 'k!orú pachate!' "oko pre neho oudiziu (dníma 
z držby al'ebo detencie inéha bez j-eho svolenia, patrí vlastn,iokym p-rá
v(lm držite!'oV'i alebo detentorovi, alebo trelej oso'be, - je v -smysle 
trestného zákona paškodeným v kažclom prírpade kn osoba, klofá mala 
vec -v drŽJbe alebo v detendí, a že preto v súdenom príipade jediným 
poskodelfi..Ý1m je M. a nie firma Baltic-SeparMor, ktorej obžilovaným 
odňaté V'ed patrily vlastní,okym právom. 

S n:ázorom odrvollad:e:ho súdu. nemožno súhlasi.f. 
Pod!'a § 13, ndst. 6 tr. p. poškod-ený je t-en, ktorého akékoI'v-ek :právo 

bola poskodené alebo 'Ohrožované spwchan,ým aI-ebo polms.en'.Ý1m trest
ným čirnom. 

Podl!'a zisten.ého ~kUltkového stavUl flospodánke stmje M-ovi dOo ko
misie dané b01y vlas.\ní'Clvom firmy Baltic-Separátor. Z toho. plynie, že 
oclcUldzenlm týchtn ho-spodársky-ch stmjov hnI-o pošokodené i vlastnkke 
právo menovaneji Hrmy . 

Firma B",lhc-Separator, n-a škodu ktorej bo,l" -kr,"dež spáchaná, ne
bola VŠ3Jk s obžaloV'an,ým A. v pomere v § 343 tr. z. uveodlenom. Preto 
trestný čin oobža,lo'1aného, pokia;!, ide o odwdlz<lnie komi,sinálnych vecí, 
patri'adch vlasln-í-ckym práv-om menov"O'ej firme, tr.eba stí'hať ako po
kračow,CÍ> zločin kr"dež-e podl]'a § 333 tr. z. a § 48.tr. .nov. z moci- úradnej 
bez ohl'adu na to, že sám zamestnáva\e.l' obž"I-ovan,ého A. (komi,síonár 
M.), kto-rilmu boly -ony veci j cho ,komitentom sv-erené, súkromn_ý návrh 
nepodal, a-lebo ho. nclvo.lal, tebo táto o'kolno-s·ť - keďže ide O' trestný 
či'n i z úradnej moci -stíhatel'ný - nevylu,čuje zavedenie trestného po
kračovania proti menovanému obžalovanérrm. 



446 ~ čís. 6036 ~ 

MýlH sa ,preto oclvobcí súď k d" 
vodu, že k J'eho stíh1lJníu 'e' . ' ,e osl'Ohodrl obžalovaného A 
'. ' J I pre odcudzeme ve' t·. . z 

~rav?m hrme Baltic-Separátor ,potretmý niv h CI pa' nacrch VI·a s·tni",' .,;. 
ze shhamie je pod!'a § 110 tr. z h!'ad'Ía ' . r v '$my'sle § 343 

Preto najvyšší súd v hove.l· zm"vc na ne~.ostatok návrhu vvl',,, ,,<, .... 
~aJ?ženej na clo'."ode zmltočnosti ~~~~rJleJ sťa~~OSÍI '."erejného , 
cUJuc pod!'a § 33, odst 1 'Q,f P, a § ~85, ds. 1 c) tr. p. a . 
pokia!' obžalovany' A. b~1 osťb ·dno~. znxsl~ VDzsudok vrohlného 
u d 'h o o' 'eny o,d .obzaloby d "':' enyc hospodárskych stroj ov M- . d' .. pre ocudzenj.e ' 
obzalovwného A. vinným pok č . ?Vlovkomlsve sverených a 
tr. z. a § 48 tr. nov. 'ra ovaclm zlo'Clnom krádeže POdil:a § 

KvaJifi,kácia pod!'a § 336 č', 7 '. '. . 
sw obžalo,v1lJn'y' A ,o'clsu'd .' IS. Jr. z . .n~pnchadlza tu, v úvahu 

• ,I ,'zuJe pre 'kr'd ,v , , 
v službe ,ktoreJ' tento obzval . ' a 'ez spachwnú na takeJ' , , . . OVlany nebol. 

čís. 6036. 

Podle § 95 vlád. nař čís 53/1931 
býti nepřetržitě Pntome; na ~t b v Sb. ~. a n. není stavitel p01/lneln' 
byť i sebe závažnější. Není-Ii a:š~ a os~~e~ozí!.ati na všechny 
dozorem způsobilého dozorce a podlen~ v a~ h pntomen, musí 
mu poye.bné poukazy. re y. o náležitě . .' 

Nařídil-ii stavitel dozorci po zbo á ' vo • • ••..• 

starý materiá~ neQylo třeba aby ho ~~ nt~asb domu, aby jen Od,rážl~1' 
do,~d nezbourané'zdi, která v to~t(t!t ~d' o do.bu.poučo.val o. zaj'išt'ěni.· 
pi'ícmy k pochybnostem O • eho. S o. • II 1U. nehroZila seSUtím, neltneHi . 
že dá pro.ti jeho. poukazu áále ,J!u~~~:~vostt a nemohl-Ii předpo.kládat~ 

(Rozh. ze dne 10. I.i'stopwdlU 1937, Zm I 
51/37.) 

Nejv ". . . 
bV I Y s S I S o u d Ja:ko soud zrušovací h' VI ~ v, , 

o. za ovaneho do roz,sudkJu kraj sk 'h. ~l vove · zmate0111 shmosti 
vml1Ý1l} přečinem proti bezpečnost~ ~iv~~~dU. Jlmz hy'l stěžovatel uznán 
paJde?y rozsudek ve výroku o' vině obž I po,~le § 33? tr. z., nu'šil na
ve ~yroku o trestu a '."e výrocích s t', ~ ,ovan~~o. a dusl'edkem toho též 
prve stolice, aby o n.i v rozsahu .rm SOUVlslc.leh a '."rátil věc soudu 

zrusem znovu Jednal a rozhodL 

v, Důvody: 
Zmratec'llI sHžno,sti, 'opřené ,čÍJsellně o 

§ 2811 tr. ř., nelze upřiti Oiprávnění o duvod zmMečn:os'(i, po.dle čÍs. 5 

v Podle zjIštění naléza·cího SOUdu' do v~ d 
pred.,4. hodinou odpolední při' bo ... sd o '. n,~ 14. května 1936 krátce 
vád~1 t . . mall! ·muu c p 101 D 'e s aVltelský ,polír B. ve vlast .~,,' .,. . v., kte,ré ,pro-
a za dozoru stěžovatele stavitele ;:1 ~eZlI za pO,moci'. najatých dělníků 
Podl.e dalších zjištění nwpadenc'h'o r ., . edksmrtelnemu mazu zedníka M. 
ně 'h d . ' ozsu: II zbyly k 'ť k' , ne·o omu, který byl provect. .. v fl IC Y den ze zmÍ •. 

,en z matenallU méněcenného a časem 
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"šlen'o, již jen dvě ma,lé mí:Stnnsti v .přízemí i se stropy, a k úrazu došlo 
že když M. a dal'ší zední'k N. rOl'kopávaH betonovou podlahu, při
íci těsně k severni zdi menší z uveclených dvou mí'stností, tato zeď 

zřít,la, zachytila M. a přim3cčkla ho n'a sl<lepní schodiště, které bylo 
pracujídmi zedníky, kdežto zecln,ík N. mohl ještě v,čas uskočiti a 

se zachrániti. Jak na,lézací soucl koneĎně ve shodě s dohrozdán,ím 
lVS"U."H'U malce stavitele O. d"le zj\istil, šlo při oné men,ší mí,stnosti, 

se zřítila, o konstrukci klenutí, která má sfi'<1hu zdi, 
tvoří její opěry, svými' sih1mi š.'kmými, nejsou-li za:bezpečeny, 

~I""r;ítiti. a bylo pro'jo při spráVlném pra-co.v'ním pnslUlpu nutno, než 
přikro·čeno k odbourávání zdi, snésti' především klenbu ",<limu a p",k 

teprvepřikr06ti k bou"inf zdi, to ovšem po předcházejídm ř~dném opření 
klenbové zdi dřevěn'ými opěrami sestran,y sevemí, čehož bylo tím sipíše 
zapotřebí, .\~dyž zřícená zeď stMa na s'klepní zdi Z kamennéllo zdiva, 
stářím rozrušeného, a spoj ení zdisevenní' a východmí bylo rozbouráním 
rohu zdi na straně ke dvo'pu .porušeno, kdy·ž zápacíni zeď mí'stn'osli byla 
dveřmi oddělena a nebyla tedy po. vyhourání celé sev'em! části stavby 
před on,ou mí'stností v'Ůbec chr{,něna proti tlakw klenby a když bouráním 
zdí vrchních a okolních, které se Imedělo bez 'nilrazů na klenbě ,sklepní 
chodby vedlle zdi, nastal", ,též jistě porucha v tomto. 'skl'epn,ím zdi"u,pod 
uvedenou severní zdí, což nemálo při'spélo, ke zhoršení je:jí' stabil!ity, 
takže ·se t1rčitě dalo čekati zřícení' této zdi, přihližejk též 'Ii: tomu, že 
zed' nebyla kleštěmi železlnými stažena se zclmi, postranními, že byla 
z n,epálených cihel, starých, a ve ,svÍ"ch kondch připravena ,o opory a 
že bour~ním oll<olnkh zdí kl:enbynad částí· sklepa u časti severo
východní byla tato zeď ještě ve své hmotě i v zákl,adiw rozrušena a ne
byla vůhec podepřen.a se strany severní. 

Na zá'kl,aclě těohtO' 7!}ištěníshJ.edal nalézacíl soud ,příčinu sesutí' se
verní zdi oné místnosti a tím i smrtelného úrazu M. v tom, že proti 
U'vedenému správnému pracovn.ímu po·stupu, aniž hyla především uči
něna patřičná zabezpečovad opatření a aniž byla napřed snesena klenba 
nad místností, byla ihned rozkopávána betnnová podlaha před severní 
zdí místností, jejímž rozrušením nastal zdržovaný postup zdi klenbou 
i ,,'kladem vytvMený a 7!eď s'e zříti'la. 

Odůvodňuje pak výmko vině obžalovaného A., uvádí nalézacf. soud, 
že tento obžalovaný podle předpisů vydaných '."lád. nařízením čís. 53/ 
1931 Sb. z. a n., s nímž ,se měl náležitěobezmámiti, jakož i podle svého 
povolán.í jako stavitel mohl nahlédnouti, že opominutím, zařícliti zalbez
pe,čovací opatření, zejména dáti podepř.f,ti zeď ,proti klenbě dřevěnýmí 
podpěrami, může býti způsobeno nebo zvětšeno mebezpečenství pro 
život, zdraví a tělesnou be7!pečnost lidí, t. j. pracujídch dělfiliků. Toto 
opominutí je prý v příčinné souvislosti se smrtelným úrazem M., ke 
kterému by jí'nak nebylo došlo, a zakládá prý proto skwtkovou podstatu 
přečinu podle § 335 Ir. z. 

Zmateční stí,žnosti nelze upřílti oprávněni, pokud těmto úvwh3cm vy
týká především nejasnost, po pří,paclě nedostatek dilvodi! proto, že na-
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lézací soud v·idi vinu stěžovatel'e " . 
opatř'eni, zej m é n a d,áti pod ~,rho opommutí zřídu·I~·t.~i, ;:,~~~f"So: 
neuvádí .zároveň která ," " I , et;fli 1 zeď dřevěný.mi 'p 
ještě učiniti a a~i zn",le'cjkl'~a za,' de:Eečovacf opa tření, 

č ,. ~ Y PO'Sll '"" neml ' ", 
pe ovacích opatřeních v souzeném ," ' . '~VIO JII,nyCh 'U'U 'DU 'VCh 

dřevěnými podpěrami t"kž' , k pnp"de, než právě o p' odepř'e>nil • 
ležité Opory, " e vym s<Q,urlu v tomto směru 

, Zmateční sti-žnosti ·nelze VŠaJk u ". " " 
ze nalézací soud dos'pivaJ'e k 'za' ,I,pnt; op,r,avnell<, ani pokud 

'I ' veru ze obž I . ne 10 ,podepřen.í zří:oené 'zdi zavinU ú~. M a ,ov!l:n~" o.polmilllUUm 
hodnym skutečnostem je' "hl . az , " n,epnhhzel ke vše 
ČílS. 5 Ir. ř.), a po.kud 'mu zaťf1 , '~V~L!~ prdíloení vyšly naje\Co t 
podl,e čís. gal § 281 tr' p~n :reJmy".:, poukazem vytýká též § 
neřídil sp'ráV"nými práv~(~fr~leo[fi,:~/e pa poSouzení viny "" 

!,odl: zjištění nalézacího sourdu'e " . 
o uem predpis § 95 vládního n" J, ,:<tezovatel stavitelem a platí 
rého 't· I anzenl c 53/1931 Sb 

nell< s avIlel povinen b 'ti na s,ta b'" ; ~. a n., podle 
tomen a konati o,sobní doZOr! " , h" e (pn bou'ram) nepřetržitě 
a který proto wkládá stavit l,pr.1 vsec pra~Í'Ch, byť i sebe '''''aZnei,U,cl 
provádění stavby pověřl'l d e I Jen za pOVinnost, aby, nenHi Oři,IOn,." 

d ' I IQzorem náležitě způ b 'ľh 
ve oucího, políra, dilovedou,cího ad) so I ~ o dozorce 
Sice bourání domu \Ce vlastn' ". po .. V SOUlz'enem případě Drrw",N,' 
~ovatel konal nad touto prac: ~~Z\SPOI,~obžalovaný polír B., ~ueZl'O 
že Bl jako ,pouhý polír k aVl els,~y dohled právě vzhledem k 
nehyloprá\Oněn Tento vnit' s:>mos~atnemu provádění této pr;ke 

. ,. .' , ml pomelr mezi stěžo t I 
mc memtl na tom že stěžovatel ..... IVa e em a B. nemůže 
vinnostem podle ~míně,ného 'k uCI~hl,l I v souzeném případě 
J. b'" I za OInne 'o ustanov ' d en o cas na pracovni místo a ' enl za ost, do,chilze't_lf; 
s~ále přítomnému stavitels.kém prľ;n'echal-l~ jinak bezpmstředn, 
vzdy nále~itě poučoval o ZPlIS~tu° ~~~ B., pr,ed~?kládaiJc, ovšem, že 
povab, a ze také neměl říčin ' J, se ma pn bouram domu 
nému plněni svých úkoll P y p~vazovalI ho za nezpllsobiIého 
datt B. za způsobilého ci fO pre poklad, že stěžovatel nemohl 

o'zorce neposkytui'e d d ' qpory a nalézaCÍo SOUleI v tomt', J. osava ni o'bsah sj) 
uznává. Sku,tečnost pak že n ~ ~mru na vmu stěžovatelovu twké 
dvou, místností, nebyla ;everníe~~; o. P~~k!oče?o k bourání zmíněných 
,~~hore naznačených prá;eních hle~~le:lte opr~n?, z:r~ládala by podle 
I Jeh~ trestní odpovědnost za nastal. ~e úr zavlnem stezovatelovo a tím 
opomln~tí pro'to, že stěžovatel, včas nt I~'~ Jen tehdy, stalo-li se toto 
peoovacllho opa1řen'í a o způs b b pOllCI B. o nulnoslI tohoto zabez
soud vychází OV"šem z ře'cI Ok' o u, omání klenuté místnosti. Nalézací 
V,tét? příčíně údaje zn~l'ce ~řil ~~~~~~ s~ t~~ v~bec nestalo, přehlíží však 
prem zdl před vytrháním betono' pel en, ze by bylo stačilo pode

hajobou obžalovaného z'e nev' vd:IPo,dlWhy, neobírá s'e také náloežitě ob-
Č • , c' e I ze se b d k ·t· , 

OVitÍ! v bourání ježto se tehd d" I ue, n l0keho dne pokra" 
, ' ~ ,y O' vaz.e mateúál, ve kt'erémžto s!měru 
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stěžovatele též potvrzena svědky N. a R., jakož i spolu
'óf,ža'lovaným B. samým, a nevypořádal se též s úd'<ljem svědka P., že 
d,'ZU'V"'C' kritiokého clne ráno dával B. pOUlkazy, co se má dělati. Je 

snadt', že se tato zmateční sUžnosU právem vytýkaná neúp,lnost týká 
pro ,posouzení viny stěžovatelovy rozhodnýoh. Předpokládajíc 

že stav zdiva, zejména pokud j.de o severni zeď, nevyžadoval nc-
Ofc,dl"nÉ:hQ opření zdí a stačilo, jak znalec udal, podepříti zeď před 

',;""trlao\/arum betonové podlahy, a předplYklád<ljíc dMe, že stěžovatel dal 
clne ráno svému poUru B. přesné pOllkazy, co se má tohoto 

dělati, nařídiv mu, že se má jenom odvážeti starý materiál, nena
st"la ještě pro stěžovatel,e mu,tnost, "by ji'ž tohoto dne poučoval B. 
o způsobu bourání zbylých mí,slností a o nulnosti podepříti zeď, kdyžtě 
nemohl před'pokládati, že B., j1ehož neměl příčiny pokládati za nezpů
sobilého a nespoh;hlivého polka, proti jeho výslovným poukazům začne 
s onou. osudnoU' prad, a 'stěžovatel, sipl!nirV taktO' řádně vš,e, eo ,mu za 
daných poměrů náleželo, nemohlo by býti činěn trestně odpovědným za 
to, že se B. proti jeho příkazům svévolně odchýlil od pracovního pro
gramu stěžovatelem mu naří'leného. 

Po této stránce se na'lézací sOlld věcí neobír"l, nepřihližel také k rOz
hodným okollnostem a neuómi] dusle'dkem toho potřebná zjištění, takže 
zrušovacímu soudu pro nemožnost rozhodnouti ihned ve věci samé ne
zbylo, n'ež vyhověti důvodné zmateční stížnosti, zrušiti rozsudek nalé
zacího soudu, polónd jde o stěžovateloe A., a vrittiti věc soudu prvé sto
lice, aby o ní v rozsahu zrušení znovu jedn'''l a rozhodl. 

čís. 6037. 

ježto podle § 45 původ. zákona odpovídá za zásah do cizrno pů
vodcovského práva neoprávněným provozováním chrátIěnýclt hudebních 
skladeb jak pořadatel, tak i provozovatel, .může ža10bce podati stihací 
návrh hned proti 'Oběma, byť i neznal jména provozovatelova. 

Nelze proto počítati dvou:měs!ČiII! lhůtu § 50 původ. zákona teprve 
od doby, kdy se soukromý žalobce z obhajoby pořadatelovy d'Ověděl 
'O výhradnémpachatelstv! provozovatelově. 

(Rozh. ze dne 12. listopadu 1937, Zm II 457/37.) 

Srov. rozh. či's. 4305, 4360 Sb. n. '8. tr. 

N e j v y Š š í so u d jakosolllG zrušovací zamítl zmateční stÍŽI1IOSt 
soukromého žalobce Ochranného sdružení' autorského čsl. skl"Gatelů, 
sph;ovatelů 'a n<lkladatelu, zaps. společenstva s r. o. v Praze, <:jo roz
sudku kraj'ského soudu, jímž by,1 obžalovaný A. podle § 259, Č. 2 tr. ř. 
~proštěn obhtloby pro přečin zásahu do původského práva podle § 45 
zákona Č. 218/1926 Sb. z. a n. 

Trestni rozhodnuti XIX. 29 
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Důvody: 

Zmateční stížnosti dovola'va" . 
§ 281 t ". , JICI se důvodů 

. r. r., nelze přiznati úspěch. zmatečnosti č. 4, 5, 
Vytky, kt·eré zmateční stížnost činí"' , . 

s "hledl~,ka ,lormálnkh zmatků Č. 4 a 5f1~enl a IO:SUd~u prvního 
P;I SpraY;nem právním nazírán' " S 281 "tL r., tykají se 
sl.ch úvah; I na vec nezavaznych, j"k vyplyn'e z 

Po pravní stránce (č. 9 b) ~ 28 " , 
uznav, že žalobní ,právo soukro~é,h I ~r. r.) nalezací soud ne 
J"ko kapelníku kter' d 2 b" o zal obce protI ' . 
K ,y ne . revnoa 1935 ". I ' , 

»1 .« V O. řidil hudhu. zaniklo ti- " ,P;I P esu pořádaném ' 
b~l~ navrženo do dvou měsíců on~'e ze ,stlhanl tohoto obžalovaného 
vedel o trestném či,nu a o tom kdo dne, k?y se soukromý žalobce 
~ozh?duje, kdy oprávněný orgá~. "al !:,\spachal. S tohooto hlediska 
ze predseda onoho spol'ku F z f,ufcl :' ochranneho sdružení 
SOUkromého žalobce zaháj en~ rOtl ,t:,rem~ bylo pŮvod'né k 
vodského práva podle § 45 rest n'l ~~.zenl pro pfečin zásahu do 
25. duhna 1935 uda.1 že vz.hl d au 'k z~k., byv zodpovědně slvš-en 
nal s ka,pdnírkem' A z'"e' n I e em I, zakazu ochranného sdru'z"'e'n'I' ., ·a pese Sml h 'ť . 
ovšem tehdejší obviněný F. uplat',o fa ven skl'adbY,nechráněné. 
s h:ledlska § 45 au-t. zák mO' n va., o oln.ost: ktera ho po nHm.",' 
člmtele spo,loku J'enž us ' ,hdla

l 
zprOSÍlÍl odpovednosti jako" . , 

t h ,. pora a' pozastaven' h d .b ' 
z o o nelze nikterak dovodT ". ,..' e U:'e m produkce 
že j~iko pachatel přečinu poldl"e z§e ~rvet hm,to ú~aje~ F. vyšlo "II a',evo 
pellll'k. au . zak pnchazi v úvahu 

" Podlle tohoto ustanovení zá1kona od, IQvíd ", , 
P~V?dSkého jak pořadatel t. . p. all z,a, z~sah do cizího 
neneho dila, tak i' ppovoz~va1Ji ;en; ~dO ~sporada provozování 
provozu'je. Z toho pl'ym že v t' i j. ",en, ~ do chráněná díla skLl··t ečn,;; 
soukromý žalCYbce hneď o d Ol~ o pnpade nIC tomu nepřekáželo 
proti pořa.dateli ale záro~u~o lne n:emohJ. podati stí:haci návrh ' 
c' h h d ' en I proh provozovat I" HClen .... 

IC ll' ebnkh produkcí kdyz't" k ,~ e I v uvahu přicházeJ'í_ n ~d'l ,e sou romy zalob ' 
eve Je o existenci prov'ozovatele rozdíl' Ce sam ani netV'rdil, že 

S tohoto hlediska nen'í a,ni rozhodn';' kd neho od ~s~by pořadatele. 
a to":" J,ak se jmenoval kapeln';'k a i . .1 se sOU/klomy zalobee dověděl 
znal Jmeno kapelníka kter' " e ]lm byl obzalovmw A. Byť I' no.. 

, y pf! onom pl "d'l ' 
v tomto směru navrhnouti sUhán' " esu fl I' hudbu, přece mohl 
kdo ph určité přílležitosti (při pie~~č~~ Osoby JaJko pachateJ,e, t. j. toho, 
v,~zovalo hudební produkce. Podle toh nanem Cine 2. března 1935) pro
sl"cní Ihutu podle § 50 alu1, záJk po"t ~,~elze v tomto připadě dvoumě_ 
n'~ny orgám žaluiícího sdružení' dO~~daěll eprve .. od doby, kdy Se opráv
vrhradne pachateJ:ství obžalovaThého A ~,uda]l~h "F., poukazujících na 
n~zoru hájenému zmateční stíž,nosti ". m~ me~e "pak lze přisvědčiti 
llIh další kroky, dokud ony úda' ,z~ sOlukromy zalobee nemusil či-. 
DOVolávajíc se v té příčině zása~e ne~y y potvrzeny konaným šetřením. 

vys ovenych v rozhodnutí Č. 4360 Sb. 
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s. a v neuveřejněném rozhodnu:ÍÍ ze dne 23. března 1937, .č. Zrn I 240/ 
.přehlížÍ< zmat'ečni sUžnost, že tam nešlo o přip"d, kde původně byla 
, trestní řízení proti pořadateli neoprávněných hudebních pro

a teprve dodatečně byl učiněn stíhací návrh proti provozovateli. 
pr·oto zmateční stížnost zamí,tnouti ja'ko neodůvodněnou. 

čís. 6038. 

Ochrany zákona o povodskom práve (čis. 218/1926 Sb. z. a n.) po
všetky výtvory umenia výtvarného, tedy myšlienky vyjadrené 

' .. ustálel1I0U a o.sobitnou fonnou; chrání sa tedy tvorčía činnosť povodcov, 
j. niečo nového, nie šablonovitého.. 

Nie je pOdmienkou ochrany podPa zákona o póvodskom práve, aby 
iš10 o dielo cenné a významné. 

(Roz·h. za dňa 13. novembra 1937, Zrn I1l 374/37.) 

Srv. rozh. Čí's. 3792, 3848, 5109 Sb. n. s. tr. 

Na j v y Š š í s ú od v trestmej veei proti A. pre prečin § 45 z«k. 
čis. 218/1926 Sb. z. a n. v dósJ.edku zmiitočnej sťavnosti hlavného súkl". 
žalobcu M. z úradn'ej povirunosti' pod!'a § 35, odst. 1 por, no,v. zmšil 
roz'sudok vrchného súd\! anarÍ'adH nové odvolacie hlav;né pojedonáva.nie; 
zmaločnú sťažnosf hl"avného sÚ'kr. žalobcu poukázal, na toto rozhod
nutie. 

D,ovody: 

Proti rozsudku odvol,aci,eha súdlu uplatnH hlavný súkr. žalobca M. 
zmaloonú sťažnosť na zik1ade dovodu zmiitočnosti pod!'a § 385, 
~ís. 1 ,,) tr. p. 

Obžalovaný A .. bol rozsudkom odvoladeho súdu oslohodený na zá
. klad,e § 326, Č. 1 tr. p. od obžaloby naň vmesenej prc prečin zásahu 
do povodsokého ptáva podl!'a § 45 zák. čís. 218/1926 Sb. z. a n. s odo
vodnením, ž,e po jedno,stmnnom odstúpeníhlay;ného súkr. žalobcu od 
ujednania obžalovaný konal v presvedčellí, že je oprávnený na základe 
ujedlrIania obraz dM mzmnoži,ť a mzširova ť a Ipreto tento postup ob
žalo.vanéh,o nemMe byť pokladaný za vedomý zásah do povodského 
práva hlavného súkr. žallObcu, jaký má na mY'sU § 45, odst. 1 zák. 
čis. 218/1926 Sb. z. a n. 

Odvo'lací súd ,pri tom ústil, že hlavný súkr. žal'O"bca dI'ía 30. mája 
1934 uzavre,1 s obžalovaným Uljled'nan.i'e, pod!'a ktmého bol ob'žalova,ný 
oprávnený rozšírovať reprodukcie obrazu »Národ Tebe«, že mal nárok 
na 50% čistého zisku, že bol povinný z"dovážiť potrebný kapitM k zho
toven.iu rťiprodwkcií· a obstarávať celú manipulildu, a pri tom vrchný 
súd nepokladd za vyvr<Henú obranu obžal'Ovaného, že mall právo i dať 
obraz reprodu'kovať. 

29' 

~-, 
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balej odvolací súd vyslovil názor, že obraz zhotovený N-om 
metu hlavného s(,kr. žalobcu nje je umelecký ani so stanoviska 
koncepcie, ani so stanoviska kompozičného, a že preto nie je 
obraz »Námd Tebe« pokladať za dlelo umenia výt'val'ného 
podi'a § 1 zák, Čí,s. 218/19>26 Sb. z. a n. 

Tento ostatn'ý ná'zor odvolaeieho súdu je mylný. Pod!'a § 4, 
zák. Ns. 218/1926 Sb. z, a n. Hterárnym! alebo umeleckými 
po rozume tohoto zákona sú všetky výt vor y z oboru krásnej i 
deckej li'veratúry a umenia (hudobného i výtvarného) neMad'iae na 
rozsah, účel wlebo stupeň hodnoty. 

Poži'Vajú tedy ochran'y zá,kona o povodskom práve všetky v 
t va r y 'lI'memla výtvarného, tedy myšJ.ienky vyjadrené usti!l'enc,u 
osobitnou form,ou; chráni sa tedy tvorčia činnost' p,civodcov, t. j. 
nového, nie šablonoV'ifého. Nie je podmi,enkOll] -ochrany zákona o 
povodskom, aby išlo o dlelo cenné a významné. 

Obraz »Národ Tebe« vyjadmje vlasteneokú myšiienku f, Ifostrie.dl'kami 
výtvwrného umeni,a ta:kou fa-rmou olsobitnou, ktorú treba považovať 
výtvor ume ni a výtvarného, Tedy bez oh!'adu na to, že toto dielo so 
noviska umeleckého má len menšiu hodnotu, ne!'ze vysloviť, že ono 
nebolo chránené zákonom čís. 218/1926 Sb. z. a n. 

Treba sa tedy zaoberať aj tou otázkou, či bolo činom 
porušené autorské právo súkromného žalob cu, alebo nle. 

ZmMo-čná sťažnosť lliplatnená' na základe § 385, Čí's. 1 a) tr. p. 
páda rozsudok odvolacieho súdu a predlklwdá smluvu hlavITého 
žalob cu s ~bža,jovaným uzavretú de!"om dokázania toho, že vuzaIOV:l
nému neprisiúchal'O právo k reprodU'kdi. Najvyšší súd však na 
smluvu v smysle § 33, odst. 3 por. nov. nemóže h!'adeť. 

Preskúmal preto najvyšší súd vec na základe skutkového stavu z1s
teITého odvolacím súdam, t. j., že pOlci'!'a dotemz prevedeného dokazo
vania a pod!'a zisten·ia v,rchného súdu obžalovaný mal právo obraz dať 
reprodukovať .. 

Pri preskúmaní veci z úradnej povinnosti spoznal však najvyšší súd, 
že toto zistenie je neúplné. 

Za ús!eni'a odvolacieho súduneplynie, v akom rozsahu bolo to-to 
právo na reprodwkciu obfa'zu ohžal'Ovan·ému udelené, totiž či obžalova
nému bolo ud:e!ené toto právo tak, že m<,>hol dať o-braz reprodukovať 
zcela samostatne aj proti voN hlavného súkr. žalobcu, alebo či obža
lo·valllý moha! toto- právo vykonávať len spoločne s hlavným súkr. žac 

lobcom a s jeho súh,Ja.som. ZistenJ.e týchto skutočností je vo veci zá
va,žné, I,ebo podl!'a ústenia odvO!lacieho ,údu obžalovaný zcela sam~ 
statne a zrejme proti voli hlavného súkr. žalobw c1al obraz reprodu
kovať a reprodukcie dal dá obehlu. 

Podra § 33, od'st. 3 por. nov. nemože najvyšší súd tieto s,lmtočnosti 
sám zis.tiť a preto pokračoval podl'a § 35, ods!. 1 por. nov., [o20sudok . 
odvolacieho súdu zrušil a ulo·žiI odvo,lademu súdu, ahy podoplnení 
skutkových ástení o veci znovu jednal a rozhodol. 
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čís. 6039. 

. . .' t tlače ani IOiesto rozširovania, tla-
Jestliže nie Je .w~e :ml d

IOles 
o. pri~lušný ku stihaniu vinníka pre 

je však podplsan~ po;o hcon\l:čiva onen súd, v ohvode ktorého 

,'tresti') ~~, t1:~~~~~pí~a: ~:ha (po~odca). (§ 486 tr. ř. z r. 1873, 

tr. p. z r. 1896.) 

(Rozh. zo ct.ňa 15. novembra 1937, Nd IV 29/37.) 

, • .' . t . .' . proti A. pre zločin krivého ob-
N.a j v y s S I ~ u d v h~S ~~ ::~~m trestným v Prahe, následkoI? 

,vinema, zave?en:] p~ed k~aJsť;ajskym súdom trestným v Prahe a kraj
rozporu. o pn-slll'sno;s me Zl v ,očuH enerálnej prokuratúry v nevere]
ským sudom v Pr~sove, po yp . g l' P 'íslušný k trestnému pokra-
110m zas-edaní senatu takto . s~ US11l:so,' ,1 r ŠOVC 
čovaniu v tejto trestnej veel Je krajsky sud v P.e. . 

D'Qvody: 

. .' A aslal riadHe!'ovi ústredlllej soci-
pod!'a obs~hU;PI~ov ~~~~~~~!m ;o~množelllý spis s da,tom »Prešov, 

ál~ej POlsťovln913~ ra :t~;om j' e N. obvinení' z trestných cmo'V. 
dna 24. Vl. «, v . .'. ť 

N podal u štátneho zastupite!'stva v Prahe trestné ~z;5a;enre pro I 

A p;e zločin krivého ohvinenia pod!'a § 209 tr. z. z r. . • 
. .., . p. he neuznal svojn pri'slušnosť z dovodu: 

Krajsky sud trestny v I a " , '. bol; rozoslané t1eto spisy a] 
že podl'a obsahu II1'knmmovaneho SP~~Uej pJsťovne 'V Prešove, že spis 
členom samosprávy okr~sneJ nem%ee;edy o trestný ,čin spáchaný ob-sa
je tlačivom v smysle zakona a I ':. v v kde 0010 tlačivo, aj r02-
ham Hačiva. Nakol'ko mi.estom t1ae~ je ~re~o , ríslušný .(§ 486 tr. ř. 
širované, nie je krajský súd trestny v '" e p 

z r. 1873). • v I č' 
I . 'slu'nosť z d{)vod" ze z {) !fl 

Krajský súd v Prešove neU7Jna, svolu pn , ,,'b· f'" h . už 
.. .' . d!' § 200 tr. z. z r. 1852 m020e . y sp~e anJ. 

knveho obvmema po a . k tk . podstate trestu-yeh ClnOV 
. b h tlačiva kým ku s u oV"1 ., 

samym osa· '0'111·, 1878 so' vyžadu'je, aby tlačivo doslo 
pod!'a § 227, aJ'ebo § 229 Ir. z. Zt r. 1896 prichádzalaby v úvahu 
úradu. Pri,slušnosť pod!'a .§ v?6~ r P'r~:~ie pachatel'a 'pre čin spáchaný 
Iba vte.dY, ked' by urazeny zla :a

d 
o s I pripade pre prečilll pod!'a zák. 

už obsahom tlačlva, tedy v Sll ,enom 
čis. 108/1933 Sb. z. a n... . .' . ob-

Po-dl'a obsahu trestného oznámenia íde o. trestny .Čl~e s~ai~h~':X roz-
hom tlači"a leho z inlkrimino.vaného SplSU Je ZJ'~me, P 

~nožený eykl~stylom, tedy technicky v smysle zirkona., . v '. 

P t 
. treba rozhod·ovať otázku ,prísluš.nDsti podla pnslusnych 

reO Je .. , . h . h 
predpj,sov o pokračovaní v tlacovyc veelac. . 
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Zo spisov nevych,;,dza, ani kde hol o inkriminované tlačivo 
a,ni kde hola rozširované. 

Datum »Prešov, dňa 24. VI. 1936« nestači k zisteniu 
poneváč vyllačenie sa mohlo stať aj na inom mieste. 

Z dodatku »P,;,n .... člen samosprávy okr. n'~m. poisť. v Pro,"", 
neplyfi'i'e, že tlačivo bolo skutoone na príslu'šné 'Osoby rozposlané v 
vode kra}ského súdu v Preš'0ve. 

Z obsahu s-pis,ov nie je ani z'r,ej1mé, ž'e - inkriminované tlačiv'O 
rozširované v '0lbvode krajského súdu v Prahe, najma ked' z 
trestného oznáJmenia plymie len to, že t1ači'vo bolo poslané na 
dra M., riadHel'a Ústrednej sO'ciállOej pdsťovne. 

Z toho plynie, že pre krajs'ký súct trestný v Prahe nie sú dané. 
poklady pTi'slušnosti ustanovené v § 486 tr. ř. z r. 1873. 

Nie je da,ný ani prectpoklad 1. vety § 562 tr. por. z r. 1896 (mj'est< 
zhot'0venia tlače) pre pcísI,ušnO'sť krajského súdu v Prešove, 
tll pripad dmhei vety toh'0to záJkonného ustanovenia, ktoré ' 
s·lušnosť súd!U, v ohvode ktorého hýva alebo sa zdržuje jeu,nOTI1V,er 
ktmý je za t1ačivo zodpovedný. 

Tlač,ivo, .j'e opatren'é podpisoOl ohvineného A., ktorého podl'a údajclv 
tresMého omámenia v súvi'sl'o,sti s týmto p'0dpisom treba pClvaž01rať 
povodcu tJ.a6va, teda, za jednoHÍ'vca za tlači'vo ' I 

PoneváJč A. pocl!'a trestného o,známenia býva v Prešove, 
íreba Ulznať prílsl:ušn-osť krajsikého Slúdu v Prešove. 

čís. 6040. 

Kdy je porGtní soudní sbor pGvínen dáti porotcům dodatkGvGu 
otázku? 

_ Podnikl-Ii pachatel, přistižený při veřejnožalo.bnim trestném činu 
(při krádezi), úto.k na tělesnou bezpečno.st osoby jej přistihnuvši, aby 
si vynutil \,'o.lný útěk, nemůže se dovolávati ani spravedlivé nutné o.brany, 
ani neodolatelnéhG donucení, nebGť každý byl Gprávněn zadržeti ho. 
jako. pachatele trestného. činu a o.n sám se svým trest:ným činem uvedl 
ve stav, v němž byl p:ovinen snášeti hro.zící mu po.rušení SVo.body. 

PGjem nepřátelského úmyslu podle § 140 tr. zák. předpokládá úmysl 
směřující proti neporušenosti těla. Není naplněn úmyslem směřujícim 
k tOltllU, aby se vůle napadeného brala jiným směrem, než Gn sám chtěl, 
tedy úmyslem směřujícím proti SVo.bo.dě jeho. vůle. . 

Paragraf 1, odst. 1 záko.na čís. 91/1934 Sb. z. a n. stanoví trestní 
sazbu těžkého. žaláře o.d patnácti let na dGživo.tí. 

Byl-li Gbžalo.vaný p~ed vydánim rozsudku o. trestném činu" na který' 
je v zákoně uložen trest smrti, o.dso.uzen pro. trestné činy spáchané po. 
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trestném činu, je při vyměřování trestu podle §_1, ~dst._l ~ákG_na 
Sb. z. a n. použíti ustanGvení § 2~5 tr._ r., tre~aze Je pre

~r()čent horní hranice uvedené trestní sazby PGJmGve vylGuceno.. 

(Rozh. ze dne 15. listo:padu 1937, Zrn I 755/37.) 

_ I . A a B se vloupali do lesní chaty v úmy, sl ,u spáchatí tam 
Obzaovanl . . . I -'k N O 

byli však přistiženi starostou M. a Jeho spo 'ecm y . a ., 
'kl:a,Q "ez obklíčili. Obžalov'ani A. a B. se sna~~U uprchnoutI, aby. zne;-

é zadrženi a odevzdáni četnictvu; A .. PU]čI1 B. Gpak~v~cI PlstO!I: 
m()ZII'" SV_I e"ou a B počal s ni, stříletI oknem chaty, Jednou _e 

Ole s S·u, . . d nal ob-
b I zasažen a usmrcen starosta M. P'0 rot n I s o U uZ·. 

"_,I~"'"'Y",'I;'h 10, B. vinným zločinem vraždy pro,sté podl,e §§ 1~4, 135, ČI,S. 4 

I -' '" 'ho účastenstvl na tomto zlocmu (§§ 134, 
t zák a A. z 'ocmem pnme' , . k t· t to' 
1. _," 4 § 135 tr. zák.) a uložil jim podle § 135 tr. Z3_: le'S., a _,o 
135, ClS. , t . § 50 tr zák a § 255 tr. ř. dozlvolmho tez-

zřetelem na us an'0vem , ' . " '§ 255 t ' 
ké:~ žalMe, A. se zřetelern n~ §. 52, druhý případ tr. zak. a , r. ,. 

žaláře v trváni palnaclI let. . ._ 
• '< Y í s o II d jako soud zr.ušo'vad za-míti' zmatečJ11 s:lznos t 

,N e J v Y ss 'Okud směřovala proti výroku 'O lI'ioně, naproh to!nu 
obzalovaneho B., Pk d 'dl la vy' rok o Ir'estu zmši! ro,zsude-k prveho 
, k 'í vyhověl po u' ' napa a ' , . dl § 135 

vsa' ] ',' k zmatečný a vy-měři'l stěžovateh po ,e 
soudu v tomto:,~eru ]3' ?k -, 91/1934 Sb. z. a n. a se zřetelem 

'k a pouzltI § 1 za, ona CIS. , -
tr. §z3?5' 5

z 
t, -r trest těžkéh() žaláře v trvání dvaceti l-et, zostreneho ve 

na .... r.. .. 
výroční den činu temmcl. 

Zdůvodů: 

,Rozsudek S kt:r~~!ll~~n~ý~~~~IOova~~,~~oz~·~~:~~I~t~;~~~t~'~C~~:f:~! 
obzal_ov~ny . pre e."", § 344 čis. 6 tr. ř., který shledava v p?
jedl,ne d,:vod z~TIatečnostl P302dOle,t - T -to zmatečni stížnosti ne,lze prt-
rušeni prectpl'su §§ 319 a r. r. e 
znati ()právnění. d' ta 

Podle názoru zmateční stižnosti poruši,1 porotni, sbor t ~o: ,m u:ku-
, O; 319 tr ř tím že nedal porotcům dodatlmvou o az' 'li na ,-

novenI ,; ",' _ .. ' smyslu § 2 písm. g) tr. z. trestnos .. 
tečnost n~h~ stavvylucuFcl. v~. § 319 tr. ř. 'je powt~i, sbor soudni po: 

~~n~~r<I:;e, d7:1~~~~~C~~a;~~;:;~ d:odMkovou, byly-Ii tvrzeny neb ~sPbon 
výsl.edky y treslního řizení napo'~ezeny sk~teč~O:l! ~l~b~e~ta;~šl~; Ji 
eřed_po~lá~ajíc pratvdivosi tv~.~e~'Jt;r~~~O;t"z?a u~~~a, n.erozhodll'je' po
cemz pn uva'zed'~ O~', zC~d~ ]'sou tvrzené okolnosti pravdivé n<lb,o ne
rotn'i sbor sou,", n ' om, ' , ... -h d - ot i ny' brž 

d' - o kteréžto otázce rozhodUj> vy ra ne por c -, ~ r 
'praV1 lve, ----: ,f ,d tvrzené n'ebo napO'vězené skutecnos 1 
má jen p~vm~ost zkou:ma Id' ~ ta. s níž zákon spojuje účinek trestnost 
odpovidajl ane z,,~?n;ne po s a e, 
1nh ll'ČLI j íd nebo rUSIC1. 
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Že takové okolnosti nebyly výslovně tvrzeny, zmateční stížnost 
přípouŠtí. Avšak za trestního řízení nebyly ani n<\povězeny takové 
nosti, které by odpovídaly 'Oné v § 2, pí'sm. g) tr. z. Hv·edené sklltečn< 
neb stavu trestnost vylučujícímu či rušícimu, t. j. spravedlivé 
obraně nebo neodolatelnému donucení. 

O spravedlivé nutné obraně neJ,ze v souzeném případě 

z toho důvodu, jelikož není splněn jeden z hlavních předpokladů 
aby šlo o obranu proti pmtiprávn·ímu útoku. Za takový protipráv'ni 
nelze považovati postup M., N. a O., kteří obžalcvaného B. a sn"I"nh' 
lovaného A., vlowpavší se do cizí chaty za účelem 
obkHčHí za tím účelem, aby dokonání tohoto trestného činu zalue2:ili. 
pachatel·e zjistili a pN,padně četnictvu předaH, i když při tom 
vaným pohrŮ'Žkou použití zbraně zabránili v útěku. Osobu pod'e:<řel;) 
z trestného ČiIlU, který je stíhati z p'Ovi,nnosti úřední, smí totiž 
zadržeti za tím účelem, aby ji odevzdal příslušné vrchnosti. Toto 
je nutným důs],edkem práva uvedeného v § 86 tr. ř. a výronem 
státu' na zachování právního poořádku a pro j.ednotIivce, jenž je 
člen státního celku účasten na jeho zájm.ech, konkretním právem, 
po.rušiti nellÍ zadržené osobě do'volenu (rozh. č. 3677, 3715 Sb. n. 
útok 'Proti obžalovanému podniknutý směřDval tedy sice k onlezení 
jeho s\'obody, leč naprosto nebyl pmti!právný, čehož si musel 
lovaný hýti dohře vědom, věděl"H, že má hýti, zadržen jen proto, 
pokusi-l o krádež. Je proto. zcela bezvýz'l1'I>!IjJl1ý powkazzm"teční,' , u,,,",,,,, 
na to, že obžalovaný B. vystřelil, chtěje odstraniti překážky 
mu, v útěku a v nabytí svobody, zejména když viděl na vzdálenost 
metrů na sebe namířenoU' pušku a když byl'O na něho voláno aby zalleZII,. 
že bude jinak na něho střeleno. 

ZmatečnÍ' stí'žnDsti nelze však přisvědčiti, ani pokud tvrdi, že 
lovaný B. jednal z neodolatelného donucení, ježto se ho zmocnil palliclký 
strach před příchodem četníků. Nehledě k tomu, že stra<:h sám o 
nelze uznati za stav nome (neodolatelného donucení) vylučuFd trest
nost podle § 2, písm. g) tr. z., ani dosáhl-li stupně sebe vyššího (rozhod
nutí Čí,s. 3205 Sb. n. s.), plyne z výsled'ků trestního řízení a zejména 
z vlastního zod'Povídání obžalovaného lB., že do stavu jím tvrzeného, 
t. j. clo stavu nouze, dostali se obžal'OvanÍsamí vlastní vinou, a to tím,. 
že se púkusHi oddzi.ti z chaty H. nějaké 'věci, za kterýmžto účelem se 
do chaty vloupali, tedy trestným činem. Jelikož podle ustálenéjudi·ka
tmy a nauky nelze mluviti o neodolatelném donucení trestnost vylučuc 
jícím, správně trestný čin ,omlouvajícím, tehdy, jestliže se pacha,tel. sáll\ 
vlastním trestným jednáním přivedl do stavu nouze (mzh. čís. 290, 2280, 
2640, 2812, 3670 a r Sb. n. 5., Miřička str. 86, RitUer str. 170, Alt
mann 1., str. 56), a jelikož stěžovatel podle toho, co předesláno, byl 
jako pachatel trestného činu (pokusu krádeže) povinen snášeti hro
ziÍCÍ' mu poruchu na právn-ím statku svobody, t. j. své zatčení (rozh" 
Č. 2812, 3384, .3670, Miříčka str. 85, Altmann str. 57, Rittler str. 171), 
postupoval porotní sbor soudní správně, když nepoložil porotcům 
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, .. ' oclle § 2 písm. al tr. z. Za tohOto 
na stav trestnost vyluCU]~Cl P v • " ody ~11ateční stížnosti, 

. t' b zabývali se oneml vyv , 
věci nem re a I bžalovaného Jako dkána, ]em'llz svo-

poukazem na povahu. o r ' obžalovaný jednal ve stavu »ne
je nejdražší, snaŽl se d?:ť~za ~~~~d stěžovalel ještě naznačuje, že 

z revolveru strl e . , d" se cítil býti vyhrůžkou pro-
OOlll".HU" svého dob.ro,volneho VZnea~\o vůbec výsledky hlavní?O 

v nebezpečl z I v Ob: a
l
, lmu vyhrožováno zastřelemm 

že bylo o za ovane d kl' dal 
I 'že to obžalovaný aspoň pře pO' a, 

že se vzda, nebo" . t' konkretní, výsledky hlavmho 
stížnost se am nBpo,l<ousl u(es 10bhajoba obžalovaných vy
které by na t? ~O~k~z?~ay~i směřoval k tomu, aby si umož-

, naopak, v. tom, ~e le]1c !1i~olíV "by zachrámli život. 
útěk a zabmmh zatcem, a I' 'nebyly ve smyslu § 31 9 

jeli'l<OŽ pak z toho, ~o uve,d~\~,?;~d:l~ zákonné podsta·tě pojmu 
ř. skutečnost.', ktere y. dr ' nutné obrany ve smyslu § 2, 

J
leodolaj,elneno donucem nebo sp:ave lve J' tl'm že nepoložili porot-

"I porotnl sbor SQuc nt' , 
<Y) tr. z., neporusl ' . t neb stav vylučující trestnost ve 

·d~datkovol.l otázku na skutečnos t í § 319 tf ř a jel ~udíz , 1 tr z úkon v us anoven . " t k 
smyslu § 2, pl'sm. g d i' t 'ná pokud shledává uplatňovany vma e~ 

zmateč§ní3~1J~~:t ~~~p~. '~ ~~;~uš~ní předpisu § ,31~ ~r. ř. . k d shle-
, . '" ik viznati opravlnem, am po II 

Zmateční stÍžnosÍ1 nehe vsa Pl, <o že porotní shor soudlní 
dl ,·s 6 § 344 tr. r. v,om, , . t' k 

dává zmatek po e d . , I "I orotcilm eventualm o az u 
, d . § 320 tr ř tím ze nepO O'ZI P , ,,' 'I 

porušil pre pl~. ..; ač .prý při hlavnim preh~e111,vys Y 
na zločin zablb podle ~ 140 ~d~l úmysl pouze nepřáteJ.sky. Pn tQm 
najevo skutečnosti, ,kte:~ napo ~, ovídání obou obžalovaných B. a 
poukazuje zmatečm Stlzn.ost '~~, ~o tvědků uvedli, že obžalovaný ,B. 
A kteří v souhla'se s vypove m.1 I datele aby se tito na okamZlk 

'J b astraši1 pronals le O~ , . 
střílel pouze, a y ~ k "k užili k útěku. Dále dOVOZUJe zma-
zaleklí a obžalovam tahalo ?' am.zl' u I ne sice v úmyslu vražedném, ale 
teční stížnO'st, ,ž,e obž,alovany B. ll:d.n~ebylo lze zjistiti, kde starosta M; 
v úmyslu nepratelskem, z toho, ze, b' alovaný byl skryt na prave 
v době střelby stá,l, a že .i".';,novany k

O 
z "ok kdy z revolvem vystřeIH, 

. hl neJvyse pro Ol amZI , 'I 'k 
straně okemce a ma". ''I' 'na mí,stě proti němu obrysy c ov: a. 
postřehnoU'ti neb sp~se .ten t~S1-' při hl'avním přelíčení vyšly najeVO 

Tvrzení zmatečm sÍ1znos I'a,z~vidal úmysl nepřátelský, který je ne
takové skutečnosh, ktere b'y n d t t ~očinu zabití podle § 140 tr. z., 
zbytnou známkou sk.wtkov'e P?t ~, ~lh: úmyslw podle § 140 tr. z. před
nelze přiosvědčiii. POjem nepr~ es, nostl' t'ela a není na'plněll úmy-

.. " , praH neporuse , 
pokládá úmysl smerupcI 0l ' padeného brala jiným smerem 
slem směřujícím k tomu, :ubl se I v:e;ř~:elský není vš"k výsledky hlav
nežli jím chtěným. T!"kovy umy~ . de o obžalovaného B., udal tento, že 
n'ího přelíčení' na.povezen. ~oku J, I dovatele kteří jim bránili v útělku, 
střílel jen proto, aby zastrasll pr:ll1as

k
e stříl~1 a na nikoho nemířil a 

'd'l 'koho v tom smem, am, , em a že nevI e 111 . " •• ' '. "útěku vY'střelH ještěiedn·ou smer 
nikoho nechtěl zastrehh a ze pn . 
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dozadu, aniž se otočil a a·niž koho vidH Toto zodpovidání oozal'l,. 
ného B. je v souhla'se s údaji spoluobžalov"ného A., který uvedl že 
střílel toliko na poplach, že chtěl tím pronásle.dovat'ele zastrašiti 
měli volnou cestu k útěku. V témže smyslu se obžalovaní v ' 
doznali í pří vyšetřování četnictvem. - - - Zodpovídali se 
žalovaní tím, že B. stN,le! jen v úmysllu, aby zastrašil I 

při č·emž však na nikoho n-emiřil, že tedy nejednal v úmyslu směřuj. 
proti neporušenosti těla, nýhrž že jeho úmysl směřoval pouze k 
hení na svobodu vůle. S tímto zodpovídáním obža/'ovaných není 
poru okolnost "mateční stížností zdúrazňovaná, že ne-byl'o lze 
kde starosta M. v době střelhy stál. 

Tyto výstedky hlavního přelíočení zava·zovaly porotn; sbor 
k polož'ení otá~ky eventu<'<lní ve smyslu § 32.0 tr.ř., a to na zločin 
dí'rání podle § 98, písm. b) tr. z. spojen'é ·S dodatkovou ot<'<zkou (§ 
tr. ř.), zda bylo vyhrožováno vraždou, jakož i k polnžcn; další V"",'" 
eventuální na sbíhající se pře,čin proti bezpečnosti těla podle § 335 tr. 
Tomu,to závazku porotní sbor soudní twké dostál a uvedené otázky 
rotcům položil. ~ polo~ení eventuální (}~ázky. na zločin zabití p(}dle § 
tr. z. nebylo za,komteho podkladu, j'ezto, prk dovozeno, 
hlavním přelíč"ní najevo skutečnosti, které by napovída'ly, že Obzal'O< 
vaný B. jednal v úmyslu nepřátdském ve smyslu § 140 tr. z., tedy 
(ečnosti, které by podmiúovaly právni posouzení činu, z něhož byl 
žalovaný .obviněn, s hlediska § 140 tr. z. 

Nebyl proto vytýkaným .postupem porotního ~boru soudního pom;;en ..•. 
předpis § 32.0 tr. ř. a není tudíž uplatňovaný zmatek podle § 
rL ř. ani v tomto směru opodsta,tněn. 

. Napada'jle výrok o trestu, domáhá se .obžalovaný B., aby uložený 
mu trest doživotní'ho těžkého žaláře, zostřeného v den spáchámí trest
ného činu temnou komůrkou, byl snížen na trest dočasného žaJláře, a 
to na nejnižší, z<'<konem přípustnou míru, ježto podle jeho názoru vzhle
dem k tom[;, že ohžalovaný je zanedbané výchovy, že čin spáchal pouze 
ze strachu a v prudkém hnutí mysli vzniklém z obyčejného citu lidského 
a ž·e nejednal s úmyslnou přípravou, jsou zde twk záva'žné okolnosti 
polehčující, že odůvodňovaly použití § I zákona čís. 91/1934 Sb. z. a n.· 

Výtkou, že nebyl·o použito § 1 cit. zákona, a·č podle názoru obža-· . 
lovaněho byly dány podmínky pro jeho použi'Íí, je uplatňován ve sku
teónosti důvod zmatečnosti podlle § 4 z<'<k. Čí,s. 91/1934 Sb. z. a n., ježto 
nesprávné posoU'Z·ení této ofázky je 'Ohroženo zvláštním důvodem zma
tečnosti podle cit. místa zákona. Dlužno proto tyto výtky ob-žalovaného 
pokládati za zmateční stížnost, i když jsou uplatňovámy jako odvolání,' 
neboť podle ustálené judikatury pouhé nesprávné označení. opravného 
prostředku· nemůže býti obžalov"nému na úi'mu. 

Rozsudkový výrok o. tr·estu, jenž byl ohža'lovanému B. uložen, je 
sice p(}nékud nejasný v tom ohledu, že hy mohly vz'ejíti pochybn(}sti' 
o tom, na základě kterých ll'stanovení záJkona byl obžalovanému uložen 
mí-sto trestu smrti pouze trest na 'Svobodě, avšak srovnáním roz sudko-

_ čis. 6040- 459 

o • dok' mi možno dospěti k závěru, že ~o-
vvroku s duvody 1 ozsu o~y, . § 50 tr. z. a se zre-
, " '1 tk a z"klade ustanovem 

sbor soudní UClnt a n. ,., názoru že p'Odle § 265 tr. ř. 
na § 265 tl'. ř., vycházeje zrejme z 'e obŽalov"ný v době vyne

smrti nelze uložiti vzhl,edem \~~:u;r~stu těž!kého žaláře v trvání 
tohoto rozsudku byl pz ve ~y . k'ho soudu v T. jako soudu po-

let, uloženého mu ;rozsudkem rals, :stné 6ny spáchané po trestném 
. ze dne 16. borezna 1~37 P;o tl' .' elku Ustanovení § 1 zákona 
j'soudm předmětem nafl'kanebhO rOZSdll'n' . n' e' použil i kdyŽ se v roz-

, b orotní s ,ar sou i I ' ., .' 
I 91/1934 S . z. a .n., P, . t b ,I měřen se zřetelem na Cltovane 

suclkovém, vý!oku uva~l, ť z~ ~l;:ode~h 0-s10vně lIvádí, že nejsou v př~
. ústanovem zakona, ne o .' 'b dllvodňovaly použití § I Cl!. za
vale polehčující okolnostl, ktere y o 
kona. . '. . kého vycházel porotní sbor 

Právní výklad ustanovem § 50 tr. z·o. zadPou vyslovenou> v rozhodnutí 
.' . . ny' a v rozpOru. se zaS ." " . d 

soudnl, je nesprav
kd 

. "ď O'UI" ,;Ialk.o. soud zrušovacl, uchy.hv .se o 
Sb .. le nelv'yssl s "J o d'l' d Č. 2429 . n. s., ,.' rozhodl a ohšírné oduvo Dl, ze o -

stanoviska předcho,zl jud~.katťry, 'h rozsudkem, jenž předcházel od
pyká.ní trestu na sv.obo·d:: u oze,n~ ~. řed oním prvým rozsudkem 
sÓlIzení pro hrdel~l zIO,cJll: spac an~lup § 5.0 tr. z. a není na závadu 
(§ 265 tr. ř.), nelil zostrezn~m ,:e, smy;IOvi( nejvyšší sond, že v twkovém 
odsouzení k trestu smrtJ. aroven v, 265 tr ř 
ří.padě nehe použíti ani ustanovem § .' .' . § 265 tr. ř. po-. 

p , . k ustanovem § 5.0 tr. z. a 
Tento nesprávny. a za on v. I"" soudem měl za násled,ek, 
..' . d't lsta z~kona na ezaClm ,§ 136 

rušu:pCl vykla Cl. m,' . ,. .1 žení trestu smrtí uvedeneho v 
že porotuí sbor SOU?llJ, pov'3Zu]e l~lo~d k v'měře trestu nejblíže v úvahu 
tr.z. za nepřípuSŤl;e a bera za z t . t d.o.tvotního těžkého žaláře, ne-

Přicházejíd trestnl s.azbu,. a ts, res . § 1 zákona čí-s. 91/1934 
t d o d pounŤl ustanovem . 

mohl ji.ž z toho o UVO, LI': . 'd okl'Má že by jinak podle za-
Sb. z. "n., kteréžto místo zako:na ~pre ľPzitkona' čís. 91/1934 Sb. z .. a n. 
ko' na bylo uložiti trest smrll. lehkOz. § t' ve"e.n.e·ho v zá,koně nejen 

,,' 't trestu smr 1·1I u 
ditvá soudu právo ~,~OZlt,l n: 'S Od č'.· trest v nejnižší výměře těžkéhO 
doživotní tě~ký žala::, ny~rz I "I? as% tr. z. a § 265 tr. ř., jichž,: sou
žaláře 15letcho, kdezto pn pouzlh§ "\ nelze místo trestusmrll trest 

.. dO 'orotní sbor soudm pOlUZl , "'t' g zen&m pnpa:,p, ," 'vahu. tu řicMzejíd ještě snm 1 - ar . 
doživotního tezk-eho zalare v u I P d'eny' m nesprávny'm po,s/upem 

d t \ ' sta a se uve ' . t' 
zn.ění § 338 2. o ·S .r. r. -, . . I dek nemÚ'žnost zkouma 1 
. ' l'h kt ry' ma za nas oe . 

P'Orotního shoru soem o, ... e."t· § 1 zákona čís. 91/1934 
. d' dmmky pm pOUZl 1 . "t' 

otáz,ku, zda JSou, an~ po 'I '. Bylo proto 20mateční sŤlznús 1 

Sb. z. a n., zřej;mě ú]·~~ obza~ova~~~~. vyho,věti a rozsudek ve vy-
obžalovaného, napadapcl ~y;o 0,,1' obžalovanému vvměřiti trest 
roku o trestu jako zmatecny zruSl I a -

nový. - - - -, . . cl 'sou okolnosti polehčující j"k zá-
Podle názoru zrusovaclho SQ.~' II ]b 'j' d.le § 136 tr. z. uznati, byl 

ť ktery by 'Y.a po 1 
važné, že by t::~st .smr :' ~a t d" sp' lněny podmínky pro použítí § . 
nepřiměř,ene pnsny a ze JSou II lZ 
úko.na čís. 91/1934 Sb. z. a n. 
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. H,ledíc k tomu bylo nyní kd' ", . 
ny:brz o tresní sa-zbu těžkého' ža'l!:z JIZ n~j(~e o absolutní trest 
hlednoutí k u'stanovení ~ 265, r: v !rva':l 15 let az do doží"nt; 
této trestní sazby J'e pO'J·mo. ' tr. Ir., }reba-ze překroče,ní. horní 
"b d' ' ve vy oucen.o (sro St· u er le Verhangun O' der Tod vn. emer, Das 
Bylo tudíž pod'le § 265 tl' ř _ e:,shtlr3'dfe , P;a.ger Archiv 1934 .. str 
10 ' . . pne 'fl.oUtl I k trestO I' ' . 

vane-mu po Spáehální S.Ouzeného č', ' . um II ozeným 
v trvání 6 měsíců uložo ' InU, to Je k trestu těžkého 
27 ' ., '\.-nemu rozsudlkem kraj' k'h 

. pr.osince 1930 k trestu' t' 'k 'h ,'" . s e o- sauodu v P. ze 
dk ' ez~ e IQ zalare v tr ' , 10 rozsu u téhož SOudu ze d 6 I' vanl měsíců 

t ", ne . Istopaclu 1931 k t t 
v rvam 2 mesíců podle rozsuclk -k " ,res u tuhého 
k trestu luhéh " , u o- resmho soudu v P ze 4 ". 
v P. z 5. liedn~ v~9z3e3m vk ttrvant! It:'2ě~íce pocll!' mzslIdk~ okre~~:h~a 

, ms oU ezkeho 'al" , , 
rozsudlm krajského soud T ,z are v trvam 8 měsíců 
žaláře v trv<ÍJní 5 měsíců II v . z 29. července 1933, k trestu- _ 
since 1933 a k tre'slu te'žkP?hdle,rol~~uclkul kra]slkého soudu v P z II 

, '- - - e- o za- are v t "7 '. 
skeho soudu v T. ze 16 b' 193 rvanl let podle rozsu'dku 
.. I" . rezna 7 a byl ml" 
za are v trvání dvaoeti let t'" . u u ozen Ir·est Tez'ké,hé 

J zús T'(~:nYJ ~Iak uvedeno. .-

čís. 604t. 

Sborový SOUd druhé st.olice • , ", 
pauští a že se řízeni zasíaVU'e ~ l\1u~e. usnesli, ze se obžalOba 
vodů uvedených v § 213, od~ J~~rh za to, že je tu některý z 

Ani zákon na obranu státu ( 'k " . 
váděcí nařízení k němu (vlád Zl! ',;IS. 131/1.936 Sb. z. a n.), ani 
nový důvod zastaveni trestnih.o~~;:r 196/1936 Sb. z. a n.) IlelltarlovL 

Pro SOUdy pl ť . 
§5 zák.ona .o ob~i~ utu,st~;:~i prve

t
' a třet! ~ěty druhého Odllta"ce 

IV I us anovenl leh.o druh' "ty 
P.ostup SOUdu, mohly-Ii b b T .,,'. e ve • 

mají zůstati utajeny v Zájl\1/0b~~;re~n:u~ rtzemm d.otčeny věci, které 

(Rozh. ze dne 16 II'st A 
. - Opauu 1937, Zm I 900;37.) 

NeJ'vyš" 
" ,~I S o 'll< d uznal ja.ko Soud z' , '. " 

o z?,atecnl sltzn-osti generální prokuratur k ruSOV~CI. po ustmm hc-eni 
sem vrchního soudu jímž bl- I -. Y ,zaChovam zákona da usne
žalobce M. proti A. :pr 'č~- o vys oveno, ' ze se obžaloba soukromého 
" , o pre ln podle" 97 pat 'k " , 
nze-ll! zastavuje, takto prá'Vem l: ~ • za: . nepnp-ousU a že se 

. ~snesel1im vrChního s'0udu ze dn ' , .. 
llHlkam, obviněného A. proti ob' I' e ll,' cervna 1937, JImž bylo k ná-
M d" , za.ova.omu SpISU so k ' , ., P, o anemu na ně'ho pro p' " _ d , Ul romeho žalobce 
ze Se obža,loba ne-přinou"stí' re~~n P? le §,97 pat. zák., u'znáno právem' 

't' I. I a nZeJH se zastavu' bl' 
v ustanovení 1. odstavce § 213 t • je, y porušen zákon 

r. r. a v usta.noveních 2. o.dstavce § 5 
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ze dne 13. května 1936, čis. 131 Sb. z. a n., (o .obraně státu), a 
. odst. § 2 vli>d. nař. ze cln-e 3. července 19.36, čís. 196 Sb. z. a n., vy

podle § 197 zák. o obmně státu k provedení § 5 tohoto zákona. 

Důvody: 

podle spisů kraj ského so-udu podal soukromý žalobce M., výrobce 
masek, dne 4. února 1937 u jmenovaného s.oudu návrh ln 

· .• ".vedel"r- přípmvmého vyšetřování proti odpověclným fUil1\kcionářůmHrmy 
a spol. a zeiména proti majiteli- této firmy A. pro př-ečin podle § 97 

pat. zák. Podle tvrzení soukromého žalobce porušili obvinění jeho právo 
patentové tim, že p'0užívali při tovární výrobě plynových masek, jíž se 
Hrma A. a spol. zabývá, ke zkoušení těsnosti masek vědomě v podstatě 
stejného zařizení, jakého použiviÍ a jaké má patentováno soukromý ža-. 
lobce. Za přípravného vyšetřování, zavedeného usnesením vyšetřujícího 
soucl ce, byli vyslechnuti četní svědci a obviněný A. Tento do·znal, že zná 
patentované zařízení soukromého žalobce (upí,nač k přístroji na zkoušení 
plynových masek), tvrdil vš~k, že zařizení, jehož se použfvá v tovirně 
firmy A. a spol. ke z.koušení těsnosti masek, nezasahuje do patentového 
práva soukromého žaloboe, a dodal k tomu, že mu není možno podati 
popis zařízeni jeho firmou pou'ŽÍ'va,ného a před·ložiti p,říslušné nwkresy, 
pmtoie prý podnik jeho, firmy je pocl vojenským dozorem a protože 
prý ministerstvo národní obrany jeho žádolst zoe dne 28. února 1937 
o po-volení k výpovědi '0 tomto zařízení dosud nevyřídi,lo. 

Po s!končení ,přípravného vyšetřo'váni padal soukromý žalohce cine 
7. května 1937 včas u krajského soudu spis obža,lovací proti A. pro 
zminén Ý přečin. 

Proti tomu,to spisu obžalovacImu podal obviněný A. dne 22. ,května 
1937 včas l]~mitky, jimiž Il.liplamaval: 1. že isou tu okolnosti, pro které 
stihání skutku je vyloučeno, a že schází podle zákana potř-ebné svolení 
ke stíháni a 2, že tu neni dostatečných dúvodů, z nichž hy mohl býti 
považován za pod1ezř.elého ze zaž"I'O-va,ného sku·tku. Na odůvod,něni ná
mitek pod 1. u'vedených dovolával se především výměnl ministerstva 
nModníobr"ny ze dne 7. května 1937, jejž cine 13. května 1937 v opise 
krajskémusaudlI předloži·1 a jenž zněl takto: »Ministerstvo národní 
obrany nemli·že vyhověti Vaší žád.osti z 28. února 1937, poněvadž by 
veclením všech dlikazů pro odmín-uti blaby a volností vY'P0vídati při 
výsl,echu, byly zveřejněny oko,lnosti, které majf zůstati utajeny.« Dále 
se clovo,l<ÍJval ustanoven. § 18 zák ze dne 13. :května 1936, čÍs. 131 Sb. 
z. a n., o obraně stMu, tvrdě, že ze zmín,ěného výměru vyplývá, že 
podnik firmy A. a spoL je podnikem dMežitým pr-o ,obranu státu, pak 
odstavců 3 a 4 § 24 téhož zákona o povinnostech podni'ků dmežitých 
pro obranu státu tvrdě zejména" že je jako majitel podniku dŮlliCžitého 
pro obran,u s.tatu povinen zachov<ivati veškeré skutečnosti týkající se 
tohoto podniku v zájmu obrany státu v ta\l1ostí, a kanečně Ulsta.noveni 
2. odstavce § 5 tbhož zákona o šetření zájmů obrany státu pti vyko-
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náv~ní úřední pravomoci a ustanovení 1 odstavce . 
ze.n! ze ,dne 3. července 1936, Č. 196 Sb.;' a ' §, 2 , vl~d"~ho 
statu p~l vykoná1vání úředl" -. fl., o setrem zajmu 

m plavomocl Pokud J'd ,. 
uvedenou, odůvodňoval J'i obviněn' t " , e o nan!ltku 

r v Y vrzemrn ze z četných 0"",",'-
f;aiv~l:~;o v;~:tř~~án~ p~tvrdil pouze jeden ~bsah trestního . 

V h' vr losa trestnlho oznámení jen částečně UU1anlen 
. ,rc ni soud rozhodl usnesením ze dne II čer " 

n!llkach, že se obžaloba nepřipouští a řl'ze" vna 1937 o techto 
toto s' h d ' ni se zastavuj e a odů"od ve roz o lnutí takto: »Podle přípisu '. t .' 
ze dne 7. kv'ětna 1937 byly bdi' d :nlms ers!va narodní 
a vollností V}1po'vídati při výsle~h~e en:m ,ukam pro odmítnutí 
st~ti utajeny. Nerozhodno je při ;or:ve~:~7ieny ~kolnosti, ,kte,ré 
v zalobě medené. Jsou tu proto pOd~í~ky 'll vlro~k; ~ce?e pr," 
1936 a § 2, odst. 1 vl. nař, čís 196/1936' ,o s. " zak; ČIS. 1 
pustiti. Útraty námitek Přisouz~ny nebyly a n~etlze tud:~ obzalobu 
z ohl'edů ", , Jez o se nzelll 

~a, :aJmy statu, tedly nikoli,v z důvodů procesuálních « 
T,restJ1i: rad ustanovujle v 1. odstavci § 213' M']" b . , 

dnuhe stohce za to' b' lb' . » a- I s orovy 
dených, má rozhOd'~o~~i o ~~ž~l;b~dporuje,"lnĚlkt,e~ý z,důvOdů dMe 
Tyto důvod 'sou' 1 " se ,nepnpousÍl a flzení se zd:;raV-uj 
n ' č' y J : . ze skutek, ktery se dá'vá obv1'Oěnému 
d: lll d!n,em tre~tnym náležejícím před soud' 2. že tu neni 

uva. u z llIlohz by ob . " hl b' .' ao.statečnÝI,n 
kového' skutku' 3 ' .vmeny ma. ytl považován za podezřelého z 

, . ze JSou tu okolnosh pro které k t k ' . 
trestným, nebo pro které stíhání k tk' ~ u e prestavá 
schází podle zákona potřebná Ž:d~ tU J\ vyl,:uceno;, konečně 4. 
oprávněné«. Z citovaného ust " s ,ne o pnvolem osoby k 
ods!. § 214 tr. ř. vysvítá ž ano\ enhl dtL r., v~ SPOJ"llI s ustanovením 
v, , , e 10Z o nutl ze se zaJaba '" , 
nzenl se zastavuje smí býti sb " nepnpoustí 
~~~ý~t.-li za to, že 'je tu některý ~r~~~~~ú ~~de~s~~~~t §S1~I~C~r.uřč.i'l1ěno 

Z citovaného odŮVOdněni ' .. , . 
žaloba nepřipouští a" , usneselll, ]lmz bylo rozhodnuto že se . .ď .• ' 
dO' flzem se zastavuje plyne však' h' , 

O' uvodňuje své rozhodnuti žádný' j'O d' , ze vrc m, 
vypoč!enýc~, že Se o tomto ustan~v:n~ ~~~o~av v~b~~stavcI § 213 ...•••. , 

;la5 O~~~~d~en~ téhOd rozhodnu~ se dovolává toho, že jsou tu . 

t 't' . za. ze ne 13. kvetna 1936 čís. 131 Sb z 
s a u, a § 2 .odst I vlád'h " " . . a n., o 
Sb. z a n ' r'l' Č· , n! o ~anzem ze dne 3. Července 19'36 čís 196 

• Oj pemz zduraznuJe v v" , • , 

zájmY,státu a nikoli z dŮVOdů prdce~~á~~í~~~em zastavuje z ohledů na 
Lec odstavec 2, § 5 zákona ze d 13 k ' 

a n., o obraně étátu, a odstavec 1 : ne, : ~etna ~936" čís. 131 Sb, z: 
vence 1936 čís 196 Sb ' § 2 vladmho nanze'lll ze dne 3, čerc. 
t ' ,. . a n" vydaneho podle § 197 ' k 

s atu k provedení § 5 tohoto záko .. v " za. o obraně 
svého rozhodnutí dovolává neob~a'lc~z se vrchm, sou~ na odúvodněni 
vrChního soudu ospravedJň~vala. Jas UJI ustanovem, Jez by rozhodnutí 

Odstavec 2 § 5 zák o ob 't't . 
před soudy, úřady a v~řejny,~f~: ~ II ustahnlovuJ~:. »Jes!liže by v řízeni 

gany ma y bylI dotceny věci, které 
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zůstati utajeny v zájmu obrany státu, je soud, úřad nebo orgán ří
provádějící povinen učiniti všechna v II o d n á o pat ř ,e n í, aby 

. ty zůstaly zachovány v tajnosti. Za tím útelem se mů.že ú ř a cl 
o v e ř e j n Ý o r g á n říz e n i pro vád ě j í c í v mezich ne

'.'.hvtriOstl odchýliti od platných předpisel řízení se týkajících; to platí 
případech, kdy je toho v zájmu obrany státu naléhavě třeba. 
opřená výslovně o ustanovení věty prvé, není třeba odůvod-

asného znění tohoto odstavce § 5 zák. o obraně státu platí 
;us.tarloveni věty prvé a třetí tohoto odstavce nejen pro úřady a veřejné 

i pro soudy, kdežto ustanovení věty druhé o přípustnosti 
se od platných předpisů řízení se týkajících platí pouze pro 

a veřejné orgány, nikoli tedy i pro soudy. (Důvodová zpráva 
vládního návrhu zákona o obraně státu; Vorel, Komentář k zákonu 

státu, str. 13 a 14; Steiner, Der strafrechtliche Oehalt des 
v seš. 4 » }uristenzeitung liir das Gebiet der 

Republik« z r. 1937, str. 85). 
Vhodnými opatřeními, jež mají býti podle předpisu tohoto odstavce 

§ 5 zák. o obraně státu za předpokladu v prvé větě tohoto odstavce uve
deného soudem, úřadem nebo veřejným orgánem učíněna za účelem tam 
naznačeným, rozumí zákon podle jasného znění a smyslu prvé věty ci
tovaného odstavce opatření, jichž je třeba, aby v říz e n í soudem, úřa
dem nebo veřejným orgánem pro vád ě n é m, zůstaly zachovány 
v tajnosti věci, které mají zůstati utajeny v zájmu obrany státu, tedy 
opatření, jež je za uvedeným-účelem učiniti v p r ů běh u řízení prová
děného soudem, úřadem nebo veřejným orgánem, že má býti řízeni 
soudem, úřadem nebo veřejným orgánem prováděné zastaveno, jakmile 
vyjde najevo, že by v něm mohly býti jakkoli dotčeny věci, které mají 
zůstati utajeny v zájmu obra"y státu, citovaný odstavec § 5 zákona 
o obraně státu neustanovuje. Správnosti tohoto výkladu nasvědčuje 
zase znění důvodové zprávy k § 5, od'st. 2: zákona o obraně státu, pokud 
se tam s poukazem na zvláštní předpisy § 7, ods!. 1 zákona o vyvlast
něni k účelům obrany státu c·. 63/19'3" Sb. z, a n. a § 21 zákona 
o ochraně a obraně - - proti leteckým útokům č. 82/1935 Sb. z. a n. 
praví, že druhý odstavec § 5 osnovy zákona o obraně státu obsahuje 
všeobecná lIstanovenío tom, jak zabezpečit v řízení před soudy, úřady 
a veřejnými orgány utajení věcí, jež v zájmu obrany státu třeba za
chovat v tajnosti. Odůvodňuje-li tedy vrchní soud své rozhodnutí tím, 
že jsou tu dány podmínky 2. odstavce § 5 zák. o obraně státu, odůvod
!luje své rozhodnuti skutečností, jež je nikterak neospravedlňuje. 

Dovolává-li se pak vrchní soud na odůvodnění svého rozhodnutí 
též odstavce 1 § 2 uvedeného vládního nařízení, činí tak rovněž neprá
vem; neboť tento odstavec vládního nařízení ustanovuje pouze: »Jak
mi],e, soudy, úřady nebo jiné veřejné orgány ve vykonávání své pravo
moci jakkoli zjistí, ať z vlastního popudu nebo na upozorněni jiného 
úřadu (orgánu), strany nebo jiného účastníka řízení, zejména pak na 
upozornění některého vojenského velitelství (úřadu, orgánu), že by 
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mohly býti dotčeny zájmy obran t' " . 
zařídí neprodlenč,' čeho podle § ~ s ~~u, k nllTIl jSO~ po.vinny 
ustanovuje tedy ani citovaný odst za o~a ~? obrane statuj Ireno"" 
veřejným olgánem prováděné má ~~t~C, z~ nzent soudem, úřadem 
že br v něm mohly býti JakkolI do~e zas ,aveno, ~yjde~li ~ něm 
v zajmu obranv státu kdy't' . § nJ: vecl, ktele map zustati 
t d . .J J Z e a!11 5 zakona o ob, v t' 
e y all1 v odstavci 1 a 3 takov' , d . lane s atu sam 

Neshledal_Jr vrchní s~ud v 10 pre pl,S. neo_bsahuje. 
podle §§ 211 nebo 212 t' mto pnpade .podkladu plO 
. h r. r. a neshledal II jak 't' je o rozhodnutí že obžalobě od . , - '. VySVl a z 
§ 213 t' , , , porUje nektery z důvodů 
zákona lp;d iP~cte4ných, dZejl~léna některý z důvodů V tomt~ V~'OCdVCl 

. ,a Uve enych jichž se ob . , . 
protI spisu obžalovacímu dovolá ' v1l1eny ve svých UdInI'r.;, 

b
ro.zhodnouti, že se obžaloba přip~~itim~I/~~I.e L odstavce § 214 

yvalo, aby J' a k o s o u d r'" . a ezaClm soudu bylo by 
, h lzenl pro 'j-" 

V sec II a o pat ř e Jl í, ab věci k' 'ov a c. e J 1 C í II Č i 
obrany státu zůstaly V řizení y h '. tere m,,1' zustatr utajeny v . 

O ' .' zac ovany v tajnosŤi. 
patrem tohoto rázu uvádi "kl d 

z. a n. Dále bylo by b 'valo
L 

pn ~ m? § 1 vl. nař. č. 195/1936 
dle předpisu § 5 odst I záko~a nal~aCll11 soudu, aby si počínal 
a po případě i p~dle § 25 odst a 50 t~ť~néstátu, platícího i pro 
soudni úkony, pokud by bl' de oz, zako~a, platícího rovněž i 
ného ustanovení. y y opo statneny predpoklady posléz 

Rozhodl-Ii tedy vrchní so j • 
poušti a řizení se zastavuje ~ s:~~ du~ne_sením, že se obžaloba 
z důvodů v I. odst. § 213 tr ' n s e ~ " ze obžalobě odporuje 
:oe. dn~ 13. kvěna 1936, čís. 1'3~' ~;e~e~yc.J, a ač odsta~ec 2 § 5 zalKorla 
vladnrho nařízení ze dne 3 'e,' n., o .. obraně statu, a odst. 

~al ~~~~~dn§ění svého, rozh~~n~~7~c;v~(lv~, c~~'v~ 9~Ů;~d z':r~ n., 
. 213 tr. r. uvedene nestanoví "I p o Ol~~~)~~~~.~ •• zakon, a to v ustanovení 1 d t § 2 _ ' ,porusl svým r' 

§ 5 cit. zák. 'O obraně stát~ °a ~d t /3 tl. L a V ~st~noveních 
proto zmateční stížnosti k zach ~'.' ~, 2 CIt. vladulho nařízení. 
s\alo. Ovanl zaKona vyhověti a uznati jal,!. 

c:. ~ 

čís. 0042. 

Jednal-li někdo instinktivn' 
lze mu přičítati (§ 335 tr ; ,ve ,stavu Po~hopitelného překvapeni ne
svého prudkého pohybu .• z '" ze neuvazovalo možných následclch 

(Rozh. ze dne 15. listopadu 1937, Zm II 479/37.) 

Srov. rozh. čís. 4633 Sb. n. s. tr. 

Ne j vy Š š í s o u d jako so d ' . 
obžalovaného A. do rOzsudku ~ ~r~:~vaCl vyhověl zmateční stížnosti 
uznán vinným přestupkem proti ~~~s eč 'O ťO~.du, jímž byl stěžovatel 

p nos 1 Zlvota p'Údle § 335 tr. z:, 
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napadený rozsudek jako zmatečný a zprostil obžalovaného A. po
§ 259, Č. 2 tr. ř. obžaloby, že dne 14. října 1936 v O. proti N. ne 
v tom úmyslu, aby ho usmrtil, ale přece v jiném obmyslu nepřátel

bodnuv ho dlátem do stehna levé nohy, takovým způsobem jed
mu z toho vzešlo přerušení zdraví a Thezpůsobilost k povolání 

,,'vaiici alespoň třicet dní, a že se tím prý dopustil zločinu těžkého po-
škození na těle podle §§ 152, 155 b) tr. z . 

Z důvodů: 
- --", I 

Zmatečni stížnosti, dovolávající se číselně důvodů zmatečnosti podle 
č. 3, 4, 5, 9 (zřejmě písm. a) a 10 tr. ř., nelze upříti oprávnění, 
rozsudek prvé stolice potírá s hlediska zmatku § 281, č. 9 a) 

. ř. 
Ze zjištění napadeného rozsudku vysvítá, že obžalovaný pracoval 

dne 14. října 1936 v tovMně 1(. v O. jako modelář na soustruhu, že N., 
pracující v téže továrně, přistoupil náhle k obžalovanému a vrazil ra
menem do něho, takže obžalovanému vyjelo dláto z modelu a z modelu 
se odštípl k'Úusek dř,eva, že obžalovaného to rozčililo a že chtěl proto 
N-a kopnouti, že N. stáhl poté obžalovanému čepici do obličeje, že se 
obžalovaný nyní otočil, aby si zase upravil čepici, a že při tom zasahl 
N-a dlátem, jímž stále pracuje a jež měl také v tomto okamžiku v ruce, 
takže N. byl na levém stehně těžce poraněn. 

Rozsudek připouští dále možnost, že k úrazu došlo tím, že se obža
lovaný v uvedeném okamžiku r y chl e, poklid se týče p rud c e otočil, 
ab y ne při šel kúr a z u, při čemž zasáhl N-a dlátem. Při tom na
vazuje napadený rozsudek zřejmě na obhajobu obžalovaného, že jeh'Ú 
práce byla nebezpečná, Že byl stáhnutím čepice, již nosí na ochranu 
proti dřevěným třískám od stroje odletujícim, náhle překvapen a že se 
proto rychle otočil, »aby si dal čepici zase zpět«. 

Hledíc k výpovědím slyšených svědků a k posudku znalce - lékaře, 
podle něhož by obžalovaný při úmyslném vedení rány byl zasáhl N-a 
s největší pravděpodobností na daleka vyšší části těla, vylučuje nalé
zací soud, že obžalovaný jednal úmyslně (třebas jen Ir nepřátelském 
úmyslu po rozumu § 152 tr. z.j, má však vzhledem k seznání znalce, že 
mechanismus vzniku rány ukazuje prý na trestný čin ve smyslu § 335 
tr. z., za to, že obžalovaný poranil N-a z Thedbalosti, pročež uznává ob
žalovaného vinným ve smeru přestupku podle § 335 tr. z. 

Nehledíc k nesměrodatnému právnimu názoru uvedeného znalce, 
uvádí napadený rozsudek po této stránce toliko, že uvedená obhajoba 
obžalovaného, že zranil N-a zcela náhodně, když se prudce otočil, a!by 
zv,edl čepici N-em mu do obličeje staženou, nemůže prý ho úplně zba
viti viny, nýbrž obžalovaný jako zkušený dělník musel prý i v takovéro 
okamžiku, když věděl, že drží v ruce ostré dláto, dbáti oné opatrnosti, 
které se při práci vyžaduje. 

Rozsudek je zřejmě na omylu. Především tu nejde o nezachování 
potřebné pozornosti a péče při prácí. Z rozsudkových zjištění plyne na-

Trestnl rozhodnuti XIX. 30 
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opak, že obžalovan bl" ~ . 
mu N. stáhl čepIcí ~Io ~br:1 nebe~pecn~ prácí náhle nfol,." 
pracovního úkonu kd b Iceje a z; k urazu došlo 
jednal s patříčno; !'Ozev hY bylo ovsem na obžalovaném nO'za,jo1IaH 
n ~ , . a ou a opatrností 'b ~" r 

ene sItuací následkem ~ k ' ny rz pn tOm kdy~ 
Aby tu byla nevědomá lfer;b:i:ts~ni provedl zř~jmě instinktiv~i Ve 
musel by býti oSpravedl ~ . ~ , jlZ napadeny rozsudek r,tedlpol,l;\ 
j. ed . . nen zaver že si obžalo' " 

na?1 ?euvědomil z nedostatku' o' , ,~vanL nebezpečnost 
~~~Talne myslící,,~ chápajícl človt& ~~~~:df"c~ jlZ má pOužití 
~ nostem, a jejlZ použití mu b I ~,m pOvaze CInu a 
s~yníh? stavu (viz rozh. č. 3622 I6~31~~;ne podle )e~? tělesného a 
pnpade na tom zda obžalov', b . n. s.). ZaleZl tedy v SO'17o"' 

V tom, že se s dlátem . any ne ezpečnost svého činu zale?p;;"" 
N hl v I Uce Iychle a prudce t "I 

., mo nahlížeti podle svých I'" o OCl, ačkoliv za 
§ 335 tr. z. výslovně ouka u' zvastmch poměrů, k nimž ustarlnvo 
podle nichž byl obžafova ,z je. ~ tu je hledlc ke zjištěným 
stáhl čepicI do Obličej' e nYbz.allnestn~n n~bezpečnou prací N"nUUlOster 
Pu 'I't' ~ a o za ovany se mSť-"t' ~ ,. 

S I I, ze jednal pod ]' h"" Ivne prudce 
stavu nelze mu příčítar Iv;m Pochopitelného překvapení ve ktf"p,~"i 
prudkého pohybu. I, ze neuvazoval o možných ná~ledcích 

ScMzí-li takto subjektivní stránk' , ' 

j~;~ ~~~~e~~i Z;'tA~~~:su~:~e stižen z;:~~~O~~cÍI~d§t~~, Pb~~ufk~ , 
ostatními vývody zmate~ní s~žn~~itt~Ujt .AnIž bylo třeba Ob[ra{i' 
IOz~udek zrušiti jako zmatečn' a s' "y o jl prot.:: vyhověti, 
sene ve směru §§ 152 15 Y tězova tele obzaloby na 
úplně ' ,5 b) tr. z. podle § 259 Č 2 t' ~ . ,. t. r. znm..~,,' 
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Přetíná-Ii silnice trať s 'hr' ~ , 
bllu pamatovati i na možno~~C ~ anenym přejezdem, musí řidIč autorno-'. 
pov,inen zmírniti před ř~'ezd~ ze tJ? _t:at~ I??iede právě vlak. Je 
VOZIdlo a přesvědčiti fe ~hodn n,t pnm~rene J1Zdu, po připadě i zru.t'W'iti 
omlouvá ho, že pro hluk auto=b'lzPUSOb~ zda nepřijíždí vlak' 

, I U neslysel vystražné pískání viruru. 

(Rozh. ze dne 16. listopadu 1937, Zm II 485/37.) 
NeJ'v ,_o _ '! s S I S o II d jako soud ztu" , . ' 

obzalovaneho do rozsudku kra'ského sovacl" zam1tl zmateční stížnost 
vmným přečinem proti bezpečnhsr " S~l1du, JImž byl stěžovatel uznán 

I ZlVO a podle §§ 3305, 337 tr. zák. ' 
Z dťivOdů: ' 

_ Zmateční stížnosti dovola'v " , o o c 5 a _. , ' aJ,cl se duvodu zm t č . 
. zreJm~mpoukazem il podle č 9) _ a e ~?sÍ! podle § 281, 
~apadeny rozsudek ředně n ., a t. ,r.'. n,:lze pnznati úspěch. , 

nost1, vytčenými. Okolngst že n~tkrIPldf~rmalntm1 vadami zmateční stíž-
nepon j" D' ,a a m auto vyvi I hl 

1 JI. ochazí Ovšem ke "-t- 'že _ nu o uk, rozsudek 
, zJls em, obzalovaný byl by býval s to, 
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výstražné znamení vlaku, byť oslabeně, zaslechl, kdyby si byLuvě
., možnost, že po trati, vedoucí rovnobě'žně, se "silnicí, jede, vlak, 

tedy byl svou pozornost soustředil na toto nebezpeČí..Zmíněné zjiš
rozsudku není neodůvodněnou domněnkou, jak stěžovatel pod zor,· 
úhlem zmatku nedostatku důvodu namitá, neboť fO'zsudek odů

vodňuje zjištění to poukazem k delšímu trvání a pronikavosti výstraž-
ného znamení (zapísknutí). , 

Je bez významu, že se rozsudek nezabývá udáním svědka M., že ani 
. neslyšel zmíněné výstražné znamení, neboť tento svěde,k ",ebyl, jak 

bylo u obžalovaného, povinen, aby svou ,pozornost soustředil na 
f'n,eb,~zpeči blížícího se vlaku. Ostatně je tato domnělá, neúplnost roz

bez významu již proto, že by obžalovaného po strá!,cehmotně
právní nezbavila viny ani ta okolnost, že výstražné znamení, skutečně 
nemohl zaslechnouti; neboť věděl-li obžalovaný podle nenapadeného 
zjištění rozsudku, že silnice, po které jel, přetíná trať nechráněným pře
jezdem, a byl-li tam nad to přehled z.načně ztížen, bylo povinností ob
žalovaného, aby se tím či oním způsobem přesvědčil, zda nepřijíždí 
vlak, a aby tedy auto po případě za uvedeným účelem před přejezdem 
zastavil, jak rozsudek zcel", správně I'OzvML K tomu' byl oibžalovaný 
tím spíše povinen, poukazuje-li zmateční· stížnost na to,že obžalovaný, 
řídě auto na jeho pravé straně a maje vedle sebe ještě dvě osohy, neměl 
rozhled na trať. Tím padají vývody 'zmateční stížn,osti o tOlp, že nesměl 
za jízdy otevříti dvířka a dívati se jimi na stranu. Při tomto stavl! věci 
netřeba se aní zabývati oněmi vývody zmateční stjžnosti, které jsou vě
novány o,tázce rychlosti; neboť jádrem zavinění stěžovatelova je podle 
napadeného rozsudku jeho neopatrnost záležející v tom, že přejížděl 
trať, aniž se patřičně přesvěd~i1, zda nepřijíždí vlak, ačkoli mu to bylo 
podle toho, co řečeno, lehce možno a ačkoli musel počítati s možností, 
že jede právě po trati vlak, a to i tehda, když výstražné znamelní vlaku 
nezaslechl. Poukazuje-Ii stěžovatel na hluk náklad.ního auta, musela ho 
právě tato okolno'st pobádati ke zvýšené pOZDíM'"ti; muselť přece po
čítati s tím, co na svou obhajobu namítá, že ťQtiž písk~ni vlaku pře
slechl důsledkem hluku autem způsobei1ého. Ostatně. př,éhlíží zi:natečnÍ 
stížnost úplně, že obžalovaný byl i podle výslovného' předpisu § 106, 
odst. 4 vl. nař. č. 203/1935 Sb. Z. a n. povinen před železnič-ním pře
jezdem jízdu přiměřeně zvolniti a je-li toho k za:bránění nehody --'- jako 
v souzeném případě - zapotřebí, vozidlo z a s t a v i ti.' 

Dospěl-Ii takto nalézaci soud správně k úsudku o zavinění obžalo
vaného, je s hlediska výroku o víně bez významu, zda k výsledku při
spěla i stěžovatelem tvrzená nedbalost řidiče a topiče vlaku: Bylo' proto 
zmateční stížnost jako neodůvodněnou podle § 288; odst. 1. tr.ř. za
mítnouti. 

čís. 6044. 

Pro otázku ceny zpronevěřené věci ve smyslu § 183 tf. zák. je roz
hodná skutečná cena v době, kdy s ni pachatel p(Otiprávně naložil, ni
koJi peníz, který na ni byl pachateli zapůjčen jako na zástavu. 

30' 
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Okolnost, že pachatel vydal zástavní lístek vlastníku věci, je 
zovati jen jako náhradu škody, i když to učinil dříve než bylo 
trestní oznámení. 

(Rozll. ze dne 17. listopadu 1937, Zm I 793/37.) 

Ne j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací vyhověl zmateční ",zn" .. , 
státního zastupitelství do rozsudku krajského soudu, jímž byl ObŽ'llov",n{, 
uznán vinným přestupkem zpronevěry podle §§ 183, 461 tr. z., 
padený rozsudek ve výroku o vině, jakož i ve výroku D úr'estu a ve vvm,·'o' 
S tím souvisících jako zmatečný a uznal obžalovaného vinným ZIO'Citlen 
zpronevěry podle § 183 tr. z., jehož se, dopustil tim, že si v únoru 
v P. přivlastil perský koberec v ceně vyšší než 2.000 Kč, nikoli 
přes 20.000 Kč, svěřený mu N-em. 

Z důvodů: 

Zmateční stížnost státního zastupitelství uplatňuje důvod 
nosti podle § 281, č. 9 a), správně Č. to tr ř., domáhajíc se toho, 
bylo vysloveno, že čin rozsudkem zjištěný je nikoli přestupkem zplronle~' 
věření 'Podle § 461 tr. z., nýbrž zločínem zpronevěření podle § tr. z .. ,' 

Zmateční stížnDsti nelze upříti oprávněnost. Rozsudek zjistil, že N. 
svěřil dne 23. února 1937 obžalovanému čtyři perské koberce k vy-' 
čištěni, že obžalovaný tři z nich vrátil, čtvrtý však v ceně 4.000 Kč až 
5.000 Kč z nedostatku peněz dne 28. února 1937 zastavil v Státním 
zástavním úřadě za 1.800 Kč, že dne 7. března 1937 vydal O-ovi pro N. 
zástavní lístek na tento kober,~c a 600 Kč na hotovosti a že N. koberec 
ze zastavárny vyplatil, složiv 1.800 Kč půjčky a 18 Kč úroků. 

Rozsudek vyslovil, že v jednání obžalovaného spočívá jak po ob
jektivní, tak i po subjektivní strállce skutková podstata zpronevěry, 
dochází však k právnímu názoru, že hodnotu zpronevěřeného koberce 
určuje v tomto případě částka, kterou poškozený musel "e svého vy;~a
ložiti, aby koberec získal zpět, totíž částka 1.218 Kč a že tedy čín ób
žalovaného tvoří skutkovou podstatu přestupku zpronevěření podle 
§§ 461, 183 tr. z. 

Ze zjiš.tění rozsudkových je nepochybně patrno, že obžalovaný svě
řenou věc si »přivlastnil«, neboť zastaviv koberec, osobil si a vykonal 
nad ním právo quasívlastnické, byť i zástavní lístek vydal několik dní 
po provedeném zastavení koberce prostřednictvím O. vlastníku koberce 
N. Není proto zapotřebí zabývati se otázkou, zdali si obžalovaný Iro
berec i »zadržel«. 

Názor rozsudku, že skutek obžalovaného je podřaditi pod předpis 
§ 461 tr. z., zakládá se na nesprávném výkladu zákona, neboť hodnotu 
věci svěřené nelze s hlediska § 183 tr. z. stanoviti podle užitku pacha~ 
telova, nýbrž podle hodnoty, již měl v době zpronevěření svěřený statek 
pro svěřitele. Tato hodnota byla podle zjištění rozsudku vyšší než 
2.000 Kč, nikoli však vyšší než 20.000 Kč a byla tedy vyšší než n,ej-
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. , 83 tr z rO kvalifikaci činu za zločín. 
. i zákoJlná mez st~no~ena. Si 1 ídehlského nejvyššího soudu ze dne 

rozhodnu!l l1yvaleho v' ozdě'ší 'udikaturou opuštěno; 
29. prosince 1906 (č. 3283 ~ld:,S.~~ ~l~~J z doby kozdějŠí důsledně se
'ak theorie, tak I nalezy n~JVyssl t' ku ceny zpronevěřené věci }e roz
lrvávaji nyni na ,ná.zoru, ze r:~m~t~Z v době, kdy pachatel s ní p,roti~ 
bodná jen skutecna. cena, P ".v' . "ako na zástavu a že vracem 
rávně naložil, nikoh .pelll~ pUlceny ;až n~ej stalo před tím, než trestní 

Pebo vydání zástavlllho hstku, 1 k Y . ko náhradu škody (Altmann 1., 
n 'I d' J't posuzova!l Jen 13 • . \ ' {)známelll by o po ano, ' . ? t. 38l dále nálezy nynějšlho Vll en-
str. 509, Herbst vyd. z ]. 188-'1~ li: 8,' a svazek V\., č. 142, pak rOZ
ského ~ejv~ššího sou~u, sv;:e~5i6 Sb.' n. s.). Aní rozhodnutí č. 3681 
110dnutl nejv. soudu c. 17 'j I" nevyslovuje přímo právlll nazor, 
Sb. n. s., jehož se rozs~l~ek l o~/6av~'d sb. nýbrž opakuje především 
uplatněný v rozhodnuU c. ,328 74 aV~570 Sb. n. s. 

. zásadu vyslovenou v rozh. c: 17 . k na němž se rozhodnutí za-
Uvažoval te~y sou,dklP~ve sto~~~n~k~~dle tres.tního zákona, který se 

kládá, nespravnym vy a e:n z , 
k němu nevztahuje (§ 281, c. 10 tr. r.). 
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. d t 3 zákona čís. 124/1924 Sb. z. a n. 

původcem ve smyslu § 1, o s. , nném ustanoreni uvedenou za 
je ten, kdo vyvinul ~innobstl v d~:;!o]'n~:oprávě v tom tiskopise, o který 
tim účelem, aby, zpr~v~ Y a 
v konkretním prtpade Jde.. .. ' časo is v němž byla pak 

Kdo sepsal urážl!v?U
tr 
zP::~~J~oi:O~:tor, ~I~-li zpráva bez je~~ 

uveřejněna, neodpovlda es ve. I, ]'iném časopise nebo dále rozsl-
vědomí a souhlasu dale uvereJnena v 

řována. , T odpovědnosti za zanedbání po-
Odpovědný redaktor ne~l zpros en I (ák čís 124/1924 Sb. z. a n. 

vinné pozomos!i po~!e § 4 tiskové :v~: a z nJ)' tím: že byl v době uve: 
ve znění vyhlasky C1S. 145/193,3 " námil li úřadu změnu v redakcI 
řejnění závadné zprávy na dovo ene, neoz - . 

(§ 11 tiskového zákona). omluvitelného omylu trestnost osoby 
Vylučuje-li důkaz p~avdy ,nebO, není trestný ani odpovědný red-

odpovědné za obsah zav~d~ zp!avy, 
aktor pro zanedbání povmne pece. 

!&...~. (Rozh. ze dne '9. listopadu 1937, Zm I 356/37.) 

, , . ako soud zrušovaCÍ zamítl zmateční stížnost 
N e j v y Š S 1 S o u d j k . k' ho soudu pokud čelíla proh 

soukromé žalobkyně ,do roz~udkU .. r~J~ě~a odle §' 259, Č. 2 tr. ř. ob
vy 'roku, jímž byla obzalovan~ A. zp~ s ,PI08/1933 Sb. z. a n. a § 1 

• 'č' odle § 1 2 a 3 zakona c. . " žaloby pro pre 111 p , . Na roti tomu vyhovel nCj-
zákona Č. 124!19'~4 (14~/19t33) Sbk· ~~: ~~lab:vně, pokud čelíla proti 
vyšší soud zmateclll shznos I sou r , 
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~t~o~i ~~~~i~YI ~~~~iosvaný,~. zproŠ,těn podle § 259, Č. 2 tr. ř. 
1924 (145/193'3)1 Sb z : ~yce P!DI pr,estupek pDdle § 4 zákona č 1 

I ~, 'J Zl USl rozsudek v tomto 'k . 
SOUl U první stolice aby J'i h ~. vyro U a vrátil 

. J V rozsa u zrusťl11 znovu projednal a m"hAA' 

Z důvodů: 

, P','kud stížnost S hlediska zmatk '9 ' ~ 
ze obzalovanou A. sluší' okláda . ~ c: a) ~ ~ 281 tr. 1'. 
zákona č. 124/1924 Sb P, tl za ]'UV?Ukylll clanku podle § 1 
třebas tak učinila pro č~~ fs n·Nikdyz članek napsala, aby vyšel' 
časopise dala informaci prPo »~I' p.«, a když uveřejněním jehD v 

I 'v zaza ovanou zprávu uv v • ..-ne ze stlznDsti přísvědčiti. er,e'Jnenou v »S. 

Padle třetíhD odstavce § 1 . k 
f~~m~dgnýCht dvo~ příp,a:ct~, ,kter~atuo~:p~ic~;;~: 9;~v~~~ :-. a n. je 
sep'sal pro ao'4a dy]urafzlwa zpráva. byla uveřejněna tiskem 1 

... , . . a 111 ormace v t k' . ~ , . ZDlrávu 
souhlasí s informaci. Z oužit' ch ~ o~e zprave použité, pokud 
dal, plyne, ž,e tu musí J~ti o y" vyrazu'bk~o~zp'ravu sepsal a ' '. 
k tomu ab 'b pdmou oso nI cmnost původce , y zprava yla uveřejněna' " 
ním případě jde. Mezi uveře' ~ . ,. v o,nom tIskopise! o nějž v ' ,', 
původce musí býti příčínn' Jne.~lm ~,:a~y v tDmto tIskopise a " 
33'52 Sb. n. s.). V tomlo ~ a JIm c tenr~ ~ztah ~ (srov. rOzh, č. 3 
za liůvOdkjničlanku uveře'nr:'K~lu je zaJlste~, ?b,zalovanou A. POll<ládatj 
vence 1936 včaso is" M J e eho P,Odl~ ~Jlstel1l rozsudku dne 21. 
svého doznání a zliště:í r~i~~~j;ZChazeJlclm ~ P., j:ejž obžalovaná 
není předmětem tOhotD trestníhoříf:~í tento C~SOpIS napsa!a, je.nž 
vodkynr zažalovanéhD' článku 'enž b nelze )t. v~ak povazovatr za pů
v časopise »5. 1.«, vycháze'ícíl;, Jv Č yl ~ve~eJnen dne 7: .. sr~na 1936 
napsal a vytísknouti dal NJ b ~ d" o. nemz rozsudek zJlsťuJ"" že jej 
obžalDvaná podle zjištění r~zS~~kve o,!,\ a souhlasu obžalované. Ježto 
byla uveřejněna v časopise »S I u zaza ovanou zI;r~vu v úmyslu, . 
smyslu zákona. Okolno.st že '. :,«, č~,esepsala, ~n,:,n~ J~ho 
pramenem, z něhož čer' al . ,leJ~ anek, uv:.reJneny v »M., .. :' 
zprávy, uveřejněné v »S f« N. tn~fDrmac~ pn sepisování' ..... . 
zákona, neboť i dáni i~fo'r~~~~apl~uJe pOjem dání infDrmace ve smlv,l .. 
mou osobní· činnost za cílem ab' Ja ,~~h?re ,:vedeno, předpokládá 
kDpi'se, o nějž v daném případ J .~raz~va zprava byla uveřej něna v tis
pro určitý časopis v němž tat~ Je.. en, kdD &eplše urážlivou zprávu 
trestně jako i'l1for~átor J'estl" zp;ava Je pak uveřejněna, neodpovídá . 

hl ,lze zprava ta byla pozd'" b . a sou asu činností někoho .. 'h _ . _ eJl ez jeho vě 
jinak rozšiřována. Schází ti:ne oOdl~vereJnena v časDpise jiném, nebo 
tr"S,tně relevantní činnost '1'0 ~.. . t.~~o, CD ~vede~o, v jeho osobě 
Jakyml jsou delikty uvededé ~§ 1 I~d~~d:ne ,~ze p':l dehktech dDlosních, 
pachatele trestně stíhatí. Podle ;i)zsuciko~~ ona.':,. !2~/1924 Sb. z. a n" 
lovaná A. vůbec v úvahu jak . f. ,ych zJlstenl nepřichází obža· 
zprávu uvefejněnDU v časopiseo »~ DrmatDrka, ': tD ani pro urážlivou 

. p.«, al1l v casoplse »S. 1.«, nýbrž 
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přicházi v úvahu jako pisatelka (půvDdce) urážlivé zprávy, a to jen, 
pokud tato byla otištěna v »M. p.«. Stanovisko zastávané zmateční stíž
ností, že, píše-Ii kdo pro tisk, musí nésti odpovědno.st za zprávy jím pro 
tisk sepsané, vedlD by v připadech podobných souzené věci k důsledku 
zákonodárcem jistě nechtěnému, že by původce urážlivé zprávy, zaslané 
určitému časopisu, pro jejíž uveřejnění v tomto časDpise nemůže již býti 
stíhán, na příklad pro objektivní promlčení nebo pro zánik stíhacího 
práva, mohl přece býti stíhán, kdyby někdo, na př. ze zlomyslnosti nebo 

. z touhy pomstíti se původci, otiskl po drahné době bez, j<eho vědomí 
a souhlasu nebo dokonce přes jeho zákaz onu urážlivou zprávu, přejav 
ji z onoho časopisu. Nalézací soud posoudil po právní stránce věc 
správně, když obžalovanou obžalDby zprostil pro nedostatek zjištění 
trestného činu po stránce objektivní, a proto zcela zbytečně se obíral 
též otázkou, zda se jí podařil důkaz pravdy, pokud se týče omluvitelného 
omylu. 

Naproti tomu nelze upříti oprávnění zmateční stížností soukromé ža
lobkyně, pokud napadá zmatkem podle č. 5, 9 a) a b) § 281 tr. ř, roz
sudek ve výroku, jímž byl obžalovaný B. zproštěn obžaloby pro pře
stupek podle § 4 zákDna č. 124/1924 (145/1933) Sb. z. a n. TDhDtO 
obžalDvaného zprošťuje rozsudek 'především na podkladě zjištění, že 
obžalovaoný byl v dDbě, kdy zažalovaný článek byl otištěn V časopíse 
»5. 1.«, jehDž byl odpovědným redaktorem, na dovolené, že o uveř,ej
nění článku nic nevěděl, že ho v té době v redakci zastupoval N., jenž 
byl též vydavatelem zmíněného časopisu, že N" maje mnoho jiné práce, 
opominul učiniti o změně v redakci úřadům předepsané hlášení a že tak 
rleučinil ani obžalovaný, ježto věděl, že ho N. v redakci zasfupuje a že 
za něho ručí. Z toho dochází nalézací soud k závěru, že .obžalovaný není 
odpověden za zažalovaný článek, ježto tento článek byl uveřejněn bez 
jeho SPOIUpllsobení a nelze prý mu přičítati nějakou nedbalost. 

Tento názor nalézaciho soudu je v odporu se stálou judikaturou nej
vyšš.!ho jako zrušovacího sondu, jenž v četných rozhDdnutích vyslovil
viz rozhodnutí č. 5134 Sb. n. s., v němž je příslušná judikatura z nej
větší části uvedena, - že za obsah časopisu je trestně OdpDvědný ten, 
kdo s jeho vědomím a souhlasem je oznámen úřadům (státnímu zastupi
telství a okresnímu bezpečnostnímu úřadu) podle § 10 ti;skovéhD zákona, 
že odpovědnost redaktora ve smyslu § 4 "ikona č. 124/1924 (vyhl. 
é. 145/1933) Sb. z. a n. by odpadla jen, kdyby při použití potřebné péče 
bez jeho zavinění nepředvídatelnou a neodvratnou překážkou, například 
náhlým těžkým onemocněnim, živelní pohromou a pod" bylO mu zne
možněno dostáti redaktorské povinnosti, a že povinnost oznámiti změnu 
v redakci uklMá zákon (§ II tisk. z.) i .odpovědnému redaktoru a nikoli 
jen vydavateli. 

PDdle zjištění rozsudku byl obžalDvaný v době, kdy zažalovaný 
článek byl uveřejněn v časopise jím redigovaném, pou~e na dovolené. 
Obžalovaný 3ni netvrdil, že mu bylo znemožněno dostáti své povin
nosti, aby změnu v redakci úřadům oznámil. Ježto obžalovaný byl 
v době kritické zodpovědným redaktorem časopisu »S. 1.« ve smyslu zá-
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~~na, je odp,ověden podl;, § 4 zákona č. 124/1924 (vyhl. č. 145/ 
· z. a n., ze v tomto casoplse byla uveře'ně . 1 tvoří skutkovou podstatu pl'ečinu podle § 2 I 'k

na 
zprava, jejíž 

a n. a § 1, odsl. 1 zákona č. 124/1924 Sb za ona c', 108/1933 

P
odle ust " , . z. a n., ktery mu nelze 

anovelll prave uvedených zákonů ježto je '''ť ' 
b~la ~veře!něna bez jeho vědomí, zanedbal však tak~~~ eno, ze 
lel,mz ~ovI~ném užítí by nebyla bývala zpráva ta . 

· NalezacI soud řešil však i otázku, zda se ' 
kaz omluvItelného omylu v připadě, že ho'e kl'd' red~ktora, a vyslovil jako důsledek svého

l 
vy Pro oku a ~1I za ' 

vane A kdyb .. b I I" ' ze se S'!~oluobž:"lo, 
zdařil dOk y l' ~ o P?k adalI za ~ůvodkyni onoho urážlivého 
'd . 'k U az O!nluvltel~eho omylu, ze tento důvod trestnost ''''IlKU: 
lel II prospechu obzalovanému B. 

ProlI tomuto závěru namítá stižnost 'd " , 
~l~~~~iteln~ omyl vymlouvati nemůže. Nán!!;:u et:~~m~e~~e r:!a~~;í se 

, 1m us anovelllT? § 6, odsl. 5 zákona č. 108/1933 Sb z s 
~~sh~~ j~~!il:u tre:~? ,čin protí bezpeč,n~sti cti spáchán ~bs~~e~' 
předcho ' h 'dn.e ery ;luv?d vylucuJIcI trestnost ve smyslu ustarIOV·p·ni 
vědná ZIC o sta~cu teho~ paragrafu, není trestná ani osoba 
Sb za zane?ba~I povll1ne péče (viz rozhodnuti Č. 5067 5087 

· n. s.). Nalezacl soud, lak už uvedeno dos'el k z" " vané A d ~'l d o k" ' averu ze se vU'ó310_ 

vadny' . ~ytrb' y Uh'leadz , °kmlUVtltelného, omylu. Kdyby tento 'závěr byl 
, ,e us anovem § 6 od t 5 'k ~rávný i v.ýro~, rozsud,ku, že z téhož dIlvad~ j,e p~~s~~~n o i ochraně 

lé~;C~a~~~n~ ~tl~~~st ž:sas~ vtZká, že ,skutkový ;-:ákla?, o ~ějž opřel na-
omylu, je vratký, jsa 'stižen ~~~~~:~,e /'5 zdanl dUk,az omluvitelného 
onou ,části z,matečni stížnosti zaJbývati n~ to~t~8~tri' f.uNudtno ,se proto 
uplatnule stlžnost právem. _ _ _ _ IS e. ve eny zmatek 

čís, 6046. 

Podl'a § 96 čís. 2 zák 'I L1V'1912 ,. rejnenie spisov' v tomto', ~ . , sa tresta melen doslovné uve-
rejnenie ~od~tatného ich :s~~~~m ustanovení uvedených, ale aj uve-

(§ ~ S~bJ:~~)?etjenSk~tkodvej 'podstat,: tohoto prečinu sa vyžaduje úmysel 
• • , 'je' any vedomlm vinníko' " 

alebo podanie bez toho že by bol d' ~m" ze uverejňuje spis 
alebo že by tn bola okolnosť o ~, a~,e svo!:me ur~d~ k uverejneniu, 
(na pr. verejné prečitanie spisu U:0~~uluca bez~est~e J~ho uverejnenie 

Pre subjektívnu skutk' avnom polednavant). 
zákona ZD dňa 17. decem~;~ is:t~t,u °s"'!obného prečinu podfa čl. VII 
dbalosť, ,CIS. r. Z. z r, 1 !t~3, stačí púha ne-

(Rozh. zO dřIa 2'0. novembra 1937, ZIn I " ' II 405/37.) 

Nal'vy'" 'd i , s S 1 S U v trestnej veci proti D' A '" . : 
I,eneho uvereinenia zmatočné sťažn f .}':' pre precln nedovo-. 
ného zčasti odmietol, zčasti zamiet~~ I verelneho zalobcu a obžalova-

Čís. 6046 -- 473 

Z d6vodov: 

Obžalovaný napáda rozsudok odvolacieho súdu z d6vodov zmatoč
podl'a § 385, čis .. 1 a) a c) tr. p. 

Prvý z týchto d6vodov uplatňuje predovšetkým námietkou, že nim 
uverejnené články, totiž článok uverejnený 28. mája 1933 v bratislav' 
sko

m 
časopise M, a článok uverejnený 25. mája 19'33 v pražskom časopise 

p. neobsahujú ani čiastočné, ani úplné llverejnenie nejakéhO podania alebo 
úradného spisu, ale ide vraj len o uverejnenie skutku spáchaného Dr. N. 
á o sdelenie, že sa pre skutok ten vedie proti menovanému trestné po
kračovanie. Námietke tejto prisvedčiť nel'ze. 

V zistenom konani obžalovaného spoznaly nižšie súdy jednak prečin 
podl'a § 96, čis. ? zák. čl. ..LIV: 191,2 (uverejnenie prevedené v B;ati
slave), lednak precrn podl'a cl. Vll zákona ZD 17. decembra 1862," ČIS. 8 
f". z. z roku 1863 (uverejn,enie prevedené v Prahe). 

podlča prvého z týchto predpisov sa trestá za prečin (krome ďalších 
prípadov, ktoré tu neprichádzajú v úvahu), klo bez svolenia úradu zcela 
alebo čiasločne uverejní podania alebo úradné spisy zo zahájených 
trestných veci, ktoré úrad neuver.e'jnil. 

. podl'a druhého z nich sa rovnako za prečin trestá, kto by obžalo-
vacie 'Usnesenie,'o ktorom má nastať súdne pojednávanie, alebo obža
lovací spis uverejnil skoršie, ako bola obžaloba prednesená na hlavnom 
pojednávaní, aleba kto by obsah dokazných listin, soznania obvine
ných, svedkov alebo znalcov, ktoré boly behom trestného vyšetrovania 
ku spisom pripojené, t/,verejnil skoršie, ako sa skončí vyšetrovanie a 
ako sa ich užije na hlavnom pojednávaní. 

Spomenuté predpisy, sledujú hlavne účel zabrániť každému mimo
súdnemu vlivu na vykonávanie sprav,edlnosti. Taký vliv možno vykonať 
tiež uverejňovaním obžalovacích spisov a Iistín z prípravného pokračo
vania, pokia!' icb nebolo užité vhejne pri hlavnom pojednávaní. Majú-Ii 
uvedené "predpisy dosiahnuť vylíčeného účelu, je potrebné vylúčiť 
nielen doslovné uv,elfejnenie vymenovaných spisov, medzi ktarými sú 
nesporne obžalovacie spisy a zápisnice o výsluchoch obvinených, 
svedkov a znalcov, vykonaných v pripravllom pokračovaní, ale aj uve
rejnenie podstatného ich obsahu alebo častí, lebo jedným aj druhým 
je možné vykonať rovnaký vliv na h!'adanie práva. 

Zákonný výraz »uv,e:rejnil«, spoločný pre oba cit. zákony (nemá-Ii 
byť daná prednosť forme pred vecou), nel'ze ináč vykladať, než ako je 
uvedené, lebo ináč by sa piÚhym spracovaním spisu do iných slov do" 
siahlo práve toho, čo zákony chcú vylúčiť, a nebolo by možné s výsho

d
-

komproti tomu zakročiť. Je proto fahostajné, či spis bol uverejnený do
slovnealebo len pod!'a svojho smyslu. že čiastočné uverejnenie obsahu 
stačí, je zrejmé nielen z uvedených dovodov, ale aj z doslovu § 96, 
čís. 2 zák. čL L1V: 1912, ktorý výslovne hovorí o čiastočnom uverejnení. 
Ne, druhej strane je ovšem pod!'a správneho výkladu spomenutých pred
pisov potrebné, aby uverejnené boly podstatné častí spisu a aby bolo 
z uverejnenia zrejmé; že ide o niektoré zo spisov v cit. zákonoch uve
dených. Pri tomto výklade zákona úplne vyčerpáva zistené konanie ob-
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žalovaného zákonný pojem »uver,ejnenia«. Obžalovaný totiž va 
rovnako znejúcich článkoch llviedol, že štátne zastupite!'stvo v 
slave pod č. St. .... podalo na Dr. N. obžalovací spis pre 
vyhnanie plodu, že lekárski znalci zistiH zakázanú povahu 
Dr. N. doznal nielen vyhnaníe samo, ale aj to, že za zákrok 
1.500 Kč a z toho dal spoluúčinkujúcemu lekárovi 50 Kč. Zo SHlvn,," 
tohoto obsahu článkov obžalovaného s obsahom 
podaného pod cit. čislom na Dr. N., je zrejmé, že do článkov VULdlUV, 

ného skutočne bol prevzatý obsah tohoto spisu, lebo všetky 
ným do článku napisané skutky sú uvedené tiež v obžalovacom 
Nie je pochybné, že ide o podstatné čas ti onoho obžalovacieho 
lebo skutky v článku uvedené boly práve tie, ktoré pre zisteni,e 
Dr. N. a jeho právne posúdenie boly rozhodné. Z toho, že 
pomenoval v článkoch štátne zastupitelstvo, ktoré na Dr. N. podalo' 
žalobu, ba uviedol aj jednacie čislo jeho obžalovacieho spisu, že 
razni! skutočnosť podania obžaloby a hned' za ňou uviedol obsah 
lovacieho spisu, presne uviedol trestný čin, pre ktorý bol Dr. N. 
vaný, a časť odovodnenia obžalovacieho spisu, - plynie, že išlo o 
rejnenie časti obžalovacieho spisu. 

Nižšie súdy preto plným právom v tom, ČO obžalovaný uviedol v 
jich článkoch z obžalovacieho spisu, podaného na Dr. N., spoznaly 
jem uverejnenia obžalovacieho spisu v smysle cit. predpisov a 
tedy l,en o uverejnenie skutku Dr. N. K ,poukazu na okolnosť, že 
pisy denne prinášajú zprávy o výpovediach obžalovaných a poQ., 
bolo hl'adené, lebo táto okolnosť je bezvýznamná pre posúdenie tejto 
veci. 

Tvrdiac d'alej, ž,e' bol v skutkovom omyle, vylučujúcom 
nosť, poneváč nevedel v dobe činu o štádiu trestnej veci Dr. N-a, vy
týka obžalovaný t~n is.tý zmatok, Jebo poukazuje k nedostatku subjek~. 
tivnej podstaty. Ani táto námi-e,tka nie je dovodná. 

Pokia!' ide o prečin pod!'a § \16, čís. 2 zák. čl. LlV:l\112, vyžaduje sa 
v smysle § 75 tr. z. úmysel k subjektívnej podstate skutkovej. Tento 
úmysel je pri tomto prečifle daný vedomím pachatel'a, že uverejňuje po
danie aleba spis v cit. predpise uvedený a že lli,et svoleni a úradu k uve
rejneniu, resp, inej okolnosti, umoži1ujúcej. beztrestné uverejnenie, na 
pr. ver,eljného prečítania obžalovacieho spisu na hlavnom pojednávaní. 
V konkrétnom pripade niet pochybnosti o tomto vedomí obžalovaného 
už pod!'a samého obsahu článkov. Obžalovaný sám v ňom hovorí o urči~ 
tom obžalovacom spise a hned' na to 'uvádza jeho obsah. Musel si tedy. 
byť vedomý, že uverejni! obsah onoho spisu. V trestnej veci Dr. N-a 
nedal pod!'a zistenia nižších súdov žiaden z oprávfliCJných úradov povo
lenie k uverejneniu obžalovacieho alebo iného spi~ a nikdy v nej ne
bolo konané hlavné pojednávanie. Ked' obžalovaný za týchto okolností 
v článkoch užíva tiež slov, »nech skončí toto trestné pokračovanie bárs 
ako s h!'adiska treistania«, je zrejmé, že vedel, že pokračovanie nedošlo 
ešte do štádia ústneho verejného pojednávania, najma ked' ide o obža
lovaného, ktorý je práva znalý. 

___ čís. 6047 --
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b' kl' skutkovú podstatu prečinu 
Konal tedy úmyselne. ~re Sll Je IV~lLl 1862 čís 8 ř. z. z r. 1863, 

čL Vll zákona zo dna 1 r d~~~~ ~~lo via~ (toÚž úmysel), je tým 
sice púha. nedbal,:sť. fe~ ~ú tedy obidve námietky obžalovaného, 

.PkO?:~:t~~~~:~~~~: t~~5, čís. 1 a) tr. p., bezzákladné. 
vylY aj 

čís. 6047. 

. . 1 ák čis. 48/1931 Sb. z. a n. vylučuje, 
. Ustanoveme ~ 10, o~t., z o~in spáchaný vo veku mladistvom, 

bol vinnlkOVI, odsudenem;u za c volebného práva do obcí; v do
uložený vedl'ajší trest straty, ,?ra?u.a 'rok že čin bol spáchaný z po
sledkU toho je zákon?ID vrIUCOO/ at ~ ~jto zásady zakladá zmatok 
hnútok nlzkych a necestnych. oruscme 
podl'a § 385, čís. 2 tr. p. 

(Ro'zh. zo dňa 23. novembra 1937, Zm IV 601/37.) 

Srov. rozh. čís. 5533 Sb. n. s. 
. I d' t 'mu A obvine-. - • , ú d v trestnej veci proh m 'a 'IS ve· "., 

. N a J v y ss I . skr' 'd' následkom zmatočnej sfažnosti obvlnenel2? 
nému z prevlnema a eze, ..... dl'. § 385 č 2 tr p. zmstl 
z úradnej povinno~.t~.z d6~odu ZJmat~~~~st~fo~ý~ b~l vysl~en~ \'ed:l'ajší 
rozsudkYOlboch mzslch sud~v vo vY".ď b' tento výrok aj s vý
trest straty úr"du a \'oleb~eho Phra~: k o .okyC~h aa nečestných pominul. 
rokOll11,. že čin bol spáchamy z po nu o mz, , 

Z dovodov: 

, . . d' in'l1'osti spoZll,,1 najvyšši súd toto: 
Pri preskún:an~ V~CI z __ ~,r~ '~~~tvO~o; mladi"tvý previnilec A. l1'zna?ý 
Rozsuctkaml ~' 'Úc .mz.sl<;, O 333 336, čís, 3 tr. z., § 3 zak. 

vinn.ým previne'11l'm kradeze podla '§§d', 7,' 2' mesiace a 15 dní vazenia. 
. 48/1 \131 Sb z a n a b'ÚI odSoll eny na ' \. 'k 

ČI'S. ..: , § 3 zák čís 75/1919 Sb. z. a n., § za. 
Pod]'a § 341 tr. zak., I sl~'venÁ 'ednoročná strata úradua vo-

čís. 163/1920 Sb. z. ~ n. ?o a. vYč' bol sJpáChaný z pohnútok nízkých a 
lebného práva do obCI s tym, ze 111 

nečestných. ..., Sb z a n následky odlsúdenia 
Podll'a § 10, o~s~. 1 zak. .cI~.;8:á~;;mi~,"';astá~.ajÚ pri odsúdení za 

stan·ov-ené trestnyml alebo l~ym ' , dzi, iných '11emOž,e byť vy-
činspáchaJný vo veku m!oadlstvom ,a, ~ho'~~Čianskych. 

, s!cwená 'strata úradu a Ulma ,~a ~:av:8 1931 Sb. z. a n. platí úkonné 
V smysle § 25, odst. 1. "'\ ;'1 V\~d ked' viruník dokonal 18. mk 

ustan.ovenie § 10, odst. 1 ~l.(. zaki .Jh po~račovania alebo za trestného 
svojho veku pred zavedenlm tres ne o 

pakračov-ania. .•. " t úradu a volebného prftva do 
Vymeraní,m vedl'ajS1,eho, trestu:lt.aYadzby zákonom ustanovené pri 

obcí nižšiesúdy nezachovaly tres ne s 
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uložení trestu a tým "1 . 
§ 385, Čí~. 2 h. p., kt~~~~~1 ~o~f,a u]n;u8~bv~~~ného vecný Z.matok 
z urarlnej pOvInnosti. §, p . odst. tr. p. je treba 

Najvyšší súd preto postupoval dl' § 
~~:~ufboCh nižších súdov v uved~~oma výr~~~ °z~~t';i/ ~o~~n~~v., 

V dósledlku zmšenia výroku o strale úrad .. . 
obCI sa pomíja aj výrok že čin b ' .' . II a vI~.[ebneho práva 
čestných, lebo ked' zálk~n v lUČ'll'ol spa~hany z pohnutok nílzkych a 
obcí, vylučuje zrejme v dÓSl~dku ~~h~~?k, o s~a~e volebné!'o práva 
nom predpoklade, totiž o tom že čin b~~zspr~zho ~vame o jeho 
a nečestných. ,., ac any z pohnútok 
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Předpisy §§ 16, 17 zákona o . t 
nýc~ papírů (zák. čís. 241/1924 ~vmnos ech. banké!.ů l?~,úsChově 
vent §§ 183, 184 tr. zák. . z. a n.) Jsou pnsnejst než us~atJó. 

Nevykazuje-li jednání b ké' 
statu zločinu zpronevěry z~ rov?!, ~plňUjíc! jinak skutkovou 
17 cit. zák., je na ně užiti zákJnny'1'~~t • eSd~o~ti uve~~né v §§ 16 

P ěr k pre ptsu o zlocmu zpronevěry 
a n. ~mSkU~k~~°podvýc~tapote' dstat §§ ;13 a 14 zákona čís. 241/1924 Sb' 

• zpronevery. . 
Tresnep' , . 

zák. . ravm vyznam zmocňovacího prohlášení podle § 3 (§ 8) 

(Rozh. ze dne 24. listopadu 1937, Zm I 385/37.) 

Obžalovaní A. a B. br' . ,. , , . 
le.čnosti W. Předmětem lo~;teJn~n:~ sp~],ecnlky veřejné obchodni spoc 
na;;nské; firma prováděla t t~ ~~ Ul u yly obc!'ody bankovní a smě
VUJIC přikazům klientů k op!třenÍ cCe~~d~liledna,k )ak? spekulační, vyhoe 
zaplauh, nýbrž poskytovali na ně t r{ ,paplru: ac j~ khenŤl plně ne_ 
val~ cenné pap.íry klienty plně zapI~~e o ,caste~fe kryh, jednak opatřo
Obzaloba kladla oběma obžalo ' ne ~ m~ a l'e u sebe v úschově. 
zákona čís. 24lj1924 Sb van'ym za vI!'u".Jednak zločin podle § 16 
§ 486 a), 486 c) tr. zák.' ~ :I~'zj:~n,ak precm podle § .486, čís. 1,2, 
mImo jiné vinným zločinem • I s o u d nznal obzalovaného A 
chané tím, že za sebou za~f{~ln:very podl,: §§. 183, 184 tr. zák., spá
Brněnské strojírny a částku 4 815 Kpr~v a~tml sr: a) 100 starých akcií 
M.. k opatření nových akcií b) 25 c, .3'n>:.~? mu v r. 1928 poškozeným 
zářské, koupeny' ch vrl 9.2'9 . Nakcll Knzlk a 50 akcií Pražsko-žele-

" ovk . . Ol o za 133 000 Kč ) ď pUJe u za válečné dOdávky' a ;. 'k . ,.: c "o skodňovací 
205.000 Kč, které měl v ú,schově odPOUlc u Svazu li/.arodu v hodnotě 

Ne' '" . • J v y s s, s o u d jako soud zrušo" . 
manzelky obžalovaného A ok d Vy \ aCI za~ltl zmateční stížnost 
ve směru přečinu úpadku .~ ~ed~al~I~~rovdalla §protr Od~uzujícímu výroku 

s 1 po e 486, ČIS. I tr. zák., vy-
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jí však, pokud napadala výrok, jímž byl obžalovaný A. uznán 
vinným zločinem zpronevěry, zrušil rozsudek prvého soudu v této části 
vvroku o vině jako zmatečný a vrátil věc nalézacímu soudu, aby o ní 
V' rozsahu zrušení znova jednal a rozhodí. 

Z c!ůvodů: 

Pokud jde o výrok, jímž obžalovaný A. byl uznán vinným zločinem 
zpronevěry, nelze přisvědčiti námitce" kterou zmateční stížnost s hle
diska zmatku Č. 10 [správně Č. 9 a) j § 281 tr. ř. činí napadenému rOz
sudku v ten smysl, že nalézací soud, l<dyž neměl za prokázáno, že ob
žalovaný již v době svémocnéllO nakládání se svěřenými cennými pa
píry byl předlužen, pokud se týče nescho:pen platiti, a byl si toho vě
dom, a když důsledkem toho neuznal na vinu obžalovaného ve směru 
zločinu podle §§ 16, 17 zákona Č. 241/1924 Sb. z. a n., nebyl oprávněn 
uvažovati o skutku obžalovaného s hlediska ustanovení troClstního zá
kona o zpronevěře, poněvadž" povinnostech bankéřů pří úschově cen
ných papírů plati zvláštni ustanovení zákona ze dne 10. října 1924, 
Č. 241 Sb. z. a n., jenž stanoví též zvláštní trestní sankce pro případy, 
kde bankéř porušuje předpisy tohoto zákona. Zdůrazňujíc povahu zá
kona Č. 241/1924 Sb. z. a n. jako zákona zvláštního, dovozuje stížnost, 
že se disposice bankéřovy s cennými papíry komitentů vymykají pod-

I řadění pod dojmy »zadržení za sebou« a »přivlastnění si« ve smyslu 
§ 183 tr. z. a že takové dísposice bankéřovy mohou býti posuzovány je
diné s. hledíska zákona Č. 241/1924 Sb. z. a n., vedle něhož ustanovení 
trestního zákona nemohou prý platiti ani podpůrně, poněvadž jinak by 
byla trestní ustanovení zákona č. 241/1924 Sb. z. a n. zbytečná. 

Tento názor zmateční stížnosti j-e však zřejmě nesprávný a odpo
ruje celé intenci zákona Č. 241/1924 Sb. z. a n., která vyplývá z jednot
livých jeho ustanovení a z materialií. Podle § 16 zákona Č. 241/1924 
Sb. z. a n. trestá se bankéř, který zastavil platy nebo o jehož jmění bylo 
zahájeno vyrovnací řízení anebo na ně byl uvalen konkurs, za zločin 
těžkým žalář,em od jednoho do pěti let a za okolností zvláště přitěžují
cích od pěti do deseti let, jestliže, věda o své nezpůsobilosti platiti 
anebo o svém předlužení, protiprávně si přisvojil cenné papíry, které 
převzal v úschovu nebo zástavou podle § 1, odst. 2, nebo § 5, odst. 3 
téhož zákona. V § 17 se dále vyslovuje, že podle ustanov,ení §§ 13 až 16 
jsou trestní též, kdo v podniku bankéřově samostatně vedou obchody 
v § 10 uvedené a, je-Ii bankéřem společnost, společenstvo, spolek nebo 
jiná právnická osoba, orgánové jeho, kteří se dopustilí trestného činu 
v,e příčině cenných papírů, převzatých v úschovu nebo zástavou podle 
§ 1, odst. 2, nebo § 5, odst. 3. Tato tmstní ustanovení jsou přísnější než 
předpisy §§ 183, 184 tr. z. o trestání zpronevěry. Jeť čin zakázaný 
v §§ 16, 17 zákona Č. 241/1924 Sb. z. a n. zločinem bez ohledu na výši 
škody, základem je tu trestní sazba těžkého žaláře od jednoho roku do 
pěti let, která podle § 184 tl'. z. platí jen za přitěžujících okolností, a 
vyšší sazba od pěti do deseti let má místo za okolností zvláště přitěžu
jících vůbec, tedy nikoli jen, přesahuje-li částka 20.000 Kč. 
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.~ toho, že zákon č. 241/1924 Sb. z. a n. v 
~~~:~~j~ní a stio ~~ J~sté míry. přísnějšl., trestní san~gi 1 ~~ OH}!i'r,,;, 

banke"r d b' n~ych, paplru bankerem pro případ 
voe zavadneho Jed" 'd ' ' ~ebho skvdéhO. přel!lužení, nelze ~~~~ ~~ik~~~at~o~:::'~ft?op,nosti 

ec, e sice teto podmínk '" t . ' ze v bankéřovo jinak n I" k Yk VySSl restnosh není, kde však 
bl" ap nUJe s ut ovou podstatu zločinu zprcmevělrv 

ne'y? lze pouzlll ustanovení §§ 183 184 t· 
pr~~111ml 1 trestními předpisy zákona č. 241/191. Z. , 
zvysena ochlona ukladatelů cenných papí o Ž Q4,~b. z. a n. mela 
nosti všechny dosavadni předpisy 10 "r~. t,e p:l t?!" zůstaly v 
: druhého odstavce § 12 zákona Č ~41uz;Cl emuz ucelu, plyne 

~; sť:J~~~~eniJ)iatného práva, kte;á U~á~;t ~~;,:éřf j~kOkde se 

~t~~~~~f~u ~~0;2~~f:o~~~!:~iú:v~~g~tč~e;;~ a~al;i zn~žŮ:~~~~ézakollen 
necké sněmovny N. S. r. 1924 !tr ;i)Sb. z. a n. (llsk e. 4810 
mezery v oboru soukroméhD ' " ,kde s.e do:,ozllJe, že snledlan 
právnim, poněvadž dosavadni npr,:va,:;e obrazlly tež na poli f,po;_x' 
ným papírům ani křikl~vé příDae%Jasn~nostl ve vlaslmckém právu k 
nevěru podle trestn/hoY n~ ovoovala,hestah jako zpr 
kázati zlý úmysl ležící ve v~d ,z a k; n~, J~zto byl,: nesnadno 
a je tudíž cizí, a kde se k t0111uo1111/ac, ate:, ze n.'~ ~ec byla svi'řp,,~ 
Osnova řeší, nutí zákonodárc 6' ~otyka, ze spec1alm raz otázek, 
skutkovou podstatou pod pe~ a y restal, nele~. d,ehktl spadající 
(z pro n.e věr a ,je!" 1 estnych C111U vseobecného 
raZll, jichž sank~/~~v~~~o~E,~:1 ab! v~tvoř!1 y~jem deliktů zvláštní 
zení z111atečnÍ stížnosti o v'h' l, USKutecnem IntencI zákona 
kona č 241/1924 Sb y,la ne platnosti trestních ustanove'ní 
kona, ~odle něhož ba'n~Úa ~ie]~ vyvrác,;no i ph~dpisem § 14 tohOlu 
nebo zástavou, ve svů' n~bo ~lzís c~nn~ml pap"y ~ře~zatýr.1i v úSCh'JVll 
se za přečin vězením lnebo pe 'V~:?SP~Ch prohpravn<; nakládal, trestá 
něj i t ret 'St ' . neZl y111 reste111, n e n I-lič i n p ř ' 
zákona. V §§ ~L l'r:e?y~~a(t\a Ise vysdkYbtuje t~ž v § 13, O,ds!. 2 té~,~Ž 

t ' . leJa po o ne vyh"ady , ď 
us anove1l1, jak dolíčeno jsou 'í "" , ,,',; poneva z tato 
dho zákona. ' pr sneJsl, nez pn sl usne předpisy trest-

Jinak je však přisvědčiť t " " obžalovaného A. pro zločin ~pz,.'~a e~m shznolsti, že ,výrok, 'odsuzující 
může obstáti. nevery, na (osavadmm podkladě ne-

V případě M. zjišťuje roz'udek - M ' obžalovaného 100 akcií Brně~sk' 't z,e:, . v roce 1928 odevzdal firmě 
nových a zároveň dal říkaz k n ~ s roJ1rny, ab,Y br,!y.:,yměněny za 10 
hotově 4.815 Kč. Dále l'ná rozsud:~ufu 20 ~:(NyCh ~Cl1, za něž zaplatil 
potom obdržel k pod iSll Ísemn' a,pro a~a~o, ::e M. aSI dva měsíce. 
něvadž na něm byla Jytištfna dořo~nkaz" Jel' ~s~k ne~~depsal, po~ 
volnemu nakládání s cenn" , a o opravnem bankerove k libo
zjištění nedostal M z 't ym~ paplry, PlOdle dalšího rozsudkového 

. pe all! a Cle, a111 hotovost, ani mu nebyly vydány 
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nové, a když v roce 1929 naléhal na splnění příkazu, bylo I11U 

obchodě, aníž vi kým, fečeno, že nové akcie dosud vydány nebyly, ač 
emise byla provedena již v roce 1928. Zprošťujíci výrok v příčině 
spoluobžalovaného B. odůvodnuje rozsudek tím, že tento obžalovaný 
tvrdí, že nezná M. a o případě nic neví, a že nalézací soud vzhledem 
ke zjištění, že se obžalovaný B. nezaměstnával vnitřní administrativou, 
mli věří, že sám těmito svěřenými akciemi a penězi nedisponoval. 
V zápěti rozsudek uvádí: ),Naproti tomu soud 111á prokázáno, že obža-
. A., který jen tvrdí, že se na případ nepamatuje, v tomto případě, 
kde poškozený odmítl podepsati příkaz obsah~jící doložku! o libovol
ném nakládání, nemohl býti jako v jiných před tím zmíněných přípa
dech přesvědčen, že jest oprávněn se svěřenými věcmi libovolně naklá
dati.« Dále ještě podotýká, že soud nabyl přesvědčení, že ve všech 
případech, jichž se týká odsuztljící výrok pro zločin podle § 183 tr. z., 
obžalovaný A. protiprávním zásahem spočívajícím v zaddení, pokud se 
týče v přivlastnění si cenných papírů, jež mU byly odevzdány do pravi
delné úschovy, dopustil se zlocinu zpronevěry. Než v případe M. rozSU
dek vůbec nezjišťuje jednání obžalovaného A." jež by bylo lze podřaditi 
pojmu zadržení nebo přivlastnění si svěřených věcí. K tomu nestačí 
pouhé zjištění, že M. neobdržel od firmy obžalovaného zpět ani akcie 
ani hotovost, a že mu nebyly vydány ani akcie nové. Naopak bylo by 
nutno zjistiti na straně obžalovaného bud'to positivní jednání, z něhož 
by plY'l1ll10 jeho odhodlání učiniti trvalým slav, jímž svěřené věci byly 
odňaty z moci svěřitelovy, nebo takové jednání, jímž si obžalovaný ke 
svěřeným věcem osoboval právo po Zpllsobu vlastníka (na př. že je 
zcizil nebo dal do zástavy). Teprve na takovém podkladě by pak bylo 
možno řešiti otázku, zda si byl obžalovaný A. vědom toho, že disposice 
se svěřenými věcmi, jím nebo aspoň s jeho vědomím a souhlasem uči
něná, je protiprávní. ZevrubnějšíCh úvah a bližších zjištění bylo tu 
třeba tím spíš:e, poněvadž svědek M. potvrdil, že o věci nejednal s ob
žalovaným, nýbrž s úředníkem, a poněvadž rozsudek na jiném místě 
zjišťuje, že obžalovaný A. následkem úrazu utrpěného v září 1929 po 
delší dobu nebyl v obchodě a mohl závod vésti jen na základě infor
mací, které mu podávali jeho syn a vedoucí úředník podniku. 

V případě N. shledává rozsudek zpronflvěru obžalovaného v tom, že 
si protiprávně přivlastnil cenné papíry (akcie) v dubnu 1929 k :příkazu 
N. zakoupené, které tento úplně zaplatil a jež měly býti pro něho 
uschovány, když N, nesvolil k tomu, aby firma mohla s nimi volně na
kládati. Vycházeje z obhajoby obžalovaného, že 111ěl papíry pro N., při
praveny do 1. července 1929, a že když si N. pro ně nepřišel, úředník 
obžalovaného j,e dal do společné úschovy, spatřuje rozsudek protiprávní 
nakládání, odpovídající pOj111u přivlastnění si věci svěřené, v tom, že 
obžalovaný A. svému úředníku nezakázal, aby papíry nedával do spo
lečné úschovy, a že takto s tím souhlasil. Než toto zjištění sa1110 o sobě 
nestačí aní k úsudku, že při tom šlo o jednání protiprávni, tím méně 
k tomu, aby již na základě toho bylo lze mluviti o zpronevěře. Nejde-li 
o cenné papíry, o nichž se zmiňuje § 5, odst. 1, písm. a), zákona Č. 241/ 

I:C 
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1924 Sb. z. a n t j o ce' . 
byly vyměněny ';a 'c~nné p~~frt~~l~je §SI~s~~~teJnékneho takoVé, 
uschované, učini bankéř ktery' p" e oz z~ ona led not 
P"k k ' n provozu sveho p d 'k n az e koupi cenných papirů . . . o nL II 
písm. bl, zákona č. 241/1924 Sb' sve povldnnosh pO,dle § 5, 
Pap' I" . z, a n. za ost kdyz op ť ' 
, ' Iry u OZl alespoň odděleně od svy' ch I t" I' a rene 
U S C h o v a) a ed '-, "d ' v as l1lC.l zasob (s o u h 
zapisovati kaž/h e s"reCl ra neho k~pce obchodni knihu, do 

, o e o pn azovatele pkoz 1 druh a m o' t ' 
p~ru, které pro přikazo.vatele takto byl I' ~zs v~ cenných 
vmností, stalo-Ii se bez omluvitelnéh6 ~ ?ze~y .. esplnení těchto 
správním přestupkem podle" 13 'k ' uvo u, Je samo o sobě 

, k " za Ona c 241/1924 Sb 
vsa o b~r:~éře, který zastavil platy ncb ~ jehož jmění 'bz'l a n, 
vyrovn3lcl nzel1l nebo na ně uvalen konkurs, a bla-li ,y 0, 

ved~me ?espl11l1 povinnosti zákonem č. 241 /1924 ~b . hm, ze 
dane, zpusobena oprávněnému u· . " z, a n. mu 
ných papírů jež bankéř ře Jm~ na Jeho pravu na vyloučení 
o~st: 2, neb~ § 5, odst 3 z~kovn~lč,v 2~~/%~~ ~~bO zástavou po?!e 
prečmem podle § 15 téhož zákona A' ,~. a, n" banker 
řovo s Ce ' . . ' " 11l prohpravm 
I '-nnYr;'l paplry nemUSl za všech okolností b 'ti . 

P yne ,tez z ~redplsu § 14 zákona č. 241/1924 Sb Y 
~§~ké~d~te? s cennými :papiry ~řevzatými v úS~hz~v~ n~eb~dle 
kládá, h~e~tá ~e§ s~u~~~' z3) v~ SVU] nebo cizí prospěch protípra

L

, v'''n'ě''IVOí 
nevěru by tu šlo jen tehdy\~ry~mb nlel11~l~t~1!1 p!ísněj! trestný, O 
ny'" " ' y y o ZJ1S "no, ze ohzalovany' A 
'. hmI paprry, Je~ pro N, měl uschovatí naložil zp(\sobem . 
Je o rozhodnuh že svěře' " " , prclzr.aztljicítí 

~;:;;b;ří~~~~ w.Š~;:~Z;le ~fž~~~:c~Z;oo~r~v~~~~Ý;i ~:~[ry,n~~~~á, 
bem toliko vlastníku pří~ušejícím, O tUSCho;Yk umyslne, naložil ZpŮ'SCI
neuvažoval a neučinil v tomto směru p~~~e~~ay, c~~PJ .. ~dt:enJ rozsudek . 

IS em. __ 

'edn~ni, v r:řípadě O. napadený rozsudek blíže neuorádí v čem .: 
tšaka~,~bzalovan~ho A:, je~ pOdřadi: ustanovení § 183'tr. z, I 

, e o za ,to, ze"nalezacI soud pri tom vychází z toho 
v~ny doznal, ze tohz cenné papíry o něž jde b I k' h ' co· ..• 

Pd~,nY'dte přisvědči!í nám. í.tce zmateČní stížnosti žr~aléi:cf soud 
npa e nespravne posouďl ' ' v 

§3, (§ 8) zákona Č, 241/19~4 ~zn:m zm~~~oyaC!ho yprohlášení podle 
zvláštní doložkou v kupním přik~z~ ~ nI O aJobe obza!ovaného A., že 
s cenny'mi p , kt' Y -ovou zmocnen k tomu ". 

d ,aplry,' ere pro ni měl opatřiti líbovolně nakládal' . 
n<lpa eny rozsudek význam proto Ye t· t" , . 
~ay~t~íp~~se~e' ndcýebnrž z,šelO O)ednotliv?u' k~U;i, ~~ ~íž~~6žaa~~v~~~oAo sp,el<lI-

, mUze s paplry volnY ď ""t' p zákona Č, 241/1924 Sb e .. Ispono va I, odle § 8, odsl. I 
hoto zákona .' z. a n. nevztahUjI Se ustanovení §§ 5 až 7 to-
provedl Přík~/~~Ill~~~~~Chce~lar:k~e, kt~rý při pr?yozu svého podniku 
bankéř způsobem Předepsaný~y; § faPr~', na pnp,ady, v nichž byl 

papíry, opatřenými z provedení příkafu~ ~~bo~~fn~ne~~k~~~a~. ~ř~Y! 
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nerozlíšuje, za jakým účelem byl přikaz ke koupi cenných paplTU 
udělen, a není proto důvodu omezovatí přípustnost a účinnost 

,mD,cn'EIIl k libovolné disposíci na případy, které má na myslí první soud, 
hledíska bylo nutno zjistiti, zda v případě, o nějž jde, bylO 

'.mOCllC'H ve smyslu § 8 (§ 3) zákona č, 241/1924 Sb. z, a n, platně udě-
Tomu by nebyla na překážku zjištěná skutečnost, že O. v létě 1929 

A., aby jí papíry vydal, a že jí to obžalovaný slíbil, neboť zmoc
ve smyslu § 8 (§ 3) zákona č. 241/1924 Sb. z, a n, není dotčena 

povinnost, aby přikazovateli na požádání nebo za smluve-
podminek vydal, byť i ne tytéž cenné papíry, ale cenné papíry 
druhu ve stejném množstvÍ. Ovšem není ani vyloučeno, že zmOc

bylo-li platně učiněno, bylo O-ovou později odvo
lze věc po této stránce posoudíti, bylo by nutno blíže 

··· .• ~h~::I~'v~~l'~lllu"', za nichž došlo k tomu, že O. žádala vydání papírů a 
.'. Bylo-li původní zmocňovací prohlášení později od

by třeba dalšího zjištění, zda k závadnému jednání obža
až potom. 

V uvedených směrech spočivá výrok odsllzující obžalovaného A, pro 
zločín zpronevěry podle § 183 tr. z, jednak na nedostatečném probrání 

po stránce skutkové (č, 5 § 281 tr, ř.), jednak na nesprávném vý
kladu a použití zákona [č, 9 a), po případě č. 1'0 § 281 tr. ř,], 

čís. 6049. 

Zákon o ochraně cti nepřesunul ustanoveními o důkazu pravdy prů
vodní břemeno formálně na obviněného. Soud má i v oblasti deliktů proti 
bezpečnosti cti zkoumati z povinnosti úřední, zda obvinění nebo tvrzení 
je pravdivé. Zásada oficiality .je tu omezena jen v tom směru, že soud 
může důkaz pravdy připustiti jen, když je podle zákona vůbec přípustný 
a když se ho obviněný dovolává. 

Důkaz pravdy se musí v podstatě krýti s obsahem urážlivého tvrzení. 
úvaha o tom, j:ak pojimá projev prUměmý čtenář, je úvahou hmotně

právn!. 
Předmětem prominuti trestného činu ve smyslu § 17, odst. 1 zákona 

o ochraně cti může býti jen určitý čin (projev), nikoli jeho určitá právní 
kvali!ikace. Prominuti musí býti výslovné. 

:žalobcovo prohlášení o právní kvalilikaci činu neni pro soud zá
vazné. Trestní řád nezná ani rozšířen~ !lni omezeni žaloby na určitou 
právní kvalifikaci stihaného činu. 

Zákaz § 290, odst. 2 tr. ř. se vztahuje i na uveřejněni rozsudku podle 
§ 12 zákona o ochraně cti. 

(Rozh. ze dne 24, listopadu 1937, Zm I 920/37.) 

V periodickém tiSKopise X., }ehož odpovědným redaktorem byl ob
žalovaný A., vyšel článek pod nadpisem: »Chtějí si udělati filiálku z fi-

Trestni rOzhodnutf XIX. 31 
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nanč~kh úřadu«. Podstatou tohoto článku b 10 tvrze' , 
Jemlllcl Svazu trafikantů a skl'ad'níků tabáku y(v d' .~I:hzen';" ,teřF-
při svých inte' . h 'k" .. y avajlcl o ca',opls ..... r I venclC , ty ajlcích se přidělováni podílníků . 
p~l.cIJ]ova ~ s,e (>;mohli si nohy uběhati«), aby finanční úřad 
J~F~h chrane,~cum pro JejIch politickou příslušnost. Touto y" r 
~! ,I kse na sve ctI dotčen, ústřední tajemník Svazu M. Mim~a~ I 
k an ~ ~arad,en ~ byv vyslovně označen svým jménem _ i o 
BlOhmy z.a obce N., a to větou, »Ten však již společníka 

o u, uz davno mu neplatí - prý chudák nic nemá 
~I?va byla vytištěna tučně). N a I é z a C í s o u d shle~ (P()",le,jní 

~~avn~upJ~s~:rkt~v~ě ?ána
d
, pokud jde o soukromého ža~~bc~e 

" a,precInu po le §§ I, 2 zákona o ochraně cti 
jc~e O soukromeho žalobce N., skutková podstata '" ' 
zakona, uznal obžalovaného A vinn' m' .. precmu podle § 1 
péče podle § 4 zákona č. 124/i924 SYb prestupkem ~aned~á~í 

I . z. a n. v novem znem 
Ne' '" ' 

'I j v Y s S I S o u d zamítl zmateční stížnost ob žalo 'h 
~~h~ n~~o~e zmNíněný nadpi~ článku a o jeho místo urážli~:';roo, 
.... za? ce ,a konečne ° pasus: »Ti holoubkov' . 

UCll1Ilt.flltalku .~ynančních úřadů pro svoje sekretariáte «, SI ne,,",rll 
vyhovel pejvyssl .soud zmateční stížnosti, pokud šlo K ostatní 
:~t~ů;l:~~~' t~~USrI nap~dekný rozsudek ohledně nich ve výroku o 
b ' I ' ~ I ve vyro u o trestu a podle § 259 č 2 tr r' 

o za ovaneho obzaloby • č·" ". . 
zákon. a o .?chraně cti a r~ ~~~~~~ ~.ralz~l/ t91:ť:~~uvy podle 
vyhlásky c. 145/1933 Sb z a n V ,.. , . ~. a n. ve 
přiznal nejvyšší slQud souk~o~ým ialob~~~vp~~lzea§lovl a2ne~k'u znova 
ctI právo ~. 'ť . I za ona o oenr',,", 
útraty obž~~~~:~n~hlov ~~~~~msočua:;;;~s,el Od;ulzUbJící výrok rozsudku 
uve" 'ť o e 10 za o ce aby byl 

rejm I rozsudek i v časopise Y., byl zamítnut.' 

Zdůvodů: .'. 
Je-Ii napadenému rozsudku řis' \ o'. . . .••• 

huje na soukromého ž,alobce M p. ~.r;~Cltl, po~ud uvedená místa 
tu vyslovené objektivní Skutko~~~e a e I v P!a;"u, shledává-Ii ve 
zákona o ochraně cti. Zmateční st .. pod:tatu p;eclllu p'omluvy podle § 
§ 281, Č. 9 a) tr. ř., že se tu o SIQ~t~~~éna~lta s ~ledlska zmatku podl" 
nov,al v zájmu přidělováni společníkó ,!TI t~alokbcl jen tvrdí, že interve-
takze prý tu ne'd k . . a ze lm onal jen svou "U 'I Vol"~ 
o ochr. cti. Leč ! z~eOjeS z~:;:~nsi'st~'Padající pod ustanovení § 2 ...•• 
předesláno, naznačuje se tu o někt::~~~t r;a SC~S!Í. Hledíc k tlQmll, cu .' 
kromém žalobci, že jejich snaha ři r ta]e'.:'~lclch svazu a tím i o sou· 
aby »si udělali filiálku z finanční~h ,~t':f;,encnI čmnoslr směřuje k tornu, 
nanč~ích úřadů pro svoje sekretariá~~~. u«, pokud se týče »filiálku z fic 

Tlm se soukromému žalobci v t 'k' - ...... 
nanční úřady nadržoval 'eho chrl.Y ~, ze se "fI.ClllUj'C o to, aby fi
n~st, aby tedy finanční ~řjady post:en~ulm pro JeJIch politickou příslÍtš
mrry ve vleku určité politickě stra po ,a J

b 
stramcky, ba aby byly do té 

ny, ze y Se podobaly jejím sekreta-
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. Je na bíle dni, že se tím soukromému žalobci - ostatně po-
který má býti obzvláště dbalý zákonů a vúbec právniho řádu -

, skutečnost, která je daleka pojmu pochvaly, nýbrž je naopak 
'Iá, vydati ho podle právních a mravních názorů slušných lidí

"jen na takovém měřítku záleží - v opovržení a snižiti ho v obecném 
míněnÍ. Při tom je bez významu, zda soukromý žalobce M. je uvedenými 
větami též zesměšňován po rozumu § 1 zákona o chraně cti, kdyžtě roz

nebere za přitěžující okolnost, že zmíněné věty opodstatňují ob
skutkovou podstatu dvou přečinů. 

Rozsudek není stižen ani formálním zmatkem podle § 281, č. 4 tr. j', 

Je sp.'ávné, že usotanov~ní;ni o důkazu, pr.avdy nech!ěl, zákon. o ochraně 
cti presunoutl pruvodnr bremeno formalne na obvmeneho a ze soud ma 
i v oblasti deliktel proti bezpečnosti cti zkoumati z povinnosti úřední, 
zdia je obV'inění nebo, tvrzení pravdivé čili nic, což je dostalečně na
značeno neosobní dikcí § 6, odst. 2, písm. a) zák. o ochraně cti (arg. 
»jestliže se dokáže«), takže je tu zásada oficiálnosti omezena jen v tom 
směru, že prováděti áúkaz pravdy je vůbec připustné jen tehdy, když 
se obviněný důkazu toho dovoiává (viz dliv. zprávu tisk 830 posl. sně
movny z r. 1930, str. 23); leč tím není dotčena zásada § 281, č. 4 tr. ř., 
podle níž lze domnělou neúplnost řízeni uplatniti jako zmatek jen tehda, 
učinil-li stěžovatel při hlavním přelíčení návrh čelící oné neúplnosti 
a byl-li nalézacím soudem onen návrh opominut nebo zamítnut. Obža
lovaný navrhl sice důkazy o tom, že »někteří tajemníci svazu chodili 
intervenovati k finančním ún'adům za tím účelem, aby se jejich chráněnci 
stall, podílníky trafik« a důkazy ty nebyly připuštěny; leč stěžovatel 
přehlíží, že se nabízený důkaz pravdy musí v podstatě krýti s obsahem 
urážlivého tvrzenÍ. Měl tedy obžalovaný nabidnouti důkazy o tom, že 
interv'enční činnost soukromého žalobce směřovala k tornu, aby přiměl 
finanční úřady k stranickému nadržování svým chráněncům jaklQžto pří
slušníkům jisté politické strany. Návrhy v oné formě, ve které byly 
podle směrodatného znění prótokolu o hlavním přelíčení, pokud se týče 
podle obsahu podání učiněny, byly hledíc ke skutečnému smyslu stíha
ných míst článku, jak jej musí nepředpojatý čtenář pojímati, naprosto 
nerozhlQdné. 

Pokud průvodní návrhy podle svého znění směřovaly snad též 
k otázce výkladu článku, stačí podotknouti, že posouzení smyslu a ob
sahu projevu pachatelova jest úkolem soudu, který při tom postupuje 
podle pravidel vytčených v § 8, odst. 3 zák. o ochraně cti. Nerozhoduje, 
jak ten který jednotlivý čtenář projev pojímá, nýbrž jak jej pojímá prů
měrný čtenář. ÚVaha o tom, úvaha to hmotněprávní, přísluší soudu a 
nikoli svědkúm, kteří by mlQhli býti slyšeni jen o jednotliví'ch konkret
ních skutečnostech, sloužících za podklad pro poslQuzení smyslu projevu, 
Pokud stěžovatel po této stránce nabídl důkazy o tom, že někteří tajem
nici- svazu chodili k finančním úřadům intervenovati ve prospěch svých 
chráněnců, nebyla jeho obhajoba zkrácena zamítnutím těchto návrhů 
ani ve směru výkladu článku, poněvadž napadený rozsudek má zmí
něno.u intervenční činnost slQukromého žaloboe beztak za prokázánou. 

31' 
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. Co se týče soukromého žalobce N., je tento na:paden větou: 
však společníka má, ale,žel Bohu, již dávno mu neplatí - prý 
níc nemá«, pří čemž jsou poslední čtyři slova tučně vytištěna. 
první pohled jasno, že se mu tím vytýká, ~e nedodržuje svou nOVírlnn 
vůči podílníkovi úřadem mu ustanovenému, ačkoli by tak 
a že jde o pouhou výmluvu, tvrdí-li, že povinnost nemůže splniti. 
nost tohoto výkladu potvrzuje i sama zmateční stížnost označujíc 
slo\"ně zmíněnou skutečnost za závadnou. Je na -snadě, ~e se tím 
kromému žalobci vytýká skutečnost, jež hD může vydati v DnOVr?p.n' 
a snížiti ho v obecném míněnÍ. Spatřuje-li napadený rozsudek v 
dené zprávě jen objektivní skutkovou pDdstatu přestupku urážky 
§ 1 cit. zák. místo přísněji trestné pomluvy podle § 2, není tím 
IDvaný samozřejmě ve svých právech zkrácen. - - -

Zcela neprávem namítá zmateční stížnost s hlediska zmatku 
§ 281, č. 9 b) (nesprávně i c) tr. ř., že stihatelnost přestupku zalledbáll! 
povinné péče zanikla ve smě"u objektivní skutkové pDdstaty 
podle § 2 zák. o ochraně cti, poněvadž soukromí žalobci při 
přeličení prý prominuli skutkovou pDdstatu pomluvy a omezili Lct.IVU'U 

na skutkovou podstatu urážky podle § 1 zák. o ochl'. cti. Podle 
kolu o hlavním přelíčení ohradil se zástupce soukromých 
připuštění důkazu pravdy, pokud se týče důkazu omluvitelného 
ježto. jde 'Prý v,esměs o výrazy spadající pod ustanovení § 1 cit. 
V tomto prohlášení leží jen právní kvalifikace stíhaných projevů, 
chylná částečně od obžalovacího spisu. Předmětem prominutí, jez 
ostatně musí býti výslovné, může však býti jen určitý čin (projev) a ni
koliv určitá jehD právní kvalifikace, jak plyne z ustanovení § 17, odst. 1 
cit. zák. Prohlášení žalobcovo o právní kvalifikaci činu, který jako ta
kový zůstává stíhaným, je pro soud nezávazné, poněvadž, soud, podle' 
§ 262 tr. ř.není při hmotněprávním podřadění stíhaného činu 
názorem či projevem žalobce a náš trestní řád, v tomto směru zákonem 
o ochraně cti naprosto nepozměněný, nezná ani rozšíření ani omezení· 
žaloby na určitou právni kvalifikaci stíhaného skutku (viz rozhodnutí 
č.5595 Sb. n. s.). 

Hledíc k téže zásadě je rovněž pochyb~.na další námitka stěžovatele, 
že nalézací soud, uznav obžalovaného vinným zanedbánim povinné péče, 
měl jej výslomě zprostiti obžaloby vznesené ve směru přečinu podle 
§§ 1, 2 zák. o ochraně cti; vždyť jde i v tomto směru jen o různou kvaC 

lifikaci téhož činu. Bylo proto zmateční. stížnost obžalovaného v uve
deném rozsahu podle § 288,· odst. 1 tr. ř. zamítnouti jako neodůvod
něnou. 

Naproti tomu je stížnost oprávněna, pokud jde ohledně soukromého 
žalobce' M-a o zažalovanou stať »Nepodepsaný pisatel tohoto článku ... 
až ... spolkukáží«. Je-li tu o tomto soukromém žalobci - byť i bez 
jeho jmenovitého uvedení - tvrzeno, že si »uběhal nll'j;,'Jy, aby mnohému 
trafikantovi hyl přidělen podílník a zvláš.!ě když nebyl a není vyzna~ 
vačem jejich koranu, který jim tajemníci tohoto spolku káŽÍ«, je tím jen 
řečeno, že se horlivě staral o přidělování společníků, při čemž přihlížel 
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.. kému směru "Svazem trafikantů a skladníků ta~áku« .zastáva
kPoht~ 'r tvrzeno nic nečestného a nemravného a vubec mc, co by 
nému. emk lm 'ho z'alobce snížiti v obecném mínění. Nejde tu proto 

hlo sou rome ' 2'k h' cti 
J1l0. ivni skutkovou podstatu pomluvy po~le § z~. o .oc rane , .' 
O objekt . . k' čl'll' satl'rl'ckém zahrocem uvede ne stali nelzoe vsak 
V Pouhem IrOnIC em . 'k" . a , . . dávání v osměch ve smyslu § 1 CIt. za ., Ifome , 
sp:-troj~t~ea~mislu ustálenf judikatury naopak trest~á jen ~~~a, kdyz 
sa 1~~tY'ká osobní hodnoty a mravní kvality napadeneho a .. yz.,p.rojev 
se . f ebo svého obsahu nabývá takové zesmesnupcl po
.podle ~ve or.my n.~ . úcta a vážnost napadeného (viz rozh. c. 4027, 
vahy, ze se lim smzuJ~) O tom nemůže by' ti v wuzeném případě řeči. 
4215 4489 Sb. n. s. aJ .. 

, . "k . místo 
Z téhož důvodu nenaplňuje skutkovou podstatu ura~ Y a~l ,.o 

tíhaného článku, v němž je soukromý žalobce ~. oznacen. Jae °d~~~~á ~ějŠí hokynář od B-ova paláce«; ani tu nejde hO ~t~k, ~~ery oSčíCh j~hO 
osobní hodnoty a mravní kvality žalob~~ n~s~ r~~u~~ž má

v 
nárok podle 

spoluohčanť1 na předpoklade,ch. ucty ~ vaz "1' . ( h č 3763 3785 
své osobnosti, svých vlastnosli a sveho smys em roz.· , ' 
4215, 5585 Sb. n. s. aj.). , . 

Zmateční stížnosti bylo proto v ~vte~ekném ~~~~~~y~ ~y~~~~l~v~~~~ 
. d k v tomto rozsahu zrUSI I ,a o z 2 

~~~je r§"~~9~ Č. 2 tr. ř. obžaloby částečně zprostiti (§ 288, odst. . , 

Č. 3 tr. ř.). - - - . . .oč' , 
Pokud byl návrh podle § 12 zák. o o~h§ra~~oct~~:t~n~;. ~St:~é~ 

časopisu "V.«, poukazuJ~ se na usta,novem , 
byť i nejde o trest, plah tu obdobne. 

cis. 6050. 

. zda achatel náleží mezi osoby uvedené v § .t 7~ II. I)) 

zák
P!O OtáZ~~~ži n/tom jakého titulu pachatel užívá, neb laky ~tul 

tr. ., neza '.'''1 'b' 'ediné na tom jakého druhu prace 
mu zaměstnavatel PropulCI! ~Yhrz 'kOll předpoklidá určité vyšší před
ve své službě koná, a zda jellC vy 
běžné vzděláni čili nic. 

(Rozh. ze dne 25. listopadu 1937, Zrn I 837/37.) 

S I ' 2195 víd sb č 1689, 2870 Sb. n. s. tr. fW.fOZ1. C. . ., .. 

. , .. . u d J'ako 'oud zrušovací zamítl zmateční stížno,sl 
N e J v y s S I S o :..' d ." b 1 stěžovatel uznan 

obžalovanéh.o do rO,zsu,dku kraJske~~1 s~~6~ibnr. i.; podle § 290 tr. ř. 
vi,n:ným zločmem kradeze podl~ §§ .' k 'ímž byl obžalovaný uznán 
však. zrušil ,napadený r?zsud~l~ v§e§w~. ~7Á II b) tr. z., a v důsledl:u 
vmnym zlo.cmem kladeze po , ích s tím souvisících a vrátil vee 
toho též ve výroku o trestu a vyroc . .' d r 
témuž soudu první stolice k novému pro]ednal1l a ro.zho nu I. 
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Z důvodů. 

. Pod!e § 290 tr. ř .. bylo I;řih!édnouii k tomu, žc právní 
nalezacl?o so?~u. nem spravne, resp. není opodstatněno 
skutkovym zjlstem?,.v ota~ce kva.hfIkac~ zločinu podle § 176 II b) 
z. Rozsudek uznava obzalovaneho vrnným »j a k o Ir o s pod' 
s k,e ~ o s P I~ á v c e«, aníž blíže vymezuje postaveni obžalovaného a 
sluzbe u zamestnavatele, k jehož škodě byl trestný čin spách' 
bylo nejvyš.ším soudem vyloženo v rozhodn'utí Č. 1689' Sb. n. s., n~n. 
se poukaZUje, nevztahují se ustanovení § 176 II b) a c) tr z na n,nÓ." 
l1~nce, j<;jiCh.ž sl,u,žební, úkony, jsouce převahou rázu int~le 
pred.l~okl.adaj.r vyssl pr~pravu a předběžné vzdělání. V podnicích 
pod~:sk~ch j~OU takovyml osobamI hospodářští úředníci, tedy i 
podarsky spravce. 
. Napaden~, ro~sudek ?ezjišťuje, zda obžalovaný, kterého 
jako hospodarskeho spravce, měl vzhledem ke svému 
vz?ělání (vyŠŠÍ. hosp0:d!řská, škola, jiné školy) a ke 
SV;:lO zame~tnam (vyssl sl~zby v hospodářství nebo jen 
spIse fyslcke a mechamcke) postavení hospodářského 
pos~avení nižší (i\afář,e nebo pod.) s pouhým titulem 
sp'~a~c~. V ,to;nto, směru, nutno řízení doplniti potřebným 
zj~ste1l1m, pr~.ce.mz se. zd~ra~ňuje, že nezáleží na tom, j"kého titulu 
?Iest~anec uZlva, anI jaky tItul mu propůjčil jeho zaměstnavatel 
je~l?e na tom ... jaké práce zaměstnanec ve své službě skutečně' 
nava ~ zda JeJIch výkon předpokládá určité vyšší předběžné vzdělání. 

]ezto není bezpečně zjištěn skutkový základ správného 
~ 176 II b) .tr. z',resI;' bylo nesprávně použito zákona v otázce 
kace trestneho cmu jako ~Iočin~ (§ 281, . Č. 9, a) tr. ř.), byl napaden' 
rozsudek P?dle §,29~tr. ;. zrusen a nalezacímu soudu uloženo, ab~ 
v naznačenem smeru flzem doplml a znovu rozhodl. ' 

čís. 6051. 

K § 183 tr. zák. 

Peníze, které poukázal dlužník věřiteli na zbytek trhové ceny na 
kte~ mu dří~t; vyda~ sm~ky, poté, kdy mu věřitel oznámil, že iyto 
~enky!. d~mtc!~ovane u. ve~~telova peněžního IÍstavu, indosoval dále, 
Jsou ventelt svereny za bm ucelem, aby jich použil k zaplaceni směnek. 

S hlediska trestněprávního stačl, že peníze zůstaly hospodářským 
vlastn~cn:im sv~řitelovýttt,. byť i příjemce nabyl na penězích in specie 
vlastntckeho prava smtsenun. 

~}Přivla~ění si« generické věci není protiprávní jen tehdy měl-Ii 
pacha~el. stej~orodou a rovnocennou náhradu po l'Wjie již v době své
m~!Ie ~Ispostce se svěřenou věcí, takže byl a je kdykoli s to aby splnil 
sventeluv přlkaz. ' 
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Okolnost že pachatel mohl dodatečně nahraditi škodu, může' po při
padě vylOUčÍti zlý úmysl u »zadržení«, ne však u»přivlastněni« . 

(Rozll. ze den 26. listopadu 1937, Zm I 806/37.) 

Obžalovaný A. byl společníkem, obžalovaný B. prokuristou firmy A., 
polečnost s r. o. Od této firmy, vyrábějící hudební nástrOJe, koup~1 M. 

s "robek v hodnotě 10.800 Kč. Po započítání vzájemné pohledavky, 
.~lerou měl za firmou A., uhrazoval M. zbytek kupní ceny tak, že vydal 
firmě A. na nedoplatek ~ménku" na niž pouk~zoval ~ěsíční splátky p~ 
sOO Kč' další, prolongacllI smenky byly vzdy smzeny o v~konane 
splátky' a zněly na tehdy právě vYI;lývaj!cí nedoplat:.~ kupn~. ceny. 
firma A. indosovala tylo prolongacm smenky na paflzs~ou Il1mu N. 
Když jedné soboty neměli 5lbžalovaní peněz na. v~plat~ deln;ctva, vy
brali z účtu firmy A. u spontelny v O., na ktery pred hm dody. od M. 
tři splátky po 500 Kč na jeho výše .označený dluh u fIrmy ---:. k~ere ~odle 
povahy věci měly býti reservovany pr~ splatn~st ~f1s1usne,. smenky, 
postoupené firmě N. _ částku 1.500 Ke, doufajlce, ze pozdep p~n~ze 
na účet vrátí. To se však ne!stalo, neboť firma A. se octla ve hnanclllch 
nesnázích, které vyvrcholily v konkurs. N a I é z a c í s o u d uznal ob
žalované vinnými přestupkem zpronevěry podle § 461 (§ 183) tr. zak. 

N e j v y Š š í s o u d jako soud zrušovací zamítl zmateční stížnost 

obžalovaných. 
Z důvodů: 

Rozsudek, který v osvobozující části n"byl právní mocí, n~p.~d~,ií 
v odsuzua!ící části zmateční ,stížností oba dva žalovaní a uplatnujl CI
selně důvody zmatečnosti podle § 281, č. 5, 9' a), bl, tr. ř. 

Zmatečn"í stížnosti nelze však v žádném směru přiznati oprávnění. 
Neobstojí již první a hlavní výtka rozsudku činěná s hlediska zmatku 

§ 281, č. 9 a) tr. ř., že totiž nalézací soud ~e"právně vy~ožil pojem »svě
řené věci«, nezbytné to známky skutkove podstaty prestupku zprone
věry podle § 461 (183) tf. z., ~dy~tě 'P'o,~ažuje za p,achatele .ve smyslu 
citovaných míst zákona I »nepnmeho prqemce penez«, ktery se neza
choval podle vůle nebo podle očey.ávání ?devzda,telova. " . 

Podle ustálené judikatury slusI pokladatr vec za sver,en?u, ,byla-~I 
svým držitelem odevzdána fakticky v !lIOC ,pachatelovu, pf! ~emz ~tačI, 
stalo-Ii se tak i jen v předpokladu (rozh. c. 187 Sb. n. s.), ze s !ll pa
ch~tel nalo'ží jen ve smyslu oclevzda:nel'Ově (rozh. Č. 1206, 1307, 2487, 
2871,3437 a! m. j. Sb. n. s.) a, není třeba, aby se svěř,ení stalo přímo od 
osoby k osobě a může spočívati i jen v důvěře odevzdatelem k pachateh 
chované (rozh. č. 663 víd. sb., č. 2704, 3410, 3489 Sb. n. 's.). 

Nepochybil proto nalézací soud, když z formálně nezávadných 
skutkových zjištění o obsahu kupní sml?uvy, zejmén~ o ,z~ůs?bu pla
cení zbytku kupní ceny, jakož i z toho, ze o zaplacene m~slčn~ splat~y 
byly prolongované směnky, znějící vždy na nedoplatek, slllžovany, dale 
z€ zjištění, že obžalovaní uvědomili M. o tom, že směnky byly Illdoso-
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vány do ciziny, takže M. věděl ž ' . 
v rukou fy. A. a že důsledkem tOh~ smen~y J!n: vystavene jíž ne 
osobě, na níž byly směnky firmou A .J~ slne~ecne zavázán v prvé 
ko~al platy se zřejmým určením že' !ll .?sov~~y, dospěl k závěru, 
~menek oprávněn kdyžtě M poct ?1~JI clOJ!tI tomu, kdo je dočasně 
rHelny v O. pro:evil vůli ~ epsa~Im s,menek aomícil'Dv,m11ch 
Ve prospěch smě~ečné OP~á~~ě~:~~at~ stm~nečnou částku u domi,:il(ii 
konal platy led ' I '"I' . () o, co uvedeno 
s:plátkách ~ SPo~it~~n~ O~I OV _~~aC~ž~~iC~,á~e{ících 1.500 ' v 
fIr~a, jejímž společníkem byl obžal~a~~; A"my. 1:; ~ předpokladu, 
obzalovaný B. s uvedenou č' tk y ... a Jepmz prokuristou 
tj' r' as ou nalozI ve smyslu 
.. ze p~u IJe této sumy k zaplacení (krytí) směnk 

VylozII proto nalézací soud sr' , '. y. 
katurou nejvyššího soudu . p a~~e ~ v souhlasu s ustálenou 
že částka 1 500 K' kt PMojem »svereno věci«, když dos-pěl k 

. . c erou v třech '''' 
fJtelny v O. na úč~t fírm ft. kt mesI~mch splátkách slOžil u 
svěřoo ve smyslu § 183 (K61 i: e~:l obza!ovaní vyzvedli, byl 
a do jaké míry M ři za I ,r. z,, n tom Je zcela hez význwmu 
směnečného Záko~l' _ i;~te~I ~pl:.~ek pOužil možné opatrností ' 
§§ 35, 39 -, naopak J'e za loBCm'tS I~no~.t Se tu dovolává 
ve s o. ml I, ze Clm méně po VOl M vUJ prospěch tím více přichází ' , UZl. Opatrnn ..... 
obžalovany' ch tuto dO' V uvanu moment důvěry a 

uveru neporušiti. 
Na ton:, že peníze, o něž jde, bl" .. 

okolnost, ze peníze ty k je" h' y Y hr,me A. svereny, nemění 
byli obžalovaní povinni 'en i~'C eZ uschovam, pokud se týče 
s~ěřenými (§ 371 obč. zjl. St~l ;nere, byly smíšeny, s j,ínými penězi 
zust.al)' ho~podářským vlastnictví~ s shl,e,d;sfa tbrestn.epr,~~ního, že ~''''<'C .. 
peneZlch In specie odle 0" ~en e e: yť I pnJemce 
c. 2394, 3008 Sb. n. ps.' č 2~:;Sk;2° prava vlastnictví (srDV. rozh, 
stl". 493). ,. Vl . sb. a Altmann, Komentář I , " 

Pokud zmateční stížnost s hledisk' . 
vytýká rOzsudku neúplnost, že nalézact ~ zmatku pod!e § 281, č. 5 lt. ř. 
obsahu knih a vS'pisu z účtůd h' I oud .nepnhledl k tomu, že podle 
tIsíců a že k vrácení vybrané ~~mazen~lr,~ fIrmu stále č,ástky jdoucí do, 
~o konkursu, že však v době uval y , k os o Jen proto, ze firma upadla 
JSo~ o/to zmateční stížností uVád;~~ o~n~ursu. bylo ještě aktivní saldo, 
Zell! vmy obžalovany' ch Nal' , d o nostI nerozhodné pro posou-
ž . '" . ezaCI sou uznal toti' b' I e Sl »-pnvlastnili« _ nikoli "ak " 'v Z Ol za ované vinnými, 
»zadrželi« -částku 1 500 Kč j T~ma.tečn.I stIznost omylem za to má 
!e,lově odporující opatření s věCí az~~~~. ~~eFDcné, projevené villisvěři~ 
Jen tehdy, kdyby byl pachatel měl t.P e ndou nebylo by zpronevěrou 
po ruce již v dob ě s v é m . ~ heJnoro ou a rovnocennou úhradu . 
bylst b Ocne Onaklád" " 
17 o, a y kdykoli příkaz svěřítelův spl 'I ( h ~ n I s ve Cl tak, že 
. 66, 3652, 4282 Sb. n. s.). Že t . ll! , mz. c', 855, 1582, 1637, 

ze skutkových zjištění rozsudku o t~~ eOdm~nk,: splnena nebyla, plyne· 
pDstavení (fínanční) firmy A. nepřízn.' :e ,v obe vyzvednutí peněz bylo . 
sovala, a že právě příčínou vyzv dIV r ze t~to sItua,ce se stále zhor-

e nu I penez byl l'l:iídostatek peněz 
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I' výplatě mezd. Obžalovaní doznali ostatně sami, že po vybrání částky 
1.500 Kč, o níž jde, zůstalo na běžném účtě firmy A. u spořitelny v O. 
pouze saldo ve výši 625 Kč 80 h, a zmatečni stížnost připouští, že 
o takovém jednání (zpronevěře) by bylo lze mluvíti, pokud ono saldD 
by bývalo nižší než 1.500 Kč. Okolnost, že pachatel měl prý možnosl 
kdykoli do dat e č ně škodu nahraditi, může pak vyloučiti zlý úmysl 
po případě ohledně zadržení, nikoli ohledně přivlastnění (rozh. Č. 3899 
Sb. n. s.). 

Plyne proto z uvedených důvodů, že zmateční stižností zdůrazňovaná 
možnost dodatečné náhrady škody, nemohla by vyloučiti zlý úmysl, 
k němuž stači, že pachatel věděl, že porušuje disposicí s věcí, svěřenDU 
mu za určitým účelem, důvěru svěřitelovu. Toto vědomí protiprávnosti 
plyne z vlastního doznání obžalovaných, že měli představu, že vyzdvi
žené peníze musí vdtHi. 

čis. 6052. 

K § 85, písm. a) tr. zák. 
Byla-li cizí věc pachatelovým činem úplně zničena, rovná se yýše 

škody hodnotě věci před zničením. 
Byla-Ii věc jen poškozena, rovná se výše škody majetkové újmě, 

dané rozdllem mezi hodnotou, jakou měla věc před poškozením, a hod
notou, jakou má po něm, 

Výše nákladů na opravu věci může býti jen pomůckou pro zjištění 
tohoto rozdllu; přihlédnouti možno však jen k nákladům potřebným 
k opravě, kterou se věc ve všech směrech uvede ve stejný stav, v jakém 
byla před poškozením. . 

(Rozh. ze dne 27. listopadu 1~37, Zm I 912/37.) 

Obžalovaný, znaje dohře místní poměry v tovární budově, v l1lZ se 
nepracovalo a která byla stále uzamčena, otevřel si násilím dveře do 
strojovny a vnikl dovnitř. Ve> strojovně poškodil parní stroj tím způ. 
sobem, že různé jeho sOl1částky, zejména měděné trubky, násilně zulámal 
a část ·silnějších trubek klíčem odšroubov8.1. Měděné trubky potom kla
divem roztloukl a součástky a trubky, tímto způsobem odmontované 
a znehodnocené, jejichž cena podle zjištění nalézacího soudu dohro, 
mady již nepřevyšovala 500 Kč, prodal obchodniku se starým železem. 
N a I é z a c í s o u d uznal za to obžalovaného vinným přestupkem zlo
myslného poškození cizího majetku podle § 468 tr. zák. a přestupkem 
krádeže podle § 460 tr. zák. 

Ne j v y Š š í s o u d zamíH zmateční stížnost státního zastupitelství, 
která napadala rozsudek nalézacího· soudu jen potud, pokud byl ·O'bža, 
lovaný namísto zažalovaného zločinu veřejného násilí zlomyslným po
škozením ciziho majetku podle § 85, písm. a) tr. zák. uznán vinným jen 
přestupkem podle § 468 tl". zák. 
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Z d ů vod ů: 

Jak je patrno z rozsudkov.ých důvodů, shledal nalézaci soud přes 
že výše nákladů za opravu poškozeného stroje včetně montáže byla 
leckým svědkem odhadnuta částkou 2.700 Kč, v činu obžalovaného 
skut1wvou podstatu přestupku podle § 468 tr. z., poněvadž podle 
sledků průvodního řízeni nemohl vzhledem k tomu, že stroj byl 
zanedbán, spolehlivě zjistiti, že škoda převyšuje 2.000 Kč, při čemž 
cházel z 'právního názoru, že se škoda musí vypočítati v poměru 
dejší ceny parního stroje jako stroje již upotřebeného, nikoli v POll1él'U 
cen nových součástek, z nichž vycházel znalecký svědek, ježto j 
byl poškozený obohacen. 

Tento názor považuje zmateční stížnost, uplatňujíc zmatek 
čís. 10 § 281 tr. ř., za právně mylný a dovozuje v tomto směru, 
dou ve smyslu § 85 a) tr. z. dlužno rozuměti nejen všechny škcldlivé 
změny, jež z činu obžalovaného nnikly na parním stroji, nýbrž i 
klady, které bu:cle třeba vynal,ažiti k tomu, aby stroj byl přiveden 
upotřebitelného stavu, v jakém byl před pachatelovým 
(§ 1323 obč. zák.). Těmito vývody ve spojení s poukazem na výši tpc'h'" 

nákladů, udanou znaleckým svědkem částkou 2.7010 Kč, míni sWónost\ 
zřejmě vyjádřiti, že i když š.ln o stroj upotř-ebený, nutno při výpočtu .•• 
škod'Y vycházeti z cen nových součástek, jichž je třeba, aby stroj byl 
zase uveden do stavu' upotřebitel1ného a že proto nalézací soud právně 
pochybil, pokud zastával názor, že škodu lze vypočítati toliko v poměru 
ceny, kter,au měl stroj v době poškození. 

Zmateční stížnosti nelze přisvědčiti. 
Byla-li cizí věc pachatelovým činem úplně zničena, takže ji nelze 

již opraviti, rovná se výše škody hodnotě, kterou věc měla před po
škozením. Tu lze po slyšení znalce zpravidla zjistiti bez obtížÍ. Jestliže 
však pachatel cizí věc nezničil, nýbrž jen poškodil, rovná se výše škody 
pach'atelem způsobená zejména n'a majetku poškozeného" újmě dané 
rozdílem mezi hodnotou, jakou měla véc před poškozením a hodnotou,' 
jakou má po poškozenÍ. Jen praktickou pomůckou pro zjiště",í tohoto 
rozdílu může býti výše n,á;kladů, jiehž je třeba k opravě věci. V počet 
mohou však přicházeti jen ony náklady, jichž je zapotřebí k takové 
opravě, jíž :se zjedná ve všech směrech tentýž stav, v jakém byla věc 
před poškozením. Neni-li to v tom kterém případě možno, poněvadž na 
místě poškozeného již upotřebeného materiálu pro nedostatek takového 
materiMu mu.sí býti k opravě použito mMeri,áJu: no'vého, mflož,e to míti 
význam jen pro rozsah povinnosti pachatelovy k náhradě škody podle 
soukromého práva, podle něhož by byl pachatel ovšem práv i z těchto 
s takovou opravou spojených vyšších nákladů, nikoli však pro posou
zení jeho vin'Y s hlediska práva trelStního, pokud závisí na výši škody 
jeho činem způsobené. Kdyby byl správný opačný názor hájený zma
teční stížností, závisela by otázka kvalifikace činu jako zločinu či pře
stupku po případě na čistě nahodilé okolnosti, zda v tom kterém pří. 
padě lze opravu provésti materiálem opotřebeným anebo pro nahodilý 
nedostatek takového materiálu .ien. materiálem novým tím ovšem ná-
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232 ~b. . h • 1348 3440 Sb. n. s. tr. a čis. " 
kladem vysSlJll (srov. lOZ . C. J 

n· s. civ.). ..' I' . soud _ a zmateční stížnost 
. V souzeném případě. zg,shl na ;zacI adá _ že šlo o starší již 

(Oto .zjiště~í po lormálm ~i~ft~~ vz~~~~d~e~~~O k dalšímu zjiště~í, stíž
upotrebeny stroJ, a dos~e _ ,_ "<ladů nutných k oprave stroje 
ností ro~něž !'.enapag~~~č z~zit~~e~alk tomu, že nelze .při výpočtu 
epřevysuJe castku . . .' nových součástek, Jak 
~kOdy ~ hlediskayes!ního práva vychaz~tts~r~~~e rávní, podřadiv čin 
'to učiml znalecky svede k, nekPoChybl~dftatu přestutku podle § 468 tr. z. 
obžalovaného tohko pod skut ovou P 

čís. 6053. 

_Obža!Ov~n'ý ,je ObV!ň~~~~e~n~~~~~ t~~~~é~~o~~~~~uvev~;~~~ ~~~ 
tr. r., obJev~.h sed novde fhatelnéhO' a dO' O'bžaloby nepojatéhO' trestneho, 
zření z noveho, . O'SU Sl' 

činu. 0_ táf'ak' rukoli způsobem nestačí však 
Obviňování se tu sice muze ~ 1 J ,y. -' "íti as ' ň O' zřetelné, 

~::~fre~~e:~~~~fíili;ZJe{b!ý~~~ši~;tp:~~~:~t~lné orvinění. 
(Rozh. ze dne 27. listop'adu 1937, Zm I 92'6/37.) 

. __ . d 'ako soud zrušovaCÍ zamítl zmateční stížnost 
Ne J v y s S I S o u dJk k . k'ho soudu pokud jím stěžovatel 

obžalovaného do roz~~ u rda]s; . dle §§' 197 199 a) tr. z. 
uznán hyl vinným zlocmem po vo u po , 

Důvody: 

Zmateční stížnost, :n",pa~ajíCÍvro§z~~~e~ \dil~~O~~:I~:~~~o.~ir~í~) ~ ~(_ 
§ 281 tr. ř., není opodstatnen.a. . I s~· n~vé skutečnosti z níž vy
ného trestného skutku, rozum~ o?Je~en vého trestného jed~ání dosud 
plývá proti obžalova~emu po ezre'~I,;o n~e zř0lelem na důsledky, které 
stihatelného a do obzaloby nepop e. t' t:kové ,skutečnosti mlčením, 

Pn~~zl: ~š;~3 k~žJ~ jS~~ž~f~~~.~~h~ P;~I;~í~~jíCí proje,v (považQ\h'attc~ jiio~~ 
, h t 'ko ného ustanovem VIZ roz.· . 

obviňování ve ~myslu"to o o za n '_') Je sice přisvědči!i stěžova
víd. sb., o llčmz se shznost san;a ,zml,ThUJe . "bviňování z no-

~~l~~~k~~~~j~~~uů~: ~~lth~~~~~~~~ j~i~~~~;f i~!r~I km~~ust~~~~ě 
n.ír;h podm!nek ~ 3~ tr; ř. ~;e~~ln: ~~~;nímu zástupci ihned (bez dal
JIh alespon o o vmovam _, 5(l! Sb ) Otázku zda jde o obvl
šíha) postřehnutelné (s.rov. cIIS. tl _ .' ~~;p' ~věděti v' tom kterém pří
ňování takové, třeba SI pod e s avu ve CI 

p"dě zvláště. - I ' pro zlo 
Při hlavním přelíčení 1. dubna 1937 proti obza

d 
oV,anen1~ala svěd: 

§ 99 -estupek podle § 411 tr z. ve enem li 
čin podMle a.'pr svoJ'i předchozí svědecko~ výpověď: »Při svém vý-
kyne ., opravujlc . 
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slechu v S. neřekla jsem celou pravdu, poněvadž mně obžalovaný 
výslechem hrozíl, že mě kulka trefí, že pod jeho prackama pojdu 
podlehnu. Proč to říkal, nevím, pravděpodobně, poněvadž jsem si ho' 
chtěla vzít. Bála jsem se ho a proto jsem v Š. tak vypovidala. 
vaný mne třikrát udeřil«. Svědkyně přiznala tím ovšem 
svého svědectví ze dne 23 .. února 1931, nel.aznačila tím však 
statečnou zřetelností, že obžalovaný chtěl uvedeným svým jeulrrarllm 
konati vliv na její nadcházející svědeckou výpověď a pohnouti 
kyni, aby vypovídala v rozporu s pravdou v jeho prospěch. Nebylo 
důvodu v je:jí výpovědi, nesoucí se přímo jenom k činům tehdy i 
novaným (§ 99 a 411 tr. z.), spatřovati poukaz na další zlý skutek 
lovaného; vždyť výše zmíněný dodatek M., že neví, proč to VULdluv"n' 

říkal (rrot vyhrožoval), že pravděpodobně proto, že si ho nechtěla 
dokonce odmítal podezření, že účelem hrozeb bylo ovlivňování V{;''''''''"' 
a mluvil proti závěru na to, že M. tím již obžalovaného obvinila 
zení se o falešnou výpověď svěd·eckou, totiž z návodu k němu hr()zholl' 
Obžaloba proti A. v souzené věci nespočívá také na 
stální zástupce zvěděl (mohl seznati) z výpovědí M. 
1931, n1ýbrž na výpovědi M. jako obviněné slyšené 
XIII 6915/37, kterážto výpověď je právě již určitá v 
žeobžalov<lJný A. pohrúžkami a žádostí snažH S'e přiměti « přiměl 
k tomu, že v Š. vypovídala nepravdívě. NebYlo proto ani 
k návrhu na rozšíření hlavního přelíčení na nově objelvený trestný čin 
k případné výhradě podle § 263 tr. ř. a nelze tvrditi, že opominutím 
hrady zanikla trestnost činu podle § 199 a) tr. z. Uplatnění zmatku 
č. 9 b) § 281 tr. ř. pro domnělé opomi:nutí postupu podle § 263 
je tedy neopodstatněné. 

čís. 6054. 

Nejvyššímu soudu je se omeziti na rozhodnutí o odmítnutí celého 
sborového soudu druhé stolice, i když stěžovatel zároveň s ním odmitá 
i jiné soudy nižší kategorie. 

O zamítnuti celého okresního soudu rozhoduje vrchní ,soud. 

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1931, NI 229/37.) 

N e j v y § š í s o u d jako soud zrušovací zamítl v neveřejném zase
dání, slyšev generálního prokurátora, žádost, již obviněný ve své trestní 
věci vedené proti němu u krajského soudu v Chrudimi pro zločin podle 
§ 209 tr. z., zamítá vrchní soud v Praze, zamítl dále jeho žádost za dele
gaci krajského ,oudu v Jihlavě a postou"il vyřízení další jeho žádosti 
vrchnímu soudu v Praze. 

D ů vod y: 

Žadatel svým podáním odmítá ve své trestní věci pro zloč"in podle 
§ 200 tr. z., vedené u krajského soudu v Chrudimi, a ve věci Td 510/31 
krajský ,oud a státní z«stupitels,tví v Chmdimi, vrchní 'soud v Praze, 
okresní soud v Němelckém Brodě, okresní soud v Humpolci, krajský 
soud a státní zastupitelství v Kutné Ho,ře, - a navrhuje zároveň, «by 
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prove~ení věcí byl delegován krajský, pokud se týče okresní soud 

V Ji~:~ve'ŠŠí soud je po zákonu (§ 14, odsl. 2 tr. ř.) ~ovolán rozhodo-
. I Y dmitnu!í celého sborového soudu druhe stohce. Na toto 

vath%~~:~nf j~ se nejvyššímu soúdu omeziti, i když_ žadat~1 zá;ove.Th od-
10; . 'i 'iné soud kategorie nižší. Byť bylo ~zn~~I, z~ n:n.1 .v z~lmu p~o~ 
rnlt~í ,~el{QInomi{a zejména urychleni trestmho [lzem, de~li rozh~do_V~lll 
ce~n kové lmmulativni žádosti meZÍ' různé instance, nemelo by roZSI'ro~ 
o ,~ ravomoci nejvyššího soudu na rozhodování v širším rozsah~, nez 
van~~no opory v zákoně, jenž nezná takové devoluce, a nedopo;ucova~o 
uve o~tatně ani z důvodů věcných, poněvadí nutno pře~pokladatI, .ze 
bY, se d" . soud budenel'lép,e informován o pomerech ve svem ptlmo _ na nzeny 

obV~~~io nutno rozhodnutí O odmitnuti krajského soud_u v Chrud~~ni a 
Kutné Hoře vyhraditi vrchnímu soudu v Praze, lemuz bu~e dalsl za

, ~'d'ti i co do odmítnutí okresních soudú v Německém Brode a. v Hum
rl ! i V té příčině uvědomil si nejvyšší soud, že zákon, stanove. v § ?4, 
g~s~.· 2 tr. ř. příslušnost radní komor~ sborového soud~ p,rv':l. stohce 
k rozhodování o zamítnutí o ~ r es n í n o s o u d ce., neresl pnpad, že 
'de O Zamítnuti celého okreslllho soudu. , ,. dl 
I Proto nejvyšši soud v případech Nd I 526/32 a Nd II 60/33 lOzho , 
že o zamítnutí cel é h o o k r e sní h o s o u d u . rozhodule soud 
. h'" té příčině ve shodě s názorem Mayerovym, Handbuch I., 
vtrc ~'OI'1 lea VStorchovým I stránka 201. Srovnej též článek J. v. W. 
s r. J " '-, 366 v Gerichtszeitung z roku 1818, CIS. 92, str. '.. . .• . 

Pokud pak jde nvní o odmítnutí vrchního soudu v Praze, ol,lvll11eny 
. a'~ačnl'e že vrchiní soud v Pr"z,e v d"lšim úd'obí trestmho vy-an,llen ua , d ,. t k~ . -ádost obvi 

hledávání bude míti účast na nějakém rozho. o~alllé a ze. z .' -
něného za zamitnutí vrchniho soudu v Praze le uplne bezpredmetn~, net~ 
hledíc ani k tomu, že obviněný neuvádí z,ák?l1né dů~ody .P:o zarmtn~ I 
vrchního soudu. Bylo proto žádost obvmeneho zamltnouh Jako bezdu-

vodnou. . k . k'j d Ji 
Navrhuje-Ii pak obviněný zároveň delegaCi . rals e 10 SOl~ u V -

hlavě budiž předně zdůrazněno, že vrchní soud v Praze odnal. usne
sením' ze dne 31. srpna 1931 tuto tres_tni věc.'. zaháj~nou, u, kr~lsk~ho 

d K t ' Hoře tomuto soudu a pnkazal II k prolednam kralskemu 
sou u v U ne,' . hl'""'·' odav 
soudu v Chrudimi. Toto delegační rozho~nuh llec a .o'uvl11en~, neJl' •• ' 
stížnost ve smyslu § 63, odst. 2 t:: ř." vej~~1 v moc prava, takze nel~y,ssl 
soud nesmi již rozhodovati o. n~l«ke shznosh do tohoto, . d~legacm?~ 
opatření. Pokud pak má na mysh delegaCI ve smyslu.§ 63 lI. f., neuvadl 
žadatel žádné důležHé důvody po rozumu ustanovem § 62 tr. r. 

čís. 6055. 

Vlastníku a vydavateli periodického tiskopisu, v .nW:~ by~ ~yeř~i~n 
urážlivý článek nelze uložiti ručení za útraty trestmho ~em, Jlchz na
brada byla uloŽena osobě, která neni ani vlastníkem, am vydavatelem, 
ani redaktorem onoho časopisu. . 
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Bezplatné uveřejnění rozsudku v časopise, který uveřejnil 
článek, lze na návt1h žalobcův uložiti jen odpovědnému redaktoru a 
davateli tohoto časopisu, nikoli jiné osobě, i když byla odsouzena. 

Obžalovanému nelze uložiti, aby rozsudek bezplatně uveřejnil v 
ném periodickém tiskopise (§ 12, odst. I zák. čís. 108/1933 
a n.), nýbrž může býti jen soukromému žalobci na jeho návrh otí7n.,nri 
právo, aby v něm dal rozsudek uveřejnit na útraty obžalovaného. 

Pokud jde' o způsob rozhodnuti ve smyslu poslední věty § 292 tr. 
není nejvyšší soud. vázán návrhem zmateční stížnosti pro za,ch')viiní 
zákona. 

(Rozb. ze dne 29. ti'Stopadu 1937, Zm 1960;37.) 

N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovací po ústním líčení o zmat'~CnL' 
stížnosti podané generálním prokmátorem k zachovilní z{,k'ona do 
sudku krajského soudu, jímž byl obžalovaný uznán vinným preclnelm. 
utrhání na cti podle §§ 2, 3 zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n., uznal 
právem: 

Rozsudkem krajského soudu ze dne 15. května 1937 byl porušen 
kort, a to 1. v ustanovení § 10, odst. 1 zák. čís. 124/1924 Sb. z. a n. 
znění vyhlášky čís. 145/1933 Sb. z. a n. výrokem, že vlastník a vyda
vatel periodiokého' ti;skopi.su: "Ch. L.« ručí rukou společl1ou anerozdíl
nou za útraty trestního řízení a útraty vzniklé a přisouzené soukromému 
žalobci, 2. v ustanovení § 7, odst. 1 téhož zákona výrokem, že se obža
lo·vanému ulk,ládá, aby bezplatně a bez poz,námky u",eřejnil v časnpise 
"Ch. L.« na stejném místě a stejným písmem výrok rozsudkový, a to 
v čísle nejblíže příštim po nabytí právní moci rozsudku, 3. v ustanoveni 
§ 12, odst. 1 zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n. výrokem, že se obžalovanému 
ukládá, aby bezplatně a bez poznámky uveřejnil v časopise "P.« stejným 
písmem výrok rozsudkový, a to v čísle nejblíže příštím po nabytí právní 
moci rozsudku. Výrok pod bodem 2. uvedený se. zrušuje. Zrušuje se. 
i výrok pod bodem 3. uvedený a zároveň se vyslovuje, že je soukromý 
žalobce podle § 12 zák. č. 108/1933 Sb. z. a n. oprávněn uveřejniti 
jednou rnzsudkový výrok bez důvodů (se změnami, v)'plývajícími z to
hoto rozhodnutí) v časopise »P.« v H. stejným písmem, jakým byl vy
tištěn urážlivý článek, v čísle nejblíže následujícím poté, co bude 
zpraven o tomto rozhodnutí, na útraty obžalovaného, jejichž výše však 
nesmí přesahovati 150 Kč. 

D ů vod y: 

Rozsudkem krajského ,goudu ze dne 15. května 1937 byl obžalovaný 
uznán vinným přečinem utrhání na cti podle §§ 2, 3 zák. čís. 108/1933 
Sb. z. a n. a odsouzen vedle trestu na svobOd" také podle § 389 tr. ř. 
k náhradě nákladů trestního .řizení a podle §§ 390, 393 tr. ř. k náhradě. 
útrat právního. zastoupení soukromého žalobce ve výši, která hude sta
novena po pravoplatnosti mzsud'ku. Zároveň vyřčeno, že pocHe § 10 zák. 
čis. 124/1924 Sb. z. a n. ve znění vyhl'áš'ky čís. 145/Hl;l.3' Sb. z. a n. 

<Ii, 

_ Čis. 6055 -- 495 

( "byl i-nkri-'odického tiskopisu »Ch. 1.« v nemz 
vlastnik a vydavatel~en , ) ručí rukou společnou a nedílnou za tyto 
minova,ný článek uverej'nen k . 'ho žalobce Podle § 7 zák čís. 124/ 

. 'traty tr.estn,iho řízení a .sou r.o:~e" 145/1933 Sb. z. a n. ulo'žil so.ud 
ul1924 Sb. z. a n. ve zněm vyhlas 'ž nS:l 'ok mzsuclko'vy' v časopisech 

, b bezpla,tně uVere]DI vyr.· , " . 
obžalovanemu, a y , '" I h 'bHže příštích po nabytI pravm mocI 

Ch 1« a »P.« a to v CIS ec ne] , » . . , 
rozsudku. , Tavn' rostředek ani se strany 
. Proti těmto výrokům ~eby~~~~~~ °rni sf slrany vlastníka a vI~a
obžalovaneho a souklomeho Cl i iimž byl na příkaz ne]vysslho 
vatele periodického tIskopiSU tl 14 '<\.' čís. 124/1924 Sb. z. a n. ve 
sou(\~ rozs~~ek e.od!e §5/\2g3~C ~,b. z~aa n. dodatečnědo:?čen (§ 12, 
zněm. vyhlasky CIS. 14. 'k § 33 odst. 1 čis. 3 zák.. C.IS. 108/1?3~ 
d t '3 4 § 7 odst 2 CI!. za . a , , , d'k í mozna o s. '.' ' ..... , , "a'd.ny'm OpraiVny'rn prostre I ern nen ' . 

Sb a n) takze naprava r , .. . z. '. J "v áko-ll v ustanovemch mze uve-
Těmito výroky byl vsaj, porusen z 

dených: , ' ',:. § 10 od,s!. 1 zák. 6s . .124/19:24 Sb. z. a 
Poclle vyslo,v,il'eho ~redplsu3 Sb ' ručí vlastnik a vydavatel 

n. ve znění vyhlášky ČIS. 145/193
1 

' ~ ~'aa nn~rozdilnou z~ útraty trest-

Periodického tiskopisu ruk?~ spo ecn}. , ' rozsudku podle § 12 zák. 
. ( "t" to I utraty uverelnelll d ' 

ního řízeni pOCl apc v ) .',dchž nilhrada byla uložena (nebo. sou, mm 
čís. 108/1933 Sb. z. a n. ,j 1 nic hne b o dl P o v ě cl 'll emu 
smkem podja.!a) ně k t e r emu z 

.r e d a k t o r u. . ," . d' s lněna poněvadž obžalo-
Tato pod,;,inka nem v souzenem pn~~o e os~ba, která inkriminovaný 

vaný byl nalezaclIn soud~m o?so~zeni~oli '''ko vlastník, vydavatel nebo 
článek sepsala a dala ,uvere]llIh, a ? n, b /Člilnek uveřejněn. Porušení 
odpovědný redaktor casoplsu; v, nem,z } 
zákona je tudiž v tomto bade zrejme. .., 0-

~ . " dsuzujicího rozsudku, pmz se d 
Pokud jde o výr?k o uveredjnent, ?"n'eni Činí zákon rozdíl mezi uve-

., k 'mu zalobcl za os !UCl, . ' 'b' stava sou rome ... . , eriodickém tiskOpiSU, v nemz yl 
řejněnim odSUZUjlClho !Oz:~d~u vP, . "ním odsuzujícíhO rozsudku 
inkriminovaný článek ~verej.nen, a uverejne 
v jiných periodických tIskopIsech. .' '. . v němž b I inkri-

Uveřeijnění (bezpl~tné) v ~e~I.odlc~emoJ~!k§p;se~dst. 1 zák.lís. 124/ 
minovaný článek uvere!n~n, u o,~lkso~, P145!1933 Sb. z. a n. na návrh 
1924 Sb. z. a n. ve zn~m vyhlas y IS...." d a vat e I i tohoto 
'b d čdnemu redakto,u a vy , " 
zalo ce o IP o v hl d to že byla odstiuz~na iiná osoba nez prave 
tISkOpiSU, a to bez o e u dna ť I (viz rozh. čís. 5728 Sb. n. s.). 
odipovědný recll1ktora vy ava e . . h 

., (.,.. dvou) periodických tIskoplsec na 
K uveřejnění v ju~~ch nejvyse e' 12 odst 1 zák. čís. 198/1933 

útraty odsouzené~o pfl~na .soud :odl'vI~u Také ;de kde nalézacÍ soud 
Sb. z. a n. právO z .. ~ I o o C I k,]~ ~nfa rozs~dku myl~ě podle. § 7 zák. 
po'suzoval oba pnpady uvere]y, hlášky čís. 145/1933 Sb. z. a n. a 
čís. 124/1933 Sb. z. a n. ve z,nen; ~y roz :~('ku mylně přimo obžalov3-
1I1ožll v obou případech "~e:el~em " 
nému, je porušení zákona zre]me. 

,,,_,o 
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Bylo proto podle §§ 33 a 292 tr ř v h ~ 
nerální prokuratury na záštitu záko~a' a ~z a.,:,eno ~zmaleční stížnosti 
roky napadeného rozsudku porušen záko hano, ze byl uvedenými 

Podle § 292 tl' ř o ~ .~"' n. 
rozsudkem, usnese'ní~ n~~~e pn~;~uYpSselmSObUydl kp.room~ výrok. u, že na'pa'dellVli 
uvá ~ . č···· rusen 

zen~ u ImÍl I další opatření ve smyslu osl ~ t "U.V''', 

J~ok~d)e to ve pr.osr:~ch obžalovaného. Z ttho plyV~! ž lUr~~šl~:r:~g:~f~ 
vazan zmatecnr sttzností na z h " , ' e Zl 

ve smyslu § 292 druhá věta tr ř aje~va:" zakona jen potud, že 
napadeného roz;udku, usneseni ~ebo na I a crozho?ovatr o jiných 
ve z,:"ateční stížnosti pro zachování ~~StLly.Uc nez~ pO~~d b~lo navr,'Ph, 
ku~ Jde ~ ~působ rozhodnutí ve srn s~a o~a. ze vsak~ JI nen! 
sml učlmÍl takOVé opatření i kd '! \§ 192, po~1. veta tr. r., a 
na záštitu zákon'a. ,yz ne y o navrzeno zmateční SlIZn(ls!í 

Nejvyšší soud neshledal "'č' k + • 
o výrok 1 nebol' t '. pn my ,akovemu opatření, pokud 
tích, které"se proti ~~~uV~~~kn~~ť~:yká obžal?v~ného, nýbrž osob 

Ježto však však není v I ~. a ly opravnyml prostředky. 
zákonného výroku 2. POVi:e~l~:~~~df~ ?y ~bžallo,:,aný byl ~podle 
rozsudku v časop' Ch I I Utra y u ozeneho mu uv,eřpinPMi 
§ 292 tr. ř. a výro~~et;~ Z1:UŠ;;' použil nejvyšši soud ustanovení po sl. 

POllěv~clž zrušením výrok' 3 d . .. 
aby se ,sám staralo u ~. ~ .. o paclne pw obža,]ovaného .. " ' ••... 
k jeho prospěchu bUdeVI~rel?hem rozsudku v časopise »P .• , a ' " 
. " , - I na rada za toto uv ~ . ~ . ' 
Jeli ne:jvyšši částky b 10 . d' erelnem omezena uri~enlínl , 
věta Ir. ř. a § 12 ziko ~ís I 1~/~ 9'l;oS~u 3. I'Ozhodnu~o podle § 292, posl. 

. . z. a n. tak, pk se stalo. 
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Propadnuti zbraně podle § 36 b 'nfh . 
může býti vysloveno . en u zbr ~ z rOl; ' .. ? pa,tentu jako vedlejší trest 
zen, a to jen. tehdy, iatří-Ii pa~~:te1rosamJeJ~Zmnosenbí byl pachatel odsQu. 
viněně . X~'''''''iIa e u ne o osobě kteť . 

ZUumLII jejího neoprávněného nošení ,a se za-
. Za propadlou může b 'ť hl .. • 
níkoli i zbraň pouze držerk I (~tu;s~~~je: :t:t~ra,JI neoprávněně nošená, 
§§ 2, 8, 32 zbrojního patentu jejíž Jržen' "v an zakázano~ ve smyslu 
trestné). '1 JIZ samo o sobe je soudnií 

(Rozh. ze dne29. listopadu 1937, Zrn I 981/37.) 
Srov. rozh. čís. 4026/14 'd b . 

čís. 2645,3167 3902 4411 Sb VI. s., ČIs. 570 L6fflerovy sbírky, 
" . n. s. tr. 

N e j v V Š š í s o u d uznal j k d ~.. 
o zmale:čn[ stížnosti podané gene a, r sou k zrusovacl po ústním líčení 
do rozsudku okresního soudu v P ra n~pro2~rat.~:ou k zachování zákona 
obžalovaní A. a B. vinnými přest~;~e ne ~. zar~ 1.93:, Jimž byli uznání 
460 tr. Z. a přestupkem odle § 3 m p? usu rade3'e podl; § 8, 171, 
toho i přestupkem dok!ané k .~ Z;brol. Pďal t. a obzalovany A.' /(r0111 
právem: ' 'ra 'elle po ,e § 171, 460 tr. z., ~kto 
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Rozsudkem okresního soudu v P. ze dne 25. září 1937 byl ve výroku, 
byly prohlášeny u obžalovaného A. za propadlé pušky brokovnice, 
dvouhlav,ňová značky Lelaucheux, přeražená u krku pažby na dva 

předovka, porušen zákon v ustanovení § 36 zbroj. pat. Tento 
r~;~~~~~i~o~v~ý~ro~'k~ se zrušuje ohledně obou uvedených pušek. Ohledně 
;, předovky pomíjí výrok o propadnutí vůbec; ohledně 

dvouhlavňové brokovnice značky Lefaucheux, přeražené u krku 
se okresnímu soudu v p. nařizuje, aby o jejím propadnutí znovu 
a rozhodl. 

Důvody: 

Rozsudkem okresního soudu v P. ze dne 25. září 1937, proti němuž 
nebyl podán opravný prostředek, byli uznáni obžalovaní A. a lB. vin
nými jednak přestupkem podle §§ 8, 171, 460 tr. z., jejž spwclmJ\i dne 
15. června 1937 oba nedokonanou ,krádeží srnce, dále B. nedokonanou 

, sovy a A. dokonaným odcizením zajíce, j-ednak přestupkem po-
dle § 36 zbroj. pat., jehož 'se dopustili tím, že téhož dne nosili bez po
volení lovecké pušky. Týmž rozsudkem bylo podle § 36 zbroj. pat. vy
sloveno propadnutí tří zabavených zbraní, totiž dvouhlavňové pušky 
brokovnice system Lelaucheux ráže 16 mm, dvouhlavňové pušky téže 
soustavy, přeražené u krku pažby na dva díly, a další puš1ky brokov
nice předovky (1ádovačky). 

Rozsudek, který ve výroku uvMi, že oba obžalovaní dne 15. června 
1937 vešli »k a ž d Ý s jed n o u n a bít o u P u š k o u« do lesa a 
čihali tam s úmyslem, zastřeliti srnce, uvádí v důvodech, vyho,vujících 
předlpi,sul § 1, odlst. 2 zák. a 18. prosince 1931, č. 209 Sb. z. a n., pro
dlouženému zákonem, ze 17. prosince 1936, čís. 3'15 Sb. z. a n., že má 
na zákl .. clě pmVledeného řízení, zejména na zákl'adě úplného doznání 
obou obž,alovaných ve sp01'ení' se ,skuteč'llo~'tí, že u nich byly nalezeny 
a zabaveny zbraně ve vý'foku mz'sudku u"ediené, j<l!kož i ve spoj-ení s' vý
povhlí svědka N. za ,prokázáno, že obiž.alovaní spáchal!i tres[né činy, 
uvedené v rozsudečné větě, jak po stránoe swbďlektivní tak í po stránce 
objektí\"ní. 

Jak vyplývá z konstitutu obžalovaných, doznali oba obžalovaní, že 
se oba dne 15, června 1937 vypravili na čekanou na srnce do lesa, 
každý ozbrojen jednou ,puškou, že' však v lese čekali marně, že pal< na 
zpáteční cestě z lesa vystře1i1 obžalovaný B. po sově dvě rány, ale ne
zasáhl ji a že obžalovaný A. zastřelil na 1J,páteční' cestě zajíoe. Obžalo
vaný A. doznal, že byl při této příležitosti ozbrojen puškou svého otce, 
který o tom nevěděl, obžalovaný B. doznal, že s sebou měl pušku svého 
bratra, který je na vojně. 

Svědek N. udal, že slyšel uvedeného dne ve svém revíru několik 
výstřehl, že šel do bytu B., kterého měl v podezření, a tam že zastihl 
oba obžalované se zastřeleným zajícem a viděl obě pušky rozložené le-
žeti na posteli. . 

Z takto doplněných důvodů rozsudku je zřejmo, že rozsudek má 
za zjištěno, že oba obžalovaní vykonali trestnou čínnost, která je před
mětem rozsudku, pří této příležitosti (při pyl1ácké výpravě), použivše a 
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nosíce při tOm každý jed n u zb -' , • 
tvrdil, že patří jeho otcí, a že Obž~~on~a~é~' O!zaloV~ri'ý A.zbraň, o 
kem § 36 zbroj. pat proto že be d I .o . uznava vmným 
ražení h - "h . , z Ovo em a neproká v 10ZlCI o nebezpečí nosil tut 'k' zav potreby k 

J k I" o pus u. 
, ,a vyp yva z obsahu trestního oz" . 
setrování této věcí u B . d d na~ncllI, zabavilo četnictvo po. 
Lefaucheux, II A. jedn~ J;O;~Uhlvo~hlavnovo~ pušku brokovnici n 
faucheux (s přeraženou 'b av o,:,?u pusku brokovnici 
jednu jednohlav.ň,ovolI br~~~v~ťji ~ mz .A. ,tvrdil, že patří jeho 
pOdle ú,slIdku četnictva nebylo 'j" d~ab~enI ze předu (předovku) z 
střílení téměř nepotřebná d J z d fU ,:u dobu stříleno a která je 
soudu v P. ' a o evz a,o vsechny tyto pušky 

Okresní soud v P v sl '1 ! 
všechny tři pušky teď .Y oVdl v .n,apadeném rozsudku, že p. rOlpa'!aii 
pušky, zabavené ~ obž~I~~a~~h~ XUSky, z!b~vené u B., pr,o"pa,1ai 
A. nosil neoprávněně pouze 'ednu" ač. mel, Jak uvedeno, za 
mCI značky Lefaucheux (n ) ,z ;lIch, a to dvouhlavňovou . 
leží j,eho 'Otci a že SI' J'I' vz YI nb

l 
s !,rheraz~no.u pažbou) 'O níž tvrdil 

, aez Je' o' vedom' 'k' , prestupk~m § 36 zbrOJ' t· ' I, a ac' ohv ho uzna'j , 
. pa . Jen pro nošení této zb ' ' 

Propadnu!!í zbraně j'e vedle 'šl . . rane. 
§ 32 tr. z. má hýti trest v m~řem tr~ster;r (§§ 3~, 47 :broj. pat.). 
pat. st'anoví mimo. jiné, že Yro' a~' presn~ v mezI ch zakona. § 36 ' 
volení. Jen zbraň (neoprá~ně~ě) ne z,hra?, kter~u pachatel nosH bez 
pokud nejd'e o zhraň ak' nosena - 'i1olkoNv již zhraň , 
d' ..., z azanou v'e ,smY'slu §§ 2 832 b . ,rzenl JIZ s,amo, zakládá soud 't . ' , ,. z' IDj. pwt. 
b~ti ludíž prohlášena! za p' ~'nd~ ,"e'~nou S'~li'tkovou pod-statli' _' 
stlhnoUlti jen vinntka Lze r p: ou. .§ 31 Je v)'sloven.o, že trest 
zbroj, pat. patří-li ;bra' pro- o ~yslovltr, propadnutí zbmně podl'e § 

h.>:" TI neopravněně nošen' b d' b" . 
OSOve, která se zúča'stnilla z, . "" _' a II Úl vmenému I 
Č. 4026/14 víd. sb.). ,. aVlil1ene neoprávněného. nošení (rozh. 

Jak bylo uvedeno I 
kem § 36 zbroj. pat. p~~t~a ž~o~si~~i~k ,obžal~va:ného A. vínným nře<tnhC 
značky Lefaucheux (ni,koli' i J', z~ l.lOsl1 dvouhlav,ňovou bnJk()vr,;c; 
dovky). pro nosem Jednohlavňové brokovnice pře-

Nesměl tedy vůbec prohl' T . ' 
odsuzujícího výroku v tOm to

aSI 
I. za prop~dlou predovku při nedostatku 

hlá 'ť smeru a smel podle § 36 b ,SI I za propadlou jen dvouhlavňovou b. .. .. z roj. pat. pro-
ovsem za dalších předpokladů ., dl okovnrcl s přeraženou pažbou 

J 
.. " vyse uve ených j 

ak JIZ rečeno a jak vyplývá z tr t· . . 
pušce tvrzeno výsledky trestního ,.es 1:lh? oznámení, bylo totiž o této 
pachatele rozdílné totíž pach t I nzenr, ze je vlastnictvím osoby od 
dost Id' '. ' " a e ova otce A st a' b' 
. a o Jejlho držení bezvědomí vla ":k . Ok" ze se o' zalo.vaný 

poukazuje na: to že A st ~'~n' b Stm a. . olnost posléz uvedená 
, •• :U',,-, I JOSo ou na č~n . v t" 

Bylo proto povinností okresního s . . u zucas nemou. 
tohoto tvrzení, uČini'l je přecl~-ětem o~~u, ,<lb);' s~ vyjá.dřil o správnosti 
sobem se obžalovaný zmocnil zbran ,s'v~ o setrem a zJistil, jakým ZpL!- • 

e o covy - pokud tOmuto skutečně 
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náležela zbraň nošená obžalovaným - a zda je tudíž elán předpoklad 
zaviněné účasti A. st. na neoprávněném nošení zbraně, na němž je zá
vislá otázka přípustnosti výroku o propadnutí zbraně podle § 36 zbroj. 

. pat. při správném použití tohQto zákonného ustanovení. 
Vyšlo arci najevo, že se jmenovaný domnělý vlastni k zbraně snažil 

oklamati četnictvo o předmětu, kterým byl trestný čin spáchán, tím, že 
v souhlase s původním tvrzením obžalovaného A. udával, že dvouhlav
ňová brokovnice značky Le'faucheux, jemu patřící, byla již v den činu 
-poškozena (měla přeraženou pažbu), čímž měl býti podporován původní 
údaj obžalovaného A., že s sebou neměl tuto pušku, nýbrž předovku. 
Než skutečnost tato neznamená o sobě účast na činu, neboť nastala až 
po jeho spáchání. Zhodnocení této skutečno'sti - přihlédnutím k okol
nostem případu a vyjádření zúčastněných osob o smyslu a účelu tohoto 
počínání a době jeho dohodnutí mezi otcem a synem - při zjišťovitní 
otázky možného předchQzího souhlasu nebo vědomí A. st. o použití 
pušky, bylo a je věcí jediiIé okresního soudu. 

Byl-Ii trestný čin spáchán puškou A. st. a jestliže ji tento svému 
synovi ani dobrovolně nezapůjčil, ani se nezúčastnil na trestném činu, 
nesměla býti tato zbraň prohlášena za propadlou a mělo býti vyhověno 
předpisu § 36 zbroj. pat. způsobem uvedeným v § 47 zbroj. pat. (viz 
rozh. Č. 4411 Sb. n. s.). 

Tím, že okresní soud vyslovil propadnutí jednohlavňové brokovnice 
předovky, aniž ohledně této pušky uznal vinným obžalovaného A. pře
stupkem podle § 36 zbroj. pat., a dále tím, že tento výrok učinil i co do 
dvouhlav.ňové brokovnice značky Lefaucheux s přeraženou pažbou, která 
je podle soudem nehodnocených výsledků řízení vlastnictvím třetí osoby, 
aČ nezjistil, že tato osoba měla na čínu zaviněnQu účast, porušil okresní 
soud zákon v ustanovení § 36 zbroj. pat. . 

Jelikož toto porušení zákona se stalo ke zjevné škodě obžalovaného 
A., bylo podle § 292 tr. ř. vyhověti imateční stížno~ti na záštitu zákona, 
podané generální prokuraturou podle § 33 tr. ř., a uznati tak, jak uve
deno, a bude tedy na okresním soudu, aby znovu jednal a rozhodlo tom, 
zda propadá dvouhlavňová brokovnice značky Ldaucheux s přeraženou 
pažbou. 

čís. 6057. 

K založeniu zločinnej kva1i!ikácie pud1'a § 6, odst. 2 zák. čl. XL:1914 
nestačí sama skutočnosť, že vinní!< mal pri čine v ruke zbraň (motyku), 
neholo-li zistené, že sa priamo pred činom - a tedy len za účelom 
spáchania trestného činu - zbraňou opatril, alebo - majúc ju len ná
hodOu v ruke - pri čine jej zúmyseJne použil 

(Rozh. zo dňa 30. novembra 1937, Zm !ll 589/37.) 

Obžalovaný A., byvši na potravnej čiare pozastavený finančným 
strážnikom a vyzvaný, aby zaplatil daň z demižonu vína, ktoré niesol 
sebou, prehlásil: »Snáď chcete, abych vám ním rozbil hlavu!« Potom 

32' 
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sadol na bicykel a ušiel. Na strážnika, ktorý ho stíhal, volal: 
mnou paď, ja fa dorazím, hl'ad' sa stratiťl« Obžalovanému A. DTllheh ... , 

Z vinohradu, kde: pracoval, na pomoc s motykou v ruke SpOlLlot,žalo,ran,~ 
B. a keď videI, že sa finančný strážnik zmocnil demižonu vína, 
veného medzitým obžalovaným A. na zem, vyhrážal spolu s A. unanlC" 
nému strážnikovi slovami: »Nechaj to víno, lebo ti, sviňa česká, U"""k':llI, 
zač toho je lokeť a na večer sa nikde neukazuj, lebo ťa zabijem a 
už viac neuvidišl« S ú d p rve j s t o I i c e kvalifikoval tieto činy 
žalovaných ako, prestupok urážky IÚlradu podl'a § 46 tr. zák. prest. Od 
vol a c í s ú d zrušil rozsudok prvého súdu z dovodu 
podl'a § 385, čís. 1 bl tr. p. a kvalifikoval trestné počinanie oboch 
žalovaných ako zločin násilia proti orgánu vrchnosti podl'a § 4, odst. 
§ 6, odst. 2 zák. čl. XL: 1914. 

Na j vy Š š í s ú d, rozhodujúc o zmatočných sťažnostiach 
obžalovaných, z úradnej povinnosti zrušil rozsudok odvolacieho 
z dovodu zmatočnosti podl'a § 385, čís. J bl ·tr. p. vo výroku o 
kácii trestného činu obžalovaného B. ako zločinu podl'a § 6, odst. 2 
čl. XL:1914 a pominutím tejto kvalifikácie podradil trestný čin 
obžalo'vaného pod skutkovú podstatu prečinu násilia proti orgánu vrch
nosti podl'a § 4, odst. 2 zák. čl. XL:1914. 

Z d o V Q d o v: 

Preskúmavajúc rozsudok odvolacieho súdu dotyčne obžalovaného B. 
Z úradnej povinnosti, spoznal najvyšší súd, že trpí dovodom zmatočnosti 
podl'a § 385, č. 1 bl tr. por., ktorý zmii!očná sťažnosť tohoto obžalova
ného neuplatňuje, ktorého však treba dbať podl'a § 385, odst. 2 tr. p. 
Z úradnej povinnosti. 

Vrchný súd kvalifikoval totiž i trestný čin tohoto obžalovanéhoako 
zločin podl'a § 4, odst. 2 a § 6, odst. 2 zák. čl. XL:1914 preto, že 
»obžalovaný B. vybehol z vinohradu s motykou v ruke, hocí ju na do
hovor s finatlčnlými s!rážnikmj, nepotreooval.« TOlt,) zistenile však k za-, 
loženiu zločinnej kvalifikácie podl'a § 6, odst. 2 zák. čl. XL: 1914 nestačí. 
Aby sa mohlo uznať na túto kvalifi.káeiu, bolo by treba zistiť alebo to, 
že sa tento obžalovaný priamo pred činom - teda len za :účelom spá
chania trestného činu - motykou opatril, alebo že majúc ju náhodou 
v nuke, pfi. čine jej zúmyselne poulži!. An'i jedno ani druhé však nie je 
zistené. Svedok N., výpo"eď klarého nižšie súdy vzaly za základ svo~lho 
skutkového zistenia, výslovne udal, že obžalovaný B. mal v ruke motyku, 
avšak ,po hom sa ňou neobracal. Keď je zistené, že obžalovaný ani vo 
svojej vyhrážke na motyku, ktorú držel v ruke, nepoukazoval a že pti" 
šiel z vinohradu, kde pracoval, je zrejmé, že sa neozbrojil len za účelom 
spáchania trestného činu. Uvedená kvalifikácia bola preto neprávom vy-
slovená. .' 

Najvyšší súd preto zrušil podl'a § 33, odst. 1 por. nOv. rozsudok od
volacieho súdu dotyčne tohoto obžalovaného z uvedeného dovodu zma-. 
točnosti a kvalifikoval jeho trestný čin len ako pre6n podJ'a § 4, odst. 2 
zák. čl. XL: 19'14. 
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. ., . .' islosti hned' za sebou dva výroky, 
Predniesol-It VUUlík v Jedn~] suv hr b násilhn proti orgánu vrch-

z Idorých je~en, ob~O~~~:~ém:~a~, aby sa tohoto násilia do
tWSli a druhy vyzvu s . t zák) ktorým boly porušené ustano
pustU, ide o jedenzákčin ~t ~t.:914 ~ § 15 čís. 2 zákona čis. 50/1923 
venia § 4, odst. 2 . .' , 

.Sb.z.an. 
(Rozh. zo dňa 1. deeembra 1937, Zrn lil 556/37.) 

. 'častniE sa v súkmmnom dome verejnéilo 
Obža.!ovam A., .B. a ,C. Zll ,',' kou str~Iil'OU1 X. bez úradlného povo

sbromaždeni;a, pona?a~eh~ ~tO~I;:~ četní-cka hlil>dka, velitel' ~torej ~y
lenia. Keď sa n,a mlelS'O .os a~t' d'av "by Isa roúšie'l vyknko'l obza-

Č'I1 'k ",by nrestwl hovOrl '" " '. b d! a zval re I a,t; Ak 'h:1 .k očíte clo miestn'o'stl, UI,e e z-. A četnl'kov'» anal le v r 'd . d . lovany . na' ·.v v, ~a(lrovan' na shromaz' leny av. 
bití!« A hne:?, pot?m knca~ ten'ze .obz volal ~a po'sluchačo'v: »poď~e 
»poďte, za:b~].eme ~ch!« O~,:a;o~an~ ~. 'kričal na dia,,: »pod'te, ve~mlte 
na nich, Z"'bllJ,eme IOh!« O Z<li OV<lik~y 'h'I'avy aby bol už jeden raz od 

t ' v k'm p,som use <trne ' , . t' ht 
sekery a ym ceSI y, '. tll' c e kva.j'j!iko'l'ill ,počíname ye o 
. k'" S'dprveJso č'? mch po. oJI.«. U ',' k t estným činom podlYa § 15, IS.-

obžaJlo'vaný,ch ako I prečlrrJ č~:~v1silia ,~roti orgánom vrchno'S·li pocll',a §, 4, 
zákona na oehr. rep., pre . k dll'a pl '181m C či's'. 1 nar. byv. 

, XL 1914 a presilupo po· . , 
odst. 2 zák cl. : I . 13 (', č ' ť na verejnom shromaždlell1!í lllSpO-
UhOL min. vnúlračís',7430/19 '\ u)~.sp'ri tomsúd zdóraznll, ~e je tu 
riact:wnOlm bez úrwdneho ,r0'l'0 ema., ',' , .j, dvoma činmi, lebo obž"lo
vecný súbeh (§ 96 tr. z~k.) m~?zl, p:~r;;;y O dl vola e í s ú d tento 
v<lní porušili n1':1'1 dva rovne pravne . 

rozsudok potvrdil. . . . I bžalOovanS'm 
v ,. , • d tr"stnej v.ecl proh A. a spo., o , . 

Na j v y.s S I S II I, v, 'v. m wtď. následlkomzmatočnej ,g,fazn,o'~tl 
z prečinu vyzvy k tre,gtl1!ym el~o ,tO u· mdlneJ' na zákll<lct;e dovodu zma-
'I 'h ABC Z povlnnos I .". h . dov 

obZ8C ovt.",nydc
l
, §"38S' ť I b) tf. p. zrušil rQlZsllld'ky oboch nlzslcč·' sU'zv' y' 

točnOos I po, I a '. . B C kv",l.ifikov.al'Y Hež ako pre lin vy 
pobal' čin O'bžalov,,,nych A., . a 2 'k č 50/1923 Sb. z. a n. a túto 
k trestn]ém čilnO'u; pod:a § bl \č. ",ny~~h' z~'stal kv",Iifikov8Cný len podl'a 
kval'ifikádu pom1.lliul; CIn. Ol za ov 
§ 4, Oodst. 2 zák. a. XL:1914. 

Z dilvodov: 

. , " "í ,gúd tOoto.: Ob" nižši,e súdy 
Pr; preskúmaní veCI s,!:,olznall ?aJf'Y

SS 
k '1001 na četnikov: »Akonáhle 

ústily, že potom, ked: obza.Jlov<lny .. ' vY' ;~ shromaždený clM': »pO'ďte, 
vkročíte clo miestno~tl, bud:ete zab!t~,a»Pod'me na ntch, zabij.eme ieh« 
zaJbijeme ieh«, vykr~kol obza,loV~! Č'eským psom use1káme hl'avy, aby 
a C.: ~poďte, vezmlte sekery ~ J"m 
])0'1 už jeden raz od nich poko]«. 
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Tieto Cll1y kvalifikovaly mzsle I' d k " 
či'OOm pocH'a § 15 Č. 2 z 'k ,'50/

s
l
u 

y a o precln vy LV)' k", '''HVI'''' 
Podl!' § 96 ' il . c. 923 Sb z a n v 'j 

I I a: tr. z. s prečinom nási'}.i .' , . . rea nOITI s'lil)ehl •• ' 
odst. 2 zák čl. XL:1914. a proh organom vrchností pocl!'a § 

Najvyšší súd však nesúM ' t t ... 
kového stavu. je zreimé že ~~ Y I Ou o, kvahtlkáciou. Z uvedeného ' 
pmstredll'e za sebou'v' 'e'd' . ~a,oval,ny A. preelni.eso.1 diva výroky 

. ' J ' ne] s'llvlslostl že v' k ť t 
pntomným četníkom a t b " h " rro y 1'0' o smewval 
ti~to ohsruhujú jedhak p~~ru~,~\r~~~~O P?'vla,zavať za}ed~n čin. VurA',', 

vyzv,u k shmmažďenému davu <ub tn~Slhn; V.oČI cetmlkom aJ" ",o ~n'a'k 
žaIovanýoh BC' ' .Y .sao o nasl'ha d.opwstH. 
zrejme k tom~ a ab' z ~~O?Oh ~azd<y pre-clni'esol }eden vÝrok, sm,e .ro\rah,~ 
rovaly. ' y o za 'Ovaneho A. v oelpore pro,ti Útnlkom ['UHDo, 

Činnosťou obža!ovamých bl' , 
ných zákonnv a.však HI r ' ? y po,n~s~ne Ulsta:noveni,a obo-ch 
pOlell'a § 96 tr' z lebo ~~:d ~alt z;, tf' ze Idle o re, álny súbeh dvoch 
kt,orGu ten i's,ty', p·'ra"'n.y stOllt'Ykzbo'lzw,ov~n,ých vykonall'en jednu činnost' 

• v; , w 'O 10 I Ip'OruS'en' t t"'" , 
dlac na to ž'e olbz'allovo'n' . d k " y, o 1'2 autonta úrwdOov h'l'a , ," ~I sa ] e lHal vyhr" Y '. " 
]ednalk vyzýva!'i na nársiJi.e, roti t' . .' aza 1 protlorganom vrchnoMi 
obžrulovafllých o príp.ald § 9~ t ,yr;t lstym, ofl~~nOom. Ide tedy u všetkých 
'novenía dlvo,ch zákonov P'O'AI~~ zp" Zde J~dny§m cmom boly porušené usta-
P -' ť I h '." . Te 'plSU 95 Ir z treb t d "OUZl 0·0 U'slt:a1o'ovenia ktoré stano í "ť "y, .• a 'e iy na čin 
pade § 4, odsl. 2 zák. čl.' XL·! II v naJ ~,ZSl tresS,tedy v tomto pri
li1ikov~ly čil1l obžallovraných ~j 9z:'p~~~t~ myhly sa H1ZS1~ sú~y, keď ,kva
§ 15, c. 2 zák. Č. 50/1923 Sb " ~yzvy k tr'es,tnym cmom podl'a 
.. . z. a n- v slUbehu pod!'a § 96 t 
cmOll]] n<Í!silii1' proti orgán-om vrchn '1', d!' '. r. z. s pre-
1914, Je tu ted'Y doAv'od zm"to' t'os I pa 'a § 4, Odst. 2 zák čl Xl· , " ,a cnOls 1 podl!'a § 385 ' . "-
lreba hl'wdeť pod!'a § 385 po I dl tl ' c'. lb) ,tr. p., na ktmj 
zákon ba.l porušený v n'ep~os,p~~hO o~ :Ollr. p .. z hP'ovmnOosti úrad<nej, lebo 

Na]' ... 'd' zwOvalnyc . ' 
. . vyssl Sti ' preto po:kfaičoval pOld1'a § 33 

hft.kovrulu·vedené činy ob' I . h I" , odst. I por. nov. a kva
XL:1914. 'za'ovanyc ,en pod!'a § 4, odst. 2 zák čl. 

čís, 6059. 

Vyhrážanie trestným alebo disci líná 
bou« v smysle § 350 tr zák . 'I? !flym oznámenim je sice »hrOl
mohol stratiť zamestnanie le;; n~e Je ~šak, pr~ zamestnanca, ktorý by 
nom, ktoré nezávisí od vyhráža p, ~su~en~ sudnom alebo disciplinár_ 
jetkovou škodou« podl'a § 353 J~cie .ol vmnt~a, hrozbou }}závažnou ma-, c s. tr. zák. 

(Rozh. za dňa 1. decombra 19 37, 2111 IV 508/37.) 

N., poštovy ctbrručo·vatel ktor' . d . 
o kúpe ovocia pTe svojho p~edsti1'~en~~~' ~,~~:1 ,s vla~tníkom záhrady' 
1 kg 30 dlkg hruršiek v CelUe I Kč 30 h O'b' hal ?a. zahmdle na skúšku 

. zalovany A., strážea záhrady, 
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l}ol'adov,al potom od N. ústne i pisomne, aby mu zanrutrhané hrušky 
300 Kč, lebo ináč že odovzdá "ec súdu a advokátovi, N. bude 

.,\(!{,m potrestaný a v dósredku toho prCJpUistený zo sllUžby. N. obža
požadovanú srumu nezaplatil. S ú ci y niž š í c h S tol i c 

uznaly obžwlovaného, vinníom poku,som zločinu vydieračstva pod!'a §§ 65, 
350. 353, čÍs. I tr. zák. 

Na j v y Š š í s ú od zami"to,1 zmatočnÍ! si'ažno,sť obhájcu ohžalova~ 
néhO, pokial' uphrtňovala dovoď zmátočnos!i pod!'a § 385, Č. I a) tr. p.; 
vyhovujúc zmatočnej sťažnu'sti, poba!' uplatňo.vala dóvod zmato,čnosti 
poď!'a § 385, Č. 1 b) tL p., zrušililajvyšší súd' rozsudky olboch súdov 
nižšíoh stolíc, poba!' čin obžalovaného hol podriadený aj pod usbno
"enie § 353, Č. 1 tr. z., a tút.o kvalmkáciu pomiuull. 

2 dávodov: 

S htl'adi'ska §385, Č. 1 a) tr. p. nepri vom n<umiet~ zmat,orčná ,sťaž
nos\', že nie je da:ná skutková povaha vydieračstva ani po objektívnej 
ani po subjektívnej striÍ!nke. 

Ku skutkovej povahe tohoto činu sa ne'vyžaduje, aby hola vyhrožo
vané hezpl'o.stredným činom na škodltl po~kodeuého. 

Bezzákl'ad'ná je líež ná,mi,elka, že hrozba nebo'la v tomlo prípade 
spósobilá vyvO'lať v poškodenom dávodnrÚ obavu. Keď obžalo'vruný Vy
hrážal poškoden·ému 'sp6sobení,m, že bude proti nemu zavedenésúÓlne 
pokračOovaníe, 'ktmé bu,cle mať za následok stratu zamestnania, a keď 
túto hro-zbu opako'val' a~1 pílsomne, bola hrozba talkého ráJ2.U, že poško
dený moholsa obávať, že ju obžalov",ný skuločne splní a že by z toho 
mohla na:stať pTe poškodenéh.o maje~ková ujma. 

Poneváč išlo o I kg 30 dkg hrušiek v cene I Kč 30 h, obžalovaný 
však žiadal na pOoškod!elnom 300 Kč a v opačnom prípaJde vyhrážal mu 
ud!atním u súdu, srp6sobeil1ím vel'kÝ'Clh výloh a straty zamestn'ania, neI'ze 
pochyboval', že mu išl0' o' to, aJby dosi:aJhol bezprávne majetkového 
osohu, pri čom niekln p'rDspech sáJrn o sebe, ale aj sposob ulplatnenia 
bol bezprávny. 

Námielka, že obžaJlovaný mohol sa domrn.i.evaJť, že jeho škod:a sa 
rovná výškO' požalďovanej sumy, ni'e je ničím dolOožená a je v rozpore 
zo zisteným skullkovým stalvom. 

InM rozhodujúci je bezprávny sp6sob opa,trenia prospeehu. Že však 
obiwllov<uný tu nekonal elobromyse!,,ne, plynie jas'ne z toho, že vyhrážal 
t~estným oznámením astratou zame'sltnalnia, aby obdtža'l' od poškode
né:ho sU1m;u', na ktorú nem,all prá'va. 

Dávod zmaloonOosti p.od!'a § 385, čís. I a) tr. p. sa tedy nevy,skytuie 
v žiruc!inom smere a zmiitočn·á slťat·nosť bob v lorrnmo bode zamÍ'etmltá 
podij'a 1. odst. § 36 pnr. nov. 

Naproti tomu nel'z',e odopreť oprávnenie zmatoč,nej sťažnos1ti, -pokiať 
uplatňuje elávod: zmiitoĎnosti podl!'a § 385, čis. lb) tL p. náJrnietkoll, 
že nešlo o vyhrožovani'e závažnOou majelko,volil škodou v smysl'e § 353, 
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;~ 1 tr. z. PDšl~Dcle,mý m~l' ,sÍlce zames'tmanie p'Oštovéh ' 
y zamesiname, ktDré mohl'O a'emu . h " . 'O clo,rUilČD'lat~v 

~elý žívat, a s<lratatohoto zamel>tn"':i1eb~r;O;;l!ne za:l~tiť ~xistenciu 
}elkovou škDdu. Avš",k táto st,a.a ne 'I • l' ~ pre,?, 'O zavaŽll!OU 
od'súcienia v trestnom a}ebo v d,sciPH~naá~~ o,(ob3'alov~néhD, ate 
sIelClok nebnl z<'tvi'sl{, od obža'lovan "h' 1.1 pokracovalll, ktorého 
n{' lb' J e, o. s O' tecly len o vyh '. . 

Jm a e' 'O dl'sópHnámym Dznámen' Č ' ramme ' 
v smysle § 350 tr z ,. k . lm, o znamenalO' sice 

, '. ., avsa :me V smyslle § 353 • 1 t 
sud v}'hdvel v tomtO' bodle zm,ito.č ď t'. ' c.;-. z. Preto lI'an"," 
pod']' § 385 č ' ' ne) s amosÍl z dovodu zmla' :to.(:ne,,,, 
wd~~ nižší~h ·s:;~~ ~/~" :~,~~H pDdll'a .1. od~t. § 33 pDr. nDV. 'rD2:,su'i'\, 
nDvenie § 353 č 1 tr z ~ t'toDkP'DI~f:kl,a;d~nI trestné,ho. ČÍ'nu podl 

, ,. ., II I, va; I, t: .aCI1Ul pOtminuL 

čís. 6060. 

Právo novinářské kritiky nelľ rá " odst. 1 zákona 'O ochraně t. 1 P vetn, jehoz výkon má na mysli § 

N 
., CI. 

Qvmařská kritika pod1éh" • b o ochraně cti. a I vsoo ecným ustan'Ovenlm 

Pod ustanovení § 6 odst 1 '. _M,~_ veře' éh .. ,. CI'. """"ua spadá i kritika výk ° ' 

• , Jn 'O Zlvota (úřední činnQsti obecního st onu 
cu!e.z mezi věcného poOsuzovánl takQvéhQ , arosty) , pokud nevvl,,," 
tecne nedotýká 6sobnl hodnoty a ' vy.kOIlu, tedy pokud se 
jl neprojevuje postiženému nevázn!"~atvm kvb altty napadeného a pokud , s ne o opovrzenl. 

(RDZh. ze d:ne 3. pmsin'Ce 1937, Zrn II 4G9/37.) 

N e j vy Š š í s O' u d jakO' soud z ,. " ~ 
soukroméhO' ža-lohce d'o ro. dl< k r~sD'Vacl vyhovel zmateč:~n:~í,:~;;~:~~~ 
uZMn vi"n'm ' • . .z·SUl , ll] , :-ajs'kéhD soud\!, jímž bylo 
č. 124/1921 Sb prestupkem z.a';<ldba,;' pDvinné péče podle § 4 

Č 1
. . z. a n. ve mem vy,Maš'ky č 145/1933 Sb ' , , 

e lla prati výroku o vině "1 . ,; . z, a n., pokud 
v osvnbozuj' ílcí čás'tzrus'donal'Pd"Jdleny ro,'z'sl1dek jako 

, , I I a ' 'Us '5 lIDem tahu i 'kl 
a ve vyroclch S' tí:m souvi'sícfch a wátH vě " v~ vyro u o 
v rolOsah,u zrušen.í zno,v.u ,p"oJ'e'dn I ,h c naJleza'Ctmlllsoud:u, aby j'i 'h ,,' ' ""a a roz odl db' •. 
ne o odsuzujícího vý'roku o vině. " aJe pn tom pravoplM-

Z dŮVDdů: 

Zmateční sUžnos'l sDukroméhD ža,I'Oboe .• , 
osvobDzující čáSlti rozsudkového v'ml<, je. d;1Vodna,.P?'kud, čelíc pr6ti 
zmatek podl'e § 281, č. 9 a) tr. ř.y ,u O' vme, uplatnu)e h!motněpr<ÍNuí 

,Pokud byl sDukromý žallohce v .' ,.ďt č" • , ,čla,nklu obvi,ňován že j'ako b ' ,pDca e n)Ch vetach stílhaJného 
, , , O' eem starosta pry' s' ... ,,,. . 

mlstn, nezaměstnaní dostáv 1".t ' " vemoone nanel" aby a' s raVDvac' "stky jen za vykDnán/ SOU". 
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kr
omé 

práce ve prospě<:h rolníků, shledává nalézací soud v tomtO' evrzení 
právem objektivní skutkovoupodstatlll př,ečinu poml'uvy pDdle § 2 zák. 
o ochr. cti. Jeť tu s,taroslovi vytýkánO', že nezákonně využívá n,eza
městnaných ve prospěch soukrDmníků, že tedy n:edbá svých úřednicn 
povinno,s'tí. )oehD postup j-e dnslova označen za něcO', »co si snad neda

v,oHI dJo.sud žádJný 'starosta v republioe«. 
OdJsuzující část rozsudkového. výrDku o vině, vztahltjící se na první 

d~ě věty článku, o nějž jde, se stala pravDplatn.ou. 
Poloud však článek ke konci tvrdí, že se protO' okresní vedeni .. ,. 

strany obráti'l!O ,přímo na ministerstvo sDciállni. péče, »aby totoO poučilO' 
pana starostu, který se před nezaměstnanými vyjádřil, že jemu jako 
starostovi žádný úřad nic nemůže udělat, CD je tO' státní stravDvací akce 
a CD le panská r'ObO'I.a«, clospěl nalézací s'Oud ke zprošťujícímu nMezu, 
poně'Vadž jde tu prý O' DstroU ske, avšak z d01l'Dleného rámce nevybo-

áující novinářskDU kritiku, 
Rozsudek j-e s tímtO' Ddů"lodněnim na sceslí, Především s.)u.Ší mL' 

připomenouti, že právo nDvinářské kri1iky není právem, jehož vykDná
váni má ,usl~noveni § 6, odst. 1 z<Íik. č. 1G8/1933 Sb. z. a n. na mysli, 
Navinářská kritika spočívá j·"kD ka'ždá jiná I<rilib jen na sVDbod'ě pro
jevu mínění, jak ji z~ručlUje § 117 ústavní Ilistiny. Právě toto. ustanovení 
omezuje všaJk U'vedJenou svobodu na meze v zákoně ustanov'ené, takže 
novin<ÍiĎskáJ kritika pDdléhá i všeobecn'ým ustanDvením zákDna -o ochraně 
cti. Odpovědnost ti.sku je n,alOpak ZO'střena, jalk v příčině důkazu omlu
vitelnéhO' omyJ.u plyne z ustanoveni § 6, odsl. 3 dl. zák. 

Práva poclle § 6, odlst. 1 cit. zák. může se nD'Vinitř ja:kD kaMý jiný 
ovšem dovolávati, pDkud jde o posouzeni výkonů, j-ež má uveďené usta~ 
novení na mysli. A tu je připusti,ti, že po,cl uvedJené ustanovení spadá 
i kritika výkDnů činitelů veř.ejnéhD života, tudiž i úředJní činnos'ti Dbec
nuho stamsty, pokud Dvšem kritika nevybočuje z mezí věcnéhO posuzo
vání přís,lušného ÚkDnu. Z těchtO' mezí vybočuj-e kritika podle ustálené 
judikatury s(}udu zrušo,v~cílhD, pDkud se zbytečně dotýká Dsolbní hod
noty a mra\Cnkh kvallit nap~dieného a pDkud' s'e jí pDsliiženémui projevuje 
nevážno.st nebO' opovržení (rozh. č. 4489, 4493 Sb. n. s. a j.). K taloo
vému překrDčení věcných mezí kritiky pouka,mje najmě tend,enoe, po
stihnDuti ,spíŠ'e oSlObu než ú'kon, Vytýká-Ji pak závadná z:práv~ soukro
mému blobci, že bylo ,třeba ho poučiti O' rozdHu mezi státní stravo'vací 
"kcí a »p'~nskoul rDbortou«, že tedy sDukromý žalobce zmíněné akce zne
užíval k »pans'kérobo,tě«, při óemž ,staro'sta s.toji n,,. stamovisku, že mu 
»žooný úřad: 'nic nemůže udělati«, je .na bile dni, že tu nejde O' věoné 
piů souzení jehlO veřejné činnosti, nýbrž o Dsobně zalhirocený útok na čest 
ža1obcoV'u, n snahu, vydati ho v opovržení, neblO 'Při nej1menši:m snížiti 

hO' v obecném mínění. Z toho, co rtllV1edeno, vylsvitá i Ipro- výklad zmíněné čá'sti člá!l1lku, že 
prwmě~mý čtenář musí v clotčených vě'lách spaHDvati dvoji výtku, tDtiž 
jednak, ž,e soulorDmý ža.lobce prý proti předpisům zneužíval státní stra
V'o-vad akce k tako'vému vykofis\ování nezaměstnaných, že by to byla 

11-, 

L'''-
I 

( 
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porovn,ati s »pa1nskO'u robotou« J' edlnak z'e p'I'I' tom ." sta . k v "~ , " zaU'jlma autok:ral';" 
,no,;'IS', o ~ ze to před nezaměstnamýnú jeho nezáko ," 

post:z,enym: projevil slovy, že »jemu jako staro-st~v~y~a'dPry pOl,turl1< 
ne!ill.m~e udlelat«. 'Oy 

V ,obo~, směrech jd'e o skutečnosti, jež b b I O,', ' 

sOUlkromeh:o zalobce v opovržení a snížiti h y b Y y, zpus?btle 
chov' , . k' o v n ecnem mměni 

, ' am, ]<l' e se lu tvrdí, odporovalo by ·příkře u" d' ", starosty. ' re 'nim ,p, o' VltlTIC),,"''; 

První výtka jest ostatně J'en ost're' 'o ok ,. . t b ' " pul ovam onoho obvin' , 
Jes o saz,:no v prvních dvou větách dánku a pro n" bl, ' ,e'TI!, 
l:avotJatne uznán vinným, ta:kže je nedůsledné, dosp~~-I/nalézac; 

m, k' ,', 'e se tato, výtb v, ws, třené formě (swv. 'Iov~ >'pa'n,ska' opa uJe k " 't' . v,, rotlot21« 
, ,zaveru, ze u Jde Jen o »novinářskou kritiku z rl"'JVCYle:lléh,d 

ramce nevybo·oující«. ~,'. 
OhledJn~ této výtky článku byla, by otázkadJůkazu p a Jo 

omluvlteln:ho .. ~,?J:"lu již vyřešena tím, co naJlézací SOUI~ ~ ~t~ 
pla,voplatne zJlstUlJe v rámci prvníoh dJvou vět s,tíhaného člá.nku. 

by: ~ :~:~~~ ~.~~~v~~~z~a'~zi ep~~~,~~~t~'\ ~r~š~~ní~d~a,S l cj i~I:Ž I podl~laJdJě 
~~~!~é d~~:: prav,~y, pokud se, lý~e ,d:"kaJz o~luvitel:né~o z~~~~~emu , ' 
, J y, o mz byla naho'te rec. Rozsudek ske uvá ľ , 

~y;o~ za,I:Obcův, zněl podJlesvědecké výpovědJi staws~;' (zSet)UI,,' ·onlétl.o} 
zaD ce) Je," v tom smys:lu: »Jen s,i na okresní úřad: běž bm ť 
adresu na nunt:sterstvosodální péče' J' á to J' aJk t ,t" , I 
a t a k ml' u'r'ad n""bl'" L", . o s a'ros a spravne . y , vu ',IZI« 'ec podle fo I ť t 
vých d'Ů:vodlů (»výrok zněi pod: I e' , 'dJ

rmu ac~ e? části roz,sudiko-
t N ) sve ecke vypovědl sta 

~Z;~bZovo':ep~~~~k~~~,~~h6:V!n~:í~~~~h~da, rozsu:d.~k :I~íuí h,;,' jen líčen! 
rozs~diek vůbec nezmi'Ďuje o údajích osta~:c~k~v~~~t:tI, z~I~~t~~d'YŽ se 
teenem výroku, slyšení. ' u, po u y'l o do-

Podle toho" co př'edeslám.o je naJpadle' , d . 
sti",en zmatl<em podlle § 281 'č 9 a) t nr roz~bu' :ek v~ zp;ošťuJící Čás,ti 
• v. ,. r. L, ne ot na,}.ezaCI soud dlos\pěl 
Je;n pomsenlm, pokud se týč,e nesipráv,ným oll'žitím h' ~,' , 
zakona k závěru, že {:lolčenáčást stíhaneho čl~n'ku nezakl~~tueb:a~~.'h~ 
skulkovou podstaJtu :přečinu pom~u'Vy p-odle § 2 'k h a o, J'e. IVnl 
pro nedostatek uezbytn,ýoh roz'S'udko"ýoh zjištěn~aV' n~ oe }a~e ch;!eč 
nebylo lze ~.ejvyššímlU"s01udlu Ijlakn soudu zru:šDvacf'mtU ih;;:~erner;t .smer~ 
ro,~hodnouÍ'l a hy:o proto ve. smys'lu § 288, odlSt. 2 č. :3 vter veCl same 
pravem, Jak na1hore -uvedeno. )' ř. uznati 

čis, 6061. 

Civilní poměr mezi pachatelem 'k " 'POso~ení trestního bezpráví s hledisk~ 'PO§ ~5o~enym Je nerozhodný pro 
zda cm zakládá i civilní bezpráví. . r. zák,; nezáleží na tom, 
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poškozeni cizího majetku se může státi jak přímým, tak i nepřímým 
o",soIJerlÍm na cizí věc, 

zločinem podle §§ 8, 85, písm. a) tr, zák., posypal-li pachatel 
"",bí1'v mez, jejíž užíváni mu příslušelo, aby cizí dobytek na ní pasený 
hřebílly spolkl a ocbU1'avěl nebo zašel. 

(Rozh. ze dn!e 9. prosince 1937, Zrn I 913/37.) 

Ne j v y Š š í s o ud jako soud zmšov:.cí zamítl zmateční stížnost 
bbžaJov"ného clo rozsudku krajského soudu, jimž bylstěžovalel umlln 
vínným zloči,n-em :p'odlle §§ 8, 85 a) tr. zák. 

Z d ů vod ů: 

proúdějíc hmotněprávnídJ"v'Od ~malečnosti podle § 281, čís. 9 a) 
tr. ř., zmateční stížno,st sice '~pr",vně uvMí, že se ke skutkové podstatě 
zločinu podle § 85 tr. z. vyžadJuje zlomys,I,né, I. j. úmys'l<né, vědomě proti
právní poškození cizího majetku, nelz'e jí vš"k přisvěd:čiti, že ~'e ne
,&p'távný závěr nalézaJcíh'o soudu, že obžaJlov:.ný takO'vý úmy·sl a vědomí 
měl, protože prý obžalovaný jednal na své mezi, jejíž pouŽÍ'V"ání mu 
vlastník př,enechal. Tato zmatečn,í sti'bností zdůrazňovaná a v roz's,udku 
v podstatě zjištěná oko,lno'st však nevylučuje úmys!1 poško,zovací a vě
dOlmí protiprá\"nosti. Oprirvněnému je sice volno, aby právo podll'e ci
vilních předpisů mu přísl:u:šejí:cí vykonávaJl, nikdy však není 'oprávněn, 
aby výkonem tohoto 'práva druhému úmyslně a zcela bez potřeby způ
&obil škO'du; civilní poměr mezi pachatelem a poškozeným a okolnost, 
že tu snaJdJ není ci,vHní be~práví, jso,u pro posouzení bezpráví trestního 
s hledJi'ska § 85 tr. z. nero·z,hodné (mzh. č. 1415 Sb. n. s.). 

NehledJě k .~omu, nevychází ~mateční stižnost, 'pokud popírá úmysl, 
pokud se tý<če' védomí obžalov;rného, ze souhmu skutko,vých zjištění, 
přehlížejíc zejména, že rozsudek zjistil, že obža-lovaný, když viděl dne 
24. května 1937 pásti vnučky L-ovy tři kusy hovězího dobytka na mezi 
M., na které měl on právo pásti, aby zamezí!1 L-ovým paJs:ení, vysypal 
na mez '!'()pel s hřebíky, aby hovězí dobyt.ek tam se pasoucí (I. j. do
bytek L.) spolkl, hřebíky a v důskdl<u toho ochmavěl, ev.entuálně zašel, 
a dále že obžalo,vanýsděHI onoho dn'e ,svědku N., že vnučky L. pásly 
na jeho meú tří kusy hovězího d'obytka, že j'im však pomůže, ž,e tam 
nasypal' popel s hřebíky. Tato skutková zjištění plně opraJvňují závěr 
na'lézacího soudu, že obža,IOV"aJný jed1nal v úmyslu, aJby poškodi!1 cizí ma
jet'ek, a že si by-I 'vMom protilpráV"n'O'sti činu. 

Pokud se zmateční stížnost v této souvi,slo,sti snaží dovoditi, že ob
ž"lo,vaJný nemu'sel po,číta'ti s tím, že l<dokoliv jin,ý, z,ejména L-ovy dětí 
hudou na jeho mezi bez jeho výs'lovného povolení 'pásti dobytek, nelze 
jejím vývodům přisvědčHi, nehoť U'Veclenáskutková zjištění tento závěr 
~ma'teční stíž:nosti přímo vylučují. 
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Jelikož poškození ci,zího majetku .. 
tak i nepřímým púsobením .n,a c., ,muze bylI spácháno jak 
ve "'t' . IZI veC .nepochybil I' 

o ZJIS enem j'ednání a to ,,'," nat1ezarCÍ soud 
se ,. . ' ve vysypa'ill popele s h' b'k ' 

pasava cizí dobytek, shledal nedokon" . l' r~ I y na mez 
majetku, kdyžtě podiIe sprá"ného za. ě ne, ~ oH;yslne poškození ' 
lo.vaneho ,směřova,l k tomu, aby dob Vt~~ na.leZ8Jcllho s?:udiUl úmys'l . 
b,ky spo'lkl, a tím ochuravěl nebo I., L-uv, pasaucI se na· mezi, 
mtvk1lJ 20mwleční stížnosti že' šlo v d'a~~l. J e .Erot~ zcela pochybená 
Ježto prý pos"ipáním me'ze ITIohl'o d ~.t~n: p,r.lpa.de o »abenatio 

J'. .' 10]1 I Jen k p 'ki' .' 
, Tvrdli-li zma.teční stížnost že " . h. . os o~~nl p'Q.zeml<u. 
sko;ení'"zřejmě dobytka, a '~amlt~=:;'~. 10 '2lk~r dOJIlI k .nějakému 
~luzno Jl připomenouti, že 'en "., .1Im; ze S? o .il'~zpusobilý , ' , 
cOV8!I, sku'lkovou podlstatu .. \. absollUtn.e nezpu·sobl'ly pO'kuis by 
!utně nezpŮlsobi'lý pokus vš~~ :~~I,~~~a,n;eho zI~činu. O takovýto 
skutko,vých zJ'ištění z J'o,;' h' h eJde, Jwk ,plyne z nahoře i 

h 
"..JJ Je Z SOUl rnu zmatečn' t'" 

vyc ází, 'budujíc m,jlmo to na ',," I.J vS IZ'nOst ostatně ani 
obžwlovaného že na mezi s.e eb ndl~spr~Vlne1!1 preclpokladu a .. . 

t 
,. t" ' 'll ' U ,e pash crzí dabyt k B I 

ecnil s' Iznost zamitnouti. 'e. yo pmto " 

Čís. 6062. 

K naplnění skutkové podst fu ," . 1883 jsou-Ii spkľ t <_, a'J precnu lichvy podle § 1 zák čl 
d

' ,etly os au.! podmínky sta" kt ák . " 
ených v tomto zákonném ustan " ~l er ob z eventnalit 

stalo za podlnínek které bud' OV~l! t. J., aby se poskytnutí . 
Ušné majetkové vÝhody a .tím POS~tuJl ~c~ateli nebo třetí osobě 
do maj~tkové zkázy, resp. ji zvÝš~ti ou d::!ruka neb~ ruči!ele uVllhn<lutl 
nepomer mezi plněním a plnen" 'zá,,?e za podmmek, ze je náIPru:lnV' 

St 11
' ' .. lm v lemny'm 

a-I se odsuzující rozsudek ' ,'. 
tr. ř. pravoplatným ve výroku o ~l.l~U prve stohce podle zásady § 
směru ponechán nedotknutým 'e z vme ~ ,od~?lacim soU;dem byl v 
lacího soudu, napadající ol' ~ ?IatJečn1 stížnost proti rozsudku 

Pojem veřejné listiny (§ a 391 t~mY:lli zá§konem vyloučená. 
Okolnost, že listina vydaná ve'·.z . " " 315 '0. s. p.). 

ž.iti • za podklad jednání jíného úř r:1n}'m u~~~ neb orogánem má 
hstny vůči každému. a u, nemem mc na prukaznosti tlili:ov,"' 

(Rozh. ze dne 9. prosince 1937 . ,Zm IV 619/37.) 

Obža];ovany' A fe'zn 'k b ' .,' {i a o ;ecnľ sta!rosta ",'~'-I d ., , 
s ma,lou mzdou a .pO'čelrIěl;ls'l'm' .". . ' pUlCI Iv"nactl delní,kům 
?4 ' 1 ' " . I rOccllllalill1 většinou dl' , _ alz 00% úroky. V dVaJcetid<evíti ;, za : ,menym, peníze na. 
na d:lužnícíoh _ i J'my' ch nez' "pnp"diech vymahal obž"lo.vaJny' A. 

1

• , . I. pra've uvedeny"ch . k ' 
sve soulkmmé pohl'edávky t'm • b. ' - P o stamsta .obce 

lova'ným 80., notářem a obec~Ím ~~~,s~,em, ze v dohodě se spollUlobža
městnaných v'e státním b" k' u e ill~m, a za s'Ouhlasu d'l:u>:níků za-

ans em pod;mku, zasHa,1 báň·skému řed'it~lství 
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,lateWll z<Íipovědi, které podpisova·l i obž",lov",ný B., v nichž obža,lovaní 
pravdě uváděli, že dlužníd cHuhtljí uvedené v nich částky jako 

;'al~laDm."cI na -státních nebo 'obecnídh daních a dávkách. Sou d p r v é 
i ce uzna!! obžalovaného A. vinným jednaJk dlvanktilnásobným 

nř"čln,em úvěrové lichvy podle §§ 1,2 zá!k. čL XXV:1883, IedMk - se 
.':"'o]uobž",llov'a'ným B. _ d'vaceHdevítinásobným přečinem "neužití Mední 

. podll,e §§ 70, 471 tr. zá!k. O d vol aC í s ou d kvali1'illmva1- tento 
druhém mistě uveden.ý trestný čin uobžallovaného A. i",ko d~wceti-

. .' .. zločin p",délání 'fe-řejné listiny podle § 393 Ir. zák a u ob-
.... 1,.10\lwnlého B. jako dv"cetidlevíltinás{jbné účastenslvo (pomoc) na zlo
činu paclělá,ní V'eřejné listiny podle § 69, čís. 2, § 393 tr. zák. 

Ne j vy Š š í s o u d zmateční stížnosti ohža'lova,ných A. a B. čás-
odmíN, čá'stečně zamitl. 

Z důvodů: 

Stěžovwt,elé, uplatňujíce důvod zma,tečno,s!i podlle § 385, č. 1 a) tr. ř., 
namitají předleV'ším p'O 'Objektivní stránce, že k naplněni skutko'vé pod

. staty přečinu, úvěrové lichvy nestačí, aby tu' byl nápadný nepomě,r mezi 
plněním a plněním navzájem, alte že se kromě této náležitosti zároveň 
vyžaclU~'e, a!by od dl'llžníků vybrané výhodly (úro'ky) byly způsobi1lé 
uvrhno'llti dlužníky d:o majetkové zkázy, an,eho ji zvýšiti a ž,e tato p'O
sledni ná.\ežito,st (možnost majetkové zk,"zy, nleba, její zvýšení) tu pod'le 
názoru stěžovatelu neni, ježto šllO prý o tak m",!é čásťky vybíraných 
úroků, ž'e jsou pro k8!ždého práceschopnéhO' č,lověka malkhemé a sne-

sitelné. 
Nitmitka tato je .poChybena ve divou směrech. 
K naplnění s:kiutkové pod-staty přečinu úvěrové l'ichvy za slplnění 

ostatních podmínek, totiž využití buď nouze, nebo lleltkc;mysh1os,ti, wnebo 
nezkušenosti při poskytnutí úvěru nebo odlklaclUl p;laoení, stačí, je-li 
splněn'a jedtt1a z dalších náležitostí uvecleného činu, totiž, ",by se tak 
stalo buď za podmínek, které pachateli nebo třetí osobě poskytují pří
lišné maj etkové výhody a tim mohou dlužníka nebo Du,čilel'e ulVThn'Outi 
do m~jet.kové zkázy, aneho' ji zvýšiti, a n e b o. za twkových, podmínek, 
že je tu nápadlný nepoměr mezi p'lněním a plněním vzájemnýun. Stačí 
tedy, i,e-lii dá,na tato posledlní ev,entu"lita, j.ejíž existenci stěžovatelé ani 

ru~p'op í,r 8!j í. , 'BezdůV'oclná je všwk i ta námitka; že podmínky úvěru nemohly po-
škozené uv'rhnouti do majetkové z:kázy nebo ji zvýšiti, když šlo ° pla~ 
cení jen meniších částek. 

Zjiis,tH-li od!V'Okl!cí soud, že poško.zení, vesměs dělníci s maJ·ou mzdou 
a poč'etnějšimi roo1inami·, většin'Ou z"cllužení, po delší dobu platili ob
žalovanému z vypůjčen;,ho kapi-tál:u úroky 24, 36, 48 ba i 100%, i .když 
sumy placených úroků nlebyly v některých připadlech (stěžov"telé samí 
ani na jedlnoHi-vé případy nepoulkwzují) tak značné, správně uváži,l, že 
placen,í twk vysokých úroků moh'l'o d!lužn\ky, odkázané na malou mzdu, 
uvrhnouti do majetkové "kály neb'O ji zvýšiiti. 
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Rovněž bezzákladmé jsou z téhož důvodu "matečnosti UCddj·ňn, 
zm~'t:ční stížno~tí,. PQikuc\.;námitkou, že obža'I!ovaný. nevěděl, 
zem JSou zadluzem a maJl mzdy obstavené, snaží se po S'illb]ek1 
strá'nce dovoditi, že 'Obža,lovanémiu nebyla známa tisnivá 
škozených. 

Od'Volad soud všwk zlji's'tH, že obžaJlovaný 2Jne"ži'V Usně poškln'ell;' 
vymíni.J si právě vzhl:ed:em k tomuto jejich stavu úroky 
kterážto oko,lln'ost nas,vědčuie závěw, ž,e si obžwlovaný byl vědlom 
že poškození jsou v takové situwci, která je nu'tí, aby učinili ' 
které by za jiných okolno'stí a při klidném "vwžení ll!Z,nai'i za 

Proti rozsudku' soudu prvé ,stooJice v čá's·ti týkajicí se ob.žwl'ov,a'ni 
B. odlvolwl se jen veř'ejný úlobce v neprospěch obža,lovamého B. 
kvaJi,fikace činů, dlo n';zkého. tms'tu a povol'ení podmíněného ' 
výkonu trestu. Ve prospěch obhlova,ného B. odvolání podáno 'I 

Vrchni soud zrněni,]: rozsudek soudu prvé stolice co do kvalifikace a 
obža,I:o.vaného B., kvalifikované prvým soudem jako 
sobný přečin podle § 471 tr. z. kV<llifiko'Val jako d"va:'~etide:víti'ná",ol)n 
zl'očin podte § 69, č. 2, §393 tr. z. a v otázoe viny p'Onech:aoJ fO:coold, 
:prvého soudu neclotlonutým. 

Nemůže tudiížobžalovaný B. v otázce viny wzsudek vrchního 
n<lpwdlati a je proto zákonem vylouče,na ta čá'st jeho zma'teční O'Ubll'," 

pokud namítá, že obžwl'Ovaný při vy:plňování a podepi,sování U'JQTerlnw 

zwpovědí byl přes'lědlčen, že jde o n,ed\oplatky 'Obecních daní a , 
že jd'e 'O souhomé pohJedácvky spolu-obžalovaného A. a z toho .dc'V'ozuTí 
nedostatek úm Y'sllll. 

Z důvodu' zmatečnosti podle § 385, Č. lb) t.r. ř. uplatněná zmJa!e,ol 
stížnost n,amíta~íd, že veřejnou l:i-stinou je jen twko'vá lÍ'sti'na, klerá 
slDužiti za dlůkaz práv a ,p~ávních: pomě-rů prolikaždému a že p",,,,,,on 
z,;povědli tento charakter n,emwjí, ježto měly sloužiti za diŮkaz jen 
báňskému ředitelství a ž'e skut'ečný důkaz proti každému tvo,ří jen 
o nedoplaJtcích daňových a p'Oplatkových, je bezzákladná. 

Veřejnou listinou je podle § 315 o. p. p. taková HSJtina, kterou 
staví v,eřejná vrchnost v rá!illd své úřední půs.obnosti, a:nebo 
hodnověrná ve vla,stní působnosti ve formě pro to us,tálene. Talko'v"lhi 
listina úplně doka.zu}e opa,třerní, rozhodnutí a Q'8vědčenÍ v ní 
a ~e skuteonosti' v ní uvedené 'Odpovídají pfaJvdlě. Z toho plyl1Je, 
ok0'lnost, že li,stina veřejnJ'm úřadem nebo 0'rgánem vydaná, má 
žiti za podkl,ad. jednání jiného úřadu, nemění lnic lna průkazností tal,'Ové> 
listiny vůči kažclém",. 

čis.6063. 

K výkladu SlOv »bez přičiněni pachatelova« v § 127 tr. zák. 
V použitelnosti této stati zákona nevadí, že stav bezbrannosti 

bez vědomi 'Os'Oby ženské je v pnčinné sp'Ojitosti s činností pachatelovou, 
nespadala-Ii jen činnost ta pod hledisko § 125 fr. zák. 

(Ro,zh. ze dm II. pmsiln,ce 1937, Zm I 936/37.) 
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Mlacli'stvý provini,lec A., chtěje :přiměti poškozenou.N; k mimom<lJn: 
souloži, z,;polil s ní del'ší dobu: aby .'Pf~,?ahl ),eJI odpor; I~dy.~ 

N. jedné chvíle podařilo. poz'vednouÍl, hore]S! c~s,t tela se z~me, ObVl 
'í rukwma mo'vu' sfazll k zem,; poskoze~a pr! tom nOJra,ZI],a, hl<lJV?,u 
~ zemi nebo o kámen a ztr<lJNla vědonu;" lezela, bezvl~dlHe, ,?,aJlc 
sHsknuty mezi nohy lHa p-ohlavlHím ústroJI; kdyz nejeVIla 2maJmk~ 

"rlJflOfo'I~, obviněný jí ruce s pohlOJvního ústroj'í odstrani,I a vy~o~a,~ na~1 
'.","'Ioí. N a l é z a c í s 0' U d uznal ob'Viněného vinným pwvmemm na

smilrstva podllle § 127 tr. zák. a § 3 zákona čís. 48/1931 Sb. 

a n. 
N e j vy Š š í s o u d jako soud zrušovaCÍ zamítl zmateční stížnost 

obviněného A. 

Z důvodu: 

Stížnosti nelze při-znatí úspěch. 

Stížnost vytýká s hledi'ska zmatku poclle čís. 5 § 281 tr. ř. ,neúplnost 
rozsudku proto, že nalézací s.o~d' nepři:hHžel k vysvědč:~í" s,t~tního ob~ 
vodn,ího lékaře MUDr. J. z 20., kv~tna 1

0

937, ,~odJ,e neHOZ Jmenovanr 
lékaoř který vyšetřil N-'OV'ou nekohk dlnu po čt-n,-" neshle.~\al. na hlave 
žádnÝoh s'top poranění. Stížnost míní, že vytýka'fi~ v,<lJda ma pro pDSO~
zení viny stěžovate'I'O'lY rozohodiný vý,znO!m proto, ze ,kdyby byl:a N; n,a
razem hl.avy na kámen ztratila vědomí, museI'a by mlh na hla~e m<lJmKy 
anění které VŠ<lJk \Oe zmíněném léka,ř.ském parere konstato,vany nebyly 

~r -o ni~hž s'e N. vůbec ani' nezmiňuje. Než nalézad soud se n~e~IUI~d, 
aniž zwtlži! rozsudek zmatkem pod];e' Č. 5, zabývati obs~a~em }mmeneho 
lékařského vysi'Věd'čení, rueboť vysvědiče,ní to nevylucu]'e, ,ze "! .. byla 
v bezvědomí, jak rozsudek zjišťuj," :net?~,ko nw zákl~~e, vypo'Vedl N., 
nýbrž i na záklwdě \Olas,tní:ho doz~aU1 stewv~telova VUCI oetmctvu. Do
stala-Ii s'e N. dJotohoto stavu nas,ledkem naraZiU hlavy na zem, aneb 
z jiné nezjistitelné příčiny, je pro posouzení věci neroz~o:dlno. Rozs;udtek 
pak ani, nevychází z předip~kl,"d~, že ::;'e tak, stalo naslledlkem narazu 
hlavy na zem, nýbrž vychazl z pre'dpnkl",du, ze N. po dopadu na zem 

jen náhodou' zŮ'st<lIa bez s'e-be. 

Nwlézad sOo.ld činí p'Odkladem g,véiho' přeslvědčení po str"nce, sku't
ko.vé d'Ollnámis,těžo'Va1elovo vů6 četnictvu při eskortě k soudu, ~e N., 
když jím byI'a s,ražena k zemi, zŮlst"la bezvl<idně ležeti, pouze,?be ruce 
měla stislonuty mezi nohy na' poh:lavmím ústrojí, že on (stew'vat~I), 
když JllejevHa známky odporu, [,Uce n'!"s :~ohlavníbo, ús'tr,ojí ,~dstf<lJn,,1 a 
soulož na ní vykonw1. Nwlézací soudl z]l'sťuje takto vedoml ste,zo,vate.lovo 
v době soulože 'O tom, že N. byla bez sebe, ve stavu bezvladno,sÍl, ve 

stavu neschQp-nosti k odpom. 

Stížnost neb"duje na· tomto skutkovém podkladě své hmo~něpráv~í 
vývody, když s,e snaží dolíčiti v wzpO'ru s opačným rozsudkovym zJlšte-
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ním, ž'; skutková poc!st<tta i,nkrímino ,ď" • 
pn ,st:ance subjekHvní. Podle ro'Z'SI ' ; van,eho ;:.l?~m:u není tu na'P' llii;n, 
soul'Oz na N. v d'Obě kd' b 1 bUdk?VyCh z]ls!ecr11 vykon'al s'těl:ova.fo 

I ~ , ,y y' a v ' ezvec!omí a r~ 
s'OU' o'ze vědom tohoto i'ejího stavu, ,s ezovalel byl si v 

K vývodům stížnosti že skutko á d je tll' vyloučena proto č e N cl v po stata zločinu podle § 127 t p~lč.in~ní stěžovatelo,v~, Zný~erž p,rá~~t~ll~ clo" zmí:n~ného stavu nikoli r. 
n«sl,lne, jak předrpokládá s' je o jednamm, které vš«k 
pr' b 'f . am ro2lsuclek ze kteréh ~t dO ~ y. Y I jeho čin pod,řadén «ni ustanove~í § 125 oz o ,t;vodu ' 
ze I kdyby se vycháze'lo z ,řed ~ tr. Z., stačl ' 
bezvědomí jednáním obž«lo~an 'hokladu, ze ~: ?yla uve:d:ooa 
smysl'u § 125 tr z . k le ~IO, nev)"kazu]lcum známky 
b ~ . ., I 'P« SOUl oz stěžovatelo ' 
ezvedomí vykonaná u vědomí tohot . "h 'va na nI ve stavu 

plňuje skutkovou Ipodstatu l~' o jejl o stavu v době soulože stať 'k z ocunu pod'l'e § 127 tr b ť I ' I. za onla »bez přičiněni pachat I, :, ~.; ne o' SOva 
nostl uvedené v § 125 tr z t . tekova

« znamena]l jen pmtikl'&d k 

1
,.,.' " . ., o Jes e slmteoně vyk ' , . 
.;od'Vemu omaJmenÍ smyslů, jakožt " ".onanemu naSlN, 

aby oso'ba ženská učiněna b 1 o 'Pr~stredku p.ol1~ltému za tím úč,e]'e,n; 
n,evylučují použitelnost § 127~ a nesc IOpnou klash pachateli o.o'OOr 
stav bezbrannos,ti ne'bo bezve~~' z., na t~ho, kdo přivodil u osoby žel'sl]ro oml, v nemz pak s ní d 'kl . ze,ask:é 
" " u soulož, činností ,která ne 'h' 1 1 pOl n, II mlmOmaJ1..; as'poň ' " vyc aze a z úmyslu I č' 'h ~ , z umys'lu zneužíli stavu toho k '" ' ' '.' Z,Q; Inne 'O nebo 
lorze (srovnej Herbst, vyd. 7 str 283 ppr.o\Oedem mlmomalnželské 
RltHer str 367) BIt' . ,llnger II, str. 748 . Čig. 3;1878 ř . y ° :p~o ~ zmateční stíÚI!Ů!st podle 2 ods

L

t"·"ol'l.n5",,,,'Uk-
. z. v,e znem mkona čís. 56/1935 Sb . . S, za, . z. a n. zamltnouti. 

čís. 6064. 

Zl,Q;Čin křivého svědectví podll. § 199 ' s~á.?~e ~ubjektivni úmysl V'YPOV:dětl vě/o1SI!!' a) tr. zák. VY,žaduje po 
vědetl neco, co pachatel sub'ekt' ~ me, nepravdu, to lest vypo
dbalost co do onoho vědoml lvne nepokláda za pravdu. Nestačí ne-

(Rozh. ze din,e 11. prosince 1937 Z II 2' . ,m ]7/37.) 

Ne J' v ~. ~ , ' ~ y s S I S 'o u d Ja;ko soud zn",šov ' -h ~ obzal'Ů'va:ného do rozsudku kraJ'sk'h aCI vy ovel zmateóní sUžnosti 

U 
' . , ' , e o souclu pok d" b ~ 'zn"ll vl!lnym zl'Ů'činem křivé 'p" '- ,Ul, J,m yl stežo,vatel 

tr "1' nsa"y ve smyslu §§ 197 199 ' 
; z., ZruSIl roz'sudek v odsuzujicí čáSt1 . k ' ' , ,~p.l'sm. a) 

vy, Tokul o trestu a vy' rocích ,s t' . ,)a ve vymku o vme, taik ve 

t
'J ~ lm souvlsl,clch a podl § 259 

zpros, lobza,]ov<llného 'Obžaloby vznes' ' ~' ,e , čís. 2 tr. ř, 
sa;hy p!Qd!l'e §§ 197 a 199, rpísm. aj' tr

en
:. na neho 'pTO zločin křivé pří-
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Důvody' 

Zmatečni stížnost abžalovaného je důvodná již pokud vytýká roz
sUdkU Iprávníomyl (§ 281, č. 9 aJ) tr. ř,) v pojetí případu. 

Ke zločinu poclle .spadajícího sem případu § 199, písm, a) tr. z. vy_ 
hledává s,e zlý úmysl, a to úmysl vypověděti, o čem obž«lovaný v době 
výpovědi věděl, že není pra\Oda, pojatá o,všem subjektí'ln,ě, tedy vypo_ 
věděti, o čem obža'\ovan·ý věděl, že není tím, co on v té době za pra,vdu 

. po'k
lácd

a.1. Zločin ten nemůže tudíž býti in subjecto. zřízen Ipouhou culpou, 
nedbalostí zejména v otázce zmírněného vědomi. 

Rozsudek však přičítá ohžalovan"mu j'eho přfse~nou vý1pověď, že 
scházející zabavené SNršky byly prodány ve veřejných dražbách prove
dených v rOlce 193<0 u lkmy K. a spoL, z« zločin podl,e uvedené stati 
zákona na tom podl<lradě, že obžlI!lovaný, skládaje výpověď, jen se do
mníval, že tomu ("k byb, že však tb u'evěděl jistě, že uveáené :předměty 
(scil. v roce 1930) byly prodány. 

Při tom rozsudek sám skutečnost, ve obž<!ilovanýs 'určitostí odpři
sahl, že předměty, '0 něž jde, byly v ,exel<uoních dlraŽJbáclh 'prodámy, ač 
se jen domníval, že tomu t<lk bylo', poklirdá za dloklad lelhkomyslností 
a ledabylosti obžalovwného při vyjevovací přísaze, kterou obžalovaný 
jen na. rychllO odbyl, nedbaje, zd,a udává pravclu či nepravdu. 

Jestliže p"k rozs,urd'~k hned v bezpwstřední sourvislosti s tímto vý
rokem dochází k závěnu, ve obžalovaný ud«1 vědomě nesprávně, že 
svršky byly prodány v rooe 193<0, a 'pokláJdá-li v konečném posouzení 
případu, aniž už v té příčiné byl UN'ed'l další okolnosti skullkové, týkající 
se vědomí a ÚJmysht obžalovaného, tudíž na tomtéž ,podkladě, za pr.o
kázá,no, že obžalovwný úmyslně křivě vypověděl, potvrdiv to, co jistě 
nevěclěl a čím si nebyl jist, proti s"ému lepšímu ,přesvědčení, j"ko by 
to vědd z vlastního poznání, - je zřejmo, že tu rozsudek j.ednak prirvně 
omylně kl "dle stav nejis,toty v mysU 'Iypovídajídho, s,tav pouhého do
mnívánlÍ se, ž,e s,e věc mě1a tak, jak ji líči, záro,veň tudiž stav'OIep,ř'es1věd
č<mosti O' tom, že se věc měla vpravdé a1in,ak, na roveň vědomí vypoví
dajícího, že věc se má vpravdě jirnwk, nežli ·on vy:povídá, jednark že roz
sudek dochází tu ke svému závěru na zlý ÚJmysl obža,lovaněho na pod, 
kladě talkových předpokladů o způsobu, Fmž si obžalov<!iný p'Ů'čínal, 
skláJdaje vyjevovací pří.sahu, jež by d!ovolnv<!lly bezvadný závěr pouze 
na nedbalos,! "bžalov",ného, n,ikoh na jeho vědomí o křivosŤl vl'Pověďi 
a na úmysl j,eho vypověděti, nepra\'dll. 

Skutečnosti rozsu,dkem zjištěné dovolují závěr toliko na nedbalost 
při skládáJní vyjevovwcí příswhy, což, jak nahoře byliO d.o.voz

Bi1O
, k na

plnění skutkové podstaty zločinu ipodlle §§ 197, 199, písm. a) Ir. z. po 
stránce &urbjekti:VII1í meslačí. Výrok too je tudíž zmatečný :podle § 281, 
Č. 9, 'Písm. a) tr. ř., kdyžtě jiná stať zákom trestního v počet nepřichází. 
Zmatečni stí~nosti bylo tudíž vyhověti a um"t! právem, jiak uvedeno. 

33 

Trestul rozhodnutí XIX. 



514 - Cis. 6065-

čili. 6065. 

Ustanovení § 8, odst. I zákona h'" 
viněn z trestného činu, stači k důl< o oe rane ch, ze,. byl-li -'~'''11.'' 
rozs~ek, vyslovuje nevyvratitelnou ~~~~a;!XJr~OPlatný OCISUlot 

ZP~~r:::í~. ochraně cti nevyslovil však opačn:~ zásadu o 

Soud proto není vázán osvob "'. 
vislé trestní věci a může o důkaz~zU JIClln

vd
· rozsudkem v předChozí 

uží . .. to· pra y rOzhodovati SaJl1ost'ltn,ě. ~ vNaJe prl m pruvodů vyšlých najevo v oné trestní ~'. 
ebylo-li osvědčeno' 'cl k Vecl. 

§ .152 tr. ř. výpověd~ je' :;~v:c:ote~zdavší ~ v. Pře~bě~~m. řízení 
vyslech zamítnut beze zmatku čís. 4 ~~rl~:t~. sml býtI navrh na 

(Rozb. z,e dne 11. :prosince 1937 Z , m II 433/37.) 

Nejvyšší soucl ja·ko soud z' . . 
obža-!ov"ných A. a B. do rozsud'k .krmsok'v~cl zamltl zmateční 
vin' .. A ,... .. u aJs' eho soudu jímž b r 

I nym, . pr'ecIi1:em poml,u,vy podle § 2'k " Y I 
a lB. přestupkem .;<all'edbání po,vin:né Pé,če~~0,~2eac'41O~/I933 Sb. z. 
Sb. z. a n. \'e znení vyhl'ášky č. 145/193l Sb. z~ a n~akona č. 124/1 

D ů vod y: 

, Zma~eční stížnosti, d'Ovolávajki se důvodú z t' . . 
c. 4 tr. r., ,nelze přiznati úspěch. ma ecnosh podle § 

Uvedený zma'tek spatřuje zmateč' 1',' '. . 
slyšen. í svědka J Na'Hrh "eln s" InIk S Izno.st v z. amltnuh na vrhu 
~ v v • V ~., m·erova' ' e zJ lšt v, {V, ' 

:,edel, ze pes, jejž pomáhal zah!ti s,vému švagp~n~ z~ ~outro:y .. 
rov"l t~kto k prov'edení d'Ů:ka'zu pravdiy co dio ob", hY Ul. r" e~, a 

\odlre protokolu o. hla\Cním přelíčení zamítl ~:;~ za'~adned."~-·'···· 
s oclu\'odnením »že vvhted. kb. ezacI SIOU· ' 
ního soucl ' '.' lOm, o sahu trestních spís'ů (T 439/35 

'u v N.) Je důkaz pravdy vylouč'en . 'd' , ~·.,,,o·, 
hledě ani k zau,;atosti a Iliepr'a·te· IS'!"I' " a v!'pove. svedka_ 

J , V nemz obe t ,... . 
p'o~ouzení treslnosti nerozhodný«. Ro'zsUdko . d~ ra~y ZIJI -:- Je ~ro 
S'Íranoe Jen, že výpověd' za'U'atéh ' " .ve, ,uvo y prav!" po teto 
udá~í obžal'ované A. s TodIin~u R

O 
v ~~ed~~, rn~ zlje }:ocll:e ,vI~':!I1lÍl1<} 

daruy výs'ledkem řízení o1cresní!ho s:o:~~te -stVl, nemu~e ,zmemh stav: 
telství v N. . v N. a u statmho zastup i-

Nalézací soud pokládal vedení dúka . 
za vyloučené zřejmě proto ž'e souk . z~ ,p.r~v~ v so.~zeném případě 
T 439/35 zproštěn nahoře z~íněné r?my za nee, byl v trestní věci 
na krádeži podle § 464 tr. z. obzaloby pm prestupek podílnictví 

Zmateční stížno,sti je přisvědčiti ' t t.· . 
někdo obviněn z trestného činu st~ ,~e :;n o nazor Je nesprávný. Byl.li 
o ochr"ně cH k důkazu pra\Cdy' CI ovr;::. podle § .~'. odsl. 1 zákona 

pravop a y odsuzujIcl rozsudek. Jde 

- Čís. 6066-
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o nevyvratitdnou právní. domněnku (praes'Ulmptio juds et de jure). 
·Ň~VJ·(}tl tomu nebyla opaooá zásada \'yslovooa o rozsudku zprošťuj:ícím, 

_A"p,'a,d'ž du'Vod'y osvobozUljkíhio rozsudku mohou býti rUlzné (dúvod. 
,.,,"\10 k zák o ochraně cti, tisk 830 plOs,lmneckésněmovny z ro.klu 1930, 

34, 35). SO'Uld není tedy vázán osvobowjícím rozsudkem v před
souvislé trestní věci a· mUže v otázce dúkaw pravdy rozhodovati 

sal11osta~ně, používale při tom průvodů vyšlýoh najevo v oné hestni 
věd, jak ostatně soud zrušovací pro právní stav založený př·ed vydá

z,rkon'a o ochraně cti již vyslovH a odůvodni,l' v rozho.dnutí Č. 3008 
Sb. n. s. 

ZiI"mlítnutf pru·vodního Imivrhu, o. nějž jde, nebylo by postačujícím 
způsobem o'spťa'vedlnéno "ni tím, že na']'ézalcí so.udl UpíTá již př·edem 

. svědkovi víru .pro zaujatost a ne,přátelství proti soukromému žalobci, 
neboť nepřátel sví, je-li vuhec rázu v ustano.vení § 170, Č. 6 tf. ř. před" 
pokl'ádaného, brání jen vzetí svědka do přísahy a prúvodiní síla důkazu 
může býti tkoum,"na zpravidla teprve po jeho provedení. Ostatně obža
lovaná A. an.i nepotvrdHiI", že t"kové nepřátelství panuje i mezi J. a sou
kromým žalobcem. 

Přes to. nebyli ob'ž"lova.ní mezitímním nálezem, jímž byl zmíněný 
pn/vodní návrh zamítnut, ~krá'ceni ve své zákonné Dbhajobě, neboť J., 
bratr to obžalované A., vzdal se ~,j,ž v předběžném řízení podle § 152 
tr. ř. výpovědi a v pruvod:ním návrhu nebylo tvrzeno, natož osvědčeno, 
že svědek je n)mí ochoten svědectví v)"lati. Za těchto oko,lrrO'stí nebyl 
nalézací soud p'O'vilnerr zmílnéného. svědka kle hlavnímu :přeUčení ob.eslati 
a netřeba se proto zabývati vývody zmate'ční s.tížnostio důležito.sti 
tohoto svědectví. Není tu proto zmatku podle § 281, Č. 4 tr. ř. 

čís. 6066. 

Ku skutko.vej podstate prečinu pomluvy t1ačou pedl'a § 2 zákona 
o ochrane cti sa nevyžaduje, aby SkUtočno.St', ktorá hy mohla poškede
ného. vydat' v o.po.vrhnutíe alebo snížit' ho. v o.becoom mieneni, hola vždy 
priamo sdelená, ale stačí trebárs aj zastrený poukaz, ktorý móže takú 
skutočno.sť v mysli' priemerného. čitatel"a vyVo.lať. 

(Ro~h. za dňa 11. cleoembra 1937, Zm III 592/37.) 

O súkromnej žalobkyni, obyvatel:ke menšieho mesta, činnej vo ve
rejnom postavení, vyrojily sa kedysi z neznámeho prameňa pov,esti, že 
v háji p~i mes!e pohlavne obcovala s istým mužom a že to,to pohlavné 
obcovani'e v,ei1'mi drasticky skončilo. v nemoooki. Súkromná žalobkyňa 
slíhala všetkých rozširovaleI'ov t,ejto zprávy žalobami pre pomluvu, a to. 
s úspechom. Po. uply'n,utí> niekol'ko rnkov, ešle v dobe, kedy bO'I !prípacl 
v ži.\'ej pamati, napísal A. a v t1a-či"e pod názvom »SHvestrov'siké zrka-dlo« 
dal\- uverejn.f.ť a rozšimva ť stať s titulom: »Súťaž slovenský'ch piesní. 
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(Budú spievané na Silvest ) V ť' , 
vše'Obewe zn' h ,'-_ ra, , « ej to stah UNledÚ'1 pilsa tel' mená 
k" amya OOOlJ.llúsÍI z mes'ta medzi nimi a"'k' 

ynu' I !s udenim jej povolania a pri:P'Oj'il ku k 'd' j su romnu 
alebo názov take" 'k!' az ,emu menu L"""alol .. , ' J pleS!l!e, ' , orá naznačovala nejakú okolnosť 
~~ ,ZIvota al,e~ vla,glno,st' dotoeruej oSCYby, twkže čitatelia boli ' 
, nI ro2Jp.ome,nuť sa na vzťah pfeslllle k určitému menu O 
zalobkynl uVledol pisatel' ž,e na S',Jv 'tr' ' ,', s 
hej h" 1"'" I es a zaspleva plesen' 
, I' b:j" ze elny haJ" ,« Obsa!nom tohoto tvrdenia cítila s' 
za; ~' ; yna dotknu!a na ~vojej cti a na jej žwlohu uznal oab n§ 1

2
z s,lkc h ,s t o I 1 c obz,wlovanéhro vinným prečinom pYomlUva 
za ona oochrane ctI. Y 

N a j vy Š š í s ú d zmatočnú sťa'žnosť obžalova:ného 'c'a'sti, 
mi'etol, zčasti zamielol. ~ 

Z d,é\ vod o v: 

ObŽa!lovaný uplatnil p r dku ' nosť čo d " t, , TO I rozsU! I : I odvo1act:ehro ISlúdu zm:atoOillÚ 
o ,VInY, restu a nepDvDlellIa podmieneČ!le'ho od' 'd ' Z "t ,,"- ' , " 'su ellIa 

,ma oeua sťaznosť uplatnlená ČD do vin , ' ' ' 
na dovode zmato'čnO'sti pod!'a § 385 čís 1 {, a tedy zr.ejme, zal"o Zen,á 

~:;~~~r zt!~~:~~ vyčerPhávwI, sk1:'tkoVd p~dsi~IJ"n~!~~~!~o zetrke:'Slrléb,Q 
'k ' ' na, DC ,mnu ctI, Sa vyžwdwi'e aby ('o 0'0 

fll'e Olmu za Vlnu ') b' kť ~ , "sa 
'Tého trestn 'h ',; Wj o' Je ':llle vyčerpávalo sku,tkovú pDdstatu nl'eH:to.,. 

e o cmu prolI zakonu O' ochran,e cti 
ZmMočná sťažmo'sť vyt'k ' t v ' , '.' y a, ze o, co sa obzwlovamému kl d' 

Vlnu, Illevycerpáva skutkovú podstatu V' d' . 'h. ..' ,,, le 
konu O ochrane cti a Ozn Ď ' zla ne ,o trestnehO'Čl'll:U proti 

. '," '" uJe za mylný názor odvol 'h 'd 
stačí llviesť neja1kú narážku v súvislo ti kt' I aoe~ o Su IU, , 
v mysli čÍ'tatel'ov spomienlka 'na ne' ak' s ~f s . omu ,v)'norI sa potom 
stranlU snád' nepríjemný, J y P pad, ktOTY je pre súkromnú 

Zmiito.oná sťažno'St' dovodmj'e že taká nará 'k 'b t d 
trestným činom, keby a' 'sama 'b . . . z a I a ve y by bola 
nejakého trestnéhO' činu ~roti Zá~D:~hoval~ znaky s~u,tkovej podstaty 
prípade nie je dané. o oe rane cÍl, co ale v stídenom 

Zm:iito,čná sťažnosl' nie Je zá!khdná, 
Správny Je poukaz zmiitnčnej st'ažno t'. '. ' 

stránlke musí ísť o trestny' čin p'roti 'k 's I na
h 

to, ze po objektívnej, 
N

, .' " ' . za Onu o oe rane ctI. 
,espravna je vsak výtka "t v , " 

v s,údenom pripwde nie 'e s In zm~ ocnej slamosti, že táto náležitosť 
oóvody nižších sÚdov,~u0b:fey'~'na v !on:to

k 
smeTl; stač~ poukázať na 

dodá va: ,a namlet y zmatočneJ sťažno,sti sa 

činu podl'a § 2 zák. Č, 108/1933 Sb " 
na cti ublíži ty''ffi že _ ml'mo I' 'h ' z; an, sa dDPUSÍI, kto mekomu 

, ' '.~ ne O' - onom al< Ý m k o' I' vek ., ' 
s ú ham uvedl'e a!ebo sdelí skutočn'Osť kto' b h s P O' -
v opovrhnlUtie, ' ra y o mohla vydal' 

- čís, 6067 -
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Zo slov »akýmko:l'vek spósDbom uvedíe« v sro'vnal1í so slovom 
.sdelí« zrejme plynle, že Iru slkw1Jkovej podstate citovaného činu stačí 
taJký, priemewémlU či~atel'ovi po,znatel'ný, PDlUkwz na ~l<utoOnosl', ktorá 
by mohla poškodeného vydať v opovrhnurtie alebO' snížiť v obeonom 
mieneol. 

NevyžaJcluje sa tedy priamo sdelenie takej skutO'čnosti, ale stačí ui 
taký, hoci aj zastrený poukwz, ktorý tÚtD slmtoĎnO'sť móže v mysli prie-

. memého' čitate!'a vyvolwť, . 
V tomto smer·e odVolací s<úd správne 'dovodil, že p'oužitý výrok po

ukazujúc- h'Od aj zastrene - na povesti svojho času O poškodenej 
rozširova:né, a tým nauclal'Osf, ktorá mala byť podkl'adom týchto po-
vesH, bol s:pósobHý vyvDlal' V zákone uvedené následky a že tedy vy
čerpával :po ohj ektívnej strá:nke skwtkovú podstatu trestného činu proti 
zá:kDnuo ,oohrane cti, 

čis. 6067. 

Aberratio ictus při zločinu vraždy. 
Vystřelil-li pachatel několikráte proti osobě A. chtěje ji usmrtiti, za

sáhl-li však svou střelbou, jež časově i mistně byla prováděním téhož 
zločinného rozhodnuti, i osobu B., která z toho zemřela, lOOežto osoba 
A. byla jen těžce zraněna, lze mu přičítati jen jeden zločin, a to zločin 
vraždy dokonané. 

(Rozh, ze dne 14, pro,since 1937, Zm II 417/37,) 

Ne j vy Š š í s o wd ja!ko' soud znUlšovaci zaJmU! zmateční stížnost ob
žalovwného do mzsudkw krajského soudu jwko porotriího soUldiu, jímž byl 
stěžovatel uznán vinným zločinem vraMy prosté dokonané a nedokonané 
:pDdle §§ 8, 134, 135" Č, 4 tr. z". přestupkem proti bezpečnosti pod!:e 
'§ 431 tr. .z, a přestupkem podlie §36 zbroj, :pat.; za pou'žití §§ 290 a 346 
tr. ř, z'rušil všwk negwyšší soud jako zmatečn,ý :rozsndeik v'e vÝro:ku o vině, 
a to pO'kud jím byl obžaLovwný u~nán vinnJÓm zločinem v,raždy prosté 
dokonané a nedokon,a:né 'P0d!e §§ 8, 134, 135, Č, 4 tr. z,; v důsledku 
tDho zrušil 'fozsuclek, který jinak ve vÝroku o vině zůsta'l nedotč,en, i ve 
výrcJku O' tre,&tu a uznal' obžalovanéhO' vinným, že dn!e 4, března 1'937 
v N, jedna1proti A. v obmysIu, aby ji u,&mrtiI, střeHy na ni po třikráte 
z opakovací pi~tDle, tako'vým způsDbem, že z toho. nastala smrt B" čímž 
spáchal zločin p:rosté vražd'y dokon,ané podlie §§ 134, 135, Č, 4 tr, z, 

Z důvodů; 

Zrušovací soud se při vyřizování této zmateční stížnosti přesvědčil, 
že bylo. n,esprá;oně použito zákona v neprospěch obžaloval1ého, pokud 
tento byl uznán vílnnJÓm zloči'nem vraždy dílem nedokonané a dílem do
konané, 
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V souze,né věci jde o twk zv. aberratio ictus J ,. 
chalel, cMeJe spáchati trestný čin n čT' e to pnpad, kde činnost svou namHil ale náhod . ~ u: II e osobě, skuleoně ' b " ' ou mls,o teto osoby nebo dl . 
oso u tretI. Činnost pwchwtelovw čelí tu . e " ve.e nI 
chce pwchatel spáchati trestný čin n'lo lJ n 'pk

roll 
to. osobe, naJ 

zasažené (srv Miřička Tre t. ." hl 00 I vsa protI osobě ' 

d
' . , S nI p,ravo motné str 6?) V t k 

pa e slanoví, § 134 tr z v'" k ..'. _. a ovém 
musí souh1wsíti a pr~hi'alN:'v':n z 'pravldl~d ze zločinný s'kwtek a 
človbku v obmyslu, wby ho Uls,n:'r~r~ ~ra'z. ou 10 toho, kd,o jeclná 
stane smrt jeho nebo č lov' k .'. a. ovym zpusobem, ze z toho 
zloči'Ou vra'ždy lze i v připaJě :b J I' 00/ h. o. Z t?h? plyn,e, že pro ' 
zločiln, a to zločin vražd'y d k er:a +0 1~,tUS p~llČItatI k vi'Oě jen 
třebaže pTVOU částí zločínn~ c,,,n<Lne

t
·· otehz pl'atI I pro souzený přil"","' 

b ť . Illnos I ,pac atelovy byla ' 
ne o vyrokem porotců bylo zjišlě, , , " pomnen", i 
čelil jen proti A. a že celé jedl1ání :obž~~o~~~~~~ny Ul;lY

sl o"o.zaľc.,vané,I,,, 
~~? vÝd,slecl~elll a provedením jednoho w téhož "Ioč~~~~~~ I mlslně 
aJ ze Je :l1anr to nutno považova1ti za čin ''€d' I 

n'en,í přípustno aby onen 'ednlOln' . I. notny. Za tohoto stavu 
čí,tán d:vwkráte 'k Uži jak n]' Y ťly umy'sl '~yl obžalovanému 
soolou odpovíclalo hy st:::a~~~ IIn! napad~ny ro.z,suclek. Znění 
clvakráte, kdežto v souzeném ,;'říp"'cI?~~alov~ny zamyslel zavraždi.lj 
jen z jediného zločinného roz ho 'I e ~,o, J~ "uved?no, o je~nání 
pu, 'stno příčítati obžalovanému ,p~~Í1 dobzaAI o:v",ne ho. Ne~l, proto 
Jde o B d k ' J e o ., polol1s vrazdy a DO~:url 

., ' o on-anou vraždu (s,rv též rozh b' . vv, , Č. 35 a 461 víd. sb.). . . yv. ne]vysslho ";' 

Bylo .proto rozs,Uldek v uvedeném 
uznati

' směru z'rušiti I' ako zma,t'e'c',n" a 
, pravem, Jak se stalo. - , 

čís. 6068. 

Za poškodeného v smysle § 13 d t 6' ' 
toho, záujem ktorého _ chráneny" t~e~ '. tr. Pian' mozn? považovaf len 
ným činom _. nym us ovemm - bol trest 
odvodzuje ;t;::~~i~~~b~~::n:~.alebo. kto akýkol'vek svoj záuje~ 
VeDÚn chráneného záujmu. z la prave onoho trestným ,Ustano-

PoškOdenym' s hl'ď' k .. tr t kt d . a .18 a CUlU estněho podl'a § 3 Hl tr zák 
en, o o vod2JuJe svoJe právo z poškodenia hnutel'nej ve~i. . nie je 

(Rozh. za dřla 14. decemibra 1937, Zrn ll! 537/37.) 

. Obžalovaný A., šofér z povo-lania mel s ' '. " . 
ch",dz8Jni v i'eho smere sa pohyb .. ' h o sv,oJlll' autom pn pred-
hO,dinu tak neO'paltrne, že sa ,sra'zir'J~'c:roiQtl"l'Pd?u'vcozu ryntChI'Ůkstl'oU ~ km za 

os~b O ,.. ,lm mo o'c}' om rla'd'~ny' 
,vou . a patifiacimosobe N p' .. , o' '., ' m 

tela P., ktorý sedel v prÍ'vesnom . , .Z' srao~loe uJrpel ťazké poškO'denie 
kou znaĎne po,škode-ný a jeho V'7~~' :~ ~otocykla. MotocykeI bol sráž-s nI . sa pnhlasri wko súkmmný 
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účastnik k trestnému pokračovaniu, žioad<IJjlÚc mwllO'm ll'~hrady šl<ody za 
poškodenie motocykl a čia,stku 5.500 Kč. Súd p~vej stolice uzmal obža
lovaného A. vi,nným prečinom ťažkého, poškodenia na tele pod!'a § 310, 
odst. 2 tr. zák., naproti tomu odvolací súd ho 'S'prostil obžaloby. proti 
tomuto rozsudllou podali zmatolČ-né sťažnosti poškodení N., O. a P. 

Na j v y Š š í s úd z.matočnú sťažoOosť N. odimielol "ko podanú 

osoboU neoprávnenou. 
Z dovodov: 

, Ing. N. prihlásH sa k trest.nému pokraoovanilu ,proti obžalo,vanému, A. 
ako poškodená strana, žiadial ako súloromný účastník potresta,nie obža
lovaného a i'eho odsúden,ie na náhr<l!diu' škody 5.500 Kč 's prísL z dovodu 
poškodenia svojho moto'cykla, riadeného v dobe činu poškodeným O. 

podil'a § 13, ,odst. 6 tr. p. je poškodený ten, ktorého akéko!'vek 
právo holo poškodené alebo ohr'Ůžované spáchaným "Iebo pokulseným 

t re s t no Ý m činom. 
pod!'a toho'lo u,sta,novenia je možné pov,ažovať za poškodeného 

v smysle úkOlna len toho, zirujem klorého, chránený t r es t n, Ý m usta
novenim, bo'l t r '5 s t'll Ý [ll činom pomšený a,lebo' ohrazený, alebo kto 
akýkol'vek svoj záoujem od"odzuje z porušenia alebo ohrozeni'a práve 
onoho treslnlým ustanovením chráneného záujmu. 

V súdenom prípade ide o 'dvojnásobný prečin podTa § 310, odst. 2 
tr. z, Pod!'a toh'Ůto us,twnovenia zákona je predll'etom záko,nnej ochrany 
telo alebo zdravie čIoveka ako právny sta tok: preto v smysle § 13, 
odst. 6 tr. p. treba považo,vať za poškod"ného v smysle ustanovenia 
§ 310, odst. 2 tr. z. každiého, ktorého akékol'vek pr"vo porušením alebo 
ohrožením t'ela al'ebo zdiravia bo,lo dot,l<rmté. 

Obžal'Ov8Jnému A. sa kladi'e za vinu, že svojou nedbalo,sťou zavini,1 

ťažké poškodenie na tele O. a P. 
Ing. N. neodvodzu'je sVO~le prá\Co ako n,áohr"dného súkromného ža-

lobeu z 'poškodenia zdravia O. aP., ",I,e z toho, že bol pošloodet>ý jeho 
mo

toe
ykel, riad'en,ý O-om, a že mu týmlo paškodelllím mot,o,cykla vznikla 

škoda. podra loho, tMo škod~a - tecla toto porU'šenie práva - ni'e je 
ná'sledkom poškod,enia zdra'vra O. a P. 

Obžal:ov,aný svojím tre'solnl'm či,nom, t. j. pošl<adením zdr",via O. aP., 
neporušil právo ing. N. na ochrwnu movilej veci. poškodenile movitej 
veci ne,~p",diá pod us.t",novenie § 310, oclst. 2 tr. z., pOfUlšenie ktOifého 
sa kI.adi,e ,obžalovanému A. za vilnu. 

Nebolo tedy trestným činom obž"Jovwného A. porušené ži'adl1!e právo 
i'''g. N. al1!<lmpžno' preto ing. N. považov",ťza poškodeného v 'smysle 

§ 13, odst. 6 Ir. p. 
podl!'a § 383, III, ČÍls. 2 b) tr. p., § 31, odst. 1 pm. oov. může P,o-

škodený pruti 'sprosť-u~úcemill ro'zSludrku podať z,matočnú sťažnos:ť, keď 
ju nepodal žalobca. Nakol'ko ilng. N. oOi'e je poškodený v smysl'e zákon,a, 
je i"ho zmatočná g,ťa~nosť podaná 'Od osoby;neoprávnenej a hola preto 
podYa § 434, odst. 3 Ir. p. odmietnutá. ' 
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Čis. 6069. 

Po uplynuti zkušební dob lze .ov 
zákona o podl)líněném od y n~ JIZ - kromé případu § 
odsouzeni, ani číniti roZSUĎ ~ - znova rozhodovati. o podtt1Í1lJ~ 
néhoi ve věci pokročivši do e to~~em tre~ úhrnného či sjedn.," 
~'n?c podmíněném odsouzeni ro~hOdn':U!~e ~an ve odsmYSIU § ~, . ' se souzeny 

Ustanovení § 6, čís. 4 zák ' • , pravoplatné podmíněné od ona ,o ,podmmenem odsowzení predjpoldá, 
pra~oplatné odsouzení ve:= (bez uplynuti zkušební 
mínenosti. ' nebylo dosud rozhodnuto o 

(Ro2!h. ze dne 15. prosimee I g37 Z IV 
NeJ' .,. ,m 52D/37.) 

• " ~ ys S I S o u' d v trestní věci . ~~;?c~ I~shn, vyřízené rozsudkem kraJ·;~?~1 A. pro zločin padělání 
, ,Jlmz byl vyměřen úhrnn" ,e o soudu ze drne 25. 

nlhlO zastupitelství z Medn' y hest, n~slledkem zmate'ční sHžnosť 
§ 384 .. 4 I povInnosh z dů d I ,ClS. tr. ř. zrušilI na adetn' VDI IU zmateč.nolsti 
~~~dll první stolice, alby v trtstníc/ :02)s~dek v celém rozsalhu a 

'a e pod'le zákona pokračoval' vece.c, Tk III 343/34 a Tk III 
byla powkázáma na toto rozhocÍru ztI?atecnI Mížnost veřejlOlého 

Ul. 

Dflvody-

• Proti rozsudku krajského so . .' obza'lované A vyměřen . h udu ze dne 25.čeTvna 1937 .. • 
žalobce pm ~ízko'U v·y' m,"ur'u,r~nhÝ tr:hst, podal zma. teční stíŽno~tJIInZ O 'I ,e, u mne o tr I' .. \fPi'";~:{, 

1

.ge3'fli",a!lll. pro:l<uratura rUlto zmateční t" es II a Jeh? podmíněný vUl\.faO 
7 .~drzela. s Iznost prohla sením ze dne 3 

,Pn prozkoumání věci shledal ne' ... . 
trpl. zm~tkem podle § 384, čís. 4 tr t~S,SI ~oud, že n"padený rozsud 
tr. r. vzdy dbáti z úředn' . .:' Jehoz Je ve smyslu § 384 od t 

úhrn ' I povllflinostI, ' s . 
, • ny trest byl obžalované v měř zakltd~ dvo~, pravoplatných rozslťdků aea; ~aJpadeným rozsudkem na 

" raJskeho soudu v Ch ze dn ' ,o. 
vana odsouzena pro zločim ~adělá ,e 5 .• ~n?ra 1935, jímž byla obžalo-
tr. z. s pOUlžitím § g2 tr z do • 1.':" verelnych !ilstin podle §§ 391 392 
r~k~, :~zSUl?,ek tento se' sial p::v~~~a~~' sesJ měsíců ~odmíněmě n~ dva 
z use Ul Ihuta v něm stanovená u I r nem 1. brema 1935 takže 

2. téhož soudu ze dne 23 d bP ynu a dnem 1. března 1937" 
souzena I . u na 1 g35 ljím' bl' s •. pro z očin padělání veřejných li t? z ya obžalovaná od-

pouzltím § g2 tr. z. do žaláře na šes s ~n., p,odle §§ 391, 392 tr. z. 
rozspude~ se stal pravoplatným dnem 3d ~e~lcu bezpodmí",ečně. Tento 

onev"dž krajský soud v Ch h' vetna 1935. 
dne 25 če 1!1' . roz odoval o vý .. 'h něného' tre~:a UIO~~ J:~, zřejmo, že tak učiJl. H v. d():~rek~y~~?éh0podtrest.'1 

J ne Q odso'l1z,ené roz'sudke "d' z -ll' mI-m uve 'enym v bodě 1." 
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zcela uplynula zkuMbní lhůta. Pro posouzení této okolnosti je rozhodrná 
jedině doba rozhodnutí soudu o úh~nném trestu, nikoli doba návrhu ve· 
řejného žalobce nebo předchozích rozhDdnutí zmilených nebo mezi· 

tí11l!l'ích. Právní účinek podl,e.§ 1, odsl. 2 zákoo'a o podm. ods. nastává Již 
osvědčením se odsouzené, nikoli,v snad teprve výrokem soudu o tom. 
Logickým dusledkem této zásady je, že po uplynutí zkuš'cbní doby nelze 
'Už _ kro-mě příp"du § 18, odst. 2 z"kona o podm. ods., o který tlť nejde, 
znovu rozhodovati otázku podmíněnosti odsouzeni, "ni, či'niti roz"udek 
podkladem trestu úhmnéhoči s'jednoceného. Ve věci pokročivší do to
hoto sta:vu lze už jen v,e smyslu § 8, odsl. 2 zákona o podm. ods. ro:
hOdinou-ti, zda s,e odsouzená osvědčila čili nic. ustanovení § 6, Čí's. 4 
cit. zák, nemůže býti za vylíčeného sravu užito, ježto jednak ev"nl. vý
rokem o' os,vědčení se odsouzené je 'HUltnŮ' míti za to, že tu není žádného 

. odsouzení a tedy "ni podkl.adu pro výměru úhrnného trestu, jed,nak 
předpokládá § ten pravoplatné podmíněné odsouzení (bez uplynutízku
šební lhůty) a d"Jšj pravoplatné odsomení, ve kterém vša'k nebylo 
dosuď wzhodnuto o ~ieho podmíněnosti, což v souzeném případě také 

lIebylo. Nebylo tedy ve věci A. možnosti pro vymě'ření úhmného trestu, 
flIýbd k1rajský s'oudl mě'l' ve věci č. Tk III 352/34 rozhodnouti o tom, 
zd" 'se odsouzená osvědči'la' čHí nic (za přihlédnuti k jejímu ch o v á ln í 

jedině ve zku,šebn' lhůtě) . Když krajský ,soud přes to vyměřil odsouzené A. úhrnný trest a pak 
znoVU ro,zhodoval o podmí,něnosti celého trestu, rozhodlo věci, o níž 
rozhodnouti n'ebyl oprávněn, a tedy překročil obor své pusobnosti. Tím 

zavinil zmatek podle § 384, čís. 4 tr. ř. 
Pro tento zmatek byl z úřední povinnosti ve smyslu § 34, odsl. 1 

por. nlOV. ;orušen nap&dený rozsudek v celém rozsahu. Dalšího řízení 
ve věci výměry úhrnnéhO' trestu za tlOhoto stavu věci potřebí není, nýbrž 
je nutno, aby 'sotld první stolice v obou základních věcech dále jednal 
ve smyslu

l 
nahoře uvedených vývodů. Stal-Ii by se i trest, uvedený ve 

věci Čí;s. Tk lil .352/34 vykonatelným, nastala by mlOžnost vyměření 
úhrnného trestu, o,všem be'zpodmílll'ěné\10. Zmateční stížnost veřejného 
žalobce se stala učiněným opatř"ním bezpředmětnou a byla proto naň 
odkázána. 

čis.6070. 

Podmínkou pro vyměřeni úhnu1ěho trestu podle §§ 517, 518 tr. ř. 
je, aby tresty, jež majl býti shrnuty (mimo případ § 6, čís. 4, věta čtvrtá 
zákona čís. 562/1919 Sb. z. a n.), byly vykonatelné; o takový pňpad 
nejde, byly-li všeChny tresty, vyměřené základními rozsudky, uloženy 

podmínečně. 

(Rozh. ze dne 15. prosince 1937, Zm IV 521/37.) 
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N e j v y Š š í s o u d v trestní věci ' r f A 
kromé .,lis!iny, vyřízené rozsudkem krafs,~~, . pro zloči.n paděIání 
1937, Jlmz byl A. vyměfen úhrn,,' " o soudu ane 25. 
státního zastupitelství z úředn' p ly . Ire st, . nash:clkem zmatečn; 
§ 384, čís. 4 tr. ř. zrušil na'alde,~~I~n.Q~t,I, z duvod,~ zmatečnosti 
soudu pIv,ní stoHce aby 'v tPrestnl'cYh co::sudhek v celem, rozsahu, a 
'k ' , " vecec o . kt '< • 

za. ona pokračoval; zmatečni stižinos,t ',. "'h' , ere 'u Jde, dále 
na toto rOlzhodnutí. vere~'ne o zaJl'Obce byla yv'"~''Zan; 

o ů vod y: 

Proti rozsudku kraj skéhosoudu' ze d' ' 
?bžalovanému vyměřen úhrnný trest 'd~~ 25. ce,rv?,a "1?37, jímž 
zalobce .p'ro ,nízkou: vy'nl'e'ru u'hr 'h 't poa, zmate-čll! sÍIznost ve,řei",;, , nne 'O restu a I ' 
odkladu výkonu trestu. Generální k pro ~O'v'o, em I"? "'d iin líněnl~hč 

P" pro uratura s ll! sOUlhlalsi"J:a 
fl prozkoumání věci shledal ,ne'v š': " . 

trpí zma'tkem podle § 384 čf J Y. SI ~o.ud, ze napadený , , 
tr. ř. vždy dbáti z ú'ředln,i pO~i~n~~tr" J'ehm Je ve smyslu § 384, oelst. 

, Napadeným rozsudkem byl obžal'Ovaném ,'I"', • 
zaklade dvou rozsudků, a to: u vymeren uhmny 

1. krajskéh? wwdiu v Ch. ze dne 28. květn .. ~ 
vanemu za ZIO'CIO padělání soukromý'ch r r a 1935, Jlmz byl, Ov.,."u .. ,' 
s pOuŽÍ'tím § 92 tr. z uložen tre '," IS ln ,podle § 403, 
dva roky, . I st zalare na sest rněsků podmfněně 

,,2. téhož 'soudu ze dlne 15. května 193 '" " , 
nez za zločin 'padělání sou,kromv'c'l I' t. 6, J,dlmz byl obza'lovanemu 
"t' ' 1 IS In po' 'Ie § 403 " 1 UZl' lm § 92 tr. z. uložen trest lal" , , , o ' ~:s. tr. z. s po

dVa roky. are na ,est meslcu, tez podmíll1ěně na 

První z těchto rozsudků s'e ,s'tal 'fil!' , I . . 
odsouzení ihned po vynesení t . ,~ v~~ atnlm I co do podmíněnosti 
clených rozsudků se sta1 i co' dI~ J. ne",' kvetna' 1935. Druhý z u~e-
7. července 1936. po-ctmmenoslI odsom-ení pravopla,lným 

Poněvil!dž krajs.ký soud rozhoclovil!I, ' '', . 
25. června 1937, je zřejmo že t ,k č' .~ vy~er~ uhmneho trestu' dne 
pra,voplatné povol'ení pOdm{ně:néh~ ,~~~ dV dobo, kdy v oboU' věcech 
zmeny. o , a iU vykonu trestu nedoznalo 

Důsledkem toho nebyly tu dán od' 
!T:Stu p,od'le §§ 517, 518 tr. ř., nebo;' : i ml'~ky ~}O vym,N~ní úhrnného 
jez ma~'1 býti (mimo případl § 6 čís 4 o[m~ťe tredpoklada, aJby tresty, 
1919 Sb. z. a ln.) shrnut b 1 'V" ve}, tvrtá 1 zákona čls,562/ 
° tresty, které byly ulož~~y ,ypta'm~ k,?n,ate(lne, v,to',mto, p"'ípaděVš, ak šlo 

1 I llillť!ne v·o b o II p'" d 'hl 
Když soud p.rV'ní stoHce plies I ' '"'' rl pa e c " . 

tre~~ a znovu rozhodoval o pOdmín~n~~meni',~!dso~utzenému A. úhrnný 
(> HlZ za daného staV'u. věCi rozhodo t~S I ,~e.e o ,t.le,~tu, rozhocll ověc,i; 
(lbor své půsohnosti Tím za' " '1 va I ne }'ll opravnen, a tedy překro.čil 

. VIn, zmatek podle § 384, Čí,s. 4 tr. ř. Pro 
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zmaJtek byl z úřední povinnosti ve smyslu § 34, odst. 1 por. nov. 
zrušen napadený rozsudek v celém rozsahu. ZmatečnÍstižnost veřej
ného žaJlobce se ,stala učiněným opatřením bezpředmětnou a byla naň 
odkázána. 

čís. 6071. 

. S hlediska přečinu podle § 27 zákona proti nekalé soutěži není třeba 
porovnávati jakost obojiho výrobku po jiných stránkách, jakmile je 
jisto, že ona určitá vlastnost, již pachatel odůvodňoval tvrzenou lepší 
jakost svého výrobku, byla mu jím přikládána nepravdivě. 

přečin podle § 27 zákona proti nekalé soutěži nenl deliktem výsle
dečným, nýbrž dhrožovacim. 

Pro posouzení otázky, 7lda se stalo závadné jednání za účelem sou
těže a ve styku zákaznickém a zda bylo způsobilé poškoditi podnik, 
nesejde na tom, že postižený sám poslal k pachateli osoby, vůči nimž 
se pak pachatel činu dopustil, přišly-li jen ony osoby k pachateli jako 
zákazllíci II 'on s nimi jako se zákazníky jednal. 

Pro skutkovou podstatu přečinu podle § 27 zákona proti nekalé sou
těži po stránce subjektivní nestačí pouhá nedbalost paohatelova. Nevy
žaduje se však ani, aby byl pachatel přímo přesvědčen o nepravdivosti 
svých údajů. Stačí tu i dolus eventlualis. 

Nemů1íe dojíti k záměně ve smyslu § 29 zákolla proti nekalé soutěži, 
vydá-li pachatel zákaznmovi, žádajiclmu výrobek jiného podniku, sice 
výrobek svůj, avšak hned na to upozorní. 

(Rozh. ze dm 16. prosince 1937, Zm I 935/37.) 

Do obchodu obžalo,vil!ného A. dostavil sen'a přlkaz úředníka sou
kromé žalobkyně Hemy N., vyráJbějíd žitnou ko,řalku pod omačení'1l1 
»Minwvka«, jako zákazník O., opatřený obyčej,noH !whví bez jaké-ho
koE ozna,čení, a žáodal ° kořalku »Mincov",u«. Z" dozoru obžalovaného 
byla mu kO'řallka vydána a zabalena: a m. lístku potvrwjícílffi za,placení 
bylo vywačeno »žitná kořalka«. O. povšimnuv si toho vrátil se do' ob
chodu O'bžal'ovaného a upozornili, že chtěl »Milncovku«, ale má na lístku 
napsáno ~Ien »žHná«. Obžalllo,v"ný mu řekl: »VMyť je to »MilOcovka«, 
jen jděte'" ' 

Druhého dne přišel dlo téhož obchoclu - rovněž na příkaz úředníka 
soukromé žaloblkyně - jiný zákawí:k, P., s obyčejnou lahví, a žádal 
vý'slovlOěo »Mi",coV'ku«. Obbl:ovaný mu natil clo lahve k0'řalku a po 
n,alHi proIMási:!;, že je to »Klin:gro"kil!«, která je mnohem lepší- nú »Min
covka:«, neboť obs<ťhuj-e vÍlCe allooholu. 

Na l é z a c í s o u' d uznal O'bžal'O'vaného vinným přečinem podle 
§ 29, odst. 1 zákona proti nekalé soutěži a přečinem podle § 27 téhož 
zákona. 

,' .. ,. 

,i' 
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N e j v y Š š í s o u d j wko s d _ 
obžalovaného p0'kud směřo ou zrusovací zamítl zmateční 
P0'dl~ § ,27 zákona proti nek~f~asto}:. odsumjfd~u výroku pro 
tehOl zakona spáchaný dne 20 ~!ezI a pro prečlI1 podle § 29 
však, pokud ~apadala, ods~'ZU'íC; ~ez~a 1937_ (případ O.); Vy'11'OV1'I.·' 
zakona protí nekalé soutěží s j 'ch vyr.ok pro preCIn podle § , 
rozsudek prvního soudu zr~šl~ té~~Yč ~,n;e 2~. března 1937 (přípa,d' 
fOlku 0' trestu jako zm"večn' _ as 1 vyroku o Vlně jakož í Ve 
tr. ř. obžal0'by že v S d} a210bbz~'lovaného zpwstill podle § 259 
- Ik ' . "e . rezna 1937 ' ra U a v)'ldávaje jí za »Mincovk . ' prodav P-ovi žitnou 
přivodil záměnu se J'ménem j' u« v umyslu, aby ve styku zálka,mi,cki,n 

'" , \ I, Irmou nebo zvlá v 1! ' -, 
tlIZJ'Va1uym po právu již jim' vy. '8 nIm ozna'čenÍm vu'um,., 
firmou M., továrna li1kérů vY;;' soute:lte.lem - soukromoUl 
označení podniku Zlpůsobem kt' ;-:, uZll Jména, finmy neb0' zV,láš!nih, 

, ery Je s to, aby záměnu takovou 'P' flV1iorlll 

Z dŮVOdu: 

Zmateóní stížnosti obžalQlvan 'h '" 
~y!ýkajíc napadenému rozs'lldlk e ~ ~elze pnsvědči-ti a,ni 
n~J~ zřetelným pOll'kalzem Zlma~ ~eu~d~os:, a ,nedostatek , 
st~zo"atelo"ou, že neudal ne r:v ,')0 ~ CI& ~ _§ 281 tr. ř. Ut'haiol",,, 
kora,lka jím vyriiběná J'e Ph dlu, .?okud VUCI P. prohlási,l že 

h . mno aru 'e:p>Sl než ~M' k ' sa uJe vÍCe 1,]hu než tato 1';1, lncoVi a«, poněvadz' 
. k' , - s'e llIa ezací s d b' 

g;CI y:" a ~)'Ihovujícím pře.ct.pi1su § 270 d ~U 2 oč' lnI a způsob!lm 
presvedčem, že toto tvrzení . e I' .' ~ s. , 19,. 5 tr. ř. OI'Q UV,,<ln 

;ozsudku S'e opírá jednak o ~ýp~~~~~t~",~~ ,,,~prav1dlivé., Dotčené ~j'iš 
;alka SOukromou žal,obkyní v rálb - á sve?ka N., ktery potvrdil, že 
Jednak o údaj znalce že --tY ,_e~ , (»MlIllIcovka«) obswhuje 40% 
Ve 'h -, ,Zl ne lloor<lJlky obs<lJhUlj" 'd 

,svyc pnslušných úvaháCh přih!"'-' I' . 1 prav, e"ně 40% lihu. 
O?z~ll~vaného, který jako svědek ',~~' na eZ~CI' s'~ud též k výpovědi otce 
rabena OIhsahuje 40% lihu kdet p ;dI!, ze koralka obžalovaným ry_ 
s~"nost popírá věcnou sp;ávno~,tO r~ l11covk~« s nad jen 35%. Pokud 
zakonu žádný zmatek v § 281 t _ zsud:k?veho zji'štění, nedoličuJ'e po 
proti II cl' r. r. uvedeny ny' br' b ". o nOCElllil průvodlů soudem l' ' z rOF Jen nepřípustně 
o množství lihu olbs<lJz-e~e'ho v tona 'ezaclm (§ 258, odst. 2 Ir. ř) Že 

, ''Jl ml a ono ' b . . .J 

s.vym otcem, stěžovatel v první stolici n t I~\ vyra ku, byl infonmován 
tlm nemohl obírati. V první stolici t-- e Vr I a

o 
proto nalézací soud se 

sv~ m!nění, že jeho výrobek obsahUi'~ ~~ova:el vu?ee neuvedl, oč opíral 
n,~z vyrobek soulk'romé žalobkyně J _ ce ď!hu ~ je proto mnohem lep"í 
mmovaném výrOloo OIdůvodni! Iv' ~neva z obza'lovaný ve svém inlcri
robku výslovně jen tvrzeným vě7;;~nt Ob daleko lepší jakosti svého vý
se nalézací soud obíral sro á' I":J' kO ,samem Irhu, nebylo třeba aby 
disek Zejména nebylo třeba Ynkmm Jt~ osti ?bou výmbků s jiny' ch hle-
žalob k - - z ouma 1 vda je spr' é t ' yne, ze kořalka jí vyráběn' ' d _ avn VTzení soukromé 
~hOdu u:,ádě,ná je pálenkou (des~il~t~~ ozna:enín; »Mincovka« do ob
,est obycejna, studenou cestou vyráb _ ).' ~.de~to vyrobek obžalovaného 

ena zltna koralka, a nelz.e proto 
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neúplnost rozsudku ve smyslu čís. 5 § 281 tr. ř. spatřovati v tom, že 
se neobl:rátlrn, co po této s!r&Jnee udal znalec. 

Výtka právní mylnosti (čís. 9 aj § 281 tr. L) není odůvodn.ěna, 
pOl<ud stfinost namítá nedostatek podstatn'ých náleži,tO'stí sklUltkové pod
staty pfečinů podle §§ 27, 29, 0'clst. I z"kona proti nekalé soutěži, aby 
totiž jecfu"k zlehčující údaje byly učiněny za účelem soutěže a aby byly 
zp.lsohilé poškoditi zlehčo,vwn,ý podnik, j ednalk aby k záva1clnému ď1ed
nání došlo ve ,styku zákavnickém. 

Stížnost clovozuje, že nelze mí'U za to, že šlo o jednání, jež, objek
tivně posuzo'váno, ·stalo se za úóelems'Outěže a jež bylo objektivně způ
s<ybi1é poškoditi soukromou žalobkyni, poněvadž osoby, které u 'Obža
lovaného kupovaly kochllku (O. aP.), neučínily tak pro s'ebe, nebyly 
spotřebiteli a jim o'sobně nezáleželo na tom, jakou kořallku dostan'Ou. 
Nešlo prý o sku,teoné zákalzníky, n'ýhrž jen o nás,troje, jiohž soulkromá 
žaJob-kyně použila k tomu, by získala mwteriál k ll'svMčení ,oMalovaného. 

Bylo sioe rozsudkem zjištěno, že jak O-a, tak i P-a poslal k obža
lovanému pro »Mincovlou« úředník soukromé žalobkyně N. To však nic 
nemění na tom, že oba přišli dlo obchodili ,stěžovatelova jako zákaz
nici, že stěžova,tel s nimi jako se ziikazniky j.ed,na'l adopus,ti1 s'e závad
ného jednání právě k tomu cíli, aby na místě výs'!o\Oně žáda,neho vý
robku soukromé žalobkyně (»MinlCOvky«) mohl pmda'ti svůj vý'robek 
vlastní. Vzhledem k tomu nebe pochybovati {} tom, že se závwdné j!ld
náJuí obžalovwného 'sta,lo za účelem ,solUtěže a ve styoo· záJkaznickém a 
že jeho ne,pravdivé údaj'e byly způsobillé poškoditi pocfuik soukromé 
žalobkyně. V tomto směru stačí uvésti, že podle 'lIstáleného rozhodo
vání zrušovacího soudu přečin podle § 27 zákona proti nekwlé soutěži 
není deliktem výsledečn,ým, nýbrž ohrožovďcím, takže není třeba, aby 
škoda ze zl"hčován'í podniku skutečné vznik!'a, nýbrž s,tďčí, již možnOlst 
škody jako následek zlehčujíoích údajů (rozh. čís. 4178, 5074, 5509 
Sb. n. s.). 

Dovolávaný hmotněprávní zmatek Ns. 9 a) § 281 tr. ř. nedoličuje 
zmateční stí~nost po zákolTIU (§ 288, odst. 2, čís. 3 tr. ř.), pokud ve 
svých právních námitkách ·nevychází z toho, co po. slkwikové stránce 
zjistil nalézací soud. To: platí především, po'klud stíž'nÚ'st, na'P"adajíc 'od
suzuj1icí výr·ok pro přeči,n p'Odle § 27 zákona pmti n'ekalé sOlutěží, ;po
p'írá objektivní nepravdi,vost úda}e obžalo\Ca-ného, že žitná kořalka jím 
vyráběn,á je mnohem Iepší než »Mi'noovka«, poněvadž obsahuje více 
Hhu, a popírá dále vědomí obžalovaného 'o Inepmvdivostionoho tvrzení, 
a;le při tQlm nevychází ~e skll'tkového základu rozsudlkem přijatéhO'. Po
sll'zuje-li se věc podl'e ~iištěného děje, nelze dotčenéč<Ícsti odlsulzujídho 
výroku důvodně vytýkati právní omyl. 

Po subjelkti\Oní stránce nest"čí sice shl'ed,i~kw § 27 z!ikona proti nec 
kalé soutěži pouhá nedbalost pach<Ltelova. S dr,ulhé strany se 'však ani 
nevyžadlUlje, aby p,achatel byl přímo' přesvědčen 'O lO"p~avdivosti svých 
údajů, nýbrž stačí, j'e-li zjištěnými 'skutečnostmi opodstatněn zá"ěr, že 
si pachate'l wspoň uvěclomil možnost, že jeho úd,,}e n,ejsou praváivé, a 
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přes to jednal, nezjednav si Fsto! a' b· 
vrátHo ani nabyté přesvědiče' y, ze. y ho nebyl:o od jednání 
n€oo rozši'řovan' .'. lUl o' n~pravdlvosti údajů jím UCI'f' lěn,,;o' 
Sb, n. s.). UV.J~lh (dolus e;""ll'\uahs; srov, mzh. čís, 3475 4059 

aZI I se pak ze Jak pb'"e· '''t'' ' 
sudku, stěžo'vate,1 vůbec nern'e'l p' elkl. dr" ze zps enl napadeného 

'b' . o' a' 'tl pro sve' tv " vyrar ená, ohsahu'íc V'" I"' ' , rz.em, ze" , 
• I bk' j ICe ,Jihu, Je mnohem lepší než v' b k '<OU'kirono" za o yne, nutno, dospěti k závě. ' b' " yro e 'v 
smyslu právě vyloženém. ru, ze o' zalo,vany Jedlnal vědomě 

, Namítajíc proti, odsmujíCÍmu 'ok ' " 
zakona proti nekalé soutě'ži že ;Yf?" II d,foOpreclln podle § 29, odst. 
vate]ově výslovně řekl že k~p' (I, l;npal e ., ktery v obchodě 
bylo dámo zboží které tato z~k/ . lllCO~~u« pro v, (t. j, pro " 
van,ý v tomto· ři d" ~mce Vl 'Y odebhala, že tedy VU<410.i 

záměnu se zb~ží~a, '~žneled:~a:1 vumyslu ~řivMiti ve ,styku ' . , 
stížnost sku,rkový,dh

J Zji~~r~ ~o~u~r~m~ zalobkyně, .- n'edbá znlat,ečrl; 
stěžovatdově n'ejen výsilo1fině Ž 'd ~ '~~ych, pocl]ie mchž O. v 
po s'Vém odchOdu že, na s't a a » mcoV!.kIU«,. ade nad to, ZO'Jn)mv"" 
"t r, I, ,'V1fz.ence mill bylo potvr . " 

»zl'.nou kořa1lku«, vrátH se do obChOd ,'rv, ", zeno J:m) ze 
»MIIHcovku.« ale ž,e má na'" . ~.s ~zovateJ.ova s hm, že 

, , . ' ' psamo Jen. »zl'tina« na,6ež -ab" I ' 
pa""1e mu na rameno řekl' V' d ť'. . " za ovany, "O ''U''.''?_ 
dbaijíc těchto zjištění' J'ež ;y~učZ'y je ,to ~Mlnco'l,ka«, jen jděte « Ne. 

b' I ,. , Ujl zaver ze v tomto " d' 
u o za 'Ů'yaného o j'.edná'ní úm·ysl'ne' n' b ' '. p. HP.a, oe . n,ešlo 
ť ' , . , y 'fl o. pouhy om lb· 
renl, - nedoličual" zmMeční stí:žnost v''"k ... ' , y ne. o nedopa_ 

odp'ovídajícim zákonu. 1" u praynl myl'11osh způsobem 

Ve všech směrechdo·slUid probmny' h . ."" 
něna a z části není . 'd C J'e zmateC1l1 slIzno.st neodiíyod_ 

, am .pro've 'ena po zákonu Jerk 'ť . 
c~ny všechny námitky ,zmateční stÚnost, ,.;, .. I', oz lm JSou ~y~,rá. 
vyrokw pro přečin pod].e § 27 'k . I . smen.tJlcl pmŤI OdSU'Z!hJlclmu 
podle § 29 odst 1 rh' 'k za ona''proŤI. n.elkWlé soutěz.'í a pro přečin 

, . e. OIZ zal ona, spacha:ný dne 20 'b vl'" 
pad O,), bylo zmateční stížnost v té-ch to ~měrech' re,ztna 937 (pn" 

Přr'svěd-čiH je však t " " . . zaml nOlUh. 
Č. 9 a'i § 281 tr r' vyt"ka,zn;a eon:,. st.dlz.,nOSŤI, paku. dl s hlediska zmatku 

" J' ze v pnpa e P bIt" I' přečinem podl'e § 29 odst 1 "k : y s .ezovate ymllým uznán 
k '", , ., za ona prolI nekalé soutěž' , hl d 
~ zjlsteněmu ději nelze míti za to ž t ,,:,ac YZ 'Eem, 

k záměně zboži. Podle mzsudko'véh~ zjiš~ěll~mp't?;prl,~adJ mohlo ,do'jíti 
1937 do obchodu stěžovatelova ", " flse , ?e

v 
21. brezna 

vatel do lárhve svědkem ,řines:, ~ za~al »"MIncovku-«, -n,acez :mUl stěžo- ' 
je to' »Klingrovka«, která~e mn~~ee,;alhl '~,o'ral~y a pO' nalití prohlásil, že 
hUJe více procent alkoholu, VZhledemek

s
;, n·e,z »Mmco,::ka«, ~eboť .obsa

v
k 

tomto, phpadě stěžovatel vydával své v~~~~n7e;~~ž~uvodn,e t~rdkrtl,že 
urenčm !Irmy, a to způsobem 'enž b b' za vyro- e kon-

měnu, Bylo proto zmate.čnl' st') t' y yl byva.1 s to, aby přivodi,! zá-
. Iznos I v tomto boď h 'ť 

prvního SQudu v dotčené části 'k . , .. e vy Ove I, rozsudek 
obžalovaného pro nedostatek Sk~{~~v~ °o~lne pko zm,ateč~ý zruš Hi a 
deném směru zprostiti obžaloby. p staty trestneho cmu v uve-

- čís. 6072 -
527 

čís. 6072. 

Bylo-Ii o politické straně tvrzeno, že někoho pomluvila, lze o tom 
vésti diikaz pravdy jen projevy, učiněnými jejím jménem osQb3l1tli fysic
kými, k tomu oprávněnými. 

Sdělí-Ii pachatel dále pomluvu, jiným »uvedenou«, nestač! k důkazu 
pravdy, dokáže-Ii, že jiný tuto pomluvu uvedl, nýbrž musí dokázati 
pravdivost toho., co bylo obsahem pomlu'Y jiným uvedené, 

Otázku, zda stačí k důkazu omluvitelného omylu již to, že pomluva 
byla čerpána z nějakého pramene, nutno posouditi podle toho, zda lze 
pramen pokládati za tak spolehlivý, abyodůYodňoval omluvitelný omyl 
sdělujícího, , 

(Rozh. ze dne 16. prosince 1937, Zrn J 950/37.) 

N e j v y Š š i s o u d jalko soull zrušovací vyhověl ~mat"ční stí~n.os.ti 
soukromého ža].obce X, (poHtické strany) do rozsiU'C~ku krajského soudu, 
jímž byl obžalovaný vproŠ'těn podle § 259, čís. 2 tr. ř, obžaloby pro 
pňečin podle §§ 2, 3 zitk. Čí's. 108/1933 Sb. z. a n., zmši! napadený roz_ 
sudek a uložÍ'! soudu prvé stolice, aby ve věci· znovu jedlna,1 a rozhodl. 

Důvody: 

Podlle s·kutkových zjištění napadeného rozsudiku by'la uverejnena 
v prvním vydání peCÍ'odkkého ti"kopiisu »D. K«, vyšlém v květnu 1935 
- jeho'ž od'P0vědným redaktorem je olbža,]ovaný - ~práva o měsíční 
schůzi poIitické strany Y., na níž byly předneseny p'Odrobnosti o sbě
rací akci v městě J" dále 'O či'lliTIosŤÍI stfaJny X., kte'rá prý s'enamáha1a, 
<!Jby pomlluvUa spolupracovníky a znechutilla j.im práci. 

DirJie zji'stil nalézací soud, žie M. za'sl'al' (dne 5. ledna 1935) jako zá
stupce strany X. předlsedovi sběrad 8Ckce dopis, v němž uvedl, že jed
nomvé případy dOkaz'ují, že sle využí'vá nouze jednot1i'veů, aby se za
jistHa úcta mezi. obyva'telstvem pm jednu spolupracující skupinu. Na
lézací soud z toho uSOiudii]" ž,e S'eč],euové sběrací akce právem mohli 
cítiti pomluv'en; obsahem tohoto dopisu a že jím mohla býti práce z'Ule·· 
chucena, a vyslovil, že se cJbž.alo,vanému podařil důkaz pTalvdy, 

Zmateční stižnosti nellze upříti op;ráv;ně;niQ·st, pokud již s hledislka 
diŮvodu zmateonosti podle. čís, 5 § 281 tr. ř, napadá výrok nalézadho 
s(melu, že M. »zas,!al uvedenýdopi's jako zástupce strany X.« 

Jde o' rozhodnou skutečno.st, neboť by,lo-Iio .poUtické straně tvrzeno, 
že .někoho pomluvila, lze o tom vésti dúkaz pra'ldy jen, pr0Í'evy, jež 
byly učiněny touto. organisací, přesně}i k tomu oprávněnými osobami 
lysickými jménem této organisace, nikoli. však projevy, jež učinHi. čle
nové této organisace vlastním jménem, třeba se při tom dovolávali 
svého člens,tví nebo svý'oh nmkcí ve straně, 

!"" 
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, Právem poukazuje zmateční stížnost a • , 
ze se zúčastnil prací ve sběrací ak .. n

k 
to: ze svede k M. toliko 

z Jeh . 'd;j CI P o zastupce stramy X ' 
o ,?,pove ani z uvedeného dopisu jeŠI" I ' ., ze 

psal J;nenem a v zalStoupení strany x. e nep yne, ze tenlo 

do~~~t~ ~;~~e~~r ::~:~e~ nevysvětluje, kterým logickým 

~eytě?bek naps~l t~nto dopis 'jaak~ z~~~:~e ~~;~:yné~O d(~~~suZd 
\ u ec opravnen) bylo t ,... ' a chl od . ,zrna eCnI sŤlznosti vyhověno .. , 

SO~d ~o JW~o o~~v.odněn~, ,neboť není vyloučeno, že b ~I~ z 

sVědeck;J~ý~o~:m~. :a~~r~~h v ře~ve~~~n: c1~táí~ce, kdy~ .b~1 
Ježto je ntljlprve vyřešíH otázk, p u podroonemu r0O'''"_ 

rrosti vyhověno podle § 5 odst 2
u d.~ka~~ pra\ldy, bylo zmateční 

čís. 56/1935 Sb z a n .?, ',z~ : CI s, 3/1878 ř. z. ve znění' 
b ' ". lIZ v nevereJnem zasedání .. b I 

za yva ti výtkami 2lma'tečtÚ stížnosti J" .. bl' anI:; y o třeba 
soud t ' , '"TIlZ Y napaclen vymk nal'ezaCí'h( 

DUoj~e_~~' n:~é~:~o~~~~a~é~~r~~ř!l i dlůka~ oml:,vitel'ného 
6, ledna 1937 bl' va nemu zaveru, ze dopis ze 
kyně, bude na ~ě~s:~yM~r~ v za~toupení a jménem soukromé 
důkwz d ' a e uvazoval, zda se obžallOva:lliémllJ 
..• /ra~ y.,~ !o?,to ,směm je podotknoUlti, že dukaz Df1Wrliv 

~~ý;;:;~e~:l<lJ~ zJ1stem,?, ze so~kromá žalorbkyné učinila projev nel)uolec 
že o zda~~n: n,~ťlnoval porem utrhání na cti (Verle'l1md'l1,;g) 
zjíštěno že, du~az'~ pravdy bude lze mtuviti teprve tehdy, 
vodně T, ,se 'l1ve, enI, skutecn~sŤl souokromou žalobkyní stalo 

, omu Je rommetr tak ze v SOuzeném .. cl" . 
d?k,,:~ti, že soukromá žalobkyně oclpovíd' prrlP~ 'e Je. ~eJ;n, 
nybrz ze obsah tohoto do lsu '" a za pro~ev, uČlln€ny m-cm.: 
povídá pr<wdě (je smyŠle~) Na

o ~eIP,nst?Jnostech ve sberad wkci neod-
_.AI k ' . a ezaclm sou,c1u bude ab}, p k ' , 

uVcu, tere skutečnosti a z kterých důvod" > , ,a presne 
neomezil j,en na všeobecn' odkaz na ' I~ ma ~a ~okazane, a aby se 
nich nu~ná zjištěnÍ. y vypoved'j svedku, a,niž učinil podle 

K názoru vyslov'enému' v odvodu h 'I " ' 
ta!lu, l<c1e obžalovaný "dále sdělí« "o, za ova~e~o J~ ~odbtknouti, že 
(srov. § 2 záJk. o ochr.cti) nestačí 'kPOd~kJuvu nekym JlIn}C~ ".Ulvedenou« 
.. , ", " U avu pra'vdy dok ",zatl ' 'kd 
Jrny JIz u-vedl pomluvu dále sdělenou llIy'b ' , " !' b " ze ne o 
by10 uvedeno _ wby byla dok' " , ' rz z,e Je rel a - Jak ji'ž nalhnře 

, , ,azana pravdlvo'st toho c blb h 
pomluvy někým j ín ým uvedené. ' o yo (} sa em 

Nedojde-li nalézací soud k záv',· ," " 

~~d~ěl~;n~!~t~~a:;;a~tl:y~~,n~nín~:~~O~: :iž~~::;ln~~~a:y;~~~v~:: zh~~~ 
vaného j cl, ' , , , ' vys ovenemu v odvodu obža!oc ' 

padu, ;da
e 
~~í ~~~1,~a~~ ~~~~~~~lih~O~~y~u~j:~OtStí iednO"lí~éhO pří- "~,o 

cerpána z nějakého pramene '" t , dl ' o, ze pom uva byla 
pOkláda'ti za tak ,I,"" o P? I e toho, zda lze označený pramen 
I " 'h ( spo ehltvy, aby oduv.odmlomluvitelný omyl cřáIle sdě 
UJ'CI o srov, TOzh. čís, 5171 5576 Sb ".... , ,-

108/1933 Sb ',,' tl. s" Mlrtcka: K zakonu čís, 
. z. a n, o ochrane ctI, Právník 1934, str. 415). 

Čís, 6073 --

čís, 6073. 

Byla-Ii zpráva urážlivého obsahu uveřejněna v novinářském článku, 
nestačí pro počítáni začátku lhůty k podáni soukromé žaloby (§ 17, 

. odst. 1 zákona o ochraně ctí) všeObecné zjištěn~ kdy se osoba opráv
oěttá k soukromé žalobě dověděla o závadllém článku, ale nurno zjistiti, 
kdy s€ o něm dověděla bUĎ tím způsobem, že článek sama přečtta, 
aneb že jí byl celý jeho podstatný obsah někým jiným přečten nebo 
'spolehlivě sdělen. 

Osoba odpovědnéhO redaktora stane se soukromému žalobci známou 
nejpozději tehdy, kdy se mu po prvé dostane do rukou příslušný tisko
pis i s části, v niž je uvedeno jméno odpovědného redaktora. 

(Rozh, ze cine 17, prosimce 19.37, Zrn IV 558/37.) 

N·e jl vy Š š í s (} u d, převkOlumav trestní, věc pro,tí A., obžalova
nému pm přečin P.omluvy ti'skem, nil:sledkem zmateční stivnosti soulkro
mého žalobce N, na zákl"d,ě § 35, odst. 1 pOL ofiOV, z úřední povinností 
zrušil n"p3!dený r01)sudl"k odvolacího soudu v celém roz,sahu a nařídil 
v této trestní věci no·vé odvolací hlavní přeHoení a nové rozhodnutí; 
zmatečn'í sHžnost soukromého žalobce poukázal n,a toto r(1)hodnut.í. 

Důvody: 

Proti rozsudlou odvolacího soudu, jímž byl obžwlovaný zproštěn, 
obíalOlby, uplatňUJie soukromy žalobce důvod 2lm"teónosti podle §.385, 
Č, 1 c) tr. ř, 

Oclvobcí S.oUď zalo·žH svůj zprošťující rozsudek na tom, že sOUlkromá 
žaloba oyla podilna po uplynutí dvoumě'síční lhůty, ustanovené § 17, 
odst. 1 z,;kona č. W8/1933 Sb. z, a n. Ten,to výrok opřel odvolací soud 
o zjištění, že se soukromy žal'ohce musel dověděti o závadném článku 
začátkem lis,topadu 1931. Toto zjištění, nest"čí však k řešení této' otázky. 

Především n,eohs"huie toto zji'štění takových konkretních olmlností, 
které j'sou rozhodné s hledí'ska cito'van·ého ustanovení zákona. 

PokUJd zá;kon ·začát"k llhůty k podání soukromé žaloby činí závislým 
na tom, kdy se so,ukromý ža'labee dovědělo činu a osobě vinmikově, má 
na mysli vědolillD'st soukromého žalobce o podstatných okolnostech činu, 
postač"jídch k tomu, aby zvěděl a 'posoudH, zda jde o trestny čin proti 
jeho cU, a aby mohl P.odati soukromou žalobu, V příp"dě mážky nebo 
poml,,,vy tÍlskem spáohamé uražený zpravídla nabude těchto vMomosti 
teprve tím, že buď sám pi\ečte pozastav-Bnou zprávu, nebo že mu jli 
něl<do jiný přečte nebo cel'y závadny obsah spolehHvě sdělí, neboť jeho 
rozhodnutí, zda má P.odati ,soukromou žalobu, z:Heží na přezknumání 
celého oosaJhu zpr;j.vy, od čeho,ž záleží' jeho posouzení, zda jeho čes,t 

byla napadena lwkovym způ'Sobem, který ml.> dává z<ÍJkl,ad pro. učin.ě:ní 
tres1un-íhn {)známenIÍ. 

Trestnl rozhodnuti XIX. 34 
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. Odvolací ~(}ud však nezjilstH, že ·se soukromý žalobce dovědělo 
lem podstalnem ohsa,hu pozastaveného čl,.nku již začátkem 
1~31, nýbrž pouze všeobecně zjí,stH, ž·e se o něm tehdy dověděl, 
zJ1"stIl, ze .se sou-l<romý žalobce o tom dověděl buď tím způsobem 
pozastavený článek s,;m přečetl, nebo, že mu byl jeho cdý .,:.' 
ohsah někým jiným-přečten nebo 'spolehlicvě sděl'en. 

Kromě toho začátek běhu dvouměsíční lhůty k podání SO'IU-kr'01l1'& 

~al?,by je po,dle na'hoře dtova'ného ustamovení zákona podmíně'n 
I hm, aby se soukromý žalobce dověděl o o,sobě vinníkově. Och, 'C' Ih,., 
soud v tamto' směru neučini.! žácdného zjištění ani se touto otáz'kou 
nezalbýva.J. 
. U trestných č}nů. spáchaných obsahem periOldiokého Uskopisu 

sIce osoba odpovedneho redaktora ucvedena v samém tiskopisu a 
bude umženému známa ne:jpozclěji tehdy, když po prvé do-s,taI 
tiskopi's i s částí, v níž je ucvedeno jméno odpovědného redaktora 
rukou. Odvol'ací soud však 'n,ezji-stil, kdy -se to stalo. Proto A .. , .. ' •• "., 

sou'd ,p'odle § 35, odst. I por. nov. zrušil napadený rozsudek, , 
k novému přeličení a rozhodnutí a zmateoní stížno,st soukromého 
l'Obce poukázal 'lJIa toto ro~hoclnUltí. 

čis. 6074. 

Skutková podstata útisku není dána, !lI11ěřovala-li vyhrůžka pacha
t~lova k vy?uceni práva jemu přislušejiciho, neb í jen práva domně
leho, mO'hl-1I se pachatel důvodně, třebas i mylně domnívati že talmvé 
právO' má. ' 

(Rozh. ze dne 17. pros,ince 1937, Zm IV 584/37.) 

s o udp r v é s t 0' líc e zjilstil, že funkcionáři urbariální O'bce G. 
chtěH n" místě samém za dowru v+ádní'ho 'komisaře a v přítomn0'sti 
obecního s.tarosty ro'zděliti' tást společného majetku. Obžalovaní ~ 
počtem šest - nesouh'I'asHi sre způsobem fO'zděl1ení, protivili se mu a 
vyhrožova'li funkcionářům, že každý, kdo vstDupí na pozemek ztratí 
hlavu. Veřejná obžaIoba spa,lřovaI'a v jednání oMalovaných zloči~ násÍ'!Í 
proÍl vrchnoslÍl podle § 2, odst. I zá:k. čL XL:1914. Prvý soud 
zprostil obžalované pOld,le § 326, ds. 1 tr. ř. obža,loby v úvaze že podle 
p~íslulŠlných pr~vn.kh předpisů ,dělen.i mbariálních pozemků' patří do 
pusobnostl kraJ]lskeho sDudu, takze celý úkon nebyl po právu a mimo 
to fu.uk~i'Oll"ře mbariáIn.í obce nelze považDvati za členy úřadu a vlácdní 
komls"r nevystupoval v tomtD případě jako člen vrchnos,ti. O d v 0' I ac í 
so u d změniv shlltkový stav v tom smyslu, že nešlo o rozdělení urba
riálních po'zemků, ale o' to, aby byly n" základě usnesení vaJ.né hro- ' 
mady urbariaHstů propachtovány, k čenmI,ž bylD urbariální předsednictvo 
oprávněno, a ž,e vládní komisař byl na místě pmomen jen jako sou
kromá O'soba, uznal obžalované vinnými přestulpkEl111 útisku podle § '2, 
odst. 1 zákona Čí,s. 309/1921 Sb. z. ,a n. . 
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N e j v y Š š í s o u d nás1'edkem zmateční stí~nosti obžalovan~ch 
z úřední povinnosti podl]:e § 35, Ddst. I pm. no.v. zTUlsrl r.o~sudek vrchmh~ 
swdu' a vrátil ~pisy vrchnímu soudu k novem~ Jedlnam a mzhodlnu-tI, 
~matečni sUžnosti poukázal na tDtO rDzhodnuh. 

D ů vod y: 

Proti< rozsudku vrchn.ího soudlU podaliobžalovani A., B., C., D., E. 
a f. zmateoní stížnosti, jednak bez čiselného oma,čeni věcným poukazem 
na d,ůvod zmatečnosti podlle § 384, č. II, tr. ř. a jedl~ak z důvodu zma
lečno,sti podte §385, č. I a), b), c) ac: 2 a 3 tr; r. , .. . "~O 

. Při pif,ezkoumání věci z úředn,í povmno,s,tJ presvedcll· se . ?eJ~ys~1 
soud, že vrchní soud nezji,stil ~šechny skutkové ~k?lnos~l, od JIch; ZJI
štění závisí bezpečné po'sDuzem, zda tu Jde skuteme o preslupek utIsku 
i po stránce subjeklivn.i. . ' , . .. 

Po tétD stránce vyhledává se k!eskutko~e pc;dsta'te prestup~u podI~ 
§ 1 zájk. Č. 309/1921 Sb. z. a n. krDmě vedom1 pachatelova, ze hro~1 
'inémru ú:jlmo'U na některém z prrárvnkh statkIŮ v onom UlS'tan'0lvem za
kDna uvedených, j. pachatelův úmysl vynutiti na ohr?žené;"t ~ějaké ko: 
nání opmuinutí, nebo snáš'enf, a paohatelovo ve doml,. ze fl e 111 ~ 
p'f á vana tolo kDnání, opominutí nebo snáš-enL Není tu však skutkove 
podstaty onoho trestného činu,. slll]:-ěřO'~a,l'a-li vyhrůž~a .~ vynuc~ní p~áv~ 
pachateH přísluš-ejícího, neb I Jen, p r a vad o m fl e leh o, ma. h 1-1.1 
se pac ha tel d ů vod 11 ě, tře b a s i myl n ě d' o mnl' vat 1, 
že takové právo má. .." " '" 

V tom směru- nebylo vrchním soudem zpsteno, zda obzalo',:,a~, mel I 
nějaký vztah k mba,riálnímu majetku, zeJ?,,~na, zd.~ byli podllmky n~ 
tomto majetku, ~da usnesení o propach~D':."nI mbafla!mho n2atetk~ byIJ 
pravoplatné a zda obžaIovaní o tom v~deh ~ zda vubec ~ede!l, ze ]d~ 
o pou:h.é propachtDvfuni, anebo se dommvali, ze Jde o rozdelen1 (zclze1H 
po ds taty maj elku) . . • • . . . . 

Zjištění těchto okolností Je rozh-Ddln~ p,'o za~er, .zdla obzal?va~, laka 
podílnici na mbariálním majetku', mohli duvodne mlh za to, ze pko, ~a: 
koví jsou oprávně'lJIi zabrániti takové disposici majetkem, kterou monli 
považovati za protizákonnou. ..... .' . . . . . 

Blude nutno uvážiti, resp. podrobneJ1' ZJIStrÍ1 obsah telefom~keho 
sc!ě-lení č. 598 pres. 36 okresního úřadu v M., .. kt~ré se zdá nascvěd'cov~h 
tomu že se ro'zhodlnutí va,lné hromady mbanalm obce o propachtovam 
uemdvitQlsti nesta'10 ještě v době čim] pravOIpla1tn)lim,. . .." 

Poněvadž vrchní soud nezjistil všechny tyto (}ko~no,stJ,. o~ F~hz 
zjištění závilsí možn.ost poučátí trestního zilkon~ v, otazce; Je-I} .da.na 
slkluťková podstata trestnéhO' činu, pro který byh obzalocvam :,zn~!:r Vlln
nými, anebo ji'll2ho trestného činu (§ 41 tr. z. o :pfest.) 8J neJvyssl, soud 
v důsledku zásady uvedené v § 33, odst. 3 por. nov. tyto skutecnDsy 
sám zjlišťovati nelTIl'ů~e, pokračoval podlle § ,35, od~:. 1 por. .nov. y ~u~ 
sledku toho staly se zmatečn.í stí-žnostl obzalDvanych bezpredmetnym, 
a byly proto poukázálny na toto rozhodnuh. 

34' 
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čis. 6075. 

v Sti~anie pre činy uvedené v zákone o ochrane cti pre uplynutie 
mlcace] lehoty podl'a § 13, odst. 2 tohoto zákona je vylúčené 
vte~y, keď premlčacia lehota uplynula pri za:hájení trestnéélh~(O~t!~~~~~ 

. vanUl, ale podl'a § 108 tr. zák. aj vtedy, keď uplynula za tr 
kračovania už započatého. 

(Rozh. za diía 18. uecembra 1937, Z.m III 622/37.) 

N la j vy Š š Í s ú d v trestnej veci proti A. a spol., uuza.tov·an""'. 
pr~ preSltupok pomlu'vy a iné kestné činy, v)"hovel 
stnedku p,re zachovanie pr~vnej jednotnosti a vyslovil, 
rozsudkom krajskéhO súdu v R. ako s'Údu odvolacie'ho zo dna 
1937 ho!l' poruŠ'ený zákon v Ulstamovoo,í § 13, odst. 2 zákona o 
cti; lokial' ním bolil obžalovaní B., C. a D. uznalllí vinnými ,pn,stu:pko.ln 
urazky na ch podll'a § I z~kona o ochrane cti. 

Pod!l'a § 442, po,sl. odst. tr. p. zrLllŠÍ'! najvyšší súd rozsudok 
výroku o vine uvedených obžalovaných ako, aj vo výroku o ich trp'dr,~h 
vo výrokoch súvis,lých a vo výmku o povi'Olnosti me'Oovaných 
vaných uahmruif útraty pokračov'ania a dosledkom toho aj 'Ulsilll,e1;'enie 
okresnéhO' súdu v D. zo dňa 19. oiktóbra 1937 o povo,j,ení ím podmie
n~'čného odsúdleni~ a o's,lobodil týchto obžalovaných v smysle § 326, 
ČI~S. 3 tr. p. odobzaloby pre IP're!Stupok urážky na cti, spkhanej údajne 
dna 30. nove'll1bra 19.35 na A. . 

Z do vod o v: 

Pod Č. T 567/35 pOijlednával okresný súd v D. trestnú vec súkrom
·ného žalobc~ D. proti. A. pre prestupolk pomluvy podYa § 2 z"kona 
o o,chrarue ch, slPachany 30. Illovembra 1935 v H. Usnesen.ím okresného 
súdlu za dlňa 27. decembra 1937 bola s touto vecou spojená vec Č. T 
593/35 súkromneho žalobcu A. proti B., C. a D. pre 'prestupClk urá'žky 
n" ctI podYa § 1 zákona o ochrane cti, spách"ný tiež 30. novembra 
1935 v H. 

Rozsudkom zoďň" 27. decembra 1935 uznal oheslllý súd A. vinným 
prestuiplkom pClll1llwvy podYa § 2 CÍlt. zákona. Obžalovaní B., C. a D. boli 
n.a základle § 326, Čí·s. 2 tr. p. od obž"l'oby oslobodení (pre neďost'atok 
dOka,zov). 

P.roti rozsudlkuprve~ stolice odvol",l· sa A. a jehO' obhájca jednak čo 
do Vlny a trestu, Jedn",k pre oslobod,c'nie ostatných obžalovaných. 

Kr~jský súd v R. ako odvolací súti rozsudkom zo dňa 12. jóna 1937: 
1. ~rusrl ,f,?zswdok p"rv~ho súdu~oty6ne o~žalovaného A. vo výmku 
? vIne z, dovoclu zmatocno,sÍl :fodl a § 385, c. 1 c) tr. p. a oslQbo,dlH ob- . 
zalovalneho v smysle § 326, CI'S. 3 tr. p. od obžaloby vzne,senej na nleho 
D-om pre pf,estupok pomluvy poclYa § 2 zá;kona o ochrane cti, poneváč 
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vraj sa mu podaril dokaz pravdy, 2. zmenil prvý rozsudok vo výroku 
o vi,ne dotyčne B., C. a D. a uznal ích ,vi:nlll:ými pre~tupkom, má~žky na 
cli' podYa § 1 zák. o ochrane ch a odsudll.llCh poďla §.I.~~k. c. ,108/ 
1933 Sb. z. a n. s pouútím § 91 tr. z. kazdeho ku pena'Zl'tem;u trest~. 
Súč",sne nariacli,l súdw prvej stolice, "by rozhod1ol,ČI toto odsuden,le je 

podmienečné allebO' ni'e. , ' 
, Usnesením okresného súdUl v D. zo clň,,,, 19. oktobra 1937 bol povoleny 
B., C. a D. podmienečný odkIad výkonu ~restu na skušo'bnú d~bu 1 roku. 

Od vyneseni;a rozsudku súdu prve] s,to,I"ce, t. ]. odo dňa. 27. de
cembra 1935, do doby, kedy okresný súd v D. preclO'strel spIsy kr':'J: 
skému ,sÍldu v R., t. ~I. do 27. jwn,u<Í!ra 1937, nestalo sa - ako vysvlta 
zo spisov - vo ved v6bec žiwdne súdne opwtreme. . 

podil'a § 13, o;dst. 2 zákona o ochrane cli činí .doba, uplyn.utie ~tore] 
sa vyžaduje k preml'čaJllilU tres,tného stí'hama p~e crn:y uvedene v z."koo,e 
o ochrane cti, šesť mesÍ.awv. StEh<l!n.i:e pre ulP'lynuhe te]t? d?lby 'Je ,!y
lúčené uideu vtedy, ked' u"edlen,á lehota uplynula pn zahalem trestneho 
pokračovan~a, al<; po~:l'a § 1O~ tr. z. aj vtedy, keď uplynula za trest-
ného pokracovama UlZ započa"eho. .,' 

PonevlÍ!č proti obžal'o:vaným B., C. a D. po rozsudku sudu prve] s:o
líoe ale pred rozsuld'kom súdu dmhej s,tohce, tedy pred pravophtnym 
~oz'hodnutím vo ved, po dobu dilhši,u ako šesť mesiacov "obec nebol.o 
pok1ra6ované a tedy ani nebolo vyne:S1ené UlSlOeS~n.1le a:lebo. opa:trem,: 
súdu smeru:júce pwti pachatel'om, n",stalo, vo veCI preml,čame prv, nez 
sa spisy dnstaly k od,,"oladein1u s~d!U. Osl:olbodiz'~iÍld rozsudok ma:! byť 
preto pO'tvrclený z dovod!U uvedeneho, v § 326, c~s. 3 tr. ,po 

Keď prez to odN'ohlJcí ,slúd zmeni,l dotyone obzalov,,,nych B·ce. ~ D. 
oslobod'zu~úci fO:z'sudok v odsUldlZUljúd a uložil im trest, por:U'sll z<1kon 
v usbnO'vení § 13, odst. 2 z~kona o oohraln;ectl. ,. , 

Bolo preto vyhO'vené opnuvnému prostnedku gener~lne] pr?ku1r",tury 
pre zachO'vwnie právnej jedJllotnosti a bo'lo, vy,slovene po;·use~l'e CIt. 
predpisu zá,l<ona. Poneváč ob~allovaní B., C. a D. bolI odsudlem ,s po
rušením zákOlna, bol do,tyčIle Illkh v smY's,lle § 442, P?'~'l. ?d:~t. tr. p. rOZ
sudak ten zrušený v ro·zsahu, opísalllom v fO'zhodlUl]luoeJ casÍl tohO'to 
rozwdku, a bolo vyslov,ené oslobodleni,e ich z dovo,clu § ,326, čís. 3 tr. f' 
DoS'],e:dne :mUlsellO hyť zrušené aj Ulsnesenlle o.kJresnéJho sudu v D. z.a dna 
19. októbra 1937, hlbo' sa stalo 'bezpred:metnýrn. . 

Povimnosť obž"l'Ovam.ých k ni/hrade útrat t:"es~ného pokračov",n~a 
odpadlra zrlUlšenÍm odsudzujúceha rozsudku v dosledku llstalnovema 

§ 482, odst. 1 Ir. p. ,,' . 
Povin;n:osť súkromn.ej s,tmny k náhradle utrat trestneho pokmco:vama, 

kloTá by v ri,ad!nom pokra'čovaln,i musel:a byť pod:!'a § 482, 'Ods!. 2 tf. p. 
vyslovená, nernohl~ hyť stanov,ená v 1P'0ljomčov~ní o .opra'Vlnom. ,pro
stri,edku gelne:ráilnej pwlou:ratÍlry k zachova:mu pravnej J~dnotn,~'stt, p<:, 
neváč takýto účinok neni vo výnimk2ich, v § 442 tr. p.C1,tovanych, pn~ 
pusten,ý a preto v tomto pokračovaní proti súkromnej strane v)"sloveny 

byť nemože. 
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Čís. 6076. 

K )){ljmu »průměrnéhQ čtenáře« oddílu periodického časopisu 
psaneho »Kniha a umění«' takovy' čtenář pa 'tra' po v '~ .' 
P 

,.tý h ,,' y.,uamu CIZích 
OUZl c v clánku,který čte, není-li mu běžný. 

. Vzt~ m~z~ dílem a jeho původcem je tak těsný že úsudek 
Je zpravidla 1 usudkem o jeho původci. ' O' 

(Roth. ze dne 20. prosince 1907, Zm 167/37.) 

Obžalovaný B. naps,.l, a v periodickém časapise jehož orl,DOvp"n .... -

~Bd<lktOlr",m byl ,spol'Uobž~lovaiD'ý A., dal uveřejniti 'čÍ'<rnek, jehož 
e,:, se C1t11 dotcen na, sve, ch soukromý žililobee M. V závadném 

se ml'~,vlJllo o soukromem za:Jobn mi·mG jiné jako o - o v, t " 
,r,tllkoplsný,ch lal,smk:Hů (RKZ) jemuž literánni krHik N

P 
vses dnem OOh,álci' 

vysta vu' , d' " ,. n« no a .' 'Je vy~ve ,eem, stoprocentního odborníka, a dílo, , 
lobee,. vyd,iline pod nazvem »Pouómd o nepaděl,.ných rukopi,sech« 
kva~l[j,kow"no J"~o stupidnOlst. N a I' é z a c í s 01] d podle' § 259 ' ", 
tL r., ~prosÍ11 obzalovmého B. obžaloby pro přečil1 mážky .,' I ClS; 
ulrh"m na cÍl poeD)e §§ 1 2 .3 zákona ·0 ochrane' ct' b' '1 pom,uvy pr v t k ' , ' ,} a o: za ovanehó 
, , o pr,es upe zane'~bání !eo,~inné .péče po(l!le § 4 záJkona Čí,s. 124/ 
Sb., z:, a n. (v ,~o~em ,zneUl). Pokud Jde o prvou poz,.st',.venoll 
clospe! .s,~ud k zaveru, ze neobsilihuje útok na čes! soukromého ža'Í"( lb"e 
M., ~ybrz Jen kOln,statuje 2lnámý laJkt, že 'SoUlkromý žalobce' 
~aSotanc:em ptavosÍ1 rukopisů, a ji[laJk je obs,.h oné věty jen !:oniock 
'. mcenyl;, sl'e'hem proti kri'tikovi, N. V druhém směru pak UZMI ~::d 
}e,~n~k, ze ~r~měmý čte:nář výrazu »stuipiclnos,t« vůbec nerozuměl j'ect,. 
n~ ".ze, p'O'U~l'Í1m t?hoto yýr~u 00 díle sOllkromého žalobce nebyly' pf' 
preNroceny meze Jeho vecneho posuzování. Y 

N 'e j ~ y š ,š i so u d j,.ko soud zrušovací zamítl zmateční stí,žnDst 
S~llJk;on:,ehO zalobee, poklld šlo o zažalované mí,sto stíhaného článku' 
» od ,nazvem »,Milirny bOJ a p,řece něco« c',le'm'e tu N o cl" . 'h ,', ' ' . - vu ,'oJlmavou 
u~a '~ nad klll~OU ,»Pou~em O' nepadělaných mkopisech«, jej'ímž iliUtD-
tem Je M., povestny o,bhaJce mkopils"ých liliÍ'silikátů kterém N d 
a rychle vysta' , d' , " . u . sn<l InQ 
v h'" " ,"::~Je vysve Cel~? '~tD~:ocen~tníhQ odbo'míka«; naproti tomu 

)". oV,el neJvyssl sO,'lId,' zmiliteclll sllzno,s'll pO'-'d s'10 o za' I tať srh 'h č' . ' ' , , ,NU' za ov«nou s 
" ' ~d~ne ° Í'amlm: ».Budll~vítáJn~ i,<lk~koli slupidnost ... «, napadený rQZ
$U ek v !O'l,:tO bode zmstl a '."rahl vec soudu první s,to'lice by'i r z-
saJhu zorusem znOVili> proJedn,.1 a rozhodl. ' J v o 

Z důvodů: 

Zima, teční stížnosti nebe upříti oprávnění pokud n,. 't" I' , .soll1d nes '" d ' ' !' ml a, ze na, ezaCI 
, , . , 'P"'~?~ posouiI věc ~Iednak výkladem výrazu »stu id.nos t« 

v čbn:kllJ,pouzlteh?, Jednak v otá:zce, zda pOllžitím tohoto výrazu
P 

00 kni;e 
»p.oiU'čen~ '~ 'n~p<ldel.<lných mkolPise'ch« neby,ly překročeny mez.e věcného 
posuwvalll teto konthy. 
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. Ve směru prvnírm vycházel sOlUd z názoru, že prŮJměl'n.ý čtenář v-ý
fazu »stupidlDost«, t. j. slovu dzímu a ve spi,sovné české řeči zřídka 
používanému, vůbec nerozuměl, takže v očích průměrného čtenáře nebyl 
žalobce jacko autor knihy tímto výrazem zkritis.ovwné na cti dotčen. Na
lézacÍ soud tu vychází zřejmě ze stanovi'ska čtenáře úplně n,evzdělaného, 
o(}kuc!se týče takového, jenož při čtení časopisu nepátrá po významu 
~izího slova jemu sn~smys;Jem nez.námého, s nímž se při čtení setká. 
To by snad byl,o 'S!pifáv'né, pokud by šlo- O' čtenMe obyčejných denn.ích 
zpráv a příběhů z běžného ŽÍ'vota. V souzeném .přípilidě jde vš,.k o člá
.nek, jenž byl z"řazen v oddilu ;noilidepsanoém: »Kniha a uméonoí.« články 
v tomto' oddí'lu otištěné sl,ednjí z,.ji,sté v první faclě osoby, které mají 
o knihu a umění zájem, tedy osoby buď s mčitým vyšším vzděláním 
školským, nebo osoby, které ,"'eměvše mo'žnost nabýtí vyššího vzdělání 
ve š.kolách, vytříbily své přiroziené nad,rní a zálibu v literatuře a um~ní 
vl,,,stní pílí v prostř.edí mimo školském. Tako,ví čtenáři, není-Ii jimvý
znam cizÍoCh s,lov v č'lánku poumých bě"ný, pá/raj'í po j'ejieh významu 
v ,pří-slušných pří-ručkách nebo se dI,.jio poučiti od· osob· věcí zn"l,ých. 
posuzuje-li se výraz »stupidnost« s hlediska takového čtenáře, je na 
bíle dni, že výraz ten jim je chápán tak, jak je jeho smysl Hlv·eden vběž
nýoh slovnících, t. j. jako hloupost, pitomost, blbost, zkrátka duševní 
méněcennost. Jinak <ln.i slovoO to v člá!noku' použi,té nemohlo býtichá
páno vzhlledem k ce]iému obs,.hll zažalovaného Č'!ánl<u, v němž je se
směšňován příznivý postoj literárního kritika N. ke ~nize »pouč~ní 
o nepaděIilin'ý.ch mkopi,sech« po n,rzoru pi'satelle lililsi!i!kátech, a je mu 
vytýkáno, že mu bylo při posuzoViÍ!l),í klÍ1ihy tékrite-riem něco 'Zcela 
jiného nežli '."nitřní hodnota knihy. Naléza'CÍ soud pochybil, když výraz 
»'slupidnosi« po,suzoval podle výkladu, jaký s"lovu tomu dali :m<lld uni
versilní prolesoři, tedy o'soby vysoce vzclě,j,ané, Jichž výkl"d, opřený 
o pra,m:en,y průmérně vzdaanému čtenáři nepřistupné, nemlŮ'že v tomto 
směru býti směrodatný. 

Nalézad soud- posuzoval všwk vě'c ~ s hlediska, že slovo ».stupildruo1st« 
má význam hloupost, a došel k závěru, že i tu jde v2lhled!em k nlepříz
nivému: po,sudku znaků o spise ,soukromého žrulobce p-olU:ze 'O k\fiti~u 
díla, jež prý 'ilCpřekmčuie meze věcného posuzování vědeckého a um,ě
leckého, a ~e kritika ta se medotýká vůbec osoby souokromeho žalobce. 
Právem vytýká: 'stížno,s! i tomuto závěru právní pochybení. Nalézací 
soud si především neurvědomil, že ~nalei posuzovali knihu výlučně s h.le
di'ska vědeckéhQ a že, jen s tohoto hlediska knihll po.SU'~ujíce, vysloviH 
o ní nepříznivý úsudek, ač nemohli no"přimati, že jeDe o narrnnoze kom
pilaci z literatury zastáN,.jkí pr,.vost rukopisů, že ,.utm dilem tím pro
jevil nespomě mnoho pile a polousil se v něm shrnouti pokud možno 
literatum o ruko.pilsech v přehLedný celek.. Soud si osvojil mepří7Jnivý 
úsudek znaíců, ač z proto'kolu o hlavn,ím přelíčení není zřejmo, že si 
obsah knihy, o n,iž jde, vůbec uvědomil a s ním s,eseznoáJmiL Kdyby. tQ 
byl učinil, mohl ji'ž z předml'lIvy (str. 8) vyČí,sti, že autor přiz:ná~á, ~e 
kniha nevyhovuje přfsným požadavkům vědecké knihy, což vysvětluje 
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snahou po 7'p'~p'u'la'rne' . ,. 'h 
ř' , " • 4 ~, nI "ml y. Neobstojí-li 

h
Pllsne v~dy, nelze beze všeho o ní vysloviti 

oupostI. a podobně. 
nějaká kniha s 
úsuc]ek, že je p 

Nalézací soud pochybil však p " 
kni'hy nebyla zasažena osoba a 'č~sfra,:,~ stránoe i výrokem, že ' 
dílem a jeho původcem je tak t' " J~JI ? autora. Vztah me:zi 
ro,:,eň i úsudkem o původci.. Ne':::~r~ ~\~sU'dek ° díle. je ,,' 
1<mha označena 'pwstě za p;' (, bY pnch,ybno,str ° torn,' že 

. , .. ornos ne ° hloupost a' I' . k ' zeuern pťÍpad autor knihy t· " . " Je- I, ]a' o v 
měrný čtenář 'ta'kto vysloven~ ~~~~~~o~an p~ným jménel:', každý 
a~!ora a že úsudkem takovým se půvosd~iodiíl mz:. vztah.u1e i na 
nlez by uaJpadený mohl b'ti v d' , ': pnsuzu]l vla,s'!n()st, 
mínění Že tom t k . y '! ,an v opovrzem nebo snížen v ooe'::tIéni 
d . . . II a je, plyne I' z posudku znak o kt.. '. 
aval!Is],ovu »stupidnost" ke k ·rt·, lo' u, • en, pOSUZUJI Ce ' 

ulŽitého vy' znam z'e J'e t' trII ICe ' mhy v za,za,'l,ovaném článku 
, , o z nnUl ost v ně'ak~ šl 

slepené setrvávání na v vrácen' ,,' J ,." my e!,ce, vytrvalé a 
10M mči,té Jwtky nebo zrSI,e e ych n,:pra\Cdach, ba I ,nledostatečná 
vl'alsilnostiaUltor~ ztělesněn pn~knst,. coz. vesměs značí v];astnosti Hclí 

, ' ,e v lz'e pm sepsané. ' 
Ježto podle toho co uvedool I" 

stránce právní s Il!es 'rávn' .0, ~na ezacl soud posUzoval 
vyhověti a rozsudek

P 
zmšitf

h ,~:~m~ hledis"k,. bylo zmateční stížn{)sti' 
k svému stanovisku na věc' nezilJ~~a I .'~~k nalezací soud Se 
žalobce _ nehledě k .. .' .. Y:'8! ° azkou, zda kniha SQ.l1"I""·{)n',Á.,~ 
tečná a vadná, že h:~~~~~' hle?lSkům v.ědeckým - je tak ne,dŮ'llla,: 
v tomto. směru žá!dných ,skutk~v;~a(l .. ,?/l,l. byl '?'~pmved!lněn; a ,nemá 
kladu rozhodnouti ve věci s . c B ~jlS enll, nernd nejvyšší soud! pod. 
sMke, hy ji v rozsahu ,a~e. y ° pr~tn věc vrátití soudu první 

zrusenl' :/JilŮ'V'li' projlednal a rozhodl. 

čis. 6077. 

Zdroje:tn úsudku SOUdu o tom zda 
diska průměrného čtenáře čest OSOb .. souz~Ý. článek napadá s lile
~si . býti jen zněni tohoto čl' y vy~tUpuJICI Jak? sou~omý žalobce, 
1 Jme Zjevy a události běžného ~~ nr!rz }~~hOU !~ býti po pnpadě 

p'""'"',."" nez Je v clanku naráženo • Ulllerny čt "č . . 
(časopisů). enar erpa znalost denních událostí z více 

(Rozh. ze dne 20. prosince 1937, Zm I %9/37.) 

Nejvyšší sOlld jako soucl ' . 
obžalovaného do rozsUiclkJu'. . k'h 2irusŮ'vaCI .. zamítl zmate'ooí Mlžnost 
vin' , ",rajs e o sOlldu JImž byl tO' 

n~m preslupkem podle § 4 ák č "'s ezovatel U2mán 
vyhlášky mini~tra spravedllnost~ č.ŮI~~5il ~;i/~~24 Sb. z. a n. ve zněni 

. z. a n. 
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Z d ů vod ů: 

Zmateční stížnost se dovolává číselně důvodů zmatečnosti § 281, 
Č. 5,9 a), b, c) tr. ř. Nelze jí' přiznati oprávnění v žá3dném směru . 

.Postrádá podkladu výtka, že se naJléz8!cí snud prý nevypořádal s ná
mirtkou obhajoby, že zažalovaJtlý článek se vztaJhuje na široký, neohra
nWtelný a nevyrnezi.telný okruh vydavatelů různých tiskových kores
pondencí, a listů, které vycház,ejí jen obč8!s, aJ ~e tu. není, dán věcný vztah 

. k osobě sookromého ža'lobce. NaJI,ézací 'Soud k této. právní ,niumitce obha
joby přihHžel a řeše otázku oprávnění sOll'kromého ža'lo'hce k žalobě, 
z",ujal k ní stanovisko. 

Postupuje poclle zásady vysIovené v § 8, odsl. 3 zák. č. 108/1933 
Sb. z. a n., rozpo,znal nalézacísoud při zJj'i,šťování obsahu, a cíle zaža
lDvaného článkU! správně, ž'e zažalovaný článek v odstavci pr\Cním a ve 
třech prvnfch větách oďstavce druhého vytýká! 'P'0v§eahně vydavalte1ům 
a redaktorům rú"ných "'pravodaJj'ských korespqndencí a zvláštních sen· 
sačních vydání jen občas v)'dhaných li'Stů různé hanlivé vlastnosti a 
skutky povahy trestné, že však v daMích větách druhého oclstavce, jehož 
znění, nepřipouští ani jiného. výkl'alclu, vyt~ká ,(aJkové vl8!stnosti a 'skutky 
vydavarte'lstvu jednoho takového listu, jež od jedné pražské pojišťovny 
ohtělonejpr\Ce »slU!b\Cenci« a jež, když jí nedostalo, ve zvláštním vydání 
m,.eřejnilo ° oné pojišťovně sen.saoní ZlpritvI" v ,předpokl'aJdu, že ona po
jišťo,vna koupí cdý náklad a d,(jbře ~Iej zaplatí, že však vydáni tÚ' bylo 
státlil'ím zaJstupitellsltvím zastaveno a oovezeno n.a polkli. MlUiví.li, se 
v této části č,lá!nku ° jednom praž'ském Ustě, jejž stihl pm UlVe,řejnění 
sen,sačn( zprávy ° jedné pražské pojj.šťo'i1ně zmín,ěný osud, j'Sou tím 
u'Vedleny znaky, jimiž je indj'vidulllliso'Viln jen jeden' list, poloud s'e týče 
vyd!avatd, a pmto n~lézací soud právem vyslovilI, že průměrný čtenář 
musel mMlivou zprá,"u v zažalovaném člá!nku vztahovati na os'obu urči· 
toU', to. je na vydavatele onoho Hstu. 

Že jde ° soukromého žaloboe, vyvodil rozsll'Clk ze zjištění, že dne 
20. loona 1936, tedy krittce pá'ed vyjitimčisla »N. 1.«, v němž byl zaža
lovaný člilnek uveřejněn (22. ledna 1935), hylo 'sltátním zastupitelstvím 
v Praze zabaveno čí~ln 3. »P. 0.«, vydaJné jako zvláštní vyidá:ni, pro 
obsah čláJnku naclepsaného »Sensační odhalení. Pojišťovně N. chybí 
349 milionů 800 Kč prémiový'ch reserv«, a dMe z předpokladu, že i tento 
článek četl průměrný čt,enář sledující pražský ii,sk a že se mu Ipři čtení 
zažalovaného článku muselo ihned vybaviti. v mysli ono číslo »P. 0.«. 

Zmateční stížnost především namHá, že naiJézad soud pochybi,l, l<dyž 
zjišťova'l znaky, podl,e ni.chž toto·žnost spukromého žal'obce moh];a býti 
širšími kruhy čtenářstva mč<ma, ni,koH Výlučně na základě obsahu po· 
zastavené zprá!vy, nýbrž z obsahu zcela jiného článku uveřejněného 
v »P. 0.«. 

Taloto formullovaná námitka neni d,ů\Codná, neboť nalézací ,soucl ne
vycházel jen z obsathučlánku v »P. 0.«, nýbrž vycházel i ze zjištění 
o jehozahaveni a ze1ména i z obsahu zažalovaného článku. Nán1i.lkou 

,I" 
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nahoř.e uvedenou chce s·tížnost z",'" ., .. článek útočí na čest osoby . , rOjme zdurazmtr, že při zjisťováJní 
hl,í'ženo k ničemu J'iné~u~e~~~ kVYSbtu'Phuje yko, žaiobce, nesmí býti 
hr" ,. ' ' o sa II c1anku san éh St" 

lZI, ze I' twi'o strwnku věci \ t ." 1- o. tzno'st čtenáře tedy twkového . , nu ~o posU'Zovatrs hlediska' pril"I ně"~~I;; 
'b' ' , Jen'z nem lSO'lován od ud 'I t' b" 

ny rz vnímá J' e uvědomuJ'e .. b " a os I ezněho I t' "Sl Je a se ou prozívá '''ť' . 
OS I, a 10 obzvláště takové kt, ' " . ' ZJIS ene zjevy a 

nává a z toho si 6ní úsudk . ~:~o~~JI I~ez; s~bou n~jaký 
zprava.I s pouhými náznaky ~"a o,sobY prumernx čten}", čte-Ii 
vprá vn s tím co mll' . e s '"I"! ' y, ~rotl 'UlZ zpravu míří, Sf(, )Vr,;;":;' 
kové zprávě zn1íl11kl a ,~1~~ ~traifl.Y ~'~arl:'o o příběhu, .o němž Je -v 
a~obu, na jejíž čest j~ v článku vlm,e~j Sl podlle . Dlk~lností přípaclu 
~IISka, vychází nalézad soud z ' "ut~cen? _PO'~UZUj: v~c ~ toboto M;mc, 

JI'C' pražský Hsk četl. e' ~reldpok~a,~u: ze prumemy čtenář : J ,n Jen zaza ovany clanek . b ' . č' ' 

p~!t~~~~a~l:f ~~S~~i~~á~;!O ~ř~~pOkll~d' n,eod~v~~n~l~ . ~ře;'~~~ ~:~k 
ze 1 p'fům,ěrný čtenář v,' mys· I vseobecne zfl'amou skul" ,čnlos-t, 
men, ů (časopisu') a • cerpa Zfl':,lo'SIt o denní·ch událostech z více 

, ' ze m.u neusla obzvV'ť t k 
byla' uveřeJ'něna ve zvla's'lnI"m d" p' as e as,ensaoní 7Jpráva "vy<rll!» O . ",' ' 
fOzs,udku

' 
mezi ohecen,stvo ve 4700 'r', .«, IOZSlfenem podle ZIT"""' 

lmtka stížIl-mti že naIézad s . dl vYhl,SClch. Je proto bezdlrvoclná 
měrného čtenáře příkl'd' ď OUl vye ~z:l z nesprávného -poj'mu prft
na(]tpn"nměrn,ý. " a aJe mu znalo'S!!, JaJké prý mMe mí~'Í jen čtenář 

Okolnost, že zmí,něných 4.7000 v' i'sk' ,,' ' 
nez<rbavených nevylučuj'e ab o y~ u se dosta~o mezI obecenstvo 
článek na »P' 0« kdYŽtě ')'I,Pkwmtemý óte,nář vzta'hoval zažalovany' 

d I
" h .. , ' ' v c 'aln, u )yla uvedena dl b 

'a SIC znaků powkazuiidch na spo"t t b' ve -e z<r aveni řaďa s t' t" J'" , JI ,os o. vlněn,í zaža'lo' 'h xI' 
lm ° caso!plsem (že šlo o z I "t " ,.' ",v,ane,o C' anku 

o jedné z pr<ržských p.o"'ť v as ll! vy?anr, se sensačn,ím odhalením 
snadno dověd'ěti, o dOda,teJl:,8?ven)b a kdyz l průměrný čtenář mahl se 
.. " Cinem za: 'aven, »p O . h' 'kl 
smou ro,zprodán J'ešte' pr'od h ' . .«, Je: ,oz n<r ad 0,,1, vět-

, . _ v zal a-veUlm. J' 

PravI-h se v článku že Nst b I ť I ' .pro uveřejnění sensa1čnf zpráv - : . jSd~ ~lm za~tupiltelství,m »z.asta1V€n« 
je~o ~áklad převzala polide, '~emoJ:1 ne, z p;azských pojišťoven a že 
prumemym čten.ářem jinak . T' 'I bylI vyraz >,z<rSltaven« vykl'ádán 
st;'vení v technkkém sl'ova' s:z,:l~e . s :0',0 ,~ab~~,eni;li>stu a nikoli o za

c 

z<rkona č 124/1924 ' , y'. Jez nanZUjI bua soudy (na ,př § 9 
,,' ve znem vyhlašk č 14 / ' . 
urady poHti>Cké (§ 34 Č. 1 dl tY.' 5 1933 Sb. z. a n,) n,ebo 
Jeho,ž důvod a účink "sou dO~ s .. :~ fako:n.~ na ochranu republiky) a 
zprávy ti<skem čem",z! J!e 'c'cl'e' ela j'Ir:e nezl! m, ·emožniti rozšíření určité , ,~ , _ n-o- prave zabave' . k 
obsahu zažalovaného čliunk " ,r;~m, l'" tomu bylo podle .. u I v sou~enem pnpwdě . "č' , 
zpravyo Jedné z pražských poji-šťoven. ' v pn lne s,ensační 

N.eobsto:F"ni d"J,ší námiltka stížnosti ž .. , , , 
vateJlch a hstech že si čten'a' r' čl'" ,e, Je,-IL v, članku rec o vyda-

'h 'I ' - aruNu lIl,emohl předsla .~. ... ~ne o za .obce a že tudí'Ž soukrom' , lb' " 'Vl ,I o,souu s()ukro~ 
jménem, nýbrž že by mohl VYSt'lV Yo Z\O .ce nem opravll,;n .zalovatí svým p va I Jen v zastoupenI Irslu jako jeho 
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vydavatel nebo odpovědný redalotof. Nitmitkou touto míří stížnost zřejmě 
na předpils § 5, odst. 1, Č. 4 a § 16, od's\. 3 zákona o ochraně cti. V za,

, žalované,m člá,nku se útočí však výslovné na vydava'teJ>e Ii>stua je proto 
soukromý žal.obce, o němž rozsudek zj'i'šťuje, že je vydavwtelem a re
daktorem »P. 0.«, jako osoba přímo na cti dotčená k žalobě opráV1nen 

(sroV. i mzh. Č. 5374 Sb. n. s.). 

čís. 6078. 

Předpis § 18, odst. 1 zákona O ochraně cti o nutnosti výhrady práva 
stihati »pro jiný takový tl'estný čin« mrozlišuje, zda jde o přestupek 
či o přečin podle uvedeného zákona. 

Ježto se výhrada musí státi výslovně, jde eventuální její neurčitost 
nebo nejasnost na vrub strany ji činící. 

(Rozh. ze dne 20. prosi'l1ce 1937, Zm I 856/37.) 

Ne i v y š š í s o II d jaJko soud zrušovaCÍ z,"mít! zmateční stížnost 
soukromého žalobce do rozsudku 'loraj'Ského soudu, jímž byl obžaloviOný 
podl,e § 269, Č. 2 tf. ř. zproštěn oblžalohy pw pv"čin podle §§ 1-4 

zá!kona č. 108/1933 Sb. z. a n. 

Z důvodů: 

Zmateč.nístí~nost soukromého žalobce doliču'je zmatek podl,e ,Č. 9 a) 
§ 281 tr. ř., vytýkaJj'iíc napacle,nému rozslllcllou nespráV1n.é hodnocenJÍ pro
hl'ášenísoukromého žallobce, lIčilněné při hlavním přeUčení před okres
nim SOIlIdem v M. dne 27. února 1936 v ,tws-Inlí věci proti obžalov,anému 
pro pliestupiky podle §§ 1, 2 úkona o. o'chraně cti, Č. j. T 166/36-

4
, 

o výhradě práva k stíhání, a práV'níomyl při řešení otázky, zda. ~kutek 
obžalovaného nemů,že býti stíháJn pro nedostatek výhr<rdy pritva k dal
šímu stíhání podl,e § 18, ods\. 1 z,"kona Č. 108/1933 Sb. z. a n. 

Stí~nosti nellze přisvědčiti. 
Obs<rh, sm)"sl a vý~nam prohlášen,í sOllkromého žalobce ze dne 27. 

února 1936 -o- výhrwdě práva ke stíhání vykládá 'kmetský soud spráV1.né, 
přihLížeje nejen k do'slovnémlr znění, výhr"",!y samé, ale i k p~ohJ,ášení 
soukromého žalobce, učiněnému v témže protokole, o tom, co je před
mětem jednání a jakou činnost ob>žalov<rného v onom trestním řízení 
stíhá. Ze s.rovnání obou těchto ,prohlášení plyne jasně, že sDukromý 
žaluDce neměl, ~ a podle pravidel logického myšlení rozumně ani, ne-

. mohl mi.ti na mys.!>i výhradu stíhání pm tiskový delikt ve věci TI 22/35. 
Na začátku protoko,]u ze dne 27. února 1936, Č. j.T 166/36-4, pro

hlásil k do,t<rzu okres,ního soudu, že stíhá obžalovaného ~ rozuměj pro 
přestupek .před okresním soudem! ~ 1. pro výrok »kluko>vina a ulič
nictví« pronesený dne 14. května 1935 za okolností, uvedených v trestní 

1., 
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žalobě T 600/35, a to vzhledem k tomu, že obžalovaný na schůzi 
st'l1'pitelstva 24. května 1935 přečetl text, jím do schúze přinesený . 
navrhl, aby v tomto pl'ečteném zněni byla rozšiřována a vyhl.ášena' 
úřooni desce a návěstnkh tabulich, poté paM, že vyhláška tato 
·k jeho návrhu na úředn.i ciesce a náv·ěslnich tabulích s jeho Po.,jpiseij 
\IIe -smyslu uvedeného návrhu rozši,ř,ována a výsI'ovně udáno, 
pS<lJ1 tyto vynhlášky obža'iovaný vlastni rUJkou. 

Za hlavního přelíčení pak soukromý žalabce prohlásil, že si' 
Í1ražuje stíháni. člena městského. zastupitelstva H. a všech a s ta t n í 
členů méstského za'stupitelstva, kleří se k n á vrh u o b ž a lov 
n é II o usnesli na 'rOzšiřování vyhlášky a na textu vyhlášky a vyi.nláški 
tuto j!akož i protokol o schůzi obecniho zastupitdstva z 24. květn·a 
vlastnoručně podepsal·j, a případně schválili«. 

Tato výhrada se při:mynká těsně svým zněním a smyslem 
šeru, nahaře pod 2. uvedenému, a je z ni l1ad ka'ždou nochvhn.O!!,t 
tmo, že si· soukromý ža!lobce vyhrazuje oMedně urážky, př"ed,nět 
stihán! obža·lovaného podle bodu 2., i stiháni dalších 
zřejmě ne obžalovaného, ohledně něhož Fž na začátku 
čení prah·lási.1 pod 2., že ho pro tulo. činnost stíhá. 

Předmětem tmstniho lízeni TJ 22/35 krajského soudu v N. byla. 
zcela jiná činnost obžalov"n.ého, totiž s~p&ámí vynhlá~ky pro tlsk a 
řejnění její v periodlí'okém tilskopisu. O télo činnosti. obžalovaného 
v oné výhradě přes Jeji velmi poclrobnou fo·rmulaci "ni zmínky. 

Vzhledem na .slovmé znělOli § 18,odst. I zákona, č. 108/1933 Sb, 
a n., že ·se výhracla práva ke slihání musí státí v ý;s lovně, jde 
tuální neurčitost nebo nej"snost takové výhrady stíhání vždy na 
strany, která ji uÓlnHa, jestlIže neindivi:duaHsovala dostalečně 
joehož stíhámí si chtěla vyhrad.Hi, urvedením konkretn'kh oko·lnosH a 
označila-Ii jlej tak jasn'ě, aby mohl býti rozeznám o.d skutků jiných (§ 207, 
odIst. 2 Č. 2 tr. ř.). . '. 

:Že soukromý žaioobce oním prohlášením nezamýšlel vyhraditi si 
stiháni ·obžalovaného i pro trestný či.n, stihaný již ža'l'obou TI 22/35 
př,ed kmetskýlm saudem, tomlil. v neposlední řadě na'svědčuje i právní 
názor soukromého ža,lohce, zastávaný ještě v prov-ed-ení ~matečTIlí stíž
nosti, že vzhledem k tomu, že řizení, o. této žalobě bynlo již v proudu aže 
nešlo.o žalabu vzájemnou, výhmdy podle § 18, odst. I ziukona o ochra!1ě 
cti k zachování práva k d"IŠlírmu stí'h."fi'í nlerbylo vůbec potřeM. 

Nesprávnost tohoto právrního stanovisika byla podrobně dovozena již 
v fo;cll'Odnutí Č. 5670 Sb. n" s., na něž se slUžnost k vůHI stručnosti 
odkazuje. 

Předipi!s' § 18, odst. I cit. zák. o nutnosti výslovné výhrady práNa 
stíhati dmhou stramu pro »jiný takový trestný čin« je zcela všeobecný, 
neTozlišuje, zda jde o. přestUlpek či o přečin podle tohoOlo zákona. Pro 
názor sUžnosti, že m.usí jí.ti o trestný čin rovnocenný co do kvalifikace 
i dmhu, není v zákoně opoOry. Nemá také místa odvol·ávati se k pode-
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. . . . veře'n.ožalO'bnich deliktů. kde. právo 
'eur toh'oto nazorll na obdobu u ] zločin nebo p-řečm nemuz·e za-

pr, 'ného žalobce strhati pa.~hatele pr? k n'ávrhu tunkcíonáře státního 
vere] o"' 'ni prestu,p'kovem .' . I'h' U'l 

i;kno.utí proto. ze v nze o 'eho stibiunL Výhrada trestnrho ~I' ." 
nt. Helstvi nebylo vyhraze~o ] o ,',ak'm . e však pro zllocmy a 
Z~r:d~pokládá noáv,rh ~pr~vněneho za~kooblol.ef~nk~onlř státního zastu,pitel-
P . . ci' o tátu! zastupce a m . 
. řečmy ]e me s "' 1 s). .. . 
Ptvi (srov. rozh. os. 1328 Sb; I' d shledaJ-li v ,prohlasenr soukro-
s Nepochynbil proto ,kmets~§3~O:ýh,r~~u dalšího stíháni, jež by vy~~ 
. ého žalobce z 27. "'Hora 'k o 108/1933 Sb. z. a n. a ll'z~a,- ~ 
~ovala předrp-isu § 18, ,odrst .. 1 ďal~a c~ánik ž<:dobniho púva ke s:lh"n, 
p'ro nedo·stMek ,tako;,:e vy~r~ Y roto zmaiteční stížnost ]"Jko bezduvocl-

Ouzerného trestneho CInu. y ° P s . 
n()'ll zamítnoutI. 

Čís, 6079. 

. t h' se odpověd-.' d "ských společenstev vz a u]e 
U výdelkOvych a hos~ a~ a člen' dozorčí rady. • ' 

nost podle § 48~ c) tr. zak, 1 n b hmkci člena dozorčí rady, a~, V!, 
Již tIm, že n~o v,eZltl;e na se.e s "mi znalostmi na ni ne~cl, Je 

'í.e ji nebude mO~l u:ava~b~[~;~' ;~dl~ § 486, čís, 1 a 2 tf, ~,.;:-
naplněn zákonny zn· ne, edků V tomto zákonném ustanovem P -
'de-Ii důsledkem toho k nasl m 

~ldádaným. . 937 Z II 424/37.) 
(Rozh. ze dne 20. pWSlince 1. , m 

. . . .'1.' A'o'zorčí rady Zemědělské a' 
• o b I Jedmm z cenu u, ... 

Obžalov"ný .A., Jenz y' I " 'na'le'za'cI',m soudem vinným rprec,n.y , B by uznan'" . t o 

hospodářské založny v ., . § 89 áJk 6s. 70/1873 ř. z. pro o, ze 
podle §§ 486, čís. 1 a 2 tr. zak. a· o b.tpl~tební nesch.opnost zá.lozny. 
v této své fun~~i z nredlbalostJ .zp~s~ ~Vhlášeni konkursu. ., .. 
poškodil její ventele a '~e,?oa:rhl '~ zrúšovací zamítl zmateC!u strznost 

N e i vy š š í S'O Uo cl P o' ·sou 

obžalovaného. Z d ů vod ů : 

. . -Ii v řírp<udech §§ 485, 486, ~8? a)tr. z~ 
podl.e § 486 c) tr. z. Je, Je b t P věhtelem nebo d.luznd<eem s:po 
o , ". adě § 486 ) 1. Z. . '"'t' orgáJnv dluZUlikem a v. pnp . . I k těchto ustanovem UZl I' na . . " 

tečnost, spol·eceostvo neboč.sro e '.mž jsou splněny všechny PO],move 
podniku, pok';ld sp~chaly . I~, . v n;kO'~' Ir .přÍ>sluš,ný,ch ustanovenkh vY,
~fi'aiky dotčen.ehoO preónu, Ja

d
'
l 

]e z 'ho odstavce § 486 c) tr. z. JSou ČI-
O ' podniku po "e prve·' . T t{.1rá zma-

mezuje. :!,,:ny " ' .. obu ne! .sickou podle st"IlOv. oU vy J'~., . o 

niteJ.é, klen JednaJI za os ,~ . úvní posouzenrí prolo, "e CI~I s.te
teční stÍ.žmost rozsudku nesp:avn

cl 
Pzemědělské a hospoclář.ské zalozny 

žovatele ja~o ,člena doz~rčlz ~:eJbalosti způsobil platební ne~:h~pnost 
v R odlpovednym za to, ze .. " ."'tele nenavrhl včas vyhlasem ,~on: 
jmenov"né záložny a p~skoddl~ J~I v~;~í r~da Zemědělské a hospociarske 
kursu. Stížonost Je bezduvo na. az 
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záložny v 8., zapsaného společenstva s ručením obmezeným 
Oenem byl, stěžovatel, je podle čl. 25, 6s. 3 stanov a podle 
sadní'ho postavení, jwk j,e ,n,Ů'fmuje § 24 zákona o spol>ečenstvech 
kových a hospodáfských ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. z., 
bdíti> nad' vedením podníku se strany představenstva a za tím ličeJ:em 
oprávněna v každé době u3Jhlížeti do knih a spisů společenstva, 
dovati pokladnu a, vyšly-li by najevo nějwké ne.správnosti, ",činiti 
kerá opatření, nutná k zajiště'ní společenstva. Dozorčí rada je tudi,ž 
osobní odpovědlností (poslední odstavec § 24 zmíněného zákona a čl. 
čís. 3 stanov) pŮ'vinna dohlížeti n'a předs!avenstvo v tomsměm, 
pl,nilŮ' povinnosti, uložené mu zákonem a 'stwll'ovami, a, pak-Ii by . 
stavenstvo 'Svým povinnostem nedostál,o, učiniti veškerá nutná o,n"i'řAn 

na mistŮ' představens'tva. Hledk k všeobeonému znění § 485 c) tr. z. 
té'ž bezpodstatný poukaz zmateční sti,žnosti, ž'e rQzhodnlU'tí čís. 4867 
n. s. tr. se zabývá jen wkciovou společnústí .... 

Stižnost je na omyl'u, mí-ní,-li, že na,lézalCÍ soud vychází z nr,\;v,n;;hri 
názoliU, že jde o soHdá)'lnÍ odpovědnost č1:elllů dozorčí rady. 
k tomu, že pŮ'dle § 23 zákona· Čí,s. 70/1873 ř. z. rulČÍ- solklánně jen 
nové představ·ens'tva společenstva, kteří jednají mimo nteze svého 
kazu n'ebo proti předpi'sům tohoto zákŮ'nanebo společenstevní ~UUV-ill\ 
za škodu tím vzniklou, nevyhledává se vůbec po trestní stránce 
pJ,nění skutkových podlstat přečinů ,podle § 486, čís. 1 a 2 tr. z. ,oIIua.rnl; 
odlpovědnost pachatele. Tím pak, že rozsudek uvádf, že stěžovatel 
i za svémocné j'ednání toho kterého čin;!el'e s,polečenstva, pokJud 
jednáni tomu nevzepřel a 1lJ5usilovaJl O< to, aby tomu' bylo oeleno, . 
nalézací soud v SO>Ulvislosti s dalšim údajem rozsudku, že s-e stěžoval.e!. 
nestaral řádně o svoje povinno,sti jwko' dozorčí orgán zá'ložny, 
cházeje dochvilně do schůzí, že stěžoV'atelsám neplnil povinnosti 
ze stanov a ze zákona plynoud. 

Okolnost, že stěžovate:! jako člen dozorčí 'rady neměl schopností, 
ji.chž bylo třeba, a že nečetl stanovy záložny, nemůže stěžovatel'e o,spra
vedJ,niti, neboť právě již tím, že nékdo vezme na sebe funkci člena do
iorčí rady, ač vÍ, že ji nebude moci zastávalti proto, že svými znalostmi 
na ni nestačí, je ,naplněn záJkonný znak nedba!lnsti podle § 486, ČÍlSi. 1 
a 2 tr. z., dojde"1i důsledkem toho k následkům v tomto- zákonném usta
novení předpokládaným. Měl-Ii stěžovatel za to, že není s to, aby za
stával· řádně funkci jaJko dozorčí O'fgán záložny, měj. z toho vyV'odili 
patřičné důsledky a nesetrvati ve svém zmíněném úřadě. V tomto směru 
není hmotněprávní důvod zmatečnosti podll:e ós. 9 a) § 281 tr. ,ř. opod
sfa>tněn. 

čís. 6080. 

Odpor předpokládá, že obžalovaný uznává fonnální připuslnost kon
tumačního rozsudku a omlouvá jen, že se nedostaví! k hlavnímu pře
líčení. 

_ ČÍ's. 5080- 543 

~ b I hlavní přelíčení provedeno 
Vytýká-li obžalo~aný ~ o~Pdor?, ze§ J.~ odst. 1 tr. ř., provádí tím 

. ho nepřítomnosh proh pre plSU ~ , 
v Jezmateční stížnost (§ 281, čís. 3 tr.r.). " 

~ . t 1 tr ř tím že obž.alovany nebyl vu-
porušení pre.dp!su ~ .427, ods. t" :e J'eho obhájce souhlasil s pro-

be.S!án nemuze býh napraveno tl11!,z . 
v~ím hl~vního přelíčení v jeho nepntomnosb. 

Srov.: 

(Rozll. ze dne 20. prosince 1937, Zrn II 525/37.) 

k odst. 1. rozh. čís. 355 Sb. n. s. 
k odst. 2. rozh. čís. 1947, 3718 Sb. 
k odst. 3. rozll. čís. 2819 Sb. n. s. 

n. s. 

. ~ , • . " .,. t zmšovaCÍ vyhověl zm8Jtečn.i stj.žn~ti 
N e J v y s S I S o ti d Jako SO~(" soudu.' ímž byl stěžovwtel uzna~ 

obžalovaného do roz,sudku kraJskeho 'k! J9/1924 Sb. z. a n., zrušLI 
. ~.. podle § 24 odst. 1 ZaJ • C. . ~t 

vin1uym precmem ' .' 'v, 'til věc nalézacímu S'oudIU k ope -
napadený rozs~dek pko zmat~ony a vra 
nému projednanJ a rozhodnutr. 

D ů vod y: 

. . . h ne řítomnosti podal obža'IO'v.aný v'čas 
Do rozsudku vynes:n~ho.~ Je,. o af v' domnělém odpom, tak ve zma

odpor a provedl zmatecnt S'trznost.l~ f. odle § 281 č 3 tr. ř. uplat
teční sUžnosti, Qpř~ené o diův?d ,z~,aec~~~ I ~dSt. 1 tr. ř: bylo Ma~ní pře
ř",je obžalovaillY, ze protI pre~pIsLl § f 'ačkoli mu obsí.1ka k hlavnímu 
líčení provedeno za J~ho ne'Pnto~~nos. \ádí obžaloV'wný touto námitkou 
přel"čení nebyla dlOfucen~ .. Vprav

d 
e PlOelb_o,j' neuznává formálnf pří'Pusi-

~ , tO' ost a nrkohv o' por n' I . jen zlm3Jte.cm 's:. lzn "J. • en srvou. :neúčast na h av-mm . 
nost kon.tuma,čního mz-sudku, omlIOlI,vaJe)" t. dl § 281 Č. 3 tr. f. 
přeJí.čení, nýb;ž :ytýká, ~ozsu~ku ~m:ate~~~s o.~~t. ~ tr. ř. ' 
nastalou pomse:n:rm vehoho predpIsu §, ." b ť 

. k t~ ~ uvedeným zmatkem st!Zen, ne 0'. 
Napadený rozsud.ek Je s ll· ec~e . '. řeličení byla sice doručena 

ze spisů vysvítá, že obsílka. k h avn:~~v~nému s,"mému; § 427 tr. ř. 
obháljlci obžalov~ného, !eč ~.I~ohv o~~o k hlavnímu přeUčeni mezi před
uvádí .~8Jk~ o~ob:nl ob~~anr ?bzal~V'~~~vně pod nwsledky zmatečnostI, a 
písy, Jlchz s""tny kmze ~ zak?~, Y tom směru nešetření předpI,su § 4~7 
rovněž § 281, c.' 3 tr. r .. ",va. 'I tV ~. tl' Při tom J'", bez významu, ze 

. k f 'lni důvod zma- eonos. .. tr. ř. P o orma',' . _ ' . hl .. :ho přeli-čení v nepři tom no-St! 
obhájce obžalovaneho s proveťdet~Im ~~~;.a býti uvedená vadnost po-
obžalovaného so>uhlwsrl, nebo lm ne, . 
stupu na,lézadho soudu nwpravena. ~ f ální 

, ~ e není nepochybně patrno, ze arm ' 
Bylo proto a hle.dlc k to~u, z . hodnuti působiti způsohem stěžo~ 

vada práv~ě zmhlěna nemoh'a ta,Js~z tr.ř.) d,ůvodné zmateční stížnosti 
vateli nepnznrvym (§ 281, ~os . o. , 
vyhověti a ll'zna1i právem, Jak uvedeno. 
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čís. 6081. 

Směřoval-Ii urážlivý výrok ' • ' teč,DOSti, které b v kruzí 'o PC?"e~n~ v~~ecně a bez uvedení 
saC!, ~raženého, yproti ur~~ý~ru=m1ch ctenaru. ~ři~š!ěly in<Hviirl .. :-; 
maJI c1enové předsednlctva on' , ~~: kV.

e 
skupme pohttcké žalobě ve vlastním jménu. e po 1 C e strany oprávnění k S01i111Í'~ 

Z~roštění od obžaloby s odůvodněn' • "'" 
hovaft na soukromého žalob' _ lm, ze urazhvy vyraz nelze 
a nikoli čís. 4 tr. ř. ce, Je zalozeno na důvodu podle § 326, čís, 

(Ro,zh. ze cine 20. 'pwsince 1937 ' ,Zm IV 636/37.) 

,Nejvyšš' d' 10' I IS ° u·, " 'P,rezkoulma v trestn" . 
.vanym pro přečin. pomluvy tilskem atd' ·1 ;rec protI ~. a .,~pol., 

mch soul<nomych žalolxu. ., zamIll zmateoll'l sh~nnsH 

D u vod y: 

Proti rozsudku ndvo1;adho slOudu 'I .. 
zmat'eenlÍ stížnosti z duvodll" t _ ' ~~ atmlI hl'avaí soukromí ža,l"o ,bod 
správně podle § 385 Č. 1 a) t~,ař.ecn.os 1 podle § 385, čís. 1 c) tr. ř. 

Odvolací soudl potvrdil 2lprošť ". , ' 
osvobození od .obžaloby nezal'o~iI'~JI~1 rozsudek soudu prvé stolilce 
§ 326, ,Č. 3 tr. ř. § 6 odst 2' z.,' • Ja o so~d první stolice na I ' ' 
ale '11<lJ ustanove;í § 326 čí; 4, t,s.m. ~o zako'fi:' ,č. 108/1933 Sb. z. a 
nemaiíaktivní legitlm~ce ,k ža~~~ě~ uvodu, ze hlavní soukromí žaloblCÍ 

.. ~)od!.e oduvodnění zallOži'l odvolací soud O· • 

lmte vyrazy nelze vztaho ar hl . svuJ vymk na lom, že 
obžalovan,' ých neni tre.st~Y'ml n~ aVHl wukro,mé žalobce, tecly že 
t. I, CInem uvedeny' m v ob' I' b' p'on.ěv:wlž 
vrzena pomllUva sle n.evztahu' , ' . _ za o. e, ' 
oc!uvodlUění 00 důvod osv'obozle ~a SOj,lUkrOme zalobce. Nejde tedy o ., em pOL,e § 326 Č· 4 - '~U'Jle', 
te ll'osÍl O' duvod osvobozenÍ' p.odle § 326' č'" IS. _tr. r., ale ve 

Z t _ . ' IS. 1 tr. r. 
, ma ecm 'stížnosti n~padají tent ' ' wkazu~i n, a zjištěný skutkový t I o ro:,su:de,k odvolacího sowclu., po-
a stálé soudní praxe Il]ení pO'II·ts. akv. a tnamdaj1, ze podle platných úkonů 

, . ' , .,. I'C a oS rana spo.Jkem b k vaz~l e se za voJné sdružení lidí u ',1 " . h .",;.e. o':'PO'fací a pn
tIckeho cHe a svého poHtického' 'f~l ~.ICIC o. dosazenI, neJ~kého poli
pravnickou oso./)ou, a poroto ne.!c.žeg mu, a .Jako voOlné sdru-žení, není 
Jménem takového sd'nUIžení' nelze r' v vYStOUPl't.1 ::e sp'oru jako strana. 
újmy .čle:,ů takového volného I~d'~u1i~~:lIh~y.aÍ1.'Pred so~~em: ~ vešker~ 
člen~yepredstavenstva tohoto poHti k'h aJI ~I Jeho ~ns~l!slU'lci, resp. 
VOZUJI zmateční stížn,ostíže hl . , . c e o vo.lneh.o sdruzem. Z lohodo
stavelllstva a organisova~í Př'Sal~1 .soukromí žalobci jako čl'enoOvé před-
d h' "t' , l' usmCI'... strany ma" . , . 

em aJI I veskeré záJ'my členů tako 'h . d ' .' JI pravo pred S.oUve o s' fu-zem. 
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zmateční stížnosti H'ejsou zilkl,adné. 
Hla,vní soul<romí žalobci podali žaLobu vl,astním ]menem z důvodu, 

že v periodickém časopÍ'su "P. H.« byly tvrzeny o s'l<upin,ě .... s~r",ny, 
jtJjlímiž org<lJnisova,nými členy a dokonce členy p'řed,sednictva jsou hlavní 
soukromí žalobci, tv,rzení' asku:tečno,sti, které jsou milžlivé a které by 
mohly vyd~ti h'l'aV'n,í' soukromé žalobce v opovrženf aneb snížiti je v obec-

né'ID mínění. Hlavní soukromí ža'lobci' oIlvoZUlji tedy své ,práV'o k žalobě z toho, 
'že 1)yla uražena s,l<upina .... strwny, j,ejími'ž organisovanými N'eny a 
členy předs,ednictva hlavnií sowkromí žallohci byli. 

pod']:e zjiMěn.í' IQ'dvo~aóho 'Soudu hlavmí slOu:krormí žalobci v době činu 
byJi organi,so'vanými, členy a čleuy předsednictva .... strany. 

lnkri1milnova:ný ,článek 'I1!eHvádtír hll(llvnÍ 'soulkro,mé 'žalobce ani jménem, 
"ni takovými mamen,ími na ně připadwjídmi, že by čtenáři bylo zlřejmo, 
která osoba pod u'v'edenými znaJmeními je míněna, ale vý,slo\Oně LVvlldí 

» .... srtran3, čeští ... isté« a lmenu1e X., Y. 
Nelze po,chyhov,ati, že útoky na 'sloU'pinU' osob mohou zavdati ;příbnl! 

a poskytno'UiIi prllvo ke stíh,ání úločnílka jak skupině 'samé, a to podle 
§ 5,odist I, čís. 3 z"'konač. 108/1933 Sb. z. a !n., lak i Iysilckým os.o
bám, kter,é jsou 'k oné skmpině v takovém poměru, že podlle ob-sahu 
a smyslu záva'd:ného projevu .o této ,skupině j,e tu třetím osobilm pozna
telný v,ěcný vztah onoho LVrážlxvého projevu o ,skupině k těmto lysic
kým osobám, pokud se týče, že projev o sloupině je konkretně ~puso
billý porušiti úSlldek společnos'tu i o osobní hodnotě těchto lysických 

Poněvadž je zjištěno', že hlavni; soukromí žalobci byli členy předsed-osob. . 

nictva .... strany, je možné, že útok na čest .... strany jal<o skupiny 
by mohl býti i útokem na česl hlavních 'Soukromých žalobell jako Nentl 

předsednictva této skllpiny. 
Ale v souzeném příipadě tomu tak není. 
Použité inkriminovaIn'é výrazy »dilskva~iliko'Vaná a zdiskreditovaná 

skupina .... s,trany«, »v to,též opovržení jako čeští ... isté«, a obs<lJh 
oelého člá,nku, pokU'd má pomatelný vztah k .... straně, jsou hezpo
chybně projevem neúcty ke skupině ... str<lJny a jejím členum. 

Doslov inl<rimi:no'valn.ého ,čl<Í:nkU': »pak-li' j>SOll jeljlí slova pronašena 
s l1rilbllnly, z niž hovoří lidé, jkbž dobčí přátelé n"mají daleko k Sázavě, 
Pardubidm a židenidm a j-i'll,J'm děii,štírn n<Í:sHi n<IJcionáln,ícb přep;<l!cŮ, 
netýká se strany, al,e jen Ulrčitých osob, ja!k správně dovozuje ,odvolací 
soud. Ani z 'OIbsahu celého čl,á;nku neplyne, ani nebylo prokázáno, a ani 
s'a:ma zIma teční st-ílžnost nedovozuj-e, že te'mito osoha1mi byli ·míněni 
hilHvnÍ souik:fOlmí' ža,lúbci. Rovněž ani z obsahu "ni ze sffi)'slu mllžlivých výrazů, všeobecně 
použitých o~kuipi'llě .... strany a če'ských ... iSltech,' n'eplyne tak úzké 
a omezené ozn<lJče.ní, z kterého by bylo čtenáh zjevno, proti komu z ly-
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skkych osob směřuje, zvláMě kd: ž . de ' . ' 
bez uvedení skutečnosti kle . bY ] k o. vseobeone pronesenou 

't'l . . ,ra y v ruhu průmě 'h ' 
pous e a I,ndwidualisaci uraženého. . ' myc etenáŤů 

Rovněž nelzec!ovoclHi že si b rb' I " 
mohlli by urážHvé vy' roky v' t hY lOt' za ovall! vedomi' toho, že 
žalobců. z a ova I na osoby hlavních S;Olllllllm,,~,"-

Nem ylil se proto od I ' 
když obžalované od ObŽ:~O~~ ~~~~b~;~;~z~vinílkvlytdykany věe:ny znl-atek 
byla podle § 36 odst I p.or nov 'I' ezza ana zm"teení sližnc)s , .".' , . zaml nuta. 

čis. 6082. 

K §, 50 ozákona čis. 218/1926 Sb. z. a n. 
Opravnený se dOvěděl . h . ~. skutečnostech, které Čin~ g!~ ~~el~ tr~~tné~o činu, n~byl-li v:~~:~~ 

C111U, nebo z účasti na něm N ,o oU . uvo e podezrelou z . 
zjištěna; to je úkolem trest~íh:n;iz~:~a, aby vina této osoby 

(Rozh, ze dne 21. nrosinlee 1937 Z ť ., , on I 1011/37.) 

Neljlvyšší soud jako, 'd ' , , soukromé žal,obkyně firm C clSOll zwsovacl zamlti zmateční, s·' ti,žrlost 
lb' I' 'y ,,10 rozsudku kra]' k'h d" 

o. zaovany A. podl'e § 259 Č. 2 t' "s ,e o sou u, JImž 
salhu do původského ,prá ' .. dl r§. r. zp~osten obzalaby pro přečin 

va po 'e 45 zaJk. Č. 218/1926 Sb. 

Z d ů vod ů: 

Odůvodniv zPfQIšfu~ící výrok zánikem o , 
aut. zák., vychází nalézací soud z toho o mllObmho ,p;áva, podle 
nejen o tTeistném čilnu ale též o pach t í :e, s~~kroma ~alobkyně v'e"o'el'a. 
kdy psal,a HQlspodářskému ,dru'ž~tv", ~ě~~t~; 0

0 zal?kv~neho A. již v ooné.······. 
26. března 1936 že však kd o 'd"' ' u ~ema u V' N. dopis ze 2 o ' ,yz neJ nve podaním d ol' 

. cervence 1936 učinila trestní ' , ' os ym na soud dne 
po delším vyhledává:ní te rve ,oznamenl proti neznáJmym pachatelům 
(a dalších činitelIŮ družstta) dne .1 2

:, ledna 1937 lOaJV'rhla stíhání A' 
ze dne 26. březn" 1936, Íše P;~I ~~e~ln podl-e § 45 aut. zák. V dopis~ 
haJbe festgestellt, dass Si~ ~iCh d~j:~~ f;~~a tmíně,nému d,užstvu: »Ieh 
A.ulnahmen der KaJrtoffelipflanzunge d H n erlreter He,rrn A., meiue 
dllese fUr ihre Reklamezwecke ben;tze~~« errn R. verschafft haben ul1d 

o Upl~~ujíe~ůvody zm"lečnos!i Č, 5 9 h " , 
tecU! sÍlznost ze obswh to.h'ot d .. ' ) § 281 tr. r., naml,ta: zma-

k 
'o' ' o OpISU neopodstato . 'o 

rome zalobkynj JOiž v on' .d b O bl' '. nUle zaV'er že sou-
,'h ' . e o' e y'0 zn.amo že s Ad'· , 

me o zasahUl do jejich původsk' h ' . " e . IOpustll vedo-
zuje, že lep rve za připravnéh ,Xc ;pravo k onem !otogra!iim, a dovo~ 

o nzelOl vzeslo podle'ZrenÍ z t,e'stného činu 

_ Os. 6083 - 547 

proti obžalovanému" že však sou!<romá žalobkyně nabyl-a v tomto směru 
určité vědomosti teprve tim, že při domovní prohltdce dne 26. ledna 

.1(137 byl u' dlcu~stva ""alezen dopi,s obžalovaného z 21. října 1935, kde 
obžalovany piše družstvu, alby připojené fotogra!ile dalo' rozmn.ožiti, 
jakOŽ i obsahem dalších dvou dlOlpi,su, které drU'žstvo předloŽÍll1O podá
nim ze dne 27. ledna 193,7. Po této s>ránce vytýká stížnost zprošťují
dmu výroku jednak form<Í'lní vad,unsl podl'e Č. 5 § 281 tr. ř., a to ne-
úplnost, vnitřni rozpor a ro,z-por sespi'sy, jedlnak uplatňuje právn,í omyl 
nalézadho soudu v otázce, zda jsou 'Iu okolnosti vyl'llčujicí stihatelnost 
souzel1!éhO skutku (č. 9 b) § 281 Ir. ř.). Než stižno,sti nelze přiznati 
úspěch, při čemž z roz:boru právních námi'tek vyplyne bezvyznamnost 
oiko1no

stÍ
, jkhž se týlkají formáln'í vylky zmate'oní stíŽJ1o,sti. 

K tomu, aby prá:vem bylo lze říci, že se osob;> oprávněná k podání 
soulklroméobžallOby dovědělw .o pachateli trestného činu, se nev'yžaduje, 
wby vina osoby, která přkhirzí v úvahu jako paohatel, byla Již na jisto 
po,stavena. To je právě úkOllem trest,ního řízení" jež k návrhu op.ráV'uěné 
osoby má býti zahájeno. Naopa:k stačí, nabyl"H oprávněny vědomosti 
.o takový'ch 'slkuteonostech, pro něž se dotčená osoba jeví býti důvodně 
podezřelou' z treslného činUl nebo, z účastí na něm. Uváži>-li se pak, že 
soukromá ža,lobkyně ve svém dopilslu ze dn,e 26. března 1936 uvádí, že 
zji,st;I", že si dmžstvo s v Y m z á s t Ul P ,e e m A. opatřilo fotografické 
snímky bramborových keřů R. v S., poNz,ené majitelem žalující firmy, 
a že těch:to sn,ímlků neoprávněně poulži:lo, ke svým reklamním účelům 
(re'produkci a uveřejněním v re,klamním letáku), - je .přilsvěd6ti nl'!
lézacimusoudu, že již tyto okolnosti' zřetelné poukazovallY k tQlmu, že 
s'e A. jako zástupce družstva zúč'alstnH trestného čin:uJ spa'třova1ného 
v neoprávněném použiU totografH, k nlÍmž soukromé žalobkyni 'P'řÍlsluší 
původské práv Ol, a že ji,ž slkurkový děj, i'enž b)"1 soukromé žalobkyni 
znám vclobě odeslání' onoho clopi'su" stači,1 k tomu, ltby soukromá ža
lobkyně mohla navrhnouti tre,stní ,sŤ'ÍhánÍ A. Byl.o proto zmateční stíž-

'nost jalko n,eodlůvod~bnou zwmítnouti:. 

čís. 6083. 

Trestneprávna zodpovednosť majitel'a kamenolomu za smrt' robot
níkov (§ 290 tr. zák,)., nastavšiu z tej príčiny, že dal v kamenolomu 
zahájíť práce bez toho, že by učinil bezpečnostné a zdravotné 
opatrenia podl'a ustanovení zákona čís. 259/1924 Sb. z. a n. a nar. 

čís. 116/1925 Sb. z. a n. 

(Rozh. zo dúa 21. decemhra 1937, Zrn lil 496/37.) 

Na j v y Š š í s ú d v f.re,stnej veci proti A., obžalovanému z pre
činu § 290. tr. z. atď., vyhovel zmalo,čn'ým sfažnostiam poškodených 
manželiÍek M. a N., upl'atneným z dovodu zmato·čnosti PQld;]'a § 385, 

35' 
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č. i a) tr. p., zmši,l rozsu'Clok oclvol"ei h . 
lačnosti' vo výroku klorým hoř ob' I' ,e ~ sudu z tohoto clovo'Clu 
spácha,ný na škod.u' MaN' a Izwbo;wlny spr,ostený obža,IOby 'pre 

, • 'J uznal Ů' Iza 'ovanréh A . , 
nym, .pre6nom usmrlenia človeka z clb I t. o . vmnym dvo ' ' 
sp' hlt' "ne a'DoS I pod!'a § 290 t ' ae a, ym, že v dobe od 3 do 22 " " ' " ' r. z., , 
"P.« 'DtvorH kamenolom a z';mes'! .. alu.gu~ta 1935 u 'obce, V. na 
t h b nava v nom MaN ok 
mc r.o otnlkov, a to, bez o.dlbomého' v.ed , .' ~, ., re~, 

n.edb-ah stupňovitého doby' vand, k' ' ~llIa, takzer:',ernova", ' , 
kde sa tMo \"m " ' a '. amen,a, ska,lu neodkryval'i, a v ' , 
22., wug\.ústa 193;I:p,,!ct~~l<súpvay,vS,akl,,' w 'n"4S1eclkom,' tje, Mo ne, dbstalkov 
" , y aSI metrov zem k I 
juclch robo,lnikov a zasypa1a zcela MaN I k' , a ,s a"a na . , 
zasypania a utnpeného t ': , . ,., a ze tIto nasledkom 

opatrnosťou V dvoch p~i';a~o~~!f:';~:~i~;~n~~~~ťz~~~~~atedY svojou 

Z dovodov: 

IOČ:.;r~~a:~~~~~'~kUd~dv~lacj,e~?, súd", uplaot'Oiilly poš,l<odené M. a N 
, : z ,ovo, 'li zmatočnosH podl!'a § 3'85 ds 1 ,) t . . 

,,. Padla zl!stenra ni'žších ,súdínv 'Ob V
, '10 \ I' :,' ,'o" a r. p. 

z!lado's!' o povo].eni'e na otvo.renie k!a, vany p'odal dna 3, <lugu'sta 1 
mal eštela!kéto úraclné povo.leni,e. meOiolomu, ale v dobe nehody 

. V l'O'me prevwdza.l'Y 'sa práce ,na dvoch ,', ' 
mleste plOd!'a p,re,dp' ,isov t j' s'l "t mlestach, a to na 1"I,dllllOfIL 

I . ' ',.., llIpnovl e sa kameň I' I d 
a e na ml'este, .kJde sw s'tala nehoda " ama '0 v~chl1 
kolmá 'Mena asi 4 m vysoká' l' bkJlo s" n!epracova,lo, tam 
od-stráJOieny' vrch t J' z' ' ak,S! I m aj podkopaná, ktorá n'emal'a 

I "J," em na s, a'e sa nachodi,aou. 
Odivolacl sud vzal za zislenú obha' lb' , 

pre~d nehodou zakázal v mieslach kd~osn ~bzal'~van0ho, ze a'Si 
mena, I'ebo sám vilde! ž'e toto m'I"st . a bnehod<lstala, dobývaníe ka-

I v .' ' "e ' o l'e ne' ezpe-óné. 
Nebolo vsak zl,stené, že to zak"zal a' , , . 

staralo. to aJby teln'to o to t ',_ j ntl,bohemu N., alebo .že sa ,po-, 
J' • I I Im, o za'Klalze vedeL 

POI~1l a toho I'stého zi,slenia podnikate!'o ' .. 
ba:! ohzalov,a1ný. ' mJ tedy ma'Pte!l'om žilVífl'osti 

Tým, že obžalovaný po.dra Sl ll' , 
dlQ,vo!i,! im dohy'vat' 'ka, ' ,nU'vy, ·Sn skll,senÝ,mil robotnílkmi LaM 
. 'men a pnbrať aJj d' I" h . " 
jeho wdpovednosť za nebezpet t , ' a Sl~ I robotni'kov, neprešla 
robotnikov. Neholu ústené ž ' , e~.s VD' p~ace v leho podnik", na lýehlo 
d!Ielovedúcim a že ho po ' 'Ie dob-zalovan,y IU,lstanovl'l' vo-I'aklorého z nich 
k 'h' , "I ven 'Oz.orO'll nad cel{,)fl~ "d' I. " 

. ?vye zl,slenl plyn;e, že MI'O tu -o b ' . ,P" po nIkom. Zo s:kut-
jUC11 'v dobývan:i kameňa, In.áč obža~o;·~~j~,U ,smill;'''' o prácu spoč{va
<lSI 2 razy za týždeň a v}"d"val '[k ,y ,Iym, ze dozeral na práou 
'" Pocl!'a § 102, odsl. 1 zwk, Č. z2

a
59

azy
" preJ'WlI, že p~dOiik vediesám, 

Zl"vno,sŤl pO'linný na s voj e ú I r :i 924 Sb: z. a n. J'e bždý majiteP 
Irenta a zrilaidiť a UldlržQ;vať všetk :, kl UČlmf všelky zdravolné opa
covný<ch miestnostiach stroj"~Ch y In<l Sle zanadenia, obzvlášle pri pra- . 

, 'a pracovnom náčiní klo'ry'ch . , 'pn pre-
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vodzovaní jeho živnosti hl'ad'Íae na jej povahu al'ebo s!posob prevodzo
vacej miestnosti j€ treba na ochranu života a zdravia ,pomooných pra
covníl<ov. 

§ 2, odst. 1 ·nariadeni·a č. 116/1925 Sb. z. a n, nariaďuje, že v ka
menO'lomlOch, h'lini!Stkách, pieslko~ňách a š~rkovňách mUis,í· sa p ,r v, nežli 
sa z,"počne hmota dobývať, od,strániť odkrývka alko aj zvetral<é alebo 
,neupotrebHel',né látky uilo,žené na materiále, ktorý sa má ťažiť. 

Podil'a § 1 9 toho i,stého nariaJclenia mUisia byť nebezpečné miesta 
vlomOClh a jamách ulza"rené a na vhodných miestach oznwčené výstraž
nými talbu'lkami. 

Obžalovaný boll tým viac povilOlU'ý postarať sa o .splinenie tohoto 
predpisu., keďž'e nile j-e ziistené, že zákaz .pnke na nebezp,eČinom 'mieste 
dal všelkým robolni'l<om. 

Pod.!'a týchto zá'l<olU'llých ustanoveni hol nbžalovaný povinný na svoj 
n~klad d'ať oclstrimiť odl<rývl<u, a to prv nežli vobecsa začalo s -clobý
vwnílm KJa!meňa. 

Na !e'Ilo povinnos,ti Ill,emo,hla by n,i,č zmeniť tá okolnosť, čj, obžalio
vaný p r; -cl o lb Ý van í: kameňa ma'! alebo nemal s'P0so,bilého d'ozo.rou. 
Avšak pod!'a s'l<utkového zi'stenia ohžwlovaný pri dIObjvani kameňa ta
kéhodb,zorCU' "emal. 

Ked' obža,lo,vanýspozo.roval, že miesto, kde sa nehoda stala, je ne
bezpe'Óné, maill v silTIy,sl!e horeuwedenébo ulsta:no.veni!a povinuo.sť dať toto 
mie<sto uzavreť a označiť nebezpečíe mies!a aj' výstražnými tabulkami. 

Nemaže 'I tom10 smere spwstiť zodipovedt1O'sti 'Zi,stený zákaz práce 
na tomto mi'e,ste, keď obžalovaln,ý so zdoraznenim dovodiu zákaw ne~ 
unJbil ~ takéopa'trenie, aby záka'w bolů aj vyho'ven-é a n~bezp'ečie, 
nie-l'i odS'káJnené, tak aspoň V' medúach lllo'žností na naJ'menšiiU mieru 
obmed~ené. 

Obžalovan,ý nedbal t<jay opatrnosti 'lyžadovan.ej nielen odi každého., 
kto je v podohnej situácii, alie aj u!oženej mu zvl'áštnymi, preňho plat
nými pr'edpi'smi a tedy kOlUal nedbale. 

Skala sa sosula na mi'este, ,klde odkryvl<a nelhola oclstránená a kde 
skwl" bola podkopaná, sosutou slkal',Q'lI boli' zasiahnutí dva1a wbotnki, 
ktort ná'sledikiom tohoto zaSii1aihruuHa: íihne,ď zomrelli-. 

Ked' by tedy obžalovan,ý hýval' 'pod!:a obvyklej opa,trnosti a daných 
predpisov pokraJčova!, dal odhývl<u odlstr"n.i.ť a nebezpečné miesto 
ohriLd,i,f, n'ebývala by sa jednwk odkrývika so'sUlla, j-ednak nebývali by 
mohli na ohradenom mies!e robotnlÍCi praeovať a byť zasiahnu!i sosu
tjm materiMom. 

Vjskdok, t j, sm!ť M. a N., je tedy v pričiunej súvislosti s nedba
losťouobžalov'anéh-o, To, že azcla pošl<odlooýspoluzavinH nehodlu, ne
vyllUlču1e vinu obžalovaného, 

Za'd:ržwnie nati"1ičšej opatm'o,sti so strany podnikatei1'a ho'lo tým viac 
v tomto pripade potmbné, keďže podil'asmluvy robotnici pracovali za 
úkolovú mz·du a obžalovaný mohol predvidať, žesa v takom prípade 

;,.;i:;1 
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bU~'Ú snažit' predavšetk',m 
ohl adu na ne.bevp 'č' Y .o t?! wby vydobyl; ča naj viac 

Mýlil sa preta ~~J~.~, IC'~ ,nvaí a zdmvíe. 
~elmožno ,označiť za nedb~'1~UQ] ~~ď dov??il, že kona1nie 

0.,10. preto treba v tl' a )1m z""!!noI,1 vytýkaný 
hodmit' pad!'a zákona.o

m 
o smere zmatočnej sťaž,nasti 

čís. 6084. 

Obžaloba pre zločin d ' 
huje v sebe i obžalobu prPGe prveč°?neho. ú,padku PGdI'a § 414 tr ~~,_ 

Itl zavllle1te'h ' . """'-. 
° upadku podl'a § 416 

(Rozh. zo dňa 21 d tr. 
., .' 'ecembra 1937, Zm IV 263/37. 

Na]'v '" yssl súd v tret· . 
zo z,loÓ!nu pod!'a § 414 • 1 s ne] veCI proti A. a spo,1. o Dl,'"lovam",,,,' 
por 'IlJO • ,c" 3 aJ 4 tf z atd' " ' I " v. z povmno,gti úradne' , .. ď, " na zwklad'e § 35 
v ?dslUdZ!u~úce~ časti vzťah', J~rusII razs~dky oboch nižších 
ske'l1;'ll SÚdu., "by v ,.azsalh~u~;~.s". na ahzwlavaného A. a uloži,1 
točnu sť"žnosť poukázal na toto"remha Zd'lloV'u jednal a mzhodoJ;. 

, 'Oz -o InuŤl'e. ' 

D" , Z d-6vodov' 
o~Q,d zmatočnasti podl'a § 384' ' 

~;:~kuz~::IC~:~Ý súd uznal abžMava~éCha I ~i,n~~y" p. uplatňuje 
Y" , I I avaneha aj podll'a' § 416 ' m v pre-čJ.ne Z<LVlne""éhIO 
c!:n o~žalloba vznesená n'ehnl,a. ' , ,č. 1 tr. z., aČka:]'ve'k 

Nwml'etk,u t' t Y u o povawje 'l1ajv'" , 
, Na obžalovaného A bola ' YSSI, sud za neOdlovod"enú. 
upadku podl'a § 414 č' I 3 podana obžaloba pre zločin 
valného vi' 'v" a 4 tr. z. Súd . . 
Sa d nnym v precine podll'a § 416 • 2 prve] stohce uznal obžalo 

v o Ivola,nl dlomwh I . ,c. a 3 Ir z a " Y -

podl!'a obžalob ~b' a uznan"a kvalifikácie zločil1' 'd verel'ny zalobca 
tr II . y, zal oba pre zločin d ,u po vodneho úpadl<u 
n~t~iv~ ~~~uJe§§v selbe i obža,lobu pre ~~eč~,~d~:ho o(,padh POd"'a § 414 
len razne y" 414 a 416 tr. z. netV'oria sa vlnon~ho upa-ctku a j ed-

p:elo ti,eto Sj~~~~~~~~k~o~t~~~ m~~o tieto trest:sii~~es;~~~t~: činy! a!~ 
SUbehu, <Lle tVOrÍa sku~ovú yp cclIntnOSh,spOIll' v re,álll]om allebo' i~ ~!I,e 'u 

Vrchny' 'd . o' s a,tu JedIného č" ea',nom 
k"!' Y Su nevynlesol tedy r d mu. 

I,a obza'lovaného od-súdi] ozsu ok bez zákonitej obžalob 
pre prečm podl!'a § 416 Y 1 y, po-

,c. tr. z. 

Čís. 6085, 

Obžalovany' kto " , 
k'h' ,ry Je zaroveň Ia t 
~ o casopisu a ktorý bol dto. ~ s nikom a vydavatel'om eri . 

sudu, móže uplatniť oprav:é pr:lrj~~~yVYh~ásenl' í ~<;Lsudku Od:ola:~; 
prtS ucnaJuce mu podl'a § 12, 
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odst. 3 zák. čís. 124/1924 Sb. z. a n. (v novom znení), len v trojdňovej 
lebOte počitajúc od vyhlásenia rozsudku, nie teprv od OOby, kedy mu bol 
ako vlastníkovi a vydavaterovi rozsudok mručený. 

(Rozh. :ua dňa 22. decembn> 1937, Zm I\[ 590/37.) 

N a j v y Š š í oS, ú d v !reslnej ved proti A. a spol. pre preč,n pa
mluvy zmatočné sťwvností obža,)ovaný,ch A. a B. čí-astočne odlmietol a 
čiastoČne zwmietol; prevedenie zmatočných sťaž-nO'stí podané dna 30. júla 
1937 odmi'etol. 

Z d6vodav: 

Proti fQo2)s!lldku adV'olacieho, súdu podal zvolený obh<ÍJj'ca obooh obža
lovaných zmatočrrú st'a,žno,sť z di6vodlu ~matoč'nosti pad!'a § 384, č. 5, 
6 a 9 tr. p. zrejme len m<lnom obžallov<lJných. 

Zvollený obháJca úw,bl o doručenl;e rozsudkll do vlastnýeh rúk. Roz
sudok o,dvolacieha 's!Údu bnl' obhájcovi doručený dňa 24. júna 1937. 
Obžalovwní' všaik ešle pred týmpodaním odovzd-"ným na poštu dňa 
21. mája 1937 previedh zmatočné sťaž,nosti z clovodav' zmatoono'sti pod:!'a 
§385, č. 1 a), c), Č. 2 a 3 tr. p. 

Na to bolo narbdené clomčenie rozsudku vl-aslníkovia vy-daV'atel'o,vi 
časopisu »N. H.« v T. VI'as!nikom a' vydwv:ate!'om časopi:su, jaJko jie 
z obsahu jebo patrné, je obžalovan'ý A, Domčeniie ro~sudku A. jako 
vlastnilmvi <L vydavat~1'o,vi, sa' stalo clňa 23,. júl" 1937. Na to podwnún 
odovzdaným na poštu clila 30. júla 1937 podali, obžalovaný A. jako ma
jitel' a zodpo,vedný redaktor zmieneného časopisU! a obžalovaný B. ďwlšie 
prevedente zmirlo,oThej sťažno'sti. 

Toto ďalši'e ,prevedeni:e z,matoónej S'ťa.žlillo\s~i je uej1me O\pozd:ené. 
Podil'a § 12, odst. 3 z,áJk. č. 124/1924 Sb. z. a n. (v zn-en,í vyhl'ášky 

č. 145/1933 Sb. z. a, oll.) može vl'astník a vydavatel' periodil~kého časo
pi,su podať oprawné pwstrí:e'ctky proti fOizsudlku, keď mUl bolo uložené 
mčenie podi!'a § 10 cit. zák., len v lebote p-Ilatnej pre obžalovalného. Oba 
obža,!ovanÍ boli na odvohcom hlavnom pojednáv"ní konanom dňa 15. 
mája 1937 pritoml1'Í a mzsudok bol v ieh :príto'ffinosli vyhlásený. Mal 
tedy obža.llovaný A. uplatn:iť "ko majitel' zmieneného č"sopislI proh mz
sudku od,vOllací-eho s,údu zmato'čnú sťažmosť len v lehote troch dní počí
tanej od vy-Másenia rozsudku, Tebo -s"m hol' osohne prítomný pri vy
hláse'llí rozsud,kll. 

Pokia;I' inak v l\!vedenam podaní zo d-ňa 30. ;júla 1937 previÍJdzajú 
sfiažovatdfa z'mlato,čné sťažnosti Uež alku -ohžalovaní, sú aj v- tom sm1ere 
pre'ledenia zmatoon:ýchs-ťažnostíl opmct.ené. Obžalovaní pre seba :doru
čeníe rozsudku nežiadaM a ieh ,sipoloónému zvolenému obhwjcovi bol 
r02sudok doru'Čenýďňa 24. júna 1937, mohli preto obžalo'v<Vllí zmatočné 
sťa,žnosti prevíesť len v lehote od doručenia rozsudku obhájcovi. Tnto 
ďalš.ie preve'de-nie w dňa 30. júla 1937 sla,lo sa zrejme po uplynwU uV'e
denej lehoty. 

'. I, 

~ , 
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čis.6086. 

jednacie číslo nie J'e podstatn 0' • , ' K otl nale "rosť b u skutkovej podstate preč' , ZlOU verejnej Jistiny 
a y z vysvedčenia nepravého o~u :odla .§ 411 tr. zák. sa ' sa u vznikla niekomu právna . 

(Rozl:> zo d' IIJma .. 
. na 22. decembra 1937 Z . ' m III 604/37.) 

Najvyšší súd t . pod!'a § 391 Ir . V. restnle] veci proti A ob' I . 
vodu z ('t č . ~., zma:točnú sfažnosť ohv 

{ z~ ova,n,emu zo, , 
•. . ma o ~oslI podl!'a § 385" za ovaneho Ul IP 'Ialll'ne,"" 
clastocne za . t I' CIS. 1 a) tr č' 'z 
to, 'Č, nosti POd~~e §1;l~;~nnlúsbtí, Ú'radnej ,zfU'šH 'nf"z,á~~:~~a~eo' d" 
poki,aJ' č' b' ,'.' ) tr. p fO' dk ' vo u kv .. lIn o zallov'aného b'Ol! kvann, . . ZSUI ' Y oboch· nižších 
a' ahfllkova,J ziistený čin ak "'Č': 'Ovany alko zločin podl]'a § 391 t o pre, ln podTa § 411 t r. r. z. 

Z d6vodov: 

Z d,o\Codu zma!očnosti ' n~mleta, že zistené '1<0 . podl a § 385, čís. 1 a) tr 
601U, lebo ],j'stina "j'e .name nlev-ťče:páva &kutkovú I od, p. 'S,fažllV;,t, 
za IIVstin'll verejnú • Je op~trena Čl'slom, takže sa p s:~tu 
platnú listinu. Z~,;t~~n:' o~z!"lo'J'aný nebol vedomý ~~,:~zs~ nnlv. ''',,,.o' 

OdvoLací súd' ústili' • s a~,:osf Je bezzákladná. ' avu1e 
bez toho že b b ,ze o zalovaiU'ý vydal b 
s nepra"'d,j,vým YobS~h podpis notá.ra .falšo'J'al, vy~:e~~~pi,SU notára, 
a ~pat'l b om, vysvedceme t t k me ne,m<~iletn("íf 
• VI' fl o' eenou pečal'ou d I o o a o starosta ob D'Orl'lni",1 
jetl<o t ' " vy a tedy k b ce ' I 

P v~~ s .ave vY'svedčeni'e nepmvélm ao~ ~ ecný predstavený o 
. o a tychlo skutočn'ostí I< ,,' • 5a u. ~ovu fod'~tatu zločinu pod!'a §n~~'le obza.lova.ného nezakladá síce 

~:~~~~'je zt~k~~~,í~~~!k~~úlodstatu p;!Či~'~ ;~dIPao~!'~I~vl!štneho ~:;~o. ]edn'acie 6sl'O ~i,e je "~!ct~se~t~n~e je.llr:'stný, lebo Nstin~ z,', B(~zw>od 
a. "J llllak pova' f u na ez!fosfou tak'( I obce ted zova za l,isti[]Ui verejJ]ú lb' eJ o i,stiroy , 

ktoní činT l~e~ej~Ý'm ~radn"'kom v obore j~hZ pOoJe :ysta.vená sta~ostom 
0Jem, ze !dle o rimllllle ' SOl nosil v takej forme 

leb~~~ečne bezpodstatná je ~,námiel~yst.a\Cenu verejlll'Ú listinu. ' 
",u skutkoveJ p d tal a, ze Illlkto neutr I . 

aby z vysvedčenia, o s . e preči,OIU' podlfa § 411 t pe pravnu 

12"ýli1 sa pr~to Odvo~,=~!~:~hok~b,sahU vzn~'kkl :roieko~~ ~rt:lllia' 
C,"1 a ne'splOsobi'l vY'týkan" .d v klona,Dl obzalovaného Z hareuv d' . Y zmatak podl!'a § 385 čl) >~tl"Z nal trestný 

b
• e me'ho vsa:k pJ"n' • ,. a p o zalovaného s at ' I J' le, ze sa ni,žšie súd ! .. .. 

]'(,bo za skUllkOp'hrovaly sl<utkovú podsta.tu zloč'y nyllly, ked' v konaní 
obžal,ovalný ako'J'~b~O~y~a~~ ,odvolacím sMom ;~~e~~~~a. § 39~ tr. z, arosta vyda,1 O> majetk ' je z'reJ!mé, že ovom stave R. vysved-
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čen'ie nepravého obsahu, ale bez toho, že by bol podpis notára padelal, 
ktorý čin zakTadá _ ako hore bollo už vylotíťlflé - 'podl'a zvlištneho 
U'stanovenia zákona sl<utkovú podstatu prečinu podlYa § 411 tr. z. 

Nižši,e súdy tým, že čin obžalovanlého podl-ladl,ly pod usta·novenie 
§ 391 tr. z., za'Vinily zrna tok uveclenlý v § 385, Č. 1 b) tr. p., na' ktorý 
muse!mrjvyšší 'súd bl'adeť z povinnosti úradJnej podlYa pos!. odlst. § 385 
tr, p., I,ebo záklon bol 'porušenJý v nelprospech obžalov"n.ého. PosbUlpoval 
preto najvyššf "úd podYa § .33, odst. 1 por. n'Ov., rozsudky obooh nižších 
súd<J>V zruši'l, a' čin obžalovaného 'I<valli!ikoval ako prečin poď!'a § 411 tr. z., 

čís. 6087. 

Ak bolo na základe vzájontného ujednania vinnlkov dieťa neman
želskej matky, ktorá ho skutočne porodila, zapísané do matriky ooro
dených ako dieťa inej ženy, bol v smysle § 254 tr. zák, zmenený pOvod 
a tým aj, rodinný stav dieťaťa a spoločnú činnosť vinnlkOV treba kvali
Ilkovaf akO spolupachatel'stvo podl'a § 70 tr. zák.; je nerozhodné, že, sa 
zúčastnené ženy samy nedostavily k matrikámvi ciel'om zap/sam

a 
ne-

pravdivéhO údaja do matriky narodených. 
ldeálny súbeh tohoto trestnéhO činu s prečinom podl'a § 400, odst. 1 

tr. zák. (Rozh. zO dňa 22. ciecemibra 1937, Zrn IV 607/37.) 

Na j v y Š š I s úd v trestn.ej ved proti A. a spol. pre zločin proti 
rod'innétl1lUi ,stavu diefaťa zmatočné sťažnosh obž<ilovaných A., B. a C. 

či,a'sto,one odmiletol, či'asrto:čne za:m1i'etol. 

Z d6vod'Ov: 

U!platňu~Úc dil>vod zmatočnosti< pod,]'a § 385, CIS. I a) tr. p., v pod
state n~mi'etaiú ohža'l'ovaní, že boli ,mylne urznaJní vinnými zločinom proti 
rodinménw stavu dieťať3! podl!'a § 254 Ir. z., I'elbo' 'ku sku,tkovej podstate 
tohoto, zloči'nu vraj sa vyžaduje, "by úmY'sdnou činn>o.sťou I"achatel'a 
d,ostalo dieťa narociené mimo platného man,želstva stav manžeJ.ský, .lebů 
nieb naroďené z manželstva char<ikter ,nemanželsky. To s,a však v sú
denom prípaJcle ,nestalo, llelbo svojim č\nom \Craj nezmen,j.],j a nem~H ani 
v úmysle zmenif neman!žellskýstav ,Olidaťa, o ktoré tu ide, a ktoré sa 

skutočne narodi1l1o m!i:mo ,manželstva. 

Zrillitoooé sfažno.sti sú bezziI:kladné. Zločinu podYa § 254 tr. z. sa dopusti, kto - ol<rem iných pr\padov 
v zákone mred.ených - a kým k o I' vek ,s.posoibom zba"í di/da j.eho 
rodinného stavu, alieho mu' zmení jeho rodinný s:tav, tedy nielen takým 

sp.osobom , ako to m"jú na my-sli sťažovatelia. 
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Tým vš k· . • . a , ze d,,,eťa bol . zalovaných ." . o na zaklade vzáj . ~el'sk.é di,eťaZ:'::I~e d~. mcatriiky naroclených ~.:;~hp~dod~ovorenia 
zeli Iv • vanel· namlesto B k' a\O e ako n·eru","' 
ťať~ a skuto~ne porodilla, hol. povod i' d' tor~ toto diefa mimo ve.me zmen-ene. a e y aj rodinné .posta .' 

Zm'atoonou sfažnnsť pild~jú ohža,lova,.,é B. aO~ U1~kl'!nenOU pod!'~ § 385, čis. 1 b 
nost bo]'a kvallifiiko.vaná ak'o ozS~dOk vroh-roeho súdu preto 1"tr; 'h' 
vraJ aj v pilde t,reslnosti :.,spo 'u,~~chate]'stvo pod]'a § 7Ó t 10 
V smysle § 69 čis 2 t. cmu maze u n:ich ísf Iren r. z., , . r. z. ' o- pomoc'n 

Zmato·čným sfažno.stimn ani v tomt . ' 
Obžalované ešte 'p' cl . . ,. ° bode ne!'ze pri,mať ,. 

do matúk re ' zaIP1'Sa!TI111ill. nepra'vď! ' h ' .V.I~e.r·Iie." 
sa vz" y a po prehlásenj, obžalo'vane' C ,'~yC : 1I,dajo'v ° roďe rl"j", >1'0'_ 
'. aJomn,e dohovO'ril'y 's 0'11 .' J ., .ze d!'e!a vezme si za· . qleťa d'aJú zapísať do m f.k Ul s pnrodze!]ym otcom diefaf s""0J:, 

zalovanelj C a fl y naroden'ýoh <lk' a, s A. ze 
ted .' namiestoohžalovanej B' N' .0 -neman'želské dIef;' ob-
. y so s!Uhlasom menovan' h . asledikom toho,Io u" ed . ď ~r~d; kde na zilkla;de nepra~~iv" c.;a. c!o:stavi,l O'bža:]ovJlný A. Jna nama 
locneho dohovore-nia bol d' ,y . u~aJov, ,prec!nesených v sl dleťa obžJllovaneJ' C' o ,Ieta zap,'sané ,clo matriky' ako mys,: spo-Z . . nemanzel'ské 

meneme rodinnéh . . pisO'm n ' " . I o posta!V'enrla dfeťať b 1 spoloČ'Hlé~t~a:~~:~i,::~ut~:;I~,st~.dk'O matriky ~<>r~d~e~~K ~s~~:t~Ďne~ek' zá-
llIUtCltOr OVail11lla ohžarlnvarn' 'j , a zaJ lade 

Z toho plyni,e. b" yc 1. 
spósobi>!i: k to' .' ' 2,e o zallOv1>m (tedy a" :Il. a . točnosf o ,.mu, abyelo ver"J'n.ej knihy b~la . C.l. umyselne 'spolu-
v sebe i, p'IP;~:~om pomere diefaťa. TátOSIP~~:~~~~na.nepravdivá sku
v di6s,J,edilw tah znaky tre~tného činu pOd,l'a § 4~0 'a dcmlnosf zahrnuje 
podl'a § 254 Ir O J~ v IldeJllnom ,Sollb·ehll' podl'a § 95

0
t .s·l. 1. tr. z., ktorý 

považovať . :', z. ,takolffito pripade vš'JJk tr 'b' • r; z. so zločinom 
že obžalov~~éCIBnnQJst pJlcha'tel'skú. Nemeni pr:to

a 
kat zde spoluposobenie 

. . ' . a C. samé s. . d . na omto anl ~kol ť 
ZJlptSanI.a nepra d' . h . a .ne oslavIly na not· . k .... nos, uskutočneny" b v .whYc • úd'ajo'v do mMrÍiky nam~' , ~rhs' y ~rad del'oll ez I,C pntomnosti. ,eon-yc a ze zápi,s bol 

NemýJ.i,ly sa tedy súd ".' ked' obža.lovJln:Ú BaC y mZIS!{)h s,tolíc " nez,avini'ly vyt{"~ . 
§ 70 tr. z. .. u,zrl!a!'y vi,nn}\mi ako I J~any zmálok spo I1pachate!'ky v smysl'~ 

čís. 6088. 

Pro otázku zda . e h. • podle § 25 ' j 'u druha z obou podm' 
deží užit ,odst. 5, ,věta prvá, zákona o t. m~k, za kterých má býti 

čin, sPác~a~;t~~:: první hlavy zákiona ~~~~l:a s~:;;~n~~h;í nad mlá-
m po dokonaném osmnáct. . ajlCl se trestný em jeho voce, rozhoduje 
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d é t k a trestu na čin ten stanoveného, nikoliv okolnost, zda trest ten 
je či neni těž š í, nežli trest zavření, stanovený § 8 uvedeného zákona 

na čin spáchaný před dokonaným osmnáCtým rokent. 

(Rozh. ze dne 23. prosince 1937, Zrn I 548/37.) 

N e j' v Y š. š i, s o u d j<lko soud zrušovací vyhoyěl zmateční stížnosti 
státnÍlho ZJlstupitel,ství do roz'sudku krajského soudu, jímž byl,a obžalo
vaná u:mil'na V'ÍiHnou provini'ním kriudeže podll'e §§ 171, 173, 176 II c) 
tr. z. a § 3 zák. Č. 48/1931 Sb. z. a "'. OJ přestu,pkemkrlldeže podle 
§ 460 tr. zák., Z".ušÍ,1 napadený rozsudek ve výroku, že obžalovaná s,pá
.ch.a!a skutkem, uvedeným ve výwlw fQ'zsudkovém pod 2. - krádeže 
zboží v době od 7. května dia prosin,ce 1935 -, přestupek kr"ď.eže podle 
§ 460 tr. z., jak>o zmatečn,ý, a v dúsledku toho zruš;1 i výrok o trestu, 
o zuMě práva volebního a o podmíněnosti odsouzení, a uznal oibž")o· 
vanou v tomto bodě vinnou .proviněnim krádeže podJ.e § 460 tr. z. a § 3 

zak. č. 48/1i931 Sb. z. a n. 

Zmatečnlí stižnost státniho zastu,pite\'ství uplatřruje důvody zmateč
n"sti. podle § 281, Č. 10 a 11 tr. ř. 

Nal,ézací SOUlď ulZ!nal obhclovanou vinnou, že odňala v Š. pro svůj 
užitek z držení a bez přivol,eln'í R., Ul. něhO'ž byl:a zaměstnilna "pnou jako učedln,ice a p<lk j1>ko provad:ačka, cizí věd movité, a to' \.od r,o'ku 1935 
do 7. května 1936 různé zboží a hotovosti v hodnotě 12.000-15.000 Kč 
a 2. oc1 7. května 1936, I. j. po dosažení 18. roku věku svého, do pT'O
since 1936 růzrré ~boží hoclnoty 500 Kč nepřevyšujíd, a že s,e dopustila 
skutkem ,pod 1. uveden'ý'lll provinén'i krMde podle § 3 zák. ze dne 
1 \. března 1931, Č. 48 Sb. z. a n., a §§ 171, 173, 176 II c) tr. z. a sku,t
kem pod 2. uvedeným přestupku Iorádde podIe § 460 tr. z., odsoudil ji 
podll:e § 460 Ir. z.S ,pou:žitím § 35 tr. z. a § 25, odst. 5 cit. zilk. z roku 
1931 dlo tuhého vezení na 2 mě,síce a pod.le § 3zilk. ze dn.e 31. Jedna 
1919, č. 75 Sb. z. a n. ke ztráJIě pItiva' volebního, a to poď!:e § 1 zilkona 
ze dne 17. října )9019, č. 562 Sb. z. a n., .podJmíneně se zkušební' dobou 

2 roku. Zmwte6ní stížnost státního zastupitelství n.amítá s hlediska důvodu 
vma;tec,n.o,sti pod,lle § 281, č. 10 tr. ř., že skutek obžalov"né nahoře pod 
2. uved:ený byl na-!Iézadnl soudem následikem nesprávllléhlO výkladu zá
kona, a to ustanovení 1. věty 5. o:dJst. § 25 zák. ze dne ll. bře2Jn,a 1931, 
čís. 48 Sb. z. a n., podřaděn pod ust,movení § 460 tr. z., ač se toto usta
novení k němu nevzto!huje a aČ měl býti správně kvaIifiI,ovil'n j<lk

o 
proviluěln'l podl'e § 3 cit. zak. z roku 1931 a § 460 tr. z. Pti lom se dovo'lává 

stížmost V'ýn,olsJU miil1Jis!erstva spravedlnosti ze dne 1. července 1932, č. 297.03/32, ohírajídho se u'st<lnoV'en,ílnl § 25, odst. 5 cit. zi,k. z roku 

1931. 
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Pokud paM jde o důvod zmalečno·sti· podle § 281, Č. II tr. ř., 
s Hžnost, že- nalézacÍ 'soud v~kročH ze 'své 'l11'Oci trestní, ul'ožH~li 
lované trest vuhého' vězení a vysloví'I"1i ztrátu práva. volebního, 
že nalézaci soud mělo, ježto tu ~Ide ve skutečnu·sti· o souběh divou 
vinění krádeže, obhlo'V1lJné uložíti trest za'vření podle § 8 cit 
z r. 1931 a ž'e lne směJ, vysloviti, že ohža'!IOV1aná ztrácí práv;o vol'ehní, 
něv1lJd'ž výwk ten~o je v případech, v nichž 'se abžalovan\ý dopustí I 
provinění podle § 3 cit. zák. z rok" 1931, podlie § 10 t·éhož zákona 
přípustný. 

Z toho, co uvedeno, ply"e, že zmameční' stí'žnost státriího za'SUllp 
telMví je pOd"na ve pro·spěch obža]ovalné. 

Tnpí~1i rozsudek ve výroku, že obžalovaná &páchala skutkem 
2. urvedeným přestupek 'kr«deže podlie § 460 tr. z., zmatkem podllie § 
Č. 10 Ir. ř., sU~1JJostí uplatňov1lJniým, j'soul pochybeny i zmí'něné 
rozsudku O treslu a o ztrátě p·ráva vo·leibního. 

Námitce stfl'Jnosti s Mediiska důvodll- zmatečnosti poďl'e § 281, Č. 
tL ř. urplatřwvané nel:ze upříti opráv.nění .. Rozsudek ulznává, že tu 
o souhěh dvou treslnlých činů, a to o sou'běh tre'srlJného činu. S~~c1h:~:~~~; 
obžallov1lJnoLU skwtkem pod 1. ulVedlenýlffi před dokonaným 18. 
s trestn:ým čín'em spáchaným obžalo.vanou skurkem pod 2. uvedlen'fmi 
po dosaženi 18. roku, a uzn.';vá též, že posléze zmíněný tresmý 
J.eži k přílslušnosti ,okresního soudu Za tohoto stavu věci, je w,h'ldltl€ 
pro. :POJsoutz.en'Í, zda nármiťka stíižnosH s hrlledi;ska' důvOIdlu 
pOd,le § 281, Č. 10 tr. ·ř. uphtňovaná jest odůvodněna čí nikoli, 
novení 1. věty 5. odstal'ce § 25 zák. ze dne ll. března 1931, Č. 48 Sb. 
z. a n.: »Soud odsuzující vinníka pro trestný ČÍln spáchaný před doko
"Il"ným 18. rokem a z"roveň pro sbí!hajicíse s ním tre~ný čin spácchwný 
poz<Clěji, wžij-e ustano.venl tétohl'avy (I. j. hllwy prv·ní tohoto zálkona), 
pokud jde o trestný -dn posléze uvedený, nál,ežf-li tento čín k přísluš
nosti okresllJiÍ"ho soudu a je-'li trestný j,m trestem peněžitým nebo 
tre~em na ·svobodě, který není deMí než !:rest sta,novený zákonem na 
čin spách1lJn"Ý před dokonaným 18. rokem (§ 8).« Zákon,né podnnílruky, 
za nichž má soudodsuzujicí vi-nnlka pw trestný čin, spáchaný před 
dokonaným 18. rokem a zároveň pro sbíih-aljíd se s 'ním tmstný čin spá
abaný pozdeji', užíti, pokuld jode o trestný ·čin, pos'l!éze uvedený, hlavy 
pnnní cit. zák z roku 1931, tedy zejména kvalifikovati poslléze zmíněný 
ke-siný čin jako proviněni po ,rozumu' § 3 téhož zákona, jsou v souzeném 
případě !spllněny. 2e rozsudek sám uznává, že Ireslný čin obžalovanou 
po dosa'ženi 18. roku spách,aný, t. j. skulek pod 2. wvedený, nál'eží k pfi
sl,Ulšnosti okresního s·oudu, bylo již poznamenáno. Polou-d jde o d'alši 
podmínkw Ulžiti hlavy první posléze citova'llého zákona na trestný čin 
po dosa!ženÍ 18. mku spáchaný, je rozsudek toho názoru, že není v sou
zeném případě ,dI"na, a to pro-to, že trest na svobodě z«konem na pře
stupek podle § 460 tr. z. stanovený je těžší než trest zavření stanovený 
§ 8 zák z roku 1931 na pro-vinění krádeže, jehož se obžalovaná do-
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. 18 rokem. Rozsudek 
, d dokonanym· ,.,' hlavy 

, dl. u.vedeným pr~ . , . , .. odminku, U,Zld , . 
ustl1a skumkem 'po. . to že 2Jmí.n.en.ou dDuhoubJ'l anOUI po dosazem 

p . lu ma-I.I za, .' chany o za ov '1' tl' 
ie na omy· 'k 1931 na trestný čm spa!. Vždyť ustano'vem . ve J 
. . zák z ro oll' "' uvedeneho. ". "ť hlavy 
prVm i.. ~oučiti z důvodu JIm. '. d mlád'eží neClllI UZl I . ' 
18. rokut ,§,z~;~ák. o trestním ~o~dmctv~~:ažení 18. roku spáchan'y za~ 
5 ods. a trestny ctn- po .' I< nem stanoveny nen 
p;"ní tohoto zil~o~ae~t na svobodě na tento ČII~:a! ~oku 1931 na tres~~ 
vísl'Ý';l.na ~~.mt ~~t ~avření sta,novený § 8, CI\~W ;:kem, n.0brž činí UŽItI 
, e Ž s I' nez Ir., . . řed dol<onanym: 'viuníkem po dosa-
Čin spácha~ý ~n;;k:~o~a na! trestný čin, ISPt~:~~ s~oboděstanoven~ 
hla'ly prvm to, ? '"ví'sl'ým na tom, ze re 'ení 18. roku nem 
žení 18. rokou! vysllO~n~il; spáchaný vinníkoe,?, P<:, do~a:restním soudnictví 
zákonem na tI estny , í stanovený § 8 CIt. zak: d d konaným 18. ro
deJ š i než tres,! z"vr~nčin SI áchaný vi-non,íkem pre.. °i1k z r. 1931 na 
nad mM:deží 1M trestny dmílnk~ užití hlavy prvm ct z &~haný splněna, 
kem. ze je tu< ta5°. ~~~o~ ;po dokončeném 18. r~ u .. s~dle § :3 cit. zák. 
na trestný čin obz~~~. n.eboť n" .,provinění. kr~de~eof:žalova!ná dopustila 
je zoela HlepochY71 173 176 II c) tr. z., Je~oZ t8 okem jlepodlle § 8, 
z r. 1931 a §§ 1, 'n' m před dokomrn.ym " r 78 'Ir z. stanoven 
skut~enn Ipod 1. naz~~;~ ~~ spojení s u-st"no"de-r~.'tm ~al trest~ý čin, jehoŽ 
odst 3 zako"a z r. "o do 2 a liz roku, k.' .ez o '. . odle § 460 tr. z. 

. 'd 3 meslCU Y; d 'm Je·p···· 
trest zavřen! ? , . ',a sku.tkem pad 2. uye :en~' .' . ěsícU. Z toho, c? 
se abža!lova~ dO&~~~I~n1lJ svobodě od : ty~n~ d~a~n:čený měl bý~í pn 
stanoveni pOlllze , s!'kutek ob žalo-vane po' . 5 á:k ze cine ll. brezna 
uvedeno, plyne, z·e tanovení 1. věty 5. odst. § 2 : ' krádeže podle § 3 
správném výkladu u~ oll kvalifikován jWl<o~r?vlne~:iko.viln jwko přestU-
1931, Č. 48 Sb. z. 4d60 'tr z. a že neměl byh. kvam citovaného výnosu 
téhož úkona.· a, §l § 460' t·r z S ·prácvním n.azore-d v' u' vahu 'přicháze-

'd' ode .' d h ázu z 'e . ' 
pek kra ·eze P .ed-lnosti že v .přilpa. ec, r d-l .'. o podle toho, co uve-
miníst<;rstva spr~~h ~vo.u .provinění kradeze, .. IUZll 

jidho Jde o S~Ut' e b' lov"ná s-pá-
d Souhlasl l. . roku žeO ·za . '. 
'eno, . , '.odle toho ve vY.: , . § 460 tr. z., 

h f"~t:~~!~O;~~d~~ .~~~~. !nÝ"2 p;~:st~~t~\f:t~~~~e z~~t~l;itelství u-plat-
c a a

k 
. "p' odle § 281, Č. 10 tr. r. s 17

t
n 

zmat em ., t'to stížnosti vyhove l. 
ňovaným, byliO e 



Dooatek. 
Rozho()nutí 
SOU()u n~jvyššího SOU()u jako kárn~'h .... 

O()volaclho v kárny' ch v h 
vecec SOU()c· 

a()vokátů a notářů. u, 

čís. 308 dis. 
Porušení pov1rtn ti ' a v §§ 4 ' uu.os ulozených soud . . 
odstr 5 az .47 patentu čís. 81/1853 :1 v § 2 zakona čís. 46/1868 ř 

anil-Il ze spisů " r. z., . z. 
nařčen z trestu'h" zaplS o výslechu ob . , . 
takové obviněnf o ClUU, a nahradil-li jej jinýmV~;;;~hO, jímž byl .~ám 

dával-Ii si k~misn' '1 em, neobsahuJ1Cim 
tykal-Ii si při prolJ'cio ?hy platiti přima a hotově stranou a 

stran. avanl sporu s právním' , 
zastupcem jedné 

(Rozh. ze cine 10. Unora 1 "37 D 
. ~ , s II 20/35.) 

NeJVYšší soud' 
a soudcovsk' ch v • Jako soud odvolací v kárn' v 

lezO" vrchníh'; so'U~~kat~lu ,nevyhověl odvolání obVíně~~~ vecech soudců 
uznán ., v :rne Jako káTn.ého soud e o soudce z ná-

vlnnym služebním prečínem podle § ~ u, POk01d jím byl obvinéný 
zakona CIS. 46/1868 ř. z. 

Z dŮVOdů: 
Odvolání obviněného . 

vodněno. z vyroku o vině nenj v žád- ' " 
A dl' 1 nem smeru odů-

na e z U' Obv' , . 
odvolání co I .' meny uvádi v úvodu sv'J .. , 
oclvolání nap~,~/!lly po~~eohl;dně bOdů 2 ;ž e lO n ~ťvola111, ze. podává 

hf:~i~~~ ~nda;el ;e. ~~~~d7t~:!e:e ~r~o: P~l1~~~'i~~;~~ .~ii~u~j~k~eSJ:7t~~,~~~~ 
že se vměšo o anI z VIny, ~le i přímo výrok o vi f; nost, COz spadá pod 
vaje nedo,sta~~ln ~o irestnlho vyšetřování ne o ;':' lOku? bylo uznáno, 
byl skutečn', ~!ll armovanosti okresního soud vn e n e a využí
tento SOUdc~ '2 ~fstupcem trestního referenta okr Ce .;:., a uplatňuje, že 

t~k .n~p.rávemC~b~i~ě~,~epSalj';~vý protokol, který'~~lo s!~~~~e s ~ ac"ž~ 
neneho N Je patrno z proto k I . lm 

. -- neprovedl tento výslech a ne o u ,o výslechu obvi-
sepsalo nem protokol jako 
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vyslýchající soudce a tudíž jako zástupce trestního soudce, nýbrž uvedl 
v protokole jako soudce vi'slech N. provedšiho okresního soudce M. a 
tomuto dal také protokol podepsati, vyznačiv jako datum výslechu den 
26. září 1933, kdy se dál původní výslech, aby tak bylo vzbuzeno zdání, 
že protokol jím sepsaný a dodatečně do spiSl! založený je původním 
protokolem, kter)' s obviněným N. sepsal dne 26. září 1933 příslušní' 
trestní soudce NI. Tento původní protokol obviněný ze spisů odstranil. 
Obviněný, pmti nčmuž N. u četnictva a též před soudem (při původním 
zodpovědném výsJ;echu) vznesl obvinění·, že ho k jeho tres,lnému činu 

naVedl, byl nadto vůbec z výkonu soudcovského vyloučen, ať již z toho 
důvodu, že byl podezřelý z účasti na onom trestném činu, nebo proto, 
že byl z ní křivě obviňován a tedy trestným činem poškozen (§ 67 tr. ř.). 
Kárný senát proto právem uznal, že obviněný jednal neoprávněně. 
Okresní soudce M. udal jako svědek výslovně, že si obviněný od něho 
jako od trestniho soudce vyžádal předvedení N. z vazby za tim účelem, 
aby s ním jako exekuční komisař mohl sepsati nějaký účet ve věcí vnu
cené správy, že však obviněný použil tohoto předvedení k rozmluvě sN. 
o obvinění jím naň vzneseném, že pak žádal na svědkovi, aby N. na 
místě sepsaného již konstitutu sepsal konstitut nový (zřejmě v němž by 
obvínění obviněného bylo vypuštěno), že to svědek odepřel učiniti, že 
však obviněný sám proti jeho vůlí napsal s N. nový konstitut, který ,pak 
svědek dodatečně podepsal. Právem proto kárný senát též vyřkl, že ob
viněný využil nedostatečné informovanosti okresního soudce M. Ve 
svém celku je toto kárné provinění, ohrozivší správný chod výkonu spra
vedlnosti hrubým způsobem, již samo o sobě tak závažné, že zakládá 
služební přečin a nikoli pouhou nepořádnost. 

Ad 2 n á I e z u: V tomto bodě snaží se odvoláni dovoditi, že skutek, 
pro který byl obviněný uznán vinným, totiž že si dával od N. zaplatiti 
výlohy komisní, nebyl výsledky kárného řízení vůbec prokázán a ze
jména obviněným doznán. Obviněný sice při svém výslechu u okresního 
soudu pouze uvedl: »zdá se mi však, že nějaké komisní výlohy úli N. 
platil«, odvolání však přehlíží, že se obviněný při ústním jednání před 
kárným senátem výslovně doznal ke všem za vinu mu kladeným skut
kům, a tedy též k tomu, že si dával od N. zaplatiti výlohy komisní. 
Pokud jde o posouzení trestnosti tohoto doznaného jednání obviněného 
s hlediska kárného, dovozuje odvolání, že obviněný komisní výlohy od 
N. přijaté vždy vyznačil ve spise i v cestovním deníku a neporušil tudíž 
svých povinností. Odvolání však přehlíží, že obviněný nebyl uznán vin
ným, že komisní výlohy přijímal nemaje na ně nároku anebo v neopráv
něné výši, nýbrž jedině, že si dával komisní výlohy platiti přímo n 
hotově stranou. Tento postup je nepřípustný vzhledem k ustanovení § ) 
vládního nařízení ze dne \5. prosince \925, čís. 250 Sb. z. a n., které 
zakazuje soudcům přijímati v hotovosti platby, jež se mají u nich konatí. 
U komisních výloh bylo pak výnosem ministerstva spravedlnosti ze dne 
17. ledna 1929, čís. 50.494/28, uveřejněným ve Věstníku ministerstva 
spravedlností, roč. Xl, 6s. 2, ještě zvláště nařízeno, že, nejsou-li komisní 
výlohy kryty zálohou od strany předem vyžádanou, mají býti vyžádány 
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od strany poplatkovým lÍstkem, který však nesmí býtí dříve vylhotovlet 
dokud není na spise potvrzení o učiněném zápisu v, cestovním ae,ník:u. 

Ad 3 n á I e z u: Kárné provinění obviněného v tomto bodě . 
viněným doznaná a kárným senátem zjištěná skutečnost, že Ah",i",'",: 
jako soudce při projednávání sporů, v nichž jednou stranou 
druhou stranu zastupoval advokát Dr. P., přítel obviněného" při 
jednáních tykal Dr. P-ovi. Kárný senát dovodil, že tato okolnost 
dem k tomu, že šlo o spory, které trvaly poměrně dlouho a byly 
hodovány obviněným v neprospéch O. a jeho manželky, mohla HIJU<llll 

u těchto domněnku, že obviněný jako soudce při projednávání a 
dování těchto sporů v důsledku přátelství k Dr. P., které ev()v;Í!', 
tykáním i při ústních jednáních, nadržuje straně jím za"toupen,é. 
dem k tomuto stavu věci nebylo třeba prováděti obviněným nall>ídnUité 
důkazy ani o tom, jak se chová vůči' Dr. P., neboť kárný setl1át ll'(}(!Ifi'I)ti! ' 

pouze obviněným doznané tykání Dr. P-ovi, ani o tom, že obviněný 
kterak Dr. P-ovi, resp. stranám jím zastoupeným, nenadržoval, pf(ltože 
ani v tomto směru nebyl obviněný uznán vinným, Názoru proieven"m •• 
v odvolání, že zjištěné tykání obviněného Dr. P-ovi při 
sporů je s hlediska kárného nezávadné, nelze přisvědčiti. 
soudní instrukce je povinností soudce, aby konal svůj úřad 
s přísnou nestranností, podle § 47 soudní instrukce má se pak OU'OU"": 
při výkonu svého úřadu vystříhati všeho, co by bylo způsobilé 
důvěru k jeho soudcovským úkonům a jich nestrannosti. Že zíištěné"'" 
tykání 'ObviněnéhO' Dr. P-ovi při proj,ednáván,í, sporů, v nichž 
stupoval jednu stranu, nebylo způs'Ůbilé snížiti důvěru v nestrannost 
soudcovských úkonu obviněného za uvedených zjištěných okolností 
padu, odvolání se ani nesnaží dO'voditi. Odvolání, které vytýká, že 
něný byl uznán vinným pouze pro dojem, jaký mělO., přehlíží právě, 
žel kárná závadnast jednání soudcova nevyžaduje, aby bylo skutečně 
'Odůvodněno podezření ze stranickosti, nýbrž že stačí,' mohlo-li jednání 
s'Ůudcova u třetích osob nbudíti dojem stranickasti. Tomu tak byla ve 
sparech manželů O., u nichž odvolání samo zdurazňuje, že šla o vášnivé 
sporné strany, které každého střetnutí paužily k hádkám a výstupům; 
neboť u takových vášnivě proti sobě zaujatých stran stačil každý sebe
menší projev známosti obviněným vuči Dr. P. projevený k domněnce 
o stranickasti obviněného, a právě prato měl se abviněný tím spíše vy
stříhati všehO', co by mohlo tento dojem stranickosti vzbuditi nebo ze
síliti, hledě k tomu, že tykání je podle obecnéh'Ů nazírání projevem sku
tečně duvěrnéha' přátelstvÍ a že se toto přátelstvÍ zvláště zdůrazňuje, 
činí-li tak'Ůvý projev soudce i při výkonu svého úřadu, vůči advokátu 
jako právnímu zástupci strany. Že toto tykání vzbudilo u O. skutečně 
dojem stranickasti obviněného, je patrno. z obsahu jeho stížnosti na 
vrchní soud. Okalnost v advolání uvedená, že abviněný byl svědkem 
tykání mezi soudci a advokáty a proto si nebyl vědam kárné závadnosti 
svéhO' jednání, je proo.tázku viny nerozhodná, prot'Ůže nepGznání kárné 
závadnosti jednání saudce neomlouvá. 
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- adá advolání pouze kvalifikaci 
Ad 4 n á I e z u: V _tomt,o ~o~~ n~~volání přehlíží, že kárný senát 

činu.abviněnéha za sluzeblll I p:e b lho přečinu v souhrnu jednání ObVl
shledal sku!ko,:ou ,p'Ůdstatuď ~~~í nschvaluje, ježtO', jak bylo dovo~ena: 
něného, coz karny sou~ a, ~~užno kvalifikovati sám a sobě ~a slu~eblll 
skutek ad 1 nalezu uve eny " ", obviněného sub 2 az 4 nalezu 
přečin, nutnO' 'Ůvše~ 1 .ostatlll Jed~~~~ební nepořádnosti, spalu s tímto 
uveden,á, třeba ~y slo. Jmak I'::: I~valifikovati podle § 2 zák. čÍs . .46/1868 
jednáOlm ad 1 nal<;zu. uvede_ny "hl' douti k tomu že se obzalovany 
_ z. za služební prečm a pn tom pn e n , 
~rovinil kárně ve více směrech. 

čís. 309 dis. 

, __ . podle § 2 zákona čís. 46/1868 ř. z., nazval-Ii soudce 
Služebm prec," 

svědka »denunciantem«. 
(Rozh. ze dne 10. února 1937, Os II 23/36.) 

, __ , . dvolací kárný soud v kárnýc~ věce,ch 
Ne j v y s S 1 ,s a,u ~ ,Jak'Ů. aěného soudce a odvolání vrchOlho stat

saudců uznal v ka:~e veCI ;>b~~, žalabce proti nálezu vrchního soudu 
níha zastupite\stvl Jako~arne. o , " . 
'ako kárného s'Ůudu prvm stohce taktO' pravEm. .. _, ' 
J h 'e kárný nález ]lmz byl abvl-

Odvolání kár?éha žal,?,bce s~vy ~vuJ i zák. čís. 46/1868 ř. z .. a od~ 
něný uznán vmnym neporadnas.Ťl pad § 'ňu'e ve výrocích O' kvahhkacl 
sauzen k 'pořádkovému trestu dutky, se zme, J služebním přečinem podle 

b . - ' uznává se vllmym . , - 'k 
činu a a trestu a o' vll~eny " ,.> dle § 6 lit. a) tehoz za ona 
§ 2 zák. čís. 46/1868_ r. ~. a, Odsuzt!e ,s~g~nosti n~ jiné služební místo 
ke kárnému trestu prel?z,e11l ve s eJne 
bez nároku na stěhovacl utraty. 

Z důvodů: 

, '. adající kárný nález ve výroku 
Odvolání vrchOl ho prakuratola, ~ap 'O ušení služebních pavinnosti, 

a vině pokud jím bylo v~s.I'Ů.veno, :t l, r ouMu nepořádnast, a dovo
jímž byl obviněný u~nán vmpYbm; ~a ~vin:ostí nutno kvalifikavati jaka 
zu'ící že tato porusem slm;e' mc _ p 

J _ ' , _" . plně oduvodnenG. 
sluzebm preclll, Je ,'_ b 'h ovinností soudcem dlužno 

Při posuzování, z?a J~:use?l SlUZ~~l~U ~ep~řádnost, je padle § 2, 
pokládati za služebm prec!n, Cl ~'~I~ dnauti ke způsobu a stupni paru
'Odst. 1 zák. čís. 46/1 868,r. z: pn t~mu zda se porušení ta snad, O1'a
šení služebních p~vm!1o~hc _da~e, k okol~ostem. Kárný senát, pasuz~F 
k'Ovalo, a konečne k pntezupc;m iněn' m s těchtO' hledisek, dasel 
porušení služebních POVll1ll0,Stl obv h y epůřádnost pratože nedošlo 
k úsudku, že u obvi?ěn,éh'Ů, Jd: o pou ka~h~ožení práv~Ích statku v § 47 
ke skutečnému porusenl, nybrz pa~ze, I žebních povinností se neapa-
soudní instrukce uvedených, porusem s u 36 

Trestnf rozhodnuti XIX. 
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k~valo a polehčující okolností částečného d " 
prevahu nad jedinou přitěžující okolno t. ,oznam. a zachovalostí 
z~ napjatých politických poměrů v R ~ I,. ze se vyrok obvíněného 
nrho prokurátora, že všecky tyto přecÍpo~~v~m dovozuje ~dv~lání 

Podle § 47 soudní instrukce má se s a Y Jsou .. ne'Spra,vne a .'. 
bylo z P U s o b i I é snížit' dO, k oudce vystnhah vseho, Co' 
konům nebo vážnost stavu Iso~~~~~Sk)~hO ~~UdcovSký:n úředním 
podle § 47 soudní instrukce ne ' . e o vu ec. Porusem . 
nosti stavu skutečně nastalo s~y,z,aduJ~ ,aby ,toto. snížení . 
v tomto o směru. Dlužno však p aCkl POUt. a

k 
zpUSob!lo. st jednání 

sl ' b ' h ou aza I tomu že v .. d' uze nIc povinností podle § 46 ' d" ' ., pnpa e . '. • 
rovněž uznán vinným porušil ob . ~o~ ~ m~tr'~kce: JImž byl o,bvi·np"".: 
svého úřadu a tudíž' orušil .' vll.'eny s utecne pozadavek 
K tomuto orušení d P, ' p:avn~ statek tímto ustanovením chráně . 

~ě~ý jJroje\,O ;Íl'anic~~~~' j~~~=~a~\f~dl; Zjiš~~~í k~néh,o, nál,ezu ob~L 
cehm Jeho soudního v' sleChu 'ako " e Sve <a . Jeste pred zapo_. 
k~erý pak po skončeKí výsle~hu t~~eodt~a ;:.::~~ výr,okem

l 
»?enunciant«, 

"aroktl na sv,ěóečné v přitomnosti svědka N ,a ~n rp a,tn,ování jeho 
»udavač«. Uváží-li se kárným soud ",' Op~1 Oval, J,este V'e formě 
okolnost že čin obz'alo 'h em prvm stohce uvedená přl'itě',uiicí 

R . ' vane o se stal za nap' ť h 
v ... , J~kož i tato přitěžující okolnost že Obvi;~:/c po ,. ,. . ... 
leZltosÍl, oře Ce časově odděleně :" o. y - byt I pn ' pří-
by polehČujicí okolnosti převažoval;m svuJ kopakoval, nelze tvrditi, že 
žujicí převažují i kd ž ne čisel' ,naopa ,uvedené okolnosti ptitěcď 
polehčujicími, z nic6ž jedna ~edotedy ,svou zavažností nad okOlnostmi 

• " znan, - byla splněna jen částečně. 
Ze znem § 2 zak.čis. 46/1868 ř . , ,..' 

po:ušení služebních povii1ností rozh~d~.~e ~S~k ~;eJmo, ze 0
0 

kvalifikaci 
pen. Je-li porušení služebních povinnoIr ~e be~SlfnbjehO, zp~sob a stu
zebním piečinem bez ohledu' .i ' J. fU e, ne o zavazné, je slu
no,stí přitěžujicích. na w, stalO-I! se opětovně nebo za okol-

Hodnotí-li se pak náleži,tě z usob '. , 
pOvlllnosti obžalovaným nemů' e Pb' f a ;tupen 'p0l'Usem služebních 
s!u~ební přečin a nikoli 'POUhou

z 
ne ~;, dOc ybnosÍ1 ~ tom, že zakládá 

lam yrchniho prokurátora k to P, a ~os,t. Sp~avne poukazuje odvo
byl něj výš nebezpečný a vážn ;n~, :e karny senat ZJIstil, že případ X. 
obyvatelstvem a že obviněnénI'u b ~ vyvol~1 v ~. velký rozruch! mezi 
případě fungoval J'ako sO'ldce 'tJe 0, t? vse znamo, prO'Íože v Onom 
d d'I'" 'vyse rUjlcI a dožádany' K'·' , . ovo I , ze JIŽ proto bylo po-vinností b'" .. amy senat sam 

~:~~ditj' j~~c:d~·~tu~~I~ě:Šfr;:í~e::;:~o;t~~~~~~~,~,!tb~š~~~~Uta°~~I~?~~~ 
M. opravdu udal trestn' čin Y ob'. ~ am v pnpade, ze by byl svede k 
to, protože svědek uži?J'en s éh' vI,neny nebyl ?právněn vytýkati mu 
a' . d " " v oprava, zaruceneho mu § 86 tr ' 

ze Je nam obvmeného mohlo hledíc k t lid '., . v, .f., 
mezi národnostmi v R. vzbuditi I' e, ejSlmu napptemu poměl'U 
k obviněnému samotné~u J'ako sov d oyal'?blm, občanu nedůvěru nejen 
vůbec. u CI, ny rz I v nestrannost soudců 

- Čís, 310 dis. -
Só3 

I když se při posuzováni činu obviněného hledi na to, že šlo ° soudce 
lysicky i služebně poměrné mladého - obviněný neměl v době spáchání 
činu ještě ani čtyři roky celkové služby u soudu - a i když se hledí 
k tomu, že konal službu za poměrně obtížných poměrů, přece nelze po
příti, že jak dos'avadinÍ služba v cellku, taik i služba v poHt;cky expo
novaném místě musily posl:ytnouti obviněnému již dostatečných zkuše
ností, aby si byl vědom, že nesmí svědka urážeti označením ho za de
nuncianta, udavače. Nelze připustiti, aby občan, který, byv svědkem 
trestného čínu podle zákona na o'chranu republiky, vydává o tom svě
dectví a koná tak své občanské právo a svou svědeckou povinnost, byl 
soudcem jej vyslýchajícím takto napadán a urážen, i když sám byl 
trestní oznámení učinil. Jde o porušení služebních povínností tak hrubé 
a, tak závažné, že již samo o sobě, bez ohledu na to, zda bylo'opako
váno a zda se stalo za okolnosti přitěžujících, zakládá služební přečin 
podle § 2 zák. čís, 46/1868 ř. z. 

čís. 310 dis. 

Pomer zodpovednosti sudcu podl'a trestných zékonov a pod1'a zá
kona disciplinárneho. 

Disciplinárnu zodpovednosť sudeu odsúdeného podl'a niektorého 
trestného zákona treba vždy skúmať osobitne s toho hl'adiska, či prí
slušný jeho čin a odsúdenie zaň sú podl'a okolností prípadu spósobilé 
poškodiť úradné alebo stavovské záujmyehrártené discip\inárnym zá
konom. 

Použitie tejto zásady, bol-li sudca odsúdený za prestupok, ktorého 
sa dopustil riadiac motorové vozidlo. 

(Rozh. za dňa 22, marca 1937, Ds lil 109/36.) 

N a j vy Š š í s ú d ako odvolací súd v kárnych veciach sudcov 
v kárnej ved proti sudcovi pre služebný prečin pod]'a § 2 zák. ,č. 46/1868 
ř, z. vyhovel odvolaní u 'Úbvíneného a zmenil nález disciplinárneho slúldu 
prvej stolice tak, že sprostil obvíneného sudcu obvinenia za služebného 
prečinu, vzneseného proti ne mu usnesením disci'plinárneho súdu za. clň" 
27. augusta 1936. 

D,Q vodo y: 

Pred,melom rozITodovanda disdplinánleho odvoladeho súdu i e iba 
odv:olranlÍle ohvi rl11enéhOl z výroku. 'O' vine -a tfles:te. 

Odvolanie obvineného je opodstatnené, pokial' napádajúc výrOk 
o vine poukazuje na disciplinárm.r beztrestnosf obvíneného v podstate 
na t'Úm základe, že nijak neporušil' povinnosti uložené mu ako sudcovi. 

Ako disciplinárne previnenie·trestá sa u sudcu porušeníe povinností, 
ktoré ,SIÚ mu UlloiŽ,ené jeho úradom alebo s,Jlužebnou prí1swhoIU (§ 2 dísc. 
zak.), Prípad, o ktorý tu ide, moho\ by spadaf pod hl'adisko porušenia 
povinnost', Ull10želných úra!dom ID ttíilM 'sloúmať, nalkoYko Heto povinnosti 

36' 
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b?ly porušen'é ,sp.osobom zakla:dajúcim disciphn,;mHI zodpoveclnosť ob
vlll'eného slldou ti'?,', ,že, sa: tentO' ~lm ri"dič auta dopusm neopatrnosti 
spojenej s poranemm mej osoby a ze bol za to trestným súdom oclsúden' 
pre prestllpok pocl!'a § 335 tr. z, z r. 1852, platného' v českých zemiacf 

Povi,nno:ti ~ložené su~covi: soÚ uvedené v § 47 ,súdl~,ej inštmkcie, Tu je 
sudcovl u'lozena medal myma:j povllllnosť, aby,sa aJffilmo,úradu bezvadne 
c~oval; tomu by sa ovšem mohlo priečiť aj neopatrné konanie obvine
neh?, ktoré vledlo k telesnému poškodeniu iného a k odsúdeniu obvi_ 
neneho • trest~ým súdom, Z citovaného ustanovenia 9údneJ inštrukcie 
ne!'ze vsak. vse?becne usudzovaf, že by každé prestúpenie uvedenej po
vmr:ostI uz zaKladalo dlsc.'plmarne prevmeme ~sp'o,ň~rvého stupňa, 
totIz neponadnosf, za ktoru by mal byť sudca dlsclplmarne potrestaný 
pod!'a § 3 disc. zák. 

. Vo všetkých oboroch právneho života sa proti previnilcovi proti 
pravnemu ponadku nastupuje trestom len za previnenia zvlášť kvalifi
kované, pri čom sa sledujú represívne a preventívne ciele prímeTané 
vždy významu previnenia pre okruh záujmov, ktoré príslušný obor práva 
chram. Nemóže tomu byť preto inak ani pre obor práva discíplinárneho' 
aj s hradiska tohoto práva, tTeba rozl,išovať medzi poruš'ením poviu,no,su' 
klaTé podliehajú Siankcii di'sCÍlplínámeho potresta'll,i'a, alebo nie. ' 

Z povahy a z účelu potrestanía stavovským súdom sa podáva, že 
discíplinárne previnenie protí bezvadnému chovaní u mimo úradu musí 
mať istý účínok na samo sudcovské postavenie sudcovo, lebo práve len 
z tohoto sudcovho postavenía vychádza zvláštna, od inej trestnej pravo· 
moci odchylná dísciplinárna trestná moc stavo'vského súdu nad previ-; 
nílým sudcom; discíplínárne tresty sú takej povahy, že prejavujú svoj 
účinok len v sudcovom stavovskom úradnom postavení a konečne podYa 
lch povahy aj účel týchto trestov je posobif represívne a preventívne 
k ochrane sudwvského stavu a 'Úlradll pred činmi jeho príslušníkov, ktoré 
by mohly sudeovský stav a úrad poškodif v jeho ctí, vážností a dóvere 
verejnosti. Keď sa však bere zreteY k tomnto prirodzenému základu dis
ciplinárnej zodpovedností, musí sa uznať, že k nej nestačí prestúpeníe 
povinností bezvadného chovania vo všeobecnosti, ale treba, aby tu bo,lo 
porušeníe povínnosti k disciplinárnej trestnosti adekvátne, a tým je po
rušenie povinnosti uloženej podYa poslednéhO prípadu § 47 súdnej 
mštrukcie, aby sudca opomínul všetko, čo by bolo sposO'bilé zmenšíť 
daveru v úradné sudcovské úkony, alebo úctu k S'tavu, ku ktorému patrí. 

S tohoto hYadíska je treba skúmať aj význam odsúdenia pre trestný 
čin podYa niektorého z trestných zákonov (obecného, policajného, do
chodkového a pod.). Treba tu mať na zreteli, že trestné zákony
obecný aj špecíálne: - sledujú ochranu iných záujmov než díscíplinárny 
zákon; je preto súbeh trestnosti pod!'a týehlo zákonov a zákona dísci
plinárneho daný vtedy, keď pachate!'ov čin zasahuje do sféry chránenej 
obojím zákonodarstvom. Z toho plyníe, že sa v každom prípade nekryje 
trestná zodpovednosť pod!'a obecného trestného zákona so zodpoved
nosťou disciplinárnou a že tak, jakd disciplinárna zodpovednosť je pod!'a 
povahy disciplinárne stíhaného čínu daná aj vtedy, keď čín nepodlieha 
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trestu podYa iných zákonov, nie je naopak ani odsúdenie pre tre~tnfči.n 
odl'a obecného trestného zákona n~'vJ.'hnutne a sa~o o sebe uz .aJ. za

kladom pre posúdenie čínu podYa dlsclphna~neho . zakona. D!sClph~arnu 
zodpovednosť sudcu odsúdeného podYa mekto;eho trestneh? zakona 
treba vždy skúmať osobítne s hl',:~iska a p~dl a sme:m~e, ]~~O, bol: 
vyšši,e dovod!ell1'á, tedy ,podYa toho, CI' Čl-n a odsudeme zan ,SiU ?~dl a oka! 
nosti prípadu sposobilé poškodiť úradné alebo stavovske zauJmy chra-
nené disciplinárnym zákonom. ., . . 

, V súdenom prípade neopatrnosť obvmeneho, pre ktoru bo~ t;estnym 
súdom Odsúdený, nedotýka sa nijak dovery v jeho sudcov~ke u~ony. ~ 
treba len skúmať, či bola sama alebo vO sp~jení ~ od~udem?, spos~blla 
zmenšif úctu 'ku sta,vu sudcovskému,. Od>"o'I'a:cI dIi'sc~pl",na",ny sud neu,:nava 
v tomto prípade ani čin sám, ani však od~úde':le pr~n -;a skutocnos:1 
takej povahy. Čín sám nie je ani v nepke] vzdlaleneJ s~vI~I?sÍl s pn
slušenstvom obvineného ku stavu sudCO'vskemu, zostavaJuc. celkon; 
v okruhu jeho mimoslužebných súkromných vecí. Pre}ento čm, k~ory 
spočíva v neopatrnosti len v ojedínelom prípade, ked ze protI obvme
nému nebolo dosiaY nič závadného ani v tomto ob~re, ne.]'ze uznať .na 
t"kú v<!dllcharakteru obvineného, ktorá by h? aj,. p;e ~kru~ :ta:kych 
vedčinj,!a nehodným úcty, klOfej mllsi, byť db~o/ kazd~ ,~nsllu;s~wk sud
covského stavu v záujme cti tohoto stavu. Smzen.'e teJ. ucty nenastalo 
ani odsúdením obvíneného rozsudkom prestupko'veho sudu pre prest~
pok podl'a § 335 tr. z. k podmíenečnému peňažitému tres.tu, le?o za
kladom odsúdenia bola i pri tom púha neopatrnosť v dodrzovam pr~d
písov jazdného poriadku (»rezanie« zatáčky); poneváč pod]'a trestnych 
rozsudkov úraz z toho nastal spoluzavínením samého poš~odené~o. mo~ 
to cyklistu, idúceho do zat;,čky značnou rýchlosťou" me Je mozn~ am 
so zretel'om na nastalý úraz považovať neop~~rnost v tomto pnpade 
za také konanie, ktoré by obvineného sudcu smzov~lo v jeho sp~ločen
skom postaveni alebo inak bolů na uJm~ leho bezuhon~ostI s hl.adl~ka 
mravriého. Aní povaha samého poškodema ~,:r~z ukaz?vaka praveJ mkJ.') 
nebola tu také ho rázu, že by tým bola zvlas! zaujata pozorno~,ť vereJ
'llJosti k tomllto prúpadu, ta!kže ani z dio\"odu nepnazmv:eJ k:l!tcky ne
opatrnosti obvineného, pri ktorej by sa bolo po~~azovalo zvlasť na .I eho 

sudcovské postavenie a tým by jeho sudcovska cesť bol~ trpel~, lIle ]e 
daný základ k posudzovaníu činu a jeho dosledkov za take, ktoryml pola 
sudcovská česť 7J1evážená. . ..' 

Odvolací disciplinárny súd nes poznal te~y ': tO'?to pnpade zladen 
z predpokladov v smysle vývodov v prve] ca stI o~o:,odner:la s!~nov~
ných. pre ktoré by prestupok obvineného, za ktorY,lllak ~: znasa na
sledky pod]'a obecného trestného zákona, mal by! este zvla~ť posudzo
vaný za discíplinárneprevinenie. Preto obvmeneho sprostIl obvmema 
v tomto smere proti nemu vzneseneho. 

čis. 311 dis. 

Jde o kárný přečin porušeni povinnosti povoláni a zlehče~i ~ti a váž
nosti stavu vstoupil-li advokát v nepřipustný poměr ke kandi~a~ ad~o
kacie, přičÍci se povaze a úkolu přípravy kandidáta advOkaCIe pro u-
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dotleí samostatné zaměstnání, poskytuje mu výhody za, získání klient o 

a umožňuje mu nedostatečným dozorem samostatné vedení právnjc~ 
vécí ~ nedovolená ujednáni s klienty o honorářích a časté a tím ná. 
padne styky s úředníkem zemského finančního ředitelstvi. 

Jde ~ k~ý přeči.n zle~čení ~ti a vážnosti stavu, udržoval· li kandidát 
advokacIe caste a tím napadne styky s referentem odVOlací instance 
zemského finančního ředitelstvi, a o kárný přečin porušení povinnosti 
povoláni a zlehčení ctí a vážnosti stavu, ujednal-Ii kandidát advokacie 
s. ~ct.v,?~átem, u něhož byl zapsán, neobvykle vysoké požitky za akvi. 
SlCOl cmnost. 

(Rozh. ze dne 5. dubna 1937, Os I 19/36.) 

Ne j v y Š š í s o tl d Jako soud odvolací v kárných věcech advokátů 
a kandidátů advokacie vyhověl odvo,lání zástupce advokátní komory 
z nálezu drirscip'linámí rady advokátní komory, jímž byli obvinění' JUDr. A. 
a JUDr. B., advokáti v P., zproštěni obvinění, vzneseného na ně pro 
kárné přečiny porušení povinnosti po·volání a zlehčení cti a vážnosti' 
stavu, a pokud jím byl obviněný JUrDr. C., kandidát advokacie vP., 
zproštěn obvinění z kárných přečinů porušení povinnosti povolání a 
zlehčení cti a vážnosti stavu, a změnil napadený kárný ná!ez v ten smysl, 
že uznal I. obviněné Dr. A. a Dr. B. vinnými, že vstoupili v nepřípustný 
poměr ke kandidátu advokacie, příčící se povaze a úko,lu přípravy kan
didáta advokacie pro budoucí samostatné zaměstnání, poskytujíce mu 
vSohody za získání kli'en,tů a', umožňuje mu neclo,statečn'ým dozorem ne
dovolená ujednání o honoráři a časté a nápadné styky s úředníkem zem. 
finančního ředitelství, který byl později odsouzen pro zločin zneužirtí 
úřední moci, a že tím spáchali kárný přečin porušení povinnosti povo
lání a zlehčení cti a vážnosti stavu; II. obviněného C. uznal vinným 1. 
že se přečinu zlehčení cti a vážnosti stavu dopustil i tím, že ,Udržoval 
časté a nápadné styky se zpravodajem odvolací stolice, který byl po
zději porotním soudem odsouzen pro zneužHí úřední moci; 2. přečinem 
po.rušení po.vinností povolání a zlehčení cti a vážnosti stavu, spáchaným 
tím, že s advokáty, u nichž byl zapsán, ujednal za al:visiční činnost ne
obvykle vysoké požitky. 

Z důvodů: 
Obviněným Dr. A. a Dr. B. kladlo se v podstatě za vinu, že získávali 

prostřednictvím kandidáta advokacie Dr. c., u niol1 zaměstnaného., 
klienty a že umožnili tomuto kandidátu advokacie sainostatné vedení 
právních věcí, že ujednali mezi sebou dohodu o převzetí právních věcí 
v souvislosti s přestoupením kandidáta advokacie do kancelMe druhého, 
dále, že tomutO' kandidátu advokacie ulllioJž.niN, :poža:do:vánÍ nepřilll1éře- ., 
ných odměn od klientů a časté a nápadné styky s úředníkem finančního 
ředitelství, který později byl obžalován a odsouzen pro zneužití úřední 
moci, a Dr. B-ovi mimo to jeMě, že ujednal s kandidátem advokacie ne
přípustnou úmh.\vu o honoráři. 

Kárná rada vynesla co do obou obviněných, Dr. A. a Dr. B., nález 
zpro,šfujkí jiednak z toho důvo.dur, že nevz<l,Ia za p'rokázánu sku~kovou, 
podstatu, jednak proto, že v tom, co zjistila, neshledala nic závadnéhO'. 
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, kárrná rada zřejmě neobir~la. 
Odvolání n,amítá pl.ným práve~~e:t~í~~, jejichž v úvahu přicházejlcl 

obsahem spisů kralskeho soudu . " 
'ásti byly čteny. .' O B kteří v uvedené trestm ve~1 
c jsOU to nejprve ~da.Je O;. A·o atěC~' v·' lývá nade vši pochybnost" ze 
byli slyšeni jako svedcl;.' ud~j~. jistO'J'Pčást své agendy, a to Zej~lena 
'ak Dr. A., tak i Dr. B. prenec a I mO'statnému vyřizování koncIP!~,ntu 
J, i daňové (finančm) ke zcela sa, bou advol'átních kancelanch, 
vDec C kter{' byl zaměstnán postupne tV °t ohledu' a to jak ve vY,řizo-
r.., J , I' olnou ruku v om o , 'h áře 

ponechávají~e mu ulP. ne .v '1'1 se stran1aJmi a stanov,en,í~ vý.se D:~'or., '. 
vá'!1Jí' píls,emnem, tak I v jedrn~n~ u z ravodaje zem. lin. redltelstvl, klery 
'akož i v osobních intervenclc Pužití úřední moci. 
Jbyl později odsouzen pro zločm zne ., . Dr A že vykonával dozor 

Tvrdí-Ii nyní v kárném říz~n~ obJm~~J ko~troioval a podpisoval, je 
. Dr C a a že podam a op , 

nad pracemI. ,', - nehodnověrné. - - - , .' ' 
toto zodpovldam ,naprosto . . h .. ení dostatečně prokazano, 

, . 'sledky karne o T1Z nad 
Je tedy provedenynll v~ , ., . D B nedostatečným do,zorem , 

že jak obviněný Dr. ~. tak I obvmen~os~~teČným sledováním ,svěř,en~ch 
kandidátem advokaCIe Dr. ~. a I ne . ientu samostatné vedem pravmch 
mU věcí umožmlt jmenovane~u d{Qncl~no nápadné jeho styky s referen
věcí a časté a jak bude pozdeJ!, ~~oz, b'yl odsouzen porotním soudem 
tem zem. finanč,~i~o ředl!~lstv;, cry 
pro zlo'čin zneuzltI mocI medn.. " zhledem k výpovědi Dr. C. a ,pro 

I když se v této souvl~lo:,!t, n,e~a Júkazú žádnému z obou lmenova
nedostatek opačných usvedc~pCI;: " vědomá účas~ na> tom, že Dr. C. 
ných O'lwi[\,ěných pro1káza,tt' ťnm: ,~:~ových percentuálrní odměnUl, podle 
u1ednával, se ,stra>namr ve v:ece~,' dJ' ,depsi""y, přece jenom 'dJlluzno Jak 
Č ' steH: které budOU odvo,lac,m ur~r e;n o ,t že uvecleným nedostateč-
a>, B č· T adpOfvedl1lymll' za 0, " y 

Dr. A. taJk i, Dr. . Irnt 1 '.:, ' daňové agendy k samostatnenm ': -
ným dozorem, ba dokon~er~~~~~o uvedren,ý 6n, za který byl karnym 
ři1zo.vání Dr. C-'O'V'l' umlol~nll ,l 'I 
nálezem též uznán vinnym. " __ , " end Dr. C-ovi k samo~ 

Že nešlo o pouhé p~en~c?ant ur~~~i~:~t v~~ouphi k Dr. C. v t~kovy 
statnému vyřizování, ny?rz .~e oba rovozování advokacie ve spolecn,osÍl 
vztah, který se velmI pnbltZOVa~tPrá neměla ještě zákO'nných po.dml~ek 
s koncipientem, !edy s osobou, k ~e zpŮisobu h,onorování. jmen~vaneho 
pro talkÚ'vý rpormer, plryne !,ee~a byli při přecho.du konciplentov~ z kan~ 
koncipienta a ze zpus?b~, P y~ IMe druhého obviněného .~revedem 
celáře jednohO ~bvtneneho do .an~esamostatně obstarával, toltz pouhou 
klienti, jejichž. vec,1 onen k?~C~Pi~~ uvedený předlpoklaJd plyne !' ze sku
dohodour meZI obema Oi?V~iI1Jeny~\ měl Dr. C. kromě ujednaneho vySO
tečnosti, že podle doznam Dr' ac1 v neudané výši. . 
kého platu i nárok na remuner, . cenou obviněným Dr. A. kon~:~ 

Vezme-Ii se zřetel ~a odm~nt~ v~~~~ kl.ou a zřejmě nápadnou VySl 
ientu Dr. C. a zejmena na JelI n d'X době a přihléd!1Je-h se k do~ 

~.OOO Kč měsíčně, byť i te~rve v p~z ~l~ledl dd jeho kanceláI~ ~nač,ny 
znání obviněného Dr. A., ze ?r. hd!;ovÝCh, tak i ve věcech jlnych, je 
počet klientely, a to pk ve vecec -
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nasnadě, že výše odměny byla v přímém vztahu' ke klientele, kterou 
Dr. A. získal přijetím Dr. C-a, který byl dřive zaměstnán ve »Svazu orů_ 
myslníků«, za koncipienta. Že tento závěr je plně opodstatněn, doka~uje 
další okolnost, že Dr. A. vyplatil Dr. C-ovi při jeho přestupu do kance_ 
láře Dr. B. odměnu 10.000 Kč, což vše nasvědčuj,e, tomu, že ,,10 o vy_ 
plácení podílu na zisku. U obviněného Dr. B. je tato skutečnost zřejmá 
již z ujedn1áni, jakým způsobem hude Dr. C-ovI vyplácen nezvykl1e vy_ 
soký honorář ve výši 6.000 Kč, a to, že si jej bude Dr., C. vybirati z ,pal
márních účtů případů jím s a m o s ta t ně vy ř i z o van Ý ch, jak 
Dr. C. ve svém vyjádření z 23. listopadUl 1934 vý,slovně dozna] a, jak Jo 
přiznal i Dr. B. ve svém vyjádření z téhož dne. Kdyby bylo skutečně šlo 
jen o to, aby Dr. C. dostal svůj plat i při mo'žném nedostatku peněz, ne
bylo by bývalo zapotřebí ujednati, aby si svůj plat vybral výlučně 
z oněch peněz, které došly z věcí jím samostatně vyřízených. Z výše 
platu a z celého postupu Dr. C-a, kterýžto postup nemohl zůstati obvi
něným Dr. A. a Dr. B. utajen, nutno usouditi že zmíněné platy byly 
částečně i odměnou za získávání klientely. 

Pokud jde' o otázku, zda převedení klientů, jejichž věci samostatně 
vyřizoval Dr. C., z kanceláře Dr. A. na kancelář Dr. B. stalo se ;;pů
sobem závadným, nutno přihlédnouti k původním údajům obviněného 
Dr. B. a Dr. A., z nichž plyne, že již v době, kdy se Dr. B. chtěl pře
stěhovati z V. do P., bylo ujednáno s Dr. A., že věci finanční a jiné, 
které v,ede Dr. C. u, Dr. A., postoupí tentO' k<rnicelMi Dr. B. podle zvlášt
ního seznamu a že pak Dr. A. z kolegiality k Dr. B. tak učinil na 
p o u h é s děl e n í Dr. B-a a Dr. C-a, že klienti si přejí zastoupeni 
kanceláří Dr. B. 

Svoje původní tvrzení oba obvinění sice později v kárném ří~ení po
někud změnili, avšak nejen že nijak neprokázali neb jinak hodnověrně 
neosvědčili, že by klienti byli dali k takovémuto postupu výslo\(ný pří
kaz, ami rnelVirdlí, ž·e by s,e pře,vedení klientů 'bylost<rlo' na přá1ní všech 
klientů. Nutno proto označiti způsob, jakým došlo k př'e,vodu klientů. 
z kanceláře Dr. A. do kanceláře Dr. B., a to na podkladě pouhého ujed
nání mezi oběma obviněnými, za nepřípustný, zejména když otázka vy
účtování útrat zůstala nevyjasněna, a když Dr. A. nevypověděl předem 
těmto svým klientům plnou moc, nevyžádal si od nich souhlas a o po
stoupení je aní neuvědomil. 

Zjištěné jednání obviněných, které se stalo předmětem jednání před 
soudem porotním a bylo přetřásáno i v tisku, mělo za následek nejen 
zlehčení cti a vážnosti stavu, neboť uvedeným postupem obou obvi
něných byla čest a vážnO'st stavu advokátského dotčena v míře nemalé, 
nýbrž odporuje i povinnostem povolání, kt'eré má advO'kát nejen vůči 
svým klientům, nýbrž i vů'či své stavovské organisaci, a je í v příkrém 
rozporu s ustanovením § 1 nO'vely a s účelem přípravné služby kO'nci
pientské. 

Než oprávnění nelze upříti odvolání zástupce advokátní komory ani 
pokud směřuje proti výroku kárného nálezu, jímž byl obviněný Dr. C. 
částečně zproštěn od O'bvinění, že se kárného přečinu dopustil i tím, že 
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. '. . . "cdnal za svoji akvisi~ní činnost. ne-
advokáty u mchz byl zapsan'duJ 1 časté a nápadne styky s lete-

s ' k' ožitky a že II rzova d o zen pro obvykle vysO e PI' b I porotllím soudem o s u 
tem odvolací instance, {(ery y 

ren .' 
zneužití úředm moc!. . • k . konu povolání náleží i in-

. kárne rady ze vy k' .. 'ž Je sice správný nazor. C. • přehlíží údaje svěd u, Jimi 
tervence u úřadů, než kár~a r.ad~t:r~e~~~ které se opakovaly i někoh
'e zjištěno, že šlo o velmi caste I C 'm ~e svém vyjádření ze ~ne 23. 
J ráte za den, jak tO' dO'znall. Dr. : sa očtem n'brž i důvěrnosl!a ka
ťistopadu 1934 a které se ?,eJen .svym P nasnadě y že intervenování tak?~ 

arádským rázem staly napadnyml. {e osO'b je pozorujících vzbudil! 
~. mto zp{\sobem, j,:k se stalo.' mus~h~ ~es . stranického, cO'ž vše .byl~ 
d~'em že se děje neco prOl!zakonn~'n~sti ~dvokátního stavu, k nemuz 

1, obilé přivoditi zlehčem cl! a vaz 1" C když byl onen referent 
~~~~o počítati i kandidáty advO~at~l~ř:Jnfsr:oci, a to i v případě, pro 

d'" odsouzen pro zločm zneUZI 
Pk~:ry·eJbr. C. u něho intervenoval. . 'ho na Dr C bylo J'iž na-
. b . .' znesene .., C 

Pokud. jde o další bod o. vmen~.v ctmina kterou dostával Dr. . 
hOře dovozeno, že náp.adne vyso ae~n<rk v~ výši 6.000 Kč ;>d Dr. B. 
'ednak ve výši 5.000 Kc od Dr. .1;., J klipntely do uvedenych advo
h'ěsíčně, byla ve spoj.itosl! s. pri-~ose:hot; důvodu dosp~ti k úsudku, 
kátnich kanceláři; dluzno' .pr?!? ,rz Zt tedy že důvod vyplacem !ak vy
že šlo o' odměnu za akvlslc~1 cm~os, fm více kdvž šlo vlast?e o .za
sokého honoráře. nebyl nezf.,::ad0~rf s: ziejmě zvišil přivedelllm kl~~n: 
střený podíl na ZIsku kance ar,:! . . čest a vážnost stavu,. ny !Z 

: C-a Tím byla zlehce,:a .neJen. ,'cn i ovinnosl! povo-
~e;hle~~~l k ~edovolené akvisič?l. c':'~~~nf~~ub/ C. ~ezůstalO' skryt?, 
lání. Jelikož pak uve~ené !edr:~~1 ~ti takže bylo přivoděno n~bezpecI, 
nýbrž dostalo se k ve doml ;eleJ~.o ni~ý úsudek veřejnosti o celem sb,::u 
že b mohlo míti za nás~ede ;repnz ro odřadění jednání ob~lr:e
advlkátském, jso~ ~plneny predP~~l~~~sfí ptvO'lání, nýbrž i pod precm 
ného nejen pod p~ecm porusem P 
zlehčení cti a váznosh stavu. 

čis. 312 dis. 

" ." ostl stavu opominul-li při: 
Jde o kárný přečin poru~em. cti ~á:f zástupce opětovně zachovati 

I "nik stavu advokátského l~~zto p 
~:~i soudu povinnou úctu a vaznost. 

d 5 dubna 1937 Ds I 28/36.) 
(Rozh. ze ne . ' • 

. .' oud odvolací v kárných vec;c~ 
Ne j v Y š š í s o u d Jako. karnl s'l odvolání návladního advokatm 

advokátů a kandidátů. aťv~k~f':a~~ ~~~okátSké komory, jím! byl ob~:= 
komory z nálezu dlsc\p mar .c kárného přečinu porusem ch a vaz 
něn' kandidát 'advokaCIe zpro.s e? . nález v tom směrU, že uzna! obvl-

st stavu a změnil napadeny kar?y k" ým přečinem porušenI ch a 
~~ného ka~didáta advokaCie vmnym alll . 
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vážnosti stavu, jehož se dopustil tím, že v letech 1931-193'4 
právní z,"stupce pří soudnlÍC'h jeclnáních u okresního soudu op,ět<j,vnlti. 
opominul zachovati vůči soudu povinnou úctu a vážnost. 

Z důvodí" 

Kárný nález disciplinární rady zjišťuje, že obviněný by"I,/,P~~ř;i( );I.~~j~:~ •.. 
jednáních čtyřikráte trestán pořádkovou pokutou. Podle p 
soudních usnesení, na něž nález poukazuje, stalo s,e tak 15. 
1931, 15. listopadu 1932, 3. května 1933 a 23. května 1934 a o'Ovmě_ 
nému byly uloženy podle § 200 c. ř. s., nebo podle § 236 tr. ř. 
kové pokuty 20 Kč, 200 Kč, 100 Kč a 500 Kč. Netřeba se vvnn!'"", 
se stanoviskem kárné rady, že není vázána těmito výroky soudu o 
řádkových pokutách, pokud v nich bylo ,shl'edáno, že obviněný, 
povinnou úctu k soudu, neboť jistO' je, že neprováděla-Ii kárná rada nové 
důkazy, vzala-Ii naopak za základ svého rozhodnutí ony výsledky prů
vodní, jak vysvítaly z příslušného spisového materiálu přečteného pří 
ústnim kárném ličení, a neučíníla-li vůbec o chování obviněného u soudu 
odchylných zjištění, k nimž podle stavu věci neshledává příčiny ani 
kárný soud odvohtcí, nel'ze prostě p-ře,jJtí zá~'ěry <soudu vyslovené nejen 
soudem ukládajícím trest pořádkový, nýbrž ve věcech C 325/32 
a C 83/34 okresního soudu v N. v důsledku podané stížnosti a konaného 
šetření též krajským soudem jakožto soudem stížnostním. Jde tu přede
vším o závěry, že obviněný opětovně rušil soudní jednání nemístným 
křikem, hádáním' a, poznámkami, že př,ed Slnuidmn vystupuje aJgresivně 
i proti soudci a na něho útočí, že se choval způsobem, kte.rý hrubě 
porušoval úctu, jakou zachovávati je každý povinen, že nepřípustným. 
způsobem rušil jednání, neustal takto se chovati ani po napomenutí a 
pohrůžce soudcově, že použil slov, která jsou před soudem nedůstojná 
a k.terá možno považovati za hrubé porušení vážnosti, že po napomenutí, 
aby při výměně slov s procesní stranou nekřičel a slušně se choval, 
obrátil se proti soudci a křičel a když mu bylo odňato slovo, vyskočil 
od stolu s rukama vzhůru a udeřil spisy o stůl, že i po odnětí slova dále 
křičel a velmi silně bouchl rukou O stůl a ž'e konečně i po uložení po
kuty a odnětí slova si počínal tak, že soudci vůbec znemožnil jednání. 
Tento skutkový stav nebyl výsledkem řízení před disciplinární radou 
nikterak pozměněn nebo zeslaben. Usuzuje-Ii kárný nález na objektivní 
podklad obhajoby obviněného, že příčinou v,eškerých jeho výstupů 
u soudu nebylo pouze vlastní jeho cho'vání, nýbrž i chování soudcovo, 
nemůže ani toto hledisko býti shledáno pro obviněného omluvným a za 
dostačující,podklad názoru, že čest a vážnost advokátského stavu zmí
něným způsobem nebyla poškozena. Předpisy trestního a civilního soud
ního řádu poskytují právnímu zástupci jednajícímu před soudem vždy 
dostatečn'Ou možnost, aby proti možným nepřístojno'stem a závadám 
v postupu projednávajícího soudce hledal nápravu jen cestami, jež od
povídají zákonným formám soudního řízení; ani vyb6čení soudco,vo 
z mezí vytýčených mu zákonem neopravňuje ještě advokáta nebo advo
kátního koncipienta, aby se choval tak, jak zjišťují citovaná již usnesení 
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U d 'tam chování ,_ 'ského soudu. ve ene 
kresního soudu, po~u~se tyce kral

ch 1931-1934 zavdalo soudu po~
~bviněnéhO, jež po ctyr!krate v" le!e stalo v přítomnosti stran,. byl? zPhu-

• ořádkovým trestum a Jez_ s d . ehož řad obvmeny c ce 
ne~i~/vážně poškoditi če.sta_ va:~lOst stavu;vol íJ praksí jako koncipien: 
So fti nebo k němuz Jlz rr~pr~vno~ . 'no že trapný dojem, pky 

~~;~~ť; ;bviněnému ;e:?h~u~f~ ~~~~~ti t~~líče~é již jehO v~stuP?Vpá~~ 
u přítomných nepo~ y n~ b' r na újmu cti a vážnostI stav~: Je:~uz '_ 
řed soudem, nu tne mUSI y I. • • - a svědomitě, ale tez vz 'Y zp,: 
~Iušíske hájiti zájmy stmn pll,ne, ~~:~n'~m se základním zásadám .slus~ 

b m naprosto korektl1lm a nep.r!cICI. - bez jakýchkoli invekllv al 
~~h~ společenského chování, tudlz najme 
p'roti odpůrci, ať pro II soudu. 

čls. 313 dis. 

" de I-Ii adv'Okát zápis 'O úst-
Jde o porušeni povinnosti ~'Ov'Olan~ P~t:Z:o, že plná moc a~~'Oká

nim jednáni, v němž bylo prot~ pra~de Pnechal-Ii advokát tento zaz~~ 
tova byla vykázá~a ~ ,?ak. vr~~~n~o~ nebyla opatřena ani dodateClle. 
neopravený, ačkolt vědel, ze P 

1937 Ds II 7/37.) 
(Rozh. ze dne 5. dubna , 

. " soud odvolací v kárných věce,ch 
Ne j v y Š š í s o u d pko ~arny 'tl dvolání obviněného advokata 

dvokátů a' kandidátů advok~cle zaml .. o - byl odvolatel uznán vinným 
a. "d adv'Okáll1l komory, Jlmz . ' 
z nal,ezu karne ra Y • 'povinností povolam. 
kárným přečinem porusem 

Zdůvodů: 

_ od' okud čelí proti výroku 'O vině. 
Odvolání je předne bezduvo n~, p I" že může jíti O porušení 

v· vť e svem odvo anI, , . dání 
Sám obviněný pnpous I v,. advokát protokol 'O. ústl1llli J,e' :n': ' 

povinností .Ipovol"níl, poc:leps"l-!.r,. plná moc advokáta byla ~y~azan~ 
v němž je proti pravde tvrzeno, z,e am neopravený, ačkolr VI, ze am 

k ácena nechal-Ir tento zazn 
a pa vr .' I' . c opatřena. 
dodatečně nebyla pna mO ., _, d 13 května 1936 a 

. 'm vypdrem ze ne· • • M 
Obviněný připustIl ve sve , d 16 června 1936 výslovne, ze . 

najmě ve svém dal_ším vyjádřem :~e n;e N. obviněnému plnou moc ne-

P
lnou mOC neopatnl, pokud se Y , . 

'd" že M na JehO podepsala. , .' t to stanovisko uva eJ,e, . • d 
' Teprve ve svém odvolám mel1l ~ sanou později zřejmě soudu ~re ~ 
ur enci přece jen plnou ';10c N. po .e~dž v o ačném případě by p:y al1l 
lolil načež byla zase vracena, ~o?e~ sium!l~b li připustili, ahy zlllst~l~ 
-soudce "ni zapilsa'v"tel' a.nl ohvl'llen~ 'kOl\! Tf~ vyslovuje 'však 'ób'l'rneny 
ři onom nesprá\vném zátZll!amlul v IprO'·o iČÍ1~ nedolož1enou, a naopak ~a~ 

~e svém odvolání pouhou domn,e;k~ n Z; tohoto st,avu věci neshl,eda,va 
prosto odlporující dřívějším Jeho ll' aJum. 
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kárný soud odvolací důvodu, aby se odchýlil od skutkového Dřf'onn' 
kladu napadeného nálezu, že plná moc opatřena nebyla. . 

Odvolatele nemůže zbaviti viny ani okolnost, že prý ještě po 
lika týdnech opětovně naléhal na M., aby opatřil plnou moc, jak 
latel zdůraz.ňuj<e nejen v obou svých vyjádřenich nahoře uv'eden',,",,< 
nýbrž i ve svém odvoláni; neboť nehledic k tomu, že se měl v této 
čině oorátiti přímo na stranu, za niž zakročil bez plné moci, ba 
jejího vědomí, kterážto povinnost mu vzešla i vůči soudu podpisem 
potvrzením nesprávného protokolárního záznamu, a jo beze 
k tomu, zda zájmy N. byly svémo,aným Z<l!stupovámím ob"ilnénrého 
~eny čili nic, musela ho právě ta okolnost, že u M. bylo zapotřebí 
ných urgencí, pobádati k obzvláštní opatrnosti a přiměti k tomu, 
opravu nesprávného záznamu o plné moci zařídil aspoň po těchto mar
ných urgenci ch, neučinil-Ii tak, jak bylo jeho prvotní povinnosti, ihned 
jakmile si uvědomil neb aspoň mohl uvědomiti, že plná moc nebyl~ 
opatřena v krátké době M-em přislíbené (1 )6-2 hod.). 

Avšak i kdyby bylo pravda, co obviněný tvrdi ve svém odvoláni, že 
totiž N. ve skutečnosti podepsala plnou moc obviněného, že M. plnou 
moc pak u soudu předložil, že se obviněný o tom dověděl a že se jen 
proto O věc dále již nestaral, byl by obviněný pomš,u povinnosti po
volání tím, že informovalO. nesprávně a že přes to, že by bylo pak šlo 
o smír platně uzavřený, mu doporučil, aby onen spor nevedl, poněvadž 
je prý riskantní. Na tom by nic neměnilo tvrzení odvolatelo·vo, že se prý 
O. nemusel této rady držeti. Neboť kdyby N. byla dodatečným podpisem 
plné moci schválila své ~astoupení obviněným, neměl obviněný vyvolati 
v O. domněnku, že tu plná moc nebyla a že je proto exekuční titul, 
o nejž jde, neplatný. I takový postup byl by porušením povinností ulo
žených advokátovi podle § 9 adv. řádu a tím porušením povinnosti 
povolání, jehož se může advokát dopustiti nejen proti svým klientům, 
nýbrž i proti osobám třetím (srov. rozh. é. 93 dis. Sb. n. s.). 

Podle toho, co předesláno, netřeba se již zabývati otázkou, zda by 
zakládala uvedený kárný přečin již ta okolnost, že obviněný vůbec ne
správný záznam protokolu, o nějž jde, podepsal. Jakým způsobem si 
měl počínati, vyplývá z ustanovení § 38 c. ř. s., k němuž kárný nález 
správně poukazuje. Leč vsoLlzeném případě jde nejen o to, že obviněný 
při svědčil svým podpisem nesprávnému záznamu, nýbrž též o to, že pak 
nekontroloval, zda byla plná moc v předběžné krátké lhůtě opatřena, 
a že se po marném uplynutí této lhůty nepostaralo opravu nesprávného 
záznamu. Souhrnem těchto provinění dílem způsobil, dílem trpěl stav, 
jímž mohl, ha musel - třebas ne v lnfoxmov.<l!ném O., ale snad v osobě 
budoucího;právního nástupce nebo zástupce O-ova - býti vyvolán 
omyl,. že jde o- smÍ<[ N. platně zm'·a.zujíd. Že taJkový omyl mů'že aspoň 
pro třetí osoby míti v zápětí hmotnou škodu, je na bíle dni. 

Zda O. mohl při vynaložení větší pozornosti a opatrnosti škodě ujíti, 
nerozhoduje. Záleží tu }en na tom, zda obviněný tím, že zakročil bez 
plné moci a podepsalzminěný záznam, převzal 'ha sebe určité povinnosti 
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, d . sem § 9 adv. . . .. h' ak v rozporu s pre pl I 
'eho povoláním spoJene, pc z Pl" toho CO vpředu uvedeno. Byo 

~á~U nedbal. že tor;ru tak lest, ,vY~~~oZuti jako bezdůvodné. 
proto odvolání z vyroku o vrne z 

čis. 314 dis, 

. ' orného soudce a proto slu-
Je lwuhýnt porušenim po~mno~~ n~~1868 ř. z" opomine-Ii. S?udce 

žebnim přečinem podl;: § 2 za~on~:~m chráněných a tím umoz~t s~áh 
chrániti svěřené mu zaJmy oSO z oň usnadni utajováni zpronever tec 
cháni zpronevěr notářem, nebo asp 
po delší dobu. I 32/36 ) 

(Rozh. ze dne 10. dubna 1937, Ds " . 

. " soud odvolací- vyho"ěl odv'ol~ní 
N e j v y Š š í s 'O U d Jako :kar~y' trestU' z. kárného nálezu wchnr!hO 

vrchního ,pr.okurátora z výroku o "~~e a jímŽ byl obviněný okresní so"dC~ 
souKlu jaJko kámého soudu pro so~ ?nl1ým n,ep'Ůřádnos,(Í ve ·smyslu § 

řeclnostaokresního s'Ůudu ll~nan VI. 
~~. z 21. května 1868, č. 46 r. z. 

D ů vod y: 

. . ku o' vině ohviillěnéhú jest 
Odvo],áJní vrchního p'ro:l<uráJto-ra do vyro . , 

odŮV1odn,ěno'. " "něnému za' vinu, že svým Z'á,vad~ly:rr~ 
Oclkazovaci u·snesení' kladlo oh~."I· . t':' pá'chání: zpronevěr. Kárn~ 

. t' umo'Z'!1I1' no an , káza jl : ot pem resp. opomInU lm ' " neboť nelze pry pro- . . pOv u,·, b . , ého v tomto smeru, b t ., zhod
soud vyloučil vinu a vInen '. k' rného. 50'udu však. neo 's' ojl:, ,'. 
hčinn'ou spo}i,tost. Tento ,:"zo'; " a . opominutí obviněméhn. Karny 

~otí-li se náležitě zj~šl~né J.ednanl, ,re·~,p~ou:clce u okresního soudu v po-
d 'isti! že ·ohvineny Jako ne.spotny. I LI jíž tato. prodala svou 

~~~en~ké věci nez!. M. ?pa~lI t~h~~~íu d~~~~~U' a vydalji~otářipřed 
i1!emovito's,t za lO.0?O. ~c', schv~IO. a složení, její neved,l v::b~c v eVI~ 
složením, resp. z"JI,stenlm :~~p!lt.1 ceny', .tku 10.000 Kč kU!pUJ1'CI g.(rano" 
denci a že notář zproneve':ll. celou. ,c~~m' s'Ůucl, že obviněný v. poru
k 'eho wkámslloženou. Dale ~'l~StI,J o t r stní věci p'Ů F. noeučI.nI~ 'ŮP~
če~ské věd nez\. B. a v SOUVI:SI:.: Pb~u·~e~.och !1Jezletilců po 370 K<;a z,; 
" ·."I'ní dědických podl'lu Llved ,y . ''",) V tomtO. pn,pade , trem k zap's e '.. k 'msložene llproneven. . ,..' _ ' 

t " tyto podHy k jeho .tu a . b'.' ' klery' po pro'led:n:anr pozu 
110: ar . ., • to nebyl, :O vmen,y, , . I J'e mu 
vys,v'I'tá si,ce ze sPI,SU, ze t"' u.č·ln.I·,j' 'první opalrenl, a·e 

, . • • • o no arem ,. . h' byj, , na-
stalo.s,ti a po vr~o;n: SPIs.upo,zdějii l1Ieučin,i,l: opatř,el~\ o '~IC z, aruce. 
přičítati k zaVIll';IT1, z~ ani '.' o yplývá, že je mel o,pet<.;vn,; Y K 
hoře řeč zvlášte kdyz ze Spl>SU v obvin'ěný v pozů.stalostnl ve';l po t ,,: 
I<éo!l1ečně'zjistil ~á.r~ý,so(u:d'kz,ela.~~e)' vklad'li 15.457 Kč 10 h, a ze ·no ar 

t . '1· o zal,sle,m vm u. nepas ar~· ''"j 
tento vkl:"d vybraj a z.praneV'en. 
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Z tohoto zJ'i's'te'"'e'ho dO. , h '" cJe vy'p'ly' ,. , svyc povinností J' ako ,va jasno. že obviněny' 
třet'" nesporneho soude ' , lm. ponpadě ,spáchání zpronevěr b e u,momi']' notáři v prvé 

~;f:~~~u'a,~;~O~ls~~~~~1 u~:a~~né, ~~s~;y ~~r~~~~hi~;la Pžoest:o~al, m 

Jde (} násl'edek jedná,ní, res va~l' zp~on~věry ~o delší dobu. 
opatrnosŤl mohl předvídati ~'eb Pťom~nUlŤl: ktery obvi,něný pří 
(~a)mě § 222 a násl obč 'záJk)o IPr:dplsy, kterých obviněný 
nených osob k' . ., S OUZI právě k za"'ť ' a zamezlení jich zpro V", 1

IS 
em nároků 

, Co se týče pří'padů uved' ne'V'erenl nebo jineho p'osI,ko;,eni 
s,"m kátný soud k závěru že cn'ych 'p~d, A. ll. kárného nálezu 
dostatke;m evidence umoŽn,i! ~~t~~~nn,e'!r !r~ěním průtahů notÚe a 
zpmne\'er. Ve všech sub A II a,n Zl s' atl cas 'k páchání a u' ta-jov""l 2 

s~u~~n,ě ke zprone\'ěrám n~túe~I'~tU u,,~dených případech došlo 
pac am neb aspoň U'tajlOvá'ní zPlr'on~~~O ú n~s~adě, že obvilflénrý i 

Hledí-Ii se k lomu 00 " umozml neb aspoň 
štěn ' , prave uvedeno k ' ym v napadeném nález ,. ,a ostatnnm okolnoste .. ~urátora dovozujícímu že ~:. ~utno pn svědčiti odvolá'mí vrchnih: Z)I_ 

!ební, př,eči,n pO,dle § 2' záJk. č~!. ~6/1 ~~t',ou 'me~9~ádnost, nýbrž o ~;~= 
P 

stupen, porusení povinností, ). eho kro z., ~entkem jsou zde zp 
osollwvano s ť ht h ' op," ova'lll a přitě' .. , mimuM b"';o o ,I,edi.sek, musí býti "'t""" Z~JI;CI o,kolnos,ti. 

hrub' o vm~me~o, nwlně kvaNfi'ková.no . ZJI~ en". Jedna~I" resp. opo
sVěř~~ p~.ruse?!m povinností nes'PoméhJw~~u~~uzebm prečin. Je jistě 
v řad' .. u ::;w]lny zákonem chráJn.ě'ných b C, op~n;lne-1i chrá,ni,ti 

, ~ I~npadu a umolm,il, pokud se' oso,. Obvmený ulčini! tak 
spacham ,neb aspoň utajováJní tyče aspon u,snadnil takto not'" 

Totéž platí o souslavném zpron,eve:, dosahujících značné výše an 

n.o's: no,táře, ja~o soudního ko':soa~Je~tl o?viněnéhio dohI'éd,a·ti n;r Čin-
neve, nolarovych roun" ,ere vedl,o rovněž k r'ad

v 

, b" ,. ez ve značné ... , K' , ' ,e zpro-

~~~,s~~~~'~C~~í n:n~~!~oo~~:~~,t~,:'~i,~:~L~~~d~~~Ynenz~;~e~~~ ~ř:~~~~~ 
rov:u, ne poslavenI nebo na' chorobu 

Čís. 315 dls. 

Z § 23 advok řád usn oV f .' u plyne právo valn o h ~ake I s~ o všeobecných směmicích p e hro~a~~ advokátní komory 
, ove v mezích záko . ' ro c ovaru Jejích čl.€It1U • 

;~n~t~~~v;~~ ~g~u ~v~:ps~~~o~~ti~U~=uf:~~iSy~adtíze: 
cm snížení cti a vá~~n~taPoVI11110stí povolání, po případě ~ prosan~cl 

Poruš o vu. pre· 
, ' eru povinností povol" v seDl valné hroma'" o am, zamestoával-Ii advokát . ' 

jako bezpl to Oh "y advokatni komory ve s 'k ( ~edbaJe usne-a e o praktikanta., ,ve ancelaři koncipienta 

(Rozh. ze dne 19. dubna, 1937: Ds I 44/36.) 

_ čis. 315 eli,s. - 575 

N e j vy Š š i s o U! d jako soud odvol-ad v kárný·ch věcech ad,vo
kálŮ a kamdildálu advokacie vyho,vHodvohni návladlOlího komory z ná
leZU elisdphnámí rady "clvokátní komory, jímž byl 'Obviněný advokát 
zproštěn' ohvin,ění .. z kárného přečinu, potud!, že změnil na,padený nález 
v ten. rozum, že uzn"l obviněného vi!nným kárným přečinem 'poru,Š'ení 
povinností povoláni, jehož se dopusti'l tím, že, nedbaje usnesení valné 
hromaely ad~'Dkittn.í, komory z 25. března 1934, zaměstnávoJ ve své kan
celáři koncipienta jako bezplatného praktiikwnta (volontéra). 

Z duvodu: 

. Kármit racla vzala si'ce za prokázámo! žeobvinen,ý v době od 27. 
února 1935 do 1. dubna 1935 z"městnával ve své kancel·áři Dr. H. j'ako 
kondp'ienta bez'plwtně, neshl!edal'a však v tomto jedn"ní k<ÍJmé provi
něn.í vůbec a du,sLedkem toho zprosHla 'obviněného, ač z<ÍJrO'v!eň zjistila, 
že usnesením valné hromady advokátů ze elme 25. bř'ezna 1934 byl:o pro
hlášeno za nepřípustné, ~by ;rdvokát zaměsltná~al ve své kan,cel'Mi kO'n-

cipi-enla bez'platné i"'ko volontéra, 
KMná mela vyoházela v podstatě z n"wru, že usnesení va,lné hro-

mwd:y, kterým se vydiuvaji směrni!oe pro čl:emy komory, n,etvoři objekttvní 
právo a že ,směrO'd"tným zu.slává! úkon jak pro kánnou radu, tak i, pro 
jednO'tIlivé advokáty, že dů'sledkem toho je řešiti otácz!cu, zd,a v urči:tém 
sku~kO'vém podkladě je spwtřovati kárný přečin, jen V' rámci- zákona 
a platných nařízení., bez ohl,edU! na usnes,ení valn,é hromady, ~ejména 
v těch případech, kdeUlsnesení va,lné hmm"dy zaswhu:je do soukromo-

právn.í oblasti, č llenu komory, 
Náwru kárné ""dy možno přisvědči\i j-en potu'd, že závazná jsou 

prO' členy advokMní komory jlen ona' usnesení neb směrnice, které JSOU 

'valn!}u hromadou v)"d"n!y v mezi,ch zakonw a pokud n!eodiporují ziukonu. 
NulnD 'P'rotO' přiznati k"rné radě právO, aby v konkretn'im případě zkou
mala, zda určité usnesení valné hr'omady neodporuje zákonu, 

Jinalk je viíak právem valné hromady ad,vokMní komory! vyvěraji'CÍm 
z t1stano'vení § 23 adv. ř., aby s,e u,sn!tšela o všeobecných směrnicích, 
týk"jicích se chO'ván.í svýchČ'lenů, a aby jako orgán k tomu' nej<po'vo
Janějši upozorňovala své členy na to, co je v souladu, nebo co odporuje 
cti a vátnosHstaV'u, Takovéto' směrnke, pokud nemají pouze ráz dekla
ratomí!, t. j, pokud pouze n.eu,pozorňuji na trvají-d ji-ž zákonné předpisy, 
nýbrž vztwhují ,se na pol,e stavovských v,ěcí, které není zákonem upra
veno, tvo!říce předpi'sy představemého stavovskéhO' o'rgánu, mají ráz 

konsHtutiv,ní:. 
To, co jmenovaná st"vovská org,mi's:ace v mezích ziukona ,svým čle-

nům ukládá, je "d.voká!! povinen dodržovali pJávě lak ja;ko to, co mu 
uklicdá přímo úkon, ano je povin,ností P'Ovól'ácní advokáta, aby se po
dJobi! 'llwe,sení,m komory, která se nepří.čí zákonu' (č. 114 clis. Sb. n. s.). 
Při tom je zcela nerozhodné, zd" příS'lušné směrnice V'wlné hromady 
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zasahují do so k' ' k Ul lomopravní obl'asti čl o onu povol~ní advokátského, enu a stači, mají-li vztah k 

K takovymto věoem náJl'eží' i " v kance,láři advokátní ted" ,']< up:rava pl",tových poměrů ,', 
advokáJIní komory op'ra'v y I 'O,n,clpl'enlu, a byla proto val'na' , ' 

., ' mena wby up a 'I ' pnpus,tností používáM koncip'l' t" ',: 'Vl 'a' 'otazku' přípustnosti č' 1~'fiihtérŮ), ježto jde o věc maJ'í,~nú~Jy~ °tbhezkPlatných praktikantů I 
m, o sta1vU' oe'''' h vz cr 'e ch a vá v t' advnie'" 

,d ' ' " j J,I'Z oc ""na při,náleži ,'Odl § . znO's I ' a vokatnr 'komo.ry N I k ., P e 23 adv, r. do komr,p",~::-' 
J
'e ,.' , ' e ze pw upntr že • t ' , , neprl!pustn,e, neboť se ,Iím v ,.; • ;ames navanI bezpl,,' [',t ný,~h 
a kandidáty ad'Vokacie O t t .yt'Van nezadoud poměr mezi a',dv",k;,"',', 
vésti k tomu, že by b'Y'II' vsyla

o 
n;, z~městnáváJní bezplatn,y',ch si'I' m'o 'hl' 

b' ucem z v'k 'O y !pro nedostatek prostřcedk o y: onu pra",e 'sociálně sl:abší 
Nehlediě k tomu j',e 'k b u []"e~iQ'hh voI'ontérskou služ,bu' za's""í,"''"' 
•• v ' za arZ ' ,ezp1atneh v ! • 

jI'Z z t?ho důvodu, wby se vyloučil" ',obzameS!náVáni koncipientů nuln" 
advokaty a neodůvodněné zvy'. , ? ne :~pečI' konkuvenóníh'O bOJ' e me ~ 
druhému sem soutezlvosli' j"edn'o'ho' ad" k' t Zl . I IVO' a, a vUč' 

Jelik'Ož j'ak d u I , ' lovozeno, byl1o: ,usnes ' I' 
mory ze dne 25, března i934 .. . ~ b em va,ne hromady advokátní k 
advokát V'e své kanceláři z~d:.m~ ''ylo, pr'Ohlášeno za nepřípustné' . o-
v ,meúOh .zwko!fi'a a' j'ez·to b' I ',;es kua.:'a!' b,ez, p,lalně koncipieOlta ' , , ' "Y' jIm' azď·] k ' "".rl ,,..~ 
vazau., dilu0n'O v j'edináJn'I' ob ' • " ,. 'Y c ,en omO'ry a tedy i obvi:n.E'n"Y p' " vmenehl[} shl'ed' r k' ' I , ,nvmnOisŤl povO'lání; neboť uedba' ", ,,".va, I amý pfečin PO';J1lJ,;šerÍi 
vzhlede-m k úomu ž'e bl' . Je z.mmeneho usnesenÍI " - v č 4 ,,' Y'o 'UII"eřeJněno v "Ú· d ' h . - o nemz 

, ,~use], mm V'Momost kte • re, mc sděleních« z r. 1934 
vel s~e k<JJncel"ři,' po doh~, 'Od r

2
0
7
u °u:s,tatne 1~'I' ne,popírá, - zaměstn"va! 

TJ' atne D H' k ,nora,,35 do 1 d b , , r., J'" O' kondpi'enta Při t ,', ' ' Ul ,na 1935 hez-
'~amého ,~řečin,u, ,spočívajkího ~ pOU'h~m je.;zhl;d.em k povaze tohoto 
nazu ~,ad.nze~eho orgánu, zoela 'nero;~' ~e, o,~eI? neupoislech:nUlti pří-
epoclť'Oval, ze se mu stah křivda clne, ze jmenovany koncipient 

•• C;d,,,?1ání zástupce advokát " k', ' , ~te~,em jednání obviněného byl,n~hl'~dn,:ry ~!Omaha se toho, aby ve zji~ 
oen! ~tt a vá",noMl sta'V'u, ' " a 'O v ,prvé řadě, i přečin, zl,eh-

,. :casadně nebylo b i řekážl<: " ' ,.' 
radeno, pod porušení ~~vinnoistr'. aby .~ot;z J,ednání, které byl'O 'iž , od-
s !hled,'I'sika porušení oti" ',. pt°V'o.lam, bylo s,hlecMJno závad~{"mP to. sběh b ~ va2ino,s I' stavu' • ale • J ez 
os' , .~, OiOU p:ří,padů, t. j, aby se závadné' ,~t"S,' ,predpoklad ,takmcého 
m~~I~mb' ,kttere

b 
nejsou příslu, 'šniky s,tavu l~enO,ak~tl ~h'Ostalo k vědomosti 

y I ne ezpečí že b " 'a UIO a Ul kter', h b ' 
st, a'ICllacl'ICoká:tského ,n',e ., y, 1~'Ohly ze zavadného jednání j'ednOh

Yc
• y 

u'., ' . pnzmve uS'llzova'f ·1 o clena 
, em IP:npadě není, Sprlluěn; kárné sll, ' ~''O c' len,,~h ostatních, v souze-
prdo predpoldacl, že 1leclnání oIbVilfi!~:~ll'eposokYtUJl' totÍož he~pečné op,o,ry' 
a O'staJlo ,se naJ vene'k o nezustallol skryto "V'!ll"· ,~ I ! ' • 'u. -- i Il'r K1offi'ory 

, r:ylo pmto vyhověti odvolání, zá t 
maha, ahy ohvin,ěny' byli uzn~' ' ~. upoe komory jen pokud' se 
vinn'Ost' , "wn vl,oo'ym ká:rn,y{ m •• ' do~ 

• , I ' I' povQiliaiUL, a rozhlodrnout' ď k' . precln1e,ffii ponušenf po· . I', Ja: se stalo, 

_ čis, 316di's, - 577 

čís. 316 dis. 

Písemný rekurs, podaný podle bodu 5 článku IV uvozovacího zákona 
k civilnímU řádu. soudnímu, musí býti podepsán advokátem (§ 520 
c, ř. s.); v podpisu takového rekurSU advokátem nelze proto spatřovati 

(Rozh, ze dne 19, dubna 1937, Ds I 22/37,) kárný čin. 

Ne j v y Š š í ,s o ud jako soud odvolací v kliDných věoech <tdvokátů 
a kandidátů advokade vyhověl' 'Odvolání ohviněného advokáta z nálezu 
disciplinární, rady pro advcJkáty a kandidáty advokOJcie, jímž byl odvo
latel mnán vi'nn.ým kárným přečinem poškození cti a vážnosti stavu, 
zrušit napadený kfurný nález ve vý,roku o vině jakož i ve výroku o tr'estu 
a ve výroCÍch s tímsou'vi,sídch a zproshl obviněného obvilneni z kár
ného ,přečinu poškozeni cti a vážnosti stavu, jehož se prý dopusti,l tím, 
že dobrovolně a aniž měl k tomu zvláštn,í důV'ocly, podepsal rekurS, se
psaný osobou odlsouzenoU pro pokoutmictví, v němž tato se snažila 
odůvodniti své opr!rvněni k pozastwve,né činnosti, a že tim vzbudil d,o
jem zejménra v kru:úch advokátních, že podporuj,e pokoutnictví osoby 

pro ItentOl čin odlS-Ollzené . 
D ů vod y: 

Ze spisů okresního soudu vychází najev,o, že pis,emný rekurs, který 
podal N, dO' ro'Zhod,nutí o:kúesního soudu ze dne 14, s,rpn,a 1935, jímž 
byl' mnlrn vinným polkoulnictvím !plOdle § 1, písm, b) naři,zeni minis
terstv:a spravedlnosti z 8, června 1857, ČÍls, 114 L z" byli N-ovi usne
sením okresního soudu ze dne 28,Sfpna 1936, doručemým mu dn.e 
29, srpna 19G15, vriloen s tím, wby jej dra pěti dnů ode dne dorurče,ni 

,usnesení opatřil podpi,sem advokáta s tlm, že, nevyhoví-Ii tomuto pří
kazu" bude jeho rekurs jako n"pří'P'uistný odmítnu'!. S<rm<r kámá rada 
vychází z předpokladu, jenž je ve sh'Odě s plnou mocí připojenou ol:(vi
nénÝ'm advoikátem ke zmíněnému rekursu a datovanou dn.e.m 3, zář í 
1 93 5, ~e s,e N, .obrátíl v poslední den na obvinénéh:o se žádiostí, aby 
mu :podepsal ve smyslu U'vedeného příkaJzu okresnH10' soudu z 28, slrpna 
1935 jím (N~em) seps<tný rekU\1S d'O odsuzujícího nlrlezu propokout-

Kámý soud odvolací j,e toho p,rá"niÍh'O náznru, že v tom, že obviněný nktví. 
vyhověl N-ovi a rekurs podepsal, nelze spatřovati skutkovou podstatu 
inkri\mi,novalného kárného př,eči,nu, Článkem IV, uNCozoVaJcího zákona k CÍ
vilin,ím

u 
řilduI soudnímu byly zalchovány v pIatno,stí předpisy §§ 1, 2, 

3 a 5 nařízeni minÍlste,stva spraJvedlnostli ze dn,e 8, č'elrvna 1857, Č, 114 
ř, z, o. nald'ildání' s pokoutníky, PO'dlle Idruhé v,My bodru 5 u"edeného 
čl'ánku příisluší t'Omu, kdo byl' pro pokoutnidví potrestáJn, pcoti přÍ;sIUš· 
nému soudnímu rozhodnutí rekurs p'Odle §§ 514 až 528 c, ř, s, Platí 
tu tedy i předpis druhé věty prvníhO' odstavce § 520 c, ř, s" podle 
něhož písemné rekursy m u s i býti opatřeny podpisem advokátovým 

Trestnf rozhodnuti XIX. 
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(sr~v. Neumann: »Kommentar zu d . " stranka 304 vydáJní z roku 1908 ~n ZIV~pf?Zessgesetzen«, první 
také písemn'ý rekUlrs N . ,), opa;treul podpí'su, "dvokMo 
t db' , , -OVl vracem , " ,,' " va . e y o vme.ny žádo,sti N. vyhověl a ': h ' ' usnesemm soudu. ,,,<,,tI,,., 
j'en to, co cl'vovaný záJko,nný předipi Je? . ":{Q'r:r~e~ku~,~,r:~s,~l,~~~~~'~:~ 
rekur,su do rozhodnutí 'I"m' :'kd 's n,an2>Uj e o t" '~::~,~.~~~,i~~:~~r~ni~hd I' . ' ,J, ,z ne' , 'O hyl oclsou~e 
na,p nUJe ,proto jeho jednání k tk ,,' n pro 
a to tim méně, když šlo '" s' ~ ~',:ou podstaJtu zažalovamého, ni\,o,"",'" 

podpi,sem ad'Vokátovy'm~ěfoosd' e~~t'~ d~n, kdy podání N-ovo, ' ' 
o'pl'n" d ' oJI' I na soud nem'l 1° b ~enl sou ,ního příkazu odmí,tnuto. ' e 0- I ýti pro 

čis, 317 dis. 

Přečin zlehčení cti a vážn'Osti ta ' stavu t'Oh'O odpor formálně 'Op , S , V? ad,:'Okatskéh'O, kladl-Ii příslušník 
teriáluí správnosti úkonu '" travnenElntU ukQllu úřední 'OS'Oby Na m pn 'Om nesejde. . ' a, 

(Rozh, ze dn-e19. dubn,a 1937, Ds JI 24/36.) 

N e j V yš š í s o u d jako, k" aJdvokátů a kandidátů A', ,k . amy ,soud odvol!ací v kámých 
'I ' a"vo aJCI'e zamIll odvol" b' z ;naez;u, kárné rady a;dvokátni k ' '" lam'll o vlměného advokáta 

mym ka'm'ým pře:čilll,em zl,ehče 'I °t~mory" pmz, byli odvo'la!el u'ZIlloán vin~ 
I ll! C I a va1z:nostt: stavu. 

Důvody: 

Od\Co,lání vyt' k ' d , " )ll a napa len-ému nále u I ' 

po straJHce 'Skutkové i právní,. z nepfaJvem nesprá'Vné posouze'l1:Í 

, Odvolání nelze přisvědčiti okud d " 
neho, byl bezvadný postu ad~tkáta ' o:,ozuje, pko by s hlediska kár-
ve?e~ém neuposlechl ne1:konné v.' Jenz ~ exe~učním řízení proti němu 
n~Jme na s'cestí, pokud 'se tu, ° ,y,zvy ~y~onneho orgánu. Odvolání je 
vecech trestní'Oh fl,e'b'oť zr' pllf~ 'O, JudlkaJturu: nejvyššího SOUld,u' ve 
k ," ' U'8O'vac' soud h'" , ' 

,us!aJnovenínn §§ 68, 81 312tr ':" ap, pra'Vě \Ce své jlUdi:ka:tuře rr:
á1illl 

'Otprávne'TIlÍ k úř'ednÍ'm' u "e'd' ; ~'. dusledlnle .g,tanovilsko, ž,e Jen. for-
num h 'J' nlam Je to co p'TO ,-'. " 

" ,oe ,,"nu: ,p'odl'e u"e'd'eny"ch 'di,'" ," P
U
1
W

j e ured-ním orga'-"I ' " ' . pre PI'SU 11' -' " na '?! ;,právnos:ti ,]<o,nkmtního úředlníh ,': t~,Z pr! t.om; záleží na mate- ' 
zvl,,,sle pnukázáno k mzhoclnutí s' ' ~ Cl S ~zeb[]jl;ho vy,knnu. B:Uldi,ž ob
kde se p:r<l'Ví, že úkon ve,r'e,"me'h č.o~t.tf zlUsovacllh'O' Č, 4432 Sb n s ( I 'b JOH' o lm ele po b' , . ," ., 
d

S 
uz Yl jen, nespadá-Ii tento úko~' , b z 'yva pO'VaJhy výkonu úřadu 

<O Jeho. působnosti v cikmh' h vU,ee, podle povšechné své povah 
di,sk,a zvláštni ochr~n:y úředlnl}ceh o oPbr,avne,n,' a po'vinnosti, takže s hJ.e~ 
nimi t č' " ,. 'O'S'O poskytnute' ," ~ , ' " . s a; I, ze verej'ný či'llIite1 byl f 'I' ,zm.Jl1enym, usta,nove-
třebaže tu' nebyly J',eho v,e:c'n'e' p' °d,rmak·ml edk dolčemému úkonu op,rávněn " Ji€! po 'aJ y. ' , 
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Uplatňuje-li odvolán,í, že tu nebyly zákonné předpoklady pro uscho
vání zaba'Vených svrškú po rozumu § 259 ex, ř" poněvadž ani n,ebylo 
soudcem ,po'fo'I'enn, ani tu nebyl ná'Vrh vymáhajícího věřitele ve smyslu 
§ 259, ods!. 5 .ex.'ř., a poněvaJdž proti povolení exekucepodlal obviněný 
stížnosti a rozklady, o nichž tenkráte. ještě nebylo rozhodnuto, je na
sn,aclě, že tím bere-odvoláni 'V pochybnost materiáJlní správnost a zá
ko,mo

st 
po,s,lupu soudního vykonavatele,pokud tento n-a;, ob'finěném 

vyžáda;l jeho prsten, že tím VšaJk ne-popírá fa,rmální oprávněnost jme
no'V.ané úřední o,sohy ve smys,lu n"hoře vytčeném, OdvoJ!á:ní tudíž ne
popirá, že tu' šIlO o úřediní výkonl opráV'n,ěné úřední osoby. 

PrO'ti lonmálně o,právnénému výkonu úřední o,soby nesměl 'Však 00-
vi'fl'ěný jako přílslUlš:llitk ad'Vokátského stavu a hledě ke svým ,stavovským 
zá'Va2kům klásti byť jen 'pa·sivni odpor ani, tehoda, považovaJ-H tenlo 
íťkon, a;ť právem či neprá!vem, za ma;leúálne nezákon:ll'ý, kdyžtě usta
no'Ve:n:í § 68 ex. ř. jasně Ulkazu~'e cestu, jaJkou 'se možno brániti proti 
vadnému postupu exekučnóho orgalllu. Ob'Vi:n'ený, který poté zvolil sku
tečně tuto cesiu, musel si uv:ěd.omiti, že ,svým svémocným :postupem 
zavdává exekučnímu o,rgá:nu podnět, aby se ve smyslu § 26, odst. 2 
ex, ř. do'Vo,lla1 pomod bezpečnostních orgánú, i četniotva, Skuteč,ně 
došlO' k tomu', že mU' exelouč.ní orgán takovým opa;třenlÍm aspoň hmzi:!. 
Posotup obv'i:n,ě,né:ho na,svedčo'Vall' takto nedos.talku úcty a vážnosti, před 
úředním opaJtřen.im, což stlačilo. již samo (} 'sobě, aJby v,rhalo na něho me
příznivé světlo a .vzbudi'liO dojem, j"ko by - aokol'i, právní zástUlpce -
ne-měl žfudoucí úctu př'ed p"ávnimřádem aJ jeho zařílzenimi. Platí to tím 
sp;:še, dlo,Š'l'o"1i již tak dal:eko, že se exekučni O:fgán, ohrátill na exekuč
ního komisaře o mdu, a byv jim poučen., hroúl a;d,vdkátovi, donucova
dmi prostřediky ve smyslu § 26, od's!. 2 ex, ř" totiž ,,"krokem č,etnioké 
aJsis.temoe. 

V taJkovém chov"ilí ad\CokMa nedůstojném spa(.iiUijle napaJdiený nález 
plným prá'Vem porušení cti a vážnosti stavu. Hledíc k tomU!, co 'přede~ 
sláno, netřeba ,se ještě zabývati on:ěmi. vývody odivo1:ání, jé se týkají 
otázky, zd" pOS'tUlp e'Xekuční<ho orgánu odpovídal předpi'súm exe.kuČn:ílho 
řádu čUi nic. 

čis. 318 dis. 

Zlehčení cti a vážn'Osti stavu, umluvil-li advokát odměnu zpiísobem 

ponižujícím a hraničicím s neka:lou soutěží. 
(Rozh. ze dne 19, diublll" 1937, Ds II 0/3,7,) 

N e j v y Š š ís o u d jaJko káJmý soud odvolací v kámých věcech 
adV'olkMú a kandidátů advokacie zamítl odvolání' obvinBného advokáta 
z nálezu kámé rady ad:vokM'l'í kommy, jímž byl odvola·tel uznám vin
ným kárným pře:činem zl'eh-čení cti a vážnosti stavu. 37' 
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Z duvodu: 

Ani Ve věci samé n'elze Ulznati že b '" '. 

~~~y~~n~. ,O~,vo~ání příčí se spisdm, po{u,~:~~rvákd~rn~:opC)(lrnir'h 
'1' vrneny prevzal zastupování, byly kladeny obvi 

za oznou a že byl,y 'pro zálo' , .. . .. , a 
stu'Po,val Dr. B. znu nepnzOIlIve]sí než ony, za nichž ji 

V prvém směru budiž poukázáno k tornu' " ,'" 
podaní ze dne 27. záři 1935 uva'd" , ! b ,z'; s~m obvl,'I1eny ve svém 

, 'č " '1, ze 'o yla za'l'ozna kte . 
meSI' ní pau'šál ve vy' ši 500 K' T t.. dO, .' ! ra mu nabídla . c. o 'ez z uraznUJe obvIně ' 
prsu ::e.d'ne 22. zMi 1935 ředite'iství zMožn.' ,",' 'ny ve svém do-
obvnnenysprávnúst opi'slU ke spi,s'um Připordn~h~el~uz s,: fOdotYká, ž,e 
vyslovne: » ..... spokojím se s V " . ,',' nep'~pre '. Pmví tam 
sí,čním pau'šálnim honorářem per ~Om~, mn e na bl,ct.nutým mě_ e ... .. «. 

V drUhém smém IlIplatňu'e od I" I ~ , ' . 
kroměwvect.e'l1e·'ho 'pau's"l . lk vo a,te, ze mel na rozdl,l, od. Dr B 

" -, I ' a' u if1,al~O na ho,to' d" . " 
~o~~dsel ci§če j:ejich :hivalent. Leč z Př~fu~~ý~~ld~;~~~s~~'Č~í, útr~ty, 

. ,e na 5 a obvlneneho ze dne 22 září 1935 . d " ",,'. ze ne 
mel vedle paušMu ná,rok na kolk ' , ,; . I e najevo, ze I Dr. B. 
útraty S!uhsti'~llIčnL Naproti' tomu I. ovnd c:s'tovne. <: stravné, jak,olž ji na 
ře'č jen o útratách substi>tU'lSní~h JJ e Vtu~~'~b ,:bvl,~~néh~ '~mmě pa,uš;;lu 
pokud se týče v rozporu s dokiad .j ", can,s, a, zao:,na. na omylu, 
naznačUJ' e z'e Dr B ne· 'I . kYJ s"motu.o.u predlozenymi pokud 

' ) ..' 'me - narOl na ho t ' d" ' 
útraty su!bstituČní. . OVa vy am, pokud se týú na 

Neoh-stoj,Hi ta-kto l1ámi,tky odvo·l'a· nI' , , . . n'" I . , ze podmmky za I1Ich" b' , e,ny .pnevza' i .za's,tupováni zMnžny ,b '1 .kl d ' , '" " Z Ol VI-
pro záložnu, nepřízni.... ,', ,ne '! y a, .'eny zaloznou a že byly 
D veJsl nez podmmky smluven' • . '1" 

,r. B., nemůže obviněný s tohoto hl ó·· k.. '., ,e meZI za o;,n,ou a 
nál.ezl1, že v postupu obviněného dO'c~. ;1.8. a :~ap~d,atl stanovl'sko kárného 
získal za,stwpováni za pod~mínek Záillož~~~uv~~'~~~v~:~~I;~.OSt a smha, aby 

Stej n,e neobstoJí námi,tky pro,ti n' " . 
jsou sa:m.y Ol sobě rázu I, ''-1'"" ., , :3JZOfU nétI'~::uJ. ze zm>Í-nén.é podmÍlnlky 
Je sk,e správné že odmě~~n~~111~~h~ a hran~,c,cI'ho ~ nekalou sou,lěÚ. 
u~čena vo,lnou ~mluviOu (§ 2 závk' .~ °7v:/1r;;I'ÍI sVla,stnr stralné múže býti 
č. :95/1923 Sb .". : ". ,b. z. a n. a § 2' vl'. 'nař 

~itiaZ:m~~;,;d~~~z~~~P~~í'~í;. ~~~:or~~;:ťo~á~o~t~~:n~~~i~~~~~ 
~rt~o~~n~~:s~~!m ~pa~alala::~li~I':~llU!~!Z~ .;~~~~~~jl~;;mZ;~i~d",~~ 
. t . 'h' es, r. nwaltsr'echt, 1925 str 182 a 253) J' k 
Je omu ovšem, jde-li o úmluvu ta:klo,'h .' , '.. . lna" 
pos,tavení o'C1poruJ·I·,cl·h.o v'znamu . ,!e o. fazu, ze Hacl advokáta do 

. y. , . a va?Jno'stl' jak' .. I" d stavu 'SI h'l:edi,ska nahoře ",' . . , '. ., , a pns IU,SI a vok"tn,Ímu 
aclvokáJt v tě,eh kte~ých l;ří~p~;~~~ehsop·Or~l.tSaotu,.:~atjmě. 00 úmlu~ě,. jíž se 
byty' mi (L h' O . ",a' aml u odpurce do 

, .' ?:slng, ester. Anwaltsr'echt str. 179) BI,' , ~ 
vecl pm ;prllpadiy nedobytných útrat n~b t k .. h y. S'ce v soul')en:e 

, o al o'V'ya utrat, jež (n.ajmi' 
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pro negativní výsledek) ne~udou zálož'ně pnsouzeny, ujedná1n paušál, 
leč tento pa,ušáJ. je nápadně a nepřiměřeně nízký, uváží-li Se výše 
agendy, jak vy,svítá z vlastního vyjiádřen';' obviněného ze dne 7. března 
1936, kde sám obviněný pravi, že zastu'P0vání, 00 něž šlo, vynášelo 
podle jeh'O' informací ro'čně a's,j 70.000 J\jč. 

HI,edí-li se při rozsOJhu agendy, i'emuž loto vlastni udání odvola,te
love nasvédču'je, k tomu, že do zminěného nepatrného paušálu byla 
pojata odměna za z<>stupováM ve všech sporech a jiných věcech, v nichž 

'nebudou útraty záložně ,přisouzen'Y a na pro.fistra'ně dobyty, a žeseob
viněný i v opačných pří'Padech navždy uspokoji'l s útratami na odpúrci 
skutečně dobytými, je zjevno, že tu jde o Ipodmúnky ponižuFcí a hra
nióICÍ s n:ekallou soutéží-, neboť takové poc\mín1ky ohrožují adViokátní 
stav nejen, hmotně, nýbrž především i morálně. Za ta:kových okolnosti 
nerozhoduje, zda advokát-jednotlivec pokládal tyto podmínky s hle
dis,ka své existemoe za výhodné, neboť "dIVokát je podllesvý,ch stavov
ských závazků povinen, "by nedbal jlen své vlastní fina,nčni situace, 
nýbrž aby též dbal, ohledu na stav, jemuž pHslu'ší, jako cekk, jako 
důJ.eži,tou i'l1,stituci státem se zřelelem na potřeby občanstva, z.řízenou 
a upravenou (viz rozh. Č. 253 di,s. Sb. n. s.). Tohoto ohledu obviněný 
n1edba'J" poku.d se řečenou úmluvoU' vydal kUen.tce úplně v její mO'c; 
moMa-f tato - najmi' pokud jde o agendu nespornou - jedn.ostramně 
a libovoln,ě ur6ti rozsa,h práce, již měl obvi,néný vykonati za nepatrný 
pau.šáL Avšak aJIi v ,příčině sporné agendy nemohl obvinéný 'P'ředví
daJti, ve kterém rozsahu budou útra,ty zálo,žně přisouzeny a naodpu,fci 
dobyty, laJkžeobvi'l1'ěný podle povahy zmíněné úmlwvy ,nevyloučil mož
nost, že bucie pautšál'!1Ií honorář' v poměru k advokátním pracím jím sku
tečně vy:konaným nedus,tOojn'" ní,zký. 'Úmluvu;, pod!miňujíd takoV'ý poměr 
lIaJpro.sté od'vislosti advokáta od kt'i,entky a zavdávajíd podnět k f.QZ
p,outám' nebo aspoň zostření ko,wkuren,čního boje, jímž by byH i jiní 
advokáti !pod tlakem hos,podMské tísně vydáni' 'nebezpečÍI, že musí, 
kl;i'entúm, aby si j'e udrželi' nebo získal'i" poskytovati podohné výhody 
(úz ,rozh. Č. 253 dis,. Sb. n. s.), označuje kárný nále'z právem za po
niž,ujíd a hra:ni:Čf'CÍ' s ne;ka11'OU' ,soutě'žL 

Ježto uvedené jed:tl'á.ní, obviněnéhlO vešlo ve známost nejen II ·soudu, 
ný1brž i u jinlý<:h osob, které nejsou příslušníky stavu ad:voki>tského a 
které by ze závadného jednán'; jednoho člena tohoto stavu mohly ne
přízni'vé uSUlzovati, o č\lenech ostatnlí,ch, ba o celém tomto 'stavu, nepo
chybio\a kárná rada, pokud v tomto. jednán;' obviněného spatřoval,a kámý 
pře'čin zleh,čení cti a vážnosti po rozumu § 2 kárn. sta,tutu. 

Nekl!adte-li se -obviněnému za vinu i porušeni povinTIo8'ti IpoV'ol'ání, 
nebylo tř'eba se vypořádati s otázkou, zda a do jaké mi-ry postup ob
viněného, odporoval též reso,luci valné hromad,y morav'ské ad~okátní 
komory ze dne 27. Hs,topadu 1926, jíž se jaknapadený nález, taJk odvo
lání obvin.ěného dovo'lávají. Jen mimochodem se však podotyká, že ona 
feSO'I,U'ce, kárným soudem odvolacím krMkou cestou opatřená, zapovídá 
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n'ej e:n zastu '. 
I povani proti náhrad' h . 

s 'Bdku sporu neh ' . h . e otovych výloh ( .. 
nÝ'brž ' o Je o bezvyslednosti' pn 

. ze to uvád,í jen příklad, ,P:o nedobytn.ost 
vovs:ke a váž,nosti sta' v.: I?'~, a ze vseobecně ,'~~;,~u}:~r~~'l~~~~;~ 
podmínek P ." .. , vu skodhve, přijimati n b ~. za 
odv,ol'ání zamon,'tizuJitCiCh nebo s nekalou 'soutěž~ ha ve~tl,zastu'Pování, 

, mou i. >fa<OlCICiCh. Bylo proto 

Čís. 319 dis, 

Zlehčení cti a vážnosti ' 
hled~m ,na svou kancelát :~vu, 'U'mo~iI_li advokát nedostatečn ' 
apatreny nepravy'm'e!t ' y vypravila dopis nepravd"h ym do-

J o POdpisem. lve o obsahu a 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1937 D 
N . ' s I I7 /35,) 

,; eJvyšší ·soud ' k 
katu a kandidátů- ad )a ° soud odvolací v kám" , 
l.e"" disciplinární r~dvOk~cJek :;an;Hl 0'd1vol:ání obviněnél~h ;e~~?h ad~?_ 
vvn-ným kár,n' mi ' ' ,y a,vO' atni komory, pokud'j , a vo aŤa z na_ 
a váž,nosti SfaV';i preóny pomšenÍ ,povinnosti pdv~ ,bJ:"1 od-vo!ate/. uznán 

. ani a poskození cti 

Z důvodů: 
. Pokud jde o dopis cl ' 

vmění obviněnéh ' ze, ne 10. října 1931, shled' " . , 
umažuIH, že ten.t~ v. t0!U' ze nedosla'tečným dohlede ,ala bnna rada za~ 
POdpi,sem ob ",' ,dOPiS nepravdwého 'obsahu ,~' ~a ~,vou kan,ceJář 
Pi'i.sV1ědčiti· vJ,neneh-o, byli ,,"sMn M-'Ové T a

t 
opa,!ren, y hngovanÝ'm 

. . omul o na'zor t 
Ž ,,' , ,ll nu no plně 
. e ad-voka! mcí za v' k ' . 

pC-vlnen na ni d . . )ll Q,ny sve kancelá,ře a že 
výkony k;],nceJ.ář~zd:a:l, není třeba zvláště dOkaza:~I~I'ed~m k tomu je 
nast. Svěh.li ad" k:Ji se Jeho jménem a' pOll/ze' k ti. Vz~:yť všechny 
ně, jaka kdyby" O,at pro, vedení n, ě/kterých úkon);], ~ tkakove maJÍ plat-

t ' . J,e provedl- sám TI' u S'Ve anoek"ři r .. a 'líetlTI1' osob', , . '. H P !él!h zejmén, . ,v ,UCl za 
jeh-a výkony aam:, '~~er~ nutně ve výkon-ech kan.~ r:P'°mem~e kHentullJ 
phka"u vyrhoto~~:' r:ll'i'dLzle-lii~řipustiti, aby ka~'~;~át~~dokakt,a SpMřují 
firmou ·kancel" , o' es ala Jednoduc'h'y' u o . Vo ata z Jeho are nel ' P minací d' . 
o své újmě, třeha' }e naprosto připustiti, ab d OPI'S" o.r:aHený 
takového obsahu na ,Z<ldost klIenta, napsal-a a za~, ,a v,ok~tni u,rednice 
hngavan}\m poďPkym Je dopiS z 10. října 19'31 ala tr:h osobe dopis 
bkže M. nut.'Pisemadvokata. Dopis je p,sán' ~ 0p,atnla Jej dokonce . 
Osobně a' tne mu'si,la, míti dojem, že clo,', ' llpll~e. Osobní formou, 
s' l'a' , ze entO' skultemě bere na plS paoh"zi' od obviněného 
J'i~d:;n" po~adavané zápůj-oky 5 O~ ~: PII lilO u Z'Odpovědnost nejen za 

nve s'lozené a. to Č'I" c, al,e 1 da,Jš-í čá, tk 2"'" , " ' 
na advokátní st~v vů'b v Uf J,t-ť den. Na obviněnéhoj'aka s l ~.OOO Kc, 
tom, když M. 11 d, ,ec vr~a nepří'zui'Vé světlo kd" ,a voka~a ~ tím 
že dopis b 1 ,e ,ostala zpet aná, 5.000 l\Cč ,'. yz Se obvlill'eny po-

y, n'apsan bez jeh'a vědomí J'eha 'k am ~~:OOO Kč,hájil tím 
ancelan a že ieha padpi; 
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byl jeho kanceláří fingován Tenta sta'V věcí vyšel najevo v trestní věcí 
, , ... kraj.ského'SOlldu' v N. Již ten:to nedostatečný dohled na kancelář, 
který umožnil zaslání dapisu, a dále ta okalno,st, že obviněný neuzna,l 
zavhod!nější tentO' po'stup své kanceláře n<lJp.ravHi a cel-ou věc lIrovn,ati', 
nelvli veřejně připustiti, že dopis n.epsal a nepodepsal, a na ta se do
konce odvoláv<lJti, zakládají, na straně obviněného zavinění způsobilé 
zlehčiti čest a vážnost stavu, Obviněný se všaJk ještě osobně zasadi,1 
ti M, 'o poskytnutí' zápu.jčky 5,000 Kč, sliboval, že veškeré peníze jí 
budou wáceny a přiměl sl<utečn'ě M. k tO'mu, že zápůj'čku, poskytla, 
Postup obviněného' mU'Sel nutně v M. vzbuditi přesvědčení, že nemůže 
° peníze 'P'řijíti a že j'í obviněný jakO' "dvokát za ta ručí, a když Q pe
níze skutečně přišla, p.ři:r-ozeně kladla obv~něnémlJ.l za vinu, že ji o peníze 
připravi.l. 

Cís. 320 dis. 

Porušení pavinností pavolání a zlehčení cti a vážnosti stavu, zastu
poval-Ii advokát při sepisování smlouvy obě strany, hájil-li však jako 
právní zástupce a svMek zájmy jedné strany ve sporu 'Vzniklém z této . 
smlauvy, ač byla namítána její neplatnast. 

Zlehčení cti a vážnosti stavu, sepsal-li advokát listinu o postupu 
pohledávky k tOmu clli, aby pohledávka nemusila býti vymáhána jmé
nent věřitele a aby tento mdhl vystupovati ve sporu jako svědek, uvá
děl-li ve sporu na zastření pravébo staVlu věci skutečnosti, které neod
povídaly pravdě, a zavdal-li tím podnět k obcházení zákona, jež mělo 
pro účastniky za následek trestuí řízení pro zločin podvodu podle §§ 197, 
199 a) tr. zák. 

(,Rozh, ze dn,e 8. kvcětna 1967, Ds II 11/36.) 

N o' j v y Š š í s o II d jako soud odvolací v kirn ých věoech advo
kátů a kaiJdidátů advO'bde vyhovél odval<iní z,"stupce advoMt11í l<o~ 
mo-ry z -ná!lew d.i,sCÍplinámú rady <ldvokátní komory, pol<ud jím byl ab
viiněný advolkát zpro'štěn 'Obvinění pro kámý přečin porušení povinností 
pov·ohúní a zlehčenlÍcti a vážnosti stavu, a změnil kárný nález v napa
dené čálslU tatk, že uzna'}1 obviněného. v~llIný,m 1. :káTný'm přeči>ne:m poru
šení povinností' pO'VloMní, a zl'ehče:nÍ cti a váž-nosH stavu, spáJchaný:m< Hm, 
že ve sporu O, proti N., převzav z<rs,tupovc"ní O, jakO' cession<Í>ře M, 
ve sporu ° zapllacení 25,000 l\Cč, v lomta zastupován.í polkra'čavall i po 
domč,ení žalobní 'Odpovědi, ve které byly obě kupní smlouvy, jim zpro
.tředkO'vané, a z nicllž žalohn'í ,nárok hyl též dO'vo-zován, nap'adány 
z důvodu, že' byly si edn"ny na olka, lL ká.ným přečinem zlehčení cti 
a vámosti stavu, sp'kh<rn')ém tim, že v j-eho kancelMi a za jieha inter
vence serpsairuou listinou ze dne JO.,·sflpna 1929 byla 'po's,tourpena pohle
dávka 25.000 Kč, váznoucí na reaUtě N: ve prospěch M., švagru obvi-
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néného O-nvi, 3Jniž te'n o to.m vědél a ani" O 
valuta, a že obviněný pOd"l pak uwra':k 'h- em byla ~yplacena pOStlln", 
nem O. J e o soudu zalobu na 

Z důvodů: 

K b'Odu l. Kámá rada zj istHa ž d " 
byly sepsáiny kupnismlo ,e v a '~okatm kanceláři v'u ''''JJerleh .. 
od N 'd' " uva ze cine 21 oervni< 1929 '" 

• I, 'e"ln,í, polovinu domll jí patříc' .. k' ' JIZ M. :koupil 
vence 1929 již N koupil I' I, a Upll! .smlouva ze cine 1 če' " 
k ' " . ' a ce y tento dům ZIJět dM' r-. 
,presvedčení, že obviněný bl, n se' i, :,? ., nedošla VŠak 

zastwpcem oboU' smluvníku" y hPI', d', P SOv"m techto smluv prácvním' 
b . , , . a nes "O' aIa 'proto n'c ' d' 

o 'vrneny ve sporu kteTy' vzniikl d' h' .' I' zava ,neho v t'Om . , " I, , Z fUI:e smlouvy 'I ' 
ce,sslonare M-ova O proti N t h t ' prevza zaslupová'ni 
za ,. ,". a o: 10 'O zlastUln'ovánl' , 'd I' " spom namltala nep'la'n,os,t ku ' ,I 't"' se nevz a, kclyz N 

,. k' ' ", P'I! Sm OU"'y ze dl' . pn tere 'Obviněný jako 'PTávn' 't ne . cervenCe 1929 
' 1 ws' upce spolupůsobil.. ' 

Tomuto názoru nelze v podst t ' h 
Vozuje odvolání zástupce komor a, ~y~ ??de~h přisvědčiti. Prá'vem do
Iourpní smlouvy mezi MaN .y :r~ e,vslm, ze obviněný sepisoval obě 
so~d j"ko kárný soud odvola~i, J~ ~áJeJ~c~ společný zástupce. Nejvysší 
opetovně, že při sepisováni smlu 'flly~ vece ch advok<itů vyslovi'l již 
zastoUlpena advokátem, zastu ~.; ~eZ1' s~ranaml, z nichž Jedna neT1Í 
str<ln'y a. je tudí,ž jeho ,pov'inno~ti há~~ivokat sn;louv,~ sepi'sujíCí obě 
stran (VIZ mzhocln'UJtí č. 46 86 222 b52 vdtakovem pnpade záj,my obou 
nIC změnMi okolnost v kár~é ' 'I' <> IS. Sb. n. s.). Na tom nemůže 
ze é '" v m naJ ezu zdurazněná vb' , , 

TI lm pnpade pozval N k . d ' f I, ze o Vl1neny v sOu-
celMe j<lkožto právní zá;tUipIJ: ~",J]Rd~e ~I: čr:r\\na 1929 do Své kan
a s N. o urovnání věcí a že IS nh~,i ~.zed~ ~]e, ze obvměný jednal s M. 
dne 21. června 1929 Rovne'z" ~ al a sepsal kupní smlou-vu Z" I . Je nerozhod' , C 

sm .ouvy měl nésti útraty ,obviněného ne" ~e ,podle 'Obsahu této 
1 ntkol,i'v obě smlu'Vní strany PO'llěvad"za sepsa'lll teto smlouvy M. sám 
za úpl,atu, či bez ní, nemá vÝznamu ~o okolno,st, :da ,šlo o zastupování 
stranu, zastupuje čili nic. Advokátní fád ~o~o~zelll1,otazky, zda advokát 
advokatem závislým na tom d ecml totrz zastupování strany 
16 adv, ř.), a, také občansk'" 'z:k~~ :~sstoupe~í děje za úpllatu (§§ ll, 
uplatu zmoonencovu (§§ 1064 1013 b}an?,; za podmll1ku zmocnění 
k tomu, že, pokud jde o ujed'llámí a Os c', ~,"k.). N~tno však poukázati 
?'lllť I. července 19>29 d'"la k ' dll -'lpsalll .. prave kupní smlouvy ze 
J<I'k kámný nález zji'šť~e a že n~d)o't,~t a JeJI sepsání si vyžádala N. 
soud v řízlení předběžné~ opathl ' e ; Ol smlouvy, Jejíž opis si nejvyšší 
obvin.ěného za u';edllání a sepsa'n' ,zav'alz" a se N., že sama zaplatí útraty 
t ,,' I I srn IQUvy a k 't 
Ove prect. podpdsem smlouvy částk 5 '~ol11e oho za,pIHti,l'a ho-
pod~e vyjáJdře,ní obviněného ve skute~n .~ ~c, kterážto částka byla 
a prevodnich popl"tků z obou smluv t,,~~ I mccna n:a úhmdu ú tra t 
O'?OU smluv. Ro>onH nerozhodná 'e 'okoln~ N. ~aplahla fakticky útraty 
Ujednal a nesepsal' osobně obviněn! 'b' .'St, ze druhlQUJ smlouvu ne-

y, ny rz Jeho koncipient a jeho úřed-
• 
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ni ce v jeho advokátní kanceláři. V tom směru stačí pOllkázatí na roz
hodnu,!í Č. 77 dis. Sb. n. s. jako kárného soudu odvolacího pro advokáty, 
,kd.e nejvyšši soud vyslovil zá,sadu, že nelze rozeznáva,ti mezi právním 
zastupováním obstarávaným advokátem osobně a obstarávaným jeho 
koncipi,entem (nebo jeho kanceláří) a že advokát je zodpověden za vý
kony právního zastupováni strany provedené jeho koncipientem (nebo 
jeho kanceláří). Z toho tedy plyne, že obviněný byl při sepisování obou 
,mluv mezi M. a N. právním zástupcem obou. 

I za tohoto stavu věci se vš"k obvin'ěný stavi n" stanovisko - jež 
s nim zřejmě sdílí i ká.rná rada - že neporušil žádné povinnosti ulo
žené v § 10 ad-vok. řádu,když .převzal z"sloupení M., pokud se týče 
jeho ce,ssionáře O" jenž ve sporu proti N. uplatňoval nárok vzniklý 
z trhové smlouvy ze dllle 1. července 1929, třebaže obviněný nutosmlouv\! 
sám sjedn"l' a sepsal jl"ko zástupce obou stran, tedy i N" neboť úče
lem ustanovení I. odst. § 10 adv. řádu je výhradně ochrana dřívější 
strany ,potud, aby advoká,t při. potomním zastupování odpůrce nemohl 
využ.í.ti zn"lostí o poměrech svého dřívějšího kli'ent" na úkor tohoto, 
kdežto ve zmíněném spmll šlo o u'P,,,tnění pohled.rvky naprosto ne
spomé, na základ,ě uvedené kUlpní smlo:uvy a tedy se souhlasem N. za
Imihov,ané, jejíž smluvní půIrÚ'čn; výpoV'ěď vzala ta,to podle informace 
ze dne 1. července 1929, vý,s'lovně na, vědomol takže v tomto sporu 
k žádné koEs,i zájmů, jakou má na mysli § 10 adv. řácdlu, ani dojíti ne
mohlo. 

Leč otázka, zda; nutno za vyUčeného sta'vll v'ěd již v pouhém pře
vzetí právního zastoupeni O, v u,vedeném sporu proti N.sp,atřovati po
rušení povinností pov,oMJtl!Í ,obviněný,m, ustupuje v projednávaném ,pří

padě do pozad,i, nebo-ť j. ,kdyby bylo lze V'zhledem ke zvláštním okol
nostem tohoto případu ,,přisvědóti stanovisku obviněného, že podle 
situace, j"ká zd.e byla při zahájeni sporu, t. j. po'Článi žaloby, mohl dů
vodně předpokládati" ž'e půjde ve sporu j'en o zjednáni si exeku,čniho 
titulu (mz,sudku") pro pohledávlou jinak nespornou, přehlíží kárný nález, 
že situace se podstatně změnila tim okamžil<em, kdy žalovaná N. v ža
lobní, odpov,ědi upl,atňova,la námitky právě ze smlouvy, kteroL! obviněný 
dojednal a seps,"l, tv'rdíc, že tato smlouva (stejně jako smloUJvy přect
c'hoú) byla dělá'na pouze na oko, že M, nikdy nedal- ani haléře na po
sta,vení dlomlll, že mu p'olovinu domU! dala přip'sati, poněvadž se s ní 
chtěl oženiti, že SVOL! polovinu domu mu prodala pouze pod jeho ná
tJ,a;kem a že tedy zaža.l:o",,,ná poh/;edávka nikdy po právu nepozů'stávala 
a že ona souhlasiJ.a s jeFm vtělenim pouze proto, a,by se M, zbavila, 
a tvrdil,a d'okonce, že obviněný o tom všem věděl, a vedla obvi'll.ěn'ého 
jako svědka o těchtooko,lnostech, Tím okamžikem, když obV'iněný jako 
právní zástupce žalobcův obsah této žalobní odpovědi seznal, musH si 
uvědom,ti, že ve spO'm nejde již o pohl,edávku co do důvodu a vzniku 
nepopřenou, a bylo jeho povinností vzdáti se právnliho zastupováni. 
Neučinil-li tak, nýbrž podržel-Ji toto zastupování i nadále, shledává 
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od'volací soud právě v tom záva-žné provinění obvi.néného, neboť ta'kové 
j-ednání příčilo se nepochybně poviinnoslem, jež advokátu jasně ukládá 
§ JO adv. řádu vzMed,em k zájmům stfa'n timt-o .předpi'sem ch,ránéných_ 

Obvinéného nemůže zprostiti viny skutečnost, že podáním ze dlle 
15. května 1930 vypověděl' O-ovi plnou moc z důvodu, že byl zároveň 
taJké jim veden za s-vědrka k vyvrácení uivedeného tvrzení N. a byl také 
dožá:daným soud:em vys,j,echnut jirko svědek (dne 14. listopadu 1930) . 
když se tak stalo je:n n'ak;rátkou a přechodnou dobu, neboť již při vS'~ 
slech'llsvědků dožá-daným okresním soudem dne 21. Ji.stop-adu 1930 
intervenoval za žalující stranlu jeho koncipient Dr. B. a podáním ze dne 
28. I,i'stopirctu 1930 ,opatřeným jeho fi,rmou a jeho, podpisem - třebas 
jako právní zástup-ce byl v podání uveden Dr. K., ad\"okM v P., který 
po vy,po'vědění plné moci obvin;ěným zaJstupoval O. - oznámn soudu _ 
adresu s,věd'ka M., pod'áním ze dne 5. května 1931 o'zmámi,1 s.oudu již 
svým jménem, že se ža'l'lljicí s:trama vzdává toho,to s'vědka a dne 10. 
července 1931 p.fedložiJ procesnímu soudu novou plnou moc O. a pak 
toho-to dwle z"stilipoval, aniž O. ~o-rmálně vypovědě,!I pl'nou' moc Dr. K., 
a zastoupen'íl si po:drižel i tehdy, když se 'po zrušení rozs-u:dk;w pr\"ého 
soudu vrchními soudem jedna'Ilo o námHce N., že postup zažalované po
hI.edilVlky O. s.e s-tal powze na oko, a obviněný byl dne 11. dubna 19'33 
a dne 15. května 1934 procesním soud-em vysl'echnut jako svědek o této 
námitce. 

Okolinost, že se obviněný .při, sepÍlsován'Í smluv pokláda'l pouze za 
právního zwstupce M. a že ne'shl'edával. nic zá'laJdného v .převzetí a po
d'ržení prw"'J1ího zas,toupenI O. vespo<l'U, tý;kajídm se závazku, Merý 
",nikl- .práJvě ze smlouvy ohviněn,ým ,sjednané, jie nerozhod,ná, neboť jde 
pouze o subjektivní nepozmání trestnosti 'sku,lk;ové podstaty káJrného 
přc6nu, které neoml'OUlvá stejně jako 'I řízení trestním neznalo'st trest
mílh-o zwk;ona. Ostatmě" z toho, že ,se obviněný, jsa navržen ,oběma s,tra.
naJmi zas'vědka, 'vzdal za'stlhpováJní, je :patrno, že ,si byl vědom 'ko'Hse, 
do které -se do,stává. 

Zá'Vladné jednání obviněného dostalo, sle na veřejnost jednwk uve
deným sporem, jednak !restn,í v'BCÍ, v niž se obviněn,ý trestně zodpo
vídal na oZiI1·"mení N. Není .pochyby, že jedná:ní obviněného, který nej
prve vystulpovaJ. jalko práVl1í zástU!pce obou stran, ale pak ve sponu ze 
smlouvy jim sjedlnané vzniklém pokračoval. i potom, když N. namítala 
n'epllatnost 'll'vedené smlou'Vy jedné strany proti druhé, a ne'j'en jako 
práV1ní zws,tupce:, ale i jako svedek poUr,aI zájmy své dřívější strany, 
moh.l.o vzbuditi nebe"pečí, že osoby, které nejsou přílslwšníky stavu advo
kátního, mohou ze úvadnéhlO' jednwn'Í O'bvin.ěného jako advokáta n,e
pří-znilvě posuzovati stav aJdv.okátský vůbec a že v nich hude otřesena 
důvě'ra v tento stav, hez níž vJÓkon advokade je n'emyslitellný. Jednání 
obviněného zakládá proto i skutkovou podstatu .přečinu zlehčení cti a 
VáŽnlQ'sti Srta~u. 

K bodui Jl. Pokud se týče dalšího ohviněni, nutno po s,t-cán'ce skul
kové uvážiti následující okolnosti: 
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advokátJll kan,celáři 
1929 sepsanou v hl 

SmlouvOU ze dne 30. ,srpna, C. ojen postoupil M. svou po e-
bviněného, její'ž Opl'S }e ke sPIsuI~' P~IP šva~ru obvi,něného O-OV} a o,b~ 

o wV'ku 25.000 Kč, vázno~cl na ,rea : e eb' la z~p'lacena po dané, vypovedl 
d , . pak tuto pohledavku, kdyz n Y . . "re O u kra}' skeho soudu 
vlneny , ' .' nem ces-slOna · O 

plynutí výpovědm lhuty:. jme 25000 Kč byla při postupu -,er;' 
~a~aloval. Tvrdil v žalobě, ze ~~~~~ tv;zení setrval i v dalším poda';l, 
M-ovi hotově vyplacena a na , lobní odpovědi pOpbf"no. V pru
lkdyž takové vyplacení valuty bylo v :~~ přísežně dne 27. února 1 9~2 
vodním řízení M. vyslechnut jak,o s~e odle žaloby potvrdil a jeho ~y-

dož"d,a.ného soudu tuto skwtecn?s. P, LI rocesním soudem dne 24. 
II věď byla při následujídm jec1~'a~' pre kOP plávniho zástupce žalob~e 
t~ětna 1932 v přítom~o~ti obvrne~eh~ ~~viněným a tato přísežná vy~ 
'ečtena. Toto tvrzeJll zaloby P,o ane d"i ~_ pokud jde o vyplac~Jll 

pr 'd' sve'dka M ukázaly se vsak poz e} !;,,{nni Byloť v uvedenem 
pove . - M vi - neprav,,, J - • '1 M . 

lé částky 25.000 Kc O-em .-0 _ o že (;bviněný vyplatI -O~I 
~e aru z'lštěno a obviněným)" doznanKt a že bylo dále ujednáno, ze 

p 1}0000 Kč pokud s,e tyce 9.~38 M tot'I'Z že z tohoto zbytku pouze., . bvmenyl11·' .- . 
bytek bude vyúčtován mezI o , 'I ~,a' vky dlužné úroky a Jlne 

z 't b v i n e n e 1 0, lUl , . ná-
budou hmzeny utra y o I , "Ia nikdy býti vyplacena c~ss,!O, 

'da'e že tedy částka 15.000 Kc r;eme "tována mezi M. a obvlnenym. 
{~m b: cedentu M., nýbrž měl'a d~YÍ1 .~rU~statně také smír, kt~rým ~yl 

Tomuto zji-ště~~m..u stavu o P~~~la zaplatiti O. 10.000 Kc, kdezto 
spor ukončen a Jlmz se, ~'I~a~,~echáln spor v klidu s hm, ze O. po
ohledné zbytku 15.000 Kc, Y P 
Sitou í tU10 poMedáv'ku z,pet, M. , v'slechu dne 14. listopadu 19?0 

gbviněný při svém sv~dec~em /0 atří zápůjčku ,prostředJllctvlm 
uvedl, že na naléháni ~ .. s~lbll~ ~~,: dat k tomuto souhlas, ,a vyplaltl 
O., svého švagra, ktery ~IZO k,e které si vypůjčil v banc:", ~ ze ~els ~. 
obvíněn') M-ovI aSI IO.O~. c, , .. v 'čtu'e. Při opetnem vys e~1U S 'h' dl ~e s ním tu'to zilpujčkU pozdejl Y': 'i~ího usne'seni odvolaclho 

uO o , , d 'I na' sledkem zruSUI d ' I O 
'cleckém k němuz os o 33 d 1 'že se předem otaza ., 

sve -, d II dubna 1 q 11 a, 'h t '1- po
soudu, obviněny ,1J1,e. . 25000 iá když souhlasi,l, ze ~y"o ov~ . 
zda by chtěl zaplI]CltI M.· ~a směITku 10.000 Kc, tyto -O~I 
stupni listinu, vypůjčil ~II O'? bap~~ratím není třeba ,peněz k výplate; 
v platil a O-ovi, .oznáma, ze , 'i O. atroě v době jejih':, vystavenI 
6hledně postupm l'lshny ~dal, ze } b I ~ on 's ním jed,nal az po splat
vwbee nepodpisoval, p;otoze v P. ne Y . 
nosU směnky po 30. lIstopadu 1~29. dne 7. června 1933, že ~m.o.~ml 

O sám slyšen jako strana uvedL . dnomu svému 'klientu zapu}Cku 
obvi~ěného, aby z jeho p,en,~z posl~ri:ě~í ' že vš"k z jeho p~něz neb}'lo 
25000 Kč proti hypoteka~!11lmu, ~~\. ~ vyplacení postupm valuty JIm 
ni~ v laceno, že údaj p~O'StUlP'l1l J's ,lny -ovi něco vyplatil, 1;Ičinil tak ze 
není ~~rávný a že jestlIze ,ob,vIl1en~ ~edluží. postupní Ustmll podepsal 

. h peněz a že on obvlne;n~m,;, 'OlC, I h dne 2'3, září 1933 ,:d~1 0., 
s~~~ prosincem 1929. Při ope,tnem v~sec r~ku 1929, tedy dodatecne, coz 
~e postupní listinu podepsal az na po zIm 
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obviněny' p"' '1 ' ." k' , flpUStl. Obvmený mu sdT ' . I;e~t z,"půjčku sám splatí. ·z 'toh e ll, ze !de"o pouhou formalitu 
kUjCkU ze svých peněz a ,na jeh o vyr~zllm"el, ze ahvi.néný vyplati' . 

oZ~~~nZápůjČk~. nebyla :,čas SPI~ctn~nlZ~átee USdá~ne teprve v ~říPa~~~ 
b 

. '! pozdeJI sdehl, ze klient zá, ""k ' .o., ze skwtecně m 
s o vlneným, že mll' částku I ,p"uJc u ~e?pla'tlJ. a že i pak sml. u 
vyplacena) zatím slmtec"ne" neOp'oooo k~c (kter,a Jedině bl',la M-o'vl' hOIUOvlě

I 

u"" ''lIa'Zen'b"" v .z~.ava" ze z.', ně~o vyplati]. 10.000 Kť Y :;z ze mu pouze potvrdi, . 
I UCL Zaloven s mm smluvil že dalš' "' a ze proto mu za lu,lo částk 
mezI obviněným a kl:í'entem' (M ) , I dcaslka 15,000 Kč bude zúčtov' u 
neznál!,'é: K zúč'lování dos.~:d ncdoš~o Je liml~,v~ jemu vůbec obsah~~~ 
pak pn JedmáJl1.Í dne 15. kvělna 1934 (t? u~nava I obviněný). Obviněn' 
psal po,stupni Hstinu ze dln' 30 pnznal pk, o svědek že O pod y e. srpna 1929 hodně, ozel'" . '" ' e-

" Z vyHčeného stavu věc' . kd ""' p eJl po vteleni. 
V~dl O., která se sta,la zřej~'ě 'd~zs~ln tom přihlíží k pozdější vÝ'Po 

~~n~ho, která mu by],a v Pře'klad~\d~I~~,~~m svědecké výpovědi obvi= 
" hodu, p],yne nezvralně j'ednak ž ' ' ' ve s~aze doslati se s ni' 

nenemu zmocněni J' en a,b ' 'h e" na O., ktefy před tim da'l' o'b . 
z. ""k ' 'y z Je' o penez p sk tl· ' VI-
3ZPuJc u' 25.0000 K,č proti; hy-poleká'mimu ,o,.'"~ ,Jednomu svému' kl'ientu 

. s,,,pna 1929 v kanceláři:obvin' ,~: zaJI's el1l, byla smlouvou, ze dne 
hledavlka, aniž O. o -léto trans .k,ene o seI;sanou přimo př,evedena po-
a bez . 1 a Cl ~ ceSSI 'P 'd"" , , ,]e 10 zmoonění vůbec v",d.',1 (, b ; -. ~01,a, ene JehO' imé,nem ' 
az d(}dat " , e e neot obvl'l1 ,.. . , eeno na podzimr 1929 "i" ,'" ď euy Jej o věd zpravil 
hou formaNtu, v:eskutečn~sti o' t r ,c:~z JeJ)eště ujistil, že jde o pou
pla,ti) a dále _ coz" J'e ne'm' " ~Pu!C u a,.ze kHe:nlt zápůJ·:č.J"u sa"nl za 

I t '. ene za'Vazn' " " . -va;ll a vyplacena, nýbrž že to byl -abv' ,e, ,ze ym nebyla nikdy postupni 
1O.OOO,X,Č a tu,to částku, správně 'en meny sa;n, který si: opatři.! u bank 
zbyva]lcI částka 15000 K" .. J' 9.738 Kc, M-ovI vyplatil přI' c"e'm:t' 

t 
." . c Je]lz skutnč' 'I " z 

: Upili hstmy by],a rovněž k~itov". 'I na ,vyp:ata podl.e obsahu po-
Jeho předchozkh útral. ana, me a Zlls!atl obvi,ně'nému k úhradě 

. I ,když tyto skutečnosti sam o sb' i';2~alm ,nebo materiální platno,;ti Př~V~d s.e neFohou dotýkati otázky 
011" • (I. ].k~yž obvi:něný jako právní zá:st~~ sm ouvy ze dn~ 39· srpna 

cn, Jeho Jme:n:em právní. jednán'; ulza í, ť)oPce O. byl formalne opráv
a kym postupni valuta bla v I v ra I' a skutečnost, zda pokud 
obč. zá~. platnosti cess~ ro:~~c~~~,~rek'pOdl,ep!edpisU §§ 1392-1399 
uveden'y postup pohledávky sIlO "'1 y a, Je pres to nepochybno že 
mohl.a býtk na N. vymáh "'na neUZI pome k tomu cíli, alby ,poMedávk~ 
sl " I .., , ~ Jmenem M kt .' use11a, anI Jimenem obviněného kte 'lb .~. ~'l emu ze smlouvy pří-
tečný cessionář, nýbrž jménem' O ry y pnchazel v úvahu j'ako sku
um~,žně'no, a:by M, a obviněn' mO'hTlmto postupem mělo býti zřejmé 
pOSI'CI Jako svědd 'Oproti N '~ko t v,!stupova:h: ve sporu v účinnějši 
nebyla pohledá,vka, kterou ~6,v'i-n;ě:' rane .. tna'k, s~ nedá vy,svěl!'iti" proč 
nespom,ou, žalová.na jménem věřitJe M J3' uva?,.~ pokládal za úplně 
s.kytnutI zápůjčky tomuto měl'o"'k é a, kdyz Jl'z ,se v důsledku po-pn ro III k postupu, proč nebyli pro-

_ čís. 321 dis. - 589 

veden postup na obviněného, když tento čitstku 10.00D Kč ze svého 
zaplHti'l II zbytek 15.000 Kč měl sloužiti k úhradě jeho útrat. Ani na 
povahll nároku neměl postup žitdného vlivu a nárok zůstal nárokem 
z kupní smloU'vy ze dne L července 1929 a názor obviněného, že ,spor 
mezi cessionářem M-a a N"ovou nemá již s touto smloll'voU nic spo
lečného, je mylný a ,svéděí, tomu, že obvinéný, jsa si vědom závadnosti 
svého jednáni proti N., jej:ímž byl prá'vním zástupcem ph sjednání kupní 
smlouvy, vol,il cestu postupu pohledávky, aby tuto závadnost zakryl. 

Z toho je tedy zřejmo, že obvhlěný podle povahy věci a osob, s ni
miž jednal (M. udal v tres·tnilch spisech, že se dalo očekáva,ti, že bude 
třeba pohledávku vymáhati sporem), možnost sporu předvídal. Tim 
méně tedy měl, ;se pouštěti do věd budící dojem tikce právního jednání 
a obcházení' přímé cesty neb úkona, která měla pro všechny účastníky 
také osudné nitsl:edky, neboť proH všem, I. j. M., O, i obviněnému sa
mému byln u krajského soudw za'vedeno přípravné vyhledávilni :pro po
dezření z trestného činu, při čemž M. byl dokonce obžal1ován pro zločin 
podvodu podle §§ 19'7, 199 a) tr. zák. a osvobozen teprve ro,zsudkem 
ze dne 12. října 1935. K tomuto stíhání zavdal ,přimou přičin-Il obviněný 
tím, že podal na N. žalobu' jménem O. a důsledn-ě pak jako' jeho právni 
zás.tupce ve s:poru též 'lI:v"děl' "11'" za.stření pravého stavu věci s'kuteč" 
nosti, které neodpovídaly :pravdě, 

Cel:ým timto svj'111 jednáním se obviněný provinil proti zásadám po-
ctivosti a slušnosti (podle intenci zákona a výslovného ustanovení § 1009 
obč. zák. a § 10 adv. ř.), které mll' ukládají', wby byl po cti, v Ý n'1 za
stáncem s,vé strany a jej:ích zájmů a nepoužíval prostředků, kteTé se 
s těm,to z,"sadami nesná.šeji, a to,to jednání advokáta, který nejeln strany 
Jílm zastoUlpené, ale í ,sebe vydal v nebezpe,čí trestního stíháni, nesrov
nává se se ctí a vážností staNU advokátního a zakládá - ježto nezlI
stalo ",tajeno _ skutkoVOU podstatu kárného přečinu zl:ehčen,í cti a váž
nosti stavu. O porušení povinno'Stí povoláni v tomto případě nejde. 

Odůvodněnému odvolání zástupce komory bylo proto vyhověno a 
napadený zprošfující výrok kárného nálezu byl proto změněn ve výrok 

odsll'm}íd. 

----
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Zlehčeni cti a vážnosti stavu, činil-Ii advokát způsobem obvyklým 
u revolverového tisku nátlak na odpůrce své strany, aby uspokojil uplat
ňovaný nárok spíše z obavy před nesnázemi, jimiž mu bylo hrozeno, než 

proto, že nárok ten je odůvodněn. 
(Rozh. ie dne 24, května 1937, Ds I 18/37.) 

N e j v y šš í s o u d jako soud odvolací v kárných věcecb advokátů 
a kandidátu advokacie vyhověl odvoláni zástupce advokátní komory 
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~ ~ále~u kárné rady advokátní k .. , 
st,~n karneho přečinu za vinu m~ln,::{~ JII?hz byl obviněný advokát 
n~,ez tak, že uznal obviněného vin ~ en~ o,. a změnil napaden' 
~fzn.ostI s!avu, spáchaným tím ž~yvm d~a~nym přečinem zlebče~í cti 
č' e?kymgPOZadOval po adr.esátech MaN plse ze dne 23, dubna 1935 
as 0,000 Kč jimí podl . h.' , pro svou klientku O v' , 

~!~~, Ob;irkným Jednáním; ~~í;a~~z~rt~zne~~t~em příjat~, hro'zil r~~~~.í 
em 18 u a k tomu dodal' I h b' . em a vldenském ho 

řeWtO~d:"n u?d werde es auch cmi! IYII schon mit anderen Herren f,:Fti~ 
vr~~:; i~:t~~ciPro přestupek útisku a ~~~o~':,'~en;;o či~;o sí ,přivodil 

. prestupek 

Z d ů vod Ů, 

, Kárná rada shledala . k I o 

ze 0l bviněný žádal dopiS~~~ Z/d~~e2z3 dduvbodů jejího nálezu, prokázany' ll! 
zacs aným J'mé " u na 1935 M N K ' 90, nem sve zmocnitelky O .' ,a ,z ,do Vídn' 

,000 Kč hroz'e jim, že jinak zahá" . P? adresatech vrácení částk e 
nm b~dou zdáti vhodnými, a že k t JI proli ml!' všechny kroky, které s~ 
~Ie mcht lm Unklaren lassen will omu ve s,:,em dopiSU dOdal: »Da ich 
Strafanzelge bei der hiesi, ' bemerke Ich, dass dazu ehiirt. . 
Staatsanwaltschaft die D g~n Staatsanwaltschaft und bei!er w: dle 
und b 'd " eVlsenanzelge b 'd '. lener 
Ts h e~ er dsterreichischen Nationalba e~ ~r hlesl!?en Nationalbank 
. c ec oslowakei und eine ein eh " n, er Zlvllprozess in der 
~~r~~r tflener

f 
Wi:tschaftlich orfent~~~~nB~~:~s~~~ghinb.der hiesigen und 

. erren ertlg geworden u d . ,IC !ll schon mit an 
mimo to shledala kárná rada ~éž ,:erde, es ~uch mit Ihnen werden«~ . 
bylo podle spisů okresního soudu ,p~kazan~m, že proti obviněném~ 
I?r? obsah zmíněného dopisu v

d
' na zakladě oznámení MaN 

utlsku podl §, zave 'eno trestní ř" " 
obViněny: bel 1 zak, ze dne. 12, srpna 192'1 čís 31~~ISbPfO' přestupek 
, Y rozsudkem Jm' ", "" ,z. a n ' 

hm to přestupkem, avšak rOZs~~do;ea~eh0.ok:esniho soudu uznán ~in~'~ 
~~~Ot v~ vě<;ech přestupkových POdl,~r~s~~~o ~?Ud2U jako, soudu odvola_ " .. 

, .en o prestupek osvobozen .'~ ~,CIS, tr. r. od obžalob 
~arny přečin, j'enž mu byl Odka'z~~~~~trla vsak obviněného obžaloby pr~ 

?PISU za vinu kladen a zástu lm usnesením :pro obsah uvedeného 
~~r~ou radou jacko kárný Přeči~c~~h~~~°r;. při ,~stním jednání před 

van. 1 Cla vaznostl stavu kvalifi-

, N~ odůvodněnou tohoto, nálezu uv d " 
Karna ra,d~ n;může Souhlasiti s obsahee lit ka;na rada v, podstatě toto: 
plS:e obvlneneho; obsah a tó d.' m a zpu~obem VYjadřování v do
pozadavkům kladeným na do

n 
is Opl~U ~eOdp?Vldají zvyklostem stavu a 

k€ s;tav~ vě;i tvořícímu pOdkla~ orťor;:;r;;,ho, zastupce; přihlíží-li se však 
zavaz~h vuči O. smlouvou ze dn 260PČISU, t. J, k tomu, že se M. II N 
sanacI fumy F M. ' '. ce. ervence 1934 '. d' 
de~ým účelem 'Již 'vs~~~:e{g~':t~~~~~r~~~dli ji, a~ obdrželi o~e (f'~:~v~~ 
~~:I o tom, ,že obviněný byl přesvědčen o,oo~ Ke, n,enipříčiny pochybo-

I I za to, ze se mohl považovati z ' pr~vu sve khentky, a je proto 
a opravnena učiniti mimořádná opa-
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tření, aby nárok své klientky prosadil, aže mohl opatření, jimiž vyhro
žoval, pokládati za zákonná a účinná, takže mu nemů~e býti ve směru 
subjektiVním kladeno za vinu, že překročil oprávnění advokáta stano
vená § 9 adv, ř, 

OdVOlání zástupce komory vytýká tomuto nálezu kárné rady mylné 
právní ,posouzení věci a domáhá se odsouzení obviněného pro kárný 
přečin zlehčeni cti a vážnosti stavu. Odvolání nelze upřiti oprávněni. 

Advokát má ovšem ona práva, z nichž kárná rada při právním posu
zování tohoto případu vycházela, t. j, práva v 2. větě 1. odstavce § 9 
adv, ř, uvedená, má však mim'Ů jiné i povinnos! uvedenou v 2. odstavci 
§ 10 adv, ř" 1. j. je po-vinen zachovávati ve svém chování čest a vážnost 
stavu, takže mu jest i při vykonávání zmíněných práv vystříhati se 
všeho, co jie cti a vážnosti stavu na újmu, 

Byl-li obviněný, jak kárná rada a též odvolatel předpokládají, pře
svědčen o právu své klientky a měl"H, což nelze rovněž vyloučiti, za to, 
že se M .. a N. dopustili hestného činu náležejícího před soud a že jednali 
též proti devisovým předpisům, nelze spatřovati zlehčení cti a vážno-stí 
stavu advokátského v tom, že jim hrozil pro případ, kdyby ,částku 
90,000 Kč jeho klientoe ve lhůtě jim dané nevrátili, zahájením všech, 
,kroků, jež se mu budou zdáti příhodnými, a že pn tom uvedl, 
že má v tomto směru na mys.li kromě zahájení právní fů'7Jepře v Čes
koslovensku též trestní 'Oznámení II tuzemského státního zastupi
telství a u vídeňského státního zastupitelstvi a devisové oznámení u čes
koslovenské Národní banky a u rakou'ské Národní banky; neboť obvi
něný byl za uv,edených předpokladů podle § 9, odst, 2 adv. ř, oprávněn 
pohro'ziti M, a N, užitím všech těchto prostředků a neměl příčiny spatřo
vati v tomto v zájmu své klientky voleném postupu porušení cti a váž
ností stavu advokátského. 

Jinak má se však věc, pokud jde o další nahoře zmíněný obsah do
pisu, t. j, pokud obviněný hro'zil s,vým dopisem adresátům též obšírným 
pojednáním o případu v tuzemském a ve vídeňském hospodářském tisku 
a k tomu dodal: »leh bin schon mit anderen Hen-en fertig geworden und 
werde es auch mit Ihnen werden,« Poznámka v dopise obsažená, že se 
obviněný postará o zevrubné pojednání o věci v tuzemském a vídeň
ském hospodářském tisku, obsahuje v sobě pohrůžku užitím prostř,edku 
při dobývání pohledávek naprosto neobvyklého a nbuzuje vzhledem 
k tomu, že obviněný hrozil adresátům zárove.ň užitím řady jiných pro~ 
střeclků, dojem, jakoby obviněnému bylo šlo o to, aby nahnal adresátům 
strach a vykonal tím na ně nátlak, aby uspokojili nárok jeho klientky 
spíše z obavy ,před nesnázemi z posléze uvedenéhO opatření, jímž jim 
hrozil, než proto, že nárok jím uplatň",vaný jest odůvodněn. Takovýto 
nátlak advokátem na odpůrce strany jím zastupované činěný, jenž se, 
jak odvolání právem uvádí, blíží povážlivě způsobům, které jsou vše
obecně odsuzovány u 1. zv, revolverového tisku, příčí se cti a vážnosti 
stavu advokátského, V užití slov v dopis,e se vyskytujících "leh bin 
schon mit anderen HeHen fertig geworden und werde es auch mit Ihnen 
werden« pak dlužno, jak odvolání rovněž právem tvrdí, spatřovati ja-
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kési silácké rOzkročení 'e' I :. 
atjd Obsahuje v důsle'dkuz ;~h~e vu~~~t~ v so~l31d s požadavky slušnost' 
s avu advokátského e IOvnez porušení cti a" I . vaznosti 

Ke skutkové podstatě kárnéh .... 
advokátského vyžadu'e se o 0. preCIn~ zlehčení cti a vážnosti st 
ťat~dnebo kandidáta ;dvok~Ciest~7~í~íob]ek:lvní, ~.by se jednání ad~~~ 

ve omostJ osob, které ne's ' VT v ~e C I a vaznostI stavu, dost 1 
~u tato náležitost Objektivní] s~~t~lrIs!usmky stavu advokátského. Že a.o 
CI!lU: plyne ze skutečnosti nálezemo~~ .P?dstaty Z.~lí!,ěného kárného Př~~ 
~e.neho, o něž tu jde, b' 10 ře '> mne ladY,ZJlstené, že jednání obvi 
utlsku u okresního SOUd! v ~ dmektem trestmho řízení pro přestup 1-

Z . a u Ia]skeho soudu v M e, 
" toho, co uvedeno vysvít· '. . 

~Iněného zakládá objektivni s~u~~ nahore ~\éedené .závadné jednání ob_ 
Ce?I cÍl a vážnosti stavu. Skutečno~vo:, po sta}u. karného přečinu zleh_ 
~keho soudu podle § 259 čis 2' . tcze Ob~I~eny byl rozsudkem kra'_ 
uÍlsku na něj podané n ". . 'Íl. r. zprosten obžaloby pro řest ] 
statě kárného přečin~ ~~]~~eenf~/om n.I~ měniti; neboť ke ~kut~oVé ~~~k 
nání příčící se trestnímu zákonu. I a vaznosh stavu se nevyhledává jed: 

I Subjektivní skutková d 
stránce stačí i nedbalost a ~~' s:ata tohoto přečinu je tu dána. Po této 
straně obviněného při n~jme } .. Zv. nedbalost nevědomá. Že tu šlo na 
dlužno pokládati za zcela ne;~~~ ~ ~edb~lost posléze uvedeného rázu 
vI~ěn~, že zlehčuje svým jednáníJ' .ne; ne )(~f neuvě.domiI_1i si snad ob~ 
sveth Íl Jedině tím že neu ~ I ces • a vaznost sveho stavu lze to vy 
mOžná. ' vazova o neru s bedlivostí, jež byla nutná; 
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Podkladem rozhodnutí kárn' 
~kutk~v~ pOdstatě, zjištěné prav~pr::!r O tom, zda je spatřovati ve 
I provmem kárné, je skutlmvá . y~. ~oz.sudkem trestního soud 
po stránce objektivní tak p p~~stata zJlstena trestním rozsudkem j~ 
rad~ ~y~házeti při svém roz~o~n:ce ~!1~jektiv?í ~ ,!emůže proto kárná 
obvmeneho. z Jmych zaveru o subjektivní vině 

. Nemá-li trpěti čest a vážnost stavu .' • 
k~ta (kandidáta advokacie) srovnáv i.mus, ~ I pol!ti~ká činnost advo
predplsy. . a I se zakonnym, a stavovskými 

(Rozh. ze dne 31. května 1937, Ds I 25/36.) 

. !" e j vy š ší s o u d jako kárn' 
dldaty advokacie vyhověl o úst .y soud v od,:olac.f pr? advokáty a kan
komory z nálezu kárné radj advo~Ttn~,e;~r~]nem .. l!č:'l1l odvolání zástu:pce 
atdvokaCle, zproštěn obvinění z kárného°":o[', Jlmz byl Dr. A., kandidát 
s avu, a změnil napadený kárn' . . I pre InU zlehčení cti a vážnosti 
u.zná~á vinným přečinem zlehče~ c~f :z ~. tom. smyslu,. že se obviněný 
tlm, ze se na veřejné schůzi vyslovil u.".f,n.osti stavu,jehO'ž se dopustil 

. raz lve o pr·esldentu republiky. 
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Z důvodů: 

Kárná rada zprostila obvíněného, ježto podle jejího přesvědčení byl 
jeho závadný projev pouhým uřeknutím, proneseným v improvisované 
řeči, tedy výrokem nezamýšleným, a ježto byl pron,esen při filosofické a 
politické debatě, která nebyla v žádné souvislosti s povoláním obvině 
ného jako kandidáta advokacie, takž,e čest a vážnost stavu advokátského 
nebyla nijak ohmžena. 

Odvol'lcni zástupce komory vytjÍ'ká tomu·to odůvodnění" právem vad
nost. 

Kárný ná!.ez sice vyslovuje sám, že kánná t",da je vázitna skutko'vou 
podstatou, jwk byl,a zjÍ'ště'lla pravoplatJným rozsudkem treslrtího soudu, 
a že jí zbývá posoudíti jen, zda lze spatřovati ve s]ru'Íiou obviněného 
i provirněifl-ÍI kárné, leč neuvědo:ffi!wj:e si, že t'omutO' rozhodnutí mlUlsÍ sou
zený výrok obviněnéhoslo-užiti za podklad po 'strrun-ce obj ektivní a 
najmě i subjekHvní tak, jak byl podkkld,em odsuzujícího trestl1i:ho roz
sudku. KMná rada nesměla pro-to vy,ohruzetí z oiYhajoby obviněného, 
osta,tně ničím nedotožené, že šlo Ů' pouhé »:U'felmutí«, tudíž o výrok ,ne
promyšl'ený a nezamý,šllený, s kterýmžto pojímán,lm by se OdSOUilOOÍ 
olllVi:něného pm přečin podllle § II, Č. 2 zruk. na odu. rep." vůbec ne
srovnáv",lo, njÍ'brž mUiSel~! vycházeti z p-ředpokl«du, že si byl obviněný 
jakožto člověk akademicky vzdělaný a na,d to práva znallý úpl:n!ě vě
dom jasného obsa:hu a do's,ahu svéhopro:jevu, který je t",kového: rázu, 
že jeho smysl je pro každého člo,v,ěka normálního myšlení a chápání 
naprosto patrný. 

ObstwlÍ nemůže aI!li da!llší odůvodněnínalpadeného nálezu. Ja:k pl'yne 
ja,sně z ustal!loven,Í § 2 d,isc. sta!. (» ... ve svém povol1án,í j, mimo ně«), 
-jest advokM a ka:ndi,dát adlvoll<ade (§ 3 discipl. stat.) vázán povinností 
dbáti cti a vážno:sti stavu vyslovenou v § 10, odst. 2 adv. ř., ne'jen při 
výko:nu svého povolání, njÍ'brž předpis tento: UJkládá mu všeobeoně, aby 
se choval - tedy i ve svém životě !soukromém a obča,nském - způ
sobem bezvadným tak, alby l1'I~tlitr:p.ěla čest a vážnost stavu, která je 
v očíoh veřejnosti poškozována i: z<ivad:njÍ'm chováním jeho p,řis,lušníků 
mimo me"e vjÍ'konu pO\éoláJní. Pochybila proto k<irná [a,da zřejmě, vy
lowči,l'a-\i kámon odpovědnost obví,něné'bo z toho důvodu, že s;páJchal 
čin pří pří:lieži:tosti, ktelrá nebyla v souvislostí s jeho povoláním jako 
kandidáta advokacie. I polMilcká činnost advokáta (kandi'd:Ma advo
kad·e) se m1Uisí srov~ná,vlati, ·n~má ... H trp'ěti čest a vážnnst stavu, 'Se zá-
konnl'mi a Sitavo\éskými předpísy. , 

Skutek obviněného, jen'ž se dopustil veřejně urážky preside:l1Ita re· 
pub\:iiky hrubě zneuiClíva,jídm projevem a ,spáoh:aJ! tak trestný čin zá
važné povahy, ,příčí 'se již obeoné povinností hždého slušného a řád
ného občana zachovati úctu k hlavě ,státu. 

Tím spíše j-e jednání obviněného na újmu hodnocení přislušníka 
stavu, sklád<l!jídhn se z ],jdi! v-zd:ě!:aný{:h a pověřeného zákonem význač
nými úko,ly, vzJrl:ed:em'k nimž se požaduje na <l!d'vokátu před, zapsrun,ím 
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do seznamu vykofi.';ní slibu věrností re . 
z. a n.). Že pak se veře'nost~o ~ .. publ,tce (§ 7 záJk. č. 40/Hl22 
spách~n. a~'Vokátním koncibientem v~~~~'.. ze ,s~u tek, o kterj jde, 
čm vererne sp,;chaný byl' stíhán " Ze byl! pochybno uzprGto 

p'"' ~ , , " souze:n a odsouzen trestním ' 
, fl svem vzdekml a postavení si m ' .. 

svym nezákonn'"m ve" . ~ , usel byl! obviněný 
• J' rejne pronesenym a hla t" 

proJevem muže poškoditi čest a <v . vu S a,u hmb,ě 'a"'JICiIi 
N ' vaznost stavu. 
. utno proto spatřovati v souzen' .' , 

nostI. Uvedené' v § 10 od t 2 d ~ em, skutku .. hrube pom. šen; 
~ č" ' ''s. a v. r. a tum skutk 

pre lnu poskození cti a vážno'sti st;vu. ovou pod:srMu Kdrm,hó 

čís. 323 dis. 

Am,nestie vydaná v oboru občanskéh 
vztahuJe na pole soudnictví kárného. o trestního soudnictví 

(Rozh. ze dne 31 května 1937 D . . , s 124/37.) 

N e j v yš š í s o u d ja~o d d 
kátů a ,ka;~c!ildált1 ad"ohcíe v S~~Vě~ s'V~!aci ~ k,árných věcech "'uv'o~ .. 
usnesenI' kal1né fa!dy ad'voka'tn'yk I!znosh navlaJdnfho ko,m'o'ry ,"' . . I' " omory .. 't 
cIny ke kárnému' jednání. roU D ' Jlmz. a.to vysl'ovJ,la, že není 
usne-s BnJ, a vrátH věc téžeP k' ,r. A:; kandlda tu aJdvokacie, zrušil 
rozhodila. ""'ne rade, aby o nf dMe jednala a znovu 

Důvody: 

Podle obsahu kám ých s i,sů bl. . . 
~e ,dne. 3., dlubna 1935 uzná;~ vinn~mD,:. A. rozsudkem krajského soudu 
Jmych o,bzalovany'ch zaJl ožil t· y, ze v letech 1931-1934 s řad!)u 
vra ť d "t.' arnou organis'ad JOe" " 'č I 
" ce I 'emokrati'cko-repurbHkánslk . f . ' , . Jlmz~ li €I 'em bylo pod-
prečmu podle § 17 č 1 'Ik ou ormu s.tatu aJ ze se tím diopustil 
luh 'h' ,. za. na ochr rep Byl p t d 

e a Vlezení šesti tÝ'dnů a kp' ."'i'· . m o o' s'Ouz'en k tresbl 
dobytnosti k dalšímu tuhému y;,ene~1 emu ~re~tu 200 Kč, v p,říipadě ne
rmsudiku šlo o komunistiek~u t:~em v trv~"1J dvou dní. Podle dův'Ůdů 
mezi Vlojá,ky. [nGU organr.sacl, která PÚsGbila Mavně 

ROZSudek se nestal ahJ,edně D 
da,1 zmateční 'stížnost a dříve než ~a t· pr~'vopd:atným, nehoť tento po- . 
zenlÍ. proti němu zastaveno . odle Ki'O '0 nI rozhodn~lto, bylo trestní ří
preslden·ta re:publ.;'ky ze dne P14 . ,II, odst. 1, pl'sm. d) razhGdn . .otí 

K' , . . . prosInce 1935 
'. ,ar:~,a rada neshl led,áva ,podIle na , dl'," '''' ' 

phnarmmu stí'!J;áni Dr A '. ~a eneh.o u·snesem pričiny k dlsci-, , . . Jen proto ze by p. . b I 
nene amnestie kdyby hyl kand"d' t' d . . ry yo proti intencím zmi
trestn· ... ·.' - ' , ,],:aJ aJ 'Vokacie d'l's . l' • ... -, . '.y ClITI, Is,a;m o sobě spadia( " ci ",' Clpl'linalfne stíhán p'fO 

gen e r á I TI í promi,nutí dotče~ÝchOtre~Trľý~~llči~~~prý tu o jaké s i 

- Čí·s. 324 dis. -
595. 

Kárná raJda je na omylu. Trestní právo v uzslm slova smyslu, t. j. 
trestni pr4vo, které vyk'Ůnává stát zvláštními soudy k tamu cíli zřize
Ilými (soudy trestními), směřuje k ochr<lJně zcella jinýCh právnkh statki\ 
než trestní· právo kárné, jež slGu~í jen k ochraně zájmu státu. na řád
ném plnění zvláš!nkh povinností, které ukládá uc6t)\m kruhumosoh 
Jejich poměr ke státu neb spoIeón'O'sti, ja:ko jejich úřad, služba, povo
lání (viz Miřička, Trestní právo hmotné, str. 4). Již tato zásadní ruz~ 
nost pavahy a účelú obou těchtoobaru soudnictví nedovoluje, aby 
amnestie vydi3Jná v oboru ob č a n S k é hot r e S tn í h o s o u d
n ; c tví bylla beze všeho vztahován,a též .na pol,e soudnktví k"rného. 
Avšak i daMí tek·stová úpmva zmíněného rozhoclnutí presidenta repub
I,iky brán.! tomu naJpws.to. Amn,es\i.e z3Jchyouj e, pC/kud jde o souzený 
případ, jednání Dr. A. vý,slovně s hledi,s,ka trestní' sku<lknvé podstaty 
přečinu pGdle § 17 zák. na 'Ochr. rep., ~!ak vysví,tá z čl. Jl, odst. 1; 
pí'Sm. d) zm6něného ro~hodml.tí ,presidenta republiky. V kámém řízení 
nejde však o to, zda se Dr. A. dopustil zmíněného přečinu podlle zá
kuna n,a ochraJ!lu republiky, n'ýhrž o to, zda se tím n<Jbo v sou"islosti 
s tím provinIl proti povinnostem s"ého pwoláni nebo p"oti oti a váž~ 
nosti ,svého stavu. Že se amn·esli'e vz,rohuje i n·a tyto skutkové podstaty 
káJrného práva, nevys.vítá níjak ze zmíněnéha razhadnwtí presidenta re
puibliky. Tímto rozhodnutím je tudíž ske kryto zastavení řízení trest
ního, ník'ŮH VŠ3Jk nezavedení řízení kMného, které byllo naopalk teprve 
umo'žněno zaJstaNením jaJkožta s!končením ří!zení trestního (§ 16, odst. 2 
káJrn. sta t. ) . 

Poněvadž kárná rada s jilO!ý'ch hledisek vůbec neuvažoval'a, zda tu 
je či není příčiny ke kárnému jedlnimí v uvecl~ném směru·, bylo dl\vodné 
stf;žnosti vyho,věti a u2Jnati, ja,k se stalo. 

čís. 324 dis. 

Ak bol obvmený advokát posúdený pre disciplinám.y prečm poďl'a 
§ 68, písm. b) adv. por., spáchaný tak, že po dobu va výroku časove 
vymedtzenú dal svoju advdkátsku kanceláriu samostatneprevádzať svo
jimi pisámti, nel'ze ho neskoršie znova posúdiť pre tenže disciplinámy 
prečm na základe ďalšieho Ironkrétneho fakta, spadajúceho do tejže 
doby, na ktorú sa vzťahovalo prvé odsúdenie; taký skutok je absor
bovaný skoršim odsúdenim. 

Sťafuosť proti usneseniu discipHnárneho súdu, ktorým bola zamiet
nutá žiadosť obhájcu obvineného advokáta o vydanlerozsudku najvyš
šieho súdu v d.isclplínám.ej veci, je zákonOl11 vylUčená, lebo advokátsky 
poriadok n~á obdobného ustanovenia ako § 378 tr. p. 

(Ro~h. zo dňa 12. júna 1937, Ds 111 17/36.) 

Na i v y š š í' s úd ako súd d:i,sci'Pliinárny pre .veci advokítov 
v disci.plinámej veci proti Dr. A., adNokáto'Vi vN., vyhovujúc odvo-

3S' 



596 - čís, 324 dis, _ 

laniu obvineného advo,ka'ta ' 
I rozsudok dl 'I' , v ce om o.bsahu zmši! a 'b' '. 'SClp lnarneho súdu prve' 

da.nej; sťažnosf obhájcu o~m~~~~~,eho osvobodil od obžaloby ~aň 

D,ovody: 

Odvolaniu ohvin.eného advoká " 
gam Ida, že bol Už mzsudkom di'Sci\n~1 ze odo~'reť opráJvnenia, 
, 66(1931/26-IV, odsúdený pre ti: i~~~rneho sudu z 4, ,novembra 

o debkt trvaly re's,p pokra ~ '. Skutky a o'pommutl'· leb ' '. ICOV.1'Cl. ' a, I' O 

Obvinený bol cit. rozsudkom ., .', ...• 
18; mar~a 1935, adSlúdený pre ';e~iotvrde,~ym najvyšším s'Údom . ' 

~~~~~~~;ist:n%iŽ~s:t a::Okát!ku k~n~~I~lr~u §v ~~d:r'~~!~st~~' pOr" 

~g3,vanei' činnosti zahrnutá ,~o'~atY;~'Í~/O~SUdkOv plynie, bo,lla v i,n:~r1~t 
I, kedy obvine:ný . , .,', n,ovembn 1930, resp, 8 " " 

~í~~v ,do s,"?jej kance~Z~7e:n~'~:nfo~~ p~sa,~o'l,:mluvou prijal za' ~;~~i~ 
On retne zavadné prípady, ' e y oIy v mzsud:lcoch zistené 

Rozs'lldkom v t 't d' , , b ' 'ejO . 'I'sc'phni'lru- ' , 
o' v~neného advokáta o~n<lJčená vo eJ, vecI ~ok'. disciplináma činnosť 
v dovodoch bolo vy.slo,vené že'. vy:roku t~m I'stým sposobom a 
klad tejto disc, veci bol ten' z~e konkretny pnpad, ktOTý slMB za 'p,o'd 
u !cr ", menovany K d~ 2 . -, 0: esného súdu v N, p,od Č, T 6 . '. n,a 7, marca 1931 podal 
l:mlI O, pre krivú prioswhu slože:ú ~t31 tre~(ne oznámenie menom M 

azom pre zotl'Vami'e obvlneného' v d" ve,cI, ,231/31, a že bol len dD-
, '. IISClpI'llnarnej činnosti. 

Ponevač v teJto d' 'I' , h ' . ' 'lSClp IlInarnej veci. Lde ' ' 
Za! m~ty v dlsciplinám-ej činno-sti kt ,o-, pnpa!d, ktorý je Už zrejme 
nesen~h'O: v d'isciPlinámej veci 66/1 ~fjl~Ia preclmetom rozsudku vy
zlstene, z'e menova,ní pisoári zhotovo-val' ~26, I'ebo tu bOlo vyslovne 
a, v tejto di'SdpHnárnej' vecI' I'de . d" a slgnovald podanie na úfaJdy 
ď11scI' ['" ' I j o pn l~nIe n'a 'd ' , . !p IInarna 6nnoiSť te'v d' , " " SU, treba mať za t ~ 
kO'm,u. ,~ '! o 'bSCI!p llnarnej ve ci ,clkl ", o, ze 
, , ,m?v',l'l'a uz rozsudikom Č, j, 66/1931/IV za ;po ,"d sluzI,a·ca, je 
pre tu IMu, totožn,ú či'Olno'Sť, -26 a ze tu Ide o odslÚdenie 

Najvyšší súd preto v hov Id' 
veei pod!'a § 94 adv, po.!. OSll~h~~~o~~n~b ~ rbžalov<LUéhO v tejto disc, 

O' . " .' za 'O y na neho podane' 
bh"jca obvIneného si sfažu'e " " . j, 

z 13, febmára 1936 klorým . 61ProlI ~sn.ese'TIlu dlmcipllionárrueho súdu 
~oz·~'~dku' najvyšši,eho súdu 'vm~: O' la,,~a,mlet?utá.ieho žíadosť o v dani.e 
ze ~~:adosť. táto je bezpredmetnaJto dlscIIPčhnamej ved, Nehl'adiac ~a to 
vyssl' su'd ~t . ,polU,eva v d'Obe p d ' .. ' , ' , es e \'0 veci nerozhodo'[. 'e ',~ .,' .' o ama Zladosti, naj-
aclvokártsky poriado'k n" ' . ,J, stwznost I zako'IT'ooll vylúčená I b 
sen§i'U clisc, súdu, lebo Ob~~b~~~~v~:~o pws,triedlku proti takému ~s~'e~ 
v 378 Ir, p" advokátsky po,riwdok n~::,nl'a, a,ko má trestný poriadok 

- čís, 325 až 326clis, .-
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čís. 325 dis. 

Disciplináme pokraoovanie poskytuje oprávnenie vystupovat' ako 
súkromná strana majiteYovi takých práv, ktoré disciplÚláme rozbod
t1utie chráni proti bezprávnym útokQlll; hájiť advokátsku česť prislúcha 
:zástupcovi komory a z verejných záujmov štátnemu zástupcovi. 

(Ro,zh, zo dňa 12, júna 1937, Ds Il1 103/36,) 

N a j v y Š š í s ú cl ako súd di'sci'PI~nárny pre veci advokátov, v dis
ciplinámej veci proti Dr. A., advdkáitovi vN" odmievol odvolan!e .pmti 
us,ne'seniu1 prvostupňového di'scipHná~neho súdu, podané Dr. N-om, 

D,ovody: 

Dr. N, ozn{;mi,l obvineného advokáta !preto, že vraj hmbe poškodil 
česť a dostojnosť advokátslm, keď istému L. sd.eBI priebeh tresltnej 
pIavoty okresného s;ódiu v N" v ktmej Dr. N, ako obh{;jea abvinené:ho 
S. pouižH o' L. výrok, pre ktorý bol potom dr. N, v trestne] veci od,sú
dený pre prestupok pomluvy, 

Sfažovatel'ovi Drovi N, ne!'ze ,priznaf práv.o podať od,volanie proti 
na:padnutému uSlTIle'seniu, lebo odl pr{;va uČÍlniť disCiplináme ozn{;menie 
treba rozomávať opráV1nenie, kto,ré ,j'e vylhradené pošlcoďenému, sfa
žovať si v smyls!'e § 79, odst. 2, <Ldv, por. Pojem ,súkromnej strwuy treba 
určiťhl'adiac na konkrétnyčin, Discipllimím,e pokračovanie poskytu,je 
oprávnenie vystup'o,vať ako súkromná istrana majitel'o'li taJkýoeh práv, 
ktoré di,sdplináme rozhod!nutie chr"n1 proti bezprá'Vnym útokom, Údaj
ným sdelením obvineného advokáta L-ovi nebol'o však porušené dajaké 

,konkrétne právo sfažo'lwt(;1\a Dr. N, Sťažov<Ltel' twké .právo ani neoznačH, 
ale tvrdil<, že obvilnený '.po,Š!lwd:H wdvokáts,]ou te,s.f. Tú však hájiť pri
sl,Úicha v prvom rwde z"stupcovi 'I<olillory a z verejných z"u.jmov štát
nemu zástupcovi, ktO'ri v tejto- veci Odvolanie nepO'da\i, 

Údajné hil'aclanie klientav pohoršMvým Slpoosobom, spoči'lajúce p.odl'a 
ni'lzomsfažovwtel'a v tom, že obvinený nwbádal L., wby sťažo,vilJteoJ'a Žll>-' 
100va,) a ·obvin"nému dal li t.omu cieru :plnú moc, nebO'lo v'obec predme
tom disci!plináme:ho pokraočovania, Odvolani,e ,sťažovate\,a Dr. N, treba 
ted~ považovať wko p-odané nd osoby neoprávnenej a bo,lo preto od,. 
mietnuté, 

čis. 326 dis. 

Zakladá-Ii sa previnenie obvineného advokáta na opominuti splnenia 
povinnosti, počina bežať premlčacia doba teprv splnenlm prislušnej 
povinnosti. 

(Rozh, za dňa 12, júna 1937, Ds 111 15/37,) 



598 - Čís. 327 dis._ 

Di~d'PlilO<hlOy súd prvej stólke úzn'a:l b·". 
v dlls'cI'PHnámom previnení kvaI'if'k o vJ<neneho advokMa 
čl. XXXIV: 1874 ktoré sáChá.l~valOl?1ffi ~odl'a' § 58, písm. 
substitU1čnéútra'ty; hoci bOII~ VI'~~,k t>:m, ze nezaJplafil s!'ťažov.itel',,;; 
Pla~é odsú~e~t a bol" pro~~~~~n:r~~~ci,án~,~:~rdZovacia 

. a] v y s S I S ú d ako súd disópHlO' 
t","dll' rozslUdok disci'pHnámeho s' d . runy !,re veci advokátov 

• , -ll U prve] stoluce. 

Z dóv.odov: 

O~v~laniu ~el'ze priznať oprávnenia. ' 
NaJml'etka, ze sa discipl;jm,nne ' . " 

poš'kodeného vznikla v nok 193revIne~'lle 'p~e'mlčalo, lebo ' , " 
d'ané Iren v decembri 1935 u. b ~ dl,sclphnarne O(zmáJme'llíe bol'O . 
"1 dl' ] e ezzakl'adná PIe' . b' '''', 'a la IQ 'sa- na opominutí s I' . . 'Vlin,e'll1e o vmeného 
tl' P lO'ema pOvlnnos,tí a tot '. 

s a IQ. "m v deeembri 1935 'k d' ' 'k' ',' ,,' o Opomlnulle "'~I'f(,-,' 
meni·e, ale splnenJÍm 'P'O',vI'lnln'olstel' bP9's' o~heny p-odall djs1ci:pHnárne 

, I I ln vJlnen-e 'O t· I" 
sa stalo. podl'a dozna,n'ia ob' . 'h' ,. ]. zal' Iac(emm d,]-žoby 

. vnneneo teprv v decembri 1935: _. _' 

čis. 327 dis. 

isty' Pc~am,' voe~t .rOZS!!~Ok trestného SÚdU" pokial' v ňom bol 
"~'Y Je z""ladom ďsc' li á zistený 

aj pre disciplinárny súd pre v~c/~~o~~~. pokračovania, je 

(Rozh. zo dňa 12. júna 1937, Ds III 19/37.) , 

. N ~ j vy Š š i 'sú d ako súd disciplilnán ' ' . , ' 
clphnarne] ve ci proti Dr A ad k 't . ny p:e vecI advokMov v di,s. 
~'a . h 't' . ., vo· a OVl v B nasledlko dl' ' u ne: -o s atnym zastupilteJ'stvom "t" ".". ~ 'Úl vo 'an'lla, po-·-
ad'l.'okMske,; komory za. dn'a 1'5 pm I mz,sudJkiU cll,sclpHnámeho. súdu ' 

J • marca 1937 zm"l d a u'znal obvinen'ého ad,vok' t '., . , .' . ·,s, napa 'ruutýroz~iU'dok 
§ 58, p;'sm. b) aqv. por., kt~ ~ ~;n;~c~IS~I'ph'Olarnym, prečíruom podl'a 
M. prehlásil o adv'o:káto-vi D( lil • p. al, .ze 22. ,apnl,a 1934 v B. pred 
to'vi Dr. N. naoli ublížil, a t:m" zeJe ,)}~slrkef,~go« ,:že tedy "dvoká-
advo:kátskeho sbom.' ' Jl to chovamm ,poslmdJ.! cesf a dóstojnosť ' 

Z dóvodov: 

Odlv011anie štátneho zastL1ipIt~l'stva je Zákl''''dné 
,Ob,\lln~uý advokM Dr. A bl"" ,. 

.14. aU'gusta19G4 uznaný v' '. o rozSudI<om okresného súdQl v B. zo 
1933 Sb. z. a'n., .kto.~ý takln~~'Yá,~h~res!up'komp~dlr", § 1 zák Čís.108! . 
prehl"sU o a,dlV'okáJtovil Dr NI', . ' ze. 22. aprvla 1934 v B, pred M. 
Dr. N. na cti ublížil. Na~d~61~~1:~~sl:rd:kef~hgó« a ~e~ecla advokátovi 

SQl ene o kraj!sky súd v B. roze 
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Sl>dlkam z 28. decembra 1934 rozsudok okr<%ného súdu v' celom 'rozsahQl 
potvrdH,. Poneváč "mato'čná sťažnC1sťobžalovanehó hola odlnietnutá, na-
dobudrol od~udzujúci rozsudok okresnébo ,súdu moci práva. ' 

Trestné súdy zistHy, že obžalovaný Dr. A. spáchal hore uvedlený 
trestný čin . 

Pod'l'astálej praxi nil,jvyššieho súdu pravoplatriý rozsudok trestného 
súdQl,poki~1' v ňom bol zistenýtoo i,stý čiti, ktorý je zákl,adom dl,scipli-
'!lámeho pokračovanía, je závazný aj pre disciplínárny súd. ' 
. Disdplinárny súdl prvej stolice porušil túto zásadu pol<račovánía, 
keď pominul zistenJe skutku v pra~oplatnom rozsuclku trestného súdu 
a samo,stabne plevád'zal dókazy cíel'om zis,tenía,či sa obvinený advokát 
.dopustil toho skutku, ktorý už bol zistený trestnl'm súdom, a keď učinil 
skutkové zisten,;'" odchylné od rozsudku trestnéhosúdu. . 

Preto najvyšší- súd pomíia sk!utkové zi:s~enie discípl:inámeho s,údu 
prvej stolice, že ohvinen~'nepbužil o svojiOm kolegovi advokálovi Dr. N. 
urážlivého výrazu »csi:rkefo.gó«, " pTijíma za základ svojho rozhodnuHa 
hore ulVedlené zistenie tr·esnné!Josúdu.· ' 

PonevM z obhajoby obvinooého prednesenej v treslnom pokračovaní 
.plynie, že jeho rozhovor s M. sa týkal exekučnej veci., vktorejDr. N. 
ira jednej a obvmený advokát ua dmhej stran·e zastupovali strany, SÚ~ 
vi-sel urážlivý výrok, ,použHý ohvii1enl'mo- advokáto·vi Dr. N., s výkoc 
nom·advokátskehopovol"nia. Preto v hore uvedenom chovani obvine
ného advokáta treba spatrovaf poškodenie cti a d.oStOj'illOsti "d\"()kát
skeho stavu V smysle § 58, písm,. b), ,adv. ,por. 

'čis. 328 dis. 

Nie je disciplÍnáme trestné, ak si advokát, ktorý nedostal predďl\
vok na prevedenie prác, ktorými bOl stranou poverený, ponechá ako 
preddavok na útraty peniaze složené u neho pre stranu, pre ktorú konal 
práee. ' 

Niet disciplinámeho previnenia ani v tom, že, strane nevyúCtoval, 
jestliže všetky je\lo práce pre ňu nelJoly ešte skončené. 

(Roz'\!. zo dňa 12. j'úna 1937, Ds IV 15;'37.) 

N a j vy š š i s ú d a!ko súd discipHnárny pre veci advoMto,v v dis
cip1dnMnej vecí proti Dr. A., advokátovi vN., vyhoveIodvolaniu obvÍ
neného a zmooi1 ro-zsudok prvostupňového disciplinám-eho súdlu tak, že 
oslobodil obvineného z ohvinenia ,pro. disdpHnámy Iprečin pod!'a § 58, 
pism. a), bl, adv. zák . 

,Dóvody: 

Obvinený je stíhan·ý predovšetkínm pre dj,sci'PHnárny 'P'rečÍ!!I ,pQidl'.a 
§ 58, písm. b), adv. zák., spáchaný tak, že z peňazí 7.000 Kč, prijatých 
dňa 17. novemhra '1932 od P. CÍ'el'om ·sloi,i'enia do siTotskej pokl'"dnice 

il ,,' 
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pre nezl'eti!ú M., složil· tam len čiasl.kou.5.000Kč, kdežto 2.000 Kč "ď_W'~', 
zadržal. DiscipHlnárne oznámeni,~ pre tento čin bolo u6nené dňa' 

clecembra 1935, tedy už po uplynuti d-vojroonej. 'l ;~~:;~ali~~~;~~~f,~r;:n~~~" 
novenej v § 102 adv. zák., takže sa trestn'Osť toh'Ůto 
preNnu premIčala. K romu 8a pod'Ůtýka, že podstata di!;CÍiIIJli-'llál-neho' 
prečinu bola spozmávaná, pokial' ide o uvedený čin" púve I'en v uc,o",_ 

ženi peňazi .na u,pčený del', tedy v jednotlivom úkon'e, krorý je (iež 
hodný pfe počítani,e zaNatlou a behu doby premlča,cej; stav trvajlÍCeno, 
zadržovania peňazí na účet útrat, Iotoré mal obvinený proti sl~lzlleľ()vi 
peňazí., resp. proti osobám ním zastúpeným, bol považovaný za za'l<lal~',' 
d<isciplinánneh·o pre6n-u podl'a § 68, pílsm. a), a § 69, písm. c) 
Morý preto preml'čaný nie je a treba v tom smere fozsudok d'i",;"( :iplin.~r~ 
neho súdu preskúmať s M'adiska podstaty samého činu a obvinenia 
ň'Om za,loženého. 

V tomto smere spatru}e d,isciplinámy súd vinu o'bvineného v tom, 
že sll'úbil dať P-,ovi podrobný snznam útra,t,aLe heumbil to ani na vi'ac
násobné súrenie, takže stran,a 'nemá vec vybavenú od roku 1932. Predo
všetkým treba poukázať na to, že podl'a zistenia disdplinátneho súdu 
z po-ručems<ký,ch spisov, ked' shany súhlasne u' súclu d,ňa 28. galllUlifa ' 
1-933 ud"l,y, že sa ,pre nezl. M. správne u,!o'žila z kúpnej ceny čia'stka 
5.000 K,č, o'bvinený p-rehlásil, že zhývajtica čiasil<a kúpnej ceny 
vyplatená N-ovL Ohvinený však tvrdlí, že má proti, nemu ešte vačšiu 
poh~'adávku, za vykonalné práce. f>oneváč je na zákl,ade uznania P. 
podll'a bodlu 3 uzawenej smluvy zistené, že P. a N. maH platiť útraty 
za určité :práce ·s pl'evedením' ,kúpo.predajnej smJiuvy spojené a tými,to 
bolobvinený poverený, nie je disciplinárne trestné, ked' si ohvinený -
nedostavšj" ako tvrdí, preddavok - ponech<lJl peni'ale, složené uňhú ,pre 
stranu' v Amerike hývajúCll, alko precldavok na svoje útraty. Ni'e je dis
ciplin-árne previnenie ani v tom, že strane nevyúčtoval" ked' tvrdí a ne
halo to vyvrátené, že všetky prá,ce ešte nehoIy skončené. 

Zporučenských a z disdpNnámych spisov Je he"pochybne zrejn,lé 
len to, ž,e sa P. domáhal vyúčtovalnia teprv 3. oklóhra 1935, J,ebo 
v svoj:ej svedleckej výpovedi o predchádzajúcich lJlpomi,enkach obvine
n"ho ni,čneudal. Obvinený predložil d,j,scipNnárnemu súdu diía 16. maro 
1936 vyučto'vanie a i v tom pOlJlk<lJzuje na to, že všerky prace nie sú 
ešte skončené. So z.retel~omnato, že to nie je vyvrátené, nevidí odvo
lad di'scipli<nárny súd disciplináme previnenie v udánHvo:nJoneskorenom 
vyúčtovaní a obvineného v tomto smere tiež úslohódzuje. Spor a1\ebo
po'kJračova,nie podra § 18 zák. čl. LJV:1912 nic jev be-hu, takže poukaz 
disdpIinárneho s<liclu o uložení peňazí do sú<lnej úschovy tu nedopadá. 

čis. 329 dis. 

Finančná prokuratúra nie je oprávnená podaf odvolanie proti roz
hodnutiu- v disciplinámej veci proti advokátovi obvinenému, že sa do
pustil trestného činu v dopise zaslanom tomuto úradu. 

(Ro2Jh. Z'Ů dňa 12. júna 1937, Os IV 30/37.) 
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. . . : ' Te veci advokátov ~ dis-
. ' " s ú d ako súd dls,clphn:"ny

R
P odmietol odv·olame po-

N a] vy s S 1, '" Awdvakatovl v .~ . . , ,ho súdu advo-
ópHlnárnei veCI proh Dr ro,~' proti usneseniti dlSClplmarne 
dané linančnou prokura u 
kátskei komory. 

Dóvody: 

TI zastupitel'stvo v R., aby 
." kuratúra v B. žiadala s a ne, vi re spáchaníe trest-

Fwancna pro Č ' 1 proti obvinenému advokato ,P d štátne zwstUpl-

PO prílpade zakro I O. 'ro'-m'l v dopise na tento ma. ktora' po vy-
. ""\ y'ml vy N ' 't k' komore 

ného ČlllU ur~z IV , oznámenie advoka se], . . binárne pokra' 
tel'stvo postup Ilo. tOo~~vin",mého pominula zavle~! í~IS'~nlgná prokUlratúra 

. d 'osvedče'll'1a" d la od,,"O'I'anl,e lllw· . A ' k 
. Žl'W ,anl . muto u-snesen,iu po' a .' , ,dalo od.volani-e. vsa 
čo~.anle. Pt:

1 ,t~tne zastupitel'stv?, ,aby a] ~nou~~né zwstavulj.Ílce us~e
a zladala lez ~, ktorému Hez bolo .or. " Č· proku-ratury 
'tátne zwstupltelstvo, .' I ostúpilo dOlpl's llnan ne] . .' ' 
s 'epodalo odvO'lwllle, a ,e.P' "e sa kodvolaniu pnpo]uJe. 
seme, ll.. !Jez -prehlasenm, z , 
advokátske] komore .' kto veci odv'Ůlani,e nepo-

. ' štátne zastUlplte1'stvo vl, 
Z toho plyme, ze, 'I Jinančná prokuratma. , . 

dalo al'e že loto podala en ' " 'tátu, a-lle o urazeme 
, ","k ffi!oprá'Vny zau]em s ' .. 'h záujmU, 
poneváč tu ll'~slo o, su ~oleven,iu'á,l'llIe chráneni'e ve;e)'lle o 

!inančnej prokurat,u,ry, te~y právnená pod.ať advolallle . 
, ' č' rokuratura O' , nie 

nel:>O'la finan· na p- 1874 cti,sdpli:nánne pokracova , 
podl'a § 79 zák. čl. ~XXIV !: ~osť zástupcu advoká.tsk.e] kom~~r: 

.. ' . , ,riad.ené, bud to' na zla, "Ab alebo na oznwmeme, -
moze byt, n:

k 
sťažnosti súkromnych oso, hosti Med,zj o:pravne-

al ebo násl,e O':U" eho zástupcU alebo inej ~rc [I, • sÍld al,ebo inú 
ktorého SU~'U: statt

n 
z"kon o.Zillačuie súkromnu s,t;an~k a súkromná strana 

nýml ku staznoS , ddelene. podYa § 101 CI. z " . ktorá podala 
vrchnosť samo:sta~'~O~'I~1Ú žalO'bu, na'proti tomu vr.chno~~~!I'a t"ho- vrch
maž,e podať a] su . , . e zlvkon nep'ri1Jnáva toto p,ravo~ d disci-plinlvrnym 
disdplinánne o"n~ms~~~a n.emaiú rO'lnakých pr;" rseci~li'nilrného súdu 
nosť a sukro~na ,1' § 79 dt. zák. rozhodnu l,e ,I ,', obvinenémLt 
súdom. Poneva.čpod a . komory štátnemu zástupcovI, i teito a 
treba ,dor',;čiť zástU:P~~vI e sfažu-júca sasú1<~omná st;':~, ~ r a z e 'n á 
advokat?vl ~,tam';a,f tleto strany, TU e d! j, ,k tOJ"'Ynariadenia §§ 84 
od,vo.J<all1'e mozu'p0

. e u veden Iv; poneváč dale] , al, shode s § 79 cit. 
v r c hn o ~ ť nI :ah1ujÚCe sa na právO odvolallla , l~ 'cH. zák. š tát n ~ 
a 95 Cit. zak., vz . č ,odl'a §§ 79, 84, 95 a " m tedy ma 
zák., naJpokon 'po:neva ~ ,~, ov a ť ve r e i n Ý z a.u} e

o 
~áu'mu má 

z á s t u:p c a :m a ď :n,~sti ~ ciel'om chránenia ver~]n~í!pade ]finanč-~á 
hájiť a] auton~u vr~to urazená vrchnosť ~. v tom ~ 'mu rozhodmutlll 
právO odl:o)"m1a, ,~á práva odvolania proh. ko~e~deVo'lanie jako po
prokuratura - \d P eto bola !-reba o<1rnletnu 
di'sdpl,inárneho su u.! fOU 
dané neoprávnenoU' s ran . 

I ď .' 
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čís. 330 dis. 
. Přečin zlehčení cti· . • . . .. . 

praCOval-li advokát pro
a 
s::s~o:~~~v~ ~~~šení, POVinností povolá.rií 

sem a rozsudky. ' 

(Rozh. ze dne 14. června Hl37, Ds II 14/37.) 

Nejvyšši so d' k 
a kandidátů 'Cl u. ja' ~ soud odvolaci v kár . h , 
Bac . .a VlYkacle zam!tl odvolání o,h . ,. ,nyc vecech adv'o.kátu' 

. . z nalez'ú kár ' ... uVIHenych a'dvok' t" D 
Vškhni tři bbvin'" ne, r~dly. moravsl<é advokMni ko : a u., ;a A., 
stavu, ja'kož i Přegi'~e~n;~~ ~In'~'ými přečinem zlehčením6~Y'a j~: byl! 

, usenll' POvInností -povolání. aznostt 

Diívody,: 
.. Obviněný Dr A ,.... . 

ká:nné d • .. . nepmvem označu~'e jak ." 
v.\'~Tac~~ar' t~~ pro. okresního SOUJQrce N. k'fOJ~rě P~f;~S~I:SO~~. tedPOklad 
pŤel1rčenf kon~n~,;;'I'~e r03zvdrhových u."nesenf. VZ\dyť DrIVIAUICp'.' rOh 'zl SUdků 
dro I C . [l'e. u,]yna 1935 u k' .'. n 'avnírm 

. 'zna', z'e pro okresnI'h'o· . 'd.' .. .o resmhro 'soud'u v O v'sl • se' . . sou 'Ce N v h I '1 .. .\'OVJ]O 

vl;:Ťn~~~ r~~m~ je~o~p~č~é tvrzeni .~ JV~IZ;:/ v Vpf~~k r?zvrhových usne_ 
raci' 'aJI, uCmen}1ll11 v uvedené tre ' .:" rem rozporru s jeho 

. y, ze Dr. A. pro zmÍněnéh . k ' stnl V"'CI. Předpoklad k' , 
nrcth fO,Z.SUr~k!Ů, má pak Plno~o o~p~:mho soUr~c~ vypracoval vlrce cf~~: 
v reslm veci . j'ak •. . . . v sezn'amch tohoto oh .• , 
adv k't .... , oz I v Jeho VYj'ácl' , Uv!neneho 
' r o a ni komoru. I kdyby hl· renI ze dne 7. ledna 1936 . 

rMy Dr A" vy o pravd:a že ok .' ,da 
b '. po .pnp.adn'é změně ·.ok 'd ',. . reSIH &Cludce N. elral!Jo_ 
, ~ to nremohlro zmenriti na kár~:m ;r . s.e!y~e doplrněnípřediktovaJ nic 

~~n. ~~:~a.~~~~ě:~rmS'I:rás!nI.rě eb:ezvadný Pfed~~~I~~d~tv~~~~énha?l'ezOubV!rněn~ ~i-
, v reJnost a • b ' ,ze o j eno 

~en; .byl1a otřesena důvěra obč~,stV~.~k ~ru ,ctZl!~ zná;nro, že tímto postu
• vaznost stavu advokátského niebof ~ou .'. hr,:zen,a byla však j. čest 
ze ~DrU'~c.e, který má býti ,řf~ně i' ,ve. ~~e:JnOrstI byl vzbmem do'em 
p~te zavl,slostina advok ',t p " .0bjektJvTI! a nestmnný, je v po. J,., ' 
pm svéhokllimta za ÚS~W~Vl" .a.ze ad;,okM n:Už'e dosíci jistých v'?he~~ 
t~~to: pOhlrÍržel'O, proka'zuje !e;1!ez !«;na ~orudQ. Že obecenstvo n/ vě 
~TlIslloví': »'Y!áš-H n,ěco u N., bě~Pi~ ~)\Poveď pf. B., .. že mezi lidmi byl~ 
?I'ravova,lll, .že N~ovi drěl,f mZS1.Id'ky·« (; daJAlsI se~n,aJní Dr. B., že s,i I'idé 
e rozsuclek je již hot'. r.., a ze Sl při t6 '.. . r r 

S.i toho dohi\e vMom ov
b
y, fnez srorwclce T(j,"'hrodhe. Ob.virn'ěny'; mAys be I, 

čen • fu ' ne o' v trestní věc' . ... r. yl 

bUli ~~vo~k1~~á ž~~!n~~o~~s,~1;r~:t~V~phr~;~~s~:~~~:' ;~o~~~,~:;;;;~~ .. 
. ,Y ~ uv-era k soudú otfesecrla a v, "ov!nne.mu- ruč·eni, že i Ul něho 
I ,on:. vYlprracoval Í'ozsm.\k bl' to ze, ,do~ede!a~h se veřejnost o 10'm Je 
dUI'eTa k soúdru: Své jelI" r k t~ke diu.vOid k tomu, aby byla oli : ,
advokátského,nemůŽe Ob~~~ny,teorme'I,.hu,~,uI.ltbI.eao'~.':r'oz.i,lo čest a Vá.· žnos.! ~:=~~ . 

• ' nt Svyrrlpřátelrskýin poměrem 
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k okresní'mu soudci N., ani poiu'kazem na neutěšené poměry u okresního 
soudu V· X., kde prý byly vyhotovovány a stram,ám doručovány roz.sudky 
teprve po dlouhé době, zvMště když si obviněný byl vědom tahů, jaký 
nepříznivý dojem vyvolá jeho postup ve veřejnosti. . . 

Obviněný Dr. C. vytýká zvláMě ještě, že neni ve spisech podkladu 
pr'o to, že v jeho případech ŠIlO o rozvrhová usnesení, v njchž byllo ře
ši,ti celou řadu otázek, jako přednO's:tnrírch nároků, přiznáJl1í hy'potekár
nich porMediwek, náhradních nárorkl1 atd., jwk prý mylně za to má kárná 
rada, naapak že šIlO ° dva ná>stiny jednodulchých rozvrhových u:snesenL 
Než i kdyby se připustilo, že obvině1ný Dr. C. vypracoV'al pro orkresniho 
soudce N. dva nástinry jednoduchý,oh rozvrrhový,ch usrn.es'ení, v n,khž ne
'byly řešenry složitější otázky, nebylo by lze jed1nání obviněného označiti 
jako kárně ,nezá>vadné vzhrled:em na následky, které jeho j'ecl:ná>ni mělo 
v zápětí, totiž že ve veřej,no'sti byl vzbmen dojem postupu nespr<Í>vného, 
čehož si obviněný byl dobře vědom, neboť sám přirpulsti!, že po.stup la
kový neschvaluje, a že, kdyby se to, někdo dověděl', i toto jeho jednáni 
byl'o by s to, wby otřáslo. důvěru ohecen'stva k soudu. - - -

Výtkou obviněných Drr. A. a Drr. c., že jejích jedrnámí nezakl:áJdá též 
skutkovou podlstatu kárného :pře6lnu pmuš-en'í povi,ttnrQrs~í povolruní, n,e
třeba se zabývatiprolo, že ohvi,něni tento výro'k jen porpirají.'avš'ak pro 
svůj opačný náwf n'euvádlějí. duvodŮ. Ostatně nemělo odsouzení pro 
tento kárný přečin žádného vlivu na výméru lmstu. ~ - -

čís. 331 dis. 

Zlehčení cti a vážnosti stavu (nikoliv porušení povi11nostípovolánf), 
umluvil-li advokát s klientem odměnu jen pro případ úspěchu (pactum 
de paJmario) a jeji výši ujednal třetinou dosažené částky (pactum de 
quota Htis). 

Nezáleží na tom, že podnět k úmluvě dal klient sám a že k ní došlo 
ještě p~ed svěřením věci advokátovi, ani na tom, zda šlo o věc, o. niž 
mělo býti rozhOdnuto v řízeni soudnim (sporném neb nesporném) nebo 
správtúm. 

(Rozh. ze dne 20. září 1937, Ds I 21/37.) 

N e j v y Š š í s o II d jako soud od>,olací v kárný,ch věceoh advokátů 
a kandidátU ad,vokade vvhověl čás,teon,ě ordV'orl,ilní obviněného adlfOrkáta 
z :n.illezu ká,r,né moy adv~kátní k!c.mory, pokud jím byl oMoJ.a!el.uznán 
vúnný1m kámými přečiny pODušení povinností povolání a 'zlehčen, cti a 
vá'žnosti sta,vrU, a zrměnirl napadený ná,lez ve 'výroku '0 kvalifikaci tak, 
ž·e 6n, jí'mž byl obviněný uznáJl1 vinný1m, zakJ.ádáj!en kárný přečin zleh
čEmí cti a vážnosti stavu a :nikolri též částečně kárný přečin porušení 
povinnorSti povollánt 

. i 
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Z dúvodú: 

Výv,ody odvolání neobsto]'; a " . Ob ., . m po strance p.' . 
vllneny připou'ští s', ' .ravH!. 

(t. zv. padum de palm a~ ve svem odv.oM.noi, že úmltlvy ° '" 
nep" " ., anlQ a pactwm d ' nez Jde 

. npws.mé a že takové úmluv ,,' e quota 1'Hf,s), jsou. 'pra .. 
vl's.kO, že v konkretním. ř" cr y Jl<lak am nečiní, ""stává však vldla u~mi.ly výjimečně pří. ~s;~'~ e. byly t~ takové okolnosti, jež t to ,stan.o, 
nlVém právním stavu Pv' . yml. .. N: (Jehoo. kl,ient) I:>yl ,pry' toYt" uml~yy 
k 't' .,. . eCI, ° nlZ Jde úpl ' . IZ o pnz-

ove l,sn'lve hnanaÍ . t ., . " " ne mformoviln a I:> I ' 
kiltn; či,nonost oček? ~' ,~acl, ze obviněný mohl odměnu y pry v ta-
povoHl prý N 'ta~:aa p' J;n prho případ příznivého ~ýsle~l~u sv~uh ~dyo_ 
dech b" . raV'o c udých jsa o . h h . vmený 
pad' 080, n.e .přesvědčen. Úmluvy o .~ěž . d' J~ o motných přectpokla_ 
, :e ~~ravoněné a přípu's'Ťné tím' s',. . J .e: yly. P!Ý v souzeném 1'
datl ,anl .. rozsah prací s právn( ,~,~, kdy~ o,bvmený nemohl pře~ ~ nasta~a'J:~'CÍlho zákroku. I vecl . spojenych, ani výsled'<ik s' .vh'-

Namltky t '.' ' ve o 
ri's>lm . t ' Y JSo:u vesmes bezpodstatné C ' , 

P

.r'e.ct k' ,s aČI poukaza'!i na vl'aslní. úda']' o'b .o .se'htyče otazky twze. 'něho , , . alfnou rad' v • I I 'VllOene' o př' , t' . . 
mus'Í míti úspěC:.u'Z~et:~ .~~~ n:!~o,sto jist, že. záokrok .~, ~á~~~n/~d~~ná~í 
pOdl'e V'1<'Istní'hOo udáoní ve s ,P yb~ou N-OVI' ovšem věc neli~il ,~ 
dUl,e 29. ledna 19,36 'kl vem pOd. anÍ' na v,ÝIbor advoka't . J •• , n)"brz d'. re< mu len ž do I . . m ",omory ze 
fO Ull banka oprávněna ke s ,.' e .. : J 'eh o n á z or u nebyla N' 
a do . k' , .razce o mz jel O' a
poku:lJ"do: .om:rYI vyHč~1 N-o. vi v)"hJ.ídky zátk~~kustab.tne j~st otázka, zda um IllVU Z'e obvin v,, ' ez vyznamu neb ť p~d úspěchu (P1lJctu,:n de . al' 'e:ny. ma ~árok ~'a ,odměnu toldko ' ro ~'
na.lez vadno,st této úmJUvyPv ~a~~~), neshled,1lJva samozřejmě n~pad~n'· 
khenta., nýbrž spatřuJ'e J" ,. J em hmotnem pOoškoze,ní neb oh " ~ náv" . I pravem v lom ' . rozen' 
a ,-'" : vyz~<1J~em aoďvokálnÍ'čÍnr>oS'lÍ a p" ~e se. tako.~á úmlu·va nesrov-

ze .a,kova umluva vs'obě zah .. ro ~,1lJnI se cÍl a vážností stavu kolegU'~, ,kteří u v,ÝIkon'llsvého ' ~~v~~á, 'rnep~IPu:~tnou ,soutěž vůči oně~ br hyh hmotn.ě v nevýhodě pr~ti kol n dbaJl zils,wd stavovských a kteří 
~emu. V prvém směru _ ted. ~govl k tako,vým úmluvám o'ohool ze.odměna má by'ti zap.J 'y. po stran.ce ideální - znamena' " I· -
hr' .. . . . >acena Je'n v př'p d" , um uva . Izepcl' jen k úsp,ěch'(;' . I ,a' :e uspechu teely (ml ,.' 
mot,né . č' . ul'nno'sÍl adovakMa ·k"'· I ·uva pn-kátů k~n~,ne n;m~lní znehod,wceni čInno:ti n~ ~.h k ,teto činno.sti sa-

.' 'yz e neuspech v konkretní, .., !Iffi vubec stavu advo-
vad'ach této činn,o.s.tl· (V' L .. m pnip'ade nemusí m'tl' r .... v '. 12 ohsmg A I' ~ .p JCllfliU ve 
smem při,chází v úvahu ' t .',', nwa"ts'recht, str. 257.) V d h' " 
aneb aspo,ň k " . ' ze 1lJkova umluva zavdává d' .m €lm i ",. povazhvému wstření konk po net k rozpoutání 

kN:,t~!~~;~ ~ío~Je tl:~e:.ml.hosPbOdM&ké 't;,s~e:~~~~~i~~h~zpjí~~?y byl~ 
takž t k ' rze I ne "-' získal,i p k t· I, ze mUSI' 

e a. ovy po,stup mu,sí býti . č ., os yo'VaÍl podobné výhody 
ka,lou sout,ěží (vi'z rozh. Ds V ;/z~ ~ ~a pOnižující a hr.ani6cí s ne~ 

Ohl.ed-em na fun ,'," . ' ench.!shaHe, 1914 str 408) 
o. . ancD'! sltua,cl a na z" . ,. . 

svul postup Oospravedlniti již proto ' aJem khenta nemůže obviněny' , ze uvedenou úmluvu komb' I ' IloUova 

1 
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s úmluVOU de qwota litis, totiž s úmluvoU, že obviněnému má v případě 
ůspěchu ~"kraku u NModní b1lJnky ·jako o,clměna přisluŠ'e,ti třetina čicstky, 
již Národní banka N-ovi po pří,padě vrátí. Poněvwdž částka, jejíhož 
vr"cení se obviněný u Národní, hanky jménem N. domilhal, činila podle 
zji,štění nálezu asi 19.215 Kč a obviněný si ůčtoval po dosažení plného 
úspěchu 6.405 Kč, tedy částku, která byl,a v křilkl,avbm nepomě.ru k roz
sahu prací obviniJn.ým v elo,tčené věci v)"konaný,eh, v jeho vyjádření ze 
dne 21. červ.na 1937 uvedených a o,statně i naJpadeným nál:ezem zjiště·
ných, ndze na;prosto říci, že obviněný při ,svém postupu s!:edoval hlavně 
zái-

em 
klientůV. Co se týče zmíněné nepřiměřeno,sti honor"ře, jehož s~ 

obviněný n'a ,,,kladě stíhané úmlu'vy i soudně domáhal, nemě'll'í na tom, 
co uvedeno, nk ani tvrzení obviněného, os,taiIJn'ě ni6m neprokázané a 
nedoložené, že ho uved'ená věc připravi,la o část jeho d:ovo]:ené. 

I "miněnou úmluvu o účasti na úspěchu pro stranu dosaženém (pac
tum de quota Iitis) .poMád'á napadený nál,ez plným práv'em za postup, 
který se 'př,čí cti a vážJnosti advokátního stavu'. Bylo již nejvyššim sou
dem v rozhodnuUch č. 13164 a 13580 Sb. n. s. dv. v)"sloveno a octŮ" 
vodné!1lo, že z"kazem u,staJnoV'ení § 879, druhý odstavec, Č. 2 ohč. zák., 
má býti zabriln,ěno smlouvám, jež kliwta nespravedli>,ě pO'š1<oz:ují" že 
tedy twkové úmlu'vy býva'j,í na újmu klien[a (který jakožto osoba práva 
ne21naJoá nemůže vyMídky zákroku advolki>!ova tak dobře odhadnouti 
jako s"m advokát), takže obviněUlÝ uzavřením zmíněné úmluvy nedbal 
vpomě.ru 1<e sV'ému, třeba's j,en .n1lJstáfl"ajídmu k\'iie'ntovi Qiné beze/istnosti 
a poctiV'o,sti, již mu ukládá :ustanovení § 10, odst. 2, adv. ř. S jiného 
hled,i.ska poukázují tatáž rozhod[!lwtí nej'vyššího sowdu na to, žeS'e ne· 
swmává an,i se .oU a vážr>o:stí advokátního staovu as důvěrou v něj, 
ČÍlní-11i se 1lJd,voO'ki>! úmluvoU o honoráři, ji!ž zákon kl'"de na roveň smlou
vám proti dobrým 'mraV'ům, podHníkem nH kl>iento,vě úspěchu postr"nce 

. hospodářské, ted'y jaksi jeho ,společníkem. (Viz také Loohsing, An'walts
rechl, ,str. 256.) Je-Ii taiková úmluva n,cotná a nepřípustná dokonce 
i vpřítpadě přiměřenos,ti honoráře Í1lJk·ový,m způsohem ujednaného (KI,<rng, 
Kiomentář, II 2, str. 196, Lohsing, An,waltsrecht, str. 257), nehoť jde 
tu o ochr1lJnu d!ůověry v <rdvokiltmí stav, která nemá býti poškozena neb 
ohrožena an,i zdálmím nebo ,možností takové újmy (rozh. Č. 8179 Sb. n. s. 
civ. a RouoekcSedláček, KiomentM IV, str. 129), ph1lJtí, vše to' v sou
zeném ,připadě Hm spíše, kdyžtě hyla kvota, jf.ž se obviněný p1lJk do
máhal doko'fl,ce civHní žalobou, taik vysoká a v takovém nepomem ke 
skwtečné pri>ci obviněným vykonan'é, ~e o povaze ůmluvy j·ako,žto úrnluvy 
kHentovi škDdHvé nemůže h>,ti sehe menší' pochybnosti" Na tom nemění 
pranic okolnost, že podnM ke zmí,néné úmluově vychi1ze1 se 'str1lJny 
1<Henta s1lJmého. Rovněž je bez významu, že obviněný souborem obou 
úmluv přev~al 'n.a sebe i ji,sté ris,iko (Klang, Komentář ll, 2, str. 1 9ó). 

Odvol.funí snaží se oV'šem doUčiti, že úmlwva, o' jakou jde v souze
ném přípwd'ě, vůbec nesp1lJdá .pad ustwo,vení § 879, ods!. 2,č. 2 obč. 
zilk. Nwmí,tá po té,to stráonce, že ,se uV'edené ustanoveni vztahuje jen na 
sporné věci v užším slova smyS'lu, že dále Národní banka čs'" vflbec 
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není .• ad 
Ufem a že n<l'opak v poměru k N 

stran~, která si lIJeoprávměně ZaJ '. _ . ď. Ilfngov"la jen jako SI111I'lI'ní 
»provlse« nešlo o »částku str"ně ,~zel.a pmvlSl, takže při vrácení 
Č. 2, obč. zák a že tu kon č' P ISOu~enou« po rozumu § 879 
úml-u,vy advOkátovI' '" -~:ne ,nelze- ani mluviti o věcí která b I' -

• - JIZ SV'erena jak n ' t ' y'a v 
predipokládá. ,,..ry o wvedené ustan-ovení nutně 

V'ešikeré tyto námHk . SOu r h' 
obč. ~ák., pokud mluvi ~ _;porn~c V~~iže~'SŤ~nbovení § 879, od,st, 2 č 
s'e ma po úřed' v. , ma vut ec lna 'mll'sli v. ':-, 

, , TIiUTI nzeni teprve rozhod', .r J' vecl, o TI!I'chž 
nmm ~ ~sPO'rllJémnebo nesporném) ~OU!' a. to .. neje~ v řfzení sou:d~ 
a v .~IC~Z Se kHent obrMH na .' ,.' n)O?rz tez v rízení ~prá"ní 
v P:f!lslu~:ném řízení zastupoval b~~,"n!~o z~st'~p:ce se žádostí, aby j~ 
nuhch <Čls. 13164 a 13580 Sb: o pz I1El]vysslm soudem v wzhod_ 
I Klang, Komentář II 2 str nj 9~ c~. vysloveno a odůvodněno (viz 
str. 129, 130). '" . , o-wček-Sedl:á,ček, Komentář IV , , 

, Rovněž neobstojí námitka 'aJko b '. ' 
NaJr?dni. banky čs-I,. jakožto ',duné bY' hIed:c k po s-tavení a půSobnosli 
ZJ~nBm lP'řf.padě vúhec nešlo Po' úřd ~n~y, t;eba,s privHlego_van_é, v sou~ 
č"'stky 'straně přis'Ůuzené. e 'ili fIIzem a o poj my sporné věci a 

j.ak bylo dodatečným šetřením k " . 
s,:ud;u odV'ollacího zjiště,no b ],a 'sr ',' pn:k~~.u n~jv~ššflh'Ů s.oUidw jako" 
~at~1 čl1nnos,ti odlvo,latelový rlrodill~~a'IJeJ1'z zrusenl bylo cHem advo_ 
tmnl :,á,rodní, banky česk~,sllOven ,~, anď?u.P!o;"e:dena na základě opa
f:nancl ze dne 7. července 1934 čS'_ e'13uvl eSre]neneho vyMá,š-koll ministra 
tmnlm Ná d' b - ,IS. ob z a n " 
f'. .' 'fO. 00'1 anky če-skosloven~ké .':: ,., Ve spoJ-em s opa_ 
In!';ncI ze dne 5. říljna 1933, čí". 187 Sbwv~reJnenym vyhlášk'Ůu miruistn 

~vuJ' ~odkl'ad v wstan'O:venkh vl. nař. 'čís.' Ii9il~3~~~dena opatření- m<ljí 
rO'l1e. ,eno ustanoveni § 2 čí-s 2 záJk.' • . z. a n., Jímž byllO 

slovenské měny a obě'hu z'a'k ': ona c. 7/1924 o ochraně česko o ť ' . '" onln)Och phtidiel . k • . -
p~ renll'. Stál:ého výbotuč. 166/19,29- Sb" " Ja- OZ I V ust9nlO'V'eni § 9 

onech .'pndpi.sů, jež upravlÚ do- . " z. a. 'n. Jde DU pmto 'Ů část 
venskych platidel a jich pO~'kaz;~~ a. ~yvozclzozemských i českos].o. 
rodnl b::n:ky českosllovenské na m~z·.C1~I:~y, POkud.:se týče -o ÚČ"'s! Ná,. 
~ospodars:kyoh výmamu měnovéh-o l~ar?~nl'~h zanzemeh finančníoh a 
oelSlkosbve.nské proVád:ěJ'í na uved' ,mmena opatření Náwdní banky 
ným zp' b . - 'enem zákonném dkl' -. . us'o' em dohodu s Říšskou. bank' _ " • p~" ade a závaz- " 
ce.,gl<oslovenskem a N' k - ou .v Be. T. IIIOe O' upr",v1ě plat o • 

v' . emeo em,. Nahoře z ''', v, II mezI 
nar12uje pak pm určité pl'aty ~ d ,!unene opa'trenl z r-oku 1934 
ný h .. t - V",'U - \Cacehproc t' .. 

. ,0, C"'s ek ve Prospěch fondil' ke kr 'ti. . 'en, nJ sra~'ku z vypl'ace-
srazku ~ SOUlzeném připadě J·de. Za /h.tkursovmch, ztrat,o kteroužto 
o pouhem J<Lksi s'm.I' • ec . o okolnosti nemůŽe bOt' • č' N' '. uvmllm p'Omeru me . kl' . Y 1 re I 
a ~rodní.bankou českoslownskou s d.r~~h' IBlntem obvi:néného s jedné 
ko~y ,admlmstratf.vní poměr a o říze' ť'~ st,ra.~y. Jde tu naopak 'O ta
pOJmu· »spo>rné v:ěci«.a ,,'pr'l'sUlZo . ,TliI a ove, ze nutno Uléll ně p'OUŽI'tl' s • dl, Vail1l« v ono v' v, 

mem -atný při výkladu § 879 .. d' . " m SI'[Sllm smyslu, ja'ky' J'e 
, o ·s.f. 2, ČIS. 2, obč. zák. .. 
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Námitka, že v době souzené úmluvy ještě nešlo o. vě-c sverenou, 
ježto obviněný v této -době ještě nebyl zastoupením N. pověřen, j.e rovněž 
bezpodstatná; n,emůž'e býti pochybné, že poukaz ustanovenlÍ § 879, 
od-st. 2, čís. 2, obč. zák na zástupčí- poměr mezi- advokátem a kl,ien,tem 
nemůže býti, pokud jde o paclum de quota IdUs, pojímá" ve smyslu 
časo'vém, t. j. tak, j"'ko by sem spadala jen taková úmluva, která byla 
uzavřena až po uzavření m",ndátu. Tím by se zes.ankce zák'Ůna v)Omy
kaly ony neméně závadlné, ba naopak snad ještě zá,vadnější případy, 
kde doj-de k úmluvě, .o níž je řeč, před převzetí'm zastoupení, tedy ve 
stadiu vyjednávtmí mezi "dv-akátem a klie:ntem, t. j. v onom počáteČlném. 
stadiu, kde nebývá str",na o svý·ch vyhlídkách, o větší či menší možnosti 
ús-pěchu, zV'lášť informo,vána a kde bude takovým pováž1ivým úmlulvám 
tím přístupnější již proto, aby si zas,toupení advokátlom zlskala. 

Plyme t",ké již z nahoře Ulvedených rozhodnutí čí-s. 13164 a 13580 
Sb. n. -s. civ., že v t~kovém případě pro pou'ži.tí Ulstanoven,í § 879, odst. 2, 
čj,s. 2, obč. zlÍJk. st<lči, že se kHenlt na právního zástupce obr á t i I s e 
ž á ,cl 'O S t i, aby ho v přílslušném ří,zení z"stupoval. Směřuje-Ii podle 
zmin-ěnýeh rozhodnutÍ' uvedené ustanovení k o-chraně klientově proti 
n-esporavecllivému poškození, je podle toho, co již uvedeno, samozřejmo, 
~e tu'to ochranu potřebuje zejména i nastáv,ajkí kl,ient ve stadiu vyjed
náváni o převzetí za'stoUlpení adlvokátem, zvlMtě když se uváží, že by 
při opačném stanovisku bylo obcházení' z~kona až přfHš u,snaJduěno. 
Leč <lin,i· shl'ediska za'chování. v:í!žnostÍ advokátního, stavu, tedy s 'hle
l'Ii's'!<Ja,že n:ení s ní slučitelné, aby se "dvokát takovou úmluvou s,t",! jaksi 
společníkem svého klienta, nebyl'O by srozumitellIo, kdy>by p&ctum de 
qu'Ota litis bylo n,epřípus-tné j'BlIJ tehda, došlo"li k němul až po převzeii 
mandátu-, a l1-ikoli též v oně'ch přip",dech; 'lode se úmlUlva ta uzavírá ji-ž 
:před:em. Jde-Htu o ustan'Ovení čeliílCi proti úmluvám, jimiž s" otřásá 
důvěrou v ",dvokáta aJ v "dvokMní stav, nelize .přehHžeti, že oné důvěry 

. je do největší míry zapotřebí právě v onom stadiu počátečného- vyjed
návání o převzetí z"stotlpenií. Není proto důvodu k výkl",du zák'Ona 
v tom smyslu,j.~ko by byla pllat'ná a nezávadná úmluva, jíž si dá wdvo
kát část toho, co bucle str",ně přisouzeno, slílbili nastávajícím kHentem 
před přev~etím mandátu (vh také Klang, KOImentá-ř, II, 2, str. 196, 
~rainz, 1915, II, str. 93). 

Hledíc ke vš'em těm~o úvahám, je nasnad-ě, že Se obviněný urvede
nými úmlurvami dopustH j'ednání, z něhož mohla veřejnost vyvocliti ne
pří,znivý úsudek nejen 'O' cJbvinéném jaJkožto ",d.vokálovi, nýbrž i o ustat
nich Neneoh advokátního stavu, bao celém tomto stavu, takže k,.rná 
r<lda v tomto· jednání spatřovala právem kárný přečin zlehčen, cti a váž
no-sti stavu p'Ů rozumu § 2 kár . sta t. 

Napwti tumu nemů.že, woi pokud jde o neplatné pactum de quota 
l:iHs, Fti o souběh zmínoěného· kárného· p'řečin,u s kámým přečinem po
rušení porvinností po.vo-láJní, neboť pokud obviněný -sjedna') s-e svou stra
nou nkotn'Ůu smlouvu, lIJ\mčinH tak v mezích oné zástup-čí činnosti, která 
tv-oří ».povolání advokáta« ve smyslu § 8 a ná'sl. adiv. ř., t. j. oné čin-
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Dosti, kde ad'vokát, vystupuje jako práva znalý zmooněnec stram, . 
vzal na sebe závazek obsta'rácvatizál'ežitosti a zájmy věcijemu sVĚ'řer,"', 
se zvýšenou kautelou bezpečnosti (bezellstnosti a poctivosti), s",prihvnlosti 
a s\éědomHosti (rOlh. tts. 175dlils. Sb. ". s.). Tílm, že obviněný I. 
proti zákonnému zákazu, zlehčil ske čest a vážnost stavu (rozh. Ds V 
3/14, Gerichtshalle 1914, str. 408), ale neporušil takto povinmosti po. 
volání,. . . 

Pokud obviněný ovšem - třebas v poměru ke svému budoudmu 
klientovi - nedob",l všeobecné povinnosti vytčené v druhém odsta'VCi 
§ 10 aclv. ř. (k z",cho'vání be20elslno,g(i a pocti vosU) , Je porušení této 
povilllnlQ;sti prá"ě podl!e §§ 2 a 39, odst. 2 kám. stM. zase jen předmě_ 
tem a podstatou kárného přečil1u zllehčen,í cti a vážnosti stavu a nelze 
je proto zároveň kvalifikovati za přečin porušení povinností povo,lánf, 
pokud se příslušné jednáni nepříčí určité povinnosti ",dvoikáta v U!žšim 
slova smyslu (,rozh. Ns. 96 (Us., 231 cHs. Sb. n. s.), 

Nap"'dený kámý llIál'ez je proto pochyben jen potud, pokud druhou 
úmluvu obvin,ěného (pactum de quola IMi,s) podč",clH též pojmu poru
šení povinlností povollácní,. Bylo ,proto odvoláJní obviněného vyhověti jen 
v tom směru, že se vylučuje zmíněná druhá kvalifik",ce jeho jednání, 

čís. 332 dis. 

Věcnou odpovědnost za kárný přečin zakládá již okolnost, že se 
obviněný dopustil činu jako kandidát advokacie; formálním předpokla
dem pro zahájení řizení je však, aby byl obviněný zapsán v seznamu 
kandidátů adVOkacie i v době, kdy kárné radě dojde oznámení o jeho 
činu. 

Nelze zavésti kárné řizenl, nebyl-Ii obviněný zapsán v listině kan
didátů advokacie ani v době oznámení, ani později. 

PřísluŠt10st kárné rady stlhati koncipienta nepomíjí však tún, že ob
viněný v době vydání kárného nálezu byl již vymazán ze seznamu kan
didátů advokacie (vzdav se své služby). 

(Rozh. ze dne 20. září 1937, Ds I 26/37.) 

N e j vy Š š Í' s o u d jako sowd o-dvollaci v károých věcech advokátů 
a kandidátů advok",cile vyhověl stížnosti návlaclnfho komory do usne
sení k"rné ,mdy .advok"tní kommy ze dne 1. února 1937, DÍ's 5/34 a 
ms 240/33, jímž tato vyslovila, že se kámé řízení proti Dr. A., býva
lému k",ndidátu adN'ok",cie, zastavuje a že kárná rada je v těchto pří
pacclech' nepřílSlu'§ná, zmši·1 toto usnes'efl!t a vráHI tyto věd téže kárné 
radě, aby o mich jednaclla a 2m'OVll rozhodla; zamítl v'šak stí!žnost ná
vladni'ho komory do, stejného wsne,senÍ jmenov",né kárné mdy z téhož 
dne, pokud jde o kárné věci Dis 158/34, 289/34 a 314/34. 
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D Ů vod y: 

. . k', n:á rada v discipUnácrnich věcec~ 
N"'padeným usnes'emm rozhodl!a 34",r 5/34 že se kárné řízení, pro!1 

Dis 240/33, 314!34" 15y34di~~;:; adv~kacie 'z",stavuje, poněv",dž obv,'
Dr A. jakožto byvalemu an,. ' t . dne 1. února 1937, z"'psan 
ě~Y' n!ebyl j'iž v době tohoto -rozhod

k
'U;lItJ" . aJda J' e pry' tudí'ž nepřílslušná. 

n d'"d 't ° ad\éokacle a . ama r . . , , b I dne 
V semamu kan " ,a u' " d' . k nesporno že obvllmeny Y.· 

"'ť' kárna r'" ,a p , "poté V diívodech zJ IS Ul'e k ci'd 't °l advokacie vymazan a ze . 
23. dubna 1934 ze s,,:zn~,mu ",ni a 1 

nebyl ji'ž k zápi,su prlhlasen. . ka'~na' racla že se její 
, 3 k' m stat vyvozuJe" , , 

Z ustanoveni §§ 2 a ~d' t; advdk",cie vztahuje jen ma takov; 
-ůsc,bnost, 00 se týče,. kaJ~dl a u deném sez'~,amu zaps;í,ny., ~~Ize pry 
~soby, jež js'ou I za nrleru v ;,v7.sd UnáDni mod ,stavovske Jlz nepoc\.
okračovati v řízení protI o~obe dl' P .' ten!to názo,r oporu i v 'Usta

léh"'jíd. podle nilzo,ru kánnedra~~ d:a§p~~1 s,llUž. pragm. a § 29 c. ř. s.' 
, h § 34 posl odst. a' ly. ra , d . 

nrorvenrC ,I ':, ,,: " I Ice komory, ž,e pro otázku, z ;~ ji: 
Proti tomu n",mlta, stl,Zfliost z~~t~~odUlje jediné doba, kdy byl ~"'r.n~ 

z"lo,žena pravomoc ~",r~e iadY"to době zaps<ÍJn v seznamu kaJ~dl~,at~ 
clelikt ~pá!chán. Byl~h vliflm~.~ testíižnosH pro zaloiženípravomo:cl,k~rne 
advokacie stačí to podl,e na~oru k da a kd'!y byl pak obvlnen!y ze 

d aJllEi ,PTý má na to vlIV ",tfuzl a,. z . 
ra 'y, '". A'd',tů advokacie vymazan. 
s,eznamu ,,,anul'''' . povš,echnosti pokládati za 

. ' or ne'l'ze v t~kove Ani ten am onen naz ' '. 
SlPrávnlý. , , dO. d aby se odchýU,1 od stano~ 

Ka'rny' soud odvolací neshledav.". '"3v30'd
u

, Sb n s že rozhodovatI .' d ť čí's 2 1S. .' .., .. , 
viska v)'s'loveného v [ozho nll I . '. . řísll.lšf. kárné radiě a že JeJI kom-
° .kámbm deliktu kanclidMa ~,~vo:k~~,e 1 v době vydán,í, kám:éh? nMezu 
, ' tence a pravomo!c nepo,mlp, I .J:, .. !.. , Možno dodatI, ze by se 
Pbe . 'n' J'iž nebyl ad'Vok",tnl'ill kO!~:CIPI~nteém. omod kdyby s,e m. ohl 
o ,Vln tl ly , , d ědlnO'sh a kar.u prav , '" 1 ... ' 
P'říó,lo zá,sadám kárue o p~~ , . dl' ,pla!iný,ch předipilsú pns, u.sn.yn~ 

. 'k 'p.ruo,b·e'hem kácrného nzenl po. "e, .. odpo.vědnosti v)'hnontl 
V:Ull'ntl .' 'd r" u nzem a 's:v;e "k 
úř",dem řildně zaved,e:neho ,a ISlm, N Inví' proti tomu, n;ýbn naopa, 
mstě lim, že ze sllllžby vystOUpl .. , ,em; ",dv. ř. a § 84, odst. 3 ,slm. 

romll nasv!ědoují u~t",~ovenlll § 34; ~~tdlOvolává prvního ust,,,n~venl pr~ 
prag;m., taJkže se karna md~ nep~av k de nelze ovšem zahramtl, aby s, 
svu' opačný názor. Kancllda;u a,vo, aa nelze ho přinutiti k tom"." ",b~ 
za kárného' říz'eni vzd",1 Isve 'SliUzby, , do skončení káJrného ml'em. 
ve svém sllužebním pombnu s~trva'~v~~a kondp.ientského, poměr'~. ~eč 
Tomu by byla na zavadu ce~,~. zásadě zjedn",ti průchod .aslpon h~" 
Prá'V,ě poroto mus'í se pak k ud~ed'. ;etnuO,e ad\éokade nemuž,e mí.ti vlIV nadda

l 
se' 

ezna'mlll , au 111 !a, ota' ~k,u z' a, z že výma<z ze s' : ,o v ,". Hi význam prO' ' L' , 

říz,ení,. UVElden:á okolnost ~uze s~~e :anoví je však bez výzmamu hro 
v"konati tresty, je.Ž § 12 ,karru(... L·.,,~sing 'Oeste-rreichisches A:nwa s-

J d . t' '"'motneho VIZ u" , v:0kon SOUl nIC Vl ISc:u 

recl]'t, str. 350, 351). 39 
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Nep.rávem se dovolává napadené usnelsení ustanovení § 131 
pragm., vztahujícího se Jen na případ úmrtí úředni,ka, kde by ovšem pokračování v řízení, ne1něJ.o sm'yBliU. . 

Co chce k<furná rada pro SOuzenoll otázku vyvoditi z ustanovení § 
c. ř. s., nelze z při,slušných VýWldů napadeného usnesení sezn.ati. Je-Ii 
s'nacl míněno ulstanov'eni § 28, odst. 2 c. ř. s., podotýká se, že Mano_ 
visko kánné rady nemá ani v tomto ustano\l'eni Opory, kdyžtě toto usta~ 
novení mluvÍ Jen o V'III\I'u škrtnutí advokáta ze seznJJmu advokátů na prÚ'ceslllÍ ří1z:enL 

S clruhé stranyn'elze však přehJ.ížeti ustanov'ení § 26, od-st. I kárn. 
sta./., podle 'n'ěhož kárnou moc vykonávMi přísluší ká"né radě o,ně ad_ 
vokátní komory, u ní,ž Jes:t obviněný v dohě, I<dy Se učiní oznámení, 
zapsá,n do seznamu: kandidátů advokacie (rozh. Os II 15/23). Tato 
Úprava přís]lušnosti má za nezbytný př'edpoklad zásadu, že nellZe pro 
k,;mý deJ,ikt stíhati toho, bto se sice pmvilniJ. jakožto advokátn', kan
didát, ale poté, a to ještě před utinéním o'zná,meni u kárné rady, bUde 
vym<l!zán ze sez'n"mu kandidátů advokacie, neboť v tal<ovém případě 
by.pralvomoc k projednávání té kt'eré věci nepříslušela ž á d n é kár n é r a (fi,ě. 

Z toho, co předes'lámo, vysV'Há tudíž, že věcnou odpovědnos,t za 
kárný přečin zakládá již ta okolnost, že Se vilnnik dopusti'l činu jako-žlo 
wdvokátní kwndidát, že je však fo'rmMním př·edpokladem pro Z1thájení 
řízenf., ž,e vinníik je v seznamu kandidátů adll'o:kacie zapsán i v době, 
kdy dojde oznámení O" jeho činu kárné mOě, že kárné řízeni ndze proto 
zavésti, nebyl-Id obvi'll'ěný v době oznámení ani pozclěji, zapsán v listině 
k<l!ndi'dátů advOlkade a že Ovšem nk n,ebrání (omu, aby řizení, jež z uve
deného důvodu v době Oznámeni, nelze zavésti, bylo zahájeno pOzději, 
jakmHe ·se pacha:tel vrMído koncipi,entské sl'užby, již se dříve' vzdal. 

V SOuzeném případě jest uvedeným usnesenílm jako nesporné zji.štěno a není ani stížností zá'sltupce komo'ry ni'kterak na,padeno, nebo 
\1ůhec vzato v pochybnost, že obviněný byl dne 23. dwbna 1934 vy_ 
mazán z Hstin 'bndidátů advokwci-e. 

Ze ,spi,sů dále vysví1á, že kárné radě došlo oznámen{ ve věCi Dils. 
240'/33 dne 4. července 1933, ve věci Dis 314/34 dne 17. záři 1934, 
ve věci Di,s 158/34 d:ne 23. dubna 1934, ve \l'ěci Di,s 289/34 dne 19. čer
vence 1934, a ve věci Dis 5/34 dne 5. I'edna 1934. 

Ká.rná rada proto po,chybi'la, p·orkud Se prohlásila nepřislušnou ve 
věcech Dis 240'/33 a Dils 5/34 a pokud řj,ení v těchto věcech z<l!sta'vilia, 
neboť podle toho, co dOvozeno, j-e v těchto věceoh na kámé radě, aby 
v říz'eni pokračovaln nezávisle na lom, že obviněný byl po dojiti ozná
me'ní vymazán z ti.stiny kRlndidátů <l!dvookacie. V tomto směru bylo tudi"Ž důvodné 'stížnosti vyho'l'ěti. 

Naproti tomu nelze jí vyhově-ti, pokud jde o08'Ť<l!tni věci, neboť tu 
nebyl obviněný v době, kdy d·ošl'O kárné radě oznámeni, již advokátním 
bndi'dátem. To p],atí najmě i o příp<l!du Dis 158/34, kde spadá dlojití 

j 
1 , 
j 
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• . amu kandidátů ad,vo-~ 'a obvineneho ze sezn 1 . ~j.." 
oznámení kárné rade : .vym ~de nebe dokázati., že obvině~,ý ?y Jes," 
k~de v Jý.ž den" kdyztedan~'tní ka[J,Mdát v se"namu <l!dvokatnI komory v době o'~nilmenI J~ko avo a , 

v P.raze zapsán. •.• ht. ří'Pwdech nejde o zasta"~nI 
Je ovšem samozřejmo, ze am v"tecd.opPr'eCho-dnéhO neboť jakmIle 

' 'b • J'en ·po pnpa ,e '. b de rázu definitivmho, ny rz ,- , li kandi'dátu advokaCle, ne lil . " , b de zapsan do sezna'm 
ohvlineny za~'e u ", 'I' v řízení proti němu. závady protI pokmcova'l1 

čís. 333 dis. ~ ~ .. ,,' \ 

•. . volání z mezí věc~é kritiky rozsudku; 
Advokát nesmí. vybOCI!;, ~ o~ a dbající náležité úcty k soudu. 

vedené formou slusnou a I o , • st' stavu vytkl-Ii advokát 
. I hčen! cti a vazno I , h cenou Je proto přečmem z e d . j nnou OSObně proti němu za ro 

v odvolání ~roti :oZSéUdku b~~~t a předpojaté. . rozhodovánt nevecn , noo 1 . 

(Rozh. ze dne 25. října 1937, Os II 26/37.) 

k · . h věcech • • ď soud odvo'lací v arnyc N e J. v y Š š í s o u'd. Jako karnY
h .• 1 odvo'lání návladního advo-

o d k'cle vy,ove ' b .•. <l!d,vokátů a kandd,?átú a. vo, d' ., adNokátní komory, ji~'ž bylo, .vm"t;y 
kátn,í ,I<omory z nalezu. kam':, r~d~ zlehčení cti a vážnosÍ! sta'vu, a z'n;e
ad\l'okM zproště[J ,kárn~ho precm , ,sl že uznal olbviněného advok~ta 
mil napi>d:ný' kárn

Ý
I ~~Ie~i ~tite~ ~~:no~ti ,stavu, jehož se ~opus~I1ai~~; 

vinným pf.eónem ze. ,ce:. . k eS'l1ího soudu v N. vedene v o. v , 
že v trestní "ěd p'roh nemu li o- ~du 'ouži,jo slov: »Já há.jím skr9m~y d 'm do rozsudku toho.t o so., Ph' h'ly' J' elikož on se teml,to po-ane dce Je troc II na , 't mne ' or že rozsudek p<l!na sou . d .kdo to musí odnes« ., naz , . ob' á a dle zasa 'y »ne otáz.kaml vubec ne za yv 
kli,diniě odsoudi,l.« Z d ů vod Ů : 

.'ť obviněn'ým v provedení od~ Ro~členivši pozastavený Obr<l!t'd pou~ y ve d\l'ě části ~prošťuje ká~na 
' , . dk, ol<re.sního sou' u v.,.. ..!t b ly odůvodvolant do rOZlS\!, u .. • obě čil,ti ínknmmovi>ne \l'e y y, " elně 

r<l!da ohvln,ěnébo proto, ze. ,. inén,' sledov,,1 jedině cíl, pohral! uč , 
nénou kri-til<ou roz,sud,ku.a ze, ?~~ so.Jd.oe. Kri-tika roz,sudku byla pOd~~ 
te""to ·rozs,udek a n'lkolI uraz , • . 'ežto okres nI soud ne,prove, 
odůvodnění kárného 'nále~~, bOP:"k,vuUe;:,;Jčení o>bvi.něného a ne. sprákvne 

. dO kazy potre ne ' . . . přestup em z úřední mocI· u'., .•.. I obviněný uznán vInny~ • . 
odůvodněn,í rozsudku, ~:ttJ1,Zr b~OIMO v něm vzbuditi dOjem, .z~ sou?~e 
podlle z<ÍJkona o och:a[Je c ~'kromožalobnj,ch \l'ěcech je na obza. ovane , vycházel ze zásady, ze v so I . d . 

'11 . t ., va n" aby dokáza,1 sv·ou neVI' u. . , . . lání právem n'edo,sta eene a o 

Tomuto od·ův,odněm-í. vytyka .odvo . y' vod'V ,kárného nálezu, pokud 
. ní Lze pon·eeha-tl stranou v . 39' po,souzení pra\11 . 
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se obírají nedostatky skutkového a právního z"'kladu trestního 
sudku, o který jde, a· dovozují z 'ruíOh, že napact"'ní rozsudku obviněným 
bylo oprávněné a odůvodněné. Obvínénému arcí příslušelo právo po
drobiti rozsudek vydaJný v jeho vlastní věci, jímž se pGkládal za stižena, 
v provedení odl'ol,ání wvbom a kritice a· zaJujmouti proti němu své od
chyl,né prál'ni stanoV'i!skG. Než toto oprávnéní má 'své meze v přimze_ 
.ném požadiavku slu~lll,os.(i a v přiměřené úctě př,ed soudem j",kožto jed-o 
ním z představitelů státní sv,.chova,nosti, z čeholŽ plyne, že není ctovo-.. 
leno n,evěwě zllehčovati soudcovské rozhoctnutí nebo s'Ůudce. 

Kri,tika, o ní,ž byla řeč, musí tedy býti "ěaná, t. j. t",ková, která se 
obÍlrá věci a týká s,e přlmo rozsudku ,samého, a nikoli - p'Ůkud to není 
nevyhnutellllě nUltno pří krít1sování rozsudku - osoby 'soudcovy a která 
se snaží právmickými nebo jinými věomými výl'ody ve formě slušné a 
lkllidné dokázati!, proč rozhodnut] nehovf zá!konui nebO' stavili věci. 

Požadwv!"u právě uvedemému nehovi a z mezí přípustné kritiky da
leko vyboči'l kárně stí'hlaný obrat obviněného v provedení, odvolání" jež 
ostatně obsahuj'e vedil'e doslo'vu, o 'který j'de, i jilná místa podiaJná tónem 
opouštějícím hranice s,lušnosti a věcnos,ti- (»Staré římské ,při,S.Joví praví: 
In duMo pro reo. To zcle asi neplatí. U p",na prvního soudce platí a·si 
zásada: In. dubi-o contra [eum .... «, '»já ,nemohu býti odsouzen, pro
tože někdo musí býti odsouzen«). 

Obviněný se neomezil na věcné výtky, že provedené řízeni je kusé 
a nebylo v něm dbáno právních zásad aJ předpisi!, pokud se týče že 
ten který předpis byl soud'cem nesiprávmé vylož'en a že rozsudek ne
odipo'vidá zákonu a spraved,lnnsti. Byť i ovšem ve výtce, že rozsudek 
je pOlnékud ukvapený, samé o sobě, nel'ze spatřovati ,n,epřípU!stný ná
jezd na soud nebo soud·ce, nutno jako twkový nedovo,lený útok PO'Sll" 
zovMi di",lšíobviněným použitá s'lova a (uctiž závadný odstav'ec octNO
I,án,í ve svém celkU!. Uvádí-Jii v ném obviněný, že jej soudce, nezabývav 
se určitými otázkwmi, jednoduše odsoudil pOdl'e zás·ady »někdo to musí 
odné,st«, vyjÍldřH Ise v této větě O'sobné zahrocené pro,ti soudci, že to
mu,to byly lhostejné zákonem pi\eclepsa,ný postup a zásady práva, a ž·e 
mll šIlO ,při rozhodování jen o t'O, ",by nBkC!ho odsoudil, že se tud'í'ž řídil 
zásaJd,ou, kteráodpomje zákonu a ~~e neslučHdná s vážným a svědomi
tým pojimáním a pl-nlěn.fm povinno's,tí a úřadu soudcovského. 

Při t<vkové formě stíhaného .projevu nelze přisvědčiti napadenému 
nálezu· kár,né ra;diy, jako by tu dbvinéný by! roZJswdi!<;u }en věcné vytýkal 
nespráViný právnJ l11ázor o rortáz,ce průvodnFho hřemene v obllalsti, Is'Ů'ukro
možalohnkh deliktů. Tako'vá kritika byla by samozřejmě přípustná a for
málně bezvwdná. Leč ve smtečnosH nemůže čtenář závadnému výr'Oku 
r-ozumětf. jinak, než že tu obviněný imputuj-e soudci, že se neřídlH ryze 
věcným a ne"ředpojatým, třeba,s nesprávným nazkánilrn na předmět 
žaloby a J;ičení a že llaJopak vyohá-zel z předpoj",tého mině.ní, že mu,sí 
býti stůj co stůj někdo odsouzen, byť i to neodpovída,lo záko-nu a stavu 
věci. Tomu, že tu nejdéo pouhou vý·tlm nesprávného řešení právní 
"táz!ky důkaJwího břemene, jwk se napademý nález mylně diomn'ívá, 
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. . ' d ·"tého rozhodováni-, 
, . h eobj'ektwmho a pre pC!j - .0' vou 

·b.rž o vy'tku nevecne o, n .. -kd '~'n é st« nepochybm,e lIZ s 
oy . . ' t. mIll'SI ne ' o o u '. k Ility soud-
nf,aSmVěadu,ČUT'j~,~I~:ad~:;káos.tíhaJný prol:v obt'!l isntěanv.éu~'~ ~:~:~o v:o~hodn.utí. 
or ' . , t' tkl vaz.nos " . - u 
ovy a jak jeho osobm' c lW d. ď ,smyslu sebe men·ší apravneno 

c . _, -I k útoku v 'llve ,enem 
Ze obvmeny me . _ .. 

ří'čiln'll, sám netvrdl'. .'!ského se zajisté nesnásejl, naopak 
p Se ctí a vážno'sti st~vu a~Y°k.a očích má býti- aJdvokátský sta:, po
ji poškozuji u veřejnQistl, v jeJ1,ch:~ hledání práva aJspravedl-nost~ neti 
va~ován ZaJ pomocníka s.oUd~' P~~zho,~utí odporujíd zásadě ,sj.~sno~ 

:ěO~~t~~~~. n~e!~~d~~ž~~~u sr:~ ?;I~o~Šk::~~a ~~!~ l~ž ;:d~e j~h? 
oP_ '. "1 do svéh0' odwol!an'1 ~a~aJ.. - t .ek zákona o o·ehrane 

Vlneny P~tnu k jeho trestnímu ,stlhanll~,ro pre~_~?ní a povolálll,j uvédo
POt.S1J11JOPb:~I·rnl~ny' si musel vzhlledem ke sv-emun v~r'lďep:ováděllli odvolání, byť 
Cl. " . k ,- byl po,"lne P . - t 'eho 

'ti při náležité dba;los~l~. Ul" . 'I 'hlJ podání tak 1 mo;,nos,) 
~~e věci vla,stní, ja;k uraozl,w~u~~'Ů~,a~~o~:~ost poškoditi čest a va,zn~~~ 
trestnéprávní,ch důsledk_u a je 'I- v- Pú~ysh.! ura!Úti soudce - v, k;;·ren;' . 'a 
stavu. Nesejdie na tom, z~ ne:me d o I dku něhož bylo treslll1 n~en.l ~ 
sffiys,lu vydal 'mill pwhlašen1:, v 9~:r. ř. _, neboť pro subj :k:lvm 0' b 
-~.~o'st soudce zwstaveno podle § _. o staČl' nedbalost obvln'elll'eho (S . 
Zw,", • k" ch přec1'llu - dost s hlediska ' amy pov,e n 'h 
n s č lOl dls.). " ,kovou ,o,dstatu zaža,lovan,e' 0'0 

• p' 'os' ">In obviněného naJplňuje ~dlz tSk~tt Vll Byfo proto vyhOl\OěH 'O. dU-
I ~utt' v ' ť a vazil1\o's: I '8 a . , • 'lez a 

kárného přečinUl pomsem CIk ory změniti- napwdený kamy na 
. " uodvol<1ní zástupce ' ·om' , 

vodin~ne.m, . k edieno ve vý'roku. . 
umatt 'pravem, laJ uv· 

čis. 334 dis. 

, 1 r advokát prest1l11ptivni kupce 
Zlehčeni cti a v~ost~~~~: ~~y mu svěřili Pt!tC: ~vl!~o;:ž 

pozemkůsveho klienta, I" ::"-. okojiti s odtněnou znacne n1ZS1, demm kOUpě spojené a chtel-h se sp . 

původně žádal. 

d 25 ří;na 1937, Ds II 29/37.) 
(~o1!h. ze ne . J , 

" d odvolací v kárný.ch vece,ch 
Ne' v Y š š i . sO I\l d ja<ko :karny '~~~d,"olání obviněného ad~ok~ta 

~"'okáfů a kandidátů advokaCie zaml j"ímž byl odvolatel u~nán vmnym 
au, .. , . d ad"oká:tní komOlry," ' 
z nálezu karne .ca, Yeti a vážuo'sti stavu. 
přečinem zllehcem 

D ů vod y: 
neú"lnost řízení, 

.. , k" ,nález jedinaJk pro Y" . 'd"ť 
Odvolání naJpad<ajlClmu· a~Y. tk 'ho děj'e ndze pnsve' Cll. , " uzem skll" ove , 

jednak pro nesprávue posO' 

I 
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Pro pO"SOUZ<lllí otázoky, zda· postup ohv.íně-ného vůči M. a N. byl s hle_ 
di-sb kárného závadný čHi nic, nezále,ŽÍ- 'na tOlm, Co obviněný Uljed,naI 
se "Svým klientem O. a zdw toto u1ednámí bylo saJmo o sobě přípustné, 
nýbrž r00hoduje, zda si .obviněný ,po.čínal vúči M. a N. takovým způ_ 
sobem, že to mo,hlo u nepřísllU-šnílka a-clvukátního sta;cu' vzbuditi nepříz_ 
ni.vý dojem o obviněném jwkožto adivoká-tovi a tím o "dvokátním stav,u . 
vllbec. Je proto bez významu, zda O. skutečně t.rval na tom, alby obvi_. 
něný byl, pověřen sepsáním pří.slušných smluv a aby mu kupujicí strany 
nwhrwdily i předešlé nálol!ady právního zastoupení. Netřeba se proto ani 
zwbývati úvahami o tom, zda obviněný byl oprávn'ěn uvedené stanO'visko 
svého kHenta zwstáva>fi čHi 'nk, j-e-H jisto, že obviněný při s,vém styku 
s :Ioupíjeli pOlzemků nesmél vystupoVMi takovým způsobem, že mohl a 
mus,el vyvol"ti povMlivý dojem, o němž se bylo zmíněn,o. 

A tu uved.J M. jalko s;cědelk, že mu obviněný zdúraznil, že prov,ede_ 
ním všech právních prací -s koupi spoje'llých musí, býti pověř-eu on sám. 
~dyž mu sl"'ědek prohlásil, ž.e chce sepsání a vtělení kupní smlouvy pře_ 
dati notáři ve V., přeml'ouval ho obviněný, wby ho těmito pracemi 
pověřil. ŽMa} za tyto práce 2.000 ~č a pmhhÍ;s,i,1 se J,on.ečoně po má, 
md;tkáoh svědka za ochotna, pro v é s t i Veš ok e r é p r á c e za 800 Kč. 

Svědek N. ,eznwl, že obviněný přišel dokonce k němu do kanceláře 
a požádal ho, alby mu přenechaJI sepsé.ni smlouvy s O. Odůvodni! svol1 
žádost tím, že chce nécovydéJ,Mi a za své cesty s O. do'stati náhradu, 

ÚdaJjie obou svědků jsOlu ja-sné a přesné. Zejména plyne ze seznání 
M. 's ulrčitostf, že 'obviniímý naléhal na svědka, a'by ho pověřil prove, 
dením kupní smlolu'Vy, a že oněch 2.000 Kč, kteroužto částku pak snížil 
na 800 Kč, měloy býti ',ne'směs útmty za právní prov.edení zmíněné koupě 
a nikoN částečně náhrada za dří',nější výlohy O. Stačí ostaině s hlediska 
kárnéHo, že obvi·něný vyjednával se svědkem ta.kov.0m způsobem, .le 
svědek muslel o směm a cíli vyjednávání obvi,něného zfs,kaotí dojem, jaký 
ve ·svém protokolu reprodukovwJ.. 

Výpověd' N. lipoUlkaza'je k tomu, že obviněný tohoto svědka dokonce 
vyhI-edal, aby si opaltřH agendu. 

Za těehto okolností nebylio třeba, aby kárná rada připus,ti'la opěiný 
Výslech jmenovaných svědků ve smyslu porů-vodního ná'vrhu, nebOť do, 
savadní údaje uvedených svědků do;colovwlyvYčerpávajkí posouzení 
;cěci a zmíněný pnlvodlní návrh: Isměřovall, ve své podstatě spíiie ke' 
změně než k -pouhému doplmění dosavadníoh 'Údajů svědků. Leč z UVe
deného· návrhu, ha ani- z odvolání neplyne n·i.c,co- by odůvodnHo před
pOklad, že se uvedení svědci při opětném výslie'Chu' odchýlí ocl toh-o, 
co potv'rdi'li při prvnúm výs'leohu. Nelze proto provedené řízení ozn'wčiti za kusé. . 

Při s,l<utkovém podkladě opřeném o údaje jmen-ovaných .~",ědkil, 
pOdl'e nÍ'Chž obviněný k'Ulpi"leJ,ŮilTllnesděolil !jien podmínky O., nýbrž nwopak 
projevH svou vla'stnf snwhu, aJby získal wgendu, při čemž v Jednom :pří
padě' snlijkpožadovaný honorář s 2:000 Kč na 800 Kč ~. zji'štěním těm: 
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b . , . v l'l'ne',m ·přílpwdoě, totiž u P. po-' . tk že Ú' vlneny ., . 
není na závadu naml' a, 'I k'rne' mdy v'ytýka'ti anI neslpra. vne 

d' nel,ze na ,em a . , č' , ny'brž stupova~ bezva. ne - " , á",ni Odvo]'ání ostatne twk ne m:, , 
posouzení věci po stran oe pr . . 'ho 'en na podkI-wclě, z nehoz P? 
tvrdí 'nezávwdnost postup:, ob~~,ěn: 'ad~ an'i n,ejvyššf soud jal<o k!r~y 
stránce s!kutkové nevy~h~zl' a'~'I' . ama r o irá že zwkládá kárný prečtn 
soud oelvolwcí. OdvoJ..am ze]ilTlIe,~~ ?fPs~ advokát ~mí,něným vpůsoben: 
zlehčení cti a vá:žno~tI,stavu, u'~c:Z~al tím účdem strany, připQuští-~1 
o zwstottpení, obchazl-liI doko. I' t' dOj"em předrwžovánf n'ebo a'~pon .v· buZU]e--'ll 1'm I' _ • ~mlouvání o honoran a vz '" 'touti jako Ibezduvodne. nesolidnosti. Bylo, proto odvolam zaml n 

čís. 335 dís. 

, • ď k k' ého nerozhodllje, že ~e adv?kát 
Pro posouzem vmy s h!edts ~k:SVého povolání, neboť je povtnen 

dopustil záv~ého. činu m!m;i~ tento výkon, • 
dbáti cti a Vaznosti stavu 1 ., 'srn 'šlení veřejně a mužně se za ne 

Projeví-li advokát své poltttcke fm 'eho jednání vytýkati II hle
postaví do všech důsl~~~, ~elze ~u • o nkjakOu povinnost zákonem 
diska kárného, nepomst-II lim zaroven , 

uloženou. , 'f 'žnosti stavu, podnikl-Ii advo~t 
Je kárným přečinem zleh:oot ~ 1 a v~ í konkurenční útok proti pn

anonymně a skrývaje se za JakéSI Sd~!e~~ýCh letácích, popouzejících 
slušníkům advokátního stavu v rozstr, ~ství za což byl odsomen pro 
k bojkotu židů pro. jejich rasu a ná~~~anu r~publiky k těžkému trestu. 
přečin podle § 14, cís, 2 zákona na 

(Rozh. ze dne 6. listopadu 1937, Ds I 5/37.) , o 

. ,d dvolací v kárných věcech adJvol~att,1 
N e j v y Š Š j s o u d ]<1100, sou;c'~áJnf ;ástupce komory z nálezu ~a~n~ 

a kamdi,dMů wdvokacle vyhovel Odl ob' 'ny' wdvokát zproštěn obvmenl 
. k ]'ímž by" o Vlili" h • 'oll 'ho faJdy advokáyll1'. omo'r

y
:." ,den' kámý nález a uzn,w~ o'vvme e, 

z kárného prečmu, zru.sIl n,aJp~ y\ hčenÍI cti aJ vážnost> stavu, ;;P,~_ 
advokáta vinným kámnym pr,e,čI,mem/ t~em září 1934 sepsáním a rozsl~ 
chaným tím; že kO'1l::e'n; s~P':z:v~t v~řejně k nepřátel'~ký'm činů~?rot~ 
řováním I'etaku, v nemz pop . "'Oh rasu pnvod1"l zahajenl . , ., k iná:m obyvatel~lv.a pm JeJI. " 
j:ednothvym s, urp. . 'b'své tresln,í odsouzell!. trestního řízení, protIs'Ů' 'e a . 

Z duvodu: 

" dlkem kraJj"ského soudu přečinem Obviněný byl uznán vmnym rOlsu, ham'm tím že v létě 1934 ve, 
podle § 14,č. 2 zák. ,~~o,ch;.re'~·'Ú:"~oti lednnnlv.0m skupinám oby
řejn.ě pOlpmoval k n,epratel~ky~č~, totiž závaJdn)Óm let"l<em, Jim s~' 
vaJtelú ,pro jej~c~ 'fWS~::- n~a~o~,~~~u ~ro'(i židum pro jejich rasu a na-psail1'ýrn a rnzsl1rovany ) ,_ 
boženství. 
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Nalézací saud Qvšem v)"sllovil, že čin se nesta,I z paihnultek nízkých 
a nečesmých, nýbrž vznikl z palli!ickéhosmýšlen; obviněnéhO'. Leč přes 
to je zprošťujíd kárný nález pachybený, pakud s ohledem na tutO' po
hnutiku činu vyslo,vuje, že Ij]mčest a vážnost stavavská dotoena n'ebyla. 

že se či" stal mima povolání, není přirazené rozhodné pro posou_ 
zooí viny s hlediska kárnéhO', neboť advakát je povinen (§ 2 kár, stat. 
a § 10, ad~t. 2 adv. ř.) i mimo pavallání dbáti cti a vážnasti slavav~ké. 

že pak čin oibvinéného a následky, které totO' jednáni p,ro obviněnéhO' 
mělo, velmi citelně ,pa'škawjí' če'st a vážnost sta,-,a'vskau, jie nasnadě. 

Ji'ž fwkrum adsauzení prO' trestný či,n tak vá,žnéha rázu, úmyslně spá
ohwný, pro nějž byl abviněnému uložen těžký trest dvau měsíců tUlhéha 
,-,,,zení a pakuta 2.000 Kč, a faktum předchazíha' vzetí obviněnéhO' dO' 
vyšetřovaCÍI vazby pO" dahUl .přes dva mě,síoe trvajíd, jsau akolnos,tmi 
zpÚ1sabilými otř"stidů'věrau veřejnosti v'e stav advakátský, ježto ve
řejnost usu'zule z 'j:ednání jednatliivého příslušníka stavU' na celý stav. 
Na tétó zfejmé l1pů~lQbHosti di,skreditavati stav wdvakátský n,eměni 
v s,auzeném případě ničehO' akQlnost, ž,e trestním saudem n,ebylo uzná'lla 
na pohnullky ,nízl<é a neč'estné, nýbrž bylo vys1oveno, že se abviněný 
d"pUlsti;i činu ze svéhO' jedJna!&trwnně z~hmceného pa,]ij,HokéhO přesvědčenI. 

Pokud advokát projeví své politické smýšlení veřejně a mu,;;ně 3e 
za ně postaví' dO' vš,ech důsledků, ndze mu jistě s hledi'ska kárného 
toto jednání vY'lýkMi, pokud, tím záwveň neparuší nějakau pavimnast, 
zálkonem >uloženou. 

V ,souz,eném případě však obv;nĚll1Ý spáchal trestný čin amanymně 
a skrývaje se za název »Deutsohe Uga mr Bekampfung jiidís'cher An
mwssung«, padnikl útok proti příslu,šnřkům svéhO' vl'astníhostwV'u<!dvo
kátnlho. Slnva 'letáku, že he21ectně ~:ednají Němci, kteří nechávají vydě
lávati žida,vské advokáty, svědčí o tOlm, že tu ne}de a nějaké ideály, 
n)Óhrž o!con'l<Ulrenční baj při výdělku. Takavý způls,a'b kOlnkmence jest 
ovšem 'll'eslučHelný s dů,s!ojnastí stavu advakátníhO'. 

D~užno tUlcliž v jednání obviněného jak prO' způsab p,rov'edeni, tak 
, pro ahswh }eho útoIDU proti určité skupině příslušníků stavu advokát
níhO' ,spatřovati' přečin zlehčení cti a vážnasti stawl. Byl pwto napaclený 
kárný nález změněn, abviněný uznán vi,nným tímtO' kárným přečinem 
a odsauze,n podlle § 12 kár. stal. k přiměřenému urestu' i k náhradě ná
kladů kánnéha řízení v abOlu stolicích. 

čis. 336 dis. 

Účel předběžné praxe kandidáta advokacie ~yžaduje, aby kaodidát 
konal zákonem předepsanou praxi pod stálým dozorem a odpovědnosti 
svého šéfa, což předpokládá stálý a osobni styk obou. 
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_, innosti povolání, zaměstnával-Ii 
Je kárným přečinem ~ ,pov .. své úsobiště a spokojil se 

advokát švého konci~ienta po, ~esl.c~m:Oa tin1 P že s nim jeho činllDst 
'en telefonickými zpravami, o Je o co, 
\ednon týdně. probíral. 

(Rozh. ze dn,e 6. listopadu 1937, Ds I 29/37.) 

Srov. ravh. čís. 151 clil!. Sb. n. s. 

. ", rl advolací v kárný,ch věcech 
N e j v y Š š í s o II cl pka karny ,:t dvalání Dr. A. advakáta vN., 

advakátů a kandidátů advok~Cl~ Ziiml O' "ž byli oclv~l<!tel uznáiO vin
do nálezu kárné ewdy wdvokatm 'kam:OIfY, J~IITI .ání 
" 'ká 'm ,přečinem parušení' povlil~nosh povO'l . 

nym· mY' 

Z důvodů: 

• . db·. cl červ'ence 1933 dO' května 1934, 
Není napadeno, ze Dr.. 18:- '! {ll eka. 'aka koncipient svého hratra 

jsa zapsán v listině kau'~tdatu ad,::a a~le b a byl pověřen svým šéfem, 

Dr A. advakáta vN., Silal,e se ~ct::zava vd· . I kd'yz· se vychází z před. , d • '., ·clJeJlch ro my. ., . 
aby vedl 'rrávní a ,anov~ ve . dnaníoh ašellleních: padával Dr .. A-OVl 
pokladu ze Dr. B. a, vsech Je. 'a dalším pastupu Jednak 
'dO" N. pravidelné :lJprávy, rad~1 s:e s hn;lmká~h v P kdy ad svého šéfa 

. d k J' ednau ty' dne pn sc uz ".. t - . ' 
telefanicky, J,e lOa '.'. a i když s'e here v pace, ze pr~~' 
přijímal směmice ,~ra dalsl postuP"eha aby tu v O. mimo kance}i\ř se
nické práce :kO'mme Dr. B. v dobe J ~ a vykwzavaly zna,l,ast formy 

d' kl d ' ř<ÍJdně v)"pracavwne 'k cl lavu, byly , ua lOe,. ' , ' " h bení kárné rady ve vyrD' u, O' -
a ohsahu, nelze uznatI na pravm po~ pY'av'I~~-a,.t·1 _PO'valání. Odvalání se 

·č· pO'msem -' "Ol" cr t é 
su:z'l.\ljjdm Dr. A. prO' p.re I~ •• : a SO'udu Čí's. 120 d,i's. Sb. n. S., ker, 

. tu -dovolává razhodnutI neJvysslh h d' NeJ'deť tu a to že ad'VO'kat , . ....v Od ÚJbec ne o II ' , A 
se však na případ, o~eJ~ J ,e, v ed 'd·' 'e 'kanceI-ář,ských hadin. Dr. . 
svému kancipien,tu trpl, ze le~t~,~ 'k a rzuJ dy k vedení, z jehlO pří1<azu 

k "e tu určlty use agen '·1 d' svéřil svému. on,clpl' n '. • " O Dr. A. neme nal nmu .. t ' -eDOíU radu mle'SlCU v ., • • 
byl J' eho kancllp'I'en,· pa c', 'I' t ku K,"rná rada pauka,zu~ e vy-

b l s ním ve sta :em s y: '.' .• duJ' e 
stálý dazor, ne y' , ..•• kandidátů advakacle vyzw . ' 
Siljžn,ě na to, že účel předbezn'é, praD(e. lede san au praxi pad stál'ým 
aby kandiďátadvakaclle ~an~l z~,~~nem;p před~Ókl'ádá stály osobní ,styk 
dlOZOf,em a zadpavědnostl s.veho se ~' .caz b iidvokát zaměstnával svéhO' 
šéfa s kandidátem ad'\'okwclle a vyllU' U'J.e, ~d.Y a něJ'ž J'dé kde kandpi'ent 

•. . k t . u byla v pfllpae, '. , ..' 
kalOcipiwla tw~, J~ ~:n. . k "101\'0' a advokát se spokaJul):e Jen 
j'e stále mima pusoblste. adva w, ' ,,' . věcí s kancipientem Jednou 
s te]leionickými . zpráv~~l' a~,r~~II,:~:čnos,t, že šlo o právní věci př~
týdně. Na to,:n ~nl'~ nemlU'~e." zrnem~. , 'rovedl s~ěř,elné :mu věci be,zval~ne, 
buzných abvllO,ene~?, au} ze 0:'1' DPA pamšilti povinnost dohled. ah na 
neboť v žM:ném pnpade nesl~'~. ~. .' sta 'Ibm -'yku J'iik ta vyzadu]e ., t býti 's mm ve'e' ,., I .,. 
Práce svéhO' kancvpren a.a' .' d'k '.0 I kdy'ž nel'ze sauh laShl 

d'd' 1° dva'kacle ti a, vo a,U. 
účel prwxe kan IIal u a· 
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s právnim na' k' 
o ' ,zo,re:m arné rad'Y že 'v 

dPusObiště, pro kterýžto názor 'nenyry sl? vlastně o zřizeni oobočnéh 
astateč.né op" "'" I ve vysledcich pro- d .'1 ' o 

vý! " - ry, U'vazl-h se zejména zvlá'l . _ ve ene 10 setřen' 

dŮ~~~~eOS~i P~~~~~á~el: ci nejMžšk,h PříhuznÝ~~~~~~~;n~~~ndnYe' k?;e šl; 
'. - - lllC pms.petl ne-b t' b" ' ,muze to 

uznan vI'nným kár.n 'm fečin ď , _?' o. vmený byl podle v'. _ 
dopustfI, ÍÍim, že dO~OId' "b e.mhPomseHi .povinlOosti povoláni jeh~~Oku 
v,b?'celáři zpravidla ; úř!ctdi~ho h:~~~'r~nt nekon~1 ?raVid~lně p~a~~ 

pnmJ::m, do,zorem a vedenim s'véh " C a na miste kwnce.Jáře o 
pobocne P"Ů-sobiště své kancelářeo sefa, a nebyl u-znán vinným, že z~dg 

čís. 337 dis. 

V.piitnásťdňovej lehote § 95 ad . 
ale aj odóvoclniť.· v. por. treba odvolanie nielen ohlásíť 

!'r:In:a1!fikovanie zločinu na". ' 
v ~ctphnamom pOkračovani _ rg~ecm (k~rekclOnalizácia) nemá ani 
dvoJroanej premlčacej lehoty § f02 o:d

t
vo

2
kátom za následok POUžitie 

, s . adv. por. 

(Rozh. zo d.ňa 6. no.vembra 1937, Ds IV 46/37.) 

Najvyšš' 'd ' r ' - I S U - ako "úd di'sóp!iná' 
Ctp Inarnej veci proti Dr A "d k' ť '. lny pre veci advokáto'v v di,," 
neho zastupitel'stva v R' 'z'"U'vI o.a OVl v R., následkom o.clvol'an;a šta't 
neh' d . ,,'SI. mzsudok p t' -

o Sll' IU a uzna'I oibvineného advokát -: rv:0's, u!pnového· dri:scipUnár_ 
nOm podll'a § 68, p.Lsm. b) adv _ . a v,mnym disdplinárn)li111 preči
d?s,tal: plnomoee,n,s1vo od F a s.p ~o'""'b klo.ry tak spáchal, že mku 19.30 
sude v Ch. 4.444 Kč a lieio a.' o" a' y vybral z depozitlh pri kra'sko'm 
a z~~ytok 3219 Kč ;leodovzd"I ~ybral, ale stranám ]'en čiasto'čne IVYdal 
svo~1I1n cho'Vaním poškodH čes ť a d~r~ ~eba ponechal, a že tedy týmto 
sa stal, nehodln.y'm úcty a .d' 'Os oJnOSť advokátskeho. sboru a ty'm 

Od
' _ overy, lovod . -

ne-me odvnlanda naj'vyšs'I' 'd s'u· odmietol. 

Z dóvodov: 

Proti mzs-udku d' . I' , . ' . 'ISC1p li11arneho s' d k ' 
P~I roku, konanom dňa 19. 'úna 1937u u, .. !Drý;m obvinený advokát bOlI 
zastupea dňa 2. júl;t 1937 J odrvo,lani'; sprosleny obžaloby, ohl'ásH štá,lny 
wčeme rOzsudku a ked' t k pl e toto spwstenie žÍadal o d 
lov ' d' ' sa aJ stalo podal' " , o" 
_ ane na 7. iúla 1937 ktnré dlňa' ., plSomne odóvodnenie d-a-

komore, ' 9. Jula 1937 do·šlo advokálskej 
Pocl!'a § 95 advok .. 

, h ' . .por. mrQZUI sa s.t'ran 't' 
nanne'o súdu, ak s6 pri vyhl.wsen' cl y ~ro I rozhodnu-tiu di'scipH-
o:d, vyh\áJSenia ;ozsudku, V tejto I,~'~~~s~e~ pr:,tom~é, odvolať za 15 dní 
s11, ale aj odovodniť, lebo advok __ , a v~ak melen odrvolanie ohlá-

. por. nema pod-obitého ll'stanovenia 

I 
1 

- čils, 337 d,í,s. -
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ako § 388 tr. p. v no-vom zn.ení, pod,!'a kt'mého, ohlási-Ii sa zavčas od
volartíe a' požíad·a-lí sa včas o doručen.íe rozsudku_, treba lehotu k odó
vodneníu počí.tať od doručenía rozsudku. Poneváč štátny zástu'pca bol 
p,ri roku prítamný, počíta sa preňho 15 dňová I,ehota k podaniu odvo
lanía od v)"hlásenia ro·zsudku, to jest od 19. júna 1937 a 'je preto odd .. 
vodnenie od'Volanía o,pozclené a bolo odmietnuté, 

štátny zástlllPca ohl <ÍJsj.!, však zavčas odvolanie čo do os-Iobod-cnia 
obvineného. msciplinárny súd sprostH obvineného preto, poneváč čin 
je preml'č"ný, lebo d.i'scipHnámyčin bol spáchaný koncom roku 1934 
a ná'vrh žalobc.u komory,.ma stíhanie došiel dňa 23. maTea 1937, tedy 
po upl,ynutí dvojročn·ej premlčacej J'ehOoty sta.novenej v § 102, ods!. 2 
ad'Vok. por. 

Názoru tomuto nel'ze pri·svedóť, Premlčacíu lehotu pod.!'a § 102, 
odst. 2 adv. por. treba počítať od času konania alebO' opominuti-a za, 
kkrd.ajúceho clisdplinámy prečin do doby, kedy bolo u č in e n é o z n á
m e n i e - vyjmúc príp"d zLo,čÍnu, 

Neh'l',"diac na to, že oZ'll<tmellloÍe na obvineného došlo k advok. ko
more už dňa 4. mája 19-35, kedy kraj-skýsúd v Ch, zas-taladrvokátskej 
komore žalobu štátneho zastupHel'stva pre zl'Oón spr'enevery pod.!'a 
§§ 355, 356 tr. z., a že od tej doby neuplynula premlčacia leho.ta bez 
premšenia, takže uplynutím ·clvojroónej premlčaoej lehoty premlčanie 
di,sciplinárneho prečinu nen"sta·lo, prehliadol clísciplinárny súd, že čj.n 
obvineného je z!.oónom sprenevery pod!'a §§ 355, 356 tr. Z., na ktorý 
S.a: dvojroóná premlčacia le'ho-ta po.cI!'a § 102, od's!. 2 ná,sl:edkom výslov
ného ustanoven,ia zákon·a »vyjmlÚc pripad zlo·činu« nevzťahuje, 

Rozsudko.m krajského súdu v Ch. za. dňa 2. júna 1936 uz.naný bol 
Dr. A. vinným zloónOom ,sprenev,ery podl!'a §§ 355, 356 tr. Z., klorý čin 

. bol' podl'a § 92 a § 20 kv"H!ikovaný za prečin, a odstidený' bol clo- va
zBnia v trvaní dv·och me,sia:eov, ku stra.te úradu na tri roky a politi·ckých 
práv na jeden rok. Obžalov,alnému bol povolený podmi-enečný odklad 
výkonu trestu naskušobnú dobu troch rokov. 

Vrclm)' súd rozsudkom za. dba 4. novembra 19.36 prvostupňový rOz
sud-ok polvrdi1, zmatočná sfažno,sť obžalovaného bola najvyšším súd-om 
usnesením za dňa ll. febmára 1937 čiasiočne mmietnutá a ČOÍa'sto-čne 
oclmietnutá. 

Ako .oajvyšší súd u·z rozhodol, viď čí's, 5512 Sb. n. S., je pre pre
mlčwni'e trestného činu, označeného v zá'kone za zločin, kval·iiikovaného 
však súdo-m za prečin len v dós!.edku toho, že pri výmere tr,estu bo,lo 
použité § 92 tr. z. a vilnnrkovi bol vymeraný trest vazenia, určený na 
preNny (§ 20 tr. z.), rozhodná leho.ta stanovená pre premlč,"nie zlo
činov, Z toho tedy plynie, že prekvali!ikov,"n.ie zločinu na prečin hl'a
cliac na § 20 tr. z. nemá ,"ni v discipIin~mom pokračo,vaní za následok 
pOUlžiltÍ'e dvOlj,ro.čnej p.remlčacej lehaty V § 102, od.st. 2 adv. por. sta
novenej a ie sa tedy di'sdpHnárnys·úd mylne lejto l'el1O'ty dovolával. 
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Poneváč činom d" 
ktOT' t ", '. v l'SClplinámom rozsuelk. 
tr Y ~e~tny ~ud kvali!iko.va'l ako zlnčin . u prve] stolice zisteným 
ktoZ::h o. :vmeny advokát po'škodH česf a d~t~n'every ·jXldl'a§§ 355 356 

re o. J: členom, a stal Ba neho.cln . , os ojnosf advokátskeho sbo 
,~~~a~11 .'l!osci'jJlinárneho prečiml PO'dr~ ~c~~ a ?óvery, zakJad'á jeho J~ 

, o' vIonený uznany' vinnú;m t' t ".' plsm. b) a,d~. POT P 
'JI ym D' preČllTIOill. . reto 

čis. 338 dis. 

Advokát je POVinen odepřit" • 
by ~ provedeni příkazu jeho ;'lď:::snost klientovu příkazu přičilo r 
a vaznost stavu. nebo jXlvinnému ohledu na če~ 

(Ro'zh. ze dne 13. listopadu 1937 Ds I 30 
. ,a 31/37.) 

Nejv <" . 
k . Y s S I S o u d jakOo soud od I' , 

~, a~dlclátů advokacie zamítlo OdvOlá~? a~1 ~ ~amý,ch věcech advolkáUtl 
~nn.e rady a;dv.ok"tní komor " ,. ' I o' vmeného advokáta z nál 

nYlIll přeči,nem zJ,ehčení cti a Yv,',ymz
t
. byl obvi,něný Uznán vinny'm k~Ztt 

aznos l' ,sta1vu,. ' ar-

Z důvOdů: 

OdvoMmi obvi,něnéh'O na ad" , ' 
nelze ,přiznati d!Ůvodnost: p ,ajlcímu kwrný nález ve výroku o vině 

Kamá rada ·1 ' . "me la právem za to- 'v , '" , 

advokat'nt'llOsta"u tím ž,e 'ak " ze ObvIneny zlehčil čest a vá~n 
v~du navrhl" aby o.ds~U'zenjém~ z:stu·p~e soukromého žalobce bez d~t 
~fko~u trestu POVOolen nebyl a ~tw~;,v~~~,tu~~.?.1e~ovi, podmíněný odklad 

'Ovo, y napadeného nálezu 'jež odV'ol '; p.nc:ne powkázMi na ptHéhavé 
ceny, b~ a'ni lles.laheny.' aoClml vyvody nejsou, nij:ak vyV'rá-

Namltá-h obvině ' • . . 
Dr Nt, ny, ze jeho kli'ent Ve s ' , .• . , rval> na' tom ab . vem rozhorcen-í nad j',edn' , 
'kanu trestu 'J' eho j'.me:n, y she -p-r?tt povolení podminěného o,d'kl 'd' wm~ 
. cl ' , I em o radII že d,.a II 'ly
le. d~w~'1 p~o krátkost času nemohl ,sv/o. or,ucení Q;~.sf,Joky k veřejnému 
ve, e.tl ,a :: se nemohl vydati v n"be'~u .,?an?antovI p'~nol1 mot Vy"p"8-

SSPt'hln,enl pnka.zu mohl, být" činěn ZOdpopvee. Cell, ,aby v prnpadě odepření 
. lan, vyv-racI' k' á ' nym a po pr·I" 'd·· , dO , '. " " am mda správně tut o,' ,pa e I kamě 
O • UvodnUj e fiazor, že ad ' k'.' . o namltku, pokud vys'lov' 
~:,~entoV'u, !,řičilo-li hy se ~~č~~ }:,ct!:~~:n~n' odepří!i posluš'nost p~~az~ 

,mnla, sV'edomí advokátovu neb . k ' yf I k nemu měl příkaz svého 
oh,ledu jeho na čest a vážno'st iti,al 00 v SOuz:'lloém případě, povinnému 
P~otokolu, o veřejném jiednáni týka~', Ostatne navrhl obviněný podle 
~'á~o~z<;~~ od~pření pOdmínlného l~~~t:l~~,e rO~:OdinU"tí o podmíněném 
, 'ť, Vll' ec od!Ůvodni.1 a byla by b' ' I!ll- vy: onu trestu, aniž svůj 
zro\Ona tak hájena kd'b yva 'a pTava jeho mand 't .. 
trestu hyl úplně p~necr;ar ~~~~odnutí o. P~dI?íněném odklad~a~Ýk~~~ 

mu uva'zovam Soudu. 

- Čí's. 339 dis, -
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Námitka, že si odvolatel nebyl vědom závadnosti svého jednání, je 
bez' významu, protože subiektiovní nepoznální kár,né trestn,osli skutkové 
poelstaty o sobě neomlo'uvá právě tak, jwko neznalo,st trestního z,;kOlna 
v trestním řízení (rozh. Sb. n. s. Č. 110 elis.). Bylo proto odvol,;ní ob
viněnéhOo z výroku o. vině jako neodůvodněné zamítnouti. 

čís. 339 dis. 

Byl-li advokátovi kárným nálezem zastaven IUItrrČitOU dobu výkon 
advokacie, vztahuje se zastaveni na celý obor advOkátní činnosti, tedy 
I na zastupováni stran ve věcech trestnlch. 

Ježto § 13, písm. b) kár. stat. nečiní rozililu, je provowvánlm advo
kacie rozuměti i činnost v připadě ojedinělém. 

Advokátni čllUlOst nepozbývá této své povahy tím, že byla prove
dena bezplatně. 

(Rozh. ze cine 13. !ilstopadu 1937, Ds I 35/37.) 

Ne j v y Š š! ,s o II cl' jwlw soud odvo,lací v kárnýoh věcech advokátů 
a kandidáJtů advokacie zamíH odvo,J,,,ní obvln1\ného- aclvokáta z kálrného 
nál,ezu kárné mdy advokiHní kommy, j:ímž byl obviněný uznán vinným 
·kánn'ým přeč.lnem porušení' povinnosti povo'lání. 

Z důvodů: 

Ohvi,nělný pfe'stOoup,i1 v době, po kterou mu byl výkon advokade kár
nými n.álezy za's'taven, t. j. v době od 14. 1'i's,topad,u 1934 clo 15. března 
1935, zákarz zastulpo:vwní stran pouze j-edinou, a to Jen Hm, že zas,llwll dne 
26. února 1936 v zas'loupení M. dopis N., jílmž ho žAd'al, alby se omluvil 
j'eho mandlan,tu M. pm obsah koresponden,ční<ho lisltku jemu zasl'aného, 
za'kláda!iící prý přestupek podle §§ 1, 2 a 4 z,ákona 00 o,chmn,ě cti a mimo 
tOo úti'sk, ne~li vydírání, a wby se naiPřf.ště vystříhal t,kového oso'čování, 
a jí,mž N-a zároveň u:pozornil, že M. hy musi'1 proti němu v pHpadě 
opětov"ní bezohledně zakro-čiti a bloové dopis,y předMi státnímu zastu
pi,telstvf. 

Výtky ne'správného, právního posouzení věci odvoláním nálezu kárné 
rady čillllěné jsou veg;mě,g, bezdiůvndiné. 

Odvolání je předovším na omylU', má-li za to, že advokát, zapsaný 
do ,sew'wmu obhá}ců, smí v době,po klem-u mU' hyl kánným nMezem 
vý1konwdvok1.!de zastaven, zastupovati 'stmny ve věcech trestních jako 
obhájce (osoba dia seznamu olbháojců zapsan,;), nehyl-Uf clo kárného ná
I'em, jímž mu byl zastaven výkon advokade, vý'sl.ovně poj,at též zákaz 
zws·tupov"ní- 'stran ve v,ěcech tr,eslnkh. Kárný soud od-volaCí souohola'sí 
v tomto směru ,s opwčným právním názorem kMnou rad:ou hájeným a 
vysloveným již v rozhodnutí býva,lého vídeňského nejvyššího soudu ze 



622 - Čís. 339 dis. _ 

dne 22. duhna 1914 Ds III 6/13 . 
K zastupovám,í stra~ ve věcech \»Oer~IChtsha,j,J,e« z wk"l 1914 str. 407 
zastupování soukrome"ho 'al b restmch (Ik Obhajování ob~iněne'h' J. 
§§ 39 Z ,Ol ce a souh 'h' ',. 'o a 

, ods,!. I" a 50 odst I tr' , ' ,Dme o učastmka) Jlsou podl 
O?h'ii!i'Ců. Do tohoto' sezna~u ~::í 0:era\Oneny osoby zapsané v seznďme 
~redevším vškhní a'dVokáti kler" J b podle § 39, odst. 3 tr. ř. zďpsa'~ 
hce Vh'" ,1 V n 'vodu sbor 'h d 

, U ne 'Oz je seznam Oobhá'ců ' ove o soudu druhé sto_ 
To.to usta'novení, že do sezn2mu VO~~~'?: ~dvok,acII, skutečně vrkonáva'j' 
~I~O adV§Ok.áti, hy'lo do tre'stnílho řádu abc~ja~aJI ,by tl, z;~psání předevší~ 

;,ena 8 aJdv. L, podle něhož . e d ' zreJ.me vzhledem k uS!a 
~veho povo]'ání s'trany ve všech J ,a 'v~'ka't oprávněn za'stupovati POdl
rel,ný, ch i soukroml'ch a to 'u' ,vhecec Soudních i mímosoudnlch vee 
Če k I J, VSec Soudil a "' dO, ,
I's .?'~ lovenské. Činnost ",dvnkáta d.o ' ura u ,na

o 
uzemí replllbl,iky 

,e.zeJ!clv z"'sluPOvánf stran ve věci t sez~,amu .obhaJcu zapsaného, zá
katlna č,mnosti odl,i'šnou ný,Šrž je č' /e~tm, nem, tedy čínnustí .od advo_ 
advokát do sezn'amu obha'J"cu" zap' aS,1 cmnoslI advokátní vůbec. Vžd.yt' 
ad k't " sany Je t"'m '. ,vo <I 'em a že <ldvoka-cii skutečně ' ,za:psan Jen proto, že jest 
nemu v seznamu obhájců výkon "'dvovlkonav~. ~yl~1i <ldvokálu Z<IJpsa_ 
dohu zas,t,wen, pl'a-tí toto za'stavení,:cle kamym nálezem na u!rči,tou 
advakátníči,n'nosti tohoto advo,káta 7 d onu adVClkacie .pro celý oho>, 
v zastupovalnú stran ve věceCh t . t', ,~ r! pro Jeho čmlTIos,l záležejkí 
advokátn,í činno'srti vůbec. Skut~;~o~;c 'dJe~ ,~.:e:, jak ~ylo d:ovo'zeno, částí.' 
nost obvlněného, v níě kárná ra'da shl o. voI'amm z, durazňovan"á, ž'e čin-
ležel . d ' ' "!Cdala p'rov'o " ... ~ v Je 'Daní spadajídm do olb ," ' . ,2'Ovam <ldvo'hoie, zá-
haJcu Z<IJpsany' ch k nímz' patr" t ov .. ar;, puso!bnostl osob v seZlnamu oh-, 
t V) o," , ,I ez Jme osoby , d k . 
r: r. ',~eanuze podIe toho co 'll'V'ed " '. n:z .a. IVO átI (§ 39, od,sl. 2 

nem 'P:n:~adě šlo ZáToveň o' činnost ='~'~~I~l~ ~lenltI :~a tom, že v SOUtz'e_ 
VO'ZQlvaJTIJ. aJdiv'Oka'CI"e kdyz'tv '", t "tn,l a v dusl'edku tOlho o 'pro k' , , ' " e onnos O> n',v t . d . , -

a:em v seznamu obhá',ců za' S<IJ ,.', ' oJZ ,u J' e, byla provedena advo-
zdu.razňoval lim, že dol-čen,':~ ~Y'm, kt,ery twto oko'llTIost dokonce sám 

n, , , y Op'IIS opa,tnl razitkem: »Ad~ D A B 
rrravnl na'znr odV'o-l,ó'n'" . . r. . .«. 

§ 13 ' ,~ I, ze pOjmu pwvozo ' , d 
" 'PI'Sm. b) kámého staltutu ' ro ad' ' ' 'Vanl al. v?'kc"cíe ve smyslu 

PO~ldá'Pouze trvalé (OPěto~<IJné)'~ ~ok,aty a kanc!ldaty adlvokacie od
Advokát, jemIlž !byl výkon adv~'k:~~:z~~",nf adv?kacíe, je rovněž myl,ný. 
zaJst,wen, J' e J' ak napaden' n 'I' , amym nal.ezem na Uf,či·tou dohu 
d b" 'y a oez pra\'em uvádí' ' . '?' 'e veškeré "dvokMní činlTIosti V k Ir'" po~men zddeti se v této 
n"Iez,em výkon advokacie na ulr'čl'toY °dnab- I ad\Ookat, Jemuž byli kárny'm 
byť . . 'u {} U' zasma b'h 
'" I JelO v ojeďině'lém přílpadě n"j·'o.k č' ,ve:n, e em této doby, 
cmnost' d k' , IV ,u! ,ou IInuŮ'st 1 e'zv . 
,. ',' 'I a IVO alni dlužno v te',t. . h" .'. Je svou po'vaho'u ad k . , 00 Je o cllnnostl s t' . 
, 'VOl ane Ve smyslu pO'SÍ'éze citova' 'h " 'p~ rO,vah Provowvání 

p'Od~l'e s\1lého zn.ění a smys:Iu ro:zd:í'lun~; ~. UlstalH~,venl zakona, jež neči:ní 
k:acl~e a provozoválll&m advokJa!CÍ:e k. ,v e~l" trd~aJ!ym. provozQ,vánÍm advo-
Pade . K' , " nemuz .oslo Je'n v' . d' VI' " . a'rna rada ne 'Och :bi,}, i 'I' , . 0le ·me lem pří-
ob~I'~ěného záležející ,p~m/ V' t~,~ed!, shlf'~a,la-III' V' advokMncÍ činnosti 
zI?me'llý dopis, prOVozován;' advoka.~e zas ,al v zastlOupení M. os'ohě N. 
ne-ho statwtu pro advokáty a kandidát

Ie 
vJ skmyslllU § 13, písm. b) kár~ 

. 'y a 'vo aCle. (Srv. rozhodnutí bý-
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valého vídeňského nejvyššího soudu ze dne ID. června 1915, Ds I 5/15, 
"Ge,richtshaHe« z roku 1915, str. 474.) 

Skuťečnost odvo1áním zdůrazňovaná, že rybvinl\n,ý se ujal M. z ry
zího altrui,smu, t. j. že vrkonal činno'st zde v úvahu přicházejíd bez
pIatně, nemůže ro\Oněž nic měniti n·a tom, že obviněný prov'Úzov,,1 touto 
ČÍlnností advokacii ve smyslu § 13, pism. b) kárn'ého statutu pro advo
káty a kalndidáty advokaci,e, neboť činno'st, jež je svou povahou 6n
ností "d~okátní, nepozbývá této po,vahy tím, že byl'a ad'vokátem pro
vedena bezplatně (slrov. posl'éze citované rozhodnutí býval'ého vídeň
ského nejvyššíhO' soudu). 

Z toho, cowvedeno, plym-e, že kámá rada nepochybila, s'hledala-li 
ve zji'šti\ném je,doání obviněnéhoubjeok(i.vni skutkovou podstatu, kárného 
přečinu porušení povinno,sti pO'volání" spáoh<IJného tím, že provozoval 
v dubě, kdy mu byl výkon advokacie zastaven, advokaci'i Um, že zaslal 
v zastoupení strany dopis třetí osohě. 

Odvolání nelze v,šak přiznati d'ů~odnolst ani, pokud snaži'c ·se do'vo
díti, že tu-není dálna subjekHvm.í skutková podsbta tohoto kánnéhO' pře
či,ou, namítá, že ohvilnéný jednal v omylu, ,pro který nemohl ve svém 
jednwní spatřovati kárný přečiln, totiž V' omr],u, že činno,st, o niž tll' jde, 
není ČilOlllrQIstí advokátlní, nýbrž j,e činllosMI -Q's'oby za'ps·ané v seznamu 
obhájců, a ž'esmÍ býti v důsledkU' toho obviněným vykonána, když tě 
do kárných nM~zů, jimiž mll' byl výkon advoÍ<Jade na mČÍtou dobu za
staven, nebyl vý'slovně pojat i zákaz zalstupování stran ve věcech trest
ních. Jednial-li obviněný skuteoně v tomto od~olwnim tvrzeném omylu, 
nemůže jej ten,to j:eho omyli eJOkuillp-o-valti. Ve směru subj,ektivn,ím stačí 
totiž ke slÍ<Julkové pods""tě kárného Ipřečinu, jímž Obviněný byl u,znán 
vinným, i nedbalost, a to i nedJballolst nevědomá. :Ze tu šlo na straJně 
obvi,ně,ného ph nejmenším o nedballost poslé~e uvedeného rázu, dlužno 
pokládati za zcela nepoichyhné, neboť neuvědomil-Hs; obviněný, že 
činnost jím v zwstou'P'ení M. vykonaná! je činno"tí· advokMní a ž'e dll"žno 
v důslledkul toho v této činnoisti, jež byl,a obvilněnJým vyil<onima v době, 
ve které mu by) kárnými nálezy zalstaven výkon advokaci.e, .spatřovati 
nedovolené provozování "'dvokade, ],ze to vy,svěUi!i jedině tím, 2\e ne
uva)Žoval .o tomto svém j'ednání s bedHvosití, jež byla nutná a možná. 
Kdlyby byl obviruěný o tomto jedn'ání' uál'ežitě uvažoval, byl by musil 
dospěli ph nejmenším k úsudku, že n,ení zcela jisto, že jeho názor, že 
smí to'to jednání, podniknouti, je sprá"ný, a že je v důsledkU' toho' třeba, 
aby se info~mov"l u svébo 'Stavovského úřadu (vý1boru advo'ká tni 1<0-
mo,ry), zdasmi ono jednáni v)'1konati. 

Pokud konečné jde otvrz,enÍ odvol'<ini, že ,,,,d~okátní komora, dové
děvšÍI se o- jednáiIl,í obviněného" miQ.hla jej u~poz,orniti, ž;e _provozovall\ .svou 
činnos,ti adJvokadi v d.obě, Il<dy mu b)'11 výkon adiVokade kwrnými, nMlezy 
zwstaven, a pro pří.pad OipětováJní pohroziti mu zavedením kámého řízení 
a že nem.llllsiil'a proti němu ihned zavé'sti káliné řílzen&, dIlužno odtvolání 
připomenouti', ž,e napadá těmito vývody jen postup výboru ad~okátní 
'Í<Jomory, poku d věc poslt-oupi,] kárné radě k daIšímu úřednímu }ednání, 
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leč nevytýká taJkto myLné právní posouzeni věci nálezem kárné 
Odvolání ,obviněa>ého z výroku nále"u kárné rady o vi'ně bylo tuclfž 
mí'Úl1outi j<l'ko neodůvodněné. 

čís. 340 dis. 

Je pomšettim povinnosti povolání a zlehčením cti a vážnosti stavu,'" 
obvinil-li advokát v dopise adresáta z trestného jednání, odvolávaje se 
na informaci své strany, ač neměl od strany ani plné moci, ani infor
mace, čímž způsobil, že adresát dopisu podal na jeho stranu žalobu pro 
uráž1ru na cti, a vystupoval-Ii pak v řízeni o této žalobě jako Obhájce 
obžalovaného, s jehož zájmy kolidovaly jeho zájmy vlastní. 

(Rozh. ze dne 13. Hstol'aclu 1937, Ds I 40/37.) 

N e j vy Š š í, S o u d jaJko kámý soud odvolad v kárných věcech 
advokátů a kandidátů .advokacie zamítl odvolání' o!bvln,ěného aJclvokMa. 
z nálezu kárné rady advokátní 'kcomory, jímž byl odvolatel u21nán vin
ným kámýllni přečiny porušen,; povinno,stí povo,lán! a "I'eh-čenl cti a váž
nosti, stavu. 

Z dů vodů: 

Odvolá,ní ,ul'la-tňuje, že véc nebyl'a dosiMeoně objasněna, že kámá 
rada nes:měla 'se spokoji,ti jen, s výpovědí M. v trestní věci, ž,e měla M. 
s!'yše,ti, že j:eho ,novým výsl,echem v kárném řízení by nabyl,a věc s Me
diska kárných přečinú, obviněnému k vině přičíbných, zcela jiné tvář
nosti, jak ,prý plyne z pr,ohlášení M., které obvin.ěný k odvoláni ,při. 
pojuje. M. prý j-ednal - třebaže bona Ude - jaNo bl,sus procumlor, 
jemuž prý obvi,něný, který ho již po dlouhá léta znal, !bezpodmínečně 
musel- věřiti, uváží-li se zejména též vztahy M. k N-o,vé. Vše prý bylo 
zaviThěTho doznanými nesprávnými' úd1llji M., obviněný prý jedn<l'1 v dobré 
viře, na jeho straně nernjůže býti řeči-o úmys,I,nlOsti aJni, nediba-Iosti.. Že 
advokát byl u,veden v omyl, ne-ltze pIece při,čítati aJdlvokátu k .JIži, a ne-l2e 
proto obviněnému vytýkati Thesvé-domi,tost, jaJk to činí ká,rný nál,ez, ani 
ho o,značovati za vl'aS'tníiho vinnika, jím" byl ne on, nýbrž M. 

Odvolání nel'ze dMi za pra''tdu. I kd)'by se vycházelo z okolinosU,. 
uvedených M. v jeho prohlášení, obviněným k odvolá,ní připo~'eném, že 
M .. prohlásil vůči Dr. O., že k němu přichází z příka'zu' N-ové, ž'e Dr. 
O. má dopsati P-cwé, dále že M. p,rvní' dopis, o nějž jde, četl a jménem 
N. schvám, nemohly hy tyto okcolno,sti zpwstiti obviněného kárné zo;df
pověclno'sti. Obviněný nesměl se za žádných okolností spokojiti' s údaji 
M., který se ani, nevykáza-I něja!kým pi1semným ďokl'adern od N., jeho 
povinnosti, plynoucí z ustanovení § 9 ad,v. ř., bylo, aby si zjednal ve 
v,ěci jasno, N-ovou si předvolal do Na-ncelMe a sepsal s ni informaci. 
Nešlnť jen o obyčejný dopis a obviněný muse-l si při náležité dbalosti' 
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uvědomitI, že adreS'átka .. vy~~di. z dopisu. dvůs~edkya pS~'l\r~k~děe'~~~~ 
soudně stíha,ti osobu, jeJImz l,~enen: obvme~y d?plS Pd tk a ln1a její 

st;;pce, o~"~ll~v~jev::k vý;~~~v::o~a o~f~r~:~~,:tt:~~ma~o~n~vá, jeho 
rnk.az. Obvmen,y, ',N P o jejím příkazu neodpovídaly pravde a O~Vl
udal,e o.zastu:pov~m .' ~'-" v P podah:t na N. žalobu pro urazku 
v' vdal doplslOm pnclnu, ze .. . d . R 

n,eny .za
K 

.' tll' u kterýobvinen.ý v,oIH, neopratvňoval ho ar:l . OpIS .. , 
na .CÍI. pos P , v b ť . t .k nemohl by' ti obvmeny na po-

t ' 'mu M predal n,e o aJm a· . .' k ery ,pry I' • .'. . -"-'d potřebuje nezbytně pine mocI 
chybách, ž·e k .sepsánI dOPISU'bo nk,e)z J, ~"z'o'nl' by'IO přemšeno postrádá , VI N' rh a y a-rne fl. .~ ., v 
od N., klere n,eme '. av" " . v b iněn' nesměl pak pre-
jakéhokoliv podkladu.,. zave:Ylka-m,; rpadY'ouze-n°ro vurážku na cti -spáJcha~ 

. . . . t upenl N za ovane -QiV - t' ' . .' vZl,ll pravnI zas o' ·'....0 N s j-eho zájmy vktstn.iml', JSou 
nou oněmi ~Op[sy, :p~o .kO'ltSlb'~:~~;~hn~d a bez výhrad situaci, a ob-
správné kdyzteo!bvtneny neo' J . ' ,. 
viněný {lm ve skutečnostl :nic podstatneho nevytyka. v __ 

. . d"1- kám,á rada skutElk obviněného ja:ko prec~n 
Pra"em pwto po'sou I ~ " v dV 'I'm byla zlehčena i čest a 
v' . osti 'povollaJm a poneva z J ,. .. 

pomsem povmn" I • • d ' , 'ev nezůstalo u'tajeno jen na pn-
v<>žnost stavu,sMed~,la v Jeho Je. ~~m,) p\eči.n zlehčení ,cti a vážnosti 
S'1U!šnílky adivokátskeho stavu, 1 ' .amy . 
stavu. 

čis. 341 dis. 

, v __ orušen!. vlllnosti povolím! a zlehčeni cti a vážnosti 
Károy precm P . ll? 'klientem postoupiti jeho útratovou 

stavu, dal-li si a?-v:?k~t Je~m svy~ . .. nlohl zúčtovati s pohle
pohledávku prolt Jmenlu svel1}". ~l~entu, aby Jl dvokáta ve sporu, který 
dávkOU tohot~ klienta na vyd3n1 ~f_~~:~~~t~váni bez jeho souhlasu. 
. pro tohoto khenta vedl, a prove· 1 . 

(Rozh. ze dne 13. lilstopa:du 1937, Ds II 21/37.) 

. v š š í s o u d ja'NO' soud odvolací v ká;uých věce,ch a,dvo:~átú 
a k~n~Idiů advo~ade zaJmitl ~d~ol"n.í oo~~::.e~~:n:~v~~~:;mz k~~~~~ 
kárné rady ad':.ok~tm komor~, pm\?y~ a zlehč[ní cti a: vážnosti stavu. 
přečinem ipoTUsem povrnnostl povo anI 

Zd-úvodů, 

, . I' I' 'ed1Pok~ad ká,nného 
Pokud jde o výwk o v.uně, na!l1l~ta odvo ,ate,' z:ži~ nikd Živnosten. 

nálezu, že se dopu1stl! 1'll'~IS~rece, l~ nespra:
y

, dhliedávku ~-a .neO'zná
skému spořitelni.mu a. uV'ern.lmu'kdTUdzs,t~UtvVa v· JPe'h'o kanceláři náchodou 

• • v, ~ e úředll111 ,lfUZS! 
lml, a Je mozno-, ze s, d' v dOl Avšak í kdyby skutečně tomu tak 
o existenci této pohl-edavky o\l'e e'. . v . 
bylo, je napadený výrok o vině o,podstatn.en. 

40 
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Padle § 9, odst. I adv. ř je taC d o I •. 
advak~ta ~a'chováva,ti věnnast :Pří, ved~zní lu.eZ1tOl:.pavin~oSií pavolání 
ad~aloatovl, aby se zdržova,1 každéhO' 'k vekcl. PTlk"z vernO'sti wkládá' 
pasknznvány zájm 'eh k' za ro u, kterým by mahl b" 
dnstál, když si dar Jd '~m~,~~~~a'D~~~a ~~v~nností abviněný vš~ :e~ 
pmh H. čas:tkau 805 Kč alb ., UplÍl Jeho lltmtavall pah],edilvk 
805 Kč ", ,y JI mohl s pahled' k u 

, zuctavab, a bez sauMa,su H-ava t ", aV1 '?U H. na vydáni 
nebal. takto připravi'l svého klienta H oto, z:"čtova,ni také provedl 
~Q,?ne o jeho právo vo,lně na,kládati 's vrpt,:spech ji,ného kHenta své~ 
s"azenou, as ' iQU prO' něj u obvintěnéha 

• ť.rávlem ledy shleda,la kárná r"da, . " . 
prec.ln poškazeni ,palvinností pOv{l'láni ~ t?n:ta ,'Jednan; abvmé,néha kárný 
H.! Jed~~k zúčastnění funkcianáři drutsJ;zla s,: o ~eo; davěděli jednak 
CŤJ a vaznosti stavu. a, tez ka11l1y přečín zlehčeni 

Odvalaci vy' v d ...• 
, o y, Jlmlz Ise advolatel sn" d, .. 

s'ceslÍ!, poněvadž se ,netýkají jádra věci. 3:Z1 'ovodlÍJ apa,k, jsall na 

• Jelikaž pmvinění obviněného zál'ťŽi' hl< " 
v,:r,nasti ke svému klientu H. o, ,.' avne v t0o;,. že si dal, neclba'e 
,d~V1ku ve stejné výši za účele'm ~ú~:uz~t~a posto'llpntl útratavau pahlL 
d~sled~k, tohoto závadného pa'stupuov~n{., abProvede~í zúčtavání je jen 
ZWOlo",a,ll1i sama' o sabě se p .... ] ,e re a"e ablraÍ1 a'Íá2ikou zda 
dbč. zák. ,č,lllil nÍtC. HCllO ustanavením § 19 adv. ř. " §' 1440 

ParušH-li obviněný, jak do vazeno ' , 
,;ost za,chÚ'váva,ti věrnost ke s'vému '~I,~vYtm ~avadnÝI~ jednáním povi'll
ÍJmto jednáním žádnou hmo,tnou' s'k' den u ',:"esejde na tom, že B, 
tam,' b" O> II neutrpel' n' 'I·" , ze o,. vme.n Ý H-Ů'vi zúčtovanou '" '~ ,'eza eZI rovn.ěž na 
po adsuzujícím k"mém na' lezu s'_'tC~st~u 8

d
05 Kc pazději, a to teprve 

, . " Mti eul1e vy lal. 
, :,amluka ohvinéného, ž,e by bylo dGsaže " , 

dru:oslvo bylo dalio pOh'l'eda' "k H ?a steJ,neho vysledklu kdyby 
k"'" . ' ,,' "u. -OVll' praÍl něm b' . .. , ' 
~,,,m, Je bez významu když se d " t u za 1tvltJ Jmym advo .. 

T, " ' ..,' ruzs VG pro tento postup nerazhodlo. 
vrzem abvllneneho že H se zú't ' ' , , ..• 

zastupování ·protl· J n"ebat' 'v'd"1 c. OVaJllII~"Jl'Z počítal, když mu svěřit d " .,: ,!. e e" ze ObVil v ,. ,,~ 

.mzstva, nemá ve s'pi'Sech žádnéh~ , odkl 'dneny Je .stal'Ym zilslupcem 
zov,,] na obviněného pro toto 'čt P, , a ll'. Sku,teona'st, že si, H. stě
čuje apaku, "Zll a'vam u advokMní k.omory, nasvěd_ 

Namiltá.],j konečně obviněn' že bl' " 
postupu, jest mu. odvětl'tl', 'e y'k dY p;,esvetdce:n o správnosti svého 

. ,,z Jal o a vOlkat mllsl ... , d . 
poznatI pOvllišení vé:mosti ke Sve"mu kl' t I I' pn ra, ,ne ,pOz,ornosti 

, 'h' " "en u' H Ne 'd '1 I' raz sve o Jednání,stalo Se tak' t' '. . : U'Ve 'Oml - ,1 sl snad 
voslí, již bylo, třeba a 'ež h la Jen • I'~" ze neuvazoval] o věci s pečli-
přečinu jak porušení, p~vinn~sti ;::~I~nfeta~kutkoVé.p'~ds,tatě kár,ného 
sta,vu, istačí, ,poU!h" 'lled'bala.s't ( h d ", I zlehcenl cÍl a vážnasti 

',' ') . COz o nut! Sb .. 
a jma . Odvolání, z výrolm a vině J',e ted' . ,n. S. :IIS. 95, 100 dis. 

y neoduvodneno. 
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čís. 342 dis. 

, Advokát smí provozovati advokacii jen na jediném místě svého pů
sobiště. Je nepřípustno, aby si zřídil kanceláře Iiliální či expositnry 
(vyjímajíc povolené »úřední dny« mimo sídlo svého působiště). 

Je porušením povinností pavolání, dovolil-li advokát, aby jeho kon
cipient pracoval po delší dobu v místnosti vzdálené od jeho kanceláře 
(v jiném domě umístěné) a aby ji označil jménem jeho i svýlttl. 

Nakolik v tom 11;e spatřovati i paškození cti a vážnosti stavu • 

(Rozlt. ze dne 15, Hsto,padu. 1937, Ds I 1,3/37.) 

N ,e j v y Š š í s o II a jaka soud odvo,laci v kárných věcech advokil\Il 
a kandidátu advaka,cie uznal pa ústním neveřejném Hčení o odvolání 
návlladníhn komory z kánné-ho nálezu i.ká1líné rady advolkátní k,Q1mory, 
pO'kuld jím byl Dr. A., advo'kátní kondpi,ent v K., částečně a Dr, B., 
advokát v K., úplně zpwštěn kárných přečinů pomšení pavinnosti pa
valání a zlehčení, cti a vážnOtsli stavu, mima jiné tM<to právem: 

. Vyhovu1:e se odvolání, pakud napadá osvabozující kárný nález 
ohledně adlViQkátaDr. B., kárný nález. se v této části změňuje a obvi,něný 
Dr. B. urlllá'Vá se vinným kánným přečilnem parušení' pavinnos,ti pova
lání a poškazení cti a vážnosti stavu, jehož se, dopustil tím, že dovolil, 
aby koncipient u něho zapsaný pracoval delší d.obu v místnosti vzdá
lené od j cha kanceláře a v jiném domě, při čemž byla tatO' místnost 
oma,ocna jak jménem Dr. A., tak ,jménem Dr. B. 

Z dův.odů: 

Odůvadněné jest advalání návladního komory, p'O'ku'd napadá zpra
štěni obviněného adv.okáta Dr. B., obvinéní, z káméha, přečinu, že da
volil, aby k'ancipient u něho zapsaný pracaval delší dabu v mi,s,tna,sti 
vzdálené od jeho kanceláře a v jiném domě a aby lentO' kondpient 
označil zmíněnou mí'stnost vl'aslnim jménem i jménem Dr. B. Předpisy 
a,dvokátníba řádll (§§ 5, 7 a 21), jedinajid o mí,stě půs.obnosti "d'Vokáta, 
mají s,jce na mysE 'i1en pu,sob.ště v širším slova smyslu, t. j. abec, kde 
se advO'kát u'sadi, a nikoli mí's,únc,sti kancelářské. Tr""lá zvyklost při 
výkonu advokade v tomto směru a judikatura na tam spočívající (srov. 
Lahsing: Anwaltsrecht 1925, str. 293 a násl.) dovolují však advokátu
vyjma výborem kamory povo,l'ené pravidelné práV'ni porady, »úřední 
roky« mimo sídlo jehO' působiště - provazovati, advokacii jen na je. 
diném mistě jehO' pů&obiště, a ne'sMedávatjÍl za přípustné kanceláře IHiáini 
či expo'situry, v nkhž by úřadaval "dvakátuv koncipient. Opačné sta
navisko by zřejmě .odporO'valo ustanovením a intecím advokMniho řádu. 
Vždyť z pHsIQJ'šných předpisů novely adv. řádu (§§ 5 a 6, odst. 2 zá
kon,a' č: 40/19,22 Sb. z. a n.) a adv. řádu samatného (§§ 15 a 30) plyne 
a zdůrazňuje ta na Jiném mistě i kárná "a,da, že jde () připravnou praxi. 

40· 
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JIZ mwsj, koncipient konati za řádného dozoru a za pamčné kontroly 
svého zaměstn'avatde. Temetiaký a praktický výcvik v oboru advo_ . 
kacie, kterýžto v}-·cvik jest účelem a cílem zmí,něné přípr,,,vné slu'žby 
(viz mzh. čis. 120 dis. Sb. n. s.), nebyl by zaručen konáním konci
pient~ké praxe v s"mo'Sta,tných místnostech, nddělen'ých od pŮ'sobiště 
advokáta-šéfa. 

Neodpovídá spisům, tvrdí-ll napaJdený nález, že "vedený stav trval 
jen krátký čaJs; vysvítá z ni,oh' naopak, že trval ,několik týdnů, Při tom 
je ,nerozhodno, kxly nájemní, smlouva byla uzavřen.a a l<dy kondpientská 
legitimace Dr. A. byla úČaJstníkům doručena. Záleží jen na "l<utečném 
stavu a v tc>mto směru pl'yne ze ,spisů, že Dr. A. dne 8. října 1934 do 
advokMni kaJnceMře Dr. B, vst'ollJpil a od 9. ří~na 1934 jako jeho, konci_ 
pient byl zapsán v SelJllaJmu. Nutno ,proto míti za to, že od této doby 
dia konce měsíce řijna byl v nově najaté místností' činným pro' kancelář 
Dr. B-a, zejména kdyžtell'tosám, jmenovitě i .při odvolacím líčení při
pu'sti!, že se do domu »0.« .přestěhoval teprve počátkem j,ilstopadu,. Ná
sledkem (o'ho jsou prŮ'vodní návrhy, čilněné již v podání ze dne 6. dubna 
1936 a opakované při odvo,l'acím H'čení, bezpředmětné. Že konečně nešlo 
o provi,sorium zcela nepatmého trváni, prok,,~U!j'e i doznání obviněného 
Dr. A, že oina61 dotčenou mí!Stnost s,vým jménem (t"bulkou), že tedy 
pokládal za nutné, tímto způsobem O'známiti třetím ósobám, že má SVOlU 
kancelář v domě »0,.«. 

Trpěním tohoto stavu provi:nil se obviněný Dr, B. pmti povi,nnostem 
svého povolání, jak vysvítá z toho, co o podstatě a účelu kondp;entské 
pralxe "předu uvedeno. 

Byla-li však tato' »fi'l>i{dní ka.n'celář«, v nl,ž působH koncipient, zřÍ'~ena 
v témže po'schodí"l<de je kaJncelář aJdvokáta Dr. N., u něhož hyl onen 
koncipient (Dr. A.) zaměstnán bezpro!Středně před tím, než přes,tol1'pil 
k ohvilnénému Dr. B., a přiJhIIÍlžÍ>-}ii se k t-OITIU, že se Dr. N. a- Ikondpi'e'11t 
Dr. A. newzešIri v dobrém a že Dr. A. dokO'nce odloudi,1 svému býva
lémU! zaměs'lnaJvateli Dr. N. klienty, je nasnadě, že postup obvfněrtého 
Dr. B. mohli býti veřejností vykládán ta'k, jako hy mu. b)'lo šlo O· to, 
aby byla udržo'lána konti:nuHa mezi. vystO'upenim Dr. A. z kanceláře 
Dr. N. a 1íeho' na'stoupením II obviněného, Dr. B. Trpěnimsi.tuaee, která 
umožňuje takové předpokllady u nepřílslušnílků "clvokMníhostavu, zl'ehčil 
obvině:ný Dr. B. i čest a vážnosts,ta'lu. 

Bylo protO' v tomto směm vyhověti od'l"olání návladního komory ze, 
zpro'šVujídho výroku kárného nálleZU a obviněného Dr. B. u'znatí pro 
uvedený skutek vinným t kámého přečinu pmuše'ní povinnosti povolání 
.jakož i porušení, cti a vážnosti stavu. 

čis. 343 dis. 

Neodpovídá podstatě a účelu koncipientské praxe jakožto služby 
přípravné a výchovné,' v níž se má koncipient prakticky i teoreticky 
seznámiti se všemi od'lětvimi advokátního povolání, pokud je to v rámci 
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,. ",.. -I' advokát za koncipienta staršího 
advokátní .kancelare mo~e. pr~jme 1 , tn' ho výlučně daňovOU agenc 
finanČl1ílio úředníka v: vy~luzbě a.~~~ : ostatní agendou kanceláře. 

b tak mu úplne znamOU, a nt o I . , . ,~ 
dou, ez. . . Ire říznivé čest· a vaz· 

. Nakolik je~~v~ jedn~lnk'" sChOpn?e:poyv~:d~ n/ osob, ~enáležejícich 
nosf stavu stllZUjlCldomne . Y a pr . . 
k advokátnímu stavu. 

. (Rozh. ze dne 15. hstopadu 1937, Os 156/37,) 
.:',! 

" , " " 'oud odvok,ci v kárných věcech advokátu' 
N e J v y ss I S o u, d jako ~ .. Íí<žn-osti návladh'ího komory do usne

a kaJndidátií advokaoe, vJ;hovel s 'ímž tato vysl'D'vil:a, že není příóny: 
sení kárné rady advokatm komor~, J N změnil napadené u<snesem 

',', 't'h' í Dr A "dvokata v "a 'N' . ke karnemu s I: an .., " t'h 'ní Dr A aJdvokata v ., pro 
I v • důvod ke karnemu s 11 a, . 0' 't'l ť 

v ten smys, ze Je " " ť tavu jeho,ž se prý dapus I, . lm, 
kárný přečin zllehčem ,ct~ q ;az:,?;s I ,~a[1C~Ifá,ře jako koncipien,ty přijal 
že od rOlku 1932 do sve " 'va a n~ endou zaměstnáva!. ,starší' Hnančm 
a výlu.čně daňovou ~ popl~t~OV?IUk IgguO'm n.el'oyállní, soutěž, a mohl ve 

'k . službe člmz clmo e , "vá úřeďlm y ve vy " ", , , 'de O' konópienta na oko a ze vyuzl . 
veřejnosti vzbuditi d?mn~~I, ze 1 ~, .1' mi :kol,egy, 
jeho styků s hnanónml urady a, yva Y 

O Ů vody: 

• o _ 'D A advokátu vN., z.a vinu, že za-
podle kárnýlch SpISU klrade s;e kL j',,, 'ako koncipienta bývalého 

městnáv"ll od roku 1 .. (l32. ve sv'e a~~e čarl I, J t'}'1 'k vyřizování, daňOvých DM'" I '- j"eho p'OIKJflO' II 'e s cll , 
fin,,,nčniho radu :.' ; pres.. . 9~6 v 'ednával o dal'ším vedení, teto 
věd že p" jeho UlmrtI v roce 1. " y]b í s' ráv 'IN" že po ne-, 
"ael~dy S Dr. O., fin.án,oním. ,koml~!,:rletmU.o·er'ange,nPd'o,uY dva<ap'adesátHletého 
.~b , d~' T, T povefll, O' 1\; , "v • 

úspěchu toholta vYJe .nava~1 [ého za tímto účel>em phjal rovlnez pko 
finančního radu v,, v. p,,~!e to za měsíKíní plail 4,000 Kč. Hledlc 
koncipilenta do sve kan,cel'~re, a .' raJd který by musil teprve 
k vyššímu věku jmenov~n""ho f~na~~~lhs~ pa/ ~,dvoká:tní 1JkoUišce, bylo 
zílskati právnický, d~kt?rat a~o rOk~ncipientskou praxi na oko, pokud 
vys,loveno podezrem, ~e ;u ], e O' '-

, ľ,če O' Ikrytí advoka,tn' praxe. " " 
se Y '. ' řÍ' svém stáří' 62 roků potrehu] ekonel-

Dr. A. poukaZUje k tomu, ze P . d' 'ovy' ch věcech" O samO'statnou 
'b h mohl za,stupov"l! v an 'd ." 

Píenta ktery Y' 'O' I' '. " 't"k' kancelář", podl'e u a]11 , .. t jeho neast na vy ez u k 
činnost konclpl:e~ " a .0, k f nepřichází: v úvahu, Dr. A, pOH a
Dr. A, nejd'e, takze pry pomer, ry I , kl' ,n,tely která by se prý ,jinak 

" I "tnI pomery sve Je , V" .. ' 

zuje zároven na zva"s " . . dO. d proč stáří ho nutí k pn]e<l 
mo'hla obrátiti na danove poradny, uvO Y, ',~' 

1 'v, daňovoU agendu, neUValll. 
koncipi'enta prave pro· . , k k." stíhání Dr A. z těchto 

hl d · 'důvodu e· amemu' ., . , . .' 
Kátná rada nes'e "va. . . b byl koncipi,ent z"měslnava,n 

, ' '1 k protI tomu a Y k' " úvah: Nen.í prry naml.e "I k 's: ,eciaHsování mlJ1oll'ýdl advol ,atu) 
určitě omezenou agendo'u. Hledlc e P 
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ndze ~ez.tak zaručiti. vše,s:r~~né ,vzděláni ko~cipienta ve všech oborech 
advo.katmho povolan~. feZl.ste prlpravme sluzby I,eží prý v tom, aby Se 
~on:cl'Plent svou pracl seznamlI s metoelami advokátní age'ndy. Není _ . 
rečl o ne~.alé soutěž~: přijme-Ii advokát koncipienta, který jest obez~Z 
~en s UI"CItOU matem, a vychá!zí-li takto vstříc zájmu klientU, aby určité 
v:ecl . bll! ~pracovány odborní'kem; Závadný hy byl vylíčený post~p 
advokatu~ J.~n tehdy, kdyby takovy kanc'ple-nt provozovaJ svoU' činnost 
na vlastlll ucet, nebo 'kdyby nepracoval pod dOzorem advokátOVým 
neb,o, kdyby advokM ;pod záminkou· zaměstmámí ·koncipienta vyviQ]ul ne~ 
patnc:nou propa~a~du-.. Po.něv"'dž z těchto předp,Madů není žáelný opod
statnen, neshl·eelavaka·rnarada v postupu Dr. A. nic závadného. 

Odůvodnění to neobstojí, jak stíol:nos,t návladQ],í!ho komory práV'em 
dovo.zuje. 

. POdl'e § 1, odst. 2, písm. e) zákona č. 40/1922 Sb. z. a n. je pro 
zapl's d'O· ~ezn~mu ad'vokátů přeelpoldadem m. j., že žadatel byl prakc 
hoky zamestnan v práV'ni, službě po dobu v § 5 cit. zák. ustamovenou. 
Podle § 5 toho·to zá·kona v·e zněn& záJkona č. 144/1936 Sb. z. a n. je 
pro tuto: právmí sl~žbu předepsá,no 6 let, z nichž připadá nejméně 5 I'et 
ml! praxI u aďvokáta. Právn.í praxe u řádného soudu, u stWDuího zasDupi_ 
tel.stvi, u veřejného notáře, lU úřadu správního ,nebo finančního ať se 
koná P!O vtc~ik nebo :pro 'j'iný účel, se započítá jen do jednoh~. roku. 
Tato: pr~s~a uprava phpra\"né služby nastáv,"jídho ad.vokáta pouka,zuj.e 
Ja:sne k jepmu, účelu, z~ležejídmu v patři-čném praktickém a teoretickém 
vycvl!ku, jehoz uvedene povol,,c,ní Ill.ezbytně vyžadUlje (viz ro2Jh. Č. 120 
dus. Sb. n. s.); Z li'vedenét\pravy vysvftá též, že největší váhu klade 
tu zakon na vycvl;~ v advokáJtní kam'celáři. To plyne i z toho, že podle 
§ 5, odst. 4 CIt. zak. může býti ke zko"Uišoe advokátní připuštěn joen ta
kový ka,n:didát, který byl po tři roky prakHoky zaměs-Dnán vprá\Oní s'lužbě 
u advokata. Zajisté hy účel této příopra"né služby kan.didáta advokade 
li' advokáta byl ;pojímán pří:]liš úzce, kdyby šlo hlavně jen o to aby si 
kaJlld~dát ~dv?kade o'svojH metodu advokátní práce, jak myln';; před
pokla~'a kam a rada. Tomu odporu1,e zejména předpis nařízení, č. 264/ 
1~~~ r. .2. o a'~vokát~í zko~šce, .naj;mě § 13, z něh'Ož vyplývá, že kan
dlodat .adv.okacle musl vykazah I dukladnou znalo'st veŠ!kerýchodvětví 
C':VIJiDlho I' trestního z,c,konodár,ství jmkož i' zaří~ení, jednacího ř.ádu a 
behu jednání u soudnich úřmdŮ. 

. ~yťi he připu·sti!i.' že m,eze tohoto výcV'iku, aspoň pokud jde o prak
Í1cky ~yc.vlk, jS'OlU)lfIrOZene eI~ny dmhem a roz·sahem agendy té které 
~dvokatnI ka:n-celare, plyne prece z toho, co předes,]Iá,no, s naprostou 
jlst?tou, !;e neo?pové~.á účel:u a ,?ods,t~tě kon~ipj'e.n(.ské praxe, )a;kožto 
sluzby. pnpravne a vychovne, pflJme-1r adrvokatelo' své kance]'aře jako 
koncl:plootas.ta,ršiho fina",čního úředníka ve výslužbě a zaměstnává-li 
ho výlučně právě elaňo'vou agendou, beztak mu úplně známou a nikoliv 
ostatní agendou kancelMe. 
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Ve vlil!stnich údajích Dr. A. lze sku,tečně shledati náznaky v tom 
směru ze mu nešlo O' přijetí koncipienta ve smyslu hořejších vývodů, 

, , k' nýbrž o soustavné zil!městnáváJn.í odbo;ník~ ~a~lTo.s~a.tne vy onav.il!nou 
daňov'ou " ;popkttko,vou agendou za hm ]edrlnym učel",:" aby s~ za
choval svou zv~áštní klientel-Ul z kruh,ů průmyslu a aby Sl til!kto Z1'skal, 
pokud se týče udržel převahu v soutěži s aď~o~áty kolegy. T?mu ~a
svědčUljií též jednil!k vysoký pI'a.t (4.000 Kč meslč,ue), Jednak v·ek P-uv, 
který nedá předpokl,áda;ti, že tu' šlo skubečn.ě O' přípravu pro advokátní 
povo,láJní.. 

Soutěžmí převaha, kterou hy si advokát získáním taJkové osíly zjed
náva]" byl,a hy tím povážhvější, ježto dotčené kruhykHentil mohou -: 
tře.bas mylně - a·spoň p'ředpoklád"ti, že fi,naJnĎní úředník, zaměs,tnanJ: 
v advokátní kanoelMi, zabez'P'eču~'e úspěch fi:naonční "bci nej en svýmI 
znalo,slmi a zkušenostmi - ,nabytými V'e st<blni službě a využív·anýml 
nyní Ve pros;pě·oh soukromých záojemců -, nýbrž i svými styky oS úřady 
a úře-dniky z předešlé dohy. 

Přivodí-li advokát ;přÍ'jetím fina;nčního úře,elníka - nominelně jako 
konci'P'ienta, aČlko·l'iv o přípr.avnou 'službu v intencíoh zákona vÍibec ne
jele - takový stav, bylo. by v tom spaJtřovati joednmk neloyálnf. soutě~ 
proti ko·legÍim, kteří nejsou s to neb ochotni z~jistiti s~ !,ovn.ěž po?obne 
pomocníky, jeelnak mohlo by. to ve veře]'~osh v~bwdd, d:ojem: ze ]I~e 
o koncipienta na oko, o kryti samostatn-e praxe nebo pn nejmenslllll 
o vy,už,vllní osobního vId·vu koncipienta oU finanční.ch úřwelů. LZie-1i takto 
přúpustiti možnost, že stav Dr. A-em při,voděný vyvolalo jeho kanoe
láři Ul nepřís,I'U·šníků adv'okátního stavu tak,ové nepří'Z~i:vé d~~lIm.ěon:ky .a 
;předpukllady, z nichž veřejno'st by rpalk mohla vyvodIlI nepnznlve za
věry -o celém advokátním stavu vůbec, je opodstatněno důvodné pod.e
zření, že s,e a'divokát Dr. A. dop'Uls,ti! kárného přednUl zlehčení- cti a vftž
nos,ti s1avili'. Bylo proto stíŽQ]O'sti vyhověti a napadené wsnesení změniti, 
jak se sta;lo. 

čís. 344 dis. 

Je por.ušenim povínnostl povolání, wedl-liad\'Okát svého kli~~ 
v nebezpečí trestního stíhání pro útisk tlm, že na jeho přika.z, nepouctv 
ho o tomto nebezpečí a neodmítnuv po případě příkaz provésti, napsal 
někomu dopis, v němž mu vyhrožoval újmou na cti, neupustl-Ii od no
vínářské činnosti, klientovi nepřijemné. 

(Rozh. ze dne 15. Iislopa:du 1937, Ds II 22/37.\ 

N e j v y Š š í s o u d ja'ko soud oodv?kvc[ v ~áJ;ný'ch věoe;:h advo.kátů 
a kandidátů advokaCie zil!mm odV'olan1 obvmeneho advoka!a z naIezu 
kárné rady advokáJtní komorJ:' jímž by! obviné,ný .u'zll:án vi~?ým kárným 
přeónem porušení povinnosÍl povola;m a zIehcem cÍl a; vaznosÍl stavu. 
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o á V O rj. y: 

. Obviněný uvádi ve ,svém odvoláni že ' .. .' 
Jeho rozsahu, provádí, jle však' d ?apadá karny nal.ez v celém 
"při~nati di'wod-nos!. Jen co o vyraku o vi,ně. Odvoláni nelee 

I když se přihliží k nezá'vadné části do i ' . " ~ 935 a k. osohnímu poměru obviněného, psu ze dne 27, hstopadu 
usudku karné rady že pozastaven' k Dr. M., nutno při'svědčiti . 
po>briížlou, a to úJ',~u na ct' a"stať dopISU obsahuje n<;pří'P'll"stnou . 

"' k' ,". " I pro pnpaJd Jestliže DM' narS e cmnosÍI neupustí V svH' t _.J,,' r.. od 'sve 'no'Vi-
ného v od'Vo.J<áillí že chtÚ X . a o 'n,e]J.epe z vlastnkh úd:ajií obvin' C 

mi!i Dr. M., že { české úvěr~r='e~'k~~/?~ml,~,vě s ředi,telem. N. ozn~
~,,"e reservy, tiske~ krmsovati chovální' n~r.r~stv°d?'kUd'~, ~y'stUIPUjí~ Ze 
pohnutkamI Jeho boo , j'" ,a u l.adneJ1 Se obllrati 
ohody s losy. Je pro I hrmam provozujícím splátkové ob-

Podl'e § '9 adv. řádu je adl ' k 't . ... . . clo!",itě a uvarovati se všech v~OI:IřP~'v!nen h';JI!! práva své st'Tany svě
svedo-mim a se zákon,em Tét p . edku,.lot,ere neJ'sou, v 'souladll s jeho 
s~ snažil Dr. M. pohrůžkou ,~,!~'V?~~'Ú:stJ vsak ob~i'ně.ný nedostM, když 
v~m obchodlní~iím v tilslou přimět~J~e~~~~hnutek !eh~ baj;, prot.i l'OS'O
člnnos,tl ulPustll neboť v'"d I. t kt ' u, ,aby od sve dal,sl nO''Vlnářs',é 
, d't I ' J a' a o svou stran k d ' :e I e ,e N.'V ne'be7Jpeči tre,stního ['II.' , " u',PC! u se týče její,ho 
I trestn.í řízení, pro tento 'přest'ul Sk' I' ,amh ,. pn? prestupek úti,s'lw, byť 
n evad

' , d "pel za "aJ,en e hyllo t 
I' "1, ze I opis sepsal z řÍlkazUl ,v , .'.' ' , ! .zas aveno. Tomu 

nosti, aby ředitele N na n~ 'k ' redltele N. Nwopak bylo jeho po,vin
~pozornH a po příp'a'de' J'e' hza onnodM ~ nebezpeon'Ost t"kového zákroku· 

. "o proveem odm'tl N ' . 
posu nemění níc, že obvilfllělil'Ý dlal DM'" d" a zavaclné povaze do-

Tv,r7Jenf obvině:ného' "I', r. . z"anou sahsťakd. 
.. t' " ze n"me" umysliu Dr M cl' h clnno'S 1 pohrůžkou odvrátit" " ' ' . . oJel 'o novinářské 
a se '" I, Je v wzpom s obsahem a I d . zmmenymi vla,stními úd,,'i ob ., , ' smys.em' 'Opisu 
SI obviněný závadn,y' ráz sve'h'oJ J'ecln".m~nehol' v odvo-I'ání-. NeuvědomH-lí 
žO ai ě ' " am s-lao se tak' t' v ' o' v cí s pečlivostí, k níil "ako- a:dwok:" ',J"n 11m, že neuv'a-
stralny byl: povinen a jež bIJ ,. at pn zastoupeni zájmů s1.'é 
přečinu s,tačí pouihánedbal~sat '(,,!,oz9

n
5
a

. JKOOe s~tko,:,é podstatě kámého 
P , ,Cl'S. dl'S a J Sb ) 

ravem podřadilla tudíž ká ' 'd" '.' . n. s .. 
podstatu :kámého p,r',ec'l'nu' P' rnša ;a, ,a' čI'n olbvměné,ho- pod 'Skutkovou 

, 'H I orUI 'en] pov·if1 ť 
zarvadné j'ednání veš1'O' trestním ří,zen" IJ I~:O~', 1 P?'~oléWIi .a, ježto Ij1eho 
vou podstatu kárného přečinu zllehd:, v ~lrsl v~:eJno-~t, I pod s'kulko
ods!. 2 a-dlv. ř.). OdV1o,lá ' bl, ' nt. c I a valznosŤ1' stavu (§ 10 

nI yo proto Jako neodŮlvodně,né zamítnouti: 

čis. 345 dis. 

Slovo »zločin« v § 98 adv • ~dania advokátskeho poriactiJ°r• I podl a terminologie uživanej v dobe 
melen zločiny ale aj prečin znamenalo - a znamená aj dnes -
z r. 1878.' Y v smysle neskoršieho trestného zákona 

(Roz.h. za dňa 27. no'vembra 1937, Os III 27/37.) 

\ 
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Disciphnárny súd prvej. stolice uznal vinnými v disdpHnárnom prec 
vine,ní ppd!'a .§ 68, písm b), resp. § 108 adv. por.: Dr. A., advokáta 
vN., 'P

reto
, že dal zapí,sať do somamu advokátskych osnovníikov ako 

svojho koncipienta Dra B., a.č'koJ'vek tento v skuto-čnosti osnúVIllí,cku 
pr;rx nekonali, Dr. B. preto, že sa dal- zapí,sať do sowamu advokátskych 
osno,"n&kov, hod bol nepretržite: zam.estnaný ako prokurista súkromnej 
firmy a O'Slno'vnícku prax v.obec nekona:I.. V rozsudku disdpHnitrny Súd 
tiež vysloyil;, že po prairoplatnosti rozhodnuti-a postúpíspi'sy štátnemu 
zastLlpite!'s-tvU' derom event. zair,edenía . trestného' pokračovania pro-ti 

abvineným pre delikt podl'a § 400 tr. zák. 
N a j v y Š š í s ú d ako 'súd disciplinárny pre veci advokátov od

volalOíe Dr. B. odmi-e!nl, odvOlan,Íe Dr~ A. zamieto.\. 

O.ovpdy: 
~.~r~ .~ ;.). , . 

Odvol,ani,e Dr. B. je opozdené. Tento obvinený bol pálomný pri 
poj-edniwaní konanom d.ňa 20. aprHa 1937 a mal preto pod!'a § 95 
adv. z. ,poda-ť odvo,l'a:nie do 15 dní od vyhlásenia rozsudku', t. j. do dňa 
5. mája 1937. Podal ho však teprv dna ll. m,,}a 1937, tedy opozdene. 

OdvoIanie Dr. A. nie je opod'statnené,llebo nijak vo ve-ci nevyvJátHo 
spráVllle d,ovod.y rozsudku discipHnárneho súdu, na ktúré sa p'OUlkazuje 
s dod"atkom" že prHeži~Qistné 'Výkony advo-ká:tskeho lwncipienta a event. 
jednotl'ivé oclmeny" za ne nemož'll' prílsť ,do úvahy pri sklÍmaní toho, či 
advokátsky kon<CÍlPient 'konaI, riadn.u prax u advokáta podl'a pr."dpisu 
§ 5 nov. k adv. zák. Prečo' je zvlášť tá okollnosf,že j-e koncipi,ent pla
tený ústavom aleho úradom, pre ktorý ,pJCJcuje a~ advokát, na ujmu cti 
a vážnosti advokátskehostavu, bolood6vod.nené v rozhodnutÍ' najvyš
ši'eho s!Údu: lIverejnenom vo Sh. n. s. ,č. 293 :dis., na ktoré sa odvol'atel' 

pouka~U'j'e. 
OrU'h di,s,ciplinilmeh'O' trestu aj j.eho výška odpo'vedaljú vine obvine-

n€ho. Ani nari'adeni,eo postú:pení spi,S"ov štMnemu, za'Stupi,tel"stvu ne
udpmui

e 
zákonu;stačíl tu' podozrenie, ž·e ide O' t"e,stný čin podYa § 400 

tr. z. a hude .fl!" štMnom zwstupiltel'stve, wby d:ovodnosť tohoto podo-
7Jfenia, ktorú odV'oliací di'S1Cipli'ilil~ny ,úd v obore s,vojej posobnosti b]i,žši,e 
nepreskúma'vá, posúdHo v obore ,svoj-ej prlslu;šnosti. Ani tá oko,IIilIOSf, 
0e § 98 adv. z. použi,j. slova »zl.očin« kdežto v "údenOlm ,prípa,dle išlo 
by len O' prečin, neprekáž:a prello'ženiu spi-sov ,podl'a tohoto §u. POld!'a 
pomenov-a-nila trestných činov, jakého sa uží.va:lo' v dobe vydani" a'c)lI'o
kátskehoz,rkona v roku, 1874, tedy eŠ'Íe' pred v}'daním trestného zákona 
z rOllou 1878, bol'o presne ro,z.-]Ii,šované len medii tresmými, či:nmÍ pa;tria
cimi k působnosti riadnych súdov a medzi policajnými prestupkami; 
pre He prvšie, ako. je to, zre'jmé zvlášte z ustanovenia § 1 II. odďidu 
OočaS"ných súdny,ch pravidi'el judexlouriálnej konferencie z rokU' 1861, 
platného to trestného práva v dobe vyd-ania ad\!. zák, sa užívalo ,po
značenia »biintetlek«, tedy toho, ktorého-sa použilo ajv § 98 adv. zák. 
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a ktoré znamenalo nielen zloči I' . treslného zákona z roku 1878 .~y, t".e aj prebny v smysIe neskc).rš'ieho '.,' 
lací di,sciplinárny súd d'Dvodu . a.b

re 
o v~m ~ tomto bode nespo-znal od-va.. 

št' t " - y U'Cllllene opatrenie o ť 
a nemu za"tupitel'stvu pominul. pos upení spi.sov 

čís. 346 dis. 

tr~edpisy §§, 4, 5 zák. čl. XXVIII:1887 netýkaJ'ú sa . 
vymeraneho disciplinámY'm 'd suspenzle lIko 

disciplinámeho pokračovania. . su Ql11 po prevedení pravidelného 

(Rozh. zo dňa 27. novemhra 1937, Ds III 38/37,) 

D·· . ľ , " i'SCIP. Inarny súd prv'ej stoli,ce uznal advokát 
nyml v dl-sciplinámom previnení kva,lmk . ov D~. A. a Dr. B, vin
adv. por., ktoré spáchali t' vb'" oVMlom ~odla § 68, pílsm. b) 
odsúdreni na zapl'atenie p~~žfrc;~sl. mzsudrkac?,,1 discipHnámeho súdu 
po!kračovcania tieto uložene' I' y . restov a nrukl'adov disdpllinámeho 

'~_ d ,.' .., m povmnosti '."obec ne' I '1' d' . . 
su" o 'sud,1 za to olboch obvine 'h dl' b pm I; I'sclp1'l1Oárny 1874 ' . nyc . po I a' odu 3 § 70 'k VI X 

lna -sulsp-enrlovanie z v'-'k " za , CI, XXIV, siacov. " ,J onavan.l'a advokáde na dobu tliŮ'ch Ime~ 

NaJ' vyšš' 'd . I S U . ako súd discirplirná' . 
tvrdIl rozsudok prvého súd' d tyč b' my. pr-e vecl advokátGv po-
č' tV- u - 10 - ne o vlrneného D . A h 

I:'S oone odrvo}ani,u obvimeného DB' r.., vy Qvel však 
vyroku o tr-este a odsúdH toh t r·

b
:, z,?eml

l 
napadnutý rozsudok va 

p.or. na peňažitú pokubu. a k- Ona? o tkvI.nenberho podil'a bodu 2 § 70 adv, 
b I mle e O' vlrnen.0 h v t 

o v tomto p'fipade neprípustný, uviediO[ c , ze rest sU'spe.nzi.e 

v do vod.och: 

Pokial' sa týka otázky trest t· b . d v '. • podstatná je m\mietka že trest sU' re a. p~e -ovsetkym zdlorazmiť, že bez-

hl
' d' ,- us'penzl,e Je v tomto pr' d ' 

, a- 'lá.C na ustanoveni-e §§ 4 5 'k . .' Ipae nepnrpu'stný 
nklJmi to.hoto zák člá~"'u _ne'boalo uzat- . čl. X.'. XV§I1I z r. 1887. Ustarnov-e~ 

, • uK· -, ,s anoveOle 70 d 
narnych trestoch zmenené Cit .'. . a, .v. por. o di,scipli-
z r. 1887 nety' kaJ'ú sa .sus.p· ď ?,vanke prerlp. I'sy zi;konlného článku XXVIII 

, d . ",nue aro tre,stu vym r 'h ď . . 
su om pO' preved'ení' pravid'elného ďs . r' h oe ane -o TS-Cilpll'Oárnym 
padov suspenzie a'ko med I.t' hl Clp 'I~arne -o. pO'kračo-'."ania, a-Ie prí-

kl' v ' 'z ymrneo nanaden.fa v vo ť h ' v orych este nedošlo k pra .o I t ' ". . urCI' ye pnpardoch 
súdu o vi'ne pocll'a, ad ok ~ t kV hP- -a nemu rozbodnutlu discip.]\;námeh~ 
100'0I1ourzu alebo dania- VV o- pa a' tS e -~ tPOnadllou, "Jebo v pripade uvaknia 

, rO'V1nK vn. 
I~; ' .. .-__ ,'. " ' , Čís. 347 d'i·'S?:: ď0~\isi;z2,i[~ .: 

Advokát nesmí dáti PO'dnět ke bm. ' . v půrce způsO'bem, příčícím se požad ,~emb II posko,,~ní procesního odav u ezelstnoSŤl a poctivosti. ! 
1 
I 
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Voli-li k hájení svéhO' hmotného zájmu okliku místo cesty přímé a 
poctiVé, je jehO' postnp způSO'bilý zlehčiti čest a vážnost stavu. 

(Rovh, z'e dne 13. prosince 1937, Ds I 55/37.) 

N e j v y Š š í s o u d jarko soud odovolaó v ká;rných věcech advokátů 
a kandidátů advokacie vyho-věl stí,žnosti návIaclníiho komory do usne
sení káirné rady advokátn-í komory, jímž tato vyslo-vi-Ia, že není přírčiny 
ka -kárnému jedná;ní proti Dr. A., advokátu v N" a změnil napadené 
usnesení- v tom smys,l-u, že j.e dů'vodo -ke kárnému stírhání Dr. A., advo-

káta v N. 

Důvody' 

Napadené usnesení zjišťuje, že Dr. A., advokát vN., zastu'Poval 
J, v jeho rozepři proti Hospodářskému družstvu v B. pro 2.381 Kč 50 h 
u olkres.niho 'Soudu v B. a že uvedená žalovarnástra-n-a byla rozsudkem 
tohoto soU'dU' ze dne 20, dubina 19135, C 16/35 odsouzena k zarplacení 
čálstky 2.131 ~č 50 h s- pří1S!. J-o-vi. Usnesen-ím okresního soudu v N. 
ze dne 2, května 1935, E 774/35 byl:a· F., soukromníku vB., .povolena 
exell<uce za>bavením a přikázáním U'fedené pohledávky J. k vybrání-. Do
pisemzedme ll. května 1935 u_vědomi I notář H. jakožto právni zástupce 
narhoře uvedeného dlružstva Dr. A., že pohledávka J. je zabavena ve 
prospěch F, Dopisem rovněž z ll. května 1937 sdělH Dr. A. uvedenému 
notáři, že pohledávka, o niž jde, bylla mu J-em drne 25. února 1935 
k čás,tečrné úhradě jeho palmámí pohledávky za J. p-ravoplatné postou
pem. Ačko.]i Dr. A. podle toho, co předes'láno, vědělo zabaveni po
hiJredJávky ve rpro'spěch F., vedl (a tG podle _spisu E 415/35 o'kresního 
soudu v B. drne 19. května 1935) na základě naho-ře zmílnénéh'O roz
sudku C 16/35 exekuci proti HOlspodMskému družstvU' v B. zahavením 
pohledálvky družstva pro-ti pošto'.nní'spoři.tdně v Praze (ve výši 2.710 Kč, 
jak plym-e Zle spisu E 415/35), Učinil tak jménem J., ačkoli tvrd&l, že 
mu byla pohledávka, O' niž jd,e, již drne 25, února 1935 postoupena, 
takže by byl-a pohledávka podle tohoo pHslušela jemu a nikoli J-ovi. 
Ze slpi,su E 415/35 dále vysví,tá, že poštovní srpořitelna provedlla hned 
dme 23. květua 1935 odpis zabavené pohledávky a napadené usnesení 
výslovně zjišťuje, že pohledávka J-ova byla Dr. A. zapla,cena. 

Podl-e spilSů E 774/35 vpředu uvedených bylo však HO'spodářs'kému 
drružs,tvu, ulsnesení okresniho soudu v N. o zabavení a přikázání této 
polhlrediáV1ky ve prospěch F. domčeno ji-ž dne 7. k'."ětna 1935, tedy dříve, 
než hyl právní- zástupce druž,stva (notář H.) zpraven o postupu 'Pohle .. 
dávky J-em Dr. A-ovL Když pak F. žalov-al Hospodářské dr.mžstvo na 
zapIacení pohledá'."ky ve p'fO'spěch F. z"bavené a jemu k vybr<'lni při
kázané, bylo družstvo důsl,edkem toho ro-zsudkem okresního s.oudu v B. 
ze dne 30. června 19.36, C 62/36-8 odsouzeno zaplatiti f, 2.027 Kč 
s příst 
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Ponevadž družstvo muselo ·takto pohledávku, o niž .jde; zaplatiti dva_ 
krát (a tojednoll J-ovi, pokud se .týče Dr. A_ovi. a jedinou F.), učinilo 
u .státního zastupitdství na Dr. A. trestní oznáJmení, a to i ve směru 
kři·vého sv.Mect"í, vydaného prý Dr. :A-em v uvedené rozepři C 62/3~ 
načež bylo proti jmenovanému advokátovi zavedeno předběžné vyhle~ 
dávání pro zločin poctvo·ctu. Trestní, řílzenJ bylo O'všem podle § 90 tr. ř. 
zastaveno, leč spisy bylY' postoupeny kárn·é. radě advokátní komory, 
která napact,eným Ulsnesením vY'slovi,la, že neshledává příčiny ke kár-: 
némlhstíhání Dr. A 

Návladní .komory bere totO' <usnesení v odpo·r jen v tom směru, pokud 
Dr. A. hl.eděl oklikou dosáhnouti' uspokojení. ,své pohledávky, jehož by 
prý přímou cestou nebY'l' dO'sáhl nebo dosáhl jen nastoupením pořadu 
práva; podlle vývodů stížrw'sti nejednoal takto poctivě a čestně, zavinil 
zkrácení poddlu'Žníka (Ho·spodářského družs,tva) a přivodH si trestní 
stíh';mi, jakož i nepříznivou kritiku v rozsudlkucivHního ·soudu (C 62/36). 

Stíž'nosti nelze u,pmi opráVl!lění. 
Dr. A. twdí, že pohlledávka; o niž jde, příslušela ode dne 25; února 

1935 jemu. Dověděl-Ii se pak dopisem notáře H. z·e dne ll. května 1935, 
že pohled"Vlka jeve pmspěch F. zaba'VeM, nezbylo mu ni:c jiného, než 
aby se ijJalkO' postupnílk domáh",1 vY'lulčo·vad žalobou .podle § 3>7 ex. ř. 
domnělénepřípulstno,sti exekuce na' P'ostoupenoll mu poh:ledávku (1'iz 
rozh. ČÍls. 10.3'66, 12.143 Sb.n. s. dv.). Vedleli n"'pmti tomu ·sám, a ·to 
jménem J. na základě mz·sudku C 16/35 exekuci k vydobJ'ÍÍ' clolčené 
pO'hJiedáV'loy proti Hospodářskému dru:žs!:vu, odporoval tento postup 

. O'statné i skutečnosti jim 's "mým tvrzené, že pohlledávka přílsl1ušela 
v dohě této exeku'Ce jemlu samému a nillooH J-ovi. K ta'kovému postupu 
n esmě!a ho sV'áděti ani okolnost, ž.e sám nemH eXe'ku'oního titulu, pokud 
se týče; že nemorhl převod pohlledáJvky, pravophtným ro·z'Sudlkem Fovi. 
přiznané, na svoji os·obli prokázMi'~poŮlsOlbem podle § 9 ex. ř. poě:a
dovaným. 

OkHko'U Dr. A-em zvolenou mohl vzbuditi dojem, že se vyhýbá 
uplatňováni poMedávkY' p0'ř,adem práva z O'bavy, že bude namítnuta ne
platnost .postupuhl'edk k ustanovenú§ 879, odst. 2, 6s. 2 ohč. zák. 

Leč oldikou tou zpŮ!sohH též, že Hospodářské družstvo by.Jo hmotně 
poškozenO', aniž záleží na tom, zd'a loto poškozeni mohlo. býtil opatr
ností dmžls!:va nebo jiných o·sob odvráceno. 

B~ť i je připulstiti, že Dr. A. neměi, pro'Íi dnuě:'S·tvu, jaJkož,to proces
nímu od'půrci povilnnmt hájiti j.erho zá:jmy, nesměl přece zavdati .pO'dnět 
k hmotnému poškozeni odpůrce způ·sohem, jenž s'e pří,čí požadavku 
bezeilstnosti a pO'ctivos'(j. poclle § 10, odst. 2 adv. ř. A tomu je tak, 
zV'ol:H.H si Dr. A. k hájenÍ' svého hmotného zájmu okHku, mílsto cesty 
přímé a. poctivé. 

Nel,ze tedy přilsvédči1i odů'vodnéni napaclenéhoUlsnesení, j:ako by byl 
Dr. A. býva,l na záJkladě postupu pohledávky s hle,dilslka;> kárného opráv
něn vésti exeku'CÍ jménem postupitele. Oprávněn byl toliko ok zákroku 
po rozumu § 37 ex. ř. 

\ 
1 
I 

_ ČÍ's. 347 dls. - 637 

. . ' ětí ne'en že bylo pr.oti němu zaved;,no 
Jednání Dr. A .• m:elo v .. zap. . su1ek civilního soudce v t?m smeru, 

trestni řízení, nybrz I nepnzmvy u ho postup je výmluvOU a ze ve sku-
že důvod 'udávaný Dr. A-em p,ro J~stu ohledávky je neplatný. " 
tečnosti záležel v pozna~ku, ze p ,~p obviněný mohl svým Jednamm 

podle toho je d.ůvod,né podezre~\ z; . stavu vůbec a že tedy zlehčil 
vyvolati nepříznivé úsudky o ~1V'10 a m.~ dův0'dné stižno.sti návladníhO 
čest a vážnost tohoto stavu. Y'? pro d . m 
komory vyhověti ve smyslu nahore uve ene . 



Rozhoonutí 
senátu 

v v , 

resem kompetenčních konfliktů pro 
v Praze. 

V usnesení, jimž soud post '1 tr tni ., . 
k provedení trestniho řízení . OUpl v es.. ozn~mem spráWlimu úřadu 
že není důvodu ke stíhání obJ::/p:~ovaŤ! t meritorní výrok zp~ošťujici 
trestného činu podléhající praven '? p~ ~edostatek skutkové podstatÝ 
stoupení spisů není popření př~;~O~' neho soudit. V takovémto po
dem. pro vznik záPoméhOkoÍnpetenČníh~ ~.!~~~~emůže býti podkla-

(Rozh. senátu pro řešení kompetenčních k ., 
26. ledM 1937, ČílS. 881/36, 882J3~~j~t~3/~6~raze ze dne. 

Senát pm řešení kompetenčních, k frk' V' , 

dne 2. IIistopadu 1918 Č. 3 Sb on II tu zf1>21;ny podle § 3 zák. ze 
ve V. S. Ina' Slnvens'ku na rV :. z,, a ~., uznat Ú' navrhu okresního soudu 
m . ,. . .",. esem z~porného ko t x'h ,eZI o .. resmm soudem ve V S . '. mpe enc,m o konfliktu 
vznilkh~ho v trestní, věCI" t' A' a S,exposlturou o. kresníbo, úřadu ve V S . k . pro I v N P pr v . ., 
ZaJ . čL XIV:1914 takto: ..... o prestupek podle § 29 

Návrh se zaJmítá jako nepřípustný. 

Důvody: 

~a vA. S. v N. P. bylo četnickou staln'c' K . v mem, ze cine 14. kvétna 1936 V' t! V. . učmeno trestníozná-· 
.. h v k I . vyve.sll v ohcl N P . t v , 
JIC 'z ' o'portáž byla pro závadn' , ob v ',' . . aglaccm pliakáty, 
v S. zaká-zárna. y a po. UTllI]10 obsah okresnÍ!m úřadem 

?kce~ní soud ve V. S. usnesením ze d 4 
o::namem odstoupil okresnímu úřadu ne. čv~rvn: : 935 toto trestní 
prestupek § 29, Č. 4 zák čL XIV:1914.

v 
S. k pmlusnemu jednámí pro 

. E~posi,tJ.Ura okresního úřadu ve V S 'v 
spIsy vrátila nkresnÍmu soudu ve V . ď v~'n:ere,:, ze 27. června 1935· 
zemského. úřadu v Bratisl ' .v d' S., pouvkazavs! na odst. 2 vyhlášky 
k pří,slušnému rozhodnUití,a~:žt~e 'd~e 8. kvet~:a v

1936
, Č. 131.184/1935, 

kona stihatel,ný podle bodu 2 § i8 .ok· soudm ,prestu,pek tiskového zá-
za . č. 126/1933 Sb. z. a n. 

639 

Okresní soud ve V. S. se usnesením ze dne 20. července 1935 pro
hlásil za nepřÍ,slušný k rozhodování této trestní věci a předložil spisy 
senátu pro' řešení kompetenčnkh konfliktu. 

K vyzvání předsedy konlHktního senátu ze dne 12. června 1936 ne
bylo ani okresním soudem ve V. S. ani exposi,turou ClkresnÍho úřadu 
tamtéž a ani účastnikem podáno vyjádř,ení. 

podl,e § 4, odst. 1 zákona z 2.li'stopadu 1918, č. 3 Sb. z. a n., zá
porný kompetenční konflikt předpoMádá, že b)"l'a popřena pří'sluŠ'nost 
v jediné a téže věci jwk řádným soudem, twk i úřadem správním, že tedy 
i soud i správní úřad zodpověděl, o,táz:lousvé pHslušnosti. 

V daném příipacdě však tomu tack není,. Okresní soud tim, že odstoupil 
pod'ané u něho trestní oznimení' olkr,esnÍmu úřacdu v S. k provedení trest
ního řÍozenÍ 'pro přestupek § 29, Č. 4 zák. čl. XIV:19,j4, prohlásil sou
časně, že v činu, který se v trestním oznámení o'sobě v něm uvedené 
za vi,nu kl'ade, neshledal skutko'vé podstaty trestného činu, jehož stí
hání by příls,IIUŠoelo řáclným soudum. Nutno tudíž v usnesení okresního 
SOouclu spa,uovacti i meritorní výrok zprošťujíd, že není duvodu ke stí
hání obvinBn.ého prD' nedostatek si<lll'tkové podstaty trestného činu pod-

léhajícího p'ravomod ř.rdného' soudu. 
Ale otá2)ka skutloové podstaty deliktu není totožná s otázkou pří-

slušnosti, jak pliyne již z toho, že v přÍlpadě vydání rozsudku soud nebyl 
by morul zprostiti obžalovaného pro nepřislušnost soudu, nýbrž proto, 
že čin ohvi'n,ěnému za vinu kladený nemá zá!konem předpoklácl<lných 
známek trestného činu soudem stíhatelného a není tedy činem trestným 
podle trestního záJkona, tvo,řídm zá:klacd iudikujicí činnosti řádného ,soudu 
(§§ 5121 a 326, Č. 1 uh. tr. ř.), tudíž z duvoclů meritorních . 

Nešlo ted,y v tomto přípacdě na straně soudu o po'pření příslušnosti, 
nýbrž >O rozhodnutí v,e věci samé. V posto'l1ipeníspj,sů soudem úřadu 
správnímu možnop8Jk spatřovati jen opaJtřenl, aby správní úřad, shle
dá-li v činu obviněnému za vinu klaÓ'eném podstatu trestného činu sti
h8!telného úřaÓ'em správním, podrobil jej své jud,!loujíd činnosti. Ovšem, 
je-I& výrok soudu" jak nahoře dovozeno, v podstatě výmkem meritorním, 
nemůže se s,práJ\CnÍ' úřad, posuzuj,e skutkovou podstatu činu, již vraceli 
k otázce, která byla soudem v j'eho vlastni kompetenci náležitě a proto 

i pro správní úřacl závaczně vyřešena. 
Není tu tedy kompetenčního konlliktu, o kterém by konlliktní senát 

mohl rozhoclovacti. 
Bylo proto návrh zamítnouti jako nepřÍlpustný . 



Seznamy vypracoval 
Dr. JOSEF DUŠEK, 

soudní rada. 

i -':.- I 
Věcný seznam abecední. 

Aberratio ictus: pri aiberratio ictus je o-bža'~ovaný zodpovedný za výsledok nehťa
diac na to, že jeho útok zas-lahol inú osobu, než proti ktorej bol namierený, 
poneváč právny statok, proti ktorému obžalovaný útočil, a právny statok, 
ktorý bol útokom zasiahnutý, SÚ 5 hradiska trestného ~ákona rovnocenné 
čís. 5958. 
aberra:tio ictus .pří zločinu vraždy či s. 6D67. 
vystřelil-li pachatel někoHkráte proti osobě A. chtěje .ii usmrtiti, zasáhl-li 
však svou střelbou, jež časově i místcě byla prováděním téhož zločinného 
rozhodmlití, i nsobu B., která z toho zemřela, kdežto osoba A. byla j.en těžce 
zraněna, lze mu .přičítati jen jeden zločin, a to. zločin vraždy dokonané 
čís. 6007. 

Adminístrativni přestupek viz pi' es tup e k spr á v n.i. 
AdvOkát: obtháica: odvo'lal-Ii obž-alQvaný .po vyhlásení rozsudku podra § 53, odst. 3 

tr. p. a § 42 advok. por. prehlásením do súdnej zápisnke plnomocenstvn 
pre svojho obhájeu, nastáva účinnosť tohoto prejavu pre súd oznámením 
odvolania .pInej moci; zmatQčná sťažnosť, ktorú potom pnda\ obhájca v pro
spech obžalovaného [§ 3183, II Ob) tr. p.), je podaná osobou neoprávnenou; 
je ner'ozhodné, že obhájca 'bol s.údom upovedomený o odvola,ní .p~nomocen
stva až po podaní svojej zmatočnej sťaž·uostl čí 5. 5,961. 
zvnlÍ'l-li si obžalovaný sám o'bhájcu, ktorý ho zastupoval na hlavn-om pojed
návaní, nie ie iný obhájca, ustanovený podl'-a § 53, odst. 2 tr. p., oprávnený 
podať v jeho prospech opravný p-rostriedok čís. 5828. 
disciplinární rmhodnutí: jde O" kárný přečin porušení povinností 'povolání a 
zlehčení cti a vážnosti stavu, vstoupil-li advokát v nepřípustný poměr ke 
kandidátu advokacie, příčící se povaze a úkolu přfpravy kandidáta advo
kacie pro budoucí samos.tatné zaměstnání, poskytuje mu výhody za získání 
klientů a umožňuje mul nedostatečným dozorem samostatné vedení právních 
věcí a ned'ovolená ujednání s klienty o honorářích a časté a tím ná:pan.né 
styky s úředníkem zemského finančnÍ'ho ředitelství č i·s. 311 dis. 
jde o kárný .přečin zlehčení cti a vážnOSTI s.tavu, udržoval-li . kandidát advo
kacie časté a tím ·nápadné styky s referentem odvolací instance zemského 
finanč·ního ředitelstv"Í, a o, kárný přečin porušení povinno-stí povolání a zleh
čení cti a vážno-s.ti ·stavU', ujednal-li kandidát advokacie s advokátem, u' něhož 
byl zap,sán, neobvykle vy'S-oké požitky z.a akvisiční činnost čís. 311 di-s. 
jde o kárný přečin porušení cti a vážnOSTI stavu, opominul-Ii příslušnfk 
stavu advokátského jakožto právní-zástupce opětovně za,cho.vati vuči soudu 
povinnou úctu a -vážnost čís. 3'12 di's·. 
jde o porušení povi·nností 'povolání, podepsat-li advokát zápi,g o ústním j-ed
nání, v němž bylo proti pravdě potvrzeno, že plná mo·c advokátova byla 
vY'kázána a p.ak vrácena, a nechal-li a·dvokát tento záznam neopravený, 
ačkoli věděl, že plná moc nebyla opatf.ena a,ni dodatečně čÍs. 3!13~ di'S. 

Tres!nl rozhodnuti XIX. 41 
!'; 
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z § 23 a-dv-ok. řádu plyne právo valné hromady advokátní komory, 
se o všeobecných směrnicích pro chování jejích členů čís. 3'15 dřs, 

takové v mezích zákona usnesené konstitutivní~ předpisy nadřízeného sta
vovského orgánu zavazují advokáta k poslušnosti pod sa-nkcí stíhání pro 
přečin ,porušení povinností pov'olání, po případě i pro př,ečin sníženi cti 
a vážnosti stavu čís. 31'5 dis. 
:portJ.:5ení povinností povolání, zaměstnával-li advokát, nedbaje usnesení 
valné hromady advokátní komory, v,e své kanceláři koncipienta jako bez_ 
platného praktikauta čís. 311'5 dis. . 
písemný rekurs, podaný poďle hodu 5 článku IV uvozovacího zákona k ci
v-Hnímu-'řádu soudnímu, musí býti podepsán advokátem (§ 520 c. ř. 8.)1; 
V pOdpisu takového rekursU' advokátem nelze proto spatfovati kárný čin 
ČÍs. 316dis'. 
přečin zlehčeni· cti a vážnosti stavu advokátského, kladl-li ~přislušník stavu 
toho odpor formálně oprávněnému úkonu úi~ední <;>sobyj na m?teriální správ
nosti úkonu při tom nesejde čís. 3111 dis. 
zlehčení cti a vážnosti stavu, umluvil-li advokát odměnu způsobem ponižu
jícím a hraničícím s nekaloUl -soutě'Ží č i s, 3181 dis. 
zlehčení cti a vážnosti stavu, umožnj'l-li advokát nedos.tatečným dohledem 
na svou kancelář, aby vypravila dopis nepravdivého obsahu a opatřený ne
pravým jeho podpi.sem čís. 319 dis. 
'porušení povinností povolání a zlehčeni cti a vážnosti stavu, zastupoval-Ii 
advokát při sepisování smlouvy obě strany, hájil-li však jak-o právní zá
stupce a svědek zájmy jedné strany ve sp.oru.vzniklém z této smlouvy, ač 
byla namítána jeji neplatnost čís, .3'20 dis. 
zlehčení cti a vážnos.ti stavu, sepsal..;li adv·okát listinu o postupu pOhledávky 
k tomU' cíli, wby pohledávka pemusHa býti vymáhána· jménem věřitele a aby 
tento mohl vystupovati ve sporu jako svědek, uváděl-li ve sporu na zastření 
pravého stavu věci skutečnosti, které neodpovídaly pravdě, a zavdal-li tím 
p-odnět k ob.cházení zák'ona, j'ež mělo pro účastní'ky za ná~led.ek trestní řízení 
pro zločin podvo.du pbdle §§ 197, 199' a) tr. zák. čís. 320 di-s. 
zlehčení cti a vážnosti stavu" činil-li advokát zpúsobem obvyklým II revol-
verového tisku nátlak na odpůrce své strany, aby uspokojil uplatňovaný 
nárok s.píše z obavy před nesnázemi, jimiž mu bY'lo hrozeno, než· proto, že 
nárok ten je odůvodněn čís. 321' dis; 
podkladem rozhodnutí kMné rady -o tom, zda je spatřovati ve skutkové p-od
statě, zjištěné pravo:platným rozsu-dkem trestního soudu, i pro·vinění kárné, 
je skutková podstata zjištěná trestním fiO·zsudkem jak po· stránce objektivní 
tak po stránce subjektivní; nemůže proto kárná rada vy·cházeti při svém 
rozhcdr.:;;::; z jiných závěrtí o sublektivn"i vině obvině'll,ého čís. 322 dis. 
nemá-li tr:pěti čest a vážnost s.tavu, musí se i polJitická činnost advokáta 
(kandidáta adVOkacie) sr-ovnávati s·e zákonnými a stavovskými p-ředpisy 
čís.· 3Q2 dis. 
amnestie, vydaná. v oborru občanského trestní,ho s·oudnictví, se nevztahuje 
na pole so,-,-Jnictví kárného čís. 3123· dis. 
přečin tlehčení ctí a vážnosti stavu a poruš·ehi povinností- povolání, praco
val-Ji advokát pro soudce r-ozv:rhová u$neseni a.rozsudky čís. 380 dis'. 
zlehčení cti a vážnosti stavu (nikoliv porušení porvinn-ostí povolánO, umlu
vil-li advokát s klientem. odměnu jen pro případ úspěchu (pactum de pal
rnario)· a její výši ujednal U,etinou do-saž'ené částky (padum de quofa liti-s) 
čís. 33:1 dis. . 
nezáleží na tom, žé podnét k úmluvě dal klient sám a že k ní d-ošlo ještě 
př-ed svěřením věci advokátovi, ani na tom, zda Mo· -o věc, o- níž mělo býti 
rozhodnuto v řízeni ,soudním (sporném neb nesporném) nebo správním 
čís. 3"311' dis. 
věcnou odpovědnost z,a 'kárný přečin zakládá již ok-olno·st, že SJe obviněný 
dopusti'l činu jako kandidát advokacie; formálním předpokladem pro zaha-
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.. . . zaJ sán v seznamu kandidátů advokacie 
jení řízení je však, aby ~yl .~bvlnen~ p'. 'eho činu či s. 3312 dis. 
i v ,době, ~ax .ká:né. ra;~e d,oJdee!~~~nm~~:~~,ný zapsán v listině lmndidátů 
nelze zavesÍ1. karne,nzen~, n ,y .. dě·i čís, .332 dis. 
advokacie am v dobe ozname111, am poz 1 ,., 'ak tím že obvi.něný 

, d fh ti kondpienta neponu], vs . , 
příslušnost ~á,rn~ r~ y s ,\ a b l' '·ž vymazán ze seznamu kandidátů adva'""' 
v době vy.dam karn~ho ~a ezu v ,~<; 1"3'3'1. di-s ~ , 
kaci·e (vzdav se sve :,l~zby) d c \~" mezi věcné kritiky rozsudku, vedene 
advokát nesmí vyb,?cIÍ1 v Ů" ·VO.~I~1 Z; V' é úct. k soudu č í.s_. 3331 dis. , , 
formou slušnou a khdn~m ,a d~aJllcl, ~a~~~~t stav! vytkl-li advokát v odvol~n~ 
je proto přečinem z'1e~cem ch, a va;nv foti němu zahrocenou rozhodovam 
proti rozsudk~ S·Oyd~1 f0r.mou ,o~?" t;~ p 333 di-s. 
nevěcné, n~ob]ek,t!vm ~ predp,oja be h: ~~~li advokát presumptivní kupce p;?
zlehčení ch a va-znů-st! ~.ta:~u, o. c ~ aby mu svěřili práce ~ proveden11Il 
zemků svého klienta~ ~rem Ouv~]~)e, odměnou značně nižší.,. než původně 
ko-upě $pojené a ~htel..,.h se spo -D]I I S ... .. 

žádal čí. s, 3~4\ :dlS, . ' ného nerozhoduje, že se adyokát a~p.ustl~ 
pro pOsolilze~1 vmy. s hle~lska ka~h uláni" neboť je p-ovmen dbah cti 
závadného čmu 1?1"~O vykon s~~ o ~oívs 3GÓ dis, . " 
a vážn-osti stavU,1 ml!ll0 t~~to,vy.kO:~ ni ~ée·ne a mužne·se za ne vos~avl 
projeví-li advokat sve pohtlcke smy~e , d álií vytýkati -s hlediska karneh,o, 
do všech dŮ'sled:ků, ne~ze vI?u toto J~ o let n 'k. nein ·uloženou čís, 3'3'5 dlS-. 

v' r ., 'roven neJakou povmnos za o , 
neporusl-) J1m za v,..' v ,osti stavu pod-nikl-li advokat ano-
je kárným pfeči~nem z}e~c·e~l1. ct~. a v va~nk-onkUirenč~í útok proti příslušní~~n: 
nymně a! skrýv.aJe se za J~,~esl s ,ru:eťelŤádCh 'popouzejíCích k bojkotu zl-du 
advokátniho stavu ~ r.~.zsl~~anyc ož byl odsouzen pro přečin podl~ § 14, 
pro jejich rasU a nabo.zens Vl, ~~r~ k těžkému trestu čí 8-. 365 dIS .. 
čís. 2 zákuna na ochTan~u ~~~u 1 y. . ,v ďu·e aby kandidát konal 
úč.el předb~ž·né praxe kan~lda~a ~:á~~~~~~oie~aa ddPovědností svého šéfa, 
zákonem pre~ep,san9u, prax~tboní. ~t i ob nu, čís. 3'36 di,s. , 
což před-poklada staly a ov, ~ t' dáni zaměstnával-li advokat 
je kárným p~ečinem, po~u~~nl ~ovm~~~ J g~;biště' a s..pokojil s:e je~ te!.ef-o: 
svého lwnóplent~ P? me~~ce mtl.mo r . fe s ním Jeho činnost Jednou ty-dne 
nick 'mi z:právamJ o .Jeho cmnos 1 a, lm, , 
prolíTal č i s. 3~6 dlS. v' . . v t kli.eritovu příkazu, příči'lo-li ~J se 
advokát je povinen od-epr:tl p~,s1u~nos . 'rt1U uhledu na: óest a vaznost 
provedeni příka,zll .leho svedOITll ne -o povmne , 
sta-vll) čís. ~38 .dlS., , . " .. -.. zaStaven na ·určitou dob,u· Vyk0!l advo
byl-li a.dvokatovl ka.~nym n,alezem

j , obor advokátní čiilno-s.Ťl, tedy 1 na za
kacie, vztahU'j.e se z~stave'nl }!-a .c~.y v ,I S : 339 dh. 
stupováni stran ve vecech tr·estmc v.

c ~ ~ dílu ·J'e provozováním advokacie 
,. § 13 . m b) kár stat. neClUl roz, . 
1ezto v" ,'vPiS '. " v. 'dv. -o'edinělém 'čís. ,330 dts. 
rozumett 1 ctllnost v pnlPa e J, " h tím že byla provedena bez
advokátnľ činnost p·epo.zhývá této sve pova- y, ' , . .. 
platně čís. 3'39 ~lS .. , . ". zlehČením. cti a vážnosti stavu, .0bVlml-l~ 
je porušením povinnostI ,pOVDlam : 'h '.eanání" ()dvoláva}e se na mforma.~l 
advokát V dopise ~dre-sata z tres ~e 10 ,J moci 'ani· informace" čímž ZPŮSObil, 
sve strany, ač .o·emel od str~~y ani ~. nežalobJ pro urážku 'h"á cti, a ~Y'st~:p-o
že adresát dOyl'su'pod~l nav lfh~v s~r~~u obhájce .obža"lo.vaného, s jehoz za]my 
vwl-li pak v nzem. o tevo za '? ve ,1a 

3·,11\ di-s· . 
. l' ·ho za'jmyi vlastm Cl S. "tV • 'v ti t kohdova Y le . I' '. lehčení cti a vaznos s avu, 

kárný přečin poru~ení ,povin~osŤ1 \Jovo a~l·. ~s:ou. iti j-eho útratovou ~ohle
dal-li. si adv~·~á~ Jednu!! s'VY'~· khen~bm ~ mohl zúčtovati s pohledavkou 
dávku proh lmemu sye,m...t~ :~ten~''''lé i-dJokáta ve sporu, ktery .pro t?hot-o 
tohoto kHen1a na vydan~ cas y!Vt os, , bez jeho ·soull'la'su či s. 341 dlS. 
klienta vedl, a· provedl-lt ono zuc ~."~TI1 'ediném místě svého působiště; 
advokát smí pro\Íozo\:ativ,~~v-~~a~~I~;; f~f;í1hr či expositury ~Vyjft:rlajíc po-
1e neI?Hp:,:stno; aby Sl. Z~l 1 'dl-o nsvéhO 'pů50Nště) čí 's. 342 dts, 
vo-Iene »uredl1l dny« mimo Sl 41-
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}e porušením povinností poVolání, dovolH-li advokát, aby jeho koncipient 
pracoval po delší dobu v místnosti vzdálené od jehO kanceláfe (v jiném_ 
domě umístěné) a aby ji 'označil jménem jeho i svým; na-kolik v tom lze 
spa,třovati i poškození cti a vážnosti stavu čí 's. 3'42 di-s. 
neodpovídá podstatě a účelu koncipientské praxe jakOžto služby přípravné 
a výchovné, v níž se má koncipient prakticky i teoreticky seznámiti se všemi 
"odvětvími advokátního povolání, pokud je to v rámci adv-okátní kancdáře 
možné, přijme-li advokát za koncipienta staršího finančního úředníka ve 
výslužbě a zaměstná ho výlučně daňovou agendou, beztak mll' úplně zná_ 
mou, a nikoliv i ostatní ag1endou kanceláře; na-kolik je takové jednání 
schopno vyvolati nepříznivé, čest a vážnost s.tavu snižující domněnky a před
poklady II osob, nenáležejícíe'h k advokátnímu staVl! čís. 343: dis. 
je porušením povinnosti povolání, uvedl-li adv'Okát svého klienta v neh~z
pečí trestního stíhání pro útisk tím, že na jehO příkaz, nepoučiv ho o tomto 
nebezp.ečí a neodmítnuv po případě příkaz provésti, napsal někomu dopis, 
·v němž II ll' vyhrož'Ůval újmou na cti, neu.pustí-li od novinářské činnosti, 
kli'entovi nepříjemné čís. 344' dis. 
advokát nesmí dáti podnět ke hmotnému poškození prD,ces.ního odpúroe Zp(l
sobem, příčícím se požadavku bezelstnosti a poctivosti čís. 34i'T dis. 
vaH-li k hájení svého hmotného zájmu okliku místo cesty přímé a poctivé, 
je jeho postu/p zpús.obil}' zlehčiti čest a vážnost stavu čís, 347 dis, _ 
podľa slovenského práva: ak bol obvinený advokát posúdený 'pre discipli.,. 
nárny prečin podl'a § 68, pis-m. b) adv. por., spáchaný ta'k, že po dubu va 
výroku časov,e vymedzenú dal svoju advokátsku kanceláriu samastatne pre
vádzať sV'ojimi pisármi, nel'ze ho neskoršie ZnDva posúdiť pre tenže discipli
nárny pre6n na základe ďalšieho konkrétneho fa:kta, spadajúceho do tejže 
doby, na ktorú sa vzťahovalo prvé odsúdenie; taký skutok je absorbovaný 
skorším odsúdením č í '8. 324 dis. 
zakladá-li sa previnenie obvineného advokáta na opomi:nutí splnenia povin
ností, počína bežať premlčacia doba teprv splnením :příslušnej povinnosti 
čís, 326 dis, 
pravoplatný rozsudok trestného súdu, pokial' v !lom b6l zistený ten istý 
čin, ktorý je základům discipiinárneho pokračovania, je závazný aj pr1e 
disciphnárny sú-d :vre veCÍ' advokátO'v čís. 327 dis. 
nie je discipHnárne trestné, ak si advokát, ktorý ned'Ostal preddavok na 
prev,edenie prác, ktorými bol stranou povenený, ponechá ako preddavok na 
útraty peniaze složené u neho pre stranu, pre 'ktorú ko-nal práce čís. 328/ dis. 
-n-iet disciplinárneho' previ"nenia ani v tom, že strane nevyúčtoval, jestliže 
všet-ky jeho práce pre úu neboly 'ešte skončené čís. 3:28 dis. 
v patnásfdil0v,ej lehote § 9'5 adv, pOl". treba odvolanIe nielen ohlásiť, ale aj 
odóv-ódnH' čís. 3'3f7 dis. 
pr.ekva,Ji.fikovani,e zločinu na pr,ečin (korekcionalizácia) nemá ani v disci:pli
námom pokračovaní proti advokátom za následok použ-itie dvojročnej pre
m.lčaoej, Jehoty § 102, odst. 2 adv, por. čís. 33'7 dia. 
slovo »,zločin« v § 98 adv, por. po,dra terminologie uŽÍ'vanej v dohe vydania 
advokátskeho poriadku znamenalo - a znamená aj dnes - nie'len zločiny, 
ale aj prečiny v smysle nesknršieho trestného zák.ona z r. 1878 čís. 345 dis. 
predpisy §§ 4, 5 zák. čl. XXVIU:1887 netýkajú sa suspenzi,e a-ků -trestU' vy
meraného disciplinárnym súdom po prevedení pravidelného disdplinárneho 
pokračovania čís. 300 dis. 

Amnestie: amnestie vydaná v oboru občanského trestního soudnictví se nevztahuje 
na pole soudnictví kárného čís. 3Q(31 .clis. 

Automobil: nedbalost -řidiče automobilu a jeho ZOdpovědnost za následky srážky 
s protijedoucím cyklistou čís, 5'989. ' 
dovolil-li zkoušený řidič osohě nezkouše:né, aby auto v jeho přítomnosti 
řídila, bylo na něm, ahy zasáhl vhodným způsobem do řízení, auta a dbal 
při tom předpisů, jakinřle zpozoroval nebezpečnou situaci; neučinil-li tak, 
dopustH se opominutí, naznačeného v § 3315 tr. zák. čís. 5,969, 
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. ,t'l r hned automobil (jak to za daných 
zavj,něni Ji~d,ič~ a~tto~,oblluJ nez~ds~v'.4 ~'lád. nař. čís, 203}1935 Sb. z. '" ~., 
okoll1'o~h za?a.predpls. §b.\06, , '1· -náti) nýhrž vY'Pnuv pouze motor, Jel 
který lakt? ndl~ ~~tomo tl u m~sdk'Ůíi bY'ľ oslněn světly protijedoucího auto-
dále byť 1 rychlo::;tJ nepa mou, ,., 'd·h 'i s 5970 
mObi-lu a tím neschopen po~orovah llzd~'. ra, u ~ c 203, 1985· Sb. z. a no) je 
přiměře~é zmírnění rychl~stJ f~ 10~n~1~~'je~a~a c~.epř~ledném místě a před 
p~edeps,an~ a. podJ,e ,Pova., ~ vJe~;uřidiČ nepřesvědčí, že má cestu volnou 
mm nybrz I za mm, ÚD u 
é í s~ 5990. " ., ~, d[,e § 336 tr zák nemůže se zb,witi, trestni 
řidič, kterého .stJ:ha zavmem pn luzavinění ·pošk~zeného, čís, 5990. . . 
zodpovědnosti pouka,z,~~.ta .tPs~mje voliti rychlost dovolující mu z~~.tavlt~ 
za tmy a mlhy mUSI fl I , Sl o, ~ ~'lnice před ním osvětlena a tudl2 take 
na vzdá1enost,~ TI!l k}er?~ Je .'praveč i1s 6000, 
seznatelna mozna prekazka ]lzdy '. 'j t . . byť i byl áplně 

, '1 .. ť mž směrem Jako Sl' OS TO], Je, ' . 
povoz, jedou~l .~? ,SI n~~ld Y • ., musí normálně opatrný řidič pamatovat! 
neosvětlen, prekazkou pz y, na mz 
čís. 6000.,., hodinu p.o p'ravidelně frekventovan,é st~!n! 
jízd~ ,rychlosti. 49 ,az 60 ~~ za lha 'ho p.očasí děje se za 'ÚkoI-nO'stI zvlaste 
sUnici v době nocm, za deste a, ID ~e ., -, 00'00 
nehezp'ečných ve smyslu § 3'3r"! tr. ~a~,~ ,~l ~'~dního' z nich jeti za předním 
iedou'-li sHostroje za. sebou, mUSI fl~tastí aby m.ohl reagovati :na jeho 
v takové ~ vz'~á~e~os~t a ~al~OVO\~I, ~ro ,~,ďyrbY pfednímu silostroji něco P,řer: 
jízdu a vcas )est~ pred mm z,a~ a~l I,., u přih1ížiti tak aby ho mohl svyml 
káž,elo Vl jizde; mimo to nesml se nem - , 

svě~J.o,m~ety. ~'~lniti číSt· 6t!OO. ,slněn s.větlomety vozidla za ním jedoucího" 
nevldl-'l! ndlC na ces .u: tS~ o 
mus~ ,:ů~ j.~n~d zast~VJtl c 1

h
s., ~D? řeiezdem, musí řidič automobilu ya

přehna-lI sl.Jmce trat s n~c raneť) r p oj'ede právě vlak' je proto pa.vme'fi 
matovati i na ~'o.žnost, ze ~.p0~~ rav '. .~' du o přípaJdě 'i zastaviti vO'zidl.o 
zmírniti př.ed pr,e'l:ezderr: p'rtm~re~e J~z zd~ ~epřjjíždi vlak; neomlouvá ho, 
a přesvědčiti se vhbodjnym r~~,rovys~~;a'7;11é pískání vlaku čí' s. 6043,. 
že pro hluk auto'mo' I Ul nes ys 

Autor viz p ů vod c e. 
Autorské právo viz p r á v opů vo d s k é. 

. o ovinnos.tech bankéřů při úschově cenných 
Bankéři: předpisy §@, 16'}17/1;;;~o~b z Pa fl) j~OU přísnějši než ustanovení §§ 183, 

papírů (zak. CIS. 2'-ť 1:1~ .. • 

1814 tr. zá~ .. Č! s. ?0;48. : 'v , , lňu'ící 'inak skutkovoU' podst~tu ~lo-
nevykazu)'e-h ~ ]ednan~ .ban~~t;,o~~:~t~,~~ti ~vedlené v §§ 16 nebo 171 CIt. zak., 
činu zpmnevery, zna ,Y Vy~Sl '~~ lo'činlli zpronevěry čís. 6048. 
je na

v 
ně užíti z~konnych Ptre§d§p;s3~ o f4 z. ákona čís, Z4i1/119214 Sh. z, a n. ke 

pome-r skutkovyc~ podsta., v , a 
skutkové podstate ZJpronevery c 1 ~h ~hláš.ení podle § 3 (§ 8) cit. zák. 
trest.neprávni význam zmocnovaCl oP. 

čís, 6048. d mia achatel'ovho o bezprávnosti činu 
Bezprávnosť: n~jd.e - pre§ n3~~0~ato~kve v~lkŮ'l-h manžel, 'ktorý nebol 810 Sy.oj'O~ 

- 0., zloem .po~I31, ,.~. za,.' u svo·e· svokry a ma-nž,elky, aby ~1 
manzelkou .rozlucen}', n~a...1s1hm 1~~ ~yt Ddni~s61 svoje ved bez j,eho vedomla 
ztadial' odvl-edol svole .~t'UŮ'spe e ~ t; I a 
odstránené zo spoloČfleho bytu c 1 s, 5956. ~ ., 

Beztrestn~st: vytkonávání po~,olání redRktor~kéh.o .,n,ení takovým právem, o nemz 
'e ře6 v § 6, 'odst. :1 zakona o o~hr~ne cti C 1~. 584<j' tr zák se nevztahuje 

_ h,edbalost ;předpokládaná Pkosl,edl!,l yetů~~,~ě 2~~~~~ýg ný,brž n~ poměr skutku 
na samotnou p'Ova:hu skut u, lenz Je o , 
k ,rozsahu ~utné obra.~y 5 ~s. ~~~~. chorobným stavem nezatížený r:oz~'IJl 
neodolatelne do~uc.,em, pre tiP? ,ak: zločinu slabost vůle, nedostatek vmtř
pac. hatelův; vnl trn 1 rhnUd>aplh ., dstav 'povahová úchylnost nebo zvrá-
ních mravních opor a 'Urz JCIC pre , 



646 

cenost, nedodávajíci pachatelovu roZll' 'd 0 • towhy po zlu, nepřichází v úvah mu , o~tatek tlumu pro vyvážení jeho 
ve s~ysl~ § 2, pIsm. g) tf. zák. ~ f:~ fttrlll 

stav neodolatelného donucení' 
podmkl-h_ pa.chatel pnstižen' V' Y' v" , ' 
deži) .. ~~ok na těl~snou bez~eg~'~s~e~ei~~zal:0~mI?' ~restn'tf!1 činu (při krá

.volny.utek, nemůže_se .dovolávati ani s ' Y leJ, 1?nstlh~uvsl, aby si vynutil 
latelneho donucení nebol'.. každý b I pr~v.e~hve nu!ne. obrany, ani neodo
trestného činu a .. dn sám se sv"m ~r opr~\inev~ zadrzeh ho jako pachatele 
byl povinen snášeti hrozící mu ~.Qruš:~ti'~b c~,emv ~'vedl ve stav, v němž 
ps)~~hopatičnost' prejavujúca sa ,v. o, y . C I S. 6<?40. -
zlOCl~~;osti ni~ j,e stavom, aký pr;dP~~~~gfJ§ n;,.~n~Jce~nost!, a vo sklone ku 
pro uctnnou lítost: vládní komisař' d I r. za~. CI s. 5930. 
vrchností, podle § 18J7 tr zák p~ ~ §b 1?5 obec zrízení pro Čechy není 
zákona 'ČÍs. -165/i:920 Sb,' z a'n v s~rt~~ ,51 dCIChl" v~ ~t~rpch Je- ,zřízen podle 

B' a .. dO"';' . ',- - , .' .' ura po Ice'lnJ c I s, 5,784 
r nt ~u, ~~ vj;!cech úředníCh:_ ke skurtkov'm od, ,-' ~. o -,'~ 

UZlt! urepní moci pbdI~,' § 105,.t , Y b P . stat!Lm zlo~1fiu svadení ke zne-
§,104 tr. z, není- třeba,' aby skut~'č~~ ~ ~Ian~, daru v.e ,:ecech úředních podle 
~l1cH 'prací čís. 5899. os o ,e ,~tramckemu obstarávání úřed-
Jde-ll o trvalé spojení mezi úplatcem '~rl-' vke úplatků z téhož _podnět ,I a ure nJkerr:.' .za něhoŽ! bylo poskytnuto 
a ,přijímání peněžitých část~k Uh;}6Z~'oJ~o~~OkOllt~t d.

tím
, :aby"")ws.~ytování 

v~ho daru samostatně ve vztahu- k v·, no ,s e Is:lsa kazdeh-o Jednotli
mkovy, nýbrž nutno hodnotiti je . urcl~e~uh usek\1 sl~zeJbní činnosti úřed':' 
k v-ešl~eré )eho, úřední činnosti čís'. 15Š96eJlc sQiuhrnnem celku ve- -vztahu 
»stranlctvlm« podle §§ 104 105 t .-'. ",', " , 
strany, nýll1rž i stranická ,blah orl z. J~ neJ~~ 'l~Tlme zasazovam se o zájmy 
J',e-li pos.kytování darů 'prováze~~uu e ;nf ? l~r~z~, pr~jevoya1!á straně; stačí, 
1 budDucně onu stranickou blahó.yťt~P aa c~ s~a ,~ud zl,SkatI SI a udTzeti si též 
»stranictvím« podle §§ 104 105 t '. pr~'z,en ,ure ~Ikovu: čf, s. 58'99. 
'kona čís, 118/1924 Sb z a '11') r: ,z. JSOU, t~~e »yyhody a úlevy« (§ 2 zá
jeho. blaho-vil,le,' nesro~návaÚcř ~~s:,~t~~ane u,redmk,em- ,s~ra~~ jakožto projev 
naml na-pr?sto nestranný čís. 589.g~e o povlllnos.fJ, bytt při styku se stra-

-Yeod~ná~r~c1 s~ ~:Z~· zák. nespadá přijímání darů p o skončeném úředním 

:ke 'skutkové podstatě z!očinlj podle druhé vět r § ." 
Brauny z~kon: bol-li vinní:k odsúden '. ,~ ,-, ~,104 ::. zak._ e I s. 5942. 

vOJ,enskou službou á odveden ~ bre ucastenstvo- n~ preem~ llprchnutia pred 
v llva:~:u premlčanie činu vinnrko:~~e~r,:b-a z CUdZl;YI' nevrati! a prich~dza-li 
sledne] vety § 54 odst 2' ) " , sv~ zre:e Dm na ustanovell1e po
či uprchnwvší bra~e-c eÚe žll.~m~le~·b oZkakdona CIS, 1Ig~(,.I9QD Sb. z· a n, ústiť, , e y zomre, c I s. 5989. 

Ceskoslovenská obilní spole'Čnost- ne "":' . 
.. ,cti (čis. lOB/Wot! Sb. z. w· n. rí~va~~,,rany cti po.dle zluko'na (ý ochra'ně 

činitel ~U~I:. po}em »cudzích činitel'ov<<" v srn sle §' . ~Im~ aj c.eskoslovens.kf štáfni p-dslu,šníc' ~ :-.,2. zakona ~~, ochr. mp,; SÚ 
uklad?v o republiku, po-dparovan' h 1, r,~CU:JUCI v .z.a~'ra~l'c! na prip-mvách 
cudzej' mO'c~ čf s. 5789. ' 1 mo nymt a pohttckyml pr-ostriedkami 

Cirtitel veřejný· . ť k'· '. obc t; pw ~ o. a~ uJ~,zda .-Je kdo orgánem, pokud se týč.e záměstnancem 
.e e, a lm, vereJ~ym crni,telem po -rozumu § ,6 zákona č 

n ma vzetI d.o sIJ~u v~rznam kons.tituvní čís. 6014. ,118/1924 Sh. z. a n., 

Delegácia: ~ý.m y ~vahu, '~richádzajúc~' súd nev' ~,' 
o ,svoJeJ pnslusno5ti alebo nepríslušnostf a ne~'~~~I~~ r ~d~vo,dvnene. 'u~ne-senia 
narr:-, nemzhodly ešte platne o svoj-ej prfslu~ , ,f ? IC zusastnenym stra
vzntkol tedy ani žiaden rozpor o príslllšnost~n9~ 1 a5e~90 nepnslwšnosti a ne-

Del
.hl tl" , .. C1S. , I 
t' acovy formátny: prečiri odl'a-§ 18 .,' v, • 

je, formálnym deJ.i.ktom .tFačovým' ·~h~~~~·n~ zako~a Cl'5 .. 12'6/193'3' Sb. z, a n. 
pnamo českos!ovensk}' štát, ale tlač sama čn; s.pr;;R6.m statkom nie je tu 
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_ materiálny súbeh tohoto prečinu 50 zločinom p-Odl'a § 2 zákona na ochr. 

·rep.~ čís. 5789. 
Delikty verbální: při zjišťování skutečnosti, zda si byl- pachatel vědom okolností, 

rovhDdných -pro úsudek o jeho úmylSI'U, z,ejlména zda si uvědomil· dooah svého 
jednání, jest u verbálních deliktů míti po- případě nR zřeteli zvláštnÍ- jejich 
pova:hu, tkvící v tom, že při nich uvážení i provedeni činu může spadati 
v jeden okamžik, a je proto přihlížeti k okolnostem, za nichž -ku projevu 
došlo, zejména mohly-li míti vliv na vjemovou a úsudkovol,l schopnost pa-

chatelovu čís. 5981. 

Disciplinární řízení viz říz e n í kár II é. 
Ddlus: dolus podle § 1 tr. zák. předpokládá, že tu není skutečností vylučujJcíehJ 

u pachatele jednak schopnost - poznati bezprávnost zamýšleného skutku, 
jednak svobodu vůle; žádná z obou těchto sfér duševního života pachate
lova nesmí 'býti p,arušena, aby bylo lz,e čin přičítati pachateli k viněj zlý 
úmysl byl by vyloučen, týkala-li by se vada: vytčená v§.2 lx. zák. [al-cll 
byt' i Jen jedné z ,obou subjektivních složek činu, ,-rozpoznávací a rozhodo-
vací (určovací) čís. 5006. 

Domácí kázeň: čís. 5'7ig,l. 
Donuceni neodolatelné: neo-dolatelné donucení předpokládá chorobným 'stavem n,e

zatížený rozum pachatelův; v nit ř n í nutkání -ke z-!očinu; slabost vůle, ne
dostatek vnitřních mravních opor a brzdících představ, pov~hová úchylnost 
nebo zvrácen.ost, nedodávajíci pachatelovu ro-zumu dostatek tlumů pr-o vy
vážení jeho touhy po .zlu, nepřichází v úvahu pro _právní stav- neodolatelného 
donucenÍ! ve smysl'u § 2, 'pism. g) tr; zák,. Č ts .. 5964. 
podnikl-li pachatel, při-stižený při veř,e-j'nožalohní-m trestném činu (při krá
deži), útok na tělesnou bezpečnost osoby jej přistihnuvší, ..aby si vynutil 
volný útěk, nemůže se d-ovolávati ani spravedlivé nutné obrany, ani neodo
latelného donucení, nebot' 'kawý 'byl oprávněn za-ďižeti ho jako pachatele 
trestného činu a on': :sám se svým- trestným činem uvedli ve stav, v němž byl 
povinen snášeti 'hrozící mu' p-orušení svobody č f s. 6040 .. 

Dort1č~nie: žádal-li jen -obhájce, ohJásiv opravný pf.06tfedek proti 'rozsudku, aby 
mu hyl 'doručen opis mzsudku, a obžalovaný se připojil k pr-ohlášení obháj
covu -o oprav.ném pr,ost:ředku,_ opis mz-sudku však pm ,s'€Ibe nežádal, lest 
počítati lhůtu k .pr'O-vedení dův-odů opravné'ho pr-osUedku i pw obžalovaného 
ode dne .doru-č.e,nI opisu rozsudku obhájci čís. 586'B. 
ak bol rozsuď-ok DdV'olacieho súdu doručený právnemu zástupcovi poško
deného, j-e doručenie rozsudku i pDškodenému samému -'- hradjac na- pred
piS; § 79 tr. p. _ zbytočné a rf.emóž.e mat" tiijakého právneho účinku čo do 
počítania leh-oty k ohlaseniu zmiitoč'nej st'ažnosti čís .. -5908. 
ak hol mzsudok vynesený v neprítomnosti obža'i·ovaného za p-odmienok 
podl'a § 1 zákona čls. 8/!l9214 Sb. z. a n., má mu hyt' sdelený dožiadaným 
sudcom aleba má sa mu d'o-ručiť pi-somne s poučením 0-' 'opravných pro
stried:koch (odSt. 5 dt. ust.); vyhlásenie takého rozsudku len obhájcovi 

nestačí čÍs.~. Doručení: má-li b~rti do-ručen opis rozsudku o-bhájci ku -provedení uhlášených 
opravných pros.tředků, není třeba doručiti j'ej -k 'vlastním rukám- obhájcovým; 
lhůta ku provedení opravný'ch·pro~tředků počíná tu běžeti od doručení opisu 
rozsudku zmocněnci obhájcovu čís. 5832. 

Držanie zbraní: súčasné prechováva'nie loveckef pušky, revolveru a vojenskej ka
rabiny nel'z,e kvalifi'kova.f za dvoj;nás-obný pl'estt~pok -podl'a § 6 nar. min. 
preds, č1Is. 541716:1'914 a p-restupok po:dfa § 34 tr. zák. prest., alte ide 
len o }eden prestupo-k poMa § 6 cit. nar. čí ,s. 5~90. 

Důkaz: že se nť'která skutečnos"t nedala zjistiti, možno říci teprve t.ehdy, byly-li 
všechny dŮ'kazy náležitě probrány a vy-čerpány všechny možnosti p-řicháze
iící v úvahu pro po-souz.ení spolehlivosti pHsluš'ných důkazů a nelze-li a;ni 
l?~k vysvětliti rozpor mezi jednotlivými skupinami, důkazních prostředků 
CI S. 6000. 

• 
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omluvitelného omylu: k otázce omluvitel'ného omy,lu v smysle § 6, odst. 2. 
písm. b) zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n. čís. 5912. ' 
otázku, zda stačí k důkazu omluvitelného omylu již to, že pomluva byla 
čerpána z něj'akého pramene, nutno posouditi podle toho, zda lze pra
men pokládati za tak spolehlivý, aby odůvodňoval omluvitelný omyl 
sdělujícího čís. 6072, 

pravdy: zákon D ochra'ně cti nepřesunul ushunoveními o důka,zu pravdy pn1- . 
vodní břemeno formálně na obviněného. SOll'd má i v 'Oblasti deliktů 
proti bezpečnosti cti zkoumati z povinnosti úřední, zda 'Obvinění nebo 
tvrzení je pravdivé. Zásada oficiality j-e tu omezena jen v tom smě-TU, 
že soud mMe dlÍkaz pravdy .připustiti jen, když je podle zákona vůbec 
přípustný a když se ho obviněný ,dovolává čís. 6049. 

dúkaz pravdy se musí v podstatě krýti s obsahem uráž'1ivého tvrzení 
č! s. 6049. 
ustanovení § 8, odst. 1 zákona o nchraně cti, že, byl-li někdo obviněn 
z trestného činu, stačí k důkazu pravdy pravoplatný ndsuzující rozsu":" 
dek) vyslovuje nevyvr,atitelno,u právní domněnku čís. 6065. 
zák,on o ,ochran~ cti nevyslovil však opačnou zásadu o voz,sudku zproš
ťujícím čís. 6065. 
soud proto není vázá'n osvobozujícím rozsudkem v předchozÍ souvislé 
trestní věci a může o důkazu pravdy mzhodovati samostatně, používale 
při tom průvodů vy.šlých najev,o v oné trestní věci čís. 6065,. 
byi'o..Jli 'O ,p,ontické s,tra:ně tvmeno, že někoho pomluvila, 1z'e {) tom vésti 
důkaz pravdy jen p-rojevy, učiněnými jejím jménem oso'bami fy'Sickými, 
k tomu oprávněnými čís. 6072. 
sdělí-li pachatel dále pomluvu, jiným »uvedenou«, nestačí k diJ.lka.zu 
pravdy, dokáže-Ii, že jiný tuto pomluvu uvedl, nýbrž musí dokázati 
pravdivost toho, co bylo obsahem pomluvy jiným uvedené čís. 6012. 

I 
Excessus manda:ti: p-řičítaj.Í.J!i se pa!Chateli i vý,sledJku' llIeobmýšlené, jako v přípa

dech, kde stačí nepřímý úmysl (§§ 140, 152' tr. zák.), sluší je přičítati též 
spoluvinníku čís. 584'9. 
spoluvinník je zbaven odpovědnosti, šel-li pachatel dále (zasadil ránu holL) , 
než spo.Juvinník zamýšlel (aby udeřil rukou); je však hez významu, vyho
čil-Ii pa-chatel z mezi přikazu návodco,va jen takovým způsobem, že se -jeho 
jednání v podstatě neliŠÍ od j,ednání, k němuž zavdal návod-ce podnět (polí
ček ~ pohlavek) č! •. $49. 

Exekutor: i ten, kto je obco-u ustanovený -k prevádzaniu politickej exekúcie v obci, 
Je orgánom vrchno-sti a požíva Ů'chrany po,Ma zák. čl. XL:1914'-i pri tom je 
nerozhodné, či bol vzatý do prísahy aI'ebo nie čís. 5-801, , 

Falšování listiny veřejné: přerušení služby úředníka důchodkové kont~oly výkonem 
1P!Ú'vinného v,ojenského -'cvičenÍ' ve Zlb-rani 'n~,I'Ze p,o'kládati a,ni za 
onemocnění aini za: dov,olenou. s hledi,ska § 7 vlád. naf, ze dne 
4. břewa 1920, č!s. 157' Sb. z. a n. č! s. 5864. 
jde pr-oto o přestupek podle § 320 f) tr. zák., nikoliv o- z:ločin podle 
§§ 197, 199d) tr. zák., zfalšoval-li úředník důchodkové kontroly ve vo
jenské knížce dobu vykonání vojenského cvičení ve zbrani ze tří tý;dnú 
na dva tý-d-ny a př-edlož'il-H ji 'Svým nadřízeným úřadům k uplatnění ná
rokU! na dietnÍ' ,a cestovnÍ' paušál čf s. 58164. 
jde o zločin nedokonaného podv'odu podle §§ 8, 197, 199 d) tr. zák., 
niko.liv -o přestupek padle § 3120 f) tr. zák., dostavil-li se kdo se zfalšo
vaným cestovním pasem ke státní hranici v úmyslu ,oklamati českoslo
venskou pahra-nični stráž předložením zfalšovaného pasu) čímž měl 
československý' stát utrpěti škodu na svém právu na dohled na cesto
vání do ciziny, a podařHo-li se mu ujíti pasové prohlídce česko'Sloven
sk-ou po'hraniční stráží čís. 5904. 
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, . , . . § 199 do) tr. zák., bylo-li změněn.o 
jde o faIšováni vere]n,e hstJ~y pod~, v acim lístku aby byla zachra
datum o přijetí soudntho SpISU ,~a ~~~~é,~o prosu,edku čís. SML 
něna propadlá lhůta k prglve%§n~8.f 199 d) tr. zák., zfalšoval-~i pas~a~ 
jde o zločin pvodvo~~ po nl~tního lí~tklJ) poštovní spořit~lny :;t pred1?hzIi-l~ 
tel stvrz,enku sekove ,o v,t: . ,_,' í 'O zaplacem cele vyma. a~~ 
'i soudnímu vykonavatelI. ]~ko potyrz,en r án v ,omyl, tím je ovhvyTI1t~ 
bohledávkY v, úmyslu, uvestJv.ta~fs~at~ ~~u YabY učiniti úřední opatrem 
v j.ejich úřed111m postup~ a pr.l.mekl ,be Ii neU'či'~ili čís,. 5951. o 

(zrušení exekuce), ktere by 11n,a ~) tr zák. předpokládá pachatelt!v 
zločin podvod-u po~le § ~9~)~ :plS:n' tom~ aby někoho oklatpal a !~m 
úmysl, použíti zfa~sovane l!::.tm) kk 'le byin listiny s úspěchem pouzlto 
způsobil škodu, a le dokonan, la ml 
k -oklamáni čís. 5983'. a'e uvedeného podvodného úmysl~ 
nedopouští se ho tery; ,kdo V~;e& hstiny (vudoího listu), 'kte-mu 'kdy~1 
:poUlze dále drž} a 'uzrv; /efl tJ'en pro tehdejší určitý k-onkretní přl
v pod-va-dném umyslu z a sova 
pad č! s. 5983. ." . 
, • 'd' rokuratúra flnaacna. . dl 

Finančná prokuratur~., Vl rp '. b 'h d' l'ednotlivec, nepa-žívá ochrany ctI po e 
. ,f' ,pod mz provozuJe Ol c: o J f)')6 

Firn1a: lrm~, ." 1'08/1933, Sb z a n. čís. 5::r..Ji . § 5 zakona C1S. . . 

formálnydelikt tlačový: či s. 5789.. hd odejme-li pachatel mo
Furtutn usus: 'o beztrestn~. fu:tum ~t,SUS l~~ tt~~i~',e~e n-/dobU krátkou,. a přechod~ 

vitou věc jejímu drzltelt bez le~o,pn~ ěcíJdržbU pro jejího majitele - byt 
nou, po ktemu bu(:' sán; Vyko~v~~Ž'e ~dykoli obnoviti drže~í vě~i pr?č n;ah bez j-eho vule a,.vedO~l1"ť ~e. °nepocit'uje jako zásah do svych dlSPOSI TIlC 
jitele, takže majitel ° ne 1 veCí 
'Práv čís. 58f3i1. , 

v ." ,i osobám lovícím ondatry střelnou zbr~m 
Hajný: hajní.,le~ní SP~ávb ,~~~~~~k~~r~,;,žív~il ochrany podl~ §§ 6

k
8

1
a 81 ~~J:;l: 

nebo Fn-ym zpuso- e .', tenÍ držitele homtby :Ovu,.,.' r 
zjišťují-li, zda tyto o,soby maJl "S~Ozákona čís. 42/1903 z. z.), a ,ch!ej1-l 
(§ 58 odst. 31 -sIezskeho }1'onebmh , d 'tO 'sitě a zjistiti j'ejich totoznost 

" ." takoveho -svolem Ů' nt 1 
osoban; nem~1:clm l I \ ř z) čís. 5823'. y , ' 
(§- 3' zakona c~::.-. S4~18i7Q: .' " nosti _ oULliti-a zbmne prísaznym lesnym 

Háinik: :k otáz.ke pravnostl .alebo bezťray ." s P 5865 
háj nikom pri vý:kone jeho) povo ama ~ I . . 

"ll" .. přelíčeni hI'avnl. v' 5083 Hlavní p-re 'cent VIZ ,'" 71/193:5 Sb z a Ln. CI S. o . 
Hospodářv~ké ~yzy'~da~styí:proo~~ebl~nke~~1 C~~nmysl is~u h,~,~podáhřgkýmd' ~~~:~t~!~ 

zanzem pnznacna, ol • " b' ti proto predmě1:em ospo. a , 
po-dle § } tohoto zako-~a, n:{}h?U~ y. 'I . , ástro}e ,pro výrobu la:bloneckeho 
zvědač-ství podle § 2' CIt. zak. I ~pec!a nt n . ' 
z'boží čís. 588-3.. ? 'ne'sou skutečnosti, jež nelze z~choyatt 
ř-edmětem ochranyy f!0~le.§ "" l"iž znám; nepostačujeť pou~Y oble!k~ e tajnosti vůči cizine, ]~Z~OhlsOU J~~ k~h{) taje~stvi, nýbrž vyžadUje se téz 

tivní zájem na zachovam., ospo a:s t' k yzrazení čís. 58&3. .,. 
b'ektiv-ni způsobilost on-ech skut~nos \ § 2 zákona je trestným ctnem 

~ldčin hospodářského vY'Zovědačs~yl ~'~o~ti vešk,eré skutečnosti .z~klá~ajíc~ 
dnlosním; úmysl pachatelu~.,m~sl PO) si, roto pachatel uvě,domit1 1.ves~:re 
objektivní .znaky tohOJ?., Z~?,~1flUtaFe~l~~tvi' Pp-ostačuje dolll1s eventualts Cl s. 
slo-žky pOlmu ho-spo a.rs. e ,0' " 

5883 ' odle § 11 odst. 3 zakona Čls. ~1 ( 
posudek ministerstva ,obchodu, po~any 1? nýbrž p~dléhá jeho přezkoumam 
Hl36 Sb. z. a n., nem p!O .,s?ud zavazny, ., . 
podle § 258, odst. 2 tr. r;. Cl s. 5~&3. 2 odst 2 zák čl. XL:1914. na('lnule 

Hrozba: skutklovÚ podstatu zloclDu PO?la'k~ ) použitá ciel'om prekáž~nI.a uradu, 
v hráž;ka len vtedy, a~ bola . vmm om . (alebo ciel'om nittema lch k ~e
alebo Jeho členovi vO vykOf!e ls:h kPov~la~~tkovÚ podstatu tohoto trestneho 
jakému opatreniu); nes-pada vsa po 
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činu vyhrážka ~ tmbárs by bola va vzťahu k úradnému vý·konu povolania 
úradu, a!-ebo jeho člena - jestliže nesleduje uv.edený účel; podľa okolností 
pdpadu móže Ísť o prestupok nebeZipečnej hrozby podJ'a § 41 tr. zák. prest. 
čís. 0033. 
vyhrážanie trestným alerbo discipIinárnym oznámením je síce »hr.ozbou« 
v smysle § 3150 tr. zák., nie Je však pre zamestnanca, ktorý hy mQh'Ol 
stratiť zamestnanie len po odsúdení súdnom alebo disciplinárnom, ktoré" 
nezávisí od vyhrážajúceho vi'onika, hrozbou »závažnoll "majetkovoU' škodDU« 
podYa § 353, čís. 1 tr. zák. či s. 6059. 

Chystaný zločinný podnik: ve smyslll' § 12, čís. 1, odst. 2 zák. na ochr. rep.; pojem 
. či •. 5789. 

Infonnátor: kdo sepsal urážlivou zprávu p:r:o určitý ča.sopis, v němž byla pak uve
řejněna, "neodpovídá trestně jako informátor, byla-li zpráva bez leho vědomí 
a souhlasu dále uveřejněna v jiném časopise nebo dále rozši-rována čís. 
6045. . 

Instinktiv,ní jednání: jednal-li někdo instinktivně ve stavu pochopi,telného překva
penJ, nelze mu přičítati (§ 3('3"5 tr. zák.), že neuvažovalo- mož'ných následcích 
svého prudkého pohybu či s. 6042. 

Kandidátní listiny: kandidátní listiny, jež nebyly tištěny podle -§ 25, udst. 2 zá'k().n~ 
čís, 75/19'19 Sb. z. a n. písmem téhož druhu, jsou »nesprávné-« podle § 68, 
I, čÍs. 2 tohoto záknna č í ,s. 500e:. 

~-- neznalosti předpisu § 26 ciŤ. zákona se pachatel nemůže ,gmlouvati (§§ 3\ . 
233 tr. zák.)1 či s. 5932. 

Kárné řízení viz řízení kárné. 
Ká'z-eň domácí: právo domácí kázně podle čeledního řádu ze dne 7. dubna 1866, 

čÍs. 1-1 z. z. pro čechy, neopravňuje k omezování osobní svobody (§ 93 
ll'. zák) čeledi č i s. 5fl191. 

Komisař vládní: vlád-ní komisař podle § l05 obec. zřízeni pro čechy netlí vrchností 
podle § 187 tr. zák. v 'oněch O'bckh, ve kterých je zříz'en .podle- zákona 
čÍs. 165/1920 Sb. z. a n. státní úřad pOlicejní čí s._ 5!78L4J. 

Konflikt kompetenčni: v usnesení, jímž soud postoupil trestní oznámení správnímu 
úřadu k provedení trestního řízení, je -s,patřo-vati i merit'orní výrok zprošťu
jící, že není důvodu- ke stíhání obviněného pro nedostatek ·skutkové podsta-ty 
trestné-ho činu podléhající pravomocí řádného sO-udu; v takovémto postou
pení spisu není popření pří-slušnosti a proto nemůže býti podkladem pro 
vznik záporného kompetenčního konfliktu str. 638. 

Korekcionalizácia: pn korekcionalizácii zločinu na prečin (§§ 92, 20 tr. z.) treba 
použiť zákonných ustanov,ení, platných pre preči.ny, i čo' -do ,trvania vedl'aj
šÍch trestov straty úradu a- volebného práva do ohcí čís. 5848. 

Koupě podezřelých věci: komisní zhoží je poct-ezřelou věcí p'odle: § 47'71 tr. zák., při
vlastnil-li si je komisionář tím, že je prodal na vla&tní účet, a vzbuzovala-li 
nápadně nízká cena zboží podezření proti nabízejícímu, že komisionář vy
kr-očil z mezí .příkazu danéhO' mu svěřitelem čís. 58:26. 

Krádež (§ 171 ,a násl tr. zák.): tím, že na pachatele byl přenesen jen smluvní úkon 
co do věci, nezanikla -disposiční moc Jejího držitele a věc se tím nestala 
věcí pachateli svěřenou čís. 5982. 
j-e proto krádeží a nikoli -zproneveJ'lOu, přivlastnil-Ii si pachatel část dříví 
v lese ležícího, které měl podle příkazu .oloupati a dovézti na nádraží 
Č í's. 598e. . 

- - nezbytnou podmínkou kvalifikace krádeže podle § 174J-I li) tr. z. je, 
že pachatel byl opatřen zbraní nebo", jiným nástrojem nebezpečným 
osobní bezpečnosti za tím účelem, aby jich použil podle okolnostf -proti 
os-ohě, která by ho při krádeži přistihla čís. 5968. 
krádež 5tpáohall1á -s p'ředmě:ty uvedenými v § 'l74~f a) tr. zák. může 
se sbí!1,ati-se zloči,ny podle §§ 81- ar ga, písm. b) tr. zák., když pachatel, 
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~'l b ně aby zmařil 
~" v' d' J"eště než odcizil cizí věc, pOUZI Z' ra , 

pn emu dopa eny, b 
své zadrženi č í-s. 5968. užíti 'í aby ohrozil toho, ne o 
úmysl zbraní opatřep~ryo pachatel~d.t~bY hol 'při krádeži při~ti~'~ nebo 
spáchal skutečne_ naslh na tomd~trašenim nebo skutečným nas[~lm ~a
ho pronásledoval, Cl abY ta~ o t'~ útěku není vylouóen s.ouc~.sny;m, 
bránil přisti-žení neb~ dOP~u~í~i I z,~~aně i j~ko pr,ostředku ke spacham 
úmyslem pachate!ovy~, p ~ , ~,' čís. 5fl68. 
krádeže přisvojelllm Sl zastre~en~ zver~ ,ob uv.edené v § 17/6, ,ll .b) 
pro otázku, zda pachatel l!a~~~o ~~clU o~achatel užívá, neb j~kY t~tul 
tr. zák., nezáleží na to~~.la 'b Y • diné na: tom, jaké~,~ ,druy~, prvace 
mu zaměstnavatel propUjcJl,. ~y hrz );on předpokládá urclte vyssl pred
ve své službe" K~~a, . a ~d,a le~g50 vy 
běÍJné vz,~ělám clh nI§C lc7~rU c) ťr. zák. jsou nejen samostatní živno-st-
»živnostmky« podle " y' ~ 5-855 . 
níci, nýbrž i jeji~h . .pol!l0cnJfl § 1 176 ~I ť) tr. zák. se nevyžadt;~~, ť?y 
ke zločinné kvahftkacI po e t~ dne zj'ednán poškozeným na pract 1 s. 
byl pachatel přímo a Jbezpros re 
5655 . t hd odejme-li pachatel ~o-

b~ztrestné furtum usus ]~e po~~e ~í Y~n na dobu krátkou a pre
~itou věc jejímu držiteli, be,z lchok p~~~le nad věcí držbu pro j~iího m~f 

d po kterou bud -sam vy o " lb může kdykoli OIbnovl 1 

fii~~le neu, byť i bez jehlo vůll~ a ~;ttOerr~dnětievě°ci nepocilt'uje ialco zásah 
drženÍ věci pro maJitele, :ak~e, ~831 
do svých dlsposičníc~ p~av Cl s. odle' § 463 tr, zák. čís. 591~ .. 
ke skutkové podstate prestu~ku, P d k nem »žitím ve spolecne do-

. l' témže r-odmnem Dm ~ 910 _ pouhe byd ent v 't ť zákona Č I S. 5 . 
mácnosti« podle uvedene s a 1 1 t st). pytliactvo je krádež-ou 

podl
, slovenského práva (§ 3,33 a, nas '. r. zio e ~ožno dopustiť sa Ui~:y
~ smysle predpisov ?,est~~~~~~~~~ti:nP~~ci ~ískaných pytliactvom Cl s. 
vačstva (§ 370 tr. zak ) • ktor' 
6008. , ~. ' ~ 'tro om (na pr. valaSl~ou), y 
bol-li zlodet -opa.tren1l?rkO~a~~~sťe~Sje ~u kvalifikácii po~ a ~o 3~~ut~1 
nie je zbranou v tecy nIC 1 onen predmet k sebe preto, a Y 
zák treba dokázať, ze vza sobe iného čís. 5844 , 
ako' zbrane, tedy k útoktt proti o, en' strelnou z:braňou, neI~e 

tHactvo pn ktorom b?l. ~a~hatel ~z;~rodák: pokial' neboly v ko.?kret
py driadit' pod t'až-šiu kvaltftka~lU §k~(3!7, ch by ~a dalo usudzo~ať~ ze ~~
po , ade zistené okolnosti, z o~)!, b ne buď k zastrasenm, oso. ' 
~~~er{fol odhodlaný po prí~ťde ~~~~~le:U ~:ádeže, alebo k odstranenlU 

é b mu chcely prekazl spa , 
ť~~r mož~~ho odporu, č ~~. t;e~~~~ čmy uvedené v § 3318, o~d~t 1 r ~~. 
potrestame pachat~la P neprichádza v úvahu .(§ 1~, de k~alihkácie 
len P o k a r han 1 m t' 1 II zpatHosti a tedy ani v pnpa 
čl. XXXVI:1908) rre ? .aZ{ . • 

odl'a § 338 tf. zak. c I s, 5'848 , e' stolice na zločm kradezť; 
~nela-li obž~lobadl': ~-g~:u~o~íS~u~u § Pl~1 ~r. noy. a ~e:r~d~ii z~d~l~čf~ 
~~~~:~~i:~f~I~~~~C:~~tkž}cs(~aZi~~e~~7á!~:~nf~~i~~~: ut;I!~ň~~:~á 
WI~ácle lebo táto kva1ifikácm nle Je aZS! ~, , . 1 Vb"'; 

b .. 's 58rT5 v • 'ka ktery le ve s uz ~ 
obžalol ou, Cl 343' tr 'zák Dokud s-e týce Vlplll m sli jen poměr trva-

~~~~~Oe~~~lo: nebo, kterjk~\~~~ °go~ěě~~ ~a~~~:sfndaavare~:l~o~D~~~~rci 
lejšího razU; nent v, . ří1eždostne, za enm, y! 0005 
ní,k, kpřnilaímVay.npoÝ v~dnf~~~1ul~n prípadě prop~štění ZamPer:~:avca~:roVi i~dnak 
naro .' 'a SVOl mu z ' t om 

d d 'l li zamestnanec komlsw nar ~t' veci ktoré Iboly vlastnlc v o cu Zl - ~ • , . jednak mD-V! e , 
jeho vlast-né movlte vecI, 
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komitentovy' li neb ' ' t'h ' , 'h' }' Tam siamu vmníkovmu k" Y vyc okolnosf, že zamestnavatel' e d ,pre ladez ved komitento~' 
navrh potrebný podra § 343' tr . kll P? al, resp. vzal zpáť súkromn{ 
'd' 'v '. za . c 1 S. 6036. I 

po pOJmom kradeze uvedenej v § 129 t ' len zločin alp-bo prečin krádeže " .. r. zak. prest. možno wzurneť 
K "fk podra § J26 tr. zák. prest. v zne~t§\~St~k prest~~ok proti vlastníctvu 

fil a: právo novinářské kritiky ne' , . . . nov. Cl s. 5843,. 
ods~. ~ v zá~on~ o ochraně cti č ~1 s.pr~Jb~' Jehož výkon má na mysli § 6, 

novmarska kntika poctI' h"" ' čís. 6060. e a I vseobecnym ustanovením zákona o ochraně cti 

ťO,d ustanovení § 6 odst 1 cit 'k ' ,. 
reJnéh? ~ivC!ta (úřední' čjnno~tfa o~~~n~{;ada 1 kritika výkoníl činitelú ve-
z ~'ez} vecneho posuzování takovéh "o starosty), pokud nevyboču'e 
dotyka osobni hodnoty a mravní k o r?kOnu, tedy p,okud se zbytečně nL 
JevuJe pos.tiženému nevážnost nebo V~doY ~ap~ad~~ehQ a pokud se jí nepro-

Krivé obvinenie viď ,o b' . . vrzem c 1 S. 6000. 

K
v., vlnenle kflvé 
nveob"V' . VInent: ke skutkové p'odstate" I .. s " d . Z o'cmu podle prvého p" d § 

'e vyza uJe, aby udavatel uvedl 'k t v , • opa u 209 tr, zák 
!o,stem udaného z!oči-nu a by! si ~d u ecnyost.l odpov,fdající všem náleži~ 

vCl S" 5'913. Vť orn, ze Jeho udaní odporuje pravdě 

svededvI viz svědectví kři ' 
Kúpa podozrelých vecí' pod pnjm k

V 

,e~ v mOižno' mZlťmef ten zlo-či.n ~~~ ra ~~e uV,ede,pej v § 129 tr. zá:k. prest. 
vlastnící-v u podl'a § 126 tr zák o, p\ecm km~eZJe, I!ie však prestupok proti 

Kvalifikácia: súčasné pre h ,'. . pres . v znem § 51 tr. nov.·č í s 5843. 
b' 1" c ovavame loveckej 'pušky r 1 my ne ze kvalifikovaf za dvnj-n' b' ' ,evo veru a vojenskej kara-
preds. Č'ílS. 547!6:1m4 a prestu ot

SOI 
ny, prestupok podra § 6 nar. min 

len o jeden prestupok 'podl'a, § 6,PCi't n,paOrdl~ ,§ 35~' tr,. zák. ·prest., ale id'~ . '. Cl 5-. '190. 

Lehota: uplynula-li už pred oznámením činu k .. , 
§ ,41 tr. zák. prest., lehota § 17 odst lvaltkovaneho ako prestupok podl'a 
sl!kromnej žaloby, Je vabec a 'kt z~ ona o ochrane ch pre podame 
~er~ p~dl'a § 4'1 tr. zák. prest ~ylúg~~~k~~ Vlek s~fdl~ ~okr,ačovania zavede
za o a t v smysle § 17, odst. 2 zákon ' r 010 a. ~t, s tlspechom podaná 
nedokonal-Ii oškode 'v' a o oc nane ctI Cl s. 581ř7. 
maže učiniť ~ávrh z~yo:ce:t~~~tYzI~k s~ojho yeku (§ 113, odst. 1 tr zák) 
ak otec s~hlasj, aby bol návrh POd~n~ehv zastup cu i matka poškodené'ho' 
v leh-cte §! 112 tr zák 'e r ,h d ' ny, pre zlstenie, či hol návrh učinen! čin;e a jeho paeh~tel'o~i J č í ~~ gs'só len to, kedy S'a otec dovedel o trestno~ 
pravpy nastupca poškodeného nie "e ar" -p

roh 
roz~udku po uplynutí lehat §J

42 
P davneny podať vopravn~r prostriedok 

~~ zotrv~va pri ,~úkromnej žalob~ Č í ~ o 51~~'2 2 
tr. p., urceneJ ku prehláseniu, 

zadal-lI Jen obhaJce, ohlásiv o ravn' . v doručen opis rozsudku, a o~alo y ~rostredv~k r.rotJ rozsudku, aby mu byl 
~ "orrakvném prostředku, opis rozs~~~~ ~Ša?r~POJII ~ pJ"Oyh}ášení. obhájcovu 

u u provedenI důvodů opravnéh v rr;o s~ e nezadal, Jest počítati 
dne dnručenÍ opisu rozsudku obháJ'c' Ov prost58redkU 1 pro ob1:alovaného ode 
k tom b 1 C 1 s. 63 

§ 
u, a v mohol byť obžalovaTI od' d' , 

v. 23 , odst. 3 zák. o ochr cti 'e tr Y su e~y na, zaklade návrhu podl'a 
~1O verejnožalobný bolo pvda'n~ II :i~;' a~Yb pov~d~e trestné oznámenie pre 

ote § ~7, odst 1 zák o ochr ctI č í ~l ~~~ II statneho zastupitel'stva v le-

povolenle navrátema v red vl' . 
opravného pl'ostriedku otžal0~~~ý~ta;rž~t~ zmeškanie l~h.oty k ohláseniu 
a~ bol.rozsudok odvolacieho ,,' d d v 1Y,m v,o vazbe Cl S 5900 

§

neho, Je dOfučenie rozsUldku 'jU p~ško~lce.ny pravnemu zástupcovi poškode-
79 tr. p., z:by-točné a nemóv ,o .~nemu samému, hl'adiac na predpis 

tania lehoty k ohláseniu 7.maf~v m~t ťnl1akeh.o p-rávneho účinku čo do počí-
~ cneJ s aznostl Cl s. 5908. 
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ak bola urazená na cti politická strana v svojej celistvosti, treba lehotu 
§ 17, odst. -1 zákona o ochrane cti počítať od doby, kedy sa O' čine a o osobe 
vinníkovej dovedeli ústrední funkcionári strany, kt-orí sú oprávnení ju zastu-

poval č i s' 5912, ustanovenia o súkromnom návrhu sú rázu práva hm o t II é h o, takže pri 
počítaní lehoty p-odl'a § 17 zákona čís. 10&/19331 Sb. z. a n. nel'ze prihliadnuť 
na predpis § 11 tr. p., 'podl'a ktorého sa do lehoty nevčíta do-ba, pOl ktorú je 
spis dopravovaný ,poštoU' čís. 5921. 
bylo-li upuštěno od sOUlkromé žaloby po- lhůtě stanovené v § JI9, odst. 1 
zákona O' ochraně cti, tudíž neplatně, nepřichází v úvahu ustanovení § 49, 
odst. 4 tr. ř. o neodvolatelnosti takového prohlášení či s. 6007. 
ubžalovaný, ktorý je zároveň vlastníkom a vydava1el'om periodickéhO časo
pisu a ktorý bol prítomný pri vyhlásení rozsudku Ddvolacieho súdu, móže 
uplatnif opravné pmstriedky pris1úchajúce mu podl'a § 12, odst. 3 zák. 
čís. 1214/119214J Sb. z. a n. (v novom znenI), len v trojdňovej, l'e-hote počítajúc 
od vyhláseni-a ro-z'sudku, nie teprv od doby, kedy mu hol ako vlastníkovi 
a vydavatel'ovi rozsudok doručený čís. 608'5. 
v patnást'dňovej lehote § 95 adv. por. tr,eba odvolanie ni1elen o-hlásiť, ale aj 

odóvodnit' čís. 3G7 dis. 
viď tiež -1 h ů t a. 

Lekár štátny obvodný: štátny obvodný lekár nie je Nenom, ale len orgán-om 
vrchnosti v smysle zálk. čl. XL:19T4 čís. 5846. 

Lesní úradníci a hájnici: vecný a miestny rozsah ochrany lesných úradníkov a háj
n;kov podfa zák. čL XL:I914 Č i s, 5839, 
súkromny majitel' les.a nemaže sám svojím rozhodnutím rozšírif obor pó-
sobnos-ti lesnéhO' hájnika, p'O'kial' tento -ohO'r nebot háj'nikovi určeny pri jeho 
vzatí -do prísahy, alebo pri dodatočnom oznámení o zmene sverenej plo-chy, 
s účinkom, ze sa jeho prísa'ha vzfahuje i na p6-sobnost' takto roiší'fenú čís. 
5<lB9. Lhůta: bylo-li promlčení přerušena (§ 2071 tr. zák.), může nová doba promlčecí započíti svůj běh teprve, byl-li obžalovaný osvoboz,en, nebo bylo-li trestní 
řízení proti němu zastaveno čís. 58-06. 
má-li býti doručen opis rozsudku obhájci ku provedeni ohlášeny ch opra

v
-

nych prostředků, není třeba doručiti jej k vlastním rukám -obhájcovými 
lhůta ku pro-vedení 'opravných prostředků počíná tu běžeti o,d doručení opisu 
rozsudku zmocněnci obhájcovu čí -s. 68132. 
nezbytným předpokladem ustanovení § 364 fr. ř. jest, že byla pro m e š ~ 
k á 'n a lhůta k opo-vědi nebo ku proved'ení opravného prostředku proti roz-

sudku čís, 59,99, onoho ustanovení nelze tedy ,použíti, nebyla-li lhůta ve skuteč-nosti pro-
meškána, jelikož byl doručni lístek omylem nesprávně datován čís. 5999. 
nezachování lhůty vytčené v § 112, odst. 2 tr. ř. se pokládá za ustoupení od 

obžalO'by č i s, 6013', ježto podle § 45 původ. zákona odpovídá za zásah do cizího pŮ'vodcov-ského 
práva neoprávněným provo,zováním chr&ně'ných hudBbníe"h skladeb jak pořadatel, tak i provozovatel, může žal-obce podati stáhaci návrh -hned proti oběma, byf i neznal Jména provozovatelova; nelze proto počitati dvoumě
s.íČ-ní lhůtu § 50 původ. zákona teprv-e od doby, kdy se soukromý žalobce 
z obhaj-oby pořadatelovy dovědělo vý<hra-dnéffi' paChatelství provozovatelově 
čís. 6037. byla-li zfj}r-áva urážlivého obsahu uveřejněna v novinářském článku, 'nestači 
pro počítání začátku lhůty k podání soukromé žaloby (§ 1'7, odst. 1 zákona 
o ,ochraně ctí) všeohecné zjištění, kdy se osoba oprávněná k soukromé ža
lobě dověděla o závadném článku, ale nutno zjistiti, kdy se -o něm 'dověděla 
buď tím způ'sobem, že článek sar.1a přečtla, a'neb že jí byl celý jeho pod
statný obsah někým jiným přečten nebo spolehlivě sdělen čís. 0073. 

viz též lehata. 
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Lichva: kdo pouze zprostředkuje TO oško . . v s.kut~-oVO,liI podstatu přeči!t\ Je srn zr~neho u;er~ jeho~ poskytnuti naplňuje 
(o hchve), nedopouští se p"ev. } lu § 2 CI,S. nar. č. 275/1914 ř podle § 4 v' r cmu podle § 2 Cit II v. ., ' -z. 
., J CIS. 1 téhož nařízení ačli t ' . v' anzem, nyhri přečinu 

zeJill.ena nápadný neparně-r mezi' odru v II JSou predpokl'l'dy tohoto předpisu 
n0!ltl, a jeho námahou a výdaji a' je~~~l~l' kter?? SI dal slíbiti nebo poskyt: 

----;- p~Jem »po živnostensku« -ve s~yslu § 4 ~,p'o zl'~nostenskll čís. 5fJ1.'!. 
ČI5.: $7. ' CIS. 1 CIS. nař. č. 275/1'914 ř. zák. 

- viz též úže r a. 
Listina súkwmná' k k . • II s utkoveJi podstate zločinu odl'a § 4' y, , 

treba, aby padelaná listina' mala v tk ť ' V' ~3J CIS. 3 tr. zak. nie je 
druh,u predpísané, ale stačí bol:~~ y ~ n~~~f!tostl pre listinu práv,e toho 
~toremu ~.8'la slúžiť čís. 594'3-. 1 sposa 1 a k prevedeniu toho účelu, 
Jd,e o zlaClm padělání soukromné li'stin I z~k., l?'Ůdepsal-li pachatel za firmu smělftcup~dde b~§ k40l

, .. 103
, čís. 1 tr. 

~~n sa!llJir"!u podpisovati, a opatřil směnku ;0 e," dy JIZ nebyl opráv-
y leste mel ono oprávnění a t'., zarov.I~.n datem z oné doby 

v :~na podepsanou firmou č í~. 5:4JI da>! vzhled, ze byla řádně vysta~ 
erejna: ... yypomocný notársky úradník 11 kt 'h ' byte.lch pasov (obecný notár) pl t~' are ~o oplavllený manipulant do-

stavtf dobytčle pasy a revod a, ym sposoborn prelllesol právo vy
v, smysle § 4161 tr. zák.; ~Ob tč~~ k~~u!ZUly, J,e vcreJným úradníkom 
~Im vystay.ené sú vereJnými nrtinarn1 č~ sna 5g,f~lade tohoto pover.enia 
!de ~ precm pa'delania vere]nej listin dl' Je~thze vinník na zpiatočnom Hstk ':f po a § 4qO, ~ds~. 1 tr. zák., 
ne] do vlastných rúk iného adres~tgnpo]en?m k sUť;1neJ zasielke, u.rče
meno a vyplnil datum doručen· ,P?dpISal ~ez )eho vedomia jehO' 
B9~3-. ,Ja a SptS adresatovl neodnvzdaI čís, 

pOjem veřejné listiny (§ 391 tr 'k ~ 3' ... , 
,okolnos.t, že listina vydaná veie,za," ~ ... 15" o, s, p.) CI s. 6062. 
~a ,P0d.klad jednÁní jiného úřaJ~Y~ ur~d,em. neb org~nem má sloužiti 

. . hstmy vůči každému čís. 0062. ' ,emem nIC na prukaznosti takové 

Listiny kandidátní: čís, 593Q 
Listok zpiatočný· ide o .. z~., jestl~že vinn)~e~~ ~al~:;~~~a ver~jnej list}ny. podl'a § 400, odst. 1 tr. 

urcene] do vlastných rúk \ného ~~e~1St~kU PJJ~oj1nbm ~ súdnej zásielke, 
meno a vyplnil datum doručenia a spiS ~d~o ~lsa. ez Jeho vedomia jeho 

Lítost účinná. vládní kom's" dl esa OVl neodovzdal čís. 5953 
• 1 ar po e § 105 obec z'"" Č 

p,odle § 1871 tr. zák. v oněch obcích v~ ~lze~l pr~o ~;hy není vrchností 
CIS. 165/1920 Sb. z a n státní úřad '01' . t,ery~h je znzen pOdle zákona 

Lstivé zasl ". ' P lC€Jll! Cl s. 517B4 
, epovant VIZ zaslepování lsti ' . 

Lupež. k d" t ve. • e ze rest káznice stanovený v § 34J9 od zretel'olm na ustanovenie § 100 ' .' st ... 1 ~r, .zák., nemaže byť so 
nost'ou, dopustil-li sa achatef tr, zak. ~il""edízeny, Je prit'ažu~úcou okol-
vanej podl'a § 349 odit 1 čís ~ /rVzoa~kh P!lpado5choozločinu lúpeže kva1ifiko-
k dokona' 1"" ,' ... ' . . . C 1 S 7 . n!u ~ ocmu lupeze trestneJ podl'a § 349 d' , y 

ledn?k odnatIe moviteJ ve Cl jej držitel'o I b Q dSt. 2 tr. z?lk. sa vyzaduJe 
selne usmrtenie človeka' estrV VI, a e o etentorovl, Jednák úmy
movitej ve ci, poškodenéh~ tšallZ~ pacťatel ne~okončil zarnýšľané odňatie 
pokus zločinu lúpeže podl'a §§ 6~m3~sge nde utsmrtI!, tre.?~ čin kvalifikovať ako 

, "'t", o S • 2 tr. z. C I s, 6028 

Maření exekuce (zákon ze dne 25· května 18 v, v 

knihovním vkladem záka"zu zcizen' a 83, d~1S: 7~ r. z.): maření exekuce 
. na nemovitost čís, 58'82 I za uz,ell! podle § 3164 c) obč, zák. 

pro skutkovou podstatu 'přečinu I ... '1?~ch~te!ův k tomu, aby zmařil PC:~ ~ § } stačí, směřoval-li úmysl 
castecne uspokojení vě(itele tou ~~~~~ ZPUS?? exekuce, úplné nebo u, o OIZ právě jde, a vzešla-li 
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z činu dlužníkova taková přeměna v jeho jmění, která způsobuje věřiteli 
obtíž.e, zvláště průtahy ve vydobytí pohledávky čís, 5'8'82. 
na tom nic nemění, že věřitel mohl tuto překáž.ku snad odkliditi odpůr
čím sporem a zda mohl dojíti částečného nebo úplného uspokojení 
z ostatniho jmění dlužníkova čís. 5882. 
odstranění věci dané v zástavu znamená jen zmaření uspokojeni z urči
tého předmětu, nebo určitým způsobem, po případě ukazuje k úmyslu 
k tomu směřujícímu, tedy k výsledku a úmyslu předpokládanému § 1 

zákona o maření exekuce čís. 6015. 
škodou ve s.myslu § 1 je rozuměti škodu, kterou utrpěli vymáhající vě-
řitefé tím, že 'nedosáhli uspokojení svých pohledávek cestou zmařené 
exekuce, kterou se ho domáhali čís. 6029, 
škoda se rovná výši vymáhaných pohledávek, ovšť:m nemŮže přesaho-
vati cen.u odstraněných zabavených věcí, pokud se týče vytěžek, jehož 
by se pravděpodobně dosáhlo jejich exekučním prodejem; pro její 
určení je rozhodná doba, kdy byl do. spáchán čís. 6029. 

Mezníky: i kolíky, zasazené geometrem při 'fOzměřeni hranic k jejímu vyznačení, 
js'ou »mezníky« ve smyslu § 199 e) ·tr. zák. čí. s. 583

1

8. 
odstranil-li pachatel geometrem zasazený mezník a zasadil nový kámen, 
aby správná hranice bY'la učiněna neznafelnou, resp. aby byl vz'buzen klamný 
doj'em, že hranice geometrem zjištěná běží tudy, kam pachatel zasadil nový 
kámen, jde o jednotn}' čin, vedený týmž úmyslem a spáchaný za týmž úče-
lem č i s. 5$58. 

Mimoriadné zmierňovacie právo: má-li trestní sazba vězení (na pL § 2 zák, č. 108/ 
1933 Sb. z. a n.) spodnÍ' hranici vYššÍ, než stanoví § 25 tr. z., je možnO 
s použitím § 92 tr. z. vyměřiti trest vezení (uzamčení - § 2, č. 2 zák. 
č. 284j11920 Sb. z., a n.) pod onOU spodní hranicí a není nutno zaměniti 
jej v trest peněžitý čís. 5842. nie je porušením p'l'edpisu § 387, cidst. 3 tf. p., ked'·odvolací: súd, zmier-
nivši z úraónej povinnosti kva1ifikáciu trestného činu, nepou7:

il 
pri vý

mere TI.nvého trestu § 92 tr. zák" trebárs prvý súd mimoriadneho zmier
ňovacieho práva podl'a § 92 tr, zák. upotrebi1 a odvolal 5a len obžalo-

vaný č. í s. 5911. 
vidl i k o rek c i o n a 1 i z á cia. 

Nabiz.eni se ke křivému svědectví: ke skutkové podstatě zločinu nabízení se ke 
křivému svědectví podle §§ 197, 199 a) tr. zák. se vyžaduje, aby ,se někdo 
ke křivému svědectví nabízel s o u d u; nes,tačí proto nabídka ke křivému 
svědectví učiněná pOUiZ:e osobě s 'o tl k r.Q m é čís. 5'8:718 

Nadržovanie: -:rozdíl mezi ukry'Vačstvem (§ 37D tf. zák.) a nadržováním (§ 3rJ'4 tL 
zák.) po sufijektirvní stránce čís. fJil&7. 
kto kúpi od pachatel'a krádeže záložné lístky na ukradené ved, nadDbúda 
i dispozičné právo nad založenými predmetmi a dopúšfa sa, sú-li splnené 
i d'alšie znaky skUltkovej !podstaty, ukryvačstva podl'a § 3rJO tr. zák. a nie 
nadržovania pod!"a §§ 3'76, 3716 tr. zok. čís. 5868. 
predpokla!dom prečinu podl'a § 3'.74 tr. zák. je, aby bol spáchaný prečin a-lebo 
zločin pachateJ'.om, ktorému nadržovatel' vedome ,poskytne pomoc vO smere 
uveden-o

m 
v § 3íJl4 tr. zák.; kde niet zlsteného zločinu] alebo prečinu, nemMe 

byť ani prečinu nadržovania čís. 5886. 
nadržovanie pachatel'ovi prestupku neni trestné podl'a § 3ili4 tr. zák. 

čís. 5886, porušenie zákona v ustanovení § 1, odst. 2 a § 3r77 tr. zák., keď proti pred-
pisu § 3 čís. 3 zálwna čís. 715/19119 Sb. z. a n. v znení vyhlášky min. vnútra 
čís. 12J3.Íl933' Sb. z. a! n. a výslovnému lIstano1veniu § 377 tr. zák. uložil súd 
o-bžalovanému aj vedl'ajší trest straty práva volebného čís. 5885. 
súd prekročil tres,tnú s3Jd'Zbu a zavini:l zmatok podl'a § 3'85" Čí,s. 2 tr. p., ulo
žil 'p!Jíe na:držova.nie ,padra § 33'7 tr, zák. i vedl'ajší trest ,straty práva vO'teb-

ného do obcí čís. 5948. 
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Navádzanie ku krivému svedectvu: ak svedok, ktorého obžalovaný navádza,l ku 
krivérnu svedectvu, pred súdom skutočne krive svedčil, neboJ však 
pre nejakú zákonnú príčinu spri-sahaný a v dós!edku toho bol 
uznaný vinným nie kriv},tn svedectvom, ale len prečinom nadržo_ 
vania podľa § 3174 tr. zák., Je činnost' obžalovaného. ako návodcu 
aj keď jeho úmysel srneroval tiež .k činu podl'a § 69, čís. I, § 374 
Ťl\ zák., v ideálnom ,súbehu 80 z~očinom p:o,dl'a § 22'2: tr. zák.; v-reto 
treba Jeho čin v smysle § 95 tr. zák. kv·alifikovať za zlo'čin POďl'a' 
§ 222 tr. zák. č i s. 5914. 

~ - - pro skutkovou podstatu zločinu podle § 222 tr. zák. je lhostejné 
zda pachatel navádě.! ke křivému svědectví oSDbu, na kterou s~ 
potom sáml odvolával jako na svědka, anebo os.obu, kterou vedl za 
svědka, jeho odpthce čís. 0026. 

- - - navádění ke křivému svědectví je trestným činem i tehdy, stalo-li 
se před zahájenim soudního řizeníi vyžaduje se jen, aby se vzta
valo na nastávající s ,o u dní řízení čís. 6026. 

Navrácení v předešlý stav: nezbytným předpokladem ustanovení § 364 tr. ř. jest, 
že 'bY'la pro m e š k á n a lhůta k opovědi nebo ku provedenI oprav
ného prostředku proti rozsudku čís. 5999. 

- - - onoho ustanovení nelze tedy použiti, nebyla-li lhůta ve skutečnosti 
promeškána, jelikož byl dOrlllční Ustem omylem nesprávně dato
ván čís. 8999. 

Navrátenie v pr;edošlý stav: povolenie navrátenia v predošlý -stav pre zameškanie 
Jehoty k ohláseníu opravného pmstriedku obžalovaným držaným 
vo vazbe čí-s. 5000. 

- - -- žiadosť o navrátenie v predošlý stav pre zameškanie roku ustanr,- . 
veného k odvolademu hlavnému pojednávaniu pred vrchným sú
dOml je zákonom vylúčená (§ 463, odst. 21 tr. p.)' čís. 6004. 

Násilie proti osobám súkromným: poj-em násilí podle § '176 tr. zák. je nap.Jněn již 
. i talkovým zlým nakládáním, které vůlbec nemělo v zápětí poško

zení těla nebo zdraví toho, proti komu směřova:lo; utrpěl-li ten, 
proti němuž směřovalo násilí tlupy, i poškození té-Ia nebo zdraví, 
jehož léčení p.řevy'šoval0 dobu osmi. dnŮ', byl porušen i d.alší právní 
statek, chráněný ustanovením § 301 tr. zák. čís. 5961, 

-- - - osm pachatelŮ' flUtno označiti za »tlupu« a pobití poškozených za 
»,násiH vykonané na -osobách« čís,. 595,1. 

Ná:sili veřejné: podle § 81 tr. zák.: hajní lesn'í správy, zakročující proti osobám lo
vícím ondatry s,uelnou zbraní nebo jiným způsobem loveckým, po
žívají ochrany podle §§ 08 a :8'11 tr. zák., zjišťují-li, z.da tyto osoby 
maji svolení držitele ihonitby k lovu ondater (§ 58, odst. 3-. s1ez~ 
ského 'honebního zákona čí-s. 42/1003 z. z.), a chtějí-li os-Dbám 
nema'jkím takového svoleni odmí1i sitě a, zjistiti }ejioh to10,žnolst 
(§ 3 zákona čis. &4/1872 ř. z.) či s. 5S2G. 
členové sboru uni,ťmmované stráže bezpečnosti jsou oprávněni vy
konávati s,!užbu jen v po.licejním obvodu policejního úřadu (poli
cejního fediteIství-), k němuž jsou &lužebně přiděleni či 5. 5857. 

- -- - zakro'čuje-li tedy Č'len shoru s.tráže bezp.ečnosti mimo policejní ob
vod policejního úřadu, k němuž je služebně přidělen, z dův.odů 
trestného činu spácha.ného mimo tento obvod, nejde o »výkon 
služby« podle § 81 tr. zák. či s. 5857. 

- - - užije-.li však v takovém případě osoba podezřelá z trestného činu 
vůči členu sboru 'stráže hezpečnosti iP110rti ,nt zak~očujícímu sku.teč
ného násilí nebo vyhrůžky ublížením na těle, na svobodě, na cti 
nebo na majetku, aby zffia1řila své zadržení a odevzdání vrchnosti, 
dopouští se zločinu podle § 98 tl'. zák. čís. 58517. 

- - - k »vý,k,onu -služhy« ,lesního strážného pers-.onálu, chráně'ného podle 
§ 811 tr. zák., náleží i duhled k odváženÍ' lesních pJ,odů z lesa, lesní 
správo-u prodaných čí ,s. 5,862. 
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dl § 83 tr zák· kdo se ve společném úmyslu připojil k trestné čin ..... 
po ~osti osob vniknuvších násilně do ~izího příbytku, je spo,lupac!tate

lem ,nikoii jen spoluvill'ník~em zloč1'llu podle § 83 t~:. z;<;~., trebas 
tam' nevn1kl zároveň s ostatními, .nýbrž teprve pOZde]l Cl s .. ~g20. 

podle § 85 tr. zák.: byla-li cizí věc pacha!el-ovÝ'r:t: čipemy ~plně Z01cena, 
rovná se výše škody hodnotě věci pred zmcemm CI s. 60?"2~. y 
byla-li ~ěc jen poškozena, rovná se výšye šk~dy ,?ajetk<:ke uJ'I~e, 
dané rozdílem mezi hodnotou, jakou mela vec pred pos ozenIm, 
a hodnotou jakou má p-o něm čís. 60.?-~. o •• y y , 
výše nákladů na opravu vě~i m~že bÝyÍl le~ pomu~k~udpro zlI~~e~~ 
tohoto rozdHu; ph'htédnowtl moZ'110 yvsak le~ k nak ad um po/~ , 
n'm k opravě, kterou se věc ve 'Ysec~ ,smerech uve e ve s ejny 1 . akém byla před poškozemm Cl s. 6052. , 
s.a~, Y J měr mezi pachatelem a poškozeným je nerozhodny pro 
CIVl nt po; trestní:ho 'bezpráví s hlediska § 85 tr. zák.; nezáleží na 
posouzem , ,. .. 'b "y 's 6061 . 
tom zda čin zaklada 1 clvllm ' evpraVl, ~ 1.. H', .~' 
poškození cizího inaj-etku se mÍlže stah jak pnmym, tak 1 nepll-

, o bením na cizí věc čís. 6061. 
reY~ogi~~~ podle §§ 8, 85, pís~ .. a)y tr zák., po~ypal-l~ kachatel 
hřebíky mez, jejíž užívání mu p!Isluselo, ,:by ~Jp doby e na nt 

asenlý hřebíky IsplDlkl a o:chwra<veJ. nebo zas:l c I ~ 6~~1. 
odll P § 93 tr. zák.: právo domácí kázně podle celed!l1~o radu ze d;n~ 

p ~ -dubna 18;66, čís. II z. z. p-ro čechY'y~eopravnuJe k omezovall! 
osobní svobody (§ 93 tr. zák.) čeledi Cl s. 57911... • 

odl §§ 98 99 Ťr. zák.: zakročuje-li člen sbor~ stra.ze b~zpe~no~tl 

p ~ěFe~ ~~~~;bnlů d~r~~~nlho~iči~~h~ft~~~~~ ~Fm~z t~;f~~;i5~J{i; 
lde v

d »výkon ~1~:~1e1~p~d\~e~t~lh~r čf~u';v~čile~l~;~a sboru stor~že 
b:~;eZ:g~f p~Oti ní zakročujícímu skute~ného na~t1~kneb~b~Y:~~~~~ 
~~~íž~~~~ž~~' t!le~dne~:JX~iO~~'c~:~~fL ndO~~:štra;~ ~io'činu podle 

§ 98 tr zák. č í 5. :;867'. . b) tr 'k § 99 tr zák 
,gkuťk'o~é podstarty zločinů podle: § 9S! '. za . a. .. 

čís. !)37~. . ,"lok některém-u z cíló vytčených v § 98 
směřoval-!l umy:sl pachate uv

t
· 'I č n ě s hlediska tohoto usta

tr. zák., Je skutek posuzova \ vy y ,u 
'lOvení nikoli D'odle § 99 tl'. zak. c 1 s. 5870. . t t 
I :, b' ! odle dwhého odstavce § 100 tr. zák. Je samos a -

§ 100 tr. zak.: saz, .a J? kl' d' -r se na přitěžujících okolnost~ch 
(~~čt~~Zb~luětde ~ne, to~to a ~stla'tlOVení jme n o v i t ě uv.edenych 

čís. 5891. • d' d hého odst",ce § 100 tr. zák. 
_ _ _ opirá-li se však použití pre pISU:U fk v b e c n ě ne-

o jiné při~~žu:iící. okolnosti, označen~b,~te. ~ou~eo ~ s s1~peň jed~{)tné 
j'de o zvlastm zakonnou sazbu,. nyy . I Pt y' ~,o.91 

( • ť •.. do petle) C I S JO . 
tr:.s!r::í ~a~by od ses l.mes§l'cfoo odst. 2 tr. zák: v.šeobecně' aznače-

- - - pnteZU]lClml ok?,~nost.ml v . ' . ež se fQvnají svým významem a 
nými mohou byh toliko. t~kove, ] . 'T' tam uvedeným 
svou dMežitostí přitěžuJíclm okolnostem Jmeno ..... 1 e 
čís. 5i891. 

.. (§ 5 t 'k) nemusí. gramaticky vyjadřovati vý-
NávOd: návod k trestnému ~m~' "r. ~a pochvalu}' sta,čí že výrok mo,hl býti 

zvu k činu (rpz~az, r~ u; poU'ce~l, ' k činu a' návocÍcem byl taiké tak mí
os.abou, jíž svedcII, pO]lman za vyzvu 

něn či s. 592'8. .. 10°'/1933 Sb 
. , § 2'3' d t 3 zákona -o ochrane cti (cts. <:;I , y' 

Návrh: forma navrhu podl~ " ' o ~ ·k 't návrh mo'Ž'no -považovat' i žiadost UCl-
z. a, n.) nie je ypr-ed1?lsans~~'d~a p:~lj' °stoHce alby bol obŽ8'lovaný potrestaný 
nenu v pokracovam u ,u.' , 

čís. ,5l8166. 
Trestn1 rozhodnuti XIX. 

,1\--, 

1"; 

,. , 
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mého neho osoby třetí; ta:kovým jíednánim není sebev'ražda j-edem, kte
rého se poškozenému dostalo pachatelovou nedba:lostí čís. 6030. 

Nedbalosť duchOvného: nejde o trestnú nedbalosť, akú prectpokladá skutková pod
stata prečinu podl'a § 257 tr. zák., vykonal-li miestne príslušný duchovný 
snúbencQv kh sňato k v kost Dle, nepatriacom do jeho farnosti, na základe 
prípisu duchův,ného správcu onoho kostola-, v ktorom nebolo obsažené 
»zmlO'cne·ni'e«, ale len »dO'vdenie« k, onomu úkonu čís. 5804. 

Nedovolené u\"erejnenie: podl'a § 96, čís. 2 záM,. čl. LW:19l2 sa trestá nie\.en d\Ů
slovné uverej"nenie spisův v tomto zákonnom ustan'ovení uvedených, ale aj 
uv.erejnenie podstatného ich obsahu či s. 6046. 
k subjektívnej skutkovej podstate tohoto prečinu sa vyžaduje úmysel (§ 75 
tr. zák.); ten je daný vedomím vinníkovým, že uverejňuje spis alebo pOR 
danie bez toho, že ,by bolo Ďa'né svolenie úradu k uverejneniu, alebo že by 
tu bola okolnosť umožnujúca: beztrestné jeho uverejnenie (na pr. verejné 
prečítanie spisu na hlavnom pojednávaní) či s. 6046. 
pre subjekHvnu skutkovú podstatu obdobného prečinu podfa čl. vn zákona 
ZD dňa n. decemhra 1;862, čís. 8 ř. z. z r. 1863, stačí púha nedbalosť 
čís. 6046. 

Nejvyšši soud viz s {} u d' z ruš o v a c Í'. 
Nekalá 'soutěž viz s o II těž 11 e k a 1 á. 
Neodolatelné ,donuc'ení viz d o n ll, c ,e 11' í n e o dl o 1 Jl t ,e -1 n é. 
Notát obecný: udefuje-li obecný notár v úrade tomu, kto sa tým ciefom naň obrá

til, informácie z obeenef pozemkovej mapy, 'nevystupuje ako súkromnik, 
ale ako verejný úradník v smysle § 461' tr. zák. Č í 5. 5925. 

Nutná obrana viz o br ana ,n utn á. 

Obhájca: zvolil-li si obžalovaný s.ám obhájeu, 'ktorý ho zastupoval na hlavnom 
pojednávaní, nie je iný obhájea, ustanovený podfa § 53', 'odst 2 tr. -p., 
oprávnený podať v jeho prrospeeh opravný prosiriedok či s. 5-82,g. 
a.dvolal-li obžalovaný po vyhlásení rozsudku podYa § 53, odst. 3 tr. p. a 
§ 42 advok. por. prehlásením do súdnei, zápisnice plnomocenstvo pre svojho 
obhájen, nastáva účinnosť tnhoto prejavu pre súd oznámením odv-olania 
plnej moci;; zmatočná 'sťažnosť, ktorú potom podal obhájca v pmspeeh ob
žalovanéhol [§ 383, II b) tr. p.], je podaná -osobou neoprávnenou'; je nemz
hodné, že obhájca 'bol Stúdom upovedomený o odvolaní 9lnomocenstva až 
po podaní svojej zmato:čnej sťainosti čís. 5961. 

Obilní společnost československá: čís. 6012. 
Obilní zástavní listy: 'sikJutkoV'á podlsta'ta přečinu Ip'odle § 38 zákona čís. H17 /1933 

Sb. z. ~ n., čís. 59311. ' 
úmyslně jedná podle této stati zákona, kdo je si vědom, že maří svou čin
ností uspokojení majitele obilního zástavního listu z obilí v něl)1 o'značenéhoj 
nevyžaduje se pachatelův úmysl věřitele poškoditi nebo připraviti ho vůbec 
o možnost dojíti uspokojení čís. 509311. 

Obnova pokračovania: vrchný súd prekročil obor svoj'ej p6sobnosti a zavinil zma
tok podfa § 3184, čís. '4 tr. p., rozhodoI-li v rámci odvolania proti rozsudku 
prvého .súdu v obnovenei tre-stnej veei i o návrhu odsúdeného na obnovu 
pOIkraaolv;JJnia ~ zamieunu'Vši 'hn - hod o onom 'návrhu bolo už prav;op:tat11e 
rozhodnuté v pmspech obžalovaného prí'slušný.m súdom prvej-' stolice (§ 452, 
odst. 1, § 459, odst. 2, § 462 tr. p,) čís, 5931<\, 

Obrana nutná: nedbalost předpokládaná poslední vě10u § 2, písm. g) tr. zá:k. se 
nevztaJhuje na samotnou povahu skutku, jenž je o sobě úmyslný, nýbrž -na 
poměr skutku k r:ozsahu nutné obrany čís. 5{)64. 
podnikl-li pachatel, přistIžený při veřejnožalobním trestném činu (při krá
deži), útok na tělesnou bezpečnost osoby jej přistihnuvší, aby si vynutil 
volný útek, nemůže se dovolávmH ani spravedlivé nutné ohrany, ani neodo
latelného donucení, neboť každý' byli oprávněn zadržeti ho jako paChatele 
trestného činu a on sám se svým trestným. činem uvedl ve stav, v němž byl 
povi'nen snášeti hrozíd mu p'orušení svobOdy č Í' SI. 0040. .,. 
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Obrana státu (zákon ze dne 13. května 1936 č's 
druhe. stolice se může usnésti že se ob~ \ ':bl3I S~. z. ~a,n.)= sborovy SOud 
stavuJe, jen má-li za to že j~ tu někte~: o a d ~ep~1?oustI a ze se řízení Za
od~t. 1 tf. ř.; alni záiko'n na ob-mnu " z. !-IVO II • uye,den~~h v § 213 
(ylad:,;nař. č1s. 1-96/19361 Sb. z. a' ,.) Shl:, a~l pro'ya'~oecl nanreni ok něm~ 
mho nZie'ni čís. 6()4i1.. II nes nOVl no vy duvod zast&y,eni trest_ 
p:o soudy platí jen ustanovení prv' t V f .-V , 

zakona o obraně' státu, nikoliv i usta~o a .r~ lh vety ,d.rul~eho <?dstavce § 5 . 
p.ostup soudu, mohly-Ii by by't', trestn,:,emJe ~ druhe vety Čl s. 60411 . 

• st t" .. - lm fl'zemm dotče . v. kt " 
Zll a 1 utajeny v zajmu obrany státu čís. 6041 oy veCl, ere mají 

Obvinerůe krivé: ,pre právny ús.udok o tom č' v • • • 

z trestného činu (§ ?27 tr za 'k) • h' °db~alovany nlekoho krive obvin',', ' h ' ~" , neroz o uJe slovn'" ' b' , Je 'Ů yecpy. obsa'h čís. 58331, ~ e znenle o vmeula, ale 
oznacll-lt vmník, vediac o nepravdivosti" . . 
OS??U .za pachatel'a krádeže a potvrdH_rsvolho tvrdenla, okradenému určitú 
ptl!JuceJ vrchnosti o,bsah svo 'ho " I. Pp om ako :5Vedok na dotazy sto
obvinenia podl'al § 2/2J1 tr zalk ~epravdh,vdeh? t~rden-Ia, dopustil sa krivého 

" 'I . . a neraz' o. ule ze t'rest' , . neucml on, ale okradený čís, 583(l ' ne oznameme úradU' 
Obviněni křivé: ke skutkové od t t" 'I " 

se vyžaduje aby udav~tel.g u~ ed z ocmu ~ podl.e prvého případu § 209 tr. zák 
udaného zldčinu a byl si věd~ml Sž~u]~~nostá ,09poJÍ'daj í7Í všem náležitos,te~ 

Obviňování z jiného trestného skutk '2 o ~' am ~ poruJe _pravdě čís. 5913, 
néh? trestného skutku ve sm~sl~§ § 6;6jt\r.)} obz!llo."~ný je obvIň,ován z jí_ 
z '~Ichž proti němu vyplývá odezření z r:n r., ,obJevl-h se n?vé sk~tečnosti, 
ohz~)ob~ ~ep,ojatého trestnéht činu čís ~~~ho, dosud stthatelneho a do 
ohvm~-ya~~ ~e tu sice múže státi 'a'k 'mk r ,', v, v 
'podeznvaj1cl projev, nýbrž musí sJkufečnvo \~pus.ob~m, n~sta'Cl vsak každSr 
zaIobci ihned (bez dalŠího) postřeh"utelnee' I'bl !ls'p~n ~o, zretelné, veřejnému 

Obž '\ o v1'fleOt c 1 s 0053 
aloba SOukromá: paragraf 16 odst 1 záko . v .' • 

k9'vo~' hranici podle let; dsaby 'mladší na o ,o~~\a~-e c~~ stanov! př~esnou' vě:
navatt samostatně žalobní práv'o Podl~s~nhaCt 1 e 'k neJsou ,?prav'neny vyko
rozumově, vyspělé čís .. 5987'. o o o za ona, trebas byly jina:k 
nezachování lhůty vytčené v § 112 d t?: -~ 
od obža'loby čís.' 6013. ' o s ..... tr. r., s,e po-kládá za ustoupení 

Odklad trestu Podminěný: zákon ze dne 17 ". 1 " 
pisll § 1, odst. 1, nelze oužíti • n~na 919, ClS., 562 ~b. z. a n.: před
k trestu peněžitému neb~ k tre's~~e~~ ~v~g~o~z~llI k)~nym !restům, nežlI 
s prominutim trestu neb upuštěním od 'hde,)~koz 1 lde-h o odsouzeni 
bl' " " ne o c, s, 5901. 

y o-ll upusteno od uložení tr t dl ' 
Sb. z. a 11., nelze se zab 'vati esy po e §, 6~ zak.ona čÍs. 48'/1931 
zákona čís 562/1919 Sb Y ot.,.a;:kou podmtnenosh odsouzení podle 

hl' d' . . z. a n. C 1 s. 5902 
s a lska § 2 aj podmienené od 'd' ~:.- , 'v 
podmieneného odkladu výkonu t:~stenle moz~ byt prekaz.kou povolenia 
sa podmienene odsúdeny' osve~lčil .,.~, a 5t~.OOal, v dobe po vysloven-í, že 

d '~' C1S.0',. 
po. ml'llene odsouzení nelze považov ť 1 ~ , 
by!-li sicel vinník již dříve 'odsouzen ~P': zal "::t oucedne podle j ?~ zá~0.na, 
avsak později _ následkem obn o z oC,ln n~, O?U ~elsl tn meslcÍI, 
pravo~latně zproštěn čís. 5897'. ovy trestmho nzem - byl obžalOby 
1 kdyz odvolací soud utvořil ve " ~ h bV , 
v,ě~ci a kva:lifikova'l jeho trestný čin ~~~~~ec . o~.~alo,:an~ho nový sťav 
tez o podmíněném odkladu v'konu tr e ~-l1rn.e)l, .ma sam, rozh(}dnou~' 
zení yinníkovo vyloučeno po~e § 2 ~S~UI J~~~ze Je pO~Jr1íněné odsou-
bol-lt obžalovaný odsúdený pre t t.1 s.;. ;. . 
rozsudku povolivšieho' mu POdmi:::n~y ~I;'i dac,h:n~r pred vy.ne~ením 
menovaný v § 5,18' tr. op rozhodnúť y o '- a V' vy., onu -trestu, ma súd 
podmienene odložený tr~st úhrnn' ~t tO,m, ~I ma byť obžla.Jovanému 
§ 517 tr. p. čís. 5812', Y, ory ma byť ustanovený podI'a 
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pr:e prípad, keď bol pachatel' už podmienečne odsúden~r a v sku-šobnej 
lehote bol znova odsúdený, a to pre čin spácha-ný pred prvým - po.d
mienečným - rozsudkom, rozhodne súd menovaný v § 518 tr. p. 
v medziach §§ 1 a 2 zákona o tom, či má byť podmienečne odložený 
trest úhrnný aleho ni!e čÍs, 6001. 
porušenie tejto zásady rozhodnutím o podmienečnom odsúdení mimo 
pOkračovanía paMa §§ 517, 518 tr. p, zak1adá zmatok podra § 384, 
čís. ~ tr. p. čís. 6001. 
po uplynutí zkušební doby nelze již - kromě případU § 18, odst. 2 
zakon,a - znova rozhodovati o podmíněném odsouzení, ani čtniti roz
sudek podkladem trestu úhrnného či sjednoceného; ve věci pokročivši 
do tohoto stavu lze jen ve smyslu § 8, odst. 2 zák. o podminěném od
souzení ,r·ozhodnouti, zda se odsouzený osvědčil čili nic čís. 0069. 
ustanovení § 6, čís. 4 zákona předpokládá p-rarvoplatné podmíněné od
souzení (bez uplynutí zkušební doby) a další pravoplatné odsouzení, 
ve kterém nebylo dosud rozhodnuto o jelto podmíněnosti čís. 6069. 
podmí'nkou pro vyměření úhrnné'ho tr'estu podle §§ 517, 5:11.8 tr. ř. je, 
aby tresty. jež mají býti shrnuly (mimo případ § 5, čís, 4, věta čtvrtá 
zákona), 'by!y vykonatelné; o takový případ nejde, byly-li všechny 
tresty, vyměřené základními rozsudky, uloženy podmínečně čís. 6070. 
zmenil-li odvolací súd kvalifikáciu trestného činu v pros.pech obža!-o-
vané'ho m e rit o r n e (kvalifikova:l krádež za zločin len podl'a § 3-3'6, 
čís. 3 tr. zák. a nie súčasne za zlo-čin i podl'a § 4B tr. 'Oov.), porušil u'3ta
nov-enie § 7, odst. 2 zákona a zavinil zmiitok podľa § 384, čís. 4 tr. p., 
rozhodol-li sám o 'Podmi-enenům odklade výkonu tres.tu čís. 58'96. 

Odložení ditěte: zločin podle § 149 tr. zák. nelze .přičítati, může .. U pokládati pachatel 
za jisté, že dítě bude v nejbližší' chvíli nejen nalezeno, ale také za'chráněno, 
a že je tudiž nebezp,ečÍ' života dítěte plt'á:vě tak vyloučeno, jako kdy.biy 
zůstalo dále v ochraně paChatelově čís. 58179. 

Odpor: odpor p'ředpokládá, že obžalovaný uznává formální přípustn.ost kontwmač
nÍ'ho rozsudku a omlouvá jen, že se nedostavil k hlavnímu přelíčení čís. 
608ú, 

- vytýká-li ebžalovaný v odporu, že bylo hla.vní p-ře1íčenf provedeno v jeho 
n-epřitomnosti proti předpisu § 427, odst. ,1 tr. ř., provádi tím jen zmateční 
slíznost (§ 281, čís, 3· tr, ř,) č i s, 0000, 

Odpovednosť majitel'a kamenolomu.: trestneprávl1a zodpovedno.sť majitel'a kame
nolomu za smrť robotní-kov (§ 290 tr. zák.)" nastavšiu z tej priči'ny, že dal 
v kamenolomu zahájiť práce bez toho, že by uČÍlnil bezpečnostné a zdra
votné opatrenia pod-I'a ustanov'ení zákona čís. 259/1924 Sb. z. a n. a nar. 
čís, 116/19Q;5 Sb, z, a n, čís, 0083, 

Odpovědnost členů dozorčí rady: u výdělkových a hospodářských společenstev 
vztahuje se odpovědnost pudle § 486 c) tr. zák. i na členy dozorčí rady 
čl s, 6IJ79. 
již tím, že někdo vezme na sebe funkci člena dozorčí rady, ač ví, že ji ne
bud,e moci zf\stávati proto, že svými znalostmi na ni nestačí. Je naplněn 
zákonný zn"k nedbalosti podle § 486, čÍs, 1 a 2 tr, zák" dojde-li důsledkem 
toho k 'následkům v tomto zákonném ustanolVeni pfed-poldádaným čís. 6079. 

Odvod: napadá ... 1i odvod obžalovaného -skutková zjištěni zprošťujícího rozsudku, 
formálními důvody zmatečnosti, vybočuje z mezí § 285, odst. 1 tr. ř.; ob
žalovanýl má však právo poukázati ve svém odvo-du na formální vady řízení 
nebo rozsudku jemu nepřJznivé; k poukazům odvodu po skutkové stránce 
lze zrušovacímu soudu .přihlížeti jen, jestliže hy vzbud~ly závažné pi(}chyh
n'Ůsti o ~právnosti skute'čností, na nic-hž s.p-oČÍvá rozsudek (obdoba § 362 
tr, n č i s, 57198, 

Odvolanie: matka plnoleté-ho obžalovaného nie je oprávnená -podať odvolanie 
v pwspech obžalovaného čís. 5828. 
odvolací súd nemá oboru pósobnosu (§ 3814-, čís. 4 tr. p.) ,k vecnému roz
hodovaníu o odvolaní obžalovaného z usn-esenia- vyneseného v sedeni podl'a 
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§ 7, o~st. 2 zákona čís. 562/1919 Sb - . 
v, nepntomnosti obžalovaného a nebol" z. ha n., ?olo~h ono sedenie konané 
~ak(.ma č~s. 8/1924 Sb. z. a n. čís 58~~c ovany postup podfa § 1, odst." 5 
1 pn zamletnutí odvolania žaIabcu Čo do '0 ,v •• s~d zVÝ,šif obžalovanému trest, aJ ked,Psauz~h,ť g 92 tr:. zák. maže o-dvolaci 
mzku vymeru trestu podl'a § 382 tr Y' z~ ca sucasne neodvolal pre 
odvolanie čo do použitia § 92 t :kP, Cl S. . 51. trestu čís. 5851'. . r. za . obsahUje v sebe i žiado'sť o zvysenie 

D<Ívolací soud zavinil zmatek podle § 384 v' v . 

vedení odvolání (jež odmítl jako o v é C,1)8. 4 tr. ,f., rozhodl-li jen o pTO-

p.O,,~Ud brlo včas o,~lášeno čís. 587i~.oz ene , nerozhodl však o odvolání; 

zpaťvza~le odvola:u!a poda'něho proti v' me ". 
v .:~~"ach použitého zmierňovaciehoYprá~ea t~e~J~ -§ ~fl%m J~ho zvýšenia 
n 'Ů yka sa llIJa.k odvolania podan 'h t' v' ~ r. zak. pres.t. -vý~er~ trestu čís. 5916. e o pro I pOUZltlU § 21 tr. zák. prest. pri 

neOl treba, aby stěž-ovatel hned _ o v hl 'v , 

formální důvod zmatečnosti ktef, Ji ' ~se~I rozsu:dku . výslovně podržel 
opatření učiněno nýbrž stačl uplal '10.1' _~s~l .'hnde~~! JakmIle bylo závadné 
v~dení oiPra'Vnéh~ prostředku' .. , n~15 je] poz eJI v ohlášení nebo v p-ro-
zako d" c 1,S. -.J::J'I n nepre plsuje v odvolacom pok v' , b .' 
-lob-oa! bal uve-d'Ů-men~r 0- tom že ver ~a~o~almb' a y nahradn-ý súkromný ža-6004. ,e],ny, zalol ca vZaJI odvlOlande zpiiť čís 

nalstal-li přípaid' označ,ený v odst 5, § 4 zák .. , ' 
opn;vné pro,středky obžaIovanéh'o které 0!1~ CIS. 8/1-924 Sb .. z. ': n-., jsou 
venl (odvolaní zmateční stížnost) á1 ohlasl\ po .. dle ods.t. 1 -tehoz ustaha-
v.y~Ší~ st?lki, odpadá čís. 6006,. z {Dnem VY' ouceny; rozhodov~n~ o nich 
rpo',usem,e 'zakona v ustanovení § '383 ' od't nI v. , .- , . o~st. 5 tr. !p., podal":li oškode:n', J ~ ,8" ',' Cl:S; 2, _plsm. a) tr. p. a § 548, 
sudu, s ktorým sa verej~ý Žlalotbla ~rlDot~o~~dzUrjUC~~nU' r~zsudku okresného 
nom odkla:de 'výkof1lu 1rresŤU' a KraJ'skl-? k; Jd, d°.dVI'Ů'l~ll1~ z vy-roku o pordmi-ene-
~eskiúiffiall č-í s. -6022. y aJ {} Ol 'Vo aCI sud tO-Ť-O odvollarnie vecne 

flllanč'ná prokmatúr .. . , 
':. disciplin~rnei vect p~~~i l:d~g~á~onv~n~~~~ať, -o-dv~lanie proti rozhodnutiu 
Clll~. v ?opIs,e zaslanom tomuto úradu čís 3~9md~! ze sa dopustil trestného 
v patnastdňovej lehote § 95 adv . 15 .. .o~,óvQ:dnH' čís. 367- dis. . po·r. treba odvolame nielen ohlásiť, ale aj 

Odvolant: chce-li si veřejný ža,lQ!bce v řízení ro I"" ,v... ' 
?dvolati se z -rozsudku proto že ~alP 'fr ocmy a precmy zajistiti možnost 
ze nastala ztráta práva voleb'ního ez~clm ~oudem nebyl vynesen výrok uč~~ěn (§ .,.28B, odst. 3' tr. ř.) čís.' 58G'O navr mouti, aby byl tak.ový výrok 

v pzeni pr'estupkovém je návrh před o,klád . r " .,' 
v tom, ze zmocněnec státního Z81 / " 1 a~y \ teto stah zakona obsažen 
podle :poslední věty § 457 tr ř ab;1 ~pye .stvI.,.:1avrryl při hlavním přelíčení 
yypově-dě1ní ze země podle §' i9 f) t y ~ pouzlt? zako~,a či s'v 5&3.0. 
Je proto n.ří-nus-taosl odvo.la'nl' - , , rl" zak. nrell1 .pourhym zostre1nim t~estu' 

, • .t-'.t-' _ Z vyrow o-vyporvvd v 

, v ' n~_zavlsle .na podmfnkách § 283' odst 1 t ,~ v', e. elll ~e zeme P05uzova:ti 
vyf'Ok rozs.udku soudu rvé t 1" . ,~,~.!. CI' s. 5886. 
o d vol á II í m, ať jd: o h~r~e~cée -o o~~š:~1'll1 ~d P?trest~ní I.ze napadati jen 
St ;pouhé- porušení zásad arbitrérnírh (§§ 3Gstn~trlhl-o r,redplsu zákona nebo 
c.: s, .594-'9. ' o s. za-kona o ochraně cti) 

predpls § 12 zákona čís lOS/19GB Sb "' , 
zalo;bcova, pokud se týČe k ochraně o~Ž:r n. SI?~Zl jen k -omezení oprávnění 
neOl ve smyslu §§ 2'8? 2OO'tr"'- 'v, ovane 0,; prnto soukromý žalobce 
rozsudku podle § l'Z ..... cit zák' r., ~p~av'llE;n odvo~ah se z výroku o uveřejnění 
a, ostatní podmínky t1vefejně~íZ a-~i '~otu:o~u, ~te r,ozsude~ neu~á.dÍ' zp-ůsob 
Čl S. 5949. " -o ere se ma uvereJnění státi 

oprav,ný pr'ostředek je .pos.uzovati odl " h mylného označení čí!\ 5992 p e Je o obsahu- a sm1i.slu, nikoli nodle 
Ochra ti ". '" " na c : z~l\on ze dne 28.- června 1933 -čís. 108 Sb' zprav ze soudní síně čís. 584Ó.· . Z."3 n.: k otazce trestností 
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zločinec pozbývá cti, pokud jde o jeho zločin; v jiných smčrech není 
vyloučeno, aby i on utrpěl ujmu na své společenské hodnotě čís. 5840. 
ustanovení §§ N5, 116 tr. z. z r. 1818 neplatí, pokud jde o trestné činy 
uvedené v zákoně č. 108/1933 Sb. z. a n. čís. 5842. 
pri trestných či:noch proti cti sa nevyžaduje, a,by osoba urazeného bola 
výslov-ne aj menom označená; stačí, ked' je možno bezpochybne zisJiť, 
-koho! mal-pachatel' na mysli čís, 5946. 
o tom, zda bylo někomu projevem ublíženo 'na jeho cti, nerozhodují 
subjektivní názory a pocity napadeného, ný-brž hledisko objektivní, za
ložené na všeobecných názorech spoluobčanů (obecné míněnO, ;po pří
padě na názorech užších l~r1.Uhů společenských, k nimž' napadený náleží, 
tu však jen tehdy, lze-li jimi doplniti názory panujícího mínění, nikoliv 
i tenkráte, odporují-li všeobecnému p,řesvědčení většiny spoluobčanu 
čís. 5986, od účinnosti zákona čIs. 108/1933 Sb, z. a n., ktorý -nemá obdobného 
ustanovenia ako § 27 zrušeného zák. čl. XLl:19141, nemože suspendo
vaním trestného -pokračovania nastat' stavenie premlčania čís, 603'l. 
k .pojmu »průměrného čtenáře« oddílu periodického časopisu, nade
psaného »Kni'ha a umění«j takový čtenář pátrá po významu cizích slov, 
použitých v článku, který čte, 'ne.ní-li mUl 'běžný čís. 6076. 
vztah mezi dílem a jeho opů'vodcem je tak těsný, že úsudek o díle je 
zpravidla i úsudkem o je~,o původci čís. 6076. 
zdr'Q.jem úsudku 's-o-udu o tom" zda- souzený článek napadá s -hlediska 
průměrného čtenáře čest OS9by vystupující- jako soukromý žalobce, 
nemusí býti jen znění tohoto článku, nýhrž mohou jím býti po- pHpadě 
i jiné zjevy a události běžného živvta, na něž je v článku naráž'eno 

čís. 6077'. průměrný čtenář čerpá znalost denních událo-stí z vice pramenťt (časo-
pisů čís. 6077'. směř-oval-li urážlivý výrok, pronesený všeobecně a bez uvedení sku-
tečností, které by v, kruzích pnlměrných čtenářů připouštěly irndividuali
sad uraženého, proti určitým_ osobám ve skupině .politické strany, ne
mají členové předsednictva oné politické strany oprávnění k soukromé 
žalobě' ve vlastním jménu čí 5. 0081-. zproštěni od obžaloby s o-důvodněním, že urážlivý výraz nelze vzta-
hovati na soukromého žalobce, je z-aloženo- na -důvo.du podle § 326, 
čÍtS. l' ,a nEkoti Čís. 4 tr. ·ř. z r. 1006 'č í ,s. 6081. 

1: zosmi-ešňovanie je trestné ako urážka na Cti len vte.dy, dotýka-li sa 
osobnej hodnoty, mravných kvaHt 'narpalÓ'nu1ej osoby, ale-ho keď výroky 
posmešné svojou formou na'bývajú také:ho zosmiešňujúceh-o, rázu, že je 
tým napadnutý sni,žovan.ý ~ ucte a váž'nosti; takého rázu nie je pú-he 
zistenie, že niekto nevho.dne opakoval v reči určité slovo. čís. 5&27. 
urážka na cti, nazval-li v'inník advokáta »pozemkovoU' hyeno,u« čís'. 
5821. nazván-li 'někdo v so-u-vi-slosti se svou činností v -revolučním tribunálu 
»krvavou bestií«, .nejde o nadávku ve smyslul § 1 zákona b nchraně cti, 
nýbrž o výtku skutečnosti po mzumu § 2' tohoto zákona čís. 5840. 

2: o »skutočnosť« v smysle § 2 ide i vtedy, bola-li 'v závadnom výroku 
niektorá skutočno.st' uvedená va' forme otázky, leho ani pOÚIŽi1ím takého 
obratu 'Oie je zoslabená 'alebo odstránená určitost' sdelenych aleb-o uve-
dených skuto,čnos,tí čís. 5Q145. . 
po subjekHvnej stránke nie je treba -ku- skutkQvej podstate pomluvy 
zvláštneho úmyslu: na . cti ublí-žiť; vyžaduje sa -len, aby si bol pachatel' 
vedomý obsahu 'nim uvedených alebo sde1.ených srkutočností a toho, že 
sú sp-6sobi1é privodiť následky v § 2 uvedené Č' í s. 5945. 
nazván-li někdo v souvislosti se svou činností v revolučním tribunálu 
»,krvavou bestif«, nejde o nadávku ve smyslu § 1, nýbrž o výtku sku-

tečnosti po rOzumu § 2" čís. 5&40. 
s hlediska § 2 odpovídá nejen původce uráž'1ivého obviněrní, nýbrž 
i osoba, která toto obvinění z toho či onoho pramene převzala a třetí 

- § 
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osobě je sdělila; to tím spíše, stalo-Ii Se tak rozšiřDvá'nÍm zprávy v- tisko_ 
pisu čís. 5840. 
vědomí o nepravdivosti tvrzený'ch skutečností je znakem skutkové pod
~t?:ty utrhání na cti podle § 3, nikoli však trestných činů pOdle §§ 1 a 2 
Cl S. 5965. 
jestliže všechny závadné výrazy, použité obžalovaným, byly obsaženy 
v jednom článku a směřovaly proti témuž soukromému žalobci, jest 
lehčí trestný čin - urážka - zahrmllt v kvalifikaci těžšího tr~stného 
činu - pomluvy - takže je třeba oba skutky podřaditi podle § 95 
ťr. zák. z !fo 1,8178 pouze pod pHSlněj'Ši ustanovení § 2 Č 'Í s. 5976. 
pomluvou směřující proti »N-ovcům« (přIs!ušníkůrn politické strany, 
jejímž vedoucím volebním kandidátem byl N.) bylo ublíženo -na cti iN.; 
proto je N. oprávněn k s.oukromé žalobě čÍ' s. 6009. 
»uvedením nebo sdělením skutečností« ve smyslu § 2 je rozuměti ne
jen obvinění z trestného nebo nečestného skutku, 'nýb-rž i obviňováni 
z nějakého na cti důtklivého smýšlení nebo takové vlastnosti ja:kož 
i užití výrazu ukazujídho na takové smýšlení neb vlastnosti čís. 6011. 
sp,ad-i sem, 'připojil-li obžalovaný k nezávadnému výroku napadeného 
vý:klad, jímž byl výr'oku přikládán smysl, kterým byl napadený obvi
ňován ze smýšlení na cti dútklivého čís. 6011. 
ku skutkŮ'vej pods1arte prečinu pomluvy tlačou podl'a § 2 sa nevyžaduje, 
aby skutočnost', ktorá by mohla poško-deného vyd.at' , v opovrhnutie alebo 
snÍ'žit' ho v ob-ecnom mienení, bola vždy, priamo sdelená, ale stačí trebár3 
aj zastrený p,oukaz, ktorrý může takú skutočnost' v mysli priemerného 
čitatela vyvoI.ť či s. 6006. 

§ 3: vědomí o nepravdivosti 'tvrzený'ch skutečností je z'na:kem skutkové pod
staty utrhání na cti podle § 3, nikoli však trestných činů podle §§ 1 a 2 
čl s. 5965. • 

§ 5: ~ za platnosti zákonného článku XU:l i914 p'oHtické organizácie požívaly 
ochrany cti čís. 5912. 
firma, pod .niž provozuje obchody jediJ..otlivec, nepo·žívá ochrany cti 
podle § 5 čís. 5936. 
če.skoslovenská obilní společnost nepožívá ochrany cti podle zákona 
o ochrané cti č ji s. 6012'. 
z účelu urrčité organisace a z povahy jejích úkolů nelze ještě dovoditi, 
že jde o »úřa'cť povolaný k výkonu veřejné správy«, po případě o »kor
poraci zákonně uznanou«, nebnt' při zkoumánÍ' této otázky nerozhoduje 
jen materiální pů'So:bnost (ohsah činnosti) orga'nisace, nýbrž i její for
mální postavení v -právním řádu (způsob zřizení) čís. ooH2. 
společnosti obchodn&ho práva nejsou »,konporacemi zákonně u'Znanými« 
a nepožívají proto ochrany cti podle uvedeného zákona čís. 0012. 

§ 6: vykonávání povo.Iání redaktorského nenT takovým právem, o němž je 
řeč v § 6, odst. 1 čís. 5840. 
právo novinářské kritiky není právem, jehož výkon má na mysli § 6, 
odst. 1 č í'S. '5060. 
novinářská ,kritika podléhá i váeobecn)'m ustano'vením zákon'a o ochraně' 
cti č.í s. 6060. 
pod ustanovení § 6, O'dst. 1 spadá i kritika výkonů činitelů veřejného 
života (úřední činnosti obecního starosty), pokud .nevY1bočuje z mezí 
věcného posuzování takového výk'onu, tedy pokud se zbytečně nedotýká 
osobní hodnoty a mravní kva,Hty napadeného a pokud- -se jí neproJevuje 
postiženému: nevážnost nebo opovržení čís. 0000. 
k otázke omluvitel'ného 'Omylu v smysle § 6, odst. 2'., píLsm. b) čís.. 5912'. 
zákon o ochraně cti nepřesunul usta-noveními o důkazu pravdy prů
vodní bř-emeno f'Ůrmálně na obviněného; soud má i v oblasti .deliktů 
proti bezpečnosti cti zkoumati z povinnosti úřední, zda obvinění nebo 
tvrzení je pravdivé; zásada ofida1ity je tu omezena jen v tom směru, 
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Y
e 

soud může důkaz pJavdy připustiti i,eo,', k~dyž je podle zákona vubec 
z . kd Y ho obviněný dovolavaJ c, s. 6049. . 
phpustny a yz se ", podstatě krýti 5 obsahem urážlivého tvrzem 
důkaz pravdy se mUSl v 
čís. 6049. Y "ěkoho pomluvila lze o tom vésti 
bylo-li o politic.ké stra?e tvrz .. ~n~l ~~tl'elim jménem os'obami fysickými, 
důkaz prav~y J~n ,pr?'l~v.Y, ucm~ny 
k tomu opravnenyJ!1" Cl s,, -607 '.. . 1 »uvedenou«, nestačí k dů,~az~ 
sdělí-li pachatel dale pomluvu, lmyn\ uvedl nýbrž musí dokazatl 
pravdy, dokáže-li, že ?n~b~~~~eJOp~~l:VY jiný~ uvedené .. 'č í s. 6072. 
pra'vdl'Vost toho, .. ~o ,by 0

0 , l't I- ého omylu již to, ze pomluva 
olÍ'ázku, zda stac~.k ;tuka,zu om UVl e,n osouditi podle toho, zda lze 
byla čerpána, z l!elakeh~ praF~ť~y" n~~~o o~ůvodňovat omluvitelný omyl 
pramen pokla~a:h za ta spo e 1 , •. 

sdělujícího Čl S. ~'" .. l' dY'e se tehdy ve veřejném zaln:tu; 
s.dělování nebo u~ade~, skutecnfs I. el~kt1tečno'Sti kdybv byly pravdwe 
je-li v zájmu veřelnosh, aby zna a ony ~ ,-
č i s. 5,9'65. , .. " b urážlivá skutečnost byla uve
v zájmu veřejném mU,SI .?Xtl n~Jen, ~ Yb jak se to stalo, nevybo'::il 
dena nebo sdělena,,?ybrz .. !, a ,Y zpuso , . 
z me.,.zí. ve~ejnoého zajmu c 1 ~', 500;~luvitelného omylu trestnovst ?soby 
vylucu]e-lt dukaz prav?y ne,bo" . ení trestný ani -odpovedny red
odpovědné za obsah zav.ad~e Z;~ravy,. n 6045 
aktor pro z,anedbání povmne pece Cl s.' ,v ~ Y' 

.. 1 r někdo obviněn z trestneho Cinu, ~ta~l 
§ 8: ustanoveni § S, odst. 1, Zl et ~y -ďsurZUjící rozsudek, vyslovuje neV) vratt

k důkazu pravdy pr~p a Pl' o .. 
te1noUl právní d?m~enku Cl I ~i ~~pacnou zásadu o rozsudku zpros
zákon o ochrane ch nevys OVl vsa 
t'ujícím čí s. 6065. ." ozsudkem v předchozí souv1slé 
soud pif-Oto není vázán osvobozul~lm r -hodovati samostatně používaje 
trestní věci a může o důkaz~ prav y r?Ztrestni věci či s. 00'55. 
při tom průvodů vyšlý,ch, naleyo v ~~ěrný čtenář je úvahou hrnotně-
úvaha o tom, jak pOl1'ma projev pl ,. 
právní čís. 6()49. . Y k >Cl se t~'če 

v'· k ení 'Ůprávněm zalobcova, po, II 
§ 12: předpis § 12 ~lOUZI l~n . ome~ kromý žalobce neni ve smyslu 

k ochraně obz~lova~eh~-, p~o, Ol t~t\J z výroku o uveřejnění rozsudk~ 
§§ 282 2&3 tr. r, opravnen o \i o ~ 1 se s.udek neuvádí zpúsnb a ostatm. 
podle § 12 zák~ ~ !Ů'~o d~vogub' zeJoz. které se má uveřejnění stáh 
podmfnky uvere}ne'll1, aOl ,Ol ll, o 
č i s. 5949. 2 I Y vztahuje i na uveřejnění ro.zsudku podle 
zákaz § ZOO, odst. r. r. se 
§ 1'2 čí s. 6049. • . •. sudku podle § 12 s dolo'Žkou, 
navrhl-li sou:kromý žalobce u~~r~J.nem. roz nichž se má rozsudek uve~ 
že při hlavním přelíčení oznacl casoP.1S?\ v 'ako kďyby návrh ten vůbec 
řejnlti, a neučinil-li t!l:k, je postup~v~tl f'p'říbllstný výrok podle uvedené 
učiněn nebyl; b;z navrhu takove onen . .., 
stati zákona Čl s. 5992.".. dek bezplatně uveřejml v ltn~m 
obžalovanému nelze uloz1h, aby rfzs~k) nýbrž může býti jen soukro
periodickém tiskopise (§ 12, od?t. ,za pr~vo aby v něm dal rozsudek 
mému žalob-ci na jeho .. návrh 'pnzn"a~o 6055' 
uveřejnit na út:~ty obzalov~neho, c I s o oc~rane cti pre upl\ m~he 'pre-

§ 13: stíhanie pre cmy ~\iedene v dz~kO;etohoto zákona je vylúčene nle~en 
mlčacej lehoty podla § 13-, o s. ahá"ení trestného pokraco
vtedy, ked' premlčacia \eho~a up.lyntU~ I P~eď uplynula za trestného po
vanl., ale podYa § 1.08. tr. z~~. a\;;Í7e5 l , 
krač'ovania už zapocateho Cl s.' y' I" '1' á-

, -... -u žalob o II cIn pod e Jme 10 z . 
§ 14: stíhá-li s~átní zastupce ~ e r. e(1§n17, odst. 2J tohoto zákon.a) a ~,ebyla;h 

kona nez zakona .o ochrane ch .,,' Y', můŽ'e b~.ti obžalovany uznan 
vznesena soukromá žaloba pro tyz cm, -
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vinným podle §§ 1 až 3 zákona o ochraně cti jen tehdy, podal-li veřejn}' 
žalobce alespoň eventuální ve ř e j II o II žalob II S e z moc II ě II -í m 
podle § M, odst. 5 cit. z.k. či s. 5928. 
pouhé předložení zmocnění 'k veř,ejné žalobě- a jeho přečtení při hlavním 
přelíčení nenahrazuje projev 'Veřejného žalobce, že chce na jeho zá
kladě po,dati veřejnou žalobu se zmocněním čís. 5928. 
!{ roz<f1h'l!ID a k :poměru mezi (pftOstO'u) žalobou veřeJnou podle jinéhó 
zákona než zákona o ochraně cti a mezi veřejnou žalobou se zmocně
'ním (§ 14, odst. 5 zákona o ochmně cti) čís. 592'8. 
členové vlády nepatří pm obor zákona o ochraně cti k veřejným úřed
níkům, pokud se týče k -orgánům po ro-zumu § 14, odst. 5 zákona a jsou 
proto odkázáni na ochranu cti žaloboU' soukromou čís. 5955. 

§§ 15, 16: olpráry,nění 'k -souk1romé ž-alobě .pro ulblíženÍ na cti spolku -č í s. 5836. 
zastupuje-Ii podle stanov spolek jeho předseda, je oprávněn. podati 
za spolek žalobu a uděliti advokátu písemně plnou moc k zastupování 
spo-Iku, byť i další ustanovení stanov .předpisovalo, že písemnosti spolku 
pOdpisuje pfedseda spolu s tajemníkem č-í s. 5835. 
paragraf W, odst. I stanovÍ' přesnou věkovou hranici podle let; osaby 
mladší osmnácti let nejsou oprávněny vykoná,vati samostatné žalohní 
právo pOdle tohoto zákona, třebas. byIy ji'nak rozumově vyspělé 
čís. 5987. 

§ 17: ·ustanovenia o súkromnom návrhu. sú rázu práva hmat n é h o, takže 
pJTi počítaní lehoty podi'a § 17 nel'ze pri1hliadnuť na predpis § II tr. p., 
pOdfa 'ktméha sa do lehoty nevčíta doba, po ktorú je sprs dopravovaný
poštou či s.5921. 
a'k bola urazená -na cti politic.ká strana v svojej celistvosti, treba lehotu 
§ 17, odst. 1 počítaf od doby, kedy sa o čine a o osobe vinníkovej do
vedeli ústre-dnÍ funkcionári strany! ktorÍ sú oprávnení ju zastupovat' 
či s. 5912. 
předmětem prominutí trestného bnu ve smyslu § 1'7, odst 1 může býti 
jen určitý čin (projev), nikoli jeho mčitá p-rávní- kvalifikace; prominutí 
musí býti výslovné čís. 5049. 
byla-li zpráva urážlivého obsahu uveřejněna v novinářském článku, ne
stačí pro počítání začátku lhůty k podání soukr-Omé žaloby (§ 17, 
odst. 1) všeohecné zjištění, kdy se osoba oprávněná .k soukromé ža
lo-bě dověděla .Q. závadném článk'u, ale nutno zjistiti, -kdy -se'o něm do
věla buď _tím zpLi,sobem, že č-lánek sama přečtla, aneb že jf hyl celý 
jeho podstatný obsah někým. jiným přečten -nebo spolehli:vě sdělen 
či s. 5073'. 
osoba odpov'ědného redaktora stane se soukmmému žalobci známou 
nejpozději tehdy, kdy se mu po prvé dostane do rukou příslušný tisko
pis i .s částí, v níž je uvedeno jméno odpovědného redaktora čís, 6073. 
uply;uula-li už pred oznámením činut kvalifikova'ného ako prestupok 
podfa § 41 tr. zák.- prest., leh-ota § 17, odst. 1 pre poda-nie súkromnej 
žaloby, je vobec a v ktoromkol'vek stadiu ,pokračov.ania zavedeného 
podI'l! § 41 tr. zák. prest.· vylúčené, aby- m-oh.Ia byť s -úspechom podaná 
žaloba i v smysle § -17) odst. 2 zákona o ochrane cti čís, 58117, 
stíhá-li státní zástupce ve ř e j fl. o ll- Ž a.I o b o U čin podle ji.ného zá
kona než zákona o ochraně cti (§ 17, odst. 2 tohotO' zák-o-oa) a, nebyla-Ii 

. vznesena soukromá žaloba pro týž čin, mů-že býti obžalovaný uznán 
vinným podle §§ 1 až 3' zákona o ochraně cti jen tehdy, podal-Ii veřejn}' 
žalobce alesp,o-ň eventuální ve ř e j fl. o II žal 0- b u s e z moc n ě ním 
podle § 14, odst. 5 cit. zák. čís. 5928. 
pouhé předložení zmocnění k veřejné žalobě a jeho- přečtení při hlav
ním .přelí,čení nenahrazuje projev veřejného žalobce, že chce na jeho 
zá:klatdě podati veřejillou žalob-u se zmocně-ním čís. -5928'. 
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v .... d,-t 2; obžalovaného v~nným 
, soud v phpade § ll, o ~. v d dkládaie, že je zde 

uznat~l n~lezacl dle tohoto zákon~ mylne pre kP d se týče nes9rávně 
~restnym atne§m 140 

odst. 5 zák" P?ruS

b
11 zal{~r~ ~~k~na potřebná l§ 281, 

zaloba Pv? e " zda tu Je obzalo a po 
jej vylozll v votazčcf~ 5923. e otřebí jen k do d a
čís. 9 c), tr, r.1 stíhání podle § 17 ' .. ods~. 3 j P ostatním účastOlkům 
výslovne vyh1adh á jen í trestního nzen~ pror b a podána proti 111m 
t e čt :h~ ~in~ ~ byla-li v~ak s o u k r °P~l~O~:ih~ řízení, nevyžaduje se 
~:~s n íre'm nebo pred koncem , , v, . 
\~kgJ~dv;:;;adY Č Í ~'v591Qf7b· podle § 17 odst. 3 zák. je i podam zadosít 

d" soukro ne za o y« ! 
_ »po amm "L v' 5927 ' t stOl stl-

za trestní stíham Cl s. dst 1 není toliko podání ž~d,OS,tl ~bržrjsou jím 

§ 1S" stthá!nim !podl!e § 18, °l ;v se trestní řízení zahajUl~69' ny 
'h' ' odle § 17, odst ,Jlz v' ' IJcračuje čís, 50 . v 

<1;01 P . iž se v trestním nzent po § 18 procesní strane ; 

~y~~~an:; l~~hání je Ut,lOžel~~a~[:~í~ou~~~t~~~;~e v tom směru dotazO-
. t povinnos t na e , 

nent pro ° k bol obžalovany 
ral stran č 1 s, 5869. dr § 3i8J5 tis, 1 c) tr. p ,a f áchaným 
~matočnosť ~'ozs~d~~'p~ č~om prbti zákon~ o ~c~~n~t~:~ ~oti nemu 
uz~?-ný vlOnY~u!:ovel súvislosti ~ i~ým takyo; a~~bca 'v trestnom po~ra
vza}omne vO ,v Jobca hod Sl sukromny Zl § 17 odst 1 a 3 pravo 
spáchal súkromny za d 0:U nevyhradil v smys e , . 
čovanl proh nem~ ve ve~ 60211· v I n m uzavretý 
sHhat' ob!.albvtn~~~zic ~6kromn~n1 žalobcťm a dl~bz~b~:~ti prehlá~ni<: 
otázku, Cl o d t 1) treba posudzova . lO, ní uŽÍva o p-rehlasem 
smier \§ 18, °hs ctné 'či i zápisnica o P?le nOOa~ 
strán' Je neroz o , " . (mler) Cl s, ,:}.), Ž 

. ' áve tohoto oznaCenla ~ , dr ákona o ochrane ch, ne 
stran pr , , čin trestny po a z "ť a majúcom roz
vyhrady shhama P~~r~%m smiere alebo VO yyhl~sbol~ v dobe smieru 
o ktorý ide v u~avl ked' pre tent-o i,ný ,čin uz 'žaloba čí s. 6023. 
sudku, je tr~ba, 1 ~~~{~~'ovacieho pok;ač9vanta po!a;s~i i žaloby podané 
alebo za'koncenla ,. 'žalobv-« ma zakon ~a " , 6023 
pod pojmom »vzalomnr~ti tomuže obžalovanemu ,c 1 ~'» ro jiný takOVý 
len ty mže ~ald~cf~ ~ nutnosti výhr~dy prá;ats~h~\ečťn podle uvede-
předpIS § 1 , o s 'fv' 'e zda jde o prestupe 1 

trestný čin« nes?z lst~J78 . ntuální lejl neurčitost 
~éJ10 zs~o~;h~~J:' musí 'státi V~~l?in~~i ~dis, e~)78. " 
i~:~~ nejasnost na vrub strkan

y 
Je,1 ~alobY po lhůtě stan?~ened· tV 4§ t/~) 

Vt- od sou rom t vení § '-i-V o s, " 
§ 19' bylo-li up us eno" v hází v úvahu US ano , 6Ó07 

~dst. 1, ~Udiž ~~~~l~~~l~~~~iCt;'kovéhO PfOlhláš~ní~ č lá~' za takýto návrh 

§ 
23~ ;or~~' nZv;hu p,odr,,~ §d 2f.' UOČ~~,~~~ ~i~d~rf~~vl~~a~ ~údu ,pr~ej stolice, 

z ovazovat J zra os ," , 58166 ' 
mlO nO Pb" alova'l1Ý Ipotrest?ii1'Y Cl s" ' 'na základe tohoto na-
aby bol o ~ ohol byť obžalovany ods,udenYe pre čin verejnožalobny 
k tom~, a b ID by povodné trestné oznamfnl'tel'stva v lehote § 17, 
vrhu, Je tre, a, a, dl alebo u štátneho zas UpI ' 
bolo poda?e u I Sll t v v , otrestáni lze napa-
odst. 1 č 1 s 5866. f\i é stohce o upustenl ,?d .P 'ktniho předpisu 

§ 33: výrok rozsudku, ~ou~~ p at' Jde o tvrzené 'po,ru~e~l (~n3G odst. 1 zá-
dati jen o d v o 1 a hl, 'orušení zásad arbltreffl iC ' 
zákona nebo o pou e p , 
k na) čís 5949. . 50 Sb z a 11lo: § 2: pOJe~ 

o . " ' ze dne 19, března 1923,' CI&.. sú nimi" aj československI 
Ochrana rePUbál~Y h zčfnitel'ov« v smysle § 2 ~~~~~aprípravách úkladov o :epub-: 

šfftnil~rísluš:nicí, ,pracui~~!~i ~ah;~I~~~~k)rmi prostnedkaml cudzeJ mOCI 
tiku, podporovanl hmo ) 
čís. 5789. 
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§ 6: ke vzájemnému poměru činností uvedených v odst. 1 až 3 § 6, Č. 2 
zákona s hlediska, možn-o,sti sO'uběhu čís. 5988. 
v poměru subsidiarity ke skutkové pod-statě zločinu vojénské zrady 
spáchané vyzvídáním podle § 6, Č. 2, odst. 2 může býti jen ta,lmvá pří
pravná činnost ve smyslu § 6, Č. 2, odst. 3, která míří k onomu vyzví ... 
dání, a tedy jen ta'kové spolčení a vejití ve styk s cizí mocí neb s cizími 
činiteli, které spadá do doby před -výzvědnou činností a .připravuje ji. 
nikoli i následující přípravná činnost, směřující ke skutečnému vyzra
zení v-ojenského tajemství podle § 6, Č. 2, odst. 1 zákona; taková čin
nost j'e Sluib5idi<Íll1nÍ jen v poměru ke skutkové podstatě zločinu poďle 
§ 6, Č. 2, odst. 1 a' nikoli o<lst. 2 zákona čís. 5988<. 
ke skutkové podstatě zločinu podle § 6, čís. 3 zákona čís. 5799. 
pomě'r této skutkové podstaty ke ,skutkovým podstatám zločinu p'Odle 
§ 6, čÍs.,2, aL 1 a přečinu. podle § 6, čÍs. 4 zákona č is. 5799. 
vědomí, že vyzrazením chráněných předmětů ohmžuj!e se obrana re
publiky, záleží ve vědomi pachatelovu, že sdělením tajemství osobě 
nepovolané může zpŮ"sobiti, že obrana republiky ve válce bude nepříz
nivě dotčena, zejména že sdělení tajemství nebude u nepovolané osoby 
uchováno tak, ab}~ byla vyloučena mož'nost, že se o něm dozví cizí moc, 
třeba dalším 'nepřímým způlsobem čís. 5700. 

- § tl: hrubě zneuctívajíd projev podle § 1-1 může se týkati činnosti' pre
sidenta republiky i z doby před je'ho zvolením; nesejde n,a tom, zda 
projev nevybočil z mezí dovolené politické satiry v oné době, neboť 
urážka presidenta republiky má jiný obsa'h než ohecná urážka na cti-; 
nejdeť tu jen o osobní čest, nýbrž -o obecnou vážnost, kterou má pre-

- § 

- § 

sident republiky jako hlava státu č í '5.. !JS05. 
12: k pojmu »chystanéh:o zloči.nného podniku« v smysle § 12, čís. 1, 

odst. 2; pri kva1ifikácii činu podra tohoto ustanovenia neprichádza 
v úvahu dóvod vY'lučujúci trestateJ'-nosť, že obžalovaný nemohal tre-stný 
čin prekaziť bez nebezpečenstva pre seba a pre osoby jemu blízke; 
taktiež ustanovenie § 27 pre :z;!oči-n podl'a § 12 neplatí čís. ~. 
po subj-ektívnej stránke požaduje sa k trestnému činu podl'a § 12, 
čÍs. 1 úmyselné oporninutie neoznámenia trestných podnikov, t. j. aby 
si bol obžalovaný vedorný, že trestn.ý podnik má objelctívne znaky 
zloči:ou vojenskej zra-dy, a aby ho prez to- 'neoznámil čÍ' s. 5797, 
úrnysel podporovať pachatel'a (§ 12, čís. 2) 'Oie je t01tožný s úmyslom 
poškodil štát (§ 29 zák.); vy'žaduje sa, aby vinnik jednal v úmysle pod
porovať pachartel'a, t. j. aby v tom úmy,sle neprekazil alebo _neoznámil 
trestné podniky; neprekazenie alebo neoznámeliie bez tejto složky pod
porovania zaJdadá len. skutkovú podsta.tu zločinu podl'a' § 12, čís. 1 
čís. 57lf1. 
,k úmy'SeInému podporovaniu pachatel'a nestačí však akékol~v-ek jeho 
pod,plQirovanie, ale .podpiorovanie musí -sa s1ať práv'e Oll',OUl trestnlOll' činl-
nosťou, ktorá zakla-dá skutkovú podstatu zloči-nu podl'a', § 12 či s. 5797. 

14: popuz-ování proti přijetí žid,ů do domovského svazku obce je popu-
zováním k nepřátelským činům -proti jednotlivým skUlpinám obyvateUt 
pro jejich rasu a náhoženství podle § 14, čís. 2, i když pachatel před
nesl p'wj1ev v tom smyslu ve schůzi obecního zastupitelstva jakožto 
člen to-hoto sbor-u čís. 5807. 
soubě:h zákonných předpi!sů § '14, čís. 2 a čís. 5 je možný čís. 5807i._ 

obžalobu podanou pro dolosni přečin podle § 14, čís. 3- má soud podle 
p-ředpisu §§ 262, 2ffl tr. ř. posouditi' též' s hlediskal opominutí podle 
čl. III, čís. 5 zákona čís. 142:;18168 ř. z. ve znění § 42 zákona na ochr. 
rep., napovídají-li základ obžaloby tvořící skutečnosti, zbývající po 
odpadnutí s,wbjektjy.ní složky skutkové podstaty uvedené,ho pře'činu, 
tento kLulposní přestupek čís. 5815. 

-- § 15: p-rredniesoi-li vdnnfk v jednej súv.iSJlosU. hned' z·a sebou dva výroky, 
z ktorých jeden o,bsahoval priamu hrozbu násilím proti orgánu vrch-
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Y 'mu davu aby sa tohoto násHia da-
nosti a druhý. výzvuy)c sr§·og;a~~e~1k.) ktor'ým boly, poruš:pé :/t~~~ 
pustil, ide o jeden c,m Vl XL.Ún4 a § 15, čís. 2 za-kona CIS. 
venia § 4, odst. 2' zak. c. . 
Sb z a n. čís. 6058. I 'h úrad-

, . ~ 'k Vl XL:1914: vecný a miestny :~zsa~o,~c9hrany esnyc 
Ochrana uradov. za. c I"k °1 XL'1914 ClS. ~ • o' , b 

níkov a hálmkov pod a za . AS' '~&vojím rozhodnuttm roZSI.nf 9 o~ 
_ _ súkromny majIt~r les~. nemoze 1 ~al' tento obor nebol h~jnik?VI urceny 

pasobnosti lesneho h~Jmka, )oboa pri dodatočnom oznamem c.?' zmen~ 
pri jeho vzatí do P!.lskahY, ~ e s~ jeho prísaLha vzťahuje 1 na posobnos 
sverene] plochy, ~ ,ucm om, ze , . 
takto rozšírenú Cl s. 58'319. 'k prevádzamu politickej exekucle v. O~Cl, 
i ten kto ie obcou usta:novy~ny h podl'a zák. čl. XL:1914:j pn om 

'," hnosU a pozIva oc rany . v' 5801 je organam v!c v I t' do pTÍsahy alebo me c 1 s. ' 
je nerozhodne, Cl ba vza. y, sle § 2 odst. 2 .zák čl. X~:1914,. 

§ 2: nejde o zločin násilia P!~:l u!a~~u v p~~7a § 46 'tr. zák. prest., vyvhhlek?l-h 
ale len o prestupok ura,:K)': ur očúvaIliú sudcorn a pre aSlaC, 
vinník násilím ZD súdnel s1ez.e OS?b~d~;~dol ju orez zákaz sudcu z bu-
že nedovolí, aby bola vypO uvana, . ," 
dovy čís 5861. , § 2 odst 2 napHluje vyhrazka len 
skutkovú podstat? ~Iočinu po,,~~~ cler~m pr~kážania úr~du aleb.o k1,eho 

ted ak bola v~nntkom pOillZ~ a 'eYom nútenia lch k TIela ~!llu 
členb~i vo výkone ~ch "povola~lak (f~~~~ ~odstatu tahot? trestného lctt~U 
~j~~:r~~) ~n~~!;f~ ~:\g\~s~~ž;z;:~~d~j~r~~~~:n~ ~~I;n~~F §t~; 
úra:du alebo Je o~ 9 e~a ť prestU'pok nebeZ(\Ječne] hroz y po a! 
Hostí prrirpadltt ~?lle IS o , .' 
tr. zák. prest. c 1 s. ,,6033. . " absorbovaný prečinom nastha 

§ 4 
··n ťažkého poskodema tela me Je 

: precl ť "s 5793 . 
proti orgánu vrchnos 1 c 1.. . ·k r o čin spáchaný se zbranI 

_ jde jen o přeč~n podle §vt'rod~t. Jn~I:l p~~tnouti sekerou provaz, na 

~ěl~~nor~~~levr~h~~~tis~d~ád~l sz~~av:I~é 1~~b!r~Č:no~ ~r;:J~~ti v smysle 
štátny obvodný lekar me Je cen, 

'k čl XL'1914 čís. 58'15. . ., d6razným posunkom (na-
~a . á· vyh;ážka zlým naklada~ím, S!pol:n,~: u v smysle § 4, odst. 2 
ri~~'nutí'ffi ruky), je nebezpecnou vy raz o .. " .. e, 5>974. , 'k čl XL:H114 JlZ tehdy. Je-ll 

~,::~n ~rch~osti 'l?oží~~á l~c~~~~Jš'll~~~e v~t~.nu; netř~b~ 'P~o[o, z'~o~~f~§ 
for ITl a lne ?pravne~: d" b I jeho výkon p_ovolam uce ny 
zda v jednothvém pI1pa e Y . 
č i s 601:8. . ", I ti hned' za sehou dva vyroky: 
pre(inieSol~li vinnbík ,~ je1~p~l.a~~v'~r~~bll' násilím proti -or&á~~ vJchn~:iil 
z ktorých Jeden o sa ova v ' davu ,aby sa tohoto na-Sl la ~pu , 
a druhý výzvu k shromazd,enem~t ' 'boly porušené ustanovema § 4, 
ide o jeden čin (§ 95 1\4r. za§k.{s ťi~y~ zákona čís. 50/1923 Sb. z. a n. 
odst. 2 zák. čl. XL:19 a , . 
čís. 605B. 4 eťze okladať len zbraň v užšom, 

§ 6' za zbraň v smysle zák. čl. XL:l9il n mu~ ísť o predmet, ktorý l~ 
~ • technickom slova smysle, A

ate p~eca'm na tele a ku zvýšeniu út,?čnel, 
v1hodn5"l11 prolstriedlkom ik lS1posobenlu uJdniet ktorým možno stupnovat 
schopnosti pachatel'o;r~j! tedr o n~~~zpeč~osť činu; dosa-h zásahu t~
intenzitu použitého ~asJila a vym t' 50 stupňom účinnosti a nebezpec
k' m p-redmetom nel ze stotoznova 
n~sti útoku čís. 60312.. 'J taškou čís 6032. 
Uldrenie orgáJnu vrchnostl ~3!.{~pnou 'a § 6 odst. 2 nestačí s,,;m~ 5k~~ 
Je založeniu zločinnej kv~It!:kacle p~~lzbraň '(motyku), neboto-h zlste?e, 
točnosť, že vinnik ~~I pn cme v fd len za účelům spáchania trestneho 
že sa priamo pTed CInom - a te y 
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činu - zbraúou opatril, alebo - majúc jn len náhodou v ruke - pri 
čine jej zúrnyselne použil čÍ' s. 6057. 

Ochranná výchova viz v Ý c h o v a och r a 11 n á. 

Ochrana známek: zák. ze dne 6. ledna 1890, čís. 19 ř~ z.: nepodal-li ten, kdo UZlva 

~~mě'llitelně podobné známky. žádost za výmaz známky podle § 4 z<Íkona 
ClS. 108/1895 ř. z., ač byl k tomu soudem vyzván, nemůže se v trestním 
řízení brániti tím, že soukromému žalobci nepřísluší výhradné právo k UŽÍ
vání známky, a že jednal v dobré víře, spoléhal-li se na své domnělé právo 
k užívání známky čís. 5813. . 

Omezování OSobní svobody viz nás i 1 í ve ř e j 11 é (§ 93' t 1'. Z á k.). 

Omyl: jen omyl v otázce, zda jde o údaje nepravdivé a způsobilé poškoditi podnik, 
rovná se nedostatku vědomí [§ 2 e) tr. zák], na němž záležÍ' s hlediska 
přečinu zlehčování podle § 27 zákona pmti nekalé soutěži čís. 5>788, 
domnění původce projevu, že se projev nepříčí trestnímu zákonu, třebas 
vyvolané poradou s. právníkem, zůstává omylem o trestněprávních ná
sledcích činu a tudíž právním omY'lem v oboru trestního zákona (§§ 3-
233 tr. zák.) čÍs. 57188; , 
p~o hiospodá~Slké lboje, pod.porované živnostenskými sip'Ol,ečenstvy, ne
plati -nic jiného" -než co p'latí všeobecně o přípustnosti soutěže; nelze 
proto nedostatek bezprávnosti projevu dovoz,ovati z toho, že se projev 
stal u výkonu společenstevní funkce; omyl v tomto směru není omylem 
v oboru práva správniho [§ 2 e) tf. z.J, nýbrž omylem v oboru práva 
trestního (§§ 3, 230, tr. zák.) čÍ 5. 5788. 

omluvitelný: čÍs. 5912,6072. 

Oprava rozsudku: na,lézací soud je podle § 270, pasl. odst. tr. ř. vždy oprávněn 
odstraniti nesouhlas mezi ústně prohlášeným a stranám písemně doručeným 
výrokem rozsudku, i když se týká některého z bodú uvedených v § 260, 
čÍs. 1>-3 tr. ř" jde-li jen-o psací chybu, vloudivší se do 'čistopisú nedopatře:.. 
ním při vyhotovová:ní rozsudku čís. 5:980., 

Orgán vrchnosti viz och r a-n a ú rad o v. 

Otázky porotcom: podl'a § II por. nov. mo-žno s hl'adiska dovodu zmatočnosti 
podl'a § 2:9, čís. 4 por. noy. vytýkat' len to, že nejaká otázka. nebola 
daná, nie však tOl že nejaká otázka bola daná; to je možné len s hl'a
diska dovodu zmatočnosti podl'a § 384, Čí's. -g tr. p.; p-re zarnietnutie 
návrhu v smysle § ,ll por. nnv. je rozhodné len, či sa za pojednávani:a 
vyskyto1 skutkový- údaj odpovedajúci návrhu na položenie skutkovej 
otázky; tak}'mto údajom je tiež i obrana obžalovaného čís. 5854. 
kladenie otázak po.rotcom čís., 5889. 
účelné je sostaviť otázky v takom pDradí, aby aj vedl'ajšie skutkové 
otázky predchádzaly hlavn-ei právnej otázke; takéto vraďovanie otázok 
umožní najvyššiemu súdu, aby 'Ra základe opravného. prostriedku mohal 
v 'smysle § 33, odst. 1 pOL nov. preskúmať rozsudok pnrotného súdu aj 
v tom prípade, keď by porotc.ovia rieši1i nejakú právnll: Dtázku záporne, 
bez toho, že by bolo treba postupovat' podl'a § 36, odst. 1, por. no'\l'. 
čÍs. 5889. 
náležitosti skutkov}lch otázok kladených porotcom podl'a § 5 por. nov. 
čÍs. 602rr. 
spo.jenie jednej 'otázky skutkovej s nÍekol'ko otázkami právnymi podl'a 
§ 4, od.st. 2 por. nov. čís. 602:7. 

porotcům: trestní řád nepředpisuje v § 322, odst. 1, aby byla vždy dá,na 
o okolnostech ,přitěžujících a polehčujících zvláštní otázka, nýbrž po
nechává podle § 31.23, odst. 2' tr. ř. soudu úplnou vo~nost v úpravě otázek, 
zejména kt.eré skutečnosti se tu mají shrnouti do jediné otázky, nebo 
učiniti předmětem otázek zvláštních čís. 5796. 
není proto důvodem_ zmatečnosti podle § 3144, čís. 6 tr. L, spočívaj,ícím 
v porušení předpisu, obsaženého v § 3122, odst. 1 tr. ř., by1y-li takové 
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skutečnosti pojaty do hlavni otázky a tak se staly předmětem výroku 
-porotců č i s. 5"796. 
kdy je pomtni soudní sbor povinen dáti porotcům dodatkovou otázku? 
čÍs. 6040. 

Padelanie listin súkromných: náležitosti skutkovej pO,dst~ty p,adelanvi~ súkro~ných 
listin po-dra § 401 tr. zák. po subjekhvne] stranke Cl s. 5783: 

_ _ _ směnka prolongační je sm~n~ou ~amostatnou; k bez!res~nostt. p~-:
dělání podpisu na prolongacm smenc,e nelze se dovolavah pra ... osil 
podpisů: na směnce původní či s. 5795. , v, .' 

_ _ _ ke skutkové podstatě činu trestnéh~vpodle §§ '!úl, 40~, CIS;.. 1 h. zak. 
se nevyžaduje, aby se uv. ~soby ~ J1'Z, byl~ sme-nka. pr~dlozen~: sku
tečně též zdařil účel pOUZl-tl padelane smenky, (t. J. dukaz eXl:::.tence 
směnečného záv.azku podepsaných ?sob) čís;, 5795. . .' 
ku skutkovej podstate zločinu podl3J § 403!. CIS .. 3: tr .. za:k. me, Je 
treba aby p&del1a1ná listina mala všetky nMezltostI p:r:e :hshnu prave 
ťoho 'druhu predpísa'llé, ale stačí, bola-li sp-osobitá k prevedeniu 
toho účelu, ktorému mala slúžiť čís. 594G. 

verejných: padelanie verejnej. listiny je dokončen~ v úmys~ln~~ vyhoto
vením p:adelku, ked' z toho vznikne a!ebo maze vzmknuJ n~ekomu 
právna ujma' k naplneniu skutkovej podstaty § 391 tr. za~. Je tedy 
potrebné, aby tu bola as.poň možno.st'. p:ávn~J, ujmy, ktora nastane 
pravide'lne až upotrebenim pa~el~n~J hstm~: Cl s. 5836. _ , 

_ _ _ ide o prečin padela-nia verejne] !15hny p.odl.a § 400, o,dst. .1 t~ .. za~{., 
jestliže vinnÍ'k na zpiatočnom hstku pnpo]eno,m k su~nel zaslelk~, 
určenej do vlastných rúk iného a~re~áta, p~dplsal b,ez !,.eho vedoffili 
j!eho meno a vyp~nil datum dorucema a SpIS adresatO\il neodovzda 

čÍs. 5953,. ..' d' b b I dre 
skutková podstata tohoto trestného cmu nevyza UJe, a: y o a" -
~át nejako pošlwdený čís. 5953'. -, ,. v 
;>právnou ujmou« v smys.le § ,3~1 tr. zák., netreb.a ro~umeť yylUcne 
hmotnú ujmu alebo majetkovu skodu.; pr~;y'~a ,ul.ma Je t~. aj vtedy, 
ked' sa padela:ním alebo. falšovaním ve~el'ne] ltstmy zhO.rSl10 posta-
venie poškodeného v bársakom sme}~ ~ 1 s. 5~996. .'" 

_ _ _ právnu ujmu v tomto smysle utrpel stat 1 eXB}mt, vXhotŮ'\i!l-lt prav~y 
zástupca vymáhajúcei strany sám exemplare sud~eho t1s~-ese!11.a 
povol'ujúceho exe.kúciu, dal ich -opatrif súdnym razlt!:0n:-, sam !Ch 
však podpís,al namiesto súdneho úradníka a predlozli .1C~ p~tom 
exekučnému súdu, ktorý 'na základe nich predčas.ne nanadll vy-koH 
exekúcie čÍ' s. 59,96. v , 
pojem veřejné listiny (§ 391 tr. zák., § 315 o. s. p.) C ~s. 6062: 
oko1lnost že listina vydaná veřejným úřad-evm, n.eb org~nem m.3; 
sloužiti ~a podklad jednání jiného úřad~,' nemenr nIC na prukaznosh 
takové listiny vů,či každému čís. BOt3-.. ; v . 
.iednacie číslo nie je podstatnou nalezltosťOU verejnej listiny 

čÍs. 6086. , § 411 t 'k ev ·aduJ·e ku skutkovej p.odstate prečinu podla i~. za '. sa 11 yz, ' 
aby z vysvedčenia nepravého obsahu vZl11'kla mekomu pravna 
uj.ma čís. 6086. 

Paděláni peněz' zák ze dne 22. l{větna 1919, čís. 269 Sb~ z. a n.: padělal-~ v.jn:!li~ 
eníze ;otom' co byl podle zákona čÍs. 5621/1919 Sh. z. a ~. po., ml\ne!~ 

Pro- ušten po' odpykání dvou třetin trestu uloženého pro nektery, ZlOSl!1, 
P PI 'k v' 269/HH9 Sb z a n jso1' tu podmínky pro pouzlh VySSl 
pod e za ona ClS. ' , .." ~ ;'k' " 5796 
trestní sazby podle § 1, -ndst. 2 tohoto L.a ona Cl S.' .. 

Pachatel: byl-li maj~tek. z.apáll~n z IPoá~ětf' Je~9 cimaji!:i~:pj~ l~~~~~e~c~lič;~J~~~~ 
neboť svým chovamm zJedna nez y ny pre po ( 1 'liO 100 ?OO ?03 
je 'PoU'h~'m spoluvinníkem podle § 5 tL zák. a §§ 169-neho ,i, ,~, "" 

tr. zák. čís. !;786. 



Platný zákaz: nejde o »pl.atný zákaz« podle § 18, odst. 3 zákona, čís. 126/1'933 
Sb. z. a n., pozbyl-ll -zákaz dovozu, dopravy nebo rozšiřování -cizozemského 
časopisu. podle § 10, odst. 2 téhož zákona ve znění čL V zákona čís. 140/19:34 
Sb, z, an" po případě podle § 25 zákona čís, 5/1853 ř, z, a § 19, odsl 4 
zákChl1,a čís. 126/193G Sb. z. a TI., právní účinnosti uplynutím doby dvou let 
ode dne vyhlášení zákazu a nebyl-li opakován čís. 5811. 

Podílnictví: »převedením věci na sebe« ve smysIu § 1185 tr. zák. dlužno rozuměti 
každou činnost pachatelovu, kterou se ukradená nebo z-pronevěřená věc 
dostává do jeho disposioe; je nerozhodné, že pachatel jednal v zastoupeni 
jiného čís. 0016. 

Podnúněný odklad výkonu trestu viz o d .k 1 a d t r e s tup o d m í 'n ě n ý. 
Podnik chystaný zločinný: k pojmu »chy-staného zločinného podniku« v smysle 

§ 1.2, čÍs. 1, odst. 2 zákona na ochr. rep.; pri kva1ifikácii činu podľa tohoto 
ustanovenia neprichádza v úvahu dóvod vyll1ČUjúci trestatel'nosť, že obžalQ.. 
vaný nemohol trestný či'n prekaziť bez nebezpečenstva pre seba a pre osoby 
jemu bHzke; taktiež ustanove.nie § 27 zákona -nal ochL rep. pre z:{očin podl'a 
§ 12 ciŤ. zák. neplatí či s. 5789. 

PO-dpal'ačStvo: zločin podl'a § 423 tr. zák. je samostatným trestným činum a už 
dokonaným, keď k nemu pristúpil prípravný čin; v takom :pripade nemužno 
ani per analogiam prihliadnuť na ustanŮ'venia o netrestatel'no.m pokuse podl'a 
§ 671 tr. zák. a o beztrestnos.ti podpal'ačstva podl'a § 427 tr. zák. čís. 5938. 

Podplácanie: ide o z!oči-n úplatkárstva podl'a § 467 tr. zák., vydal-U starosta obce 
za peií.ažitú ůdmenu a bez pri-volenia príslušne'} vrchnosti tretej osobe za
bavené prcdmety, ktoré mu boly četníctvom a-ko starostovi a členovi obec~ 
ného predstavenstva .odovzdané do úschovy čís. 5888. 

Podvod: podle §§ 197 a násl. Ťr. zák.: právem, jehož poškozeni přicházi v úvahu 
s 'hlediska § 1971 tr. zák., j-e také právo státu důhlížeti na zachovávání 
př.edpisfi pro dovoz cizozemských cenných papirfi (§ 2 zákona čís. W 
1'924 Sb.-z. a 'll. ve znění vyh1ášky min. fin. čís. 141/1934 Sh. z. a m~ 
a předpis.ů vlád. nař. čis. 351/1919 Sb. z. a n. čí 's. 5'907. 
právem po rozumu § 197 t·r. zák. jest i prá;vo vymáhaj'ícího vě'řitele, 
vésti podle svého exek'uční-ho titulu bez odkladu a nerušeně exekuci 
proti povinnému, a s njm se sbíhající výsostné právů státu. na nerušený 
výkon spravedlnosti -při prováděni exekuce č í' S. 5967. 
podvod spáchaný tím, že úřadu 'mzhúdujídmu o udělovánJ- podpor 
ze státní stravovací akce byly zamlóeny okolnosti tý,kající se majetku1 
a výdélku pacha1teIo.va, předpokládá po stránce ohjektiV'l1í, že byl pa
chMel podle předpisů o tom vydaných vy-loučen z okruhu O'sob, jimž 
může býti udělena podpora z této akce, a po -stránce :subjektivní, že si 
toho byl .p.achate~ _vědom, zejmén<lJ že mu byly či mohly býti známy 
předpoklady pro posouzení otázkv, zda j-e či nen~ z akce vyloučen 
či s. 5972. 
podvod či jen správní přestupek podle § 263 zákona čís. 22'lj19Q4 
Sb. z. a n. ve znění vyhlášky čís. 189/19314 S:h. z. a n. čís,. 5:9179. 
p.oruŠí-li zaměstnavatel svoji p,řihlašovací povinnost podle zákona o ne
mocenském, invalidním a sta'rObním pojištění dělnickém, dopouští se 
-sp'rávního přestu:pku jen, není-li jeho čin přísněji trestný čís. 519179. 
poruší"<li přihlašovací povinnost v úmyshl poškoz.ovacím tím, že v .při
hláškách lsti'vě uvádí nižší mzdy a kratší dohu pracovní než jsou ve 
.skutečnosti a že přihlašuje menši počet dělníků než skutečný, d.a,pouští
se podvodu podle § 191 tr, zák, čís, 59'79, 
vzni'k a výše škody nemocens:ké ,pojišťovny čís. 5,979. 
poiišťovad půdvod č ~ s. 59918. 
šálivé jednání pachateIovo s-luší spatřovati již v tom, že pojišfovně 
oznámil, že se mu stala nehoda; tím mlčky dal najevo, že bude činiti 
nárok na náhradu, iežto nastala pojistná příhoda, a Jeho pOdv'odný 
úmys-l došel v tom zřetelného vyjádření čís. 5998. 
k otázce pokusu a dobrovolného upuštění od činu čís. Sg.9S. 
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vykon zastavního práva sám o sobě není chráněn ustanovenim § 197 
tr. zák. ČíIS. 6015. Vy' v" 1 
zmařenÍ' uspokOjení pohledávky ventelovy o~stran.emm vzasta~y ze 
od-řaditi pod ustanovení § 1971 tr. zák., Jen lSOU..Jhv spl~~nyvv,:,sechny 

.~áležjtosti § 197 tr. zák., tedy zejména i úmy-sl poskodltl ventele na 
majetku č i s, 5015, " I dl • 'k' k t 
-o takovém úmyslu možno mluviti, smdova:l-h t:my-s UZOl uv ~mu, 
aby bylo uspokojení vě~itelov~. naprvo~to zmareno a aby pohledavka 
věřitelova nebyla uspokOJena vubec Cl s. 6015.. v' •. 

',inak znamená odstranění věci dané v zásta'Vu len zma~~Ol ~spokoJe~l1 
~ určitého předmětu, nebo určitým způsobem, po. Plnpa~ed ul~~~'~le 
k úmyslu k tomu směř.ujíc!mu, tedy ~ .výsledku a umys u pre po a a
nému § 1 zákona o mařent exekuce c ~ s. 6015. V' , v . dl 
ke skutkové podstatě zločinu nabizem se ke .. knvemu v.sv,edectv\ p'o, ~ 
§§ 197 199 a) tr. zák. se vyžaduje, aby -se ne~~o, ke knyemu ~ve9.es,tv! 

<b' ei s o u d U' nestačí proto nabídka ke knvemu svededvI ucmena 
na; lZ , , v' 5817'8 
pouze osobě 's o u k r o m e Cl S.' '_ v . 
zlločin křivého svědectví podle § 199, písm. va) tr. zak. vy~adule po 
stránce subjektivní úmy-s,l vY'Pověděti věd-ome nepraV'du, to Jest y'ypo-

,• de· t,' ne·co co pac-hatel subjektivně -nepokládá za pravdu; nestacl ne-
dbalost co do onoho vědomí čt s. 6064. , . , 
přeruše-ní služby úřednHca důchodkové :~ont:O'ly. vykonem pO,!I~:neho. 
vojenského cvičeni ve zbrani nelze t;okladatl ~ntb;;a nn~~~~nďn;, t;7 
za dovoleno.u s hlediska v§ il 

vltd. nxr §e~f) tr ~ltna nik~li~ o ~!očin 
Sb. z. a n';Jrde 1~~~t~ o~;r~~,~pezfirZov~'I_li úředník' důchodkové k.ontroly 
podle ,§§ lk , 'k ':ce )dOb~ vyl~onání ~ojens'kého cvičení ve zbram ze tn 
ve vOlens e mz ' , , d" , úřa·dům k uplat 
týdnů na dva týdny a předložil-~r ji ~.v.ým" ~a .flzen~1ffi .' -
nění nároku na dietní a cestovOl pausa1 c t s. 51864. 'k 
jde o zločin nedokonaného podvodu podlf §~ ~í l~í' \~ k~~ ~~ ~jal~ 
~iiko1iv, o pře~tup~ ~'~~~~ § k!2~tlfn.jtrhr~~t~'i vO~~;~SI~ 'Ů'klalma:~ č"e~sk~-
soo~a~s~o~es ~;r~nič~í stráž předložením zfa1š-ovaného pasu, Clmz mel 

Č~,g~OdSlŮ'v~n.~ký stáptodutasrP,I~tili š~~,~~'Un~J·~rép~~~:~~v~r~hlí~~~.t~~S~~S1~e:~,~= 
vanI o cIzmy, a V"' 

skou pohraniční stráží čís. 5904. v v 
'de Ol falšování veřej:né listiny podle § 199 d) tr. zák., bylo-li zmeneno 
1 V" t' udn',ho sp.,'su .na doručovaJCÍm lístku, ah. y byla zadatum o pnle, so .. 'C dk • , 59'11 
c-hrá.rněna propadlá lhůta k provedenr npravneho pros r~ li ~ 1 s. '1 

§§ 197 199 d) tr zák zlalsoval-I! pachate 
t~~r~e~,~;inš~~~~~1~u ~p~~~~,~h'O list-ku 'p-oš,tov'~í s~~,~~~~n~e~ ,~ř;~l~~~~~ 
ji soudnímu vyikonavateh Jako potyrz~m ~ zap 1 tím 'e ovlivniti 
:půhledávky v úmyslu, uvéstiv.ta~\-s!at~\~;;:nKb~ ~~~r'r ú.řed~í opatřen.í 
v jejich ú,ře-dním postup~ a p~~me 1 Je . v.' T č' 5967 
(zrušení exekuce), ktere by lm-ak byh neuctm 1 vl~. kl' d', hatelův 
zločin po-dvodu podle § 190, píSIffi. d) tr. zák. prv~ p~~ ~k1a~~~ a tím 
úmlslb, 'IP~.ukžídti zfa'1J~~o'V;;kéo~~~infak~ii'~~~'IO a'Rrti;~' {~ úspěchem použito 
zpuso 1 s o u, a, • 

k "dklam~,~í s č ~~ t~';;Stdo nemaje uvedeného podvodného úmy~lu pouz
d
" 

ne úpDUS 1 e , r ť ("dV'ho listu) letem u kdySI v po -
dále drží ,a užívá veřl;jnél1-~ my r~u t~~deJ·.ší· ur'čitý konkretní případ 
vodném umyslu zfa sova len p 
~ í s. , 598Bl. , -t m při rozměření hranice k jejímu vyznačení, 
1 'kolIky, zasazene geome re, ) 'k" . s 5038 
jsou »mez-níky« ve smyslu § 1'991 e tr. za . c .1k . sadil nový kámen 
odstranil-li pachatel ge-ometr~!TI }asazený mezm a za 'ab b '1 vzbuze~ 
aby sp,rávná hr~'nice b~1a uctnen~ nezn~!~rn1U;b~Žť~~dy ,Yka~ pachatel 
klamný dojem, ze hranice geome rem ZJIS 43 
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zasadil n.ový kámen, jde o jednotný čin, vedený týmž úmyslem a spá
chaný za týmž účelem čís. 5-838. 
je »lstivým zaslepováním« pOdle § 201 ob) tr. zák., utvrzoval-li k,do 
os.obu zbavenou svéprávnosti pro slabomyslnost v jejím mylném ná
zoru, že jest oprávněna volně rozhodovati o svém majetku čís, 5006. 

podľa slov. práva: zákon v ustanovení § 3811, čís. 3 tf. zák. považuje za 
pot'restanie výkon celého uloženého trestu, a· t.o výkon pred spáchaním 
nového -trestného činu; púhe odsúdenie - nech podmienené alebo bez_ 
podrnie'l1ené - llje Je ešte potrestaním v smysle tohoto predpisu čís. 
5Sm. 

úverový: podepsal-li paC'hatel na směnce jména ručitelů s. jejich svolením 
avša,k zatajil tuto ctkolnost vlastníku směnky, jemuž ji odevzdal ke krytÍ 
svého již před tím vzniklého dluhu, aniž se postaral o to, aby ručitelé 
nenamítali neplatnost oněch podpisů ·na směnce, dopustil se nikoli pod
vodu podle § 50 tr. nov., ale úvěmvého podvodu podle § 3'84 tr. zák. 
čís. 58174. 
vy'lákal-li vinnik l'stivou ús,kočnosťoUJ na poškO'denom podp,Íisanie 
zmenky nie preto, aby sebe alebo inému opatril bezprávny majetkový 
prospech a tým spós.obil podvedenému a'lebo inému majetkovú škodu; 
ale len pret,o, aby si tak -opatril od podvedenéh'O zmenečný úver, nejde 
o podv,od v smysle § 50 tr. nov., ale len o úvemvý podvod pOdl'a § 384 
tr. zák. či s. 5881'. 

Podvodný úpadek viz úpa dek pod vod n ý. 

pohoršení veřej,né: ,ke způsobilosti činU' vzbuditi veřejné pohoršení (§ 516 tr. zák.) 
stačí, byl-Ii čin spáchán na místě ať veřejném či neveřej:ném, a'však snadno 
přístupném za 'Okolno,stí, že mohl býti snadno pozomván třetími osobami; 
vyžqduje se však zpŮlsobHost konkretního rázu, nestačÍ abstraktní možnost 
příchodu osoby třetí čís. 581<6. 

POjednávanie proti neprítomným.: zák. zo dňa ll. decembra 1923, čís. 8 Sb. z. a fl, 
z r.1924: odvolací súd nemá oboru púsohnosti (§ 3!84, čís. 4 tr. p.) k vec
nému rozhodovaniu o odvolanÍ' obžalovaného z usnesenia, vyneseného v se
dení podl'a § 7, odst 2 zák. o podm. ods., bo,lo-li -ono sedenie kona:né v ne
prUomnosti obžalovaného a nebol zachovaný postup poďfa § 1, odst. 5 
zák. čÍs. 8/1:924 Sb. z. a 'n. č.í s. 518417'. 
zákonem čís. 8/1904 Sb. z. a n. byly pf.edpisy 4. a 5. odstavce § 4123, tr. ř. 
modifikovány tak, že nep'latí, jsou-li splněny podmínky § 1 zákona čís. 8; 
1924 Sb. z,. a n. či s. 5926. 
ak bol rozsudo-k vY'nesený v neprHomnosti obžalovaného za podmieno-k 
podl'a § 1 z1Í!kona čís. 8/1924 Sb. z. a n., má mu byť sdelený dožiadaným 
sude-om aleba má sa mu doručiť písomne s poučením o opravných pro
striedkoch (odst. 5 cit. ust.); vyhlásenie takého mzsudku len obhájcovi 
nestačí čís. 602'2. 
nastal-li přÍ'pad, označený v odst. 5 § 4 zákona čís. 8/1'92'4 Sb. z. a ll., 
jsou opra'vné p'fOstředky obža-lovaného, které nhlásil podle odst. 1 téhož 
ustanovení (odvolání, zmateční stížnost) zákonem vyloučeny; rozhodování 
o nich vyšši stolicí odpadá čÍs. 6006. 

pokračovanie disciplinárne: proti advokátom: sťažnosť proti u2>neseniu disci,plinár-' 
neho sú-du, ktorým bola zamietnutá žiadosť .QIbhájcu obvineného advo
káta o vyda'nie rozsudku ,najvyššieho súdu v disciplinárnej veci, je zá
konom vy,lúčená, leb o advokátsky poriad.ok nemá ubdobného u:stano
venia: ako § 37i8 tf. p. č j, s. 3:214' ,dis. 
discip1inárne pokmč.Qva'nie poskytuje oprávnenie vystupovat' ako 
súkromná· strana majitel'ovi taký ch práv, ktoré disciphnárne rozhod
nutie chráni proti bezprá,v'nym útakolmi hájiť advokátsku česť prislúcha 
zástupcovi 'komory a z verejných záujmov štátnemu zástupcovi čís. 
3(15 dis. 
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. J t t 'I . du pokiai' v 110m bol zistený ten istý 
pravoplatny rozsudo ( res ne 10 Stl, v'" azný' aj pre 
čin ktorý je základom d!scipliná;neho );JOkracova!11a, je zav 
dis~iplinárny súd p;re ve~l ':ldv{J.ka~o~el~ál s·ol~; ~~~olanie proti rozhod
fina:nčná pr~k~r~tur~ me. Je °fra~ okát6vi obvinenému, že sa dopustil 
nutiu v dlsClphnarne] veCI pro I a v t ' d čís 309 dis 
trestného či'nu v dopise zaslanom tomu o Ufa u ," y~ I:.. _ 

, d b 1 'ho upuštěm od emu Cl s. 0998. 
I:?okus: § 8 .tr. zá~.: k otazce §§pŮ'~u~ a ís~ r~)o t~;e z'ák., posypal-li pachate,l hteb~ky 

- - Je zlocmem podle 'v, ' PI' b .. dobytek na nf paseny hreblky 
mez, jejíž užívá,ní mu pnsh.:se o~ ~ Y CIZ! 
spolkl a ,ochuravě"l nebo zasel vCl s. 606L, ák _ tedy {) do-

podl',a § 65, tr. zák: ~~ov.: o.ks~!lI,.O~ ve p~~~~l~ jre
l2

i Y~hdy,· snažil-li se sice 

'~~~~~ret~sl:im~~ioa ;~n~s: ~~~a~ ~Ů'dařilo se mu to zcela, t. :. tak, 
aby ud presel pr:.:s hYI?en, Cl s. 5 . ., ) § 349 odst. 2 tr. zak. sa 
k dokona~.ju zlocmJv lťpeze t::~tne~cť~~;adržjtel'O~i alebo detentor.ovi, 

rlJ~~~j~4;~~f~é O~t;~~\~~Te°vJI:~{r~~š,kojJ~l~~~ pva{a~at~~~~~l~~on~!~~fl~ 
mýšl'a'né odňatie mOVl el vecl, I V· lúpeže podJ'a §§ 65 3149, 
treba čin -kvaHfikovať, ako pokus z OCJ11U . , 
odst 2 tr z. čís. 6028. l' 

•• v v, á dáti vyšetřiti stav ducha a mySl 
Pomatení smySlů: předpis § 134 tr., r:, ze. se rn 'nosti 'o tom zda .obviněný trpí 

ohvině-ného dvěma lékaři,: vzmk~y-li p~~~!-db § 2. c) tr. ~ák. (jiné pomaten~ 
duševní poruchou, vzta?u]e se 1 n~ pr~p, dl § 344 čís. 5 tr. ř., -nebylo-ll 

~~K~~~~1~ j~:v~~~:oabY ~b;lY~sl~Še~\e~~~fc~ Íé~ař~ čís. '58?2. 
. ' .' treba ku skutkove] podstate pomluvy 

Pomluva: ,po s.ubj.ektívne] stra.n.k~/;~~.l~yžadu.j.e sa len, aby si 901 pachatevl' ve; 
zvlas~neh~ umY's~u na cJ~ u, ,h~l ~lebo sdelených skuto,č'nosti a ,to~'?, ze ~u 
domy ob~ahu mm uve enyc 'kona o ochrane cti uvedene Cl s. 5945. 
sp-osobilé privodiť následkyv,v § 2 z~ - tl čou podl'a § 2' zákona o ochrane 
ku skutkovej po~state pr~cl'fuv po,~ u~lorl by mo-hla poškodeného vyd ať 
cti sa nevyz~dule, aby ,,:. ~u ocnosohecnom mienení, bola vždy priamo ... sde
v opovrhnuhe alebo .snlZl.ť ho v , ,k klorý rnóže takú skutocnOosť 
lená ale stačí' trehárs aj zastreny pc:.u, az, 66 
v mysli priemer-ného, č~tatel'~ vyvolat Cl S. 00 . 
viz též ,00 c hra n a CtI, § 2. 

pomocníctvo: čís. 5785. ...' 8 -br. ř.) neukládá předsedovI po
Porota: předpis § 3'2'5, údst. 1 !r. ř. (§ 3.<M, C'\ trestní č i s. 5903. . .. ? 

rotního soudu, aby vy!oz11 porotc~~ sďzál po.rotců rn dodatkovou otazku. 
kdy je porotní soudm sbor povmen 

čís. 6040" . d t 1 čís 6 tr. p. vylučuje z rozhodo
podra slov. prav.a: yredpls § 3143, t s ~ ktorého bola prekážka v dobe ~-

vania o ~ecl ,mel~n toho POtroh cu, ktorého jestvovala v dobe sostavema 
mého po]ed-navama, ale aj o ... '0, u, alko aJ' ročných a p!l"Votných 
soznamu porotcov tak sluzebnych 
čís. 5818.. ' t' . stili v skutkových' otázkach, nesmejú 
skutočnosŤ1, ktore pOtO S'Úyta ~l ' 

byť v lo,giskom rozpore c 1 s. 5l;?t~. e v otázkach tejže s:kupin~, ale 
,okolnust, ze sao r~zp-ort' ne~y~e~ n~'I'loz<hl()dná, p'o,nevá'č ['IŮ'zhodnutle p(fr 
v rÓZTliy,ch skUlpmach 9' ~zo,. 't J , treha považovat' za jeden celok, nech 
rotcov č,o do -skutkovyc ZIS em. v , 5905 
pozostáva z viac sk~pí~ ale~o nill, c § s29 čí~ -6 por. nov. je daný len 
formálny dovod zmatocno,s 1 ~o ,a , tc~v -pre jeho nejasnosť, ne
vtedy, ak nemOžno p.~esk'1;1mať, vy~Ů'~{ por~, 'rí ad však nejde, je?t1iž~ 
úp-In-osť, aleho preto, :e Sl ,0d'Po~~~~~u~šl~h Ys.r ria hlavnom poject-navam 
porotcovia časť 51mtocnostl, yy~, "h 6zny~ch otázka ch skutkových -
_ od seha odlišných a obsaz~nyc . v '~ " 598'4 
prijali za pravdivú, inú časť vV,sak ;'~g 1 S. . 
kladenie otázok porotcom Cl S. . 43" 
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účelné 'e "~'~t.- .' t " ." , J "0;:, a\ilt otazky v takom poť@' ~tr' q'".'';' .• ~ 
otaz~y, pre~chv~~zaly hlavnej právnej otá~~~-' at ~ké~J ved~~jSl{} .,§kut~ove 
umoznr najVysslemu súdu aby 'kl d ,.a o vra ova:fUe otazo'k 
hol v smysle § 33 odst 1 1 na za a e O~f.a,v~ého prostried;ku mo_ 
S~du aj v tom prí ~de k~d' por., nov. p~res~uv~,t r.ozs,udo~ po.rotného 
zaporne bez tohoP že' b b ~Y porotcovJa nesill nejaku pravnu_ otázku 
por. no~. čf s. 588'9 y o o treba postupovat' podl'a § 35, odst. 1. 
rozsudok porotného ~úd' l' ,v , _ ' 

go~'ut~~S' s~ ~~J~a~tOn~i' a~r~~~al C~t~i/~~~fa~~~arg~st,e a;z~~~~~~tiaP~~~~ 
poj;dn~va'flia nariademt t~est~é '~~~{~ač~tor~~u bolo 1 'C. Q,obe ~hlaYného' 
byt )?Oja~ý ani do soznamu porotcov č ,,:afl1~~e z OC1l1,. takze nemal 
nalezltosh ::.kutkov' h t' k k 1 s. . . 
čís. 6027.' yc o azo . ladených porotcom podl'a §' .5' por. nov'_ 

§sp'40iendie tied2nej otázky s!<'~-tko.yej s niekofko utázkami 
, o s.. por. nov. Cl s. 0021. p-rávnY~i podl'a! 

Porueha '-ÍflSevná: .psychopatično,gť ' .. ' < 

~,~tone ku zIoónnosti nie Pf:J=~J~a~a: s~ y mradvneJ, m~nejcennosti a vo· 
c í 5, 5mO, . , y pro poklada § 76 Ir, zák, 

,poruš"",,, domáceho poko" k ' d Ja. vnl ol-lI vmmk neoprávnene násilím Id b t v 
li~~~v;os7~ovit~;ážajúc jlej pri tom zaJbitJm, neťze túto ~YhiáŽkJ~o~~~
b ne za prestupok pod!'a § 41 Ir zák ' t -

Dyana už skutkovou podstatDU zloČInu po-dra § 3eo k PI:: ';),e absor_ 
l1~Jde o spolupachatel'stv'O (,§ 710 Ir za 'k ) 'to':-' Z ~ Cl s. 5792, 
·zak • t k ' ' . na z CIne podl a § 3,°'0 tr - . u v s e y C h obžalovan' ch. -estf" l' _ Oj • 

y; .neprítomnosH druhých a bez ,~redct'odz~ d~~~ 1 e d. e? _z ~lc.h, a t? 
,kol do bylu (miestnostl' atd') "h t.t 1. dy s mml" nasIine VU!. Jr' , me o a. 1'0 potom n "', , , 
b~ ~~~e'fi!~~~~~,o~t~. čT~;ac, ,~~ :prvý vin?~k. t~ ~n~lwl n~:~:'1ValU~O~I~ 
podstatu preč.inu .p~dl'a o§s~i~c~to zrkuh~c,h VI~:~~kov naplúui,e sku-ikDVú 
k ln v , k' .. c.ts .. dlQut9. 

nap em s uťkove podstaty zločinu por ,ve .' d "} 
.~eryž~duje, aby majitel domu n.ebo os~b~ .~:~ ~ '~~~/~~Jf~{),1e se 

a a predem zalkaz vstupu do domu nebo' do II t v, . a a, vy-
-bezpávnost činu podle § 330 tr zák '.e' dá. Y \l_v C I;'S. ~g-mL 
nepostupujíce zákonnými prostře'dky -s~érnona~ lIZ v~lmJ' lb€. 'p'achat~lé, 
n~b? drzitele nemovitosti a jeho práv:o na ,p'o,~~ ,rusI. r v ,u" v~a:S,tm~.a 
vam č í s~ 5997. ' . jne a neruse:ne JeJl UZl-

ro su~jektiV'ní stránce rozhoduje toliko zda si· fe pachatel v'd' t h 
ze, zpusob, kterým vniká do hy tu jinéh@). je bez rávn:' čre am o o, 
neJdev :- pre nedostatok vedomia pachatel'-ovhoJ cf bezp~ávn S\>.5?,OO. 
o zIocm podl'a § 300 tr zák vnikol r v L r . os 1 CInu -
~~~?el!kO~ ~ozdlúlčený,. ná'silím >d'o by tu- ~v~~fzS~'~lk~~ri ~'~~i!~ ~bOyjOs~ 

la _ o VIe ?' SVOle nedospelé deti a oďnfesol svo:', .,' .' ' 
vedomIa od·stranené ZD spoločného bytu: č. fs .. 5956. Je ve:n b.ez Jeho 

POrušenie osob:Jej slobody: nel'ze-li uznat' obžalovanéh, " v., 

n~ho -smilstva (§ 232 tr. zák.) nre nedostato~ ~l.nnYf!1, Zlúclt.!,cr-m ná;siI
'navrhu, treba čin jeho posúdit' s· hl'adiska p ... _ akollIte~Q, sufcruttlneho 
šen.ia oso bnej slob-ody podl'a § 3231 tr. zák ,refi~~ ~~~bravn.eného, poru-

Porušení povinností povolání: advokátů: jde o Icir ' . v v, , • v, ,. , 

p(}vol~ní a zlehčení cti a vážnosti stavu
ny v~~~~~~_11o~~se~ ,r()VHtnO~!l 

~r:~?J:,~~i~ál~e :d~n~~)~~;~ ~~;o.~~;~~~i~~~o~~afn~va:::Ú~OI~e~;:: 
Sdcytuje mu vyhody za získátnÍ klienti! a umOž11uje mu ned ,~~~'~, ,?o-

Ozorem samostatné vedení pdvních .. ~ os a enym 
s klienty o honorářkh a časté a 'h .' vecI, a nedovolená ujednání 
~kého finančnrho ředitelství čís tI~lrag!!drre styky s úředníkem zem-
Jde v,. , • rs, 
. ? po~u,sem :povlTITIosh pov-oIá'ní, podepsal-li ad ok' t ,. • , 

mm leo'na'll1, v němž bylo protj; pravdě potvrzeno z-evplnaa' mza
Q
PlS dO Uk~!-

" . . ,e a VQ (t-
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tova byla vykázána a pak vrácena, a nechal-li advokát tento záz·nam 
neopravený, ačkoli věděl, že plná moc nebyIa opatřena ani dodatečně 
čís. 3:13 dis. 
z § 23 advok. řádu p.Jyne právo valné hromady advokátní k-omDry, 
usnášeti ,se o všeobecných sml"micfch pro chování jejích členů 
čís. 316 dis. 
takové v mezích zákona usnesené konstitutivní předpisy nadřízeného 
stavovského org<Ílnu zavazují aldlvokáta -k pos,l'llsnosti poď sa:nkcí~ stíhání 
pr-o prečin porušení povinností pa,volání, po případě i pro :přečin sní
žení cti a vá!Žnosti stavu čís. 3'15 di'S. 
porušení povinností povolání, zaměstnával-li advokát, nedbaje usne
sení valné hromady advO'kátní komory, ve své -kanceláři koncipienta 
jako bezplatnéheJ. praktikan1a či s. 315 .dis. . 
porušení povinnosti povolání a zlehčení cti a vážnosti stavu, zastu:po
val-li adv'okát při sepiso-ván1 smlouvy Dbě ·strany, hájiill-ti všaJk jako 
právní· zástupce a svědek zájmy jedné strany ve sporu vzniklém z této 
smlouvy, ač byla namítána její neplatnost čís, 3120 dis. 
je kárným přečinem porušení povi·nností povoláni, zaměstnával-li advo
kát svého koncipienta po měsíce mimo své pusobiště a spokojil se jen 
telefoniokými zprávami o jeh-o činnosti a tím, že s 'ním jeho činnost jed
nOlU týdně' pwbíml č 1 S!. 3B6 dis, 
je porušením povinností povolání a zleh.čení cti a vc:ž·nosti stav tl, ob
vinil-li advokát v do.p-ise adresáta z trestného jednáni, 'Odvolávaje se na 
informaci .své strany, ač neměl od -strany a'ni plné moci) ani informace, 
čímž způsobil, že adresát dopisu podal na jeho stranu. ža-lobu pro 
urážku na cti, a vystupoval-li pak v říze·ní o tél0 žalobě j.~k'Ů obhájce 
obžalovaného, s jehož zájmy kolidovaly jeho' zájmy vlastníl č Is, 3>40 dis . 
kárný přečin porušení povinností povolá'ní a zlehč·ení cti a vážnosti 
stavu, dal'-li si advokát jedními svým :klient-em postoupiti jeho útratovou 
poh'ledá-vku pr.orti jinému svému kJi.entu, aby ji m01hl zúčtoVlati s pohle
dávkou tohoto klienta na vydání čá'stky, došlé advokáta ve sporu, který 
pro tohoto klienta vedl, a provedl-li ,ono zúčt-o'Vání bez jeho souhlasu 
č i s, 341 dis. ' 
je p·orušením povinností povolání, dovom-li advokát) aby jeho ko-nci
pient pracoval po delší dobu v místnosti vzdálené -od jeho kanceláře 
(v jiném domě umístěné) a aby ji označil jménem leho· i svým; na
kolik v tom lze spatř·ovati i poškození cti a vážnosti stavu č í's. 3'4Q. dis, 
je porušením povinnosti pov-oláni1 uvedl-li advokát svého klien!1:a v ne
hezpečí trestního sHhání pro útisk tím, že na: jeho p-ří.kaz, nepO-učiv ho 
o tO-mto nebezpečí a neodmHnuv po IP-řÍpad'ě přikaz provésti, napsal ně
komu dopis, v němž mu vyhvožoval újmou na ·cti, neup'us.ti-li od novi
nMské činnosti, k1ietovi ne-přijemné čís. 344 dis. 

soudců: pOl1Ušeni povinnnstí uložený·ch soudci v § 2 zákona čís. 46/1-&68 
ř. z. a' v §§ 45 až 41 :patentu! čís. 81/1-85B- ř. z., odshanil-li ze spisu zá
pis o výslechu obviněného, jímž byl s,ám nařčen z trestného činu, a na
hradil-li jej jiným zápisem, neobsahujídm takové Obvinění, dával-li si 
komisní výlohy platiti přímo a hotO'vě' stranou) a tykal-li si při pro
jednávání sporu s právním zástupcem jedné ze stran čís. 308 dis. 
slUlžebnÍ přečin podle § 2 zákoln'a čís. 416/1-868 ř, z., nazva,l-li s"Oudce 
svědka »denunciantem« čís, 309 dis. 
je 'hrubým pO'rušenÍm povinnosti nesporn.ého soude-e a proto služebním 
i'P'řečinem po-dle § 2 zákona čís, 416/1'868 ,ř. z., opomine-li sO'udce chrá
niti svěřené mu zájmy osob zákonem chráněných a tím umožní s:pá
chání ~pro.nevěr notářem, nebo aspoň usnadni utajDvání zpronevěr těch 
po -delší dobu čf s, 3\14 di'5. 

POM1Šení veřejné mravopočestnosti: ke zpÚ!sobi10'sti BillU' v,zbuditi veřejné pothor
. šenÍ (§ 5116 tr. zák)1 stačí, byl-li čin sp.áchá,n na místě ať veřejném či 

neveřejném, avš-a-k sna'dno přílstupném za okolností, že mohl býti 
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snadno pozorován třetími osobami; vyžaduje se však způsobilost kon
kretního rázu, ,nestačí abstraktní možnost příchodu osoby třetí 
čís. 581'6. 

Pořadatel: k pojmu pOladatele .provozování díla hudebního Čí:'\. 5,94'6. 
vedouCÍ činitel (předseda) spolku pořádajícího zábav1ll, na nfž byly hrány 
chráněné hudební skladby, nepozbyl postavení »pořttdatele« ve smyslu § 3D 
autorského zákona; tím, že byli výborem spolku ustanoveni zv'láštní pořa
datelé zábavy v běžném slova s.myslu, jimž náleželo, udržovati pořádek 
při zábavě, opatřiti mí-stnosti, sjednati hudbu a pod. čís. 5947. 

Poškodenie cudzieho majetku: úmys:elné a bezprávne zničenie alebo poškodenie 
okien domu - keďže sú to ved nehnutel'né - nespadá pod ustanQ
venie § 418 tr. zák, ale stíha sa p.odl'a výšky sposobenej škody bud' 
podYa § 421 tr. zák. ako prečin, alebo podYa § 127, odst. 2 tr. zák. prest. 
ako prestupok čís. 6025. 

teta Ú1nyselné: p'rečin 1'ažkého poškodenia na: tele nie je absorbovaný prre
člinam náSlma pr:oH -orgánu Vtrch1TOiS~i ,č íl s. 5793. 
pri aberratio ictus je obžalovaný zodrpnvedný za vý,sledok nehl'adiac 
na to, že jeho útok zasiahol inú .oS.obu, než proti klorej bol namierený, 
poneváč prá-vny s.tatok, proti -ktorérnu obžalovaný útočil, a právny sta
tok, ,ktorý hol útokom za:siahnutý, sú s hl'adiska trestného zákona rov
nocenné č i s. 595i8. 
úder, ktorý zasadil poškodený obžalovanému p,asťou d.o tvári, nie je 
takým »ťažkým ubližením«, aké sa vyžaduje ku kvalifikácii činu pod-l'a 
§ 307, odst. 21 t-r. zák.; došlo-li však -k nemu bez vážnej príčiny. v hos
tinci pred ve.rejnD-sťou, mohol vyvo.la1' u obž'alnvaného tak vel~é a 
mocné clu:šev!né pohnutie (»vel'ké ,rozčulenie« v smysle prvého odstavca 
§ 307 tr. zák.), že bolo prekážkou: kľudnej rozvahy a: ornedzovalo 
'schopnost' rozhodovania obžalovaného čís. 5,952. 
poš·koden-ým s hľadiska činu trestného podl'a' § 3ilO tr. zák. nie je ten, 
kto odvodzuje svoje právo z poškodenia hnutel'nej ve ci čís. 6068. 

z nedbalosti: riadič motornyého voúdla je trestne zodpovednv za násle-dky, 
kto-ré vyvolal tý!m, že, idúc po nesprávneoj strane hradskej, sp-osohil 
II p-oškodeného zmatok, následkom ktorého hol p-o-škodený zasiahuut}, 
vozidlom č i s. 58'211. 
šofér z p.ovo'lania vykoná-va »svoje povolanie« (§ 310, odst. 2 tr. zák.) 
i vtedy, :keď - trebárs len z ochoty - prevezme na žiadosť opilého 
majitel'a a'uta riadenie jeho vo-zu čí -8. 5903. 
zák'Ůn má v § 310, ,odst. 2' tf. zák. na mysli len také zamestnani-e, k vy
konávaniu ktorého sa vyžaduje zvláštna spasobilosť, odborná znalo-sf, 
ale-ho úradné oprávnenie, tedy 1nké zame-stnanie, ktoré je nejakým 
spasobom pod úradným dozorom; .nespadá sem obsluha stmja továr
nym robotníkom čís. 5933. 

veritel'ov: pachatel'om trestného činu podl'a § .3:S6 tr. zák. maže byť len 
sám dlžník; osoba, ktorá sa síc,e vedome zúčastní prevedenia čin-u sme-~ 
rujúceho k ,poškodeniu veritel'a dlžní!wvho, sama však nie it> dlžnÍkom, 
je len pomocníkom v smysle § 69, čí-s. 2 tr. zák., jestliže svoj'ou čin
.oos1'ou úmyselne podpO'fU'je alebo usnadňuje spáchanie činu dlžníkovho 
čís. 57'85. 

železnice: zOdpovednosť železničných zamestnancQv - vedúceho posuno
vainia, strojvodcu a topiča - s hl'a-diska § 438 tr. zák. za porušenie" 
služebných predpisov pri po-sunovaní vlaku po vlečke, čís. 5&00. 
topič je pomocným D'fgánom strojvodou a je tiež povinný pozoTOvať, 
či trať je varná čís. 5800. 

Poškodený: za poškodeného v smysle § 13, 'Odst. 6 tf. p. možno považovať len 
toho, záujem ktorého - chránený trestným ustanovením - bol trestn'ým 
činom porušený alebo ohrozený, aleho kto ak}rkol'vek svoj záujem odvod
zuje z p-ofUšenia alebo ohmzenia práve onoho trestným ustanovením chrá
neného zálljmu čís. 6068. 
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poškodeným ~, hradiska činu trestného poqťa.§ 31.0 Jr: záci06t~ je ten, kto 
odvodzuje svoje právo z poškodenia hnutel ne1 veCl Cl s. . . v 

. I' Vk ení cizího majetku UVl11tr ro-
poškození cizího ma~~tku:, nen~-lki zloFYs nej./op~e~:UPkem podle § 525 tf. zák.; 

diny kvahf1kovano Ja o z OClil, v ' 5'824 

b~~~~ťiP;i~it~ěc ~d~~::SI~~~O~Of;~~kJ;i~~j:~f~~~~o:~~~~ ~;v~~Š~eŠ~~~~ 
hodnote vecI pr~ ',~n1ycenlIn" 'I ' " hodnotou jakou měla vec 
Škody majetkoye ujme, da'ne roz.dl em m~zl o něm-o ~ýše nákladů na 
před p-oš~o::ell1p!, ~y' riOdj' ;not;~fnÁ~t~~1 -~~ ijištění tOhO.to rozdílu; pn
opravu vecI muze y' 'kl dO t V bným k npravě kterou se 
hlédnolltiy možno ysak jen ctk na at' ~~ '~?a~e v j'akérn byla před po·Š!CQ-
věc ve vsech smerech uve e ve s e]ny , 
zením čí s'v 6052. . vk 'm je nerozhodný pro po-
civilní pomer mezI pac~a~elemhl ad.P~s §OZ~y tr zák' nezáleží na tom, 
souzení trestního bezpravI s ,e ,1S va, ." 
zct.~' čin ~.k!á~á i ciyilnkí bezpray! CsUti ~\Jřímým, tak i nep-římýrn 
poskozem clZIho. ';1,a'j~t Uv ~e muze 
pŮlsob~.ním n-a CIZI vec CI S. ,6061~) tr. zák., p-D'sypaJ-li pachatel hře-:
je. zlocmem. ~~dl~v~\n~' ;::;; pPf~~~šelo ahy cizí dobytek na ní paseny 
bl-ky mez, Jejlz z' v' 1 v' 6061' 
hřebíky spolkl a ochuravěl nebo zase Cl S. . 

. k' tr- viny poživatiny alebo predmetu. životnej potreby v smy~.le 
potravmy: pOlmu po a ,. , - v' 5843 

§ 126 tr zák. prest. rv znenj, § 51 tf. IOOV. CI' S. . 

Povinnosti bankéřů viz lb a ,n k é ř i. 
1 § 4 v 1 cíS. -nař. č. 276/1914 

Po živnostensku: pojem »po živnostensku« ve srny s II , C. 

ř. zák. čís. 597'1. 

PráVlta ujma viď u i rn a,IP r á v n a. 
.. cin 24 r t adu 1926 čís. 218 Sb. z. a n.: ochrany zá-

Právo původske: zakon ze I e ; 15 OPŽ'vajú vš~tky V'ýtv.ory lumenia výtvarného, 
kana o pov,od!skomyrarve,lPo 1,,'1 _' ohitnou f.ormou· chráni sa 
tedy myšlienk~ vYj~dr~nedustaletnOUj' ~ieČ~ nového nie š~blonovitého 
tedy tvorčia Čllluost povo cnv, . . , 
čís .. 603-8. dl' 'k o póvodskom práve, aby 
nie je podmienkou ochrany P;o v <:- za' ona 
išlo o -dielo cenné a významne c 1- s. 6038. ,# 

, V' . v d) lk pořádajídho zábavu, n·a mz byly 
ve~oucI. clpttel, ~'f~d~e, a kl:~~y II nepozbyl -postavení »pořad!ate1e« v~ 

~~;{Iu ~;r~?ěFtor~~i~~1 zikO~~i~~~ ž;lO~~li s;;t~~~~~'TI~fO~~ťež~~~a~~~~g: 
~:~fS~~lřrg:~ ;if ~áb~vě~Yo;atřiti mí,stnosti, sjedntiti hudbu a pod Cl s. 

~g~~j~u poř~datrt~le prOp~~ti~~ánpío~í~a ;ug;b;~I~~nač ~s.p;~~' puvodském 
k sub]ekhvm s ance r 
čís. 5-946. 'k d 'd' za zásah do cizího púvod
ježto podle § 45 půvo,~. z~ ?na D' pOVl a, ím chráněn' ch hudebních 
covs:kého. práv~ .t'~~r~~~er)~~ov~~~~~~~~a~ůže žalobci p'od~t.i stíhací 
skladeb jak por~ a v ' • neznal 'mé-na provozovatelova Cl s. 5037 . 
návrh hned pro!~ o~eda, by! !v, ' lhút~ § 50 původ. záko'na teprve oj 
~~~;, k~~{)seP~~~~~,~,~;ož:r~~~~n~ ob~aj~'9Y pořadatelovy do~ěděl o vý-
hrad-ném pachatelství provozovatelove c l~. ~~rr. b 1 ľ "-cl mosti 

, o. d ěd"l achateli trestneho cm u, na y -1 ve ,o , 
oprav,ne-ny se 'ov e, v~ ? b důvodně podezřelou z trestneho 
o skllteč-nostes~, k!ere Cl~l ~nu o~~v u ba aby. vina této osoby byla již 
činu, nebo z uca:sti na nern~ ne~,1 r~ v,', Q. 
zjištěn-a; to je úkolem trestmho rIze-nt CI S. 608 . " 

• ., t· § 1 odst. 2 a § 377 tr. zak., ked 
volebné: poruse!lJe zakon,,~ v 3~'s ~~o,:;m 75jigfr9" Sb. z. a n. v znení vyhl. 

proti pred-plsu § 3" ClS-. za-. CIS. 
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čis. 1'23/1933 Sb . . . sůd obžalované~uz.} ~~~1' vx'~lovnemu ustanoyeniu § 3.77 tr.· zák. uložil 
súd prekr.očil trestnú 1 sadzb~JS~ ~r::i; .~traty. prava volebné·ho čís. 5885' 
ul~,žil-li pre nadržovanie podl'a § ~77z'~:tOk.,~O~l'a § ~~?! čís. 2 tr. p.: 
pr~va volebného do obcí čís. 59'48. . za . 1 vedl aJ SI trest straty 

volebnt:
v 

chce-h si veřell1)' žalobce v ří' v' v v 

mowost odvolati se z rozsudku PfQt~e~Je ~r~, ZlO~lOY a precmy zajistiti 
sen výrok, že nastala ztráta áva v' ,a ezaClm soudem nebyl vyne
takový vyrok učměn (§ 283 ~d 't 3 ~leb!1)lho~ ,musl navrhnouti, aJby byl 
obslouŽll-i1 vinník o 14 h d' ~v· r. f:., Cl s. 5830. 
dáním alkohoIickéhb náp~je ~d~ne ~en p;ed vvolboll několik osob pa
pro závěr, že pOdával v z~' o, cmn~s opeto,:anou a Je dán podklad 
kandidátní listiny, jež nebk1za~~"t~Olbe alkohohcké nápoje čís, 5812. 
čís. 75/1919 Sb. z. a n. ' ís~~m I~,~n~ po?'le ~ 25, odst. 2 zákona 
§ 68, I, č!s. ? tohoto záktna čís. e 5~Q,druhu, JSou »nesprávné« po-dle 
neznalosti p,redpisu § 2'5 c't 'k . (§§ 3, 2'33 tr. zák) čís ~';2za' ona se pachatel nemůže omlouvati 

Preml" . . J~ • call1e: bol-li vinník odsúden" ,~ voj.~nskoU' službou a Odved%n 'pr~ra~~~st~nstvo na. pre-čine, 1!prchn1!tia pred 
v, uvahu. premlčanie činu viXníkovho bt~e~'a cudzmy tf,vrattl 'a pnchád-za-li 
r.nsledneJ vety § 54, odst. 2J pÍ:sm u) ;ákon ~,so Zfe e cm na ustanovenie 
CI Up!.chnuv.Ší ?ranec ešte žije, aiebo ked az~l~, 1931.

1920 
Sb. z. a n. zistiť, 

od uClpnosti zákona č1s. lOS/1933 Sb . z Y . mreI ,c I s. ;5989. n~ve111a ako § Zl. zrušeného zák čl XLl"'/91~' ktorL nema obdobného usta
ne ho pokračovania nastať stav~niť pre "l~ ! n:ll!0z,e suspendova~nÍm trest-
príkaz ~údu, aby vec ho-I a súdnou' k m ca.n~a Cl s. 693

1. . 
opatremm súdu pmti obžalovanému ancetanou veden~ v eVldencii, nie je 
tr., zál~.) či s. 0031. ' a pre o nepretrhuJe premlčanie (§ 108, 

stlha:me pre činy uvedené v zákone . lehoty podl'a § 13 odst 2 toho o. ochra~e cti pre uplynutie premlčacej 
~r~~Jč~~iaz~~hO~f vr.z,n~~~J'r~p~!~áf:n~O~~st~éh~IÚ:~~réač~i;~~a,V~~y Í>okder~ 
čatého. Č. fR. 60715,' ynu a za trestneh-o pokračovaní-a už zap~o'-
zaklada-h sa pre-vinenie obvinen 'h d' ' ~,t?stí, počína bežat' premlčacia ed~b: ~o~ata Hla ,0~omin~tÍ :pl~e-nia povin
c IS. 3.126 dis. eprv sp nemm pnslusne] povinnosti 

- viď tiež pro mlč e n í. 
Prekročettie oboru pósobnosti' odvola' 'd v. vinil zmatok podl'a § 3.84 čís c:4 s~ prekr-ocIl ,obor .svojej pós-obnosti a za,--

~~st. 1 tr. p. j nenapa.dn~tú ~P'fOSť~l'~" p~e~~umal-h proti .predpisu § 387,. 
C lS. 58127. ucu ca:s rozsudku sudu prvej stolice 

Pres~k proti vlastnictvu: k pojmu »ot' ,~.. 
votnej potreby« v smysle § 126 tr ~á:av1l1,Yt pOZIVa~!HY a,leho predmetu ži ... 

Pretrhnuti ~., .' p.res . v znem § 51 tr, nov. čí 5-, 500. 
e. prem1canta: pnkaz súdu aby ·vec bola s· ct v eVlde .. . . ' II nou kanceláriou vedená 

.pre l~ n~lI, (n§le Je opatrením súdu pr.oti obžalovCl'oému m C8!me 108 tr. zák.) čís. 6031. a pf-eto nepretrhuje 

Prípravné .lronanie: pripravný č~n je každé kon " 1 " - . nutle ku spáchaniu trestného činu v d' ra~le) {to!'Yl? v~a prej3vuje rozhod-
hodnutia plynúcej a "meru'e -k ' a" sej yO'11ka]sej cmnosti z tohoto mz
né'~o . (úmyselného) t;estné~o Či~~k~~"c~en~u, skutkov~ej podstaty zamýšľa
pocaÍ1e skuto-čnfoho vykona-nia čin~ sa~~o etí !~h~,g3B~ by obsahovalo za-

Prlsaha svedka: dieťa (syn, ctcéra) . b . . • k obvin-enému v p-omere oz-nač~~~rri\ k§to~5]e .... ~valgrom o'sv}neného, nie je 
Prís1 Š ',' , ,', CIS. tr. p. c I s. 5&53. 

u nost:: kym v uvahu ,prichádzajúce sú-d ' " A , 

o sv0J-ej príslušnosti a.Jebo neprís:luKno~s~r~~n~~,~~o o.~'~vo~'11hene. "ll's:nese~ia 
stranam, ne~o,zhodly ešte la:tne o' .. , ~UCI y. JC zuca-stnenym 
nosti a nevznikol tedy a . I:. d svoJeJ pnslusnos.t.J alebo neprÍ5Iuš-

111 Zla en rozpor o p'l'íslušnosť čís. 599-1. 

681 

jestliže nie je známe ani miesto tlače, ani miesto r:ozširovania, tlačivo 
je však p-odpísané póvodcom, je p-rÍslušný ku stihaniu vinníka pre 
trestný čin, spáchaný o·bsaht;lm tlačiva, onen s.úd, v o'hvode ktorého 
prebýva nal tlačive podpÍtSaná ,osoba (póvodca); (§ 4'86 tr. ř. z r. 1873. 
§ 562 tr. p. z r. 1006 č i s. 1lO:l9. 

duchovného pti sňatku: nejde o trestníi ·nedbalost', akú predpo!kladá 
skutková podstata prečinu podfa § 257 tr, zák., vykonal-li miestne prí
slušný duchovný snúbencov kh sňatok v kostole, nepatriacom do jeho 
faornosti, na zákla-de prípisu duchovného správ Cll' onoho kostola, v kto
rom .nebol0 obsažené »zmocnenie«, ale len »dovolenie« k onomu úkonu 

čís. 5804. 
privlastnenie bezprávne: náležitosti prečinu bez:právneho privla:stnenia pndl'a § 368 

tr. zák. sú splnené, ked' vinnik bezprávne odníme z drž b y osób v tomto 
ustanovení uvedený,ch buď svoju vla-stnú movitú vec, alebo, so svolením 
vlastníka alebo :prreňho movitú vec iného čí, s, 5894. 

Profesor: profesor poverený správou štude-ntského internátu, zriadeného a spra
v'Ůvaného štMom, vykonáva.júcim tak verejnú sociálnu peč1ivosť, je verej-
ným úradní-kom v smysle § 461 tr. zák. čís. 5808. . 

prokuratúra finančná: fi~ančná proku-ratúra nie je oprávn.ená podať odvolanie proti 
r-ozhod-nunu v ,disciplinárnej veci proti adv'okátovi obvinenému, že sa do
pu-stil trestného činu v dopise zaslanom tomuto úradu čís. 329 di-s. 

Prominuti trestného činu: .předmětem p<wmiri,u,ti trestného činu ve smyslu § 17, 
-odst. l.zákona o ochraně cti muže hýti jen určitý čin (projev), nikoli jeho 
určitá právní kvalifikace; prominutí musí býti výslovné čís. 0049.· 

Promlčení: bylo--li promlčení p,řerušeno (§ 227 tr. zák.), mů'že nová doba promlčecí 
zap06ti s'\I:ůj běh teprve, byl-li obžalovaný osvobozen, nebo b~lo-1i trestní 

řízení proti němu zastaveno čís. 58Q6. 
__ viz též· premlčanie. 

Propadnutí zbraně: propadnutí zbraně podle § 3'6 zbrojního patentu jako vedlejší 
trest může býti vysloveno jen u zbraně, pro jejíž no,šení ·byl pachatel od
souzen, a to jen tehdy, patří-li pachateli samému nebo osobě, která se 
:mv1Ině.n;ě zúčast.niJ:a jejiho ,neop,ráviněného nO'ŠlenÍI; z'a propadLou mŮ'ž'e býti 
p-ro.hlá:šena jen zbraň neoprávněně nošená, nikoli i zbraň pouze držená 
(:pokud nejde o' zhraň zakázana:u ve smyslu §§ 2, 8, 32. zb~oin~ho patentu, 
jejiž drženi již samo ,o sobě je soudně trestné) čís. 6056. 

PrOStriedok opravný: obžalovaný - s,pf'Ostený obžaloby - nemóže 5a domáhat" 
opravných prostriedkom s:prostenia z nejakého iného -dóvodu; smeruje-li 
na to jt ho opravný prostriedok, je podaný osobou neoprávnenou 

čís. 5864. žádal-li jen ohhájce, ohlásiv opravný prostředek proti rozsudku, aby 
mu hyl doručen opis rozsudku, a obžalovaný se připojil k pro-hláše\li 
obhájcovU' o opravném prostředku, opis rozsudku však pr·o, sebe ne
žádal, jest počítati lhútu k provedení du.:vo.dŮ opravného prostředku 
i pro obžalovaného ode dne doručení opisu rnzsudku ohhájci čís. 5858,. 
nasta,l-li případ označený v odst. 5 § 4J zá,kona čís .. &/1924 Sh. z. a n., 
jsou opravné pro-středky o'bžalovaného, které o.hlásil podle odst. 1 téhož 
ustanovení (odvoláni,- zmateční stížnosti) záko'nem vyloučeny; roz ho
dová-ní 00 nich vyšší stolicí odpadá čís. 6006. 
stal-li s~ odsuzující rozsudek so.udu prvé stol-ice podle zásady § 395 
tr. ř. pravoplatným ve výroku o vině a odvolacím soudem byl v tom 
smět'lu ponechán nedotknutým, je zmateční stížnost proti ~ozsudku 00-
v-olac'ího 'Soudu, napadající otázlcu viny, záko-nem vyloučená čís. 6062. 
v záuJme právnej jeoootnosti (rozh. podfa §§ 441, 442 tr. p.): rozh~d-

, nutie o útratách s hl'adiska ,posledného odstave a' § 442 tr. p. Čl s. 

5817. uplynula-li už -pred oz-námenínl činu, kvalifikovaného ak,o prestupoOk 
podfa § 41 tL zák. prest., leh-ota § 17, odst. 1 zákona o o.chrane 
cti pre podanie súkromnej žaloby, je vóbec a v ktoromkol'veJ..: 



682 

~ta~iu pokračovania zavedeného dl' ' 
cene, a'b~ mohla byf s ús echom po a ~ ~1 tr. zák .. prest. vylú-
ods.t. 2' zakona o ochrane ~tl' y, p50sdana za100a i v srny-sle § 
. , . CIS, H, ' 17, 

S
Porusenle zákona v 'ustanovení § 2' y'" • 

b. z. a n. a zmátočnost' ,', k' ,C1S. 6 zak,ona čís. 284/1920 
u~ožil-li súd obžalovaném\:r~k II ~ltres~e podl'a § 385, čís. 2 tr. p 
z~kona na ochr. rep trest k? . avny trest podl'a § 12 čís ? 
ffile&rO žalára č: s. 5i~'63. azmce (v trvaní dvoch rokov)' n; 

pre~'pokladom preči-nu podl'a § 3!7ij ,. 
,precm alebo zločin pachatel'om kt ~r. zak. Je! aby bol spáchaný 
~~,ytne P~!ll0c VD smere uveden~m ~re§m3;.:ad,r~~vatel' ved~me po
v ~ho zlocmu alBbo prečinu nemaže b t' t~. zak,,:.; kde ulet ziste-
e 1 s. y 5886:, ' y anI' precmu nadržovanh 

nadrzovanle pachatel'o . . čís. 5885. Vl prestupku ne111 trestné podl'a § 374 tr. zák. 

pOfl!šenie zákona v ustanovení § e;~,\',p:ed'PiSu § 3, čís:, 3 zá!kona lis'"~~~l~l~ ~b3'7'1 tr, zák, keď 
as. "I: mm. vnutra ClS. 123/193BI Sb ' .}. a n. v znení 

novenlU § 3m7 tr zák uložil .' d . v" z. a n. a vY'slovnému usta 
straty práva volebného' čís. ~85 ohzaJ.?vanému aj vedl'ajší t~est 
zákon v ustanovení § 3° 1 " 3' 'I I'h 'O' ,CIS tr zák :po V' vy (ún ce e o uloženého trestu· t . 'k .' VaZll]e za potrestanie 
tr~stn§h~ činu; púhe odsúdeni~ ~ °n~%h ~n p'r~d sp~cha.ním nového 
l!1!enecne _ nie je ešte p t t ,.' podmlenene alebo bezp,od
Cl S. 5881. o res amm v smysle tohoto. predpisu 

pri vymera·ní náhradného trest I~ona .Čís. 311/H129 Sb. z. a n. t~e~: slab?d.e Y':~dfa ~ 8, odp'Ť. 4 zá
~h:,:c! :prvom citovaného para r f .db,a1, tlez swermce. danej v od
nazlÍe tresty nesmie tútb .smer~i~l~l'p~ehk adv·t~a v ~statné uložené pe-

v " , ' mCI c 1 s. ·5888-
p.ofUsel11e zakona v u'stanovení § 2 v' 'v, . 
z, a n, a zmiitok podra § 385 ", 2: CIS, 6 zak, CIS, 2I8L4j1920 Sb 
nému podra prvej sadzby § 2 CI\ tr. p" uložil-li súd obžalova~ 
r-oko;v káznice namiesto z'ala'r }~ ona na, nchr. r:ep. trest dvoch 

I é.l c I s. 5896. -

ak ·boI mz-sudok vynesen' ,', . mh~nQk podfa § 1 zákonaY 6í~. ~/)~1~~~n~sti óbžalov~l1ého' za pod- \ 
le?Y,dozladaným sudcom aleho m' . z. a n.~. ma, mu 'byť sde
u:ce~lm -o olP,ravných prrostriledko:cha sa ,mu dO!UClť 'P

1
somne s po

take~o mzsudku len obhájcovi nesta~~d~ti s: ~2ZUjSlt.); vyhlásenie 

porusenie zák'ona v ustan.ovení § 3188· . v, . 
tr, ,p, a § M8 odst 5 tr od.'" odst, lll, CIS, 2, písm, a) 
rozsudku ok~esného S~d~:1 ~ 1 ~l-l~ poskodený. proti odsudzuj'Úcemu 
odyoIanie z výroku o pŮ'd~ien~~~~m o~,~l ~ere]~ý žalobca spokojil, 
sky ako odvolací súd toto odvol' a e vykonu trestu a kraj-" .ame vecne preskúmal č.'· 602Q 
umyselne a bezprávne '."v. I ,v j~.. 
keďže sú to veci nehn~ť~fe.nle a ebo pO,skodenie okien domu -
tf. zák., al:e SlUha sa' piOdl'~e -:-:-k ne,sp~da pod. l!stanovenie § 418 
§k4>2'l 1r, zák, ako p,rečín, aleb~:~c!cll,,:;r'§Slf~;neld 'Ik.ody !Yu,ď podYa 
a .o prestUlpok čís. 0025. ' o st. 2 tr. z3JI<. pifest. 

p'r~ p~~u~it~ ~ 21 tr. zák; prest. v penazlty c I s. 6024. mozno vymera ť vinníkovi len trest 

Prostředek opra n'· ' "v y • .opravny pr:ostředek 'e . smysIu, nikoli pO'dle mylného o 11 J y P,osy~ovah podle jeho obsahu a 
H • . ' 'z acem CIS. 5992. 

do nanzen! vydaného ·podle § II od l' , 192~ ?:b. z. a n. ve znění vyhlášk' o .st. 3 tls,koy,e novely (zák. čís. 124/ 
nem radného opnvného 'prosáeJk:~I~:í~!.ra5vOO41.s. 146/1933, Sb. z. a' n.) 
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Provinilci mladiství: zák. ze dne 11. března 1931, čís. 48 Sb. z. a n.: ježto ned.o
spěJí nejsou .o.Qpovědni podle trestních zákonů (§ 1 zákona čís . 
48/193'1 Sb. z. a n.), je důvodem zmatečnosti podle čís. 9 a) § 281 
tl'. ř., byl-li mladistvý uznán vinným činem spáchaným za své ne-

dospělosti čís. 5809. _ ~ _ bylo-li upuštěno od uložení trestu podle § 6 zákona čís,. 41&/19311 
Sb. z. a n., nelze se zabývati otázkou podmíněno-sti odsouzení p()
dle zákona čís. 562/1919 Sb. z. a n. čís. 5902. 
usta:novenie § 10, odst. 1 zákona čís. 48/1g.3'1 Sb. z. a n. vylučuje, 
aby bol vinníkovi, odsúdenému za čin spáchaný vo veku mladist
vom, uložený vedl'ajší trest straty úradu a volebného práva do 
obcí; v d6sledku toho je zá:konom vylúčený aj výrok, že čin bol 
spáchaný z pohnútok nízkych a nečestných; porušenie tejto zásajy 
zakladá zmatok podl'a § 385, čís. 2 tr. p. čís. 604l7. 

___ je porušením zákona v ustanovení § 12, odst. 2 zákona čís. 48/1931 
Sb. z. a n., ustanovil-li soud mládeže předem dobu trvání ochranné 
výchovy odsouzeného mladistvého čís. 5923·. 

_ _ _ o době trvání ochranné výchovy r.ozhoduje podle § 63, odst. 5 zá
kona čís. 418/1931 Sb. z. a n. dozorčí rada, jde-li o .ochrannou vý
chovu ústavní, a poručenský soud, ,jde-li o ochrannou vých.ovu 

rodinnou' čís. 5923. _ _ _ pro otázku, zda je tu druhá z obou p·odmínek, za který'ch má býti 
podle § 25, odst. 5, věta prvá, zákona o trestním soudnictví nad 
mládeží užito ustanovení první hlavy zákona toho n~ sbíhající se 
trestný čin, spáchaný vinn~kem po dokonaném osmnáctém jeho 
roce, rozhoduje cl é I k a trestu na čin ten stan.oveného, nikoliv 
okolnost, zda trest ten j-e či není těž š í, nežli trest zavření, sta
novený § 8 'llvedeného zákona na čin spáchaný před dokonaným 
osmnáctým rokem čís. 6088. 

_ _ _ aj keď obvinený mladistvý previnilec sám nep.odal odvola.'flie proti 
rozsudku súdu prve] stolice ČO do viny, má právo uplatniť zma
točniIÍ sťažnost' čo do viny proti rozsudku odv.olacieho' súdu, ak sa 
proti prv-ostupňovému rozsudku .odv·olali čo do viny jeho obhájca 
aleho zákonný zástupca a tak mu zachovali o.no právo čís. 5959. 

_ _ _ rozhodující soud .nebyl sestaven podle zákona a byl t·udíŽ zcrviněn 
zmatek podle § 3'84, čís. 1 tr. ř., rozhodoval-li o činu, který spáchal 
vinník ve věku mladistvém, soud ml á d e ž e, ač k zahájení trest
ního Hzení došlo teprve po dokonaném devatenáctém roce věku 
vinníkova (§ 2:8, odst.:1 zákona čís. 48/1931 Sb. z. a n.) čís. 51884. 

Průměrný čtenář: k pojmu »průměrného čtenáře« od-dHu periodického časopisu, 
nadepsanf:ho ))Kniha a umění«; takOVý čtenM pátrá po významu cizích 
slov, použitých v článku, který čte, není-li mU' běžný čís. 6016. 

Přechovávání radiotelegraHckých zařízení: pokud je bývalý radiokoncesionář 
oprávněn beztrestně přechovávati odhlášené radiotelefonní zařízení, nedo
pouští s.e jeho, o sobě neoprávněným, používáním přečinu podle § 24, 
odst. 1 zákona čís. 9/1924 Sb. z. a n., ný"hrž administrativního přestupku 
p.odle § 24, odst. 6 téhož zákona čís. 5939. 

Přechovávání třaskavin: \poruhé přechovávání třaska'vin proti. [předpisu. § 7, odst. 4 
min .. nař. čís. 95/1.899 ř. z. na jin}'ch místech, než která jsou určena k jejich 
uschování, nenaplňuje ještě ono konkretní nebezpečí, jež má na mysli § 3 
zákona čís. 1.34/18!85 ř. z. čís., 5929. 
ustanovení §§ 2 a 3 zák. Č. 1314/1'88'5 ř. z. se nevztahuji na třaskaviny, které 
js,ou předmětem státního monopolu čís. 5929. 

přelíčení hlavni: obžalovaný je obviňován z jiného trestného skutku ve smyslu 
§ 263 tr. ř., objeví-li se n.ové skutečnosti, z nichž pr,oti němu vyplývá p.ode
zření z nového, dosud stihatelného a do obžaloby nepojatého trestného 

činu čís. 6053. 
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~ obviň-ování se tu sice může státi jakýmlmli zpusobem, nestačí vš'ak každý" 
podezřívající projev, .nýhrž musí skutečI!ě jíti aspOll o z,řetelné,' veřejnéma 
žalobci ihned (bez -d,aIšího) postřehnutelné 'obvinění čís. 0053. 

Přestupek: není-li zlomyslné poško,zení cizího majetku uvnitř rOdiny 'kvalifikováno 
jako zločin, je přestupkem podle § 525 tr. zák; přestupek ten se stíhá žalo"'" 
bou soukromou čís. 5824. 
správní: podvod či jen správní přestupek podle § 263' zákona čís, 221/1924-

Sb~ z. a n. ve znění vyhlášky čí-s. 189/1934 Sb. z. a n. čí 5'. 5979. 
- porušÍ-li zaměstnavatel svoji přihlašovací .povinnost podle zákona o ne

mocenském, invalidním a starobním pojištění dělnickém, dopouští se 
s.právního přestupku jen, není-li jeho čin přísněji trestný čís. 597'~}' 

Převedení věci na sebe: »převectením věci na sebe« ve smyslu § 1'85 tr: zák . .dlužno 
rozuměti každou činnost pachatelovu, kterou se ukradená nebo Zlpronevě
řená věc dostává do jeho disposice; je nerozhodné, že pachatel jednal v za
stoupení jiného čís. 6016. 

Přijímání darů ve věcech úředních: ke skutkové ,podstatě zločinu podle druhé 
věty § 104 tr. iák. čís. 57i9R 
skutková podstata zločinu podle druhé věty § 104 tr. zák. je naplněna, jak
mile úředník přijal dar (pmspěch, příslib daru nebo prospěchu) za tím 
účelem, a-by pflOjevil při vyřizování -svých úředních prací stranictvij neni 
třeba, aby sk:utečně došlo, ke s.tran.ickému olblsta-rává'ní úřed'nkh pra'CÍ 
čís. 57i98. 
vědomé porušová>ní dozorčích úkolů ke škodě státu (státnich drah) není 
pouhým stmnictvím podle § 104 tr. zák., nýbrž je zločinem zneužití úřední 
moci .po-dle § 101· tr, zák. čís. 5·798-
ke skutkové podstatě zločinu podle první věty § 104 tr. zák. čís. 5198. 
pfija,l-li úředník, jenž k'oná svůj úřad podle povinnosti, dar jako odškodnění 
za prád pt~e:s č'a,s, aby 'V'y1řídi'l llIrylohleně účet ú.platcl'ľv, Jde o swutkoVJU 
podstatu podle prvé věty. § 104 tr. zák.; k trestnosti stačí přijetí daru z dů
vodu úřed-nf činnosti; nenÍ' třeba, ClIby si úředník činil poskytnutí daru pod~ 
mínkou svého rozhodování a aby! s.e jen tím dal pohnouti ke konání své }JO
vinnosti, nýhrž stači pouhý vztah da-tu k úřednímu výkonu, který po dant 
následuje čí -5, 5793. 

Přivlastněru: »,přiv.lastnění sl« generieké věci není protiprávní jen tehdy, měl-li 
pachatel stejnorodDu a rovnocennou náhradu po ruce již v době svémoené 
disposke se syěřenoUl věd, takže byl a je kdykoli s to, aby splnil svěřitelův 
příkaz č i -5. 6051'. 
okolnost, že pachatel mohl dodatečně nahraditi škodu, můž'e pn .případě 
vyloučiti zlý úmysl II »zadrženi«, ne však u ».přivlastnění« čís. 605-1. 

Přípravné vyšetřování viz vy š e t ř ov á n í .p ř íp,r a v n é. 
Příročf: zákonem čÍs. 240/1924 Sb. z. a 'no o' příTOČÍ k ochra-ně peněžnkh ústavů 

a jejich věřitelů nebylo nic změněno na předpisech § 41816, Čí,s. 2' tr. zák.; 
zejména nebylo jím nařízeno, že peněžní ústavy nesmějI pii nastavšÍm stavu 
platební neschopnosti ohlásiti konkurs nebo vyrovnání, jak tu na,řizuje 
§ 4&16, čís. 2 tr. zák., nýbrž pouze žádati o přfr:očí čís. 5:009. 

Příslušnost: rozsah příslušnosti nejvyššího s.oudu jako soudu zrušovadho 
čís. 5803. 
Zi1'1ušovaJd ,s.oud ·není p\ovolán rozhodovati <O stížnosti dn usnesení vrchního 
'Soudu jako sbor:ového soudu druhé stolice čís. 5803. 
i když má rslborový Sloud za to, že skutek, Ikterý klade ohža,Lolba za vinu 
dvěma obžaJovaným, zakládá trestný čin náležející k pnslušnos.ti pnrotního 
sO'lLrou jeln Itl i,edlnoho z .ohža1ovaný'c'h, vyřkme svou nepříslušnost po-cUe § Z{H 
tr. ,ř. co do obou obžalovaných' čís. 5880. 
i při IlJiplatňuvání dúvodu zmatečnosti podle § 281, čís. 6 tr. ř. třeba vychá
zeti ze skut·k'ového stavu zjištěnéh,o rozsudkem soudu první stolice čís. 5880. 
v 'usnes:enÍ, jimž soud postoupil trestní ol'námenÍ správnímu úřadu 
k ,provedení trestního -řízeni, je spatJ~ova"ti i meritorní výrok zprošťu
Fcí, že není dúvodu ke stíhání obviněného pro nedostatek skutkové pod-
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Rozčulenie: úder, ktorý zasadil ošk d' ~ , t,a~ý~ »t'ažk,ým" ublíženínf«, ~kéen~a °ez~10va.ne~1U pasť?!! ~:~ .. t~áril Hie je 
9 301, oo~t. 2 tf. zák.; došlo-li však k y aduJe ku ,~Va:!Iflk~:.n .cinu _ podl'a 
pred, VereJ110~t'OUJ mohal vyvolat' II ob~:l~~lla~~~ vtazkoeJ p'n~my, v hostinci 
~ev.ne pOhl1lutle (»vel'ké ,wzóu!enie« ", e ,o a velke a mocné du~ 
ze ,bolo -prekážkou kl'udnej rozvah ,v S1mySl~yrveho odstavca § 307 tr. zák.) 
ob~alovaJ?-éh;o čís. 5962. } a ome zoval0 schopnost' f'Dzhodovani; 

pOjem »sllneho rozčulenia« v smysle § 2811 t '1 Rozpor , 'I v r. zaL čís. 602r7. 
O pn.s ~!1~ť viď P' r í s lu š n o s ť. 

- - vld tlez mzhodnuHe konfliktného senátu str 63'S 
Rozsudek' b' I ' , • o ,za obu poda'l1011 pro doloSlli přečin' odle § ;,., 

rep., ma ,soud! poc1le př,edlPi,su §§ ?:62 267 t P y 14! .Cl~.y 3 zakona na ochr 
nu.tl .podle čl. III, čís. 5 zákona Čís' l421{~8 I-:!0soludl:tL te~ ~ 'MedilSlk:a op-omi~ 
oohlr. rep .. , napovídají-li základ .obža:lob ~', ~. ve znyenl ~ 42' zákona na 
odpadnutí subJektivní složky skutko . y ~v~ncI sku-tec.nostl, zbýv,ajíc:í po 
kul~?sni přestlllpek čís. 5815.· ve po s aty uvedeného přečinu, tento 

k pnpustnnsti postupu podle § 2'62 t' " obžalob~ ke stíhání pr-o skutko~ou ~~,~'st~~ vy~~dllJe, aby tu byla potřebná 
odchyln,e od stanoviska obžalovacího s:pisu U'y, erou592soud shledává v činu 
rozsud k ., .. c ~ s. ....8 , ' ·e , ]Imz byl obžalovaný uznán vin' y.' ~~ne trestní řízení zastaveno podle § 90 ~~rnt a~ko~1 bY'I~ l?wti němu ve
CI~. 9 b) tr. l., nebof bylo v trestním v'. r.~ f.J ]~ zmvatecny podle § 281, 
va:no bez návrhu oprávněného v I b (r§Izem P::Otl ·abzalova-nému pokračo-
,. ,. v zaoce 2Jtr.r.) čís. 5829 

rna-ll by tI dorucen opis rozsudku obhá' . k . . 
nÝoch prosHedků, není třeha doručiti jJ~~ kll )rov~deni o~lášenýc~. oprav-
lh~,ta ku provedení opravný.ch I'Ostřed~ů v v~st;lllm rU'~!l'l1"l: ohhajcovým; 
Op-liSU rozsudku zmocněnci OIbha'j'cP", v ," 5Pocma tu bezetI od doručení 

, ." . . '....,Vili C I s.. :882'. 
soud, ukla:daJlcl odpovědnému redaktor d . v . v , P? :rozumu § 7, odst. 1 zákona čís 124/1gžX Š"vateh uvereJnelll rozsudku 
CIS. 146/198'3 Sb. z. a n.) nesmí s'. . .. b. z., ~ n. (v'e znění vyhl. 
ohsahuj-e o čas.e a z"půsoh~ UVeřej'ně~t§dCshYtl!thl <;?d ykehClch ustanovení, která 
r h d t' ' e oz za' ona č i s 5949 
oz o nu 1 o výkladu stíhaného 'ra'evu t -d'~" .... 

sobem dostačujícím označen p-ře.Jmit PI'~jeU IZ.l o /o~, zda)e Y y,ěm z.pů
nalézací soud je podle § 270 . v~, Jev o az. o~ praVlll Cl s. 5955. 
souhlas mezi ústně prohláš.~n~~' Od~. t:. r. ~zdy ~pravněn odstraniti ne
r,ozsudku, i když se ty':ká ně.ktYer'ha s banadI? ,plsemn~ doručeným vý·rokem 
tr ~ 'd I . e o z o- II uvedeny ch v § 260 v' 

. L, J e-l Jen o psaci chybu vloud' v, d v J Cl-S. 1-3 ~yhot?voyání rozs.udku čís. 5980.· 1VSI se o cistopisu nedopatrením při 
Jsou-b predmětem pozdějšího r dk r 'v· vynesením dřívějšího rozsudku 0jZeSdUnaku prest~e cmY

I spáctIané jednak před 
j
'e I' v., .,. ·0 nem ne ze p'ouz','t' § 265 t ' 

-1 cm, spacha:ný po vyneseni .dři ~.v'-h' ,I' r. r., tr~e.~~ných činů (§§ 34, 35, 2'61 tr. ::4s
) o r~z.~~d,ku, pod}e .;;a-sad o souběhu 

d:Js~~,rozsudku nebo je-li ste·ně. trestn ,r~z .. od~y pr~ vym,eru~ tr'estu v poz
dnVe!Slho rozsudku čís. 600~'. y lako cm s:p~chany pred vynesením 

~s~anovepí § 2165 tl'. ř. nutno však v takovémt ' .. """ v v, . ~haaCnhy,an{' dP~ vhy,nesení d~ívěi~iho ,rozsudku, ~~n~j:Pff>~~tgy~H1~,letz~' je-E delikt, 
pre Je o vynesemm c í s. 6003 delikt spá-

,byl-li ,obžalo.va:ný před.! v rd' '.. . v zákoně ulo-žen tr'est smiÚ a2~~o;O:SUdkU 'o tr,~slt~ém činu, na kter~' je 
rres:tnéllTl činu, je při vyměř~'váJní t:e~uP'rodye.s~n~ cmy spáchané po tomto 
1.934. Sb. z. a n. použíti ustanovení § zutO' ev v' Ol~Sro .. 1 zválkon~ Č!IS. 911; 
hramce uvedené trestní sazby pojmově v 1~ :., tre~~ze Je prekrocelll horní 
úvaha o tom jak p" .,;, . o v ~ vuce~o CI S. 6040. Š fs. 6049.' oJlma projev prumerny ctenař) je úvahou hmotněprávní 

zalobcovo prohláš,ení o prá-vn '. k 7 lTk . V' , řád. nezná ani rozšířeni a-ni J \a Jl ,ac} cmu nem pr~~ soud závazné; trestní 
stíhaného činu čís. 0049. omezem zaloby na urCltOU právní kvalifikaci 
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Rozsudok: k otázke totožnosti činu (§ 325, odst. 1, 2 tr. p.) či s. 5789. 
rozpor medli výrokovou čas.ťou rozsudku a jeho odov-odnenim (§ 384, 

čís. 10 tr. p.) či s. 5865. 3Jk bol rozsudok odvolacieho súdu doručený právnemu zástupcovi poškod
e
-

ného
J 

je .doručenie rozsudku i poškodenému samému - hl'adiac na pr.edpis 
§ 719 tr. p. _ zbytočné a nemaže mat' nijakého !Jrávneho účinku ČO do P,)

čítania lehoty k ohláse!1iu zmatočnej sťažnosti čís. 5908. 
totožnost' činu v smysle § 325, ndst. 2; tr .. p. ·nie je porušená, jestliže súd 
posudzuje zistený čin obžalo-va·ného podl'a inej eventuality skutkovej pod-
staty než obžaloba či s. 59i7l4. 
rozsu-dok pOl'Otného súdu i s celým pokračovaním je zmatočný podl'a § 29, 
čís. ]I plor. nov., ruk bml na r:iešeni veci. účast' a·. vynes-euia ro:zhodlllutia sa 
zúčastnil porotca, proti kt-orému bolo v dobe hlavného pojednávania na
riadené trestné pokračovanie pre zločin, takže nemal byť pojatý ani do so-
zna:mu poro-tcov čí' s. 6002. 
ak bol rozsudok vynesený v neprítomnosti obžalovaného za p·odmienok 
podl'a § 1 zákona čís. 8/1924 Sb. z. a n., má mu byt' sdelený dožiadaný.m 
sudcom alebo má -Ba mu doručit' .písomne s poučením o opravných p"ro~ 
striedko.ch ('Odst. 5 cit. ust.); vyhlásenie takého rozsudkú len 'Obhájcovi 

nestači čís. 002:2. zproštění od obžaloby s odůvodněním, že urážlivý vý'raz nelze vztahovati 
na soukl'Omého žalobce, je Z<lloženo na dúvodu podIe § 326, čís. 1 a nikoli 

čÍ-s. 4: tr. ·ř. čís. 60811. 
Rušení obecného· míru: popuzování proti přijetí židů do domovského svazku obce 

je popu-zováním k nepřátdským činum proti jednotlivým skupinám oby
vatelů pro jejich rasu. a .náboženství podle § 14, čís. 2 zákona na ochranu 
rep"ublik~;, i když pachat.el přednesl projev v tom smyslu ve schůzi obec
ního zastupite-lstva jakožto člen tohoto sboru či s. 5"807. 

Řidič: nepokračoval-li řidič automobilu vida, že cyklista proti nému jedoucí od~ 
bočuje ke středu silnice, dále v jíz.dě po levé ·stran'ě silnice zmírně'nou ryc-h
lostí, aby mohl v případě nutno-sti zastaviti, odbočil-li naopak na pravou 
stranu silnice a jel po ní nezmírně-nou rychlostí a nedávaje znameni, p·orušil 
zvláště vyhlášené předpisy § 1106, odst. 4, § 107\ odst. 2

1 
vlád. nař. čís. ,?03/ 

1.93-5 Sb. z. a n. a § 3. vyhlášky zemského presidenta v Praze z 18. ledna 
1!J(l4, čis, 644.236/23/61565 z r, 193'3 (čís. 9/1934 zem. vést), dané v újmu 
bezpečnosti právních statku v § 336 tr. zák. uvedených, které jako řidič 
muset znáti (§ 2'3S tr. zák.) a které mu z.prostředkovaly za uvedené nehez
pečné situace poznání, že nezachová-li se podle nich, muže způsohiti nebo 
zvětšiti nebezpeči pro život, zdraví nebo tělesnou bezpečnost cyklisty, i do
pustil se nedbalosti podle § 335 tr. zák. čís. 5969. 
dovolil-li zkoušen~r řidič osobě nezkoušené, aby auto v j-eho přítomnosti 
řídila, bylo na něm, aby zasáhl vhodným způsobem do řízení auta a dbal 
při tom uvedených předpisu, jakmile zpozoroval nebezpečnou situaci; ne
učinil-li tak, dopustil se opominutí -naz·naóeného\ v § 336 tf. zák. čís. 5969. 
zavině.ní řidiče automobilu, nezastavil-li hned .automobil (jak to za daných 
okolností žádal předpis § 106, odst. 4J vlád. nař. čís. 203/1935 Sb. z. a n., 
který jako řidič aut.omobilu musil znáti), nýbrž vypnuv pouze motor jel 
dále, byt' i rychlostí nepatrnou, ačkoli byl oslněn světly protijedouciho auto
mobilu a tím neschopen. p·ozorovati jízdní dráhu čís. 5970. 
přimN-ené zmímění. rychlosti (§ 106 vlád. nar. č. 203/1935 Sb. z. a n.) j-e 
předepsáno a podle povahy věci n.utné nejen na népřehledném místě a před 
nim, nýbrž i za nim, dokud se řidič nepřesvědčí, že má cestu volnou č i s .. 

5990. řidič, kterého stíhá zavinění podle § 336 tr. zák., .nemůže se zbaviti trestní 
zodpovědnosti .poukazem na spoluzavinění pošk-oz,eného čís. 6990 .. 
povoz, jedoucí po silnici týmž směrem jako·silostroj, j-e, byt' i byt"neosvětlen, 
překáž,kou jízdy, na niž musí normálně opatrný řidič pamatovati či s. 6000. 
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jízda rychlostí 40 až 50 km za hodinu po pravidelně frekventované státní 
silnici v době noční, za deště a mlhavého ,počasí, děje se. za okolno-stí 
zvláště nebezp,ečný'ch ve smysLu § 337 tL zá:k .. čí :51. 6000. 
jedou:-li silostroje za sebou, musí řidič zadního z nich leti za předním 
v takové vzdálenosti a takovou ry'chlostí, aby mohl reagovati na jeho jízdu 
a včas ještě před nim zastaviti, kdyby přednímu silostroji něco překáželo 
v jízdě-; mimo to nesmí se k němu přiblížiti t'ak, aby ho, mohl svými světlo .. 
mety oslniti čís.. 6000. 
nevidí-li řidič na cestu, jsa oslněn světlomety vozidla za ,nim jedoucího 
musí vůz ihned zastaviti čí 5, 6000. . ' 
že se některá skutečnost nedala zjistit, možno říci teprve tehdy, byly-Ii 
všechny důkazy náležitě probrány a vyčerpány všechny možnosti přicháze_ 
jící v llvahu pro POosouz;ení spolehlivosti příslušných důkazů a nelze-li ani 
pa.k vysvětliti rozpor mezi jednotlivými skupinami důkazních prostředku 
čís. 6000. 
přetíná-li silnice trať s nechráněným přejezdem, musí řidič automobilu pa
matovati i ,na možnost, že pn trati poj,ede právě vlak; je proto povinen 
zmírniti před přejezdem přiměřeně jízdu, po přip:adě i zastaviti vozidlo 
a ,přesvědčiti se vhOdným způsobem, zda nepřijíždí vlak; neomlouvá hOo, že 
pro hluk automobilu neslyšel výstražné pískání vlaku čís. 6043. 

Řizení kárné ve věcech advokátů: poct-kladem rozhodnutí kárné rady {) tom, zda je 
spatřovati ve skutkové pOodstatě, zjištěné p'mv'Ůplatným rozsudkem 
uestního soudu, i provinění kárné, je skutková podstata zjištěná trest_ 
ním rozsudkem jak po stránce objektivní, tak pOo stránce subjektivní; 
nemůže p:mt,o kárná rada vycházeti při svém rozhodnutí z jiných závěrů 
o subjektivní vině obviněného čís. 322 dis. 
iOJmnestie, vydaná v ohoru obč,anského Ťr,estního sOlll!dn:ictví, se nevzta
huje na pole soudnictví kárného čís. 323 di s; 
věcnOou odpovědnost za kárný přečin zakládá již okolnost, že se obvi
něný dopustil činu jako kandidát adv,okacie; formálním předpokladem 
pro zahájení řízení je :však, aby byl obviněný zapsán v sezmamu kan
didátů advokacie i v době, kdy kárné radě dojde oznámení o jeho činu 
čís. 3321 di-s. 
nelze zavésti kárné řízeni, nebyl-li obviněný zapsán v listině kandidátů 
advokacie ani v době oznámení, ani později čís.' 332 dis. 
příslušnost kárné rady stíhati koncipienta nepomíjí však tím, že obvi
něný v době vydání kárného nálezu byl ji-ž vymazán ze seznamu kan
didátů advokacie (vzdav se své služby) čís. 3'32 dis. 

proti nepřitomným: odpor předpokládá, že obža.!ovaný uznává fnrmálnI pří
pustnost kontumačního rozsudku a omlouvá jen, že se nedos.tavil k hlav
nímu přelíčení' čís. 6OSO. 
vytýká-li obžalovaný v odporu, že bylo hlav-ní přelíčení pflovedeno 
v jeho nepřítomnosti proti předpisu § 427, odst. 1 tr. ř., provádí tím 
}en zmateční stížnost (§ 281, čÍs. 3 tr. ř.) čís. 6080. 
porušení př.edpisu § 427, o.dst. 1 tr. ř. tím, že obžalovaný nebyl vůbec 
obeslán, nemůže býti napraveno tím, že jeho. o.bhájce souhlasit s pro
vedením hlavního přelíčení v jeho nepřítomnosti čís, 6OS0. 

přestupkové: v řízení přestupkovém je -návrh předpokládaný v § 286, 
odst. 3 tr. ř. obsažen v tom, že zmocněnec státního zastupitelství navrhl 
při hlavním přeličení podle poslední věty § 467 tr. ř., aby bylo použito 
zákona číl s. 5830. 

trestní: sborový soud druhé stolice se může usnésti, že se obžaloba nepři·· 
poušti a že se řízení zastavuje, jen má-li za to, že je tu některý z d(l
vodů uvedených v § 2113" .odst. 1 tr. ř. čís. 6041. 
anj zákon na obranu státu (zák. čís. 13,1/1936 Sb. z. a n.), ani pro
vádě'Ci naříz,ení -k němu (vlád. nař. čís. 196/19316 Sh. z. a n.) nestanoví 
no'vý dŮLv'od zastavení trestního řizení čís. 6041. 
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P
ro soudy platí jen ustanove'ní prvé a tře!i. vět:Yddruh~éh?t od~~a;c~15 

b v ť tu nikoliv i ustanOovem Jeho ru e ve y Cl. . 
zákotoa ? °dran~~hly~li by býti trestním řízením dotčeny věci, které 
pos up ::sQU ll, ťt v', s 6041 
mají zůstati utajeny v zájmu obrany s a II Cl" • 

, ' 'ct 't t '''nu podle § 219 tr, zák, stačí (za 
Shlukn~~t:at~i~ap~áfen;it~~~~~~O~,~y~O v~z~l 6;f~1 přítomno více osob, nejméně dvě 

čís, 5986. 'v., dl §§ 279--310 tr zák. je nerozhodno, z,cla za 
s hledisk,a t~,estnych Ch?Ub~~i :hrožen veřejný klid a pořáde~; o~~o~eni ,to 
OkO~l:o~h .. pnpadu mo bV y kutkové podstatě těchto trestnych cmu Cl s. 
spoclva ]IZ samo ,o sO e ve s 

5986, "d" r" podle § 4 zákona čís 13'5/1867 ř, z, ne-
Shromáždění voličů: shromaz ~ďl va I,CU oUcie podle § 12 cit ~ák. ale není vylou-

1J'Odléhá výkonu shr01'l1:az OV";,CI P 'h ar ánů 'ež 's~ěřuje' k ,ochraně osob 
čeno z oné působnost!, be~-p'e(t~~t~~~čn.osfi a pJřádkU· člen neunil0rmované 
a. rry.1'aj,etk~ ,a, ek ~~~rpaeČ~ovS1rel~yslaný n~ schůzi za tímto účelem, požívá 
CIV! nI -s. az ' , ' v' =06 
ochrany podle § 68 tr. zak. Cl s. JQV • •• • • 

y' I § 2' zákona, o ochrane ch lde 1 vtedy, bola-l~ 
Skutočnos~: o »skuto~nosť« y ~f\Y~s e kutočnost' uvedená vo forme otázky, leho ~11l 

v z~:,:~dnom ,vyroku ntte .or<;t s slabená alebo 'o.dstránená určitost' sdelenfch 
. pouzlhrn takeho obm u v me J,e ~~ , 

alebo uvedených skutocno'sh Cl s. 5945. , .. 
, ~.' ., ,'~ alobcom a obžalovaným uzavrety smler 

Smier: otazku, Cl bol 'l!ledz1 su.~ro~nym ~.) treba posl1'dz.ovat' podl'a obsahu yre-: 
(§, 18,. odst., 1 ~ak'Ůna ~, ,~~/a~ei ~~p'i.snica o pojednávaní 'užíva o ,prehlasem 
Ihlasema stran; Je nemz,~ .' .) v, ~ 6023 
strán p;ráve tohoto oznaC'€'01a (sml,er Cl:;..· , . 

, ' § 1?7 t 'k s předpisem § 501 tr, z.k, Je 
Smilstvo násilné: souběh predplsu, ~ r,. za . 

možný čís. 5809. v.v. ~ . § 2'-, tr zák. čí, s. 6063. 
k výkladu slov »bez pncmem pa-chatelova« vl'. , t' b 

. , ' , f' k na nevadí že stav bezbrannos 1 ne o 
v použitel;nosti te!o sta

é
, 1. z~ °v.~·nné spo-Íitosti s, činností pachatelovOou, 

hezvědO'illl osoby .zensk. Je \ prlcl. . 126_ tr zák čís. 6063. 
nespadala-li jen čmnost ta ,p~d§ hi~~IS~fs §2 tr zák p-Údpo·kládá takový 
podfa slov. práva: ust~~o:~mt u' Ženy· kter'ý jí podle záknnů přírody 

fysický nebo psy:c 1.~· Y '5 ~v ůn nebo aby se bránila proti útokllm 
překáží, aby projeVI a SVOJI v , 
čís. 5"819. " . 'k ted o dok'Ůnaný trestný čin 
o s?u1~ž. ve smyslu § 2~~ tf: :~ciy -;'nažiÍ-li se sice pachatel o i~l
a mkoh Jen. o po~us. - ] de ~·l e 'mu t.o zcela t. j. tak, aby ud 
missio pems, avsak ~ 1!BpO a,n 00 se , 
přešel přes h~men .. Cl s. ~960 .. , 'm zločinom násilného smilstva 
nel'ze-H uzna~ obz~~v~~~~~a~~~n~ákonitého súkrom!1ého ná,!rh~, 
(§ 23'~. tr; hzak) ~ d.l' s hl'adiska prečinu neoprávneneho porusenm 
tr.eba cm Je 'Ů pasu I . 'k ~, 59-15 
'Ůsobnej s1obody podl'a § 3231 tr. za . Cl s. .., o a 

, bVh 'k o tres.tních lze uplatnItI duvod zrn -
Souběh: p'opř~I-1i naléz~p ~~ud!i ~~~ :r ta ;o~~p;rospě'ch 'obžalovaného len v teh~y, 

tečnos-t! podle CIS· v .. ~.' v·V' ustanovení zákona· to lze vsak len 
nebyl-li čin po~řad~n po~ ne{'PEI\~neW~no~t státního. zástupce domáhá po~
s tím obmezemm, ze se zm~ ecm ~. . vÍsně·ší. , odřaděním pod ne]
fadění toliko PO? ust~r~ve~l't ,~~~e ulsepo~~f:n a] n~~l přípustno, aby čin 
přísnější zákon ]e sta Ol zasv? vv' trestní zákony čís. 5809. 
zustal ještě podřaděn, pod d~~ksl :::;.ou?eJpn·~em § 501 tr. zák. }e možný čís. 
souběh předpi.su § 127 tr. za . s pre 1 , . 

5809. ,v d ' , ,§ 14 čís 2 a čís 5 záknna na ochranu repU'bhky 
souběh zákonnyC'h pre IplSU " . 
je možný' čí. s. 58'~. v ,'I·, § 1714-1 a) tr. zák. může se sbí-hati 
krádež spáchaná s predmety ~vedebnl) ~1 v 'k když pachatel, při činu do,pa
se zločiny podle § 8'1 a 9B, plsm. r. za ., 44 

Trestnl" rozhodnuti XIX. 
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dený, j-eště než odcizil cizí věc, použil zbraně, aby zrna-řil své zadržení 
či s. 5968. 
ke vzájemnému poměru činností uvedených v odst. 1 a.ž 3 § 6, ČÍS" 2 zákona 
na ochranu republiky s hlediska možnosti souběhu čís. 5988. 
viz též s ú b e h. 

Soud zrušovaCÍ: rozsah příslušnosti nejvyššího soudu jako soudu zrušovacího 
či s. 5803. 
zrušovaCÍ soud -není pov,olán rozhodovati o stižnosti do usnesení vrchního 
soudu jako sborového s.oudu druhé stolice čís. 5803. 
nejvyššímu soudu je se omeziti na' rozhodnutí o odmítnutí celého sborového 
soudu druhé stolice, i když stěžovatel zároveň s ním odmítá i jiné soudy 
nižší kategorie čís. 6054. 
o zamítnutí celého okresního soudu rozhoduje vrchní soud čís. 6054. 

Soudce: disc. rOZJh: porušení povinností ulo'žených soudci v § 2 záJ.mna čís. 46/ 
18'68 oř. z. a v §§ 45 až 417 patentu čís. 81/1,863 -ř. Z., odstranil-li Z.e spisú zá
pis a výslechu obvi'něného, jímž byl sám nařčen z trestného čitJJ.u, a nahra
dilI-li Jej jiným záJpisem, ,neobsa'hujídm takorvé obviněni, clával-li: si kamisni 
vý;lohy ,platiti přímo 3! hotově stranou, a tykal-li si při pvojednávání sp'aru 
s· právním zástupcem jedné ze stran čís., 30S dis. 
9Iužebn~ přečin podle § 2 zákona čís. 4:6/1868 ř. Z., na'Zval-li soudc,e svě'dka 
»deJ}uncialUtem« čís. 309 dis. . 
pOfmer zodpovednosti sudcu podl'a trestných zákonov a pOdl'a zákona disci
p1imárneho čís. 310 dis. 
diiSci:plinánnu zoďpo'vednasť sudcu odsúdeného podl'a ni'ektorého trestného 
zákona tn:ba vždy skúmlať ,osobiJtne s toho hl'adiska, či prís.lušný jeho. čin 
a odsúdenie ZB.'ň s,ú podl'a okolnosti ,pdp3!du ,sposobi1é poškodit' úradné a,lebo 
stavO'vské záJUjmy chráinené disdlPli:nárnym zákonolll čí ,s. 310 di-s. 
použitie tej,to ziťsady, hol-li sudea odsúdený za prestupok, ktMého sa do
pustH' riadia,c motorové v'Oziď16 čís. 310 dis. 
je h'flltbým po:ru,senfm povilunosH nespomého Is·oudoe a proto služebním p,ře
činem podle § 2 zá:kOlna čís. 46/1,868 f.? z., opomine..,j!i .s.oudce chrániti' svě
řené mu zájmy os.oh 'Zákonem chráněný,ch a tíim umožní spáchání zprone
včr notářem, nebo 'aspoň usnadní utajování zpronevěr těch po delší doblIJ 
čí 6. 3114,dis. 

Soutěž nekalá: zák. ze dne 15. července 1927, čís. 111 Sb. z. a n.: ke skutko.vé 
podstatě přestu1pkťt nekalé :reklamy podrr'e § 25 zákona, pmti neka'lé sou
těži ,se p.o stránce subjektivni' nezbytně vyžaduje, 'alby pachatel znal ne
p'ravdiv·ost a kla!mav!m;t p01.ľži1ého údaje čís. 5973. 
považnva,l-li ,p~chatel údaj mylně z.a pravdivý, není tu vůbec tohoto 
vědomí ,o jeho nepravdivosti a klamavosti a nesejde na tom, zda byl tento
omyl zaviněn nedba'losti nehO' :nedo:sta:tkem he.dlivosti pachateLe 
čís. 5973. 
jen omyl v otázce, zda jde o údaje nepmvdivé a způsobilé poškod1ti 
podnik, r.ovná se nedostatku vědomí [§ 2 ,e) tr. zák.], na němž záleží 
'S hlediskB.' p~ečLnll zlehčovální podJe § 27 zákona proti nekalé soutěži 
č Í" s. 5il188. 
domnění původce pr.o}evu, že se pm}ev ne.pří.čí trestnímUJ záknnu, tře
bas vYV101ané pO'f.aJdoou s právníkem; zůstává omylem o trestněprávnJc:h 
následdeh činu a tudíž práv'ním omylem v oboru tr:cstního zákona 
(§§ 3, 283 tr. zak.) č Is. 5788. 
skuiková ,p.o:dsta:ta tohoto přečinu není vyloučena tím, že údaje byly 
učiněny ve lŮ'rmě otázdc čís. 57188. 
pw hospodářské boje, po.dporované živnostenskými, společenstvy, ne
platí nic jiného, ,než co platí vŠ'elQbecTIě o přípu!srtnosti soutěže; nelze 
:proto nedostate:k bezprávnosti pmjcvu dovowvati z toho, ž€ se projev 
stal u výkonu společensteV'ni funkce; omyl' v tomto. ~jměru není omylem 
v oboru práva správního [§ 2 e) tr. zálcl, nýhrž omyIem v oboru práva 
treslnlho (§§ 3. 233 tr. zák) či s. 5Cffi8. 
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Sprenevera v úrade: subj-ektívna strán:ka skutkovej podstaty zločinu spreneverr 
v úrade podl'a § 462 tL zák či s. 5800. . 
zpronevěry v úřadě, !Spáchané sice stej'llým způsobem, v,e stejném- úmy.slu 
a na š:1mdu téže osoby, avšak tak, že mezi nimi uplynula: dlouhá doba a ne
bylo zji'Štěno uk, z če-hD by bylo možno uStuz{wati, že vinník i, v mezidobí 
pokračoval ve svém zloči'unbm rozhodnutí, netvoří jeden po'kračov'ací trestný 
čin, a-je jest 'každou z nich pOSllz<ovati samostatně čís. 6019. 

Státní vězení viz v ě z e n t stá t fl í. . 
Stlhání: stíháním pOdle § lB, odst 1 zákona o ochraně cti není toliko pOdání žá

dosti za trestní stíhání 'Podle § 17, odst. 1 téhož zálwoa, jíž se trestní řízeni 
zahajuje, fl)rb!rž jsou jím j úkony, jimiž se v trestním řízení pokračuje čís. 
5009. 

Stížnost: zma,tečnÍ stížnost dO' u s II e s€n í na.JézadhO' soudu, jímž byt!o trestní 
říz'ení podle § 46, odst. 3, a § 259', odst. 2' tr. ř. zastaveno, je pakladati za 
s tiž n O' s t, o nIž rozhodne sbO'rový soud d:r,uhé st,olice čís. 5841. 
zmateční viz z mat e ční s ti ž n O' s t, 

stranictví: stranictvím pO'dle §§ 104, 105 tr, z, je nejen přímé zasa,zování se o zájmy 
strany, nýbrž i stmnkká blahovůle nebO' přízeň, pTojev'O'vaná straně; stačí, 
je-li polStkytD'Vání ,d:arů provázenO' u úplatoe snahou získatt sr ,a udržeti, s.i též 
budoucně .onu s.rmniclwu blah ov Mi a p'řÍ'z"eň úřiednikovUl; sh',anictvJm jsou 
také výhody a únevy, p'OIskyto:V3Jné úředníkem straně, jakožto projev jeho 
blwhorvůle, nesrovnávajid se s jeho pO'vinností, býti při styku se stranami 
naplosto 'nestr.anný č í~. 5899. 

Sťažnosť: ta:ktiež proti dod-atočnému usneseniu vrchného, súdu aiko súdu odvo
la:eiehO', doplJilujúoemu vý:rok rOlzsudku o pavinnosti hradiť náklady trest
ného pokračovani3J (§ 479, odst. 3' tf. p.), }e opravný prostriedok neprí
puetný čí.. 5822. 
pr:oti uIsnes!eniu v,r,ohného súdu, oOdmiletajúcemu sťažnosť proti usneseniu 
krajského 'súdu, 'ktorým tento ,súď ako sú,d od-va,lad zrušili podl'a· § 384, 
čÍ;s. 4 tr. p. rozsU'dak ol~fiesného súdu, j,e sťažnosť vy.Júčená ustanoven Ln 
§ 556, odst. 1 tl'. p. čís. 5834. 
stíž'na:st proti usnersení vrchnJ1ha soudu, jímž ,byla zarmftnuta lStÍ'žnost dO' 
ursnesení olbž-ailoh'niho senMu, vynesenému v druhé staHci, j.e nepřítpustná 
Č i -5. 58J711 ~ 
g,ťa:žnnsť pilO,ti ursneseniu disdplinár:nrehoO súdu, ktorým hola zamietnutá 
ži:aJdosť obhájcll! abvineného advokáta .o vydanie roz'Sudku najvyšie.ho. súdu 
v :discipHnámej ve'ci, }e zákonom vy!lúče:ná, 'lehů advokátsky poriadok nemá 
obdůhného lIistanův'ernia ako § 378 tr. p. čís. 3)24 dis. 

Subsidiarita: v p.QImě'~u suhsidimity ke sbltkové podstatě zločinu vojenské zrady, 
, spáChané vyzvídáním podle § 6, čís. 2, odst. 2 zálkona na ochranu republiky, 

můž,e býti jen taková .přÍ!pravná -čÍ11Ina:srt ve smyslu § 6, čís. 2, odst. 3- téhož 
zákona, která míří k onomu vyzvídání, a tedy jen takůvé spalčenÍ a vejití 
ve ,styk s ci'Zí mod JfJ,eb s cizími čitll.i'teli, které spadá do doby př,ed vý
zvědnou činností a při,pmvuje ji, nikoli i následující přípravná 6nnast, smě
řujíd ke skutečnémU! vyzrazeni vo}el11skéhO' tajemství podle § 6, č. 2, O'dst. 1 
zákona; taková činnost je subsidiární jen v poměru ke skutkové podstatě 
zLočůnur podle § tj, čís. 2, odst. 1 ·a ni'kibili odst 2' dt. zákona čís. 598B. 

Suspendovanie trestného pokračovania: ad účinnosti zákana čís, 108ý1933 Sb. 
z. a n., ktorý nemá .obdobného ustMloNenia ako § 27 zrušeného zák, 
čl XLI: 1914, nemóž,e suspe-ndov.anfm trestlné'ho pokraču.v:ania nalstať sta
veni,e premlčania. čí 's. 603.1. 

Suspenzia: predpisy §§ 4, 5 zák. čl. XXVIII:1887' n;etýkajú sa '~mspenzie' ako trestu 
vymeraného disciplinárnym súdom po prevedení pravidelného disciplinár
neho rporkmčoOvania čí '8-. 346 dis. 

Súbeh idieálny: vnikol-M vinník neop'fá'v-nene násilím dO' bytu .pošlrodenej osob-y, 
vyhrážujúc jeJ pri tom zahitím, nel'te tMo vyhrážku kvalifikovať sama
statne za p'restup_ok p'adl'a § 41 tr. zák prest.; je absmbŮ'vaná už skut
kovou podstartou zločinu podl'a § 3310 tr. zák. čís. -tí792. 
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, vl,', vadzarl klU krivémU' sv,edectvu, preď 
ak svedok, ~tnreho: ohza ~v..1n) e!~~1 všalk pre .nejakú zákonnú príčinu 
súdom skutoCI1le kl:yve sve CI, n 1 'an' vilflnym nie krivým sve
Sip'risahany a v dos~:--dku toho ž~voani~íZrr od),a § 374 tr. zák., je činnosť 
ctectvom, ale len p:r;e~tnacr na~r 'k' d' jehg úm.ysel smero:val tiež k činu 
o:bži3!lo'V,anéh~, ako nav0!4 '~' 3;~'k :e ideátnom súbehu so zIačin10m .podl'a 
podll'a § 69,:ClS. 1, § 3,7 b .. zaJh ''v,Y s>01'~ste § 95 tr. zák. kvruliflkovať 
§ 2:212 tr. zak.; Ipreto tre 'a ,l e <O Stll v J 

za z.ločin. podl'a § 2221 tr. za<\{. č 1'5. 5914. bll' 'tíl 
. ',' á Ifch-nasU vraždou preto, a Y 'Ů' pnnu 

vyhrážal~1t ymmk ?rg nu .v ík dosiahol maJetkavéhO' praspechu (pod
k ro'Z,hO'dnuhu, kt.D'rym by vm!l1 b '. h čin kva1ifikaiVaf v smysle § 915 
lPiOry v nez~~,stnan?'stt2, tre a dJI': o§§ 350 353 č. 1 tr. zák. čís. 5930. 
t 'lk za ztlocm vydleťacstva po ,a " v r. za: . " _ ' v·té obžalovaným, byly obsazeny 
j:estuže všeShpy zavadn~,v v,yrazy, lo~u~lémuž soukramému ž:arl{),bci~ ~est 
v jed'nam ~Ia?,klli a srn~~r,uvaly rahrnut v kva-lifi:kaci těžšího tr'esnneho 
lehči trestny cm - ura~~a :-- tVeha ~ba skutky podřaditi podle § 95 
činu - :pamluNY - yu ~'~v,le ~novení § 1'- zákona č1s. 108}1933 Sb. 
tr. zák. pou,ze pod pf1:Sne]Sl .u ' " .... 
z. a n. č í:~'. ~frn? . " . ''Vi-slasti hneď za 'Seho,u dva vy'wky, 
predniesO'l~h vl!nnlk v l,ed~el .su h bu násitím pmti argáruu vrch
z ktorý,ch je.den obsainava,I pa-~d~1'U, ~U{}Zr1I"',vU .• 'by S3J tohotO' ,ná'Sma do-

d h · . II ll: shtO'maz' 'enem 'Ul", , • nasti a ' rU' y vyzv ' ' , ') kt ' boly pOlt:lušeiné u'staJnO'V'ema 
pustiil, ide ,0 ie~en šin (§ 959;~ za1k§. í5 čZm 2 zll'!wna čís. 50/1923' Sb. 
§ 4, o.dst. 2' zák. cl. XL .1 1 a, , ' 
~. a 1\1, • č f s. 605'8. ", .. . d ania vinníko'v diefa nem-anže1skej 
ak bolo 'na zák1ade VZ8Jlamneh~'1 ule 'fl, ':sané cLo matriky nalf,odený<:h ak-o 
m;artky! k~~á, ho SI~uta6~,e P:o';OI 1 iMah, zák. zmenený ,pÓVlO:~ a tý~ aj 
dl'eťa ~nel zeny, bol v sll11ls1;: _~ vinluOIsť vinnikiov treba kvahfillwvat alko 
rod-~n.ný !Stav ~1eťaťa a ,Slpů Gonu[\" c~ák. 'e ner;oz,hodné, že sa zúčalS:~n~é 
splOluplachaltelstva po~J,a § 70 ~ :k', 'i 1 ciel'om zapí'5lani-a nepra'Vd1veho 
zeny s31my nedoOlS,t.aVl,ly k, ma J', arov 
údaja ,do matriky narodenyc-? c l~. 60&7., Y', dl',3J § 400 odst. 1 
.ideál'ny súbe'h tohoto trestneho 'CDnu s preclllom po , 
tr. zák, ,Čí-s. 60817. 

_ vid' tie'Ž' s a liIbě h. , "., 1"6/ 
~. dl' § 18 odlSt 3: zctkO'na C]s. &) 

materiálny: ma'telfíá;liny 'Súbel~. precl1ll,udPI,0' §a? á!k~'~,a ~ ochramu repubHky 
1933 Sb. z. a 'no 80 zlocl'tLam :po a '"' z . 
č í ,s. 57189. l' . J',e absorbovaný prečinom násilia 
pif,ečil1l t'ažkého p'Ošk'Ů'~e~~~ na te e me 
pf-OU orcrámu vrohnosh CI 5, 57'93. 

__ vid' tiet sourběh. , . 
S á!l 'Čilám.ok XV-1S9g. (a sudlmctve VQ 

Súdnictvo vo veciach ~lieb č~o~ N"h': \,;~~~~denia) platí' aj pri teralz platnom 

.vecia~h v<o,!ieb p1enov , arko "d~,ď?t s !Ch' Hs.tín volehný'ch stráJn a skll[J'Íi\1 čís. 
UtSponadalfll voheb podll a a11 n .,a \1Iy 
5794!. ,,', v p {} dl par o van í niektorej 
»vykonávanie vlivu' na vysJedo,k volby« le uz v 
stmlfly čís. 5794. 

Súkrómný návrh viď n á,v r,h s,ú krom n ':/. 
, .,~ 'tlí u'r'edn~ moci' ke s1nlí1!k.a'vé podstatě zlnč1nu podl'ť § 105 tr. zák, 

Sváděni 1W zneltz .' 
Č i,s. 5798, .,' 'I v·t ,tí skwt1kové podstaty zločinu 
skutečné svedení ke stfaln!c~vr. nem ~.a eZI DeS nezdaří úmysl svésti úředníka 
podle § 105 tr. zak.; trest~y ~e,~ ten~ :o'~~n~~ti čís. 5798, 
ke stran.ictví neho k piOfUls~nl, uredm pov ,... ''1-1Íkl€.ID takže poskytn'uTé dary 

J·de-.li .Q trv'aM spojle'n.í mezI uplal~'~decr:nh a ,utr~du u'plo,'tku" stačí hyl-li dar pO',-. . r" vl' k r ce 'y..'ave 10 re ez ,'"" ," v d 
' joou j·en le'dno11wy.m~ ~all)r '-h dílčíoh prací; v takn',"ém,p,řtpa;de. alf, 

skytlfltut po SI~'an~e!11 ,led,not ~YYg . k' 'ředlnH{ zacholVa k UipbtCI, Je ne
. jeh{}ž čá,stka Je zavls1a na ZpU'~QI .!-',.la se u, ním slibU' byt' i jen mlčky za-
Jen ~příslibem dio budouona, nybrz , vyrovna , ~ 



694 

ruóemého 1Jředcházejidm chováním úplatoovým vúči úředníku před jeho 
,rozhodnutím č i s. 579fL 
jde o- 11O.zhodo'l/ání věd veře}ných, t)"'ká-li se .připravy mz'hod-nutí dotýka
jí-cích se zájmů státnÍ'Ch financí čís. 57198. 
poměr S<kJulkovýoh podsta,t podle §§ 2, 4 zákona čís. 178/19?J4 Sb. z. a n. 
ke eSkutikové podstatě zločinu podle § 105 tf. zák. čís. 57198. 
není poskytnutím pouhé úlevy podle § 2 zákona 65. 178/1924 Sb. z. a n..) 
ny,hrž PU'l1u§ovwním úředn1ch !povinností podle § 105 tf. zák., jde-li' ů stra-' 
niekou blalhovůli úředníka vůči' úplatcl, jdoucí na úkor peč1ivrostil prací, pro
váděných na Idráž'nfm obj,ektu, jak byla zaJištěna .předpisem a podminrkamJ 
zadávacíhq lisúl čí-s. 5798. 
předpisy zákona čís. 1718/1924 Sb. z. a n. rpla'ťí poctpŮlrně v poměru k před
p,sů1m §§ 104, 105 tr. zák. čÍs. 5798. 
nejde o důvod ztmaltečnosti .podIe čís. 3' § 281 tr. ř. (§ 2160, Ns. 1 tr. řr.), 
byJy-li v f.Ozsudkovlém výroku uvedeny práv ni pojmy »,stra:nktv,Í« a »poru
šenl úřední povinnosti« vedle sebe, -nehať s1Jran1ctví podle § 105 tf. z. je jen 
jednoU' z mnŽll1lých forem porušenlÍ úřední povinnosti čf s. 5899, 
k:e skutkovým podstatám zločinů sv1á!drění ke Ztll'eužiťí úřednÍ< mO'ci podle 
§ -105 tr. z. a hmlni d'arů ve věcech úřed:nÍICh Ipodl'e § 104 tr. z. neni třeba, 
alby skutečně dnšlo ke stra,nickému ohstarávání úředních prad čís. 5899. 
j,de-Li .Q trvaJ:'é spoj-ení mezi úplatcem a,. úřednÍlk'em, za něhož bylo poskyt
nuto více úplatků z téhož podnětu, nelze se spokojiti 'S, tím, aby poskyto
vání a p:řijímánm peněžitých 'čá,stek bYll0 hodnoceno s 'hled~Slka každého jed
no,tlivétho da'ffi sarrnosta,t\flě ve vztahu k určitému úseku stlužebn!í čin:nosti 
Medlníkovy, 1I1!~,ihrž nutno hodnotiti je i v jejirch souhrnném cdku V1e vztahu 
k v,eškeré j:eho úřední činnosti Č Í!IS. 5899. 
»stranidvim« podae §§ 104; 105 tr. z,. je nejen p.římé zasazování s.e o zájmy 
str.<lfny, nýbrž i stmnická blahovůle nelbo přízeň pro}evoVianá srtran'ě'i staJČí, 
jle-li poskytování darr'Ú provázeno u ÚJplatce :sna,hou úskati-.'Si a udržeti si: fé.t 
i bUldoucne Dnu strankk,Ů'u bla1hovuli a :pří:zeň úř,edníkovu č ]IS. 5899,. 
»'stralflidvím« podle §§ 1ú4, 105 tr. z. JSOll ta!ké »výho'ďy a úlievy« (§ 2' zá
kona čís, 178il924J Sb. z. a n.), poskytŮ'Viané úřed'nikem straně jakožto ptfO
j,ev j,eho bl'ahov.ůle, nesrovn-áva:jfd se s jeho povinnos~tÍ, býti při stYJ<ll.L S'e 
skanami naprosto nestmnm')l č lí s. 51899. 
v posky\fJnutí daru úředniku v -době, kdy úřad již roz'hodl o věci, lze spat-řoL.. 
vati zlo.6n p'odle § 105 tr. z,ák. pO'Ulze' terukráte, ;pokud je tu: ještě jaká-koJ[ 
možnost d'a,1šího spo:hl;pů,sobe.ní na k'o·lliečn.ém rozhoďnutf č I,s. 59!412. 
pod sooutkovou podstatu přečinu úp1latkáiř'S.tv-í a nikoli zločinu pnd!'e § 105 
tf;. zláik. il:zje podř&Uti poskytování darů za účelem upuštění od! různých výtek 
v:ýhralďlfllě tehdy, jsou-li tyto výtky bezdůvodné čís. 59421. 

Svedok: dieťa' (,syn, dcér.a) osoby, Horá je švagmm obv.ineného, nie j,e k ohvj<ne'
'nému v pomere oZlnu1čenom v § 205, Č'Ís. 1 t.r. p. čís, 5853. 

Sv~tví křivé: ,zločin křivého svědectv-i podle § 199, :pism. ,a) tr. zák. vyžaduje 
,po stránoe sulbjektiv'nÍ úmysl vypověděti v,ěd'omě nepravdu, tn j:est vypo:
věděti néco, co pa1c-hatel ,suibjeMivně nepDkl1ádlá za pravd!u. Ne:sta:čí nedba,
Tost ca do onoho vědomí čí-s. 6064. 

Svědek: nejde o dův'Od zI111-a1tečnolSti podle Č'Í:Si. 3 § 2811 tr. l., hylla-:!\i. za svědlkar sly-' 
šena O'soba, kte~á byla před tím proti p~edpisu § 24'1 tr. f. přít'omlll'a hlav
n~mu pfetfčelllí čí $. 5198. 
nelbyl,o .... .Ii osvědčeno, že svědek, vzdav,ší se v přediběžn-ém fBzení po-dI:e § 15::2 
tr. ř. v'ÝP'ovědi, je ny'nÍ ochoten vypovídati, smií býti návrli na jeho vý511ech 
zamítnut beze zmatku čís. 4 § 2811 tr. ř. čís. 0065. 

škoda: škodou v,e smySlliU §I 1 zákona o maření eXle!kU'ce je rozuměti škodu, kterou 
ufrrpěff~ vJTímáJhaj'úcí věřitelé tím, že ne.dosáJhE -uspoko}ení svý,clh pOhledávek 
ceistou ,zmaoŤelllé exekuc,e, kterou se hO' domáha,u č f s. 6029. 
škoda se mvná výši vymáhanýoh pohledávek, ovšem .o.emu-že .přes.alhovati 
ce'i1'U odstraně<ný'c'h zaba'venýéh včd, ljJ:okud se týče vytěže'k, j,ehož by se 
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by10 ,pra,vd:ěpodobné -dosáhlo i'~,ji-hc~ e'X~e~učn~'rod,ej.em. Pro její určení je 
roz,hodná doba, kdy byl čin spac an Cl s.' . . 

štátny obvodný lekár: nile, je členom, al€ len org,ánom VIl""chn.osh v smysle za!k. 
čl. XL:'1914 čÍs. 5845. 

. d 20 wsince 1923 čis. 9 Sb. z. a n. z r. 1924-: pokud je bý-
Telegrafy:. zak.. ze ne .. p~' orávněn beztrestnč přechovávati odhlášené radio

valy ra~\O,k~~ces!onar o. ~tí se 'eho '0 sobě neoprávněným, použIváním 
telefonnl zanzenl, nedopous., k J V< 'gj1924 Sb z a\ TI nýbrž administra~ 
přečinu podle § 24, odst. 1 za ona CIS. ' .:"v,·' 5939 . 
tivního přestup-ku podle § 24, Ddst. 6 téhož zakona CI S. . 

. 1862" 6 r" z z r 1863' ,pro' pova'hll' tiSlkopi,"",ul Tisk: . k e díle 17 prosmcre ,ClS. .. .' . k d 
za • pZ'odJie § 4 'Ťii,slk. zákona: čís. 6)18'63 ř.. z. nero-zhoduje, zdh'a ~Pkls! ;pa,~_ 

·vv 'ik~k' ľ lITl' byl Zn.otDven mec,amcymzp 
-ne-by.1 vytisten Ťl'SI ar-s ym Ise I,' v e fl! J' ako plod! literatury 
sobem nýbrž zdíaJ hyl, taMto r o z mno z ! I, • cl! f ,k . 
a U!~ě'ní; hyl-li psacím stroje!ll ~:ho-tov,~n iled~~~t~~i~~Ie n~J ~~'z~i,ř~~'a~~~'~ 
ve !SmyslLu zákona a -nevzcha:ze]l pro: ]Ieho. 'k V,', 6/18'63 ř z 
'ovi'i1TIosti, uložené dlruhoUi č,á,sfkou h!s-~ove~o, za, ona CIt;." . . 

l~_ zwchování pořáchku ve VěCBC'h tilskovyc-h Cl s. 5924. 

zák. ze dne 30. lwětoo 1924, čís. 124 Sb. z. a n. (ve znění vyhl. Č. 14>5/1933 
Sb. z. a n.): " ". 

§ 1: 'bylo .. li rozsu9kem n~llézadh'O so~~:d.u rOzht~-dJ~~!,~ 0p~~~I~~!}r~m~~~Čl~í 
podle § 1 Zalkona, Jlest opraxn,Y:I?, :h~~~~~l' ,se'nát pětič\tenu)'_ nebo- -
stížnost 'bez 'olh~edu n~ v tO'tZk 8! ~?z odle § 16 odst 2 .záko'I1a1 _ senát 
ježtO' se Ist11a1ny vzdaly ucas 1 me u p vl. k" v V' ebo po-
t v'ovl . a zda rO'zsuldek kvali.fikuje žalo-bni cm p! o rpreC1J1, n , ne ,enn,y , ' . v k ". 5nq\') 
uživ, § 2162 tr. ř., jako prestupe· c ,r,s. ':;;r~'..,. . "v. 

.' ~ § '1 dstl. 3, záJkona je ten" 'kdo VYVIlllUI cmn,ost puv,odcem ve sll11ys u ' ., o f . čelem aby zprava 
v tomto zákonném usta1novenÍ uvedenou za ~m Uk k' t', v. ctě 
byI~ uveřejněna právě v tom tiskopise, o ktery v ,Ton re mm pnpa 

jde čí s. 6045. . "" b! pak 
!krl e. al urážJi1vo.u zprI1ávU' prn určitý časop16, V'. nem.z ,ya . lb 

u~řeinrna, neOdpOVí!~al' tr,est?~ j~ko ~nfJ1:~~!tO[~~~~\:~h ~:~~v~Jeezr6~š:~ 
v,ěd.omí a s,oU'hlla.,s,u da, e u'Vere]nenal I 
řo.v'ána 'č tlSI., 6045. . d' ha diska 

. . I d t m zda sO\lze!ll'~1 član.e.k -napia a s 'ť 
~ďroJem U'Sludlm sou .ll o o. , t"" '!ako sou·k,romy' žato.ibce 

v 'v v :t soby vyl5. UPUllo j' - , , 
prŮJmě~nbé~~ .ctenarve ,Cf~h'Of~ Člá~ku ~n;hrŽ mohou jím býti pIŮ p'řjlpadě 
~e:i!1'~,sl . 'ytI Jen ~.ná!eOlt: blFného ži.y~ta na .něž loe v článku naraz,eno 
~ lme zll2Vy .a !Uu os 1 Z J , 

Č ] Sl. tUl7'. . ' monu' (c"aso 
o v • VI n,';~ čerpá znalost denních udáo.lo-sh z VIce pral "-' ! -prumerny c ,e '"'" 
")"' 607~ 

p'\ISIW C'l s'. " . ~,' § d 'Orné takže § 4 sa- užije len vtedy., 
§ 4: U'stwnovema §.~ za:)wna doll ~ d 1 Y~'e.~alkto; }e póv,odlcom z.právy, ve'sp. 

ak ,sa ne-dokaze, ze ~o 'P?,ye 1!1t, d mtí' , č i s 5950. 
Žle z i1ávlé!: bola uvereJnena s l'euo ve: o m· .," 

p . Vf' odpověd'llOSti za: zarnedbam povJmlne 
odp-ovědn~ r.ed:~ktof ,n~nl ~,pros.e.n. době 'l1iV€,řej-něn'f závladné zprávy na 
pozornosb podle § 4 bm, ze by~ v v. d k . (§ 11 TI'Skové1ho záJk'ona) 
dovolerre, rneOiznámH-H úřadu zmenu v re at CI . 
Č í'IS. '.6045. v • v • 

dl ateli U'verelH-CUl roz-
~ § 7: 's.oud" ukil'árd,a,j'ící oct:p~v.ědJ~m~ r~~~~~[l~e~mf\,~.yodChýliti od velících 

su. dku po .ro-z'Urn~ §b 'ho :s . v
za 

a ~lnů:sobu uveřejnění § 8 zá\kona 
ustanovem, ktera o ea H}e ocase r 

čís. 594g. t' . 
§ 11 d t ~'Hskové noveilly může b~" ,I J,en 

§§ 10-11: předmětem S8'.llikce , . v' o- s . ;- " pro niž došlo k tres.tnímu 
ti-skopis, -v němž hYI~1a uve~feJ?ena s:~yr:~a§ 10 dt. zákona čísI. 51994. 
ři,ze!J1ií a k rozhodnu;1 'o rUlcem ve , 
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tO~OŽ11Q,St tJ'iSikopi-5ju neni všalk 'J1U v v ~~~~k~ ťda j!de ó .t~ž tiSkopis, je~~~a /~~~~~e~;:,e§n~u j.~~o označenÍ'; 
v," 11Slk. nav. resl,tl ob.dobně podle § 14 ' o st. 3 a § 11 
c1s.3 zákouCIJ na ochr. rep. č í'Si. 5994 ' odst. 3 tisk. no\'. a § 34: 

Vl]~~t'~l~U a v,y;ďavateli periodiokého t',' v U1"a~wYl čMnek, nelze uložiti mÚni z; l~koplS.U, v' n.emžv,byl, uveřejněn 
hr~d:a byla uložena olsobě která ;cr u~a~y tr,~stmho' nzenl, jiohž mi
aflI re~akt~rem ono.ho čal~opisu č1~,~ ~5;.lastnikem, ani' vydavatelem, . 

do nan1Zem, vy.danrého podl:e § 11 d . , opravnéh'O prostředku Č ÍI s. 5994. o 1St. 3- trskove novely není řá:dného 
§ 12: ohž~,Jovaný, ktorý je zároveň vl t' , casopl'SU a ktorý bol oprítomn' _ .. 3.6 m~o.ffiJ a vydavatelom periodiokého 

m;óŽle llPl1iallnit' opravné prosJe~~~ v'Y~,lt~eh'Í .rpzsudku odvnladeho súdm 
zéllk. Len v troj,dňove' leho e ,vpn~uc, al~lce mll' padla § 12 odst :3 
teprv od doby ke.dy ht,~ bOtl akoCltfJllltC ,~d . vylhlláJsenia ,rozsudku ~ie doručený č i s.' 60&5.' ' o v as TIJI OV,l a vyd<l!vatefovi roZ'~udok 

§ 13: podmi.-enkou, aby t~e'Stná zod ovedu ' kona pres.la z nakladate.J'a (v ,& ,ost v smysle § lJ_, písm. a) zá-
6ara, je, _aby uwkladatel' (vidav~~!ga» ~~'eriO?ickéhO' ~lačiva na Ha

. '1l!ťlmohol hyt' sHruaný a posta'Vený Ptredn~u~e;~aJyn~~, te~'~ ~zreime, alby 
zak. ze <lne 10. ""rvence 1933 .. I Y d CI> • .'J912. 

záko-na čí-s. 1-26/
i
l933 Sl .. Cts:. 26 Sb~ z~ a n,.: :prečWn podra § 18 odst 3 

oh
" ,Ul. 2:'. a ll' Je forma'lny . l'kt • . 

ranenym práv'nYII11 statkom n' , .' t " :,' m {te 1' Dm 1!la:čovým' tlač -sama čís. 57189. te Je II pnamo československý štát, aT~ 
materi:ál:ruy sÚlbeh tohoto prečin I v. ochr. ,rep. číl 50. 51'7"89. u 50 z ocmoru pod-fa § 2 zákona na 

nejldle o »pl~atný zálkaz« po'dlle § 18 d . ~. aJ n:) pozJbyl'-li zákaz doiVozu do J o st. ? zak~~va' č}~s:. 1'26/1933 Sb. 
S~SOp'lISUl .pOdle § 10 od,~t 2 t'~'i'1~VY :ebo ,rOZSlrova:nt cizozemského 
~1lS. 140/19314 Sb. z'. 'a Ol::;' ,', ,.,,~ oz v Z , ona ve zněnÍ' ol.. V. zákona 
r. z. a § 19, odlst. 4 zálk~~:Číťri~~de'9Pod1e § 26 zAkon'a čís. 6/1800 
Ulplo'y,nutím doby dvou let ode d~e {~'. gs ?Ib~ z. a 11., právní účinnos~i 
čis. 5811. ' ' vy as,er1l1 zailmz'll',a nebyI....,li opakován 

Tiskopis' pro h' • I pova II tiskOpISU podle § .4 tisk z ',k"" ." z.aa SplS, pokudi nebyl vytištěn Nskaf k' on~. CIS. 6/1:8163 r. z. nerozhoduje c.ha'O~dkým Zjpůsobem nýbrž zÓJa b s yllli I ]Sellli, byl z hot o ven me~ 
hte~atur~ a umění,; byl-li psacím .~JJI . takt~, r o z m ~I o ~ e n jako plod 
o TIISlkOplLS ve smyslu z8:kona a: ,nevzc~?Jel!;l Z'ho!Dven jedmy Letálk, nejde 
yatele povinnosti uloženle druhou čás~kel1 pr~leh.o zhotovltel'e a rozšilřo
r. z. ,k zaJchován~ 'pořádklu ve věcech tu'sk o~ hll v oyelho zákona čís. 6(1'863 

Tl ~ . . v • ovyc' I C 1 s 5924 
ac: jeJthze me, je .známe aru m.iesto tha-č'e .. .~.' . vs~ pŮl~plSaJlle póvodcom je pfÍisJ v .':nt ťhes~o [?'zs~rovama, t1aJčivo je 

spaohany obsahom tlač~va' one' ~~ny. -ll S I :amu vmnlka plfe trestný čin 
P9dp'ísaná osoba (pbvodlc~)' (§ l~' t: ?hvode kto""ho prebýva na ttačiv~ 
c ts. 6039. '.' r. z r. ,1873, § 562 Ir. p'. z r. 18I.l6) 

Tlačiar:.'PDdlmie-nkou, aby trestná zod oved-nasť 
" C'lS. 1214/1926 v znena vyhlášlk čVs 145 ' v 'sm.ysle § 1'3, písm. a) zákona 

(vydava!e!'.a) neperioďickéh! t1aČiv /1931T ~b. z .. a n. prešla z m,klada!e!'a 
da-vatel') nebaJ známy ted zre'me a ,n,a a'cmra, Je, aby nakladatel' (vy
pred tuz,emský 'Súd čl s. 6912 J , ' aby llIemohol byť stíhaný a postave1llÝ 

Tlupa: osm pa,ehateillů nutno označiti,' za »tl . , v 
" vY1kov~'am'! na osolhách« či s. ,51961. lDPU« a pOlb1tl poskozených za »násiN 

To101l1osť emu: .k otáZtke toto-ž.no'Sti činu (§ 3 _ ,"l.,totoŽlno;g.t' činu v smysle § 325 odst 125, odst. .1, ? tr. ,p,,) č Ls. 5789. 
posndzute zi~tený čin QLbžaJov~ného ; 2 tr p~ .me Je por.uŠená, jestliže súd 
staty ne-z obzalloba čí s-o 5,!:J,74. padla mel eventual:lty sk!utkove} poď-

697 

Tr:es.t: pri p r e čin o c ,h v smysle zákona čis. 12'3,/193,1 Sb. z. a n. štátne vazenie 
nie je záJkonným trestom (§ 1, o-dst. 1, čís. 2, § 9, od~t. 2 cit. zákona) 

čís. 5794. padělal-li vinník peníze potom, co byl podle zákona čís. 552/1919 Sb. z, a n. 
podmÍněně propuštěn po odpykání cLvou třetin trestu uJolženého pro ně'kter~1 
zločin podle zákona os. 269j:1919 Sb. z. 31 oll., lSOU tu podmínky pro použiti 
vyšší trestni sazby podle § I, od:st. 2 tohoto zá,kona či 5. 5796. 
Ulsta,novellli § 3- zálkona Čí.s. 131/1867- ř. z. o zostření trestu těžkého Ci do
životníiho žaltáře v náhradlu za zrušené drženri odsouzeného v železech platí 
pro c€I]Ý obor hmotného práva trest,niho čÍ' s. 5796. 
.podlle § ZO, čÍs. 2: zá:kO'na Číis. 24:1/1922 Sbl, z. a n. lze uložiti tres,t na pe
něz.íoh ve.dle trestu na svolbodě jen při p-ouViťí clJl'IUlhé sazby trestní, byJ~ii 
totiž čin spáchán po živnostensku; uložil-li s.oud vedlejší trest peněžitý, ač 
nebyla zjištěna tato okolnost v zákoně jmenovitě uvedená, vykročil z mezí 

zákonné sazby trestní čís. 5814. 
do trestu štátneho vazend,a treha podl'a § 4, odst. 2 zá'k. Č-ís. 123/1931 Sb. 
z .. a n,. za;počíta.ť v-ždy celú vazbu, nehra.ct~aJc na, to, 6~ hola zavinená alebo 

nie čí, s. 5825. vypov'ě-d,ění ze země podle § 19 1) tr. zák. není pouhým zostřením trestu; 
}e proto přillpulStnost odvoliání z výroku o vypověd.ěni ze země posurzovati 
nezávisle ,na !p,odmínká.ch § 28B, odst. 1 tr. řl. či s. !)l8I86. 
Si31Zba podle 'dr,uhého odstavce § HJO tr. zák. je samostatnou sazhou jediné, 
zaJk1ádML se lna 'piř.itěžujících okolnO'stech (počtem pěti) v tomto ustanovení 
jme ll- o v i' tě Iti'v,eden)nch čís. -5891:. 
Oip'Ílrá-Ui se V'šwk použití p,ředpisU' druhého odstav,ce § .100 tr. zák. o jiné 
.přitě,žrujid okoiiflosti označené zde tdti:ko vše o b e CTil ě, nejde o zvLáštní' 
zá,kO'nnoU' sa,žbu, ;fliÝbrž poU\ze o stupeň jedn-Ů'tné trest,ni sazby (od šesti 

m"";oů do pěti let) čís. 5891. pijtěžujidm~ o'kolnostmi v § 100, odst. 2 tr. zák. vš-eo:becnč označen}'mi 
mohou býti .toli:ko taJkové, jež se rovnaji svým, významem a svoU důležitosti 
p1řitěžujídm o'kollI1ostem jimenovitě tam uvedeným čís. 5

1
891. 

předpistll § 1, od,st. 1 zákona č~ .. 5612/19W Sb. 'll. a n. nelze použíti, j.de'-J,i 
o odsouzeni ik jiným tJr;estům~ n,ežE ok tlre&tu peJněžitému nebo k trestu na 
svabo-d'ě, j,a:kož i lide-U () O'dísouiZení s. prominiutílffi tres.tu l1eb upuštěním od 

něho čÍl S. 59011. 
bylo-li upuš-téno' od ulo'ženÍ tresttli podle § 6 zákona č:ffi. 48/1193

1
1 S\). z. a n., 

nelze ,se z,aJbý'V,a:H otálzkoiU podminěnosti o.dsouizen.í podle zá:kona čís. 5ff2/ 
!9J(} Sb. z.. a n,. čís. 5002. 
p,eclpis § 325, odst. I tr. P. (§. 344. čís. 8 tr. ř.) neU'ld>ldá předoedovi porot
nfho soudu, wby vy,l'o<ŽIi~ porotcum záLkonné s,azhy trestní čís. 5Q03'. 

bylI-li tTels,t doživot!1lÍlno žaláře zmírněn .podle § 368, odst. 2 tr. ř., .nesmí 
trvání dočasného trestu přesa'hovati dvacet let (§ 11 tr. zák., § 3'44, čÍ,s. 12 

tr. 'ř.) č 1, s. 5003. 
jsou,-,li př.edlmětem pnzdlější.ho fů'z-sudku trestné činy ,spíkhal11é j-ednak před 
v'yneJsenlím ,dřÍv',ějšího rozs.u0ku, jednaJk po něm, ndze pou<žít1 § 2i:65 tr. f., 
je-li či'n, spálcha,ný po vynesení -dří:věj,ší!ho IfOzSludku, podile zásad O' soubě'hu 
trestných činů (§§ 34, 36, 267 tr. zák.) roz'hodný 'pro výměru trestu v poz
dě.jš-im rozsudku nebo }e-li stejně trestný jako čin spáchaný před vynesením 

d;řÍvě}.šiho rozsudku č i s. 6003. 
ust3!I1o

veni 
§ 2165 tr. 1:. nutno vsak v takovémto příp.a·diČ použiti, je--H delikt, 

spáchruu-ý po vynesení dřívěj!Šího -rozsudku, mírněji trestn~' než de]i:kt spá

oha;t1ý p',řed jeh-o_ vynesenlm čí '8. 6003. 
byl--li obržalovaný p,řed vydf1..ní,m rozsudku O' trestném Nnu, na který je v zá
:koně ufta-žen trest smrti" odsouzen pro ttestnré činy s,pá,chané po tomto 
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jrestné,m čitou, je ,při vym~iov,ání trestu odle, _ 
hg3~. Sb. z. a 11; použíti usta'l1ovení § 26~ tr v §~, o~st.. 1 ~akon~ čís. 91/ 
fantce llvedenre trestni s'a'zby pojmově vl' ~., třebva~e Je prekroceo,Í' horní 

zákalz § 290 odst ? Ir v • • yi Ouceno C 1 S. 6040. 
';.1_ ,. - • [, se vztahuje 1 na II v. v 

ZctIK, o oohr. ,oti či s. 6049. ' vereJnení rozsudktu podle § 12 

p~op:aldn l1Jtí zbr,aně podle § 36 b . 'h . 
~ytl vysloveno j.en u zbraně Zo r.oJp~' o pat~ntu Jako vedlejší trest může 
Jt:f t.e~'?,y, paHí...;li ,pachateli ~!:ém~eJ~~eb~)os~mb?yt p-a~hateI odsouzen, a to . 
ni a je]lho neoprávněného nošení čís. 6og6.o e, teifa se z.aviněně zúčast_ 

~a ,PfOjpad:lo'll mi't1že býti prohaiásen' , v 

~_2zbraň p~uze držená (p~klid nejd: ~e~b:~:an ;~oprávněně nošená, nikol1 
~, zbrojnlho patentu jefíž ,d v 'j.iž n za azanou ve smys.1u §§ 2 8 
Cl S, 6QP}6, ~ rzeTI1 samo o sO'bě je s.oudně trest~é/ 

pro otázku, zda je tu druhá z ab, . 
§ 25, odst. 5, v.ěta prvá zákona nu podm~neik, za kterÝ'ch má býti podl'e 
u~taI:ove'ní prvni hlavy ~ákona' to~o tr~~tn~~~h s.?Iu;dnictvi nad mládež'í užito 
v1l1,:~kem po dokonaném osmnáctém' 1 aj'lrCl se tres~ný čin spáchan' 
na

v 
~In ten stanoveného nikoliv k I Jetho mce, rozhodu!je d' é.1 k a tres~ 

,nezh trest zavření standvený § 80r .o ~ost; zdE., tr·est ten je či není těž š í 
dokonaným osmnádÝIID rokem č í ~.ve~~~ho zak-ona na čin spáchaný .přeci 
p~ll!a!~raf), .?'drst. 1 zákona čís. 91/1934 Sh 
tezkeho zaJ.3're od patnácti let na dŮ'ži'Vot~ Č ÍZ~ a n. stanoví trestní sazbu 

podl'a slov. práva' keďže tr 't . . . 604D. 
nemó.ž'e byt' ;0 zlíetel'o~s n~a~~lc~ stwl1?Vený v § 3:49, odst. 1 tr zák 
pri'E~žujúsou okolnost'O'u dD:PUS~~~?ven1t~ § 100,tr. zák. predlfže~ý, j~ 
~1?cInu lupeže kvamikO~anej poldl'~ SI§a f~chatel v dvoch .prÍ[padorC'h 
C 1 s. 5700. ' odst. 1, čís. 2 tr. zák. 

má-lli trestní sa.zba vězen:i (na ř § 2' v 

spodní h<ranici vYŠlŠi, než stan oe· . 26 Z'aJl<. c: WS{1933 Sb. z. a n.) 
tr. z. vyměřUJi trest vězení (l1rZ&.~Č~l!1í ~. §z-Z J.~ moz!1 0 '~ poui1tírm § 92 
~:"v~ ~,) '~od -onou ~"podn!Í hranicí a ' , ' c. 2 z~k: .c',2184/1920 Sb. 
n,ez~1y tiS. 5&4(2" rllem nutno zamenltl Jej v trest pe-

PE~ ,kŮ'~ekcio~a'lizáci~ zločiml' na reón (§§ ~ .. 
UZl't zakonnych ustanovení lať, h, 9_", 20 n. zak.) trťlba po
vedl'adšfcrh tr,estov ,straty úr,"d p nyc

I 
pre pr~činy, i čn do trvania 

". a u a vo ebného prava ,do obcÍ Č f s 50,AO 

t ,iprn ZaJIDletnurÍÍ odvolllania ža1lobc Y Y' • '. 0'10. 

Odvol~'aí súd ~výšit' O'biaJ,ova!llémrt.lJUtr~~t .d~, ~Ů'~~l~a v§ 92 tr. ~~k. može 
odvobl! pre mZlkul výmeru kestu podl'a '§ ~:g;2~ sa z,:I9bca 5Ucasne ne-
dl' - kp:. C1'5-. 5186:1 .? ',":0 ame co do ,pouržHira § 9? t 'k ' . " 

seme trťistu čÍ 's. 5861. ..., r. za . ohSlaJhule v' sebe i žia'dost' o zvý-

porušenie zá'kiJiTIa v lI1sta.novení § 2 v. , 
z,, ~ n. v~ zmMočnost' výroku o trest.~ CIS;, ~ zakon~, Ns., 284/1920 Sb. 
sud o,?'zalo,,:an~mru cuko. 'h!lavmý trest ~d?l"a§, § 3g~" CIS: 2, tr. p., 1I'1ožiW[ 
rep. Ť1est kazmce (v trvanÍ dva-ch ~ )3' 12,. C1'S_. ?, z;ikorn.a na ochr. 

~ . • fO ov na mlesto' zaJara čís. 58631 
poruseme zakona v ustanoven' § 1 . 
p~edp:isu § 3, čís. 3 zákona Čí~ 7 ' ~'(lst. 2 a § 37'7 tr. zák., ked' proti 
mm. v'niÚtral čís. 123/1933 Sb . 5/19119?h. z. ,a n. v znení, vyh.lášky 
tr; zák,; ;Uložil 'Súdr obžal'ované~,~ a ,'!1' a dy,y~}?vnermu ulsbnovendu § 3qr; 
neho Cl '5. 5886. al ve aJs~ trest straty práva vo'ieb-

Ip~i vymeran~ náhradné'ho trestu nla slabo ,I' 
CIS. 3'1/1.929 S? z. a n. treha dbaJt' tiežde" POdl:a § S, Ů'~st. 4 zákona 
prvom cltovaneho prar.aOir:af,u' olhl'o'd ts:m~rnLce dameJ v odstavci 
ne"ru· \út . h' -, w na os ,atne u'loz'e' v V't. 

v Ite o smemlCU prekmčiť čf s. 5888. ne ,penaZI' e tresty 
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po'rušenie zákona v ustanovení § 2, čís. 6 zákona čís. 2'84/1-920 Sb. 
z'. ,a n. la zmatok podl'a § 386, čís. 2: fr. p., U'I.oŽ~li súdr o'bžalovanému 
poďl'a prvej sad,zby § 2 zákona na ochr. rep. trest dvoch ro'k-ov k á z
TI. i c e namiesto žal-ára čís. 5'896. 
nie je porušení,m p:redpi'sU' § 3&7, odst. 3 t.r. p., keď odvolací sÚ,d, zmieľ
niivši z Úlradnej p.avi'llnosti kva,lifikádu t~e'Stného činu, nepouě.i1 pri 
výmere novté'ho trestu § 912' tr. Z:<Ík., trebár5: prvý súd mimoriadneho 
zmierň'ovacieho práva podl'a' § 98 tf .. zák . .upotr,erbi:1 ,a odvolal sa len 
obžaJ1,ova.n~' čis. 59111. 

zpaťvzatie odvolania podaného proh výmere trestu - cidom jeho 
zv~šenia v medziach použitého z;mierňovadeho pr.áva podl'a § 2'1 tr. 
zák. prest. - nedotýka sa nijak odvolania podaného pr,oti po,užitiu 
§ 21 tr. zák. prrest. pln výmere trestu čís. 5916. 

zalbaveni'e predlmetoVl podl'a § 61 tr. zák. nel'ze vyslovit' rpri odsúdení 
vi'nni'ka pre trest.ný čin spáchaný z nedlba.Losti čís. 5920. 

keďže mzho,d,nuti'e ,podl'a § 54, odst.. 2 tr. z'ák spodv.a na vol'nom 
uvážení 'súdu, nemožno ta:ký výrok napáda't' zmatočnou sťažnosťou 
podl'a § 38'5, 'ČÍs, 2'1 tr. pi. č ~s,. '5948. 

súd prekroól tre'stnú sadzbu a zavinil zmatolk podl'a § 3'85, čís. 2 tr.. 
p., uložH-li pre nadržovanie podl'a § 377 tr. zák. i vedl'ajší trest straty 
plt"áva: votebného do obei či s. 5'948. 

vyměřH-H soud vinníku za přečin podle § 2 zákona o ochraně cti podle 
druhé saJZrb-y tohoto us>tamovení s .pn11Žitim § 92 tr. zák. a se zřetelem 
na § 2, či,s. 2 zákona č:Ís. '284j1'geO Sb. z. a n. tres.t v druhu uzamčení, 
zachov.a,~ hranke zákonem stanovené při dovŮ'1iené.m zmírněni trestu a 
nezavini')' zmatek podlle § 385) čís. 2' tf. i., čís. 0009. 

pri použití § 21 tr. zák. pIl"BSt. možno vymerať v~nníkovi len trest p'e;
ňažitý ě í s. 002'4, 

ustanovenie § ln, odst. 1 zárkona Ns. 4\81/1931 Sb. z. a 'Ol. vylučuje, aby 
Ibod v~nnírkovi, od!súdenému za: čin 'SlpáJoha:n;ý va veku mladistvom, ulo
žený vedl'ajšÍ trest straty úradu a volebného práva do obcí; v dosled-ku 
toho je zákonom vyltičený aj výrok, že čin bo-\< spáchaný .z poht1útOk 
,nízkych a nečestných; porusenie tej-to zásady zakladá zmatok p-6dl'a 
§ 383~ čís. 2l tr.,p. či s. 6047. . 

úhrnný: bo,t-H ohž'alovan)r odsúdený plre i'restný čin spáchan·~' pred vyne
s'enílID rozsudku p.ov,01ivsie'ho mu ,podmienený odklad výkonu trestu, 
má súď menovaný v § 5118 t.l'. p. rozhodnúť o tom, či !má byť obz.alova
nému podmienene od~olŽený trest úhrnný, iktorý má byť u-sta,novený 
!,o,d,fa § 51171 tr. p. čís. 58i12. 

v -prfpado,ch. kde náhradný trest na: s-lob ode ZIli' nev'YmDžitel'ný trest 
pei'l'a!žitý bo't už .púvod.ne vymemný v rovnakom drurhu ako trest úhrnný, 
ostáv,a tento v'ýrok i' pri! vymera'ní úhrr.n'll'ého trestu bezo zmeny; vyme
ráv.3'-li Sa všruk úhrnmý tre'St v ťaJŽ.šom {k,uhu než p'ovndný nálhratdn) 
trest, trelba dwh nárhradného trestu plrisp,()sob.iť df'Uhu úhrnného trestu 
p,odil',a zásald vySlloV'ených v § 518, odst. 7 tr. p. a v § 8, odst. 1 zák.ona 
čÍs. 3'1/1[9291 Sb. 11 a n. čís. 591&. 

pn výmě,fe úhrnného trestu má se p,hhližeti -k peně'ž-i'tým trestťtm, ulo
ženým z:ilkla:dJn~mi m,zs.udky, jen tehdy, byJ:y-li tyto tresty pře:měněny 
prro případ nedobytnosti, Vi j-iný druh trestu n,a svobodě • .n.e'ž ve kterém 
je vymě!řen úhrnný trest č Í' s. 5936. 
pre pdpad, keď ball pac'h'atel' u:ž podmiť'nerčne o,ďsúd,eOlý 'a v s~uš.Qbnej 
lehote bol znov.a: odsúden)', a to pre dn spáchan} prLed prvým - ppdL 

mienečným - wzsudlkom, rozhodne s.úd menovany v § 5'18 tr. p. 
v .medúalC'h- §§ 1 al 2' zákon,a čís. 562/19119 Stb. z. a n . .o tom, či má-byť 
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poomienečne Doložený trest úhrnn)1 alebo nie. PorušenÍe tejto zásady 
rozhO'dnutim o podlmienečnom odsúdení m1mo pokračovania pOdl'a 
§§ 51'7, 51,8 tr. p, zaildad.á zmatok podl'a § 3184, čÍs. 4 tr. p. čís. 6ool. 

po upllY'OIutí zkušební d:olby nelze ji,ž - kromě- případ'u § 1'8, odst. 2 
zákona o podmíněném odsouzení - znova rozhodovati o podmíněném 
odsouzení, ani" činiti rozsudek podk11a,dem trestu úhrnného či s,.jednolCe
ného; ve věci pokročivší do tah oto stavu 'llze jen ve smyslu § 8, odst. 2 
zák o podmíněném odsouzen.í rozrhodnouti, zda se odsouzený osvědčil 
čili n~c Č r s. 6009. 
ustanovení § 6, čís. 4 zákona o podmíněném odsouzení předpokládá 
prav.orplatné podmíněné odsouzení (bez uply;nutí zkUiŠební doIJ.y) a 
dlaJlrší pr.avo.pJ.atné odsouzení, ve kterem n:ťibyi'o dosud rozhodnuto 
o jeho podmíněnosti čís. 6069. 

podmínkOU pro vyměření úhrnného -trestl.li podle §§ 5>1:7, 5>18 tr. ř. je, 
arby tresty, jei mají býti shrnuty (mimO' případ § 6, čís. 4, věta čtvrtá 
záJkona čís. 562/'1'919 Sb. z. a n..), by1ly vykonatelné; o ta[kový přjpad 
nejde, 'by[1y-l'i všechny tresty, vymě[řené záJkla-dními rozsudky, utoženy 
podmfnečně č Í' s. 6070. 

Třaskaviny: zákon ze dne 27. května 1885, čÍs. 134 ř. z.: pouhé přechovávání třas
kavin p'rDti předlpiisu § 7, a.dst. 4.min. nař. čís. 95/1800 f. z. na ji'ných mís
tech, než která jsou určena: k jejich uschová!l1.'Í~ nenaplňU'j,e ještě Ooll-O kon
kretní nebezpečí, lež má na mySlit § 3 zákona čís. 1314/1885 ř. z. čís. 59129. 

ustanovení §§ 2' a Jl zák. čís" 134'/10015 ř. z. se nevztahují na třaskaviny, 
.kteJ1é jsou předmětem státnvho monopoLu č 'í s. 5929. 

Ub~ na cti: o tom, zda· bylo někomu projevem ubllíženo na je'ho cti, nerozhoL.. 
dUlji 'Subjektivní názory a pocity napadeného, nýrbrž Jh'ledisko objektiy;ní, za
lož'ené ·na: všeobecnjah názorech spolluohčanů (ohe.cné míněn-í), po při ... 
padě na názoreeh UŽŠÍ'ch klruhů společenský1ch, k nimž .napadený nMeží, tu 
však jen t.ehdY, fee-,lti jimi diop1niti[ názory panU'jícího mínění, nikoliv i ten
kráte, odpomjí>-H všeorbe>cnémUl přesvědčení většiny spoluobčanů čís . .5986. 
viz též och l' a n al cti. 

Ujma právna: »právnou ujmou« v smys[Ie § 3'911 tr, zárk. netreba wZiumeť výlučne 
himotnú ujmu alebo majletkovú škoidu; právna ujlma' je tu aj vtedy, ke'ď sa 
paJdelél>n~m a:Iebo fa1šov.an:úm verej;nej Hsti·ll'Y zhocšHo postavenie poškode
něho v bársakom smere čís. 5'996. 

.právfl'u ujmu v tomto smere ut-rpel štát i exekút, vyhotovim-lj právny zá
stupca vymáhajrÚcej strany sám e:xemp~áre siÚdnehn usnesenia pa.voI'ujú
ceho exekúciu, da'l k,h opat-rif siÚdnym raúbkom, sám, ich vša,k po.ct:pfS'al na ... 
miesto s"4dneho úr,a:d!níka al predJoži1 iah potom exeklučnému súdu, ktory 
na zákilade nioh pred.časne nariad·~l výkon exekúcie čís. 5996. 

Ukryvačstv\o: majef!koVlý prosp:ě'Dh vin-níkův může spočívati i v tom, ie mu ukra-
dená (zpronevěřená, uloupená atd,.) vEc byla donesena domů, takže ne
musel vylhledJávati prramen, kde by takovou vělc - případně za stejnou 
cenu - mohlI: koupiti -č í s. 5787. 

není náležitostí skultkov,é podstaty u'k;ryvačstva, alby ukryvač skutečně do
sáihl maj,etkovlého prospěchu; stači, ž,e jedna'! v úmyslu dosáhnouti ho, byť 
se i v předpoJd1adech co do lakového prospě'cruu mýl~r čís. 5[787. 

rozdlíll mezí ukryvačstvem (§ 3f70 tl'. Zák.) a nadržováním (§ 31714 tr. zák) 
po subjektivní stránce čís,. 5'7$. 

kto OOúpi O'CÍ' IPléwhatel'a 'krádeže z,áložné lístky na ukiradené veci, nadobúda 
i <H5pozičné právo' nad založenými predmetmi. a dopÚ!šťa sa, sú-li s,plnené 
i ďaJšie znáky skutkovej podstaty, ukryv.aóstva podl'a § 3f7'O tl'. zák. a nie 
""držovan!a pOd!'a §§ 3'T5, 376 tr. zák. čís. 5&68. 
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. ,~ lS[le redpisov trestného zák~na. P~et? je 
pytliactvo Je ,~~a'dezo.u v ~smr (§ P3'70 tr. zák.) nadohuduuttm veCl zlska
možno dnpusht 'sa ukryvacsh a 
ných pytiHactvom čís. ,600~. . Y duje aby osoba urazeného bola 

Urazený: pri trestných činoch pr~tI ~tl S~ ?íe~~~ď j'e' možno bezpo,chyibne zistit', 
výslovne aj- menom oznac~n!l; ~~45 
k ho mal pachatd na myslI c I S. . 

, o t' . 'ka na ct'l nazval-li vinník advokáta »po-zemkovou hyenou« 
Urážka na c 1: uraz. , . 

čí, s 58W7\. '~k .ti len vtedy dotý,ka-'li sa osobne] 
zos~~ešňov,anie je tre,s.tn~ ako u~az ta. na \y alebo ked' výroky posmešné 
hodnoty, mravných ,kv~!tt napa n~o,:ini~~~l\JjJceho rázu, že je tým naPn4-
svojou formou na;byyaJu ta1re:~? t'~. t 'ke':ho rázu .oie je púhe zistenie, ze 

'V • v liJcte a vaznos I, a: 
nut~" smzQovany , k' 1 eči určité sl!ovo či s. 'f':B27. 
níekto nevhodne opa o:,a v l' _ 
vid' tiež och ran aJ ch. ",' , dl ' § II zákona na ochl'. 
presidenta ~eyUbHkYtý:kh~~bč~n~~e~~ft~~~~i~e'~~~l~~tu~ti,~y i z ?oby pře~' i-e.~? 

r·ep. muze se [, a I d ro'ev ,nevyrboti.li z mezI dovole ne po 1-

zvolenímj nese,ide, n~ bo~m,. z'ba l uA:ž.ka: pr,esid,entaJ republiky má iint 
. tid<Jé satiry v on~ o, ,e, ne o '. ,'deť tu jen o oso:bní čest, nýbrz 

obsaJh než obecna: urazka na ~h, ne~ďent repub1Úky jako hffiava státu 
Q obecnou vážnost, kterou -ma presJ. " 
č Í's. 5805. 

tiskem viz tisk: . I § 2 odst 2 zák. čl. XL: 
~. 'Tal roh úra"du v smY's',e , '. 

úradu: nejde o z,locm naSlo\ p . ~1 ~ du podl'a § 46 TI.'. zák. prest., vy-
11914, al,e 'l~n ? pr;s~~po-k ura,z'~e·u~fene' osobu vypoc"Úvanú sudcom a 
vl~ekol-H vlumk naslil~ ZO Sondl l J ,~' aJuá odvLedoI[ ju prez zákaz 
prehtasiac že ne,dovoh, .aby bo ,a vypOCUV , 

, , . 58tJI 
sudcu z budo~y c t6., , ,., ~ udu J~mž byla zamitnuta stížnn~t 

Usnesenie: stižno-st pr~b us,:eh'Sem v~~hm~~yn~~ené~tU v druhé stolid, je nepn
do usnesení obzalohm .o sena u, 

Pustná čí s[. 58fTl. .' §§ "31 a 3'36 tr; zák. 
, . t'l' kulpO'sní' ke skutkovým podstataJm "±' ' • Uskozem na e e.. • , 

č jo s. 5&46, 'dbal-Ú toho aby byly jeho p,řikazy, dane 
zavinění 6ta'vbyvedou.c~ho, ne '~ ~' Č I' ~ 5846 

. k' b ečnosti téz s;p~neny '~- ' v , 5846 v záJjmu hdls.e I, ezp, , . d rce dnčaJ~:mě se stavthy CI &. _ . 
za-vinění stavitelovo, od~slal-h °tzo'L r hned .automobH (jak to za da
zavinění Ndiče, ~~tomo~dlu,. nezas aV~d~t 4 'vlád. naŤ. čis. 203/193'5 Sb. 
ných! okolno~tr. zada~ . .p~~.dPl:5 § 1,~,': ffilUi~i1 znáti), nýbrž vyp~u.v pouZ;e 
z. a n., kte~y Jako, rt-dlc hiut~,mn~pla~rnou, aJč,koH byt osllněn"svet}ly pr?t1-
motol\' jel ,dále, byt 1. ryc oSť; ,""chop,en -po.zorovati llzdu,t drahu 
jedoucího automobilu a llm ne;:> 

čís: y59,70. '3B5 336 b) tr. zák., nedbal ... tI pŤevoz~í,k zvláštnich 
zaVlnenl podle §§ . '. '1 čís 128(18176 a CIS 122/1889 
předpisú nařj.z~ní y m:~t'st.~~tva~ Vlll ~tc'h piavideI, ustanovll-lJi t~n, k .. ~O 
ř. z., jež hralll ,jWetezo,:,allly ~rey?,~ nařílZeni mini[ster:s.tva vnItra CIS 
provozuje převo~z, pr.~h p'fe PtSU Lou p~,lJVectví, dovoli'ti-li ucit~lé 
122/1.-889 ř.. z. -pre':.~zmke~ l?so:~y ~~~~~hn výlletu aiÓkol<i byla pramice 
převoz dětí, ,na fliez ,~oz!m lt~pn s á: př~s její ho~ní okraj vnikala voda 
p~etíiena a nerovnomerne za lzena 

čí '5. 5
1
89?t' I 'Vtnkh bezpečnustních předpi[sů neomlnuvá toho" kdo 

zne:zna 05 zv las I. • " znáti ,č Í' S" 3890. v' ' 

je podle § 2GG1.tr~,. z.~k. povmen.1e vida že cyklista .proti nemu }ed~oucI 
nepokr.ačov.al-11 nd1'C. a~tomo;~llu .,' d;,! [ o J:evé straně si'Jinice Z'ffii\rnenOU 

odbočuje ke středu sllImcy~.' da~e v ll,z, ,,etiP zastaviti, O'dJbočil-li naopak na 
rych[.osti, ah'y mohl v \?rjPaJde !1'u e~~írněn'ou ,rychlostí a nedávaje zna
pravou 'stranu silnke a' le',po ~I ny d-' § 106 odst. 4 § 107, odst. 2 
mení, por:u:šilb zv:!,<Íště vyhlasene pre p§s~, vyhláŠky zem~kého presidenta 
v,lád. nař. čís,. 203,(1935

gS
S
4
b. ,~' a tM4 ~35(2:;i6005 z r. 'I gm (čís. 9/1934 

v Praze z 18, ledna 1[, ,c1'S, . ~ 



702 

zem. vest.), dané v zájmu bezpečnosti pravnlch statků v § 335 tf. zák. 
uvede~ých~ kteJ1é jako řidič musel znáti (§ 233 tf. zák.) a které mu 
z,~r~stredkovaly . za uvedené nebezpečné situéUce poznání, že nezaJcho
va-li ~e pOdle

v 

mch, m.ůže ~,půrSobiti ~,ebo zvětšiti :nebe.zpe'ČÍ pro život, 
zdravl nebo telesnou' bezpecnost cyklIsty, a 'Clopushl se nedbalosti -podle 
§ 335 tr. zák. č i s. 59'59. 
dov<?lt1v~Ii. zkoušený řidjŠ osobě nez~oušené, aby a'uto v jeho prřítom .... 
nostl. nd~la, bylo na nem, aby zasahl' Vlhodným způsobem do řízeni 
auta ~ dlb<l:l při tv<?~ uyedenýd1 př~:dlpdsů, ja,kmi:l~ zpozor,ova! nebezpeč
nou ~ltU'avC!; neuclnll-lt tak, dopustil se opominuh naznačeného v § 3<3'5 
tr. zak c t s. 59'69., 
přim~řené ~;ffiírněni rY'chlo-sti (§ lG? yláJd. n~iř. č', 203/1935 Sb., z. a, n.) 
Je predepsano a podle pova1hy veCl nutn.e nejen na nep,řehledném 
mísrě a .před ním, nýbrž i za ním, dokuld s,e -řidič nepřesvědčí že má 
cestu vaLnou č í 6. 51900. J 

řid1č, kterého stíhá zaviněni podle § 33'5 tr. zák., nemůže se zbaviti 
trestní z'odpovědnosti' poukazem na spolu-zavinění poškozeného čf s. 
5990. 
k §§ 335, 337 tr. zák. č i 5.. 6000. 
za tmy a mLhy musL řidi,č silostroj,e vuliti rychlost dovolující mu za
sta'VW na vz,dálenost, na kterou je ,právě 'sitnke před nÍim os,věNena a 
tudíž také seznate1na mož'ná překážka jízdy či s. 6000. 
povoz, jedoud po silnici týmž směrem jako silastroj, je byť i byl 
úplně neosvětlen, p'fekážkou Jízdy, na niž musí n·ormálně ~patrný ř1dič 
pamatovati čf Si. 6000. 
jíizda: ryohlostí 40 a'ž 60 km -za -hodinu po pravidelně frekventovan:é 
státni silnici v době noční, za dešt.ě a mlhavého počasf, děje s.e za okoll
ností zvIálště nebezpečných ve smys'Lu § 3ar{ tr. zák. či s. 600'0. 
jedou-li si1o:stroje za sebnu, mus] řidič zadntho z nich jeti za předním 
v takové vzdálenosti a takovou ry>chlostí, aby mohl reagovati na jeho 
jízdu a včas j,eště před ním z,astavi,tiJ kdy1by ptřednímu sil!ostroji ně:co 
překáželo v jízdě; mimo to nesmí se k němu přiblížiti tak, aby ho mohl 
svými svě'tlomety o,sJniti čís. 6000. 
nevidí,...li řidič na cestu, jsa oslněn světlomety vozidla za ním jedou
dho, musí vůz ihned zastaviti čís. 6000. 
usta.noveni § 369 tr. zák. .pJati ve všech pHpadech, v nidlž za p,řed
pokladú a z důvodů vytčený,ch v § 3:68 tr. zák naJStaily těžké výsledlky 
tam uvedené č i ,s. 6030. 
učeň (praktikant) nepatří k osofbálll1, na které se vztahují ustanovení 
§§ 365-3'69 tr. zák. čís. 6030. 
pře:kročilr-li, p.achatel bezpečnostní předpis zvláště v.yhlášený (který 
zna:l nebo znáti měl), není třeba zkoumati, id-a mohl v konkretnúm pří
'radě předvídati nebezpečnost svého -jed.nání, neboť pramenem tO'hoto 
jeho poznání je právtě s4m překročen)"' p'ředip'~s čj: ,SI. 6030. 
pHNnná souvislost je přerušena j,en, nasta1l-l~ výsledek z vedlejších 
přičin, k nimž nezavdalo podnět .palchatelevo jednání, zejména: nastali-Iii 
z úmyslného, k nastaliém.u výsledlku míříóho jednáni poškozeného sa
méh? nebo osoby třetL Takovým jednání:m nenÍl sebevražda jedem, 
ktereho se poškozenému dosta'Io pachatelovou nedbalostí čís. 6030. 
,p?~le § v95 y~.l~d,'ypwř. č~s. 53/1:93~1 Sb.. z. ya n .. nenf stav-iter povi,nen 
by tJ nepretrzlte pntomen na stavbe a O'sobne dozlraN ,na vše,ohny práce 
byt' i sebe závažnějiší. Není-li VŠaJk na stavlbě přítomen, musí pověřiti 
dOizorem způsobilého dozorce a podlle potřeby ho náležitě poučiti a 
dáN mu potřebné poukazy čí s. 6036. 
nařídil-li Rtavitel dozorci po zbourání části domu, aby }en odvážel starý 
materiál, neb)'lllO t1řeba, ,aby ho jiiž v tuto dobu poučoval' o zaHštění 
dosud nezbourané zdi, kte'fá v tomto stadiu nehrozilta. sesutím neměl-li 
příčiny Ik pochybnostem o jeho s.polehbvosfi. a nemohl-Ii předp'okládati, 
že dá proti jeho .pnu-kazu dá1e bO-mati či s. 603-5. 
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jednal-li někdo instinktivně ,ve s~a,vu pod;opitelného ;p~ekva~ení, t,te
lze IDll' p'řič-itati (§ 3135 tr. zak.), ze neuvazovalo moznych nasledclch 
své-ho prudkého pohybu č i s'. 6042.. ' Y' ." • 

'přetíná-li sHnice traf s nec~ráněný'C'h. přeJ.ezdem" ~USl ndl-~ automobi'lu 
pamatova~i ~ .na "možnyo~t, ze .po ya!ly ,p~Je'~e p>fave V'lv~,k; te proto p?-: 
vi'nen zmlrmh pred prelezdem pnmerene jlzdu, po pnp'~~e, 1 zastavIti 
vozidlo a přesvtěd!č1ti se vhodným .zpúsobe~, z~a neyr!jlZ~'l y~~.k; ne
omlouv.á ho, že pro hluk automobllu nes.ly:sel vystrazne plskam vlaku 
čís. 604G,. 
zavinění- insta1atéra po.dft.e § 431 tr. zák., postavil·Ai vadný bleskosvod 
a nes.plni·t-l~ tím svou smluvnÍ' pov,innost, z-fíiditi blesknsvod tak, aby 
bY'lo nebezpečí hrozící z úderu hlesku zmenšeno na mÍrt\I co nejmenší 
čís. 587rJ',. 

Uverejneni.e n;edovKllenlé: pO-dl'a § 96, čís. 2' zák. ~.L UV: 1912 sa tre-s!á niel,en .do
slavné U'verejnenie spisov: v tomto za.konnom ustanov.ent uvedeny-ch, 
al'e aj uv,erejnenie pod;statného kh, obsahu č íy~' ,6046. y . . 
k S'ubjektívnel Sllwtko.vej- po.dstate t~:boto. p~ecm~t say vyzaduJ.~ l!my-s~l 
(§ 7'5 tr. zák.); ten je d!lny vedO-illlm ~mmkov.ym~ ze uverejnuJ.e S'I~l,g. 
alelbo podani,e bez tuho, ze hy bolo .dane svoleme ura-du k uverejnelllU~ 
alerbo že bv tu bol'3J olwl'nost' umožňuj.úca beztrestné jeho llverej.nenie 
(na pr. veřejné pil"ečítalni~ s_pisu na 'hlavnom, poiedn~yaU'í) č ,í s. v 6046. 
pre sulh}ektívnu skutkovu podstatuypbdo~:meho prec1l;-u po~la. cl. vn 
zákona] ,zo dňa 1'7. decembra 1862, Cl-S. 8 'r. z. z r. 1-863, stacl puha ne
,dbalost' čís. '6Q4ť6. 

Uveřeinění rozsudku: navrhl,:B ~O'ukrom~ žalob,ce uyeřeině~í rO~l8~?ku, podle ~,§ }2 
zákona o ochrane dl s dolo-zkou, ze .ptI hlaVlllm prehcem oznaC1 CCU
sopiisy, v niclh'ž se má rozsudek .uveř.ejniti, a neučinil-li tak, j.e posta
povati tak j.ako kdyby návrh ten vůbec učiněn nebyl; bez návrhu ta
kového ne:ní, přípustný výrok podle uvedené stati zákona čís. 5992. 
bezplatné uve,řejnění rorzsudku v časopis.e, který uveřejnil urážlivý 
článek, Il'rze na návrh žarlobcúv uloiŽiti jen odpovědnémui redaktow a \'y
dav.ate:J.i tohoto- časopIsu, ni,koH jiné osobe, i když byllia odsouzena 
č ,t s~ ,6056. 
o'bža10vané.mu nelze uložiti, aby rozsudek bezpIatně uveřejnil v jiném 
periodickém tiskop-i-se (§ 12" odst;. 1 zá.k. čí? 108(1933\ v?b .. z. a ,n.), 
n\ýbrž můiŽe býti jen soukrom~'~~ zalobp na Je'h~ nav1íhpnznya!10 pravo, 
aby v něm .d,a! rozsudek uverejnJt na utraty ob:zalovaneho Cl s. 6055. 

účastens11vp: podl'a § 69, čis. 1 tr. z.: ak sv·eduk, ~toréhC? obž.alo:-y~an~' navád}at 
ku krilvému svedectvu, pred súdom skutocn.e knve svedcll, nebol vsa~ 
pr.e neja'kú z-átkonnlÚ pričinu ,s.pdsahaný a v ~?slledku ta~o bo~ uznan'y 
vinným nie krivým sv,ededvom, ale len. preGnom nadrzovall1a padla 
§ 3\74 tl'. zák., }e činnost' ohial'O'vané"ho ako návnd1cu., a'l' keď jeho úmy
sel smerov.a;l tiež k činu podl'a § .sg, čís. 1, § 3114 tf. zák., v ideáťnom 
súbehu so úo6no:TI1 podl'a § 2:212 tr. zák.; preto treba j.eho čin v smysA'e 
§ 95 tr. zák. kvalifikovať za zločin podl'a § 22i21 tr. zák. čís. 59:14. 

podl'a § 69 čís. 2 zák.: pachatel'o-m trestného činu podl'a § 3,86 tr. zák. 
móže b~yt' Ien sám dlžní,k; osoha, ktorá sa ske vedome zúčastní preve.
denia -čiDlU smemjÚc.eiho k p-oškodenIu verite-l'a dlžnÍkovho, sama VŠaK 
nie je dllžniko.m, jelen. pomocníkom v ,s:uysle § 69, Čí~. ~ tr .. zák., 
jestliž.e svojnu čin.nost'ou úmyseIne podporuje alebo us,nadnu]e spacha
nie č~nu -dlžníkovho čí 8-. 57'85. 

účinná litost viz rIt o s t ú čin n á. 
úmysel vopred uvážený: § 278 tr. zák predpokladá ske, aby medzi r~,zhodnutÍlm 

ptťahatel'ovým usmrtit' človeka, a vykonanÉm činu uplynula neJaká doba. 
v ktorej by -p~ohatel' v kl'Uid'e rozváHl svoj či'n a jeho ná~tedky, nie j~ však 
treba 'u:phynutie dd,by určité'ho, presne vymed:z.en~110 tr,,~a!1Ia~ :ave;r ? umysle 
predpokladanom v tomto ustanovení zákona mozno uctTIlt' hez z my'c-h okol-
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nobstí pTÍpadu, najm~ z v ~ripravy smerujúcej ku spáchaniu činu a ZD zp6-
50 II Jeho prevedema Cl s. 5984. . 

Úmysl: dOlu\.p?~le ~ 1 tr. zák. ,předpokládá, že tu nen] skutečností vy!učuj,fckh 
~ ~~ a ; e ledn~k sc~~,op~ost poznati bezprávnost zamýšleného skutku 
~e s\o"bo~u. vule;vza-dna z obou těchto sfér -duševního života aChate: 
I,O~~ tbeslllll ?,yh po!usen~, alby, bylO' he čin p'ř~čítati pachateli k Jrně' zl~' 
um> ~ . y :by ,:yloucen, tyk~aa-l;~ b~ se vada vytcená v § 2 tr. zárk. [a)~c ] . 
~yt. i le~ Jed.~e Zv ?bou sub]ekttv111ch složek činu, rozpoznávací a rOZ:ha.j .
\aCl (urcDva<cl) Cl s. 5876. o 

úmys~ zbr~n~ o~a~,eného pachatele, použíti jí, wby ohrozil to-ho, n.ebo spá
cha! skutecne naslh na tom, kdo by ho při krádeži při,gtihl' nebo ho praná 
sledoval, a aby, tak !?:d~trašení111; nebo skutečným násŮllím zabránil přistiženi 
~~bo dop~:d.n~tl na. l!-t~kU, nenl 'yyloučen so:~ča~ným úmyslem pachatelo
vyml POl}ZIÍl .--:.brane I Jako prosÍlredku ke spa'chaní krádeže přisvoJ'enfm s' 
zastrdene zV1cr.e -č í s. 5968. I 

při zjišťování ~kuteč.n0sti, zda ,si ,by.l pachatel vědom okolností, ro,z;ho'dný.C'~ 
Pf? usudek, o )'eho u.m~:SI]u" ~eJmen~, zd,: si uvědomil dnsah svého jednánj,
JťSi,t, 1f veliballm~h d~h;k~u mlh ;po ;P~l'p,ade na zřeteli zvJáštnf jejich povahu, 
tk\ ICl vY tom.' ze pn m.~h ,~v~zell1 1 provedení činU' může spadati v jeden 
ok.arryZ\lk, a ]e P.r0t~ . p'tfj1~l!Iz.etJ k oknlnostem, za nichž, ku projevu došIlO 
zeJll111e~a mohlY..Jh mlti vhv na vjemovou a úsudkovou schopnost pachate' 
lovu c í s. 5981. -

Pc:te:n ne~řáteliswél~o úmY'sl~ podle ,§ 140 tr. zák pfedpokládá úmysl smě
rUJlcI 'pr~Í1 neporusenostr tda. Nen! naplněn úmyslem směřujídm k tomu 
aby se y.~,!'1~, ryapad.eného brala jiným směrem l než on sám chtěl! tedy úrmys2 
lem SmerU]IClm proti svobodě jeho Vlůle čís. 6040. ' 

nepřimý: př~~ítaj'Í""~. se, p'~'chateli 1 v)fsledky neobmo/,šJ.ené, jako v případech, 
kd~ stacI, nepnmy umysl (§§ 140, 152 tL zák,), sluší je přiČítati též 
SpolUlvl.nlU~U; 'SIPo~uvlnník }e zbaven odpovědnosti šel~li pachatel' dále 
(:8JSadll ra:~u hoh), než v~po,luvinník Z8Jmýš\iell (aby 'udeHl1 ,rukou)' j,e 
~s~k ,,?ez vyznamu, VybOC11-Ll péUchateI z mezí příkaZlu návodlcova 'len 
ka' ~~y:m ZP!ů,sobe.~, že se jeho jednání v podstatě ue:Iiší od jednán~ 
n~,m~ ,zavda:t navodc.e podnět (poH'ček - pohlavek) čís. 58149. 

n~l)f~~,y umy-sl pndle druhé věty, § 1, tr. z\ák. předpokládá vedle záldadr
~}~O ~ď~l~sn~ho .bezprňvnéh? jednáni a těžš~ho výsIedku. z něho nastalV
slho ]es~ p:avldeInou, typl'okou souvislost mezi jednáním a vý,sledkem 
te~y t'y:pucky vztah ad.ekyátní čf s'. 5967. J 

vyzald:Uile se t~picka so~v.is.J'ost ve s-myslu nbjektivním' není tedy třeba 
. ruby Sl pach~tel mohl' ~'ytI, vědo;m těžSiiho v·ýsledku, neho aby si hOo do~ 
konce byli vedo~ni nepn:memu umyslu podle drUlhé věty § '1 tr. zák:. ne
lZ,e te~~ rozumetl tak, jako by se skládal z prvku dolosního a 'kullpos
-llIho c 1 s. 5967. 

Úpadek podvodný: mě]:'o-H b~ti prihlášenirm, s~l.lJ~ečnjch pohledávek hlbkych osob 
~§ 511 vyr. !) na lf!1eno osoby Cl,z1 dosazeno pro ni možnosti hlasovati 

pTa vyrovna'll1, kter:e hy tyto OSOby neměly, může jíti jen o p:řeč~n po
dile § 4S6 b) tr, zák" nikoHv. o zločin podle § 205 a) tL zák. čís, 591'9, 

z ned~o~ti: z~k0I1:eI? čís. v~/}.g2iLlJ Sb. z. a n. o příroči k ochraně peněž-
9}ch ushl!V~ ~ leJ:ch, vc:ntelu nebylo nk změněno na předpisech § 486 
c~~, 2 tr, zva;k; ze]mena nebyllQ jim nařízeno, že peněžní ústav nesmě·í 
PI",:l !13:stavslm ~~av~ p-Iatební ~eschopnosti oh-hási-ti konkurs nefio vyroJ~ 
~~m, lak to nanzuJe § 4186, Č1S. Z tr. záJk nýbrž pouze žádati o příročí 
C I s, 5009, 
II výdělkových a hospodářských společenstev vztahuje se odpÚ'věd
~~.st, pod2e § .486 c) M. zák i na členy dozorčí rady čís, 6079. 
J!Z hm" ze nek.do ve~me, na sehe funkci člena do,z;O'rčí rady alČ vi že 
]1 nebyde ,moc~ ,zastavatI p,roto, že svýmJ znalostmř na ni 'nestač( je 
naplnen zakonny znak nedbalosH podl'e § 486, čís. 1 a 2' tr. zák., do-
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j:de-li důsledkem toho k následkum v tomto zákonnélm ustanovení před
pokládaným čís. 6079. 

Úpadok: obžaloba pre z'ločin podvodného úpadku pa.d.l'a § 414 tr. zák obsahuje 
v sebe i obŽ-allobu pre prečin zavineného úpadku pod.\'a § 4116 tr. zák. 
či&. 6084. 

Úplatkárstvo: ide o zločin úplatkárstva p,odl'a §' 4167 tr. zák.~ vydal-Iii starosta obce 
za .peňažitú odlmenu a hez priV'olenial prísLušnej vrchnosti tretej osohe za
bavené pr,edmety, ktoré mu boly četnktvom ako starostovi a, členovi obec
ného predstavenstva ,od,ovzdan-é do úschovy čís. 5888. 

-úplatkářství: zákon ze dne 3. 6erven:ee 1924; čis. 178 Sb. z. a n.: př,ed:pisy zákona 
o úplatkářství- platí p,odpůrně v pomě'fU k předpi,suiffi §§ 104, 105 tr. zák. 
či s. 5700. 
poměr skutkových .podstat podle §§ 2, 4 zákona ke skutkové podstatě zlo
činu podle § 105 tr. zák, čís" 5798. 
není poskytnUlHm pouhé úlevy podLe § Zl zákona, n.ýbrž porušbván~m úřed
nich povinností .podle § 105 tr. zák., jde-1~ o stra'TIrckou blahovůli ú:ř.ednika 
vů.či úplatci, jdoucí na úkor pečlivosti prací prováděných na -drážním ob
jektu, jak byla zajištěna předpisem a podmínkami zadávacího listu čís. 5798, 
poskytování dél!rú IP o s'kon.čeném úředním jednání, při němž měl dotčený 
úřednrk podle úmyslu strany projeviti stranicko'st, tedy ani poskytování darů 
jako odměny za to, že stranický úkon byl proveden, nespadá pod skutkovou 
podstatu zločin,U! podl,e § 105 tr. zá:k., alte pod sklutkovou podstatu pře6nu 
podle § 2 zák, Č, 2W(190<lJ Sb, z, a n, čís, 5942, 
i odovzdanie dar-u osohe, pifŮ'stredníctvom ktorej\ mal sa dar dOostať verej
nému či1nitel'ovi, je s hradiska sJmtkovej podstaty prečinu podl'a § 2, odst. 1 
záJkona čís. í178/.1192J4 Sb, z. a n. UtŽ .ctokOonaln.ým tr:est,ným činom čís. 5978. 
daf-l·i s,i V'eřej.ný činitel' poskytovati prospéch (§ 3, zák.) podle výslovně nebo 
m~čky U'z,avlřené dlQ!ho.dy mezi ním a osolbami tento prosp.ěch poskytujícími, 
je jelho činnost po~mzovati za jednotný celek; v takovém případě rozhod~ie 
v otárz1ce, z,da jde o prospěch nepatrný, č}i o prospěch tento stupeň převy
šU'ji:ci, souhrn poskyt·nutých úplatků čís. 5940. 
nejde o nepatrný prospedl! (§ 31, odst. 2 zák), pri'ial--'l'i vinník čiastky od· 
160 Kč vyše, trebárs boly sobrané tak, že jednotlivd na ne platili: ten po 
10 až 46 Kč čL s, 5%56, 
:pro otázku zda je kdo orgánem, pokud se tý'če zamlěstnan-cem obce 'a tím 
veř.ejlným Činitelem po ro:wmlu- § 6 zákona, nemá vzetí do slihu význam 
konstj,tutivní čí. s. 6014 . 

Úradník verejný: § 461 a nas1. tr. z. slov.: profesor pŮ'verený správou študent
ského internátu, zriaden,é'ho a spravovaill'ého štátom, vykonávaj!Úcim 
tak verej'nú sociáln\] pečlivosť, }e verej.nýllI1 úrad'n[k,om v smysLe § 461 
tr. zák. Č f s. 5008. 
pOoruší-li v.erej,ný úradinik svoju únudnú ,povinnosť preto, aby s. e b. e 
opatrH :bezprávny majetkový p1'Q.spech, vediac, že tento prospech Je 
nevyhmutne spoJený 50 škodou alebo inou ujmou dru'hej osoby, ma 
v ta:komrto príipade a'i\ zV1~M.tml" v § 4!'N tr. zák. predpokladaný umysel 
sposOlbH' mto lškndu aUebo ujmu č f s. 5&56. 
keďže škoda je nMežitosťoUl sokutkovej podstaty prehnu podl'a § 417'1 
tr. zák., jej z~stenie má sa' stalť nehfadiac na to, či ju strana uplatňo
vala č i 5, 5\800. 
prečin podľal § 4i7l1i t·r. 1Ják.. spáohaný verej1l'ý1ffi úradinikom požadova
ním a iprijíman&n vyššfch 'komisionálnych útrat, než na a~é mal nárok 
č i s. 58!56. 
vÝ'Pnmo'cný notársky úradník, na ktorého oprá:vnený manipulant do
dobytčích p'asov (ohecruý notár) pt'atnÝJI1l spósobom pr,eniesol právo 
vysbviť dohytč-ie pasy a pr:evodné klauz,ul,y, je vere}ným ú.rad'nÍlkom 
v snnysle § 461 tr. zák; d'obytči:e pasy na zák1a,de tohoto poverenia 

. ním vystavené stl verejnými lis6nami čís. 5917. 
Trestn! rozhodnntí XIX. 45 
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:ude]'uj~-~i obecný notár v úrade tomu '. , 
mformaCJe z obecnej pozemkov'e.', ma' kto sa tym ~lelom naií. obrátil, 
ale ako verej·ný úradnfk v smy.s1eJ§ 4J?t ne~yst~p;uJe ako súkrI"omník, 

Úředník ~" • 'v ,v , r. zak. c 1 S. 5925. 
vereJny. shromazd:elll volIčů, podle § 4 zák v, , 

leh~ vykonu shromažd'ovací 'policie ona C1S. 136/1&57 ř. z, nepod
louceno z Dne působnostI bezpečnost~~~le § ,l~ ~lt~ zaky'~ ale není vy
osob a majetku a k ochraně eV 'b orgyanu, lez smye,rule k ochraně 
~~lfolmovapé civilní stráže b~z r~lč~eost~zpecnostI a pora~~; čLen ne
ucelem, pozívá ochrany pOdle § ~8 tf 1\ vY:?I,any na schuzl za tlmto 
vlastnIcký pomě,[ bbce k domu II '·d~a'. Cl s 5806. 
zák. ,pro orgán městské Halide uenl !uv<?"::I~m ochm~?, podle § 68, tr. 
raJdntho v domě tom výstup me'· r?.vnav~Jlc.l podle pr~kazu městského 
Ea~0Y'Ý ani s hle.di&ka výkonu z~~:f:;nlllkr '. oC'hrany.te .nepož~'vá orgán 
reJne bezpečnosti v mí1stě kde d ,vl poh~le, b~lo-l'l ohs.taravání ve
~tátní ?ez~,ečnostní stráž či s. 5837s o k Jeho zakroku, přeneseno na 
c~e~oV1e V'lad1y nepatfi pro orbor zákona o h v. v . , 
mk!llm; pokud se ty' če k org-\:"' ' oe r:ane ch k vereJnym úřed-
O h v , . ",num po rozumu § 14 od t 5 ' 

oe. .fa-ne cti a: JSou proto odikázán' h ,,s, zakona 
čís. 5956. 1 na oe ranu cti žalobou soukromou 

ÚtiSk: zákOn :re dne 12. srpna 1922 čís 309 Sb z . , 
ne~'l ,~~naJ sméřovaLa-li vy1h;ůžk; pachat~-l . a: ~: skutk0v.a p,?dst~ta útisku 
~luseJ,l'Clho, neb i jen p.ráva domnělého ,~ya. vynuceni prava Jemu p'ří-

, 1 mylně domnívati, že takové '~.ráV'o, / l!l,? -ll se pachatel' důvodně, třeba.s 
utraty: rozh d f " ,ma Cl s. 6074. 

čís. ~~Il;~ le o utratach s hladi'ska posle-dného oďstavca § 442 tr. p. 

~l'a~tnJ.ku a vydavateli periodického r,sk' v v 

},1;Yv článek, nelze uložiti, ručení za 'ÓtT~ty °fr'~~~":h n~;mz ~b~:1 uy,eř~Jněn uráž:
tdÚ'~enav oSOb;ě, která není ani V'llastníkem an.l1l o nz'~m" JlchiZ ~ahrad'a byla 
ono'~ov ca_SOplSlJ. čí. s. 6056. - ,I vy-davatelem, allI redalktorem 
taktlez proh dodatočnému usneseniu h 'h ' 
dop1ňuj'úcemu výrok rozsudku o ~rc Uf, ? su.~u aJ,co súdu odvolacieho, 
~~ačovania (§ 479, odst. 3 tr ~ovl!lnŮ's I h.ra~lť na:ld~d.y trestného po-

'v ' Cl s. 5822,. . p." Je opravny prostnedok neprípustný 

U1Jera; naplněni skutkové podstat v v· r 
J50u-li spl1něny ostatnÍ ,olmfnr

: clOu ~~hvy P,OtU: § 1 z.ák. čl. XXV: 188G, 
v tomto zákonném usta!ovenr tYl. st'bC1 ktera:kolt z eventua.J.it u'V-edených 
min-e-k, ktel1é bud' poskytU'J·i" p':aCh' aJt"el~ .y 'bse PI?s:~ytnutí úvěru, sta. 10, za pod-
v' hod t' "', l.ne: o fetl osobě 'přílišn' . k Y' 'y a 1m mohou dlužníka nebo ,v·t I' ~" -. e rnaJet· ové 
resp. ji zvýšíti, anebo za podml'nek r~cl.e e ~'vflhn?Uh do maJe1kov,é zkázy 

·a I' v, ,. . ,ze Je nap-adny nepom'- . v,, : ~',n.e~lm, vzaJemným čís. 6062:. er mezI plnemm 
vId tlez l' ~ ch v a. 

Vazba· do tre t "t't I " . s II s a ne 10 vazeni'a keba .,pod.l'a § 4 
z; a vn; započítat' vždy celú vazhu n~hl'adja~ ~adSt. 2 zák. ds 128/19311 Sb 
Ole CI 5, 5826. ' to, či bola: zavmená aleb~ 
ak roz'hodujú súdy vvšškh ,stotíc o za oč't .' ,.. , 
OdsiUdlzuj'úceho ,rozsudku súdu 'prveJ· ~to{ am v~zl'by vyt'!pene-J po vynesení 
0_ tom, v a,k o m t r v a 11 í m' , b .t', .• 1

b
,ce, pns ucha lm ro-zhodn,út' Hež 

al ~ "I' , -' ,a' I Y vaz: ,a z.ap-oč'Haná· p' t t k' , 
BuO za ara musľ byť v:azba započÍ'téVná d t ' ' ' fl - res e aZOi'Ce 

zre~7I'om na ťažkost' ulo,ženého trestu č j:!~ ~6tu J.en pomernou čast'ou, so 
podla § 914 tr..-zák. treba, vazbu v tr .'. ,10. 
~to.Jice, pokial' ju obžalovan 'r nezaJ.n penu p v~,e ~I vynesením roz'sudku p'rvej 
no trestu peúažitého cel ú} č í 60~~ zapocltat do trestu na slobode a!eho 
v smysle § 5105 _odst 2_ tr s. . 
nic e a ž a I á'x a -1~'n zat ',~n~ °a ~;e vr n ,.e tre~ba ~,élIpačítat' do' trestu k á z
lovaný po ·vynesení odsud~ujúceho ~~:!~~:~cl~úJaz'bu. ~t,orú. vytppel obža-

Vel'lJ"ollni :delikty: čís. 598'1. u prve] stoll ce Cl s. 6020. 

VeřeJné POboršen,' VI ',z' h P o o r š e 11 í v e ř e' j 11 é. 

Veřejný činitel viz činitel veřejn.ý. 

Veřejný zájem viz z á j e m v e ř e j n ý. 
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Věc svěřená: vě,c, sverená poručníku pro toto jeho postavení, je mu svěřena 
»z p.'ří.činy zvlálŠtního phkazll' vrchnostenského« ve smyslu § 181 tr. zák. 
čDs.5971. 

Vhení státní:· pri p r e č i 11 och v smysle zákona čís. 123/1001 Sb. z. a n. štátne 
vazenie nie je zákonným trestom (§ 1, ndst. '1, čís, 2, § '9, odst. 2 cit. zá-
kona) či s. 57'94. . 
do trestu štá,tneho' vazenia treba podra § 4, odst. 2 zák. čis. 123/HOI Sb. 
z. aJ u. započítať vždy celú vazbu, nehľadiac na to, či bola zavinená alebo 
nie č Í' s. 58Q5'. 

VOlby: zákonný článok XV:18'99 (o súdnictve vo veciach volieb členov Národ-ného 
shr.omaJždenia) plati aj pri teraz p.Jatnom usporiadaní volieb .podl'a kandi
dátnyoh HstílH vdebných strán a skupÍn čís, 517914. 
»vykonávanie vlivU' na výSil'edok vollby«: j,e Už v pod.D o r o van í nie,kto
rej strany čís. 5794. 

Vražda: alberratio iJCtus pfi zločinu vraždy č Is. 00617. 
vyst.řem-li paClhate~ někol,jkráte proti ns.ohě A chtěje ji' usmrtiti, zasáhl-li 
však svoU' sUdb.ou, "jež časově i místně byla prováděním téhož zločinného 
rozhodnutí, i osob:u B, která z toho zemřela, kdežto osoba A -tyla jen těžce 
:r,an.ěna, lze mli! přičítati ien jeden zločin, a to zločin vraždy dokonané 
c 1:5. 6ú67 .. 
ú,my'sel vopred uvážený (§ 278 fr. zák) predpokbdá síce, ahy me-dzi roz
hodnutím paJchatel'ovým, ulSlmrtiť čľoveka, a vykonaním činu uplynula ne
jaká doba, v ktorej by pachatel' v kl'ude rozváž11 svoj čin a jeho nás,tedky, 
nje Je však treba uplynUltie doby urči'tého, presne vymed'zeného trvania; 
záver o' úmysle predpokl,a,danom V' tomto ustanovení zákona možno učinit' 
tiež z in,ých oli:'olnostf prípadu, .najma z pdp,r.avy smerujúcej. ku sp'áchaniu 
činili a zo spó-s.obul'je'ho preve-ďenia č is. 5984, 

Vrclm.ost ve smyslu § 68 tr. z.: hajní lesní: sprá:vy, zakročující proti osobám, 1:0-
vídm ondatry !Střelnou zbrani nebo jiným- zpŮ'sohem love,ckým, požívají 
ochrany podle §§ 68 a 81 tr. zák, zj.iŠťují-H, zda tyto osoby maj{ svolení 
držHe\ie honitby ik lovu ond'ater (§ 58, odst. 3 slezského honebního zákona 
čís. 4,2l19oo z. z,), a ohtěji,-li osobám nemaj.icím takového svolení odníti 
sf tě a zjisfi:ti jejkh totožnost (§ 3 zákona čís. 8~/1'87'2 ř, z.) čís. 5823" 
viz ,iéž úřednfk veřejný. 

Vydani,.e nepravéhO vysve-dčenia: ku skutkovej podstate prečinu po,dI'a. § 411 tr. 
zák. sa nevyžaduje, a.by z vysve<;1čenh nepravého obsahu vznik,ln niek-omu 
právna ujma' čís, 60816. 

Vydieračswo: vyhrážal-li vin-ník orgánu vrchnosti vraž-dou preto, alby ho prinúti'l 
k rozhodnuti-u, _ ktorým by vinník dosi-a:hol majetkového pros-pechu (pod
pory \/" nezamestna-nosti), treha jehŮ' 6011 kvaliHkovať v smysl!e § 95 tr. zák. 
za zločin vyďieračstva podl'a §§ 360, 363, čís. 1 tr. zák čís. 5930, 

-'--'- vyhrážanie trestným aIebo discipHnárnym oznámením je síce »hrozbou« 
v smysle § 360 tr. zák., nie je všaik pre zamestnanca, ktor~r hy moholi stratit' 
zamestnanie len po odslÚdení súdnom aleho d-i::sdpHnárnom, ,ktoré nezávisí 
od V'yhrážajúceho vi-nnika, hrozbou »závažnou majetkovou škodou« p,odľa 
§ 3'53, čís, I tr, zák. čís. 6059, 

Vyhrážka: vnikol-li vinní-k neoprávnene násilím do bytu! poškodene.j osoby, vy
hrážajúc jej pri tom zabitím, nel'ze rúto vy'h:rážku kvalifikovat' samostatne 
za pre~.til'Pok podľa § 4:1 tr. zák. pres1.; j,e ahsoflbovaná už skutkovou pod
statou zločinu podl'a § 3:30 tr. zák. čís. 57'912'. 
slovná vyhrážka zl'ým nak'l'adaníiffi, spojená s dórazným posunkom (na
pria,hnuHm ruky), je -nebezpečnou vyhrM'kou v smy,S'le § 4, -odst. 2 zák. 
čl, XL: 191~ čís, 5914, 
skutkoV'ú po.dstatu zločinu podl'a § 2, odst. 2 zák. čl. XL:1914 napl-ňwj,e 
vyhráž:ka len vtedv. ak bola vinní:kom použi,tá del'om prelcážanb úra.d,u 
a\ebo jeho členovi ~10' v~rkone ich povolania (a,febo cieľom nútenia kh k ne-

4a" 
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t~,ému 'o'l?~treniu); ne,spadá však pod Slkuikovú podstatu tohoto. trestné-ho 
~lnu vY'.hrazk~ - !rehars b~ bo.l31 va vzťahu k úradnému výkonu povolania 
ur~du alebAo Je:h~ clena - jesthze nes~ed~je tlJved,ený účel; podl'a okolností 
l?r:~padu moze 1St o prestupok nebezp'ecne] hrozby podJ'a: § 411 tf. zák. prest. 
-c I s. 6033. 

Vykonavatel viz e' x e k ll: tar. 
Vypověděn! z~ země: vY'~Dvédlění. ze země podle § 19 f) tr. zák. není pouhým 

zostremmr trestu Cl S. 5-886. 
- Je pr~to p,řLpu:stno:st o;drvolání z vý-roku o vypovědění ze země posuzovati 

nezavlsIe na podmlnkach § 28:3, odst. 1 tr. ,ř. čís. 5&86. 
VyšetřOv~n~ přípravné: n,ezaohování ~hůty vytč'ené v § 112, odst. 2' tr. ř. se po

klada za ustoupem od obžaloby č ts. 6OlG. 
Vyzvědačství hoStl?~ářské: hospodářské vyzvědačství podle zákona čís. 11/1935 

Sb, z. a n. Cl s. 51883. 
zalřízenf příznačná pro jablo.necký průmysl jsou hospodářským tajerrustvim 
po~Ue J J. tohoto zákona; mohou býti proto předmětem hospodářské'ha. vy~ 
zyee~c~tyl podle' § 2 cit. zák. i speciální nástroje pro výrobu j,aJbloneckého 
Z'DOZl ,c I S. 5883. 
pJře-d~'něle~ ~)i~h~an'y vpod~'e § 2 nejsou skutečnosti, jež nelze zachovati v taj
n?~h ViUČt :mm~, ,J~zto Jso'~.!a~ již z!1ámy;. nepos~ačujet' ,pouhý objektivni 
z:'1J e!f1 n~ za'7hovani v hospoda.rsk1eho tajems.tvI, nýhrz vyžaduje se též objck
h'vm Z-PUSOhl,lo'st onech skutečnosti. k vyzrazeni čís 5800 
zločin ,hosp:odář~:kého vyzvrědačstvi podle § 2 záko~a' je 'trestným činem 
do~osn.lm~ umy,si pachate1ifiv musí pojmouti veškeré skutečnosti zakládajkí 
obJ~khvnI .znaky tohoto zločinu; musí si proto pachatel uv,ědomiti i vešk€ré 
;~:.y pOlmU' hospodářského tajemství; postačuje dolus eventuatis čís. 

posudek ministerstva .ohchodu, Ipodaný podle § 11, odst. 3 zá-kona čís 1-1/ 
19CJ5 Sb. z. a n., nem pro soud zá'vazný ný'b.fŽ podl,éhá jeho přezkou:mání 
podle § 2158, odst. 21 Ir. Ť. čís 5800 '. 

Výhrada stíháni:' vthr~da stÍ'há~.í j~ ~~oÚn;;t prvním odstavcem § 18 cikona 
o oohrrane ch .pw~esm strane'; neTIl proto povinno,str nafézacího soudu 
ruby se v tom smeru dotazovaF stran čís. 58169 ' 
výstavné .výhra~y ,st~hání rpodJ'e § 17, ndst. 31 zá'l~ona 6s. 108jl93!J Sb. 
~: ,a ,n.. Je. ,po:trehl. Jen k do date č n ém II z a háj'e n ~ trestního 
nzent p,m!r ostatmm účastn'Íkum tresTného činu; byla-lil však SI o- II -
krorma zalioba podána proti nim již před smírrem nebo před kO!1-
c~m p~ůvo~n1h? řízen~, ~ey.yžaduje ~e tak?vé výhrady Č' F -8. 59QíT. 
vyhrad,Y .shhama p~e my CIn t:-estny podla záJkona o ochrane cti, než 
o ktory. ide v u~avloeranom smlere aleiba- va- vyhlásit' sa majúcom rO'z
sudku, Je tre9'a .1 vtedy, keď 'pre tento iný čin U'ž bo-ta v dobe smieru 
:3h~~ zakoncema d'okazovacl'eho pokračovani'a .podaná žaloba: čís. 

p1ř,edp}s § 18:.o?st. 1 z~Q.na o ochraně cti o nutnosti vý'hrady práva 
~~lhatl />p,fO llfly takovy trestný čiifl« nerozlišuje, zda jde o přestupek 
~1 o preclll podle uvedeného zákona čís. 6078. 
le~to se výhrada ill'11lsf státi výslovně, jde 'eventu.Mníl Její neurčitost nebo 
n~Jasnost na vrub strany ji či'nijd čís. 6078. 

vlastn~ct~: pro zpronevěru. prodejem věci, koupené kdysi s výhrado-u: vlast
mctvl pw pro datele, Je neroz.hodné, že se da\'ší kupec (z certifikátu 
rpr9daného a'u10mobi1~) v dO'zvvěd~f; o tom" kdo" Je pravým v-lasi>nfkelffi, 
?' ze :proto nebyl c~mnen pred-p~s-em § 367 obc. Z., a nerozhodná jest 
1 otázka, zda kOUP'l n'a<byf vlastnictví čHi nk čís. 5963,. 

Výchova ~chratttlá: je poru:šením zá~ona v ust;anc:venÍv§ 12, odst. 2 zákona' čís. 48/ 
1931 Sh. z. a n., ustanovIl-h soud mládeze predem dobu trvání ochranné 
V'Ý'chovy odsouzen6ho mladistvého č f s. 592'3. 
9. době trvání ochranné V'ý'chovy 'rozhoduje po-dle § 63, odst. 5 zákona 
CIS. 48{1931 .Sb. z. a. n. ?ozorčí rada, jde-li o ochrannou výchovU! ústavní, 
a porucensky 80ud, Jde-ll o ochra,nnou vý'chovu rod-linnou čís. 5923. 
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Výkon Služby: členové sborů uniformované stráže bezpečnosti jsou op.rávněni vy
konávati službu jen v policejním obvodu pnlicejní!ho ářadu (policeJního ře
ditelstvi), k němuž jsou slutžebně přiděleni čís. 5>857. 
k, »výkonu služby« lesního strážné'ho personálu, chráněnému podle § 81 
tr. zák., náleží i dohled k odvážení lesnich plodů z lesa, lesní správou pro
dan ých č i s. 5862. 

Zabavenle: zabavenie p.redmetov ,podl'a § 61 tr. zák. nel'ze vysloviť pri odsúdenl 
vinníka pre trestný čin, spác'haný z nedbalosti čís. 5920. 

zabitie človeka z nedbalosti: nedbale v smysle § 219 tr. zák .. si počína'! riadič auto
mobHu, ktory - iďiÚc s ním ryehlosťou 70 až 80 km za ho'dinu, aLebo 
ešte vačšou _ keď mu shasl'y svetrá reflektorov, na; rovnej ceste za
brzdU tak prudko, ž'e nasta;V srny-k, aUito sa prevrátHo a spolucestujúci 
bo.} zabttý č íi s. 5965. 
trestneprávna zodpovednost' majitel'a kameno'Lomu za smrť rO'botníkov 
(§ 290 tr. zák), nastav'Ši'li z tej ,pričiny, že dal v ,kamenolomu zaháii'ť 
.prá1ce bez toho, že 'by učini,l' bezpečnostné a zdravotné opatrenia podl'a 
ustanovení zákona čís. 259/1924 Sb. z. a n. a nar. čís. 116/1925 Sb. 
zo. a n, čís. 6083. 

ÚIDyselné: pojem »sH!néhu rozčullenia« v smysle § 2811 tr. zák. čís. 6027. 
Zabití: pojem nepřátellského úmyslu podle § 140 tr. zák. předpokládá úmysl 

směřující proti nepor:ušeuosti těLa; není naplněn úrrnysi'em směřujk~m k tomu, 
aby se vůIe napadeného b.rala jiným směrem, než on sám chtěl, tedy 
úmylsJem, směřulkím proti svobodě jeho vúle č ~s. 6040. 

Zamítátú osob sQUdnicb: nejvyššímu soudu je se omeziti na rozhodnutí o odmit
nuti ce.l!ého sboro,vélho soudu druhé sto,u,ce, i když stěžovatel zMoveň s ním 
odmlitá i jiné soudy nižší kategorie č i s. 6054. 

_ o zamírt:nu1í ,celé)ho okresni:ho soudu roz,hod'uje vrchní soud či s. 6Q5!4. 

Zanedbá:ni ppvlrmé PPrort1()S!i viz I i sk. 
Započítaníe vazby: ak ro~hodujú súdy vyšších stoLí'c o započítaní vazby vytr,penei 

po vynesení odsudéZujúceho rozsudku súdu prveoj stolice, prislucha im roz
hodnút' tiež o tom, vak o m t r van· í má byť vazba z.ap-očítaná; pri 
treste káznke a-Tebo žatára ffiluS>l byť vazba započhtaná do trestu len po
meruou čast'ou, so zretel'om na t'ažkosť uloženého trestu čís. 6010. 
podl'a § 914 t.r. zá,k. treba vazbu vytrpe'llú pIe d vynesením rozsudku prvej 
stoHce, pokiať ju obžalovaný' nezavinH, za,počírtať do trestu: na s'lobode alebo 
do trestu IpeňažHého cel ú č í s_o 0020. 
v smysle § 505, ods,t. 2: tr. p. po m e r ne treba započítat' do trestu 
k á z nic e a ž a! á r a 'len zatýmnu a vyšetrovadu vazbu, ktorú 'vytrpel 
obža~ovaný po vynes,eni odsudz,ujúceho rozsudku súdu prvej stolice čís. 
0020. 

ZaslepoV'ál1lÍ lstivé: je »\stivým zaslepovánÍIffi« pod'I-e § 201 b) tr. zák., utv,rzoval-li 
kdo O'sobu Zlbavenou svéprávnosti .pro slabomystnost v jej-ťm mylném ná
zoru, že jest oprávněna volně rozhodovati o svém majetku čís. 59()6. 

Zastavení trestního řízeni viz ř íl z e n í t r e s t n í. 
Zaviněni- instalatéra: zavinění instalatéra ,pod,Ve § 4Gl tr. zák., -postavil-Ji. vadný 

bleskosvod a nes.pl:nH-li tím svou smluvní povinnost, zřídHi -bleskosvod tak, 
aby bylo nebezpeČÍ hrozící z úderu blesku zmenšeno na míru co nejmenší 
č } s. 5'Sr]r]. 

Zájem veřejný: sdě'lování nebo li'váďěni skutečností děje se tehdy ve veřejném 
zájmu, je-Ii v zájmu veřejnosti, aby znala ony skutečnosti, kdyhy byly 
Dravdivé čís. 5965. 

_ \' zájmu veřejném musí býti nej,en, aby uráž1livá skutečnost byh uvedena 
neho sdělena, nýbrž i, aby zpusob, jak se to stalo, nevybočil z mezí veřej
néhO' zájmu č í,s. 5900. 

Zástavní listy obilní: skutkO'vá podstata piečinUi pod'Je § 38 zákona Čí'S. 107/1'933 
Sb. z. a n. čís. 5001}'. 
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úmy~lně jedn~ pOdle .,této stati zákona, kdo je si vědom, že man svou čin
n?sÍ1 uspok,oJen,í maJlteIe obilního zástavního li-stu z obilí v něin označe
n:,ho; nevY'z~duJe se.pachate~ů,:, ú!ll~sl věřiteIe .poškoditi nebo připraviti ho 
vUlbec o maznost dOJttI uSlpo,k0lelll c í s. 59311'. 

Zbraň: ,súčas?é p~eC'~o,:,ávani,e Ioveckej pušky, revo'i'veru a kambíny nelze kvali
hkovat za Clvojnasobny prestupo-k podl'a § -6 nar. min. preds. č. 5476/1914 
a prť:stupok pad'l'a § 34 tr. z. pre-sL, ale i-de len o jeden prestupok podra 
§ 6 CIt. nar. Č í~. 3790. 
bnl-li zladej opatrený při ktfá'deži nástroj,om (na ,pf., v3JJ':aškou) ktorý nie je 
zhra,ňou v~ technickom smysle, je ku kvalifikácii podl'a § 33i7' tf. zák.- treha 
dOkazať, ze vzaL onen predmet k se/be -ptI'eto, aby ho použH ako· zbrane 
tedy k útoku proti osobe iného č f s. 5844. ' 
k otázke právnosti aIebo bezprávnosti použitia Zibra-ne prísa:žný,mr lesným 
hájnikom pri výkone jeho povŮ'l'ania čís. 5865. 
~~ležitosti skutkovýlch podstat přestupků podl'e §§ 3Q! a 36 zbroj. patentu 
Cl s. 5867. 
7)b!~ň »nosí« jen ten! ~do ji má u sebe s vědomím, že je to zbraií, s.e kterou 
muze ~a chce podle Jej.íiho určení v případě potřeby nakládati,; nestačí proto 
o so;be k na,plnění skutkové podstaty ».nošení zbraně'«, .přenálšel ... 4i ohžal'O ... 
vany ukradenou zhraň z m~sta činu do svého bytu čís. 58167. 
za Z1~raň v smysle zák. čl. XL:1914 nel'ze poklad'ať len zbraň v uišom, 
techm~kom s·Iova smyslel. ale preca ,musí ísť o p<fedlmet, ktorý je vhodným 
prostnedkou:' k spósobemu uj!rny na tele a ku zvýšeniu útočnej &chopnosti 
pachatel'ovej, tedy o predmet, .'ktorým možno stupňovať intenzitu použitého 
násiIía a tým n_ebezpečnosf činui dosah zásahu takým predmetom nel'ze 
stotožňovať so stupňom účinnosti Cli nebezpečnosti útoku čís. 603Q. 
udrenie orgánu vf'chnosti nákupnou taškou čís. 603Q'. 
p'~opadnuti zbraně pod-l'e § 36 zbrojního patentu jako vedlej'ší trest můie 
?yt1 vyslov.eno j~n Ul zhraně, pro její:ž nošenÍ' byli p3Jchatel odsou:zen, a to 
Jen tehdy, patří-h pal,..l1ateli samému nebo o'sobě která se zaviněně' zúčast-
nila jej.ího neopúávněného no-šení čís. 6056,. ' 
~a propadlou může býti- prohlášena jen zhraa1 neoprávněně' nošená nikoli 
r zb,r!lň pouze držená (,pokurd neide o zbrai1 zakázanou ve smyslu §§ 2, 8, 3'2 
zbrojní-ho patentu, jejíž držení již samo o sobě je soud-ně trestné)' čes. 6056. 
k založeni,u zi'očinnejl kvalifikácie podl'a. § 6, odst. 2 zák. čI. XL:1914 nestačí 
S'~ma skuto,čnosť, že vinník ma} pri 6ne v ruke zlbraň (motyku), neboJ:o-li 
Zl'stené, že sa priamo pred činom - a tedy len zal účelom spálchania trest
n.ého činu - zbraňou op-atrii aleho - majúc jtl' len ná'hodou v mke - pri 
čine jej ZJÚmysenne použil! č {s. 605r'7. ' 

Zbrojní pafient: náležitosti skutkový'ch podstat přestupku podle §§ 32 a 36 zhroj. 
patentu! 'č í. s. 5B67. 
zhraň »nŮlsí'« jen ten, ·kdo ji ,má li sebe s vědomím, že je to zbraň, se kterou 
může a chce podloe jejího určení v případě' potřeby nakládati; nestačí proto 
o sobě k nap'lnění skutkové podstaty »nošenÍ' Zlbrauě«, přenášel-Ii obžalo
vaný uk,radenou zbraň z m'Ísta činu do. svého bytu čís, 5867'. 

Zisk majetkový: majetkový prospěch vinníkův může spočivali i v tom že mu 
ukradená (zpronevěřená, ulloupená atd.) vě'c Ihyla ďonesena dom~ů, ta-kže 
nemusel vyhledávati pmmen, kde by takovou věc - případně za stejnou 
cenu.......,.. mohl koupiti čís. 57'87. 
n~ní nál~ežitostí skutkové p.odstaty ulkryva:čstva, aby ukryvač skutečně do
sah.l maJetkového prospěchu; sta-či, že jednal v úmyslu dosáhnouti ho, byť 
se ! v predpokladech co do takového prospěchu mýM čís. 578rt. 

Zlehčení cti a vážn.p:sti stavu: j,de o kirn.ý 'přečin zlehčení cti a vážnosti stavu, 
udržoval-li kan.didát advokacie časté a tím nápadné styky s referentem 
od-voLad instance zemské-ho finančního ředitel;ství, a o' kárný přečin po
rušení povinností povolání a Z'lehčenÍ cti a vážnosti sltavu ujednal-li 
kandidát advokacie s advokátem, u něhož bY'] zapsán, neobv~;kle vysoké 
po'žitky za akvisiční činnost čís. 3\11 dis. 
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jde o kárný precITI porušeni cti a vážnosti stavu, opominul-li příslušník 
stavu advokátského jakožto právní zástupce_ opětovně zachovati vůó 
soudu Povinnou úctu a vážnost čís. 3i12 dis. 

. písemný rekurs', podaný .podle hodu 5 článkU' {IV uvozovacího zákona 
k civil1nimu řádu soudnímu musr hýti podepsán advokátem (§ 520 
c. ř. s.); v podpi-su takové'h~ 'rekursu advokátem nelze proto sp-atřov"ati 
kárný čin čís. 3116 dis. 
přečin zlehčenf cti a vážnosti stavu advokátského, kladl-li příslušntk 
stavU' toho odpor formáIně oprávněnému úkonu úřední osoby; na ma ... 
teriální správnosti úkonu při tom nesejde čís. 3117 di's. 
zlehčeni cti a vážnosti stavu, tumluviHi advokát odměnu zp'Ůsohem 
ponižuj-ícim a hrani,čícirn s neka'lou soutěží čís. 318 dis. 
zlehčení cti a vážnosti stav'u, u:možnit-<l1 advokát nedostatečným do
hledem na svou kancelář, aby vypravila dopis nepravdivého obsahL; 
a opatřený neprav)''Tll jeho podpisem čís. 3119 dis. 
porušení povinnosti povolání a zlehčeni cti a vážnosti stavu, zastu
povali-li advokát .při se,pisováni smllouvy obě strany, hájil-li však jako 
.p<fávnt zástupce a svědek zájmy jedné strany ve sporu vzniklém z této 
smJ;ouvy, ač byIa namítána jeji neplatnost čí' s. 320 dis. 
zlehčení cti a: vá'žnosti stavu, sepsalI-li advokát listinu o postupu 
p,ů:htIedávky k tomu dli

j 
aby pohl'edáv,ka ~emusila bý!i vymáJ?ána j:m~

nem v,ě,řitele a aby tento mohl vy-stupovatl ve sporu Jako svedek, uva
dělI-li ve sporu na zastření pravého stavu věci skutečno,sti, které neod
pov,í:da,ly pravdě, a zavdaI:-li Hm podnět k obcházen} zákon-a, jež mčlo 
,pro účastniJky ta následek trestní rrzení pro zločm podvodu podle 
§§ 197, 199 a) tr. zák. či s. 3QO dis. 
zlehčení cti a vážnosti stavu, činH~li advokát zplúsobem ohvykl'ým 
II revolverového tiJsku nátl'aok na odpůrce své strany, aby uSp'o-kojil 
uphl'túovaný nárok spiše z obavy .před nesnázemi, jimiž mu by,Io hro
zeno, než proto že nárok ten je odůvodněn čís., 3<2'1 dis. 
nem~-M trpěti Č~5t a vážnost stavu, musí se i poHtic:ká činnost advo
káta (kandidáta advokade) srovnávati se zákonnými a stavovskými 
plredpisy čís. 3QQ: dis. ~, . , , , 
pl'ečin zi;ehčenÍ cti a' vážnosti stavu a porusenl povmnosh povolam, 
ptracQ.val,""l~ advokát pro soU'dce rozvrhová u.snesen.í a rozsudky 
čís. 330 dis. 
zlehčen'i; cti a vážnosti stavu (nikolIv po,rušenÍ povinností povolání), 
umliuvi1-1~ advokát s klientem odměnu jen pro p'řípad úspěchu (p-actulffi 
ďe palmario) a j-ejí vý'ši ujednat třetLnou dosažené částky (padum de 
quo.ta Htis) Čt s. 3811 dis. '. ., ' , 
je p,řečinem zlehčení cti a vážnosh stavu, vyrkl-h advokat v odvolall1 
p"roti rozsudku soudci formou osobně proti n-ěmu zahrocenou rozhodo
wmÍ nev"ěcné, neabjektLvní a předlpoj-até čís. 3,~n di-s. 
z-l'ehčení cti a vážnosti stavu, ohcházel...tlli' advokát presumptivní ku:p.-ce 
pozemků svého ID~<ien,ta, přen:l0l;lvaje je, a,~'y. mu světili práce v s ~pr~~;,
dením koupě spolene, a ch-tel-h se SPOkOJlh s odmenou "znacne mzsJ, 
než p'ůvodně' žádal čf s. 3G\4! dis. 
je kárným přečinem zlehčení cH a vážnosti stavu, podnikl-li advokát 
anonymně a skrývaje se za jakési sdruženlÍ, k,onkureční útok p'roti pří
slušnfkůrn advokátní'ho- stavu v wZlši'řovaný'ch letácích., popouzejících 
k boj'kot.u židů pro jejich msu a náboženství, za C?Ž bY'l ... ~ds,ouze-n pro 
p,řečin podle § 14, ČÍ's. 2 zákona na ochranu repubhky k tezkemu tresti: 
čís. 3135 dí.s. 
advokát je povinen odepřHi posUušnost klientovu přikaz,u, příčilo-li by 
se proveden.í příkazu. jeho svědomí nebo povinnému ohledu na čest a 
vážnost st.avu či S. 331g' dís. 
je porušením povinn.ostí povo!ání a. zI.ehč~ní ~ti a .v~žnosti ~ta.,-:u, obvi
nil-li advokát v dopIse ad-resalta z trestneho ledna,"!, odvo,~avale se na 
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iyT:foEmac;i sv~ s-ytrany, a~ nem~l od strany ~ni plné moci, ani informace, 
Clmz .ZpUSO.bI~ ze adr~sat dOPl:"U pC?dal ~a l~ho s!ranu žalobupm urázku 
na ~tl, a vystupov,B:I-h p'ak, v nzen~ o tet? zalo'be' jako obhájce obža1o
v~ne~o, vS J~hoz za!m~ kOh~ovaly. Jeho zajmy vJastní čís. 3t4O dis. 
karny precm Jl,orusem povmnostl povolání a zlehčenf cti a vážnosti 
stavu, ?al-'l.j si a~v.~.k~t jední~, svým klientem postoupiti jehO' útratovou 
pohledavku protI Jl~emll' svemu klientu, aby ji mohl zúčtovati s po-. 
hled~vkou tohoto ~lenta na, vydáni částky, došlé advokáta ve sporu 
ktery PY? tohoto '~henta vedl, a provedl-li ono zúčtování bez jeho sou~ 
hlasu C 1 s. 3~1 dliS-. 
neodp?vídá, podst~tě a ~čelu k~ncipieJ.1t~ké praxe, jako.žto služby p,ří
pr~v~e. a vy~hoy<ue, ':: n,lz. se ma ~O~'clpllent prakticky 1 teoreticky se
znamlt} s~ vsemI ,~d",'etvl:rH, ad~?katlll.ho pov~Lání, pokud je to v rám:::i 
~dvokatnl kancelare, mozne, pnlme-ll a!dvokat za koncipienta staršího 
fi,nančniho úředni~a v~ vý~lužbě' a z~mě,stn.á ho výlučně daňovou agen
dou, beztak mu uplne zn<l!mou, a mkohv I' ostatní agendou kanceláře 
~akolik !~ ~~~ové }ec}ná'ní sch9pno vyvolati nepňzniv-é, čest a vážnost 
stav,u ~nlZUllTl do!?~nenky a predpoktl\ady II oso,b, nenáležejících k ad ... 
vokatnl'illll stavu c t s. 343 dlS. 

ad~okM nes~.íy?~H podně! ke hmotnému poškození procesnUio odpůrce 
~pu,sob~m, pnClc1m se pozadavku bezeDstnosti a p.octivosti-; vaH-li k há
lem S.v.eho"hm?t~ého ~~~Imy okliku.!Thísto cestyJ přímé a poctivé, je jeho 
postup Z:PUSObllly z1ehClh cest a vaznost stav-u čís. 347 dis. 

Zlehčování: .přeČinu zlehčování ~od~e § 27' z<ÍJ~on~ proH nekalé sOUltěži: (č. 111./ 
19271 Sb. z. a n.) se dopousti' 1 ten, kdo udaje tam uvedené uči'nf i len- jedné 
oSOIbě, třebas důvěrně čís. 5995. 
s ,hl~i~ka přečin~,pod1~ § '2f7' záko.~a,proti ~eka~é soutěžI neni třeba porov
nay.a~l Ja1kost oboJ!~o vyrobku po JI1lych stranká'Clh, jakmile joe jisto, že ona 
urClta v'lastnos.tJ liZ pa.chatel ndů"o-dňovaJ tvrzenou lepši jakost svého Vlj
r~b~u, hy-Ia mu, Hm přikládána nepravdw€' čís. 607:1. 
p:e-cl~n pnd~e § ~;7 z~~ona proti nekalé soutěži není deliktem výsledečným 
nyhrz ohrozovaclml C lS. 607l1. ' 
pro posouz~ni o!á~~y, zda se staLo závactné jednání za účelem soutěže a 
ve styku za:~!lzn~'c'~m a zda byllo způsobité poškoditi podnik, nesejde na 
!?ID, ze p-os.ÍlIze~X sa~. poslal k pachateli osoby, vůči nimž se pak pa.chatel 
~mu dopu~tJl, p;fJrSIX-h Jen ony osoby k pachateli jako zákazníci a on s nimi 
Jako se zakazmky Jedna.l čís, 007tl. 
pro, skut-kov9u pod:staifu pť~činu p.odle § 2rt zákona proti neka'lé soutHi po 
s~rance .sub]ektlvm nestacI pou-ha nedbalost pachatelova' nevyiaduje. se 
vsa1: am~ aby by-F p'acha~el p·římo přesvědčen o nepravdivosti svých údajů,' 
staCI tu t dolus eventucilis čís. 6011. ' 

Zločin: ~Lovo »zločin« v § '9? adv. por. podfa termi,nologie uží.vanej v dohe vyda
~~a advokát~keho vponadku znamenalo - a znamená aj dnes _ nielen zlo
Cl~y, ale ~J precmy v smysle nes,koršieho trestného zákona z r. 1878 
č 1 s. 3145 dlS. 

Zlomyslné poškození' cizího majetku viz p o š k o z e n í c i z í 'h o m a jet k u. 

Zmateění stlžnost: napadá-li odvod obžalova'ného sklllÍ'ková zjištěnI zprošt'ujídho 
ro~s-udku ~o~má'~ní<IDi d~v0d:Y }mate~nosti, vybo~uje z, mezí § 285, 
odst. 1 t:,' r:, obzaln~vany ma vsak pl'avo poukazah ve sV\em odvodu na 
na form.:dlJl1 vady r;zem, nebo rozsuydku jemu nepříznivé; k pouka,zu-m 
~,~vodu ;po skytkoye ~tr~nce lze zrusnvaCÍmu so-udu přihližeti jen, jest
hze }?y, vzbudl,fy zavazne pochybnosti ,o správnosH skutečnosU, na nichž 
SPOCIV!l !oz~~dek (obdOba § 362 tr. ř.) čís. 57198,. 
:;mat;cm shznost do ll' sne s e II í nalié'Zadho soudu, Hmž -by to trestní 
nzem p..odle § 46, O?yst. 3 a § 25'9, odst. 2' tr. ř. zastaveno, je pokládati 
z'a Stl Z ll' o s t, o mz rozhodne sborový soud druhé stolice čís 5$1411 
bylo-li rozs~dkem y~alézadho soudu rozhodnuto o obžalobě pro' přečit~ 
podle § 1 za'kona ClS. 124/192:4 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky min. sprav. 
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čís... 146/19331 Sb. z. a n., jest opravným prostredke,~ .pr<2t!v něml,l zma
tečn1 stížnost bez ohLedu na to, zd3J rOZlho-doval senat pehelenny nebo 
- ježto se strany vzda-ly účasti kmetů p'~~'te .§ }ifi, O~s!: 2. cit. z.á-

, kona - senát tříčlenny a zda rozsudek kva1hftku}e z-alobm cm jako pre
čin, nebo, použi'v § 26'2' tr. ř., jako pfestuflek čf s. 5992. .. 
opravný prostředek je p-osuzovati podle Jeho O'bsa'hu a smyslu, I1lkoh 
po,dle mylného označení čís. 5992. . , 
úV'aha o tom, jak pojímá projev prů,ffi'ěrný čtenář, je úvahou hmome
prá'Vní či s. 6049. 
zákaz § 290, odst. Z tr. ř. se vztahuj-e i na uveřejněnf rozsudku podle 
§ 12 zák-ona o chraně cti čís. 6049. . 
na záštitu zákona (rozl>. podle §§ 33, 292 tr. f.): rozsudek, jimž byl 

obžal1ovaný uznán vinným, ačkoli bylo proti němu vedené trestní 
řízení zastaveno podle § 90 tr. ř., je zmatečný podle § 281, čís. 9 b) 
tr. ř., neboť by.lo v trestn~m Hzení proti obžalovanému pokračo
váno'bez návr:hu oprávněného ž<l!,tobce (§ 2 tr. ř.) čÍs. 5829. 

- - - chce-li si veřejný ža'l'obce v řízení pro zločiny a p-řečiny zajistiti 
možnost odvoIati se z rozsudku proto, že nal!ézacím soudem nebyl 
vynesen výrok, že nastal,a ztráta práva volebn~hoJ mu-sí navrhnouti", 
aby 'byl t.kový výrok učiněn (§ 28&, odst. 3 tr. ř.) čís. 5SGO. 

- - - v .řízení p-řes:tupkovém je návrh .předpokládaný v této stati zákoné!:
Dhsažen v tom, že zmocněnec státnLho zastupitelstvi navrhl »řL 
hlavním přelíčeni podIe posledni věty § 457 tr. ř., aby bylo po'UZlto 
zákona č i'.5. 58BO. 

- - - ke skutkové podstatě zločinu na\bízení se ke křivému svědectví po-
dle §§ 197 199 a) tr. zák se v'yžaduje, aby se někdo- ke křivému 
svědectví 'nabízeli 9 o u -cl ll; nestačí proto na-b~dka ke křivému 
svědectví učiněná pouze osobě s o II k r o- m é čís. 5878. . 

- - - je porušením zákon~ '-: ll'staJnov~n]..§ '12.; odst. 2 zákon~ č~s.. 48/193~ 
Sb. z. a n., ustanovll-l1 souď mládeze oplredem dobu trvan!' och-ranne 
výchovy odsouzenélho -mladistvého čís. :>923. ... , 

- - - 'O době trvání ochranné výchnvy rozhodUje podlle § 63, -odst. !J za
kona čís. 418/19311' Sb. z. a n. dozorčf ra'da, ide-li o Ů'ohrannou- vý
chovu ústavní, a poručenský soud, jde-li o ochrannou výchovu ro
dinnou čís. 5920. 

- - - pokud l·de o způsob rozhodnuti ve smys.lu pos~e-dt;lf věty § 292 
tl'. ř., není nejvyššii -soud vázán návrhem zmatečTIi sÍ1znosh pro za
chování zálkon3.' Č i s. 6055. 

Zmatek: 'podle § 281, č. ~ tr. ř.: n~eide o- důvod zma;tečnosti podle,tis. 3' §. 2&! tr .. ~., 
,byla-ll~ za svedka sty5ena Ů'soha, ktera byra pred hm proh predpl~u 
§ 241 tr. ř . .přitomna hlavnímu přelíčení čís. 5798. v, v 

nej.de o d'Ů'vod zmat~čnost! podle čís. 3 § 281, tr., ř. (§ 360, ClS.. ~ tr; r.), 
byly-li v rozsudkovem vyroku uvedeny opraVnI POl~ y ~stľanlctvt« a 
»porušeni Mední povinnosti« ved~e sebe, neboť stranlctvl pod·l'e. §_ 1~ 
tr. z. j-e jen jednoU' z možných forem porušení úřednI. povmnnstJ 
čls. B800. 
porušení předpis-u § 427, odst. 1 tr. ř. H~, že o'bž~~ovaný neb}rl vll-bec 
obeslán nemúže býti napraveno Hm, že leho obhallce souht.a<Stl s pro~ 
vedení,~ hlavního .přelíčení v jeho nepřítomnosti čí. s. 6080. 

podle § 281, Č. 4 tf. ř.: pouhé' nes-plnění příkazu posledni V'ěty prvnÍ'ho od
stavce § 1;216 tr. ř. není ohrož'eno zma.tečnosH; vyskytl-li se ·rozpor v po
suddch znalců, jenž nebyl odstraněn jejiCh opětným výslechem, a. ne: 
vyžádal-Ii s.oud posudek jiných znaků, ']ze rozpor posudku vytykatl 
podle § 231, čís. 4 tr. ř. jen, domáhat-li se- stěžovatel, aby byl tent? 
rozpor vysv-ětlen podle poslední věty prvn·í'ho o-dstav-ce § 126 tr. r. 
čís. 5800. , ". " . dl 
nebylo-U osvědčeno, že svědek, vzdavší se v pre~bezn~em, r~zer:l 1)0' 'e 
§ 1152 tr. ř. výpovědi, je nyní oc'ho-Ť;n vY'povldati,y sml, byh navrh na 
jeho výslech zamítnut beze zmatku Čts. 4 § 2J8I1 tr. r. Čl s. 6065. 
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pOdle § 281 Č 6 tr ř' , kd' , 
b ' I ,. '" 1 yz ma sborový soud' za to v k t k 

o za oba za vinu dvěma obž l' . ,J ze s II e , který klade 
k přísl'll'šnosti ,porotního sOudua jeVnaln:~, d z,a'.~J.ada tr~stný či!! náležejki 
~~ou nepříslušnost podle § 2m t }e. no o z obzalovany~h, vyřkne 
Cl s. 5i8J81O. r. r. co do obou obzalovanÝCh 

i, pti uplatňování důvodu zmatečnosti odle § 281 v. _ v 

chazeh ze skutkového stavu .. vtv 'h 1, C1S. 6 tr. r. treba vy_ 
čí 5, 5&80. ' ZJIS ene o roz::,udkem soudu prvé stolice. 

podle § 281, Č, 9 a) Ir ř' ježto nod, T ' 
zákonu ('§ 1 záko~a ·Čí::>. 4J8J193~S~~ 1 nejsou o~povoědni podle trestních 
p'Od:le, čís. 9 a) § 281 tr: f" byl-Ii mia'~'· ~ ry.')',Je, du,,:od~'ill z}!l'atečnosti 

o chany'ffi zva své nedospělosti čf $. 5810~.s vy Ulznan vtnnym cmem spá-
p dle § 281, c. 9 b) Ir ř' fOZ dl" , b 

a'čk?li . bylo proti ~,ě;;u ve~uen~ {, ti~~t~í r! o~ža'loVal1)r uznán vinným, 
!!. r.~ Je zmatečný podle § 281 čÍs 9 b) ~zen} zas~a~eno .pod!'e § 90 
nzem proti .obžalovanému pok'račo~án br. r." n~ ot bY,lo ~ tr,estním 
I~h~e (§ ,2 tr. ř.) č Í's. 5829. o ez llavr II opravneného ža-

podl za;l~~l st~~adhO práv~ dlužno dbáti z moci úřední čís. 6'013. 
e áJk ,C s, hr9 c)y tr .. f.: ~znal ... 1i naléz.ati so'ud v příp.adě § ľ7 d· t 2 
z ona o oe ane cti nbzallované'h " 'v.' o ,s . 
hoto zákoll'a mylně předpok14daj-e ~eV!nnYdm Jrfstnym cme!TI podle to
cit. zák., porušil zákon, . okud se' r č~e z e ~a oba: l?odle ~. 14, 'Údst. 5 
zda tu je obžaloba POdll zákona pttřeh~~SPti~.ně5§~J8 vy.fou\l v otázce, 

podle § 281, čís. 10 Ir r' po'l rl" o ' 

nze
y 
upIatni~i důvod z~~ate~~~~ťi ~~,~tea~\s50~ §so2~~e~ z~konů t,restntch, 

obzal'Ovaneho jen tehdy b 1 r~' . , r. r. v nepmspech 
noveni zákona' to lze' vŠa,~ejln - ~ ti,tn p~d:řadě~ pO"d nejpřÍ'snější usta
nost státního ;ástu ce rl, 'h' !ll ~ ~ez~nlm, ze -se zmatečni stíž
Je nejp/ís''1ě'išÍ'; pO'~řaděn~,~.ap~I~~j~~~~~.t~~hk9kPOd. usta!10~en~, které 

~~~~t~~~~ tr~s~~n~ft:~~~st27's. ab?80~~n zůst~l j~~t~np6~i:~~~nlp'~~st~~~1 
podle § 281, CI" 11 Ir ř' poje ' , " .. " 

nostf v zákoně ~ j' ~'~ n :v ~ tlzna-~l'f1't,e~l1JlCícht ... (1?91~!1Šujicích) okol
jídch) oko]tnost~ označených v zá~~ey etr~ a ",pntezuJlclC~ ,,\polehču-

podle § 344 čís. 5 tr rO , , d' 1 A,ne ?l ~o vsenbecne CIS. 589:1. 
d ' - . .. pre plS § 3"±' tr r ze se m' d' ť "C 

ucha a my,sB ''ohviněného ,dvéma ~ék .~ .. , 'kl l' a a 1 vysel ~ti stav 
zda obviněný trpÍ' duševní 'poruc.hou a~I, t v~n:: Y.- I :po,chy~~osh o tom, 
tl' zák (jiné p ,1 t' 10" z a uJe se 1 na pnpad § ? c) 
§ '3J4li 'čís ,o:~a enl srny?, u); ld~ proto o důvO'd- zmatečnosti ~odle 
lékwři' č Í'~. \I~{" nebylo-h vyhoVieno ná,vrhu, ab~r hyli sly'Š'eni' fnalci 

podle § 344, Č. 6 tr. ř.: trestní řád nepředpisu',e v § 312:2 
v~~Y v dána o ?1{(?,lnostech p,řitěžujících.- ~ bOlehčují~í-Lho~~iwJtnf,b~ ,bkla 
nY',rz ponechava podte § 323 odst 2 t v d'" 'O az a, 
:' ~p;avě otázek, zejména kte~é sk 'teč Cf r. sou u ~rlnŮ'u vo~nost 

~~~~~e~tá:!~teČ~~~ti ~č~~\~, {ř;!m~tí~m6 ~~~z~ek~eZ:;Š'~XJ~:; s~renn~U~.ro~~ 
předpisu obsaženého v § 3?2 ~ . ~. L, SPOClva]:lclm v porušení 
P?i.aty do 'hlavni otázky a ~ t~l~ s!' !t~[y' fp' '" >bJ_1Yv-tH takoyé skutečnosti 
c t s. 57096. ' ,re me em vyroku porotci'! 

pOdle § 344, čís, 8 tr, ř.: pfec)pis § 325 odst 1 Ir o (§ 344 ... 

~:~~~ár~sf~7d~~~~v~~,~otního so~'du, ~by v~II~ži1 porotc~:~ ~át;nř~~ 
podle § 344 čí .. 12 Ir ř • podle § :lO o 2 ' 

lze ul'ŮŽiti trest ;a" enězích V~d~lS. zakona ~ís. 241 jl ~22 S!J.. z. a n. 
druhé sazby trestní 6ylLh totiž Cn e ~e~t,u na ~yobode Jen p~l pouŽit! 

~1,ozŽá:t~n~o~~e~~~\i~Ší ll~:~~~~en~~_~t:,č~č a~eb~l;lV~i~k\~tt:~;kfat~ I ~i{Q1~~:t 
Cl s. 58114. ',1 Z mezI za onne. sazby trestní 
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pojem a význam přitěžujících (polehčujících) okolností v zákon:: 
i !Ti e n 'o v i t ě uvedených a přitěžuHcích (polehčujících) okolností 
označených v zákoně toliko vše o b e c n ě čís. 5891. 
byl-li trest doživotního žaláře zmírněn podle § 338, odst. 2 tr. ř., nesmí 
trvanÍ dočasného trestu přesahovati dvacet let (§ 17 tr. zák., § 3144, 
čís. IQ tl'. ř.) čís. 5903' .. 

Zmatočná sť.až.nrnsť: ak bol rozsudok odvola-cieho súdu doručen~' právnemu zá
stupcovi poškodeného, je doručenie rozsudku i pO'škodenému samému 
- hl'adi~c na' predpis § 79 tl'. p. - zbytočné a nemaže mať nijakého 
-právneho ú6nku čo do počítania lehoty k ohláseniu zmatočnej sťaž-
nosti čís. 5908.. 
ohžai'ovaný - sprostený obžaloby - nemaže sa domáhať opr~v'ný-m 
prostriedkom ~prostenia z nejakého iného dóvodu; smenJ'je-H na to jeho 
opravný proshiedok, je podaný osobou neoprávnenou čís. 5864. 
obžalovaný sprostený obža,j.oby podl'a § 312,6, čís.. 2 tr. p. nemaže sa do
máhať Zlmatočnou sťažnosťou, aby bo1 sprostený z davo-du § 3126, čÍs. 1 
tr. p.; takú zmatočnú sťažnosť treba odmietnuť a'ko podanú osobou 
neoprávnenou: čís. 5860. 
aj keď obvinený mladistvý previnilec sám nepodal odvola-nie proti roz
sudku súdu prvej stolice ČO do viny, má právo u-p-Iatniť zmatočnú sťaž
nosť č-o do viny 'proti rozsudku odvolacieho sÚdu, ak sa proti prvo
stupňovému rozsudku odvolaIi čo ,do viny jeho ob1hájea: aleho zákonn~' 
zástupe a a t'ak mu zachovali ono prá,vo čís. 5959. 
odvolal-li ob~alovaný po vyhláseni rozsudku 'P'odfa, § 53, odst. 3 tl'. p. 
a § 42 adv ok. ,por. prehl-ásením do súdnej zápisnke pl:nomO'censtvo .pre 
svojho obháj"cu, na,s,táva účinnost' tohoto prej'avu .pre súd oznámením 
odvolania plnei' moci; zmatočná sťažnos.t', ktorú potom podat obháJjca 
v prospech obžalovaného [§ 3&3, II b) tl'. p.], je podaná osobou ne
o,právnenou; je nerozhodné) že obhájca bol súdom up-ovedomený o 'Od
volaní pf:nomocenstv'a až po podaní svojej zmatočnej sťažnoStti čís. 
5961. 
není třeba, aby stěžovatel hned ,po vyhlášení rozsudtku výslovně' po
držel lonmální důvod zmatečnosti, který ohlásil i,hned, jakmile bylo zá
vadné op'atření učiněno, nÝ1brž stačí, uplatnH'-h jej později v ohlášení 
nebo v provedenI opravného prosrtředku čís. 51976. 
nasta'li...J,i případ, označený v odst 5- § 4 zákona: čís. 8/1924 Sb. z. a n., 
jsou opravné prostředky obžal!ovaného, které ohlási~ podLe odst. 1 té'hož 
ustanov,ení (odvol~ní, zmateční stížnost) záknnem vyloučeny; rozho
dováni o ních vyrš:šÍ stolicí ndpadá čís. 6006. 
sta'l~li se odsuzující rozsudek soudu prvé stolke podle zásady § 3'96 
tr. -ř. .pravoplatným ve výroku o vině a odvolacím soudem bY'1 v tom 
směru ponecháJn ned-otknutým, je zmateční, stížnost proti rozsudku 
odvolacího soudu, napadající otázkU' viny, zákonem vylo-učená či s. 
6QIl2, , 

Zmatok: pOdťa § 384, čis. 1 tf. p.: rozhoduj'ÍCí soud nebyl sestaven podle zákona 
a byT tudíž zaviněn. zmatek podle § 3814, Čí5l,. l' tr. ř., rozhodoval-li 
o činu, který spáchal vinník ve věku ml'adistvém, soud ml á de ž: e, 
ač k zaháj:ení trestního říizení do-šlo teprve po dokonaném devatenáctém 
roce v-ě-ku vinníkova (§ 28, odst. 31 zákona čís. 48/193'1 Sb. z. a 11.) 
Čí' s, 58~4. 
ied-ine ve rej n)1 ža.1'ohca - nie však hlavný alebo náhradný sú
kromný ža10bca - maže 'ličinif návrh pndl'a § 6 zákona čÍs. 47(1/1921 
Sb. z. a n., aby trestný čin, náležiaci k príslušnosti sbo-rového slÍdu 
prvej stolice, bo'l p·rikázaný k rozSlÚdeniu jedinému členovi tohoto súdu 
ako sarrnosudcovi či s. 590317. 

podl'a § 384, ČÍ'Sl 4 tr~ p.: bol-li obžalovaný odsúdený pore trestný čin, spá
c,haný pred vynesením rozsudku povoHvšieho mU' p'Ůct'mienený odklad 
výkonu trestu. má súd, menovan~l' v § 518 tf.. p., rozhodnút' o to'm, či 
má byť obžalovanému podmienene odloženv trest úhrnný, ktorý má 
byť ustanoven)'1 pod:ľa, § 5117 tr. p. čís. 5812. 



716 

odvolací súd prekročil obor svojej pósohnosti a zavinil zmatok podl'a 
§ 3814, čis. 41 tr. p., preskúmal-Ii proti .predpisu § 387, -odst.. 1 tr. p. 
i nenapadnutú sprosťujúcu .. časť rozsudku súdu prv'ej stolice čís. 5827. 
odvolací súd nemá oboru pósobnosti (§ 384, čís. 4 tr. p .. ) k vecnému 
rozhodovaniu o ·odvol!aní obžalovaného z usnesenia vyneseného v se
dení podl'a § 7, odst. :2 zákona čís. 562/1919 Sb. z. a n., bolo-ti ono 
sedente konané v neprítomnosti obžalovaného a nebo'l zachovaný po
stup podl'a § 1, odst. 5 zákona čís. 8/19:24 Sb. z. a n. čís. 5847. 
odvolací soud zavinil zmatek podJ,e § 384, čis. 4 tr. ř., rozhodl-li jen 
o ,provedeni -odvolání (jež odmítl j~ko opožděné), nerozhodl však o od
volání, pOkud -bylo včas ohlášeno čís. 5873. 
zmenH--.1i odvolací súd, kva1ifikáciu trestného činu v prospech obžalo
vaného ID e rit o r n e (kvalifikoval krádež za zločin 'len podl'<;t § 336, 
čís. 3 tr. zák. a nie súčasne za zločin i podl'a' § 48 tr. nov.), porušil usta:
novenie § 7, odst. 2 zákona čís. 562/1919 Sb. z. a n. a zavinil zmatok 
.podl'a § 384, čís. 4 tr. p., rozhodol-Ii sám o podmienenom odklade vý
konu trestu či s. 5895. 
nie je porušením predpisu § 387, odst. 3 tr. p., keď odvolací súd, 
zmi'ernivši z úradnej povinnosti kvalifiká:eiu trestného či,n:u, nepoužil pTi 
výmere nového trestu § 92 tr. zák., trebárs prvý S!Úd mimoriadneho 
zmi'erňovacieho práva podl'a § 92, tr. zák. upotrebiJI a odvola~ sa len 
obžalovaný č Í> s. 59B. 
vrchný súd prekročil obor svo}ej půsohnosti a zavinU zmotok pod.I'~ 
§ 3"84, čís. 4 tr. p., rozhodol-li v rámci odvo'lania proti rozsudku prvého 
súdti v obnovenej trestnej ved i o náv,rhu odsúdeného na obnovu po
kračovania - zamietnuvši ho - hod o onom návrhu holo už pravo
pJatn,e rozhodnuté v .proSipech ohžaIovaného prísi'ušným súdom prvej 
slolice (§ 415~, odsl. 1, § 459, odsl. 2, § 4162 Ir. p.) či s. 5934. 
pre prípad, ked' bol palchatel' už podmknečne oďsúd.ený a v skUJšobnei 
lehote bol znova odsúdený, a to pre čin spáchaný' pred, prv'ým - pod
mienečným - rozsudkom, rozhodne súd .menovaný v § 51:8 tr. p,
v medziach §§ 1: a 2 zákona Čí:s. 5'82/191.9> Sb. z. a n. o tom, čil má 
byť podmienečllte odllQžený trest úhrnný alehol nie; porušenie tejto zá
sady rozhodnutím O' podmienečnom odsúdenÍ mimo pokračovania podl'a 
§§ 517, 5lN; Ir. p. zakladá zomiilok podlra § 384, čis. 4 Ir. p. či s. 6001. 
i když odvol!ací soud: utvořil ve prospěch obžalova,ného nový stav 
věci a kvaUiikoval jeho trestný čin věcně mkněji, má sáJm rozhodnouti 
též o pOdmíněném odkl.adu výkonu trestu, jes1:liže je pDdmíněné Dd .... 
souzení vinnHwvo vy-Ioučeno po-dole § 2 zákona č'Í's. 562/1919 Sb. ~. a n. 
čís. 6Q3!4. 

lJXIdl'a § 384, čis~ 9 tf. p.: podl'a § 11 pDr. nov. možno s hl'adiska dóvodu 
zmatočnosti podl'a § 29, čís. 4 pOT. nov. vytýkať len to, že ne.jaká 
otázka nebol:a daná, nie však to, že nejaká otáz-ka bola daná; to je 
možné len s hradiska dlÓvodu zmatočnosti podll'a § 3&4, Č'Írs. 9 tr. p. 
čís. !Y854. 
pre zamietnutie návrhu v smysle § 11 por. nov. je rozhodné len, či 
sa za pojednáva'li.ia vyskytol skutkoVlý údaj odpovedaj:úd návrhu na 
položenie skutkovej otázky; takýmto údajom je tiež i obrana O'bžalO'
vané-ho č í·s. pi8l54. 

podfa § 384, čís~ 10 tr. p.: rozpor medzi vý,rokovou ča.sťou rozsudku a jehO' 
odóvodnením číl s. 5865. 

podl'a § 385. čís. 1 b) tr. IP.: vnikol-Ii vinnÍik neoprávnene násiHim do bytu 
.poškodenej osoby, vyhrážajiÚc jej .pri tom zabilŤím, nel'ze túto vyhráž,ku 
kvalifikovať samostatne za, prestupok pod-l'a § 41 tr. z. prest.; je ab
sorbovaná už skutkovou podstatou zločiifltl! podl'a § 330 tr. z. čís. 579Q.. 
znela-li obža1loba a rozsudok súdu prve} stolice na zloči.n krádeže, kva
Hfikovaný podl'a odsL 2, čís. 3, § 49 tr. nov. a neuzná-Ii odvolací súd 
na túto kvalifikáciu, je preca povinný kvaJ.ifikovať krádež za zločin 
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)odl'a § 338 tr. zák., jestliže sú. zi~tené }:~konn ... é ~odmj.et;ky tejto kv~li~ 
~ikácie lebo táto kvali~ikácia nle Je ťazsla nez ta, ktora bola uplatno 
vaná dbžalobou čís. 5&7'5. ,~' 
. ,~' ) tr . zmatočnm,t' rozsudku podla § 386, ~Is',l c) 

podI'~r. § P~;'k ~";") l~b1;1~i~~t;:z~~~fo~i~:ý~ t;~~\'!!o~~t~g~sl~~1il :áj'no;~ 
~a:~,~ra~~o~~' ktorý proti nem~ sp~chaJl ,súkro~ný žalob ca, , h~CIR~ 
SÚk~On:J1ý ža1'Ob)ca §v

l8
trestn

d 
~ml ~o~r~~~~~~;1 ~pr~cth.r~~~~tiV~~:~g stíhat' 

vyhradil v smys e , o s. 
obžalovaného' čís. 60211. , ~'6 'kona 

........ Afa § 385 čís. 2 tr. p.: porušenie záJkona ~ u~tanoveOl § 2, c"!lsdf z§a 385 
p ....... ~, 2&411

1

920 Sb z a, n a zmatočnost vyroku o treste po ~ , 
~i~: 2 't~. p., ul'ÚŽH-Íi súď obžallova,n~m~ ako hlavný, ~est tťod~aov§) \~; 
čís. 2 zákona na ochr. re.p. trest kazmce (v trvafll voe ro 

miesto žalár~ čís. 5863. . 2 čís 6 zákona čís. 2184/1920 Sb. 
porušenie zakona v ustanoveOl .... §" . uložil-U súd ohžalovanému 

~~~l'~'p~~r;!~~;O,~lf~ j~~'~ c~~ ;c~rr: ~~p. tr,est dvoch rokov k á z-

n i s ... e nar~llesto ~1llar~ ,7 1
::>. gs,.96~dst 2 tr. zák. Slpočtva na vornom 

ke~~e ,ro:-hdoudnnUetmleozPnOO'd~~'k §Y' vy',;ok n~pádaf zmatočriou sťažnosťou po-
uvazem Sll', " 

dra § 3&5, čís. 2 tr .. p. či s. 5948... .. dr § 385 čís. 2 Ir. p., 
súd prekroči! tres!nu sa.dzbu dal' za§vm')~!.r;~,~to~áCo i ~edl'ajši trest straty 
uložilf..li :pre nadrzovaOl~ ~~ a Jl'j . • 

práva volebného .do ,ObCl C ~ s:... 5/2418. § zák.ona O' ochraně cti podle 
vy)měm-l~ soud vmmku za prec,ll1 pod.1~irt:, 2 § 00 tr zák a se zřetelem 
druhé sa~by to,~,~to us:,~no~/\.~8°~~, ~m a ~ tre~t v dmhu uzamčení, 
~~c~'o~a,~lshr;nf~~ o~tk~~~m stano .. ~en< ,p.li • d~v?len~mírnění trestu 
a neza,vinH zmatek podle § 3186, CIS. 2 tr. r. Čl S. '.. __ 

, 94 tr zák treba vazbu vytrpenú P r e d v~neseITlm rozsudku 
podl~ §t I' e 'P'Okf~l' J'u obžaI'Dvaný nez.avinH, započítať do trestu na 
prve} s o IC , . .. .... , 1'''' , 6020 
slobode alebo do trestu penazIteho c e UCl S. ,. 1 •. b . 

'k ., 48/193
'
1 Sb z a n. vy ucule, a , 

ustan~vet;ie ~ tO, o~st. \~~ ~~a či~' spáchaný ~o· veku mladistvŮ'~, 

~?~že~~r~~~.~jŠio.tr~~el~r:~~t:;~ Uat v~~~e~ni~oči~tot~;ácohba~~~ ~ .. ~~: 
~~~~~k t~íz~~,~~ z~ ~~Čestn'ý'~h; porusenie tejto zásad-y zakllada zmatok 

odra § 38'5 ČIs. 2 Ir. p. Cl S. 604'7. . 
p _. ' . .• red is § 346 odst. 1, čís. 6 Ir. p. vy)u~~Je 

pOOr~ H~~J~~~n~j~~;~~;~n :h,h~j ~~~~:CJ k~o~~g~ér~s~g~~lfr!kd~~I~ 
~os'favee~~ :oznamu porotco~ tak služebný'ch ako aj rocnych a prvo -

ných čís. 5818., ' . cel' m pokračovaním je ziffiatočný podl'a 
rozsud~}<- porotneho sud~ lb~a~ n~ rielŠenf ved účasť a vynesenia r?z
§ 29, ClIS. 3 por. no,,:., a f kt rému bolo v dobe hlavneho 
ho~nut~a s~ zúča:stdmf pOI~~~~~é Pporok~ačo~anie pre zločin, takže nemal 
po]ednavama nana ene .. , 6002 
byť pojatý ani do soznamu porotcov CI s.' ~ d 

dr § 11 por nOV možno s hradiska dovo u 
podfa § 29, čís. 4 por. nIOV.: po .. , a ,. . t'kat' len to že nejaká 

zmatočnosti podl'a ,§ ~.g, ':,1\ ~ po .. r~ ~~j;kiYofázka bola daná; to Je 
otá~k:;t nebo\'.ahl,~adnak' ntdeo-Vvso~u z~a~očnosti podl'a § 31M, čís. 9 tr. p. 
mozne {len s 'a ,IS a 
čís. 5864. . " , ,'1 § 11 Hr nov. je rozhodné len, či 
pre zami,~tnut:e n~vrh~~'k tciYk e tkový ~da'i odpoveda}lÚci návrh~ na 
Ba za 'p'ol'ednavanI~ V),:::> kY . t Sk ~ to údajom je tiež i obrana obzalo
položenle skutkove] otaz y, a ym 
vaného čís. 5864. 
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půdl'a ,§ 29, ,čís. 6 por. nov.: skutočnosti, ktoré porotcovia zistili v skutko
vych ot~zk.!lch, nes-mejú byť v logickom rozpore čís. 5'905. 
(~ko!nost, ze se:- .rozpor, nevy.skytuje v otázkach tejže skupiny, ale 
~ rozny.ch sk~pmach ?tazo.k, Je, nerozhodná, poneváč rozhodnutie po
l otcov ,co do .S'kutkovych z~stelll treba považovat' za jeden celak nech 
pazas-tava z Vl'aC skupm alebo nie čís. 5905., ' 
formáIn~ dovod" zm,atočn~sti ~odFa § 29, čÍs: 6 por. nov: je daný len
ytedy, ,ak nernozno p~esk~mat vy~ok porotcův pre jeho nejasoDsť, ne
uplnost, .alego preto, ~e Sl ,odporUJe; o ~~aký prí,paď však nejde, jestliže 
porotcOVla cas~v S'~utocnosh, yys!(ytnuvs!,c'h sa na hla,vnom poj-ed-návaní - . .o~ seba odh~nych a obsazeny ch v rozny,ch otázkach Skutkových -
prtlalI za pravdlvú, inú časť však nie čís,. 5984. 

Zmena ~oct:inn~h~ stavu d!eťať.a,: ak bolo na. zákIade vzájomného ujednania vin
lllko~ dieta nern~nzel'SkeJ .rn~tky-, .ktora h'Ú skutočne porodila, za.pisané do 
mat:lk~ narode~ych. ako dIeta meJ zeny, bo.t v smysle § 2\541 tr. zák. zme-' 
nen-~ rovo~ a t'rrn aj rodinný stav dieťafa a spoločnú činnost' vinníkoV' treba 
~Vah!l~ovat ~'k~ spolUlpachatel'stvo podl'a § W tr. zák.; je nerozhodné, že 
sa zu~a~tne~e ~eny samy nedostavily k matrikárovi ciel'om za.písania ne
praydlVeh,o udaJa do matriky narodených čís. fi08t7. 
~d.eaIny subeh tO'hoto trestného činu s prečinom po,dl'a § 400 odst. 1 tr zák 
ClS. 6087. ' . ' 

Zmenka: sn,ténka pwlongační je směnkou sam·.ostatnou; k beztrestnosti padělání 
poqpl'SU ~a .pr~I0!l~ačl1í směnce neIze s.e dovolávati pravosti podpisů na, 
smence PUVOdlll Cl s. 57195. 
ke ,s~ut-k~vé podstatě činu trestného podle §§ 401, 403-, čís. 1 tr. zák. se 
nevy.za~?Je, abY.' ,se u osoby, jíž by ta směnka. předl'ožena, skutečně též 
zdanl ucel pouzlh padělané směnky (t. j. důkaz existence směnečného zá
vazku podepsanych osob) čís. 5795,. 
jde o zLo.Šin padělá'ní so"ukromé listiny podle §§ 401, 403, čís. 1 tr. zák. 
~odepsal-1l pacha.tel' za fIr~f!1:U sf!1€nku y do~ě, k,dy již nebyl oprávněn sá~ 
flr~mu podRls~vatl, .a op~tn:l.~menlm zarove,!! datem z oné doby, kdy ještě 
mel ono. opravnyť!11, a hm Jl- dal vzhled, ze byla řádně vystavena pode
psanoU! fIrmou c 1 s. 5944. 

Znalec: po~hé nespln>ě·~í př~~azu posle~ní věty- prvního odstavce § 1'26 tr. ř. není 
ohrozenvo z.m.~tecno~h; vyskytl-ll se rozpor v posudcích znaků, j-enž nebyl 
odstr~nen leJlch opetným

o 
výsl~ch~m, a nevyžádal-li sou.d posudek jiných 

znak~~ lze' rozpor posudku vytykatr podle § 28'1, črs .. 4t tr. ř. jen, domáhat-li 
se stezovatel, aby byl' tento rozpor vysvětlen po,dle posledni věty prvního 
odstavce § 126 tr. ř. čís. 5826. 

Zneužit~e mo-ci ÚTadnlej: poruší-Ii, verej-ný. úrad~ík svoju úradnú povinnosť preto. 
aby s ~ b e opatnl :bezpr.avny ma)etkovy prospech, vediac, že tento pro
sp~ch J~ nevyhn~tne sP?Jeny,vso skodou alebo i~ou ujmou druhej osoby~ 
m~ v t.akomto pnpade aj' zvl'astny, v § 471 tr. zak predpokladaný úmysel 
SPOSOblt' túto škodu alebo ujmu čís. 5856. 
k~ďžt; ~'k~da {e ná}'eži:tosťou skutkovej podstaty prečinu podl'a. § 471 tr. 
~~~6. Jej zlsteme ma sa stať nehl'adiac na to, či ju strana up.Jatúovala čí s_ 

preČ!i~. po~l'a § v:1?'l tr.' ~á~. ~páeha~)r verejný:m úradníkom požadovaním 
'~ pnpmamm vyssleh komlslOnalnych utrat, než na aké maJ nárok čís. 5856 
lde o prečl11 zneužitia úradnej moci podl'a § 4'75 tr. zák. - a nie o púhy 
~restupo~ ,podl'a, § 2J~ zákona čís. 241/1922 Sb. z. a n. - prinútil-JIi verejný 
~radmk .ze-~uJ. dostay.lvši~ sB: ,k nemu do ú.radu v úradnej veci,' aby trpela 
Jeho smtl'ne cmy VOCl neJ Čl s. 5926. , 

ZneUžití inoci úře;dnÍ: ke skutkové podst::J.tě zločinu podle § 105 tr zák čís 5798 
- - ~~utečné svedení ke ~tranictví ~~ní. náležitostí skutk~vé podstaty zlo: 

<;lpU ,~'odlle § 105 t~_ zak.; trestny Je 1 ten, komu se nezdaří úmysL svésti 
uredmka ke stramctví nebo k porušení úřed.ní povinnosti čís. 57,98_ 
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jde-li o trvaté spojení mezi úplatcem a úředníkem, takže posk:í/tnuté 
dary jsou jen jednotlivými články celkového řetězu úplatků, stačí byl-li 
dar poskytnut po skončení jednotlivých dílčích prací; v takovém případě 
dar, jehož částka je závislá na zp'úsobu., jak se úředník zachová 

. k úplatci, je nejen příslihem do budoucna, nýbrž i vyrovnáním slibu, 
byt' i jen mi'čky zaručeného předcházejícím chováním úplatcovým vůči 
úředníku před jeho rozhodnutím čís. 5798. 
jde o rozhodování věcí veřejných, týká-li se přípravy roz:hodnuti, do
tYkaj.ídch se zájmů] státnich financí čís. 5798. 
poměr skutkových podstat podle §§ 2, 4 zákona čis. 178/1924 Sb. 
z. a n. ke skutkové podstatě z'ločinu podle § 105 tr. zák. čís. 5'79~. 
není poskytnutím pouhé úl1evy podle § 2 zákona čís, 178/1924 Sb. 
z. a n., nýbrž porušováním úředníc'h povinností podle § 105 tr.. zák." 
jde-li o stranickou bl3!hovůli úředníka vůči úpl:atci, jdoucí. na úkor peč
livosti prací, prováděných na drážním objektu,' jak hyla' zajištěna před
pisem a podmínkami zadávacího listu čís. 57'98. 
předpisy zákona ·ČÍS. 17:8/1924 Sb. z. a n. platí podpůrně v poměrUl 
k předpisům §§ 104, 105 tr. zák. č i s. 5798. 
ke skutkové podstatě zločinu po·dle druhé věty § 104 tr. zák. čís .. 5798. 
skutková podstata zl-06nl.1. podle dwhé věty § 104 tr. zák. je naplněna, 
jakmile úředník přijal dar (prospěch, příslib daru nebo prospěchu) za 
tím účelem, aby projevi~ při vyřizováni svých úředních p-rad stranictví; 
není třeba, aby skutečně doMa ke stranickému obstarávání úředních 
prací č f s. 51798. 
vědomé porušování dozorčích úkolů ke ákodě státu (státních drah) 
není pouh,ým stranictvIm podl!e § 104' tr. zák, nýbrž je zJ,oČinem.zneužití 
ú,řední mod podle § 101 tr. zák. ·č ~ s. 57918. 
ke skutkové podstatě zločinu podle první věty § lQ41 tr. zák. čf s, 5798. 
p,řijal-H úfedník, jenž koná svůj. úřad podle povinnosti, dar jako od
škodnění za práci přes čas, aby vyřidj:l urychleně účet ÚplatOllV, jde 
o skutkovou- podstatu podle prvé věty § 104 tr. zák.; k trestnosti stačí 
přijetf daru z důvodu úřední činnosti; není třeba, a.by si úředník čini'l 
poskytnutí daru podmínkou. svého rozhodování a aby se jen tím dal 
pohnouti ke konání své povinnosti, nýhrž stačí pouhý vztah daru 

, k úřední-m-u výkonu, který po daru následuje čís. 5798. 
ZneužÍv.á,ni značek podnikových: nemůže 'dojítil k záměně ve smyslu § 2,9 zá.kona 

proti nekalé s-outěži, vydá-Ii pachatel zákaznikovi, žádajídmu ,výrobek 
. . jiného ,podniku, sice .výrobek svúj, avšak hned. na to upozorní č i s. 60711. 

Zodp{),V\ednosť sudcu: pomer zodpovednosti sudcu podl'a trestných zákonov a po
dra zákona disci,pli.nárneho čí' s. 3-10 dis. 
disciplinárnu zodpovednosť sudcu odsúdeného podra niektorého trest
ného zákona treba v~dy skúmať osobitne s toho hrad~ska, či príslušný 
jeho čin a odsúdenie :(:aň sú podl'a okolností prípadu s.pósobilé ,poškodif 
úradné al,ebo stavovské záujmy chránené disciplinárnym zákonom 
č i S, 3,10 diS., . 
použitie tejto ,zásady, bol'-li sudca odsúdený za prestupok, kto'rého sa 
<;iopustH rirudiac motorové vozidlo čís. 3110 dis. 

tlačiar3 vid' tla·Č·j-ar. ' 
železničných zamestnancov:' <'zadpovednost' železni-čných zamestnantov 

: vedúceho ,posunovania, strojvodcu a topiča - s. hl'adiska § 4rJ8 tl'. zák. 
za porušenie služebných predpisov pri posuHovaní vla,ku po v-lečke 
čís. 5800. 

_, ._. topič j-e ·pomocným or.gáno.m strojvodcu a je tiež povinný pozorovať, 
či trať je' vol'ná čís. 51800. . 

ZpatiLosť: potrestanie .pachatel'a pre trestné činy uvedené v § 338, odst. ľ tr. zák. 
llen pókarhaním neprkhádza v úvahu (§ 17, odsL 31 zák. čl. XXXVI: 19GB) 

~'p'.re 'otázku: zpati10sti a tedy ani v prípade Kvalifikácie podl'a § 3..18 tr. zálL 
čís. 584K 
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zákon v ustanovení § 381, čís. 3' tr. zák považuje za potrestanie výkon 
celého uIoženého trestu, a ŤD výkon: pred spáchanim nového trestného činu' 
púhe odS!Úctenie, nech podmienené alebo bezpodmienené, nie je ešte po~ 
uestaním v smysle tohoto predpisu č i s. 5887. 

ZpiatOčný listok: ide o prečin ,padelania verejnej listiny podJ'a § 400 odst. 1 tr. 
zák" jesHiže vinník na zpiatočnom lístku, prilpojenom k, súd~ej zásieIke 
určenej do vlastných rúk iného adresáta, pod'PÍsa'l bez jeho vedomia jeh~ 
meno a vyplnil datum doručenia a spis adresátovi neodovzdal čís. 5953. 

Zpronevěra: ke skutkové podstatě přestupku podle § 4163 tr. zák. čís. 5910. 
-- pouhé bydlení v témže rodinném domku není »žitím ve společné domác

nosti« podle uvedené stati zákona čís. 5910. 
je o zpronevěru, jestliže si členové správní rady akciové společnosti odhla
sovaH a dal-i vyplatiti odměnYJ ač taková disposice majetkem společnosti 
byla vyhrazena orgánu jim nadřízenému (valné hromadě) čís. 5922.. 
pro zpronevěru prodejem věci, koup,ené kdysi s výhradou vlastnictví pro 
prodatele, je nerozhodné, že se daIší kupec (z certifikátu prodaného auto
mobill!.) dozvěděl o tom, kdo je pra.vým vl,as,tník,em, aJ že p,roto nebyl' chráněn 
předplsem § 367 ohč. zák., a nerozhodná jest i otázka, zda koupí nabyl 
vlastnictví čili nic čís. 5963. 
věc, svěřená poručníku pro toto jeho postavení, je mu' svěřena »z příčiny 
zvlálštního pří-kazu vrchnostenského« ve smyslu § 181 tr. zák. Č' í s. 5971. 
tím, že na ,pachatele byl přenesen jen smluvnÍ! úkon co do věci nezanikla 
disposi,ční moc j-ejiiho držitele a věc se tím nestala věd pachateÚ svěřenou 
čís. 5982. 
je proto krádeží a nikoli' zpronevěrou, přivJ!astnH-li si pachatel. část dříví 

v lese l'ežÍdho, které měl podle příkazu oloupati a dovézti na nádraží či s. 
5982. 
právní domněnka o dl1užníkově vúli, ohsažená v § 1416 obč. zák., neplatí 
pro ohor práva trestního č i s, 0017,. 
nelze mluviti o vědomě protiprávní- disposici strženými penězi, zaplatil .... 1i 
dlužník věřiteli, který mu s výhradou vlastnictví p·rodával zboží k daliŠímu 
zcizení, bez bližšího oz.načení vice, než čini'la hodnota takto dodamého zboží' 
zůstmt-l'i však přes to ještě nedoplatek, ježto část platů byl'a věřitel!em zúčto~ 
vána podle § 1416 obč. zák. na dřívějŠÍ' dluh za zboží, dodávané dlužniku 
před tím na pevoný účet čís. 0017. 
pro otázku ceny zpronev,ěřené věci ve smysliu § 1'813, tr. zák. je rozhodná 
skutečná lej.í cena v době, kdy s ní pachatel protiprávně naložil nikoli peníz 
který na ni byl .pacha,teli zapújčen jaků na zástavu čís. 6044~ , 
~kolnost, že pachatel vydat zástavní lí~tek. v'hustnľku věd je posuzovati jen 
Jako náhradu škody, i když to učinil dříve než hyJo podá~o trestnÍ' oznámení 
či s. fi04!4. 
předpisy §§ 16, 17 zákona o povinnostech 'bankéřů při úschově' cenných 
papirů (z,ák. ~i~. 241/1904 Sb. z, a n.) jsou přfsněj<ší než ustanovení §§ 1813, 
184 tr, zak. Cl S. 6048. 
nevykazu}e-li j.ednání bankéřovo, naplňující jinak skutkovou podstatu zlo
činu zpronevěry, znaky vyšší trestnosti, uvedené v §§ 16 nebo 17 cit. zák., 
je na ne užíti zákonných předpisů o zločinu zpronevěry či s. 6048. 
poměr skutkový'ch poďstat §§ 13; a 14' ,zákona čis. 241/1924 Sb. z. a n. ke 
skutkové podstatě zpronevěry č í 5., 6048. 
trestněprávní význam zmocňovacího prohlilšení podle § 3t (§ 8) cit. zák. 
či s. 6048. 
peníze, které poukázal dlužník věřiteli na zbytek trhov-é ceny, na který mu 
dříve vydal směnky" poté, kdy mu v,ělitel oznámil že tyto směnky domici
lované u věřitelova peněžního ústavu, indosoval t'hHe, jsou věřiteli' svě'řeny 
za tím účeIem, ahy jich použil k zaplacení směnek čís.' 00511'. . 
s hlediska trestněpdvního stačí, že ,penÍ'ze zůstaly hospodářským vlast
nictvim svěřitelov'ým, byť i příjemce nabyl, na ,penězích in specie vlastnickéh:) 
práva smísením č L s. !J051. 
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»pi'!vlastnění si« generické věci není protiprávní jen tehdy, měl-li pachatel 
steJno .. ryodou a !o,vnoc~nnou náh,radu po ruce již v době svémocné disposice 
~~ sverenou vecl, takze byl ér Je kdykoli s to, aby splnil svěřitelův příkaz 
C1S. 505:1, 
oko!~?st, .ž~ pachatel mo~1 d,odatečn~ na'hrad!~i škodu" může po případě vy
louc1Ťl zly umysl u »zadrzem«, ne vsak II »pnvIastněm« čís. 0051. 

Ztráta práva volebního viz p r á v o vol e b n í. 

žaloba soukromá: oprávněni k s.oukromé iahbě pro uhlíženÍ na cti spolku čís, 
5S35. 

zastupuje-li podle stanov spol;ek jeho předseda, je oprávněn podati za 
spolek žal~~u a .. , uděliti adv.okátu. pís~mn~ plnou .. moS k zastupování 
spol~u, ~yt j dalsl ustanovem staJ;1ov predplsoval0, ze plsemnosti spolku 
pOdplsuJe předseda spO'lu s tajemní1kem čís. 5835. 
bylo-Ii Ui~uštěno od soukromé "žaloby p·o lhůtě, stanovené v § 19, 
odst. ; zakona o ochraně cti, tudíž neplatně, nepřichází v úvahu usta
novem § 49, odst. 4 tr. ř. o neodvolatelnosti takového ,1"\rohlášení čís 
6007. " . 
p~!fil~vou, s,n;těřující p~oti »N-u\!,l:úm« (pHslušníkům polHioké strany, 
JeJlmz vedoucl.m volebmill kandi:datem byl N.) bylo ublíženo na cti i N.' 
proto je N. oprávněn k soukromé žalobě čís. 6C09. ' 
směřoval-Id urážlivý výrok, pronesený všeobecně a bez uvedení sku
tečností, kter;é by v kruzich průměrných čtenářů p·řipouštěly individua li
sac~, uraženého, proti určitým osobám ve skupině politické strany ne
maJI členové p-ředsednictva oné .politid~é strany oprávnění k souk~omé 
žalobě ve vllas,tním jménu čís. 60811. 
oprávněný se dověděl o pac-hatel'i trestného činu, nabyl-li včdomosti 
o skutečnostech, kter;é čini onu osobu důvodně podezřelou z trestného 
činu, nebo z účasti na něm; není třeba, aby vina této osoby byla již 
zjištěna; to je ú'kolem trestního řízení ' .. čís. 60&2. 

súkrotmlá: právny, nástup ca poškodeného nie je oprávnený podať opravný 
pr-ostriedok proti rozsudku po uplynuti lehoty § 42, odst. 2 tr. p., 
!1rč~nej ku prehláseniu, že zotrváva pri SiÚkromnej žalobe č"i s. 58512. 
Jedme verejný íalobca - nie však hlavný al.ebo náhradný súkromný 
žalob ca - maže učinif/ návrh podl'a § 6 zák. č. 471)19121 Sb. z. a n., 
aby tr~stný čin, náležiaci k pri-slušnosti sborov.ého s:údu prvej stoHce, 
bol pnkázaný k rozsúdeniu jedinému členovi tohoto súdll' ako samo
sudcovi čís. 593'7. 
zákon nepredpisuje v od.vollaJcom pokračovaní, aby náhradný súkromný 
žalobca bol uvedomený o tom, že vere}ný žalobca vzali od-volanie zpať 
čís. 6004. 

veřejná: k rozdílům a k poměru mezi (prostou) žai'obou veřejnou podl'e ji
ného zákona než zákona o ochraně -cti a mezi veřejnou žalobou se 
zmocněním (§ 14, odst. 5 zákona o ochraně' cti) čís. 5928. 
jedine ve rej n Ý žaIobca - nie však hliavný a:lebo náhradný sú
kromný žal'Obca - maže učiniť návrh .podl'a § 6 zá·kona čís .. 47"1/1192\1 
Sb. z. a n., aby trestný čin, náleíiaci k príslušnosti sborové-ho súruu 
prvej stolice, bO'I prikázaný k rozs'údeniu jedinému členovi tohoto súdu 
ako sam1)sudcovi čís. 593'7. 

žaloby vzájemné: žalobcovo prohlášení o právní kvalifikaci emu není pro s'oud 
závazné; trestní řád nezná ani rozšíření, ani omezení žalohy na určitou 
právní ,kvaMikaci stíhaného činu čís, 6()419. 
pod pojmom »vzájomiié žalbby« má zákon na mysli i žaloby, podané 
len týmže žalobcom proti tomuže obžalovanému čís. 6023. 

žhářství: nejde o zločin žhářství podle § 165 tr. zák., zapáti-Hi kdo cizí majitek 
se souhlasem jeho vlastníka; zapálH-li vlastník svůj majetek, nebo dal-li 
jej zapálitL osobou jinou, nejde o bezprávný čin, ačli se z<J.pálení nestalo 
ve zlém úmyslu a nevy,dá-li se tím i ciz;' maj-etek nebezpečenshí' ohně (§ 169 
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t~·. :z.ák.i), n.eb'ol nesta:~o-H;se. tak k tomu·· účelu, '. aby ''poŠkddil jinou'. osobu na 
je;jiCh-,právech,'.-nebo U\,;:edl někoho: v.".podezřeni '(§,170 tf. ·zák.)'- 'č í;s. 57'86. 

" byi:'1i>rrfájetek' :Z:apálen 'Z" podnětu' jkho majitele;: je pachatelépl-' ln1aji~el, nebot' 
, svým chováním zjednp,'l, nezbytný předpoklad pro činnosť paH~e; 'který, je 

'i pouhým spoluvi,rinikern'~ddle§ 5tr. zák: a §§' 169 nebo 170, 197,200, 203 
tr, zák. Hs. 5786. ' 
s.kutkové podstaty zl-očinů podle,,§ 1'69 tl". zák. a podle § 170"tf. zák. se' na:" 
vzájem vylučují čf s. 5786. 

živ'tJ,OStensky::·pojem-»}3:o::Živnostensku'« ve smyslu § 4, čís. 1; ds. n'~ř. č. '275/1914 
ř. zák. čís. 5977. ,'~ , 

:~ivnQStnik: ~;#vn6strirky«: podIe',~§ :17ť3' I{~)\r. ;ák. __ jS{)ll·~ejen samostatní živnost-
.. '. níci, nýhrž ijejich Pomocníci čes, :1)855 . . : 'J ;, o"~:, . I ,"' ,~: 

:.", 

ke zločinné k~~;1M~kaci podle § 176 II c). tf:. zák. se n'evyžaduje, abY"nyJ pa
chatet P~~~{) ~_ qezprQs,Vedně zjedi1.~Q:-poškozeným:,-"a práci :"č, í s. 5855. 

,; I 

" -,." 

",i 

Seznam ustanovení zákonných, jež 
byla V tomto svazku. vyložena. 

I. a) Trestní zákon. 

§ 1 
§ 2, písm. c) 

písm. e) 
pism. g) 

§3 
§ 5 
§ S 
§ď 17 

.~.lii' písm. f) 

Čís. 

5849, 5876, W67, 5981 
.5802 

5788 
5954, 5994, 0040 
57188, 593,1;,5932 

5186, 5800, 5M9;5928 
. ,6061 

5903 
5886 
604D 
5886 §55 

§68 

~ 81 

§83 
§86 

5806, 5823, 5837, 317 dis. 
5823, 5857, 5852, 5968, 

311 dís. 
,'5820 

.,---------- písm. a) 
§90 
§98 

písm. b) 
§99 
§ 100 
§ 101 
§,104 
.§ 105 
,§ 125 
§ .127 
§ 134 
§ 140 
§ 149 
§ 151 
§ 152 
,§ joo 
.§ 100 
§170 

" 60tH 
6052, 6061 

57m 
.. 5&57 

5870, 5968 
.5870 
.'5891 

57118 
5798, 5800, 5942 
5798, 5899, 5942 

. . 6063 
5809, 6063 

,6067 
5849,6040 

58~9 
58f79 
5849 

57186, 5913 
5786, 5913 
51/00, 5913 

§ '17'1 
§'174I,písm. a) 

,§ 176 II, pí"rn. b) 

; 58611 
59!l2', '5968 

,6050 
.5Il55 ;-,---------, - písm. c) 

§'181 '5971 

§ 18B 

§ 185 
§ 187 
§ 188 
§ 197 

§ '199" písm. a) 
~písm: d) 

" 

- ',písm. e) 

Cís. 

5922, 5003, 5!Í8Q, 
6017,6044, 6048, :&051 

. ,()(j16 
5784" 583'1, 5922 

5922 
5007, 5957, 5970, 
5979, 5'998,6015 

58718, 606~ 
5854, 5904, 

5941, 59s.7,Q983 
.:$38 

§ ZOI, písm: bl .51106 

5913::~Y 
§ 205 a) , 
§ 209 
§2m 
§ 2;l3 

.'5806 
57'88, 5890,'%3( 

5932, 5009, 597\1;6000 
§ 240 :5$s1l 

- písm. c) • '5901 
§ 27.9 ,:: '5985 
§§ 279 až 310 : 5985 
§312 317 dis. 
§ 300, písm. f) 5864;.5904 
§ 3G5 5845,5800, 5009, 5970, 

5990,6000, 6030, 0036, 

§336, písm. b) 
§ 337 
§356 
§§ 3,55 až 369 
§ Jf:l8 
§ 369 
§ 419 
§ 481 
'§460 
§ 461 
§ 4ffi ' 
§468 

004!2 '6043 :.5800 
6000;,6043 

;5901 

.~ 
'Qillú 

:59(Ú 
5846, 5~177;5ilw 

'.: '5001 
,6017,,6044 

.5910 
,.6052 



I: 7Z4 
:; ; 
H , ' 
~ j Čís. čís. i, 

d § 486, čís. 1 .6079 §477 .5826 - čís. 2 5909, 60TIJ § 501 .5809 
§ 486 b) · 5919 § :;16 · 5816 § 486 c) · 6079 § 525 · 5824 

I. b) Trestný zákon slovenský. 

čís. čís. 

§ 1, odst. 2 · :1&85 § 330 579,2, 5859, 5956, 5997 
§ 20 .5848 § 3132 · 5&59 
§ 57, odst. 2 .5848 § 3m 5844, 5952 
§ Ol ' .5920 § 338 · 5875 
§ 65 5938, 6028 - odst. · 5848 
§61 .5938 § 3'13 6005, 6035 
§ 69, čís. 1 · 5914 § J4l9, odst. I, čís. 2; · 5790 

čís. 2 .5_ - odst. 2 .6028 
§ 70 .5859,6087 § 350 5930, 6059 
§ 75 . 6046 § 353, ČÍls . 5930, 6059 
§ 76 .59130 § 359 · 5894 
§ 92 5&42, 5848-, 5851, § 3168 .5894 

5911, 6024 § 3'70 5'78-7, 5868, 6008 
§94 6010, 6020 § 374 5787, 5885, 5914 
§95 5793, 5914, 5930, § 3'75 .5868 

59]6, 6058, 608'7 
§ 3,76 · 5868 

§96 .5789 
§377 5885, 5948 

§ 1100 · 5790 § 379 (§ 50 tr. nov.) 587~, 5881 
§ lOS 6031, 6075 § 3811, čís. 3 · 588'7 
§ 109 .6031 § 384 5874, 58&1 
§ 110 5892, 6036 § 386 .5785 
§ lI2 .51860 § 391 5886, 5917, 
§ lIG, odst. .5850 5900, 6052, 6086 
§ 1'15 · 58~2 § 400, odst. 1 5953, 6087 
§ lI5 · 5842 § 401 5788, 5795, 5943, 5944 § '1~6 · 59501 
§ 222 5914, 6025 § 403, čís. 1 5795,5944 
§ 227 · 583,3 čís. 3 · 5943 
§ 23Q 5915, 5960 čís. 4 • 5783 

- čís. 2 581'9,5950 § 4'11 · 6086 
§ 254 · 6087 

§ 414 .6084 
§ 257 .5804 § 41<3 .6084 
§ 278 · 5984 

§ 418 · 6025 
§ 281 · 6027 

§ 421 · 6025 
§ 427 .5938 

§ 200 5966,6083 § 428 · 5938 
§ 301 5951, 5958 § 438 .5800 
§307 .5962 § ~61 5808, 5917, 5925, 6019 
§31O · 6068 § 452 5808, 6019 - odst. · 5958 § 467 .5898 - odst. 2 5821, 5933, 5003 § 471 · 5856 
§ 323 · 5915 § 475 · 5925 

, 

725 

I.c) Trestný ~ákon o prestllcpkoch. 

§ 12 

§ 21 
§ 25 
§ 34 

Čís. 

· 6024 

5916, 6024 
· 5920 
· 5790 

~ 41 
§46 
§ 126 
§ 127 
§ 129 

čís. 

5792, 5817, 6033 
· 5861 
· 5843 
.6025 
· 5843 

II. a) Trestní řád. 

§ 2 . 
§ 3 . 
§ 15 
§ Hl 
§ 3B 

§34 
§ 35 
§ 39 . 
§ 46, odst. 1 

odst. 3 
§50 
§54 
§63 
§64 
§ 74 

odst. 2 
§ 79, odst. 2 
§86 
§ 90 . . 
§ 1.1-2, odst. 2 
§ 122 
§ 126 
§ lG'i 
§ 152 . . 
§ 213, odst. 1 
§241 . . 
§ 258, odst. 2 
§ 259, odst. 2 

čís. 

· 5829 
5802, 5883 
5803, 5994 

.5803 
5803, 5829, 5878, 592G, 
5924, 5987, 6055, 6056 

· 6003 
.6003 

:13'9 dis. 
· 5824 
· 5841 

3B9 dis. 
· 5803 
.5803 
· 5803 
.5803 
.6054 
.5832 
· 604JO 
· 5800 
· 6013 
· 5883 
· 5826 
.5802 
· 6065 
· 60411 
· 5798 
· 5883 

§ 200, čís. 1 . 
· 58411 
.5899 
· 5798 
.5980 

§ 261 
§ 262 
§ 263 
§ 265 
§ 267 
§ 270, 
§ 280 
§281 

čls.1a2 
čís. 1---.1 

. . . 
posl. odst. 

čís. 3 
čís. 4 

· .5880 
5815, 59,28, 6049 

. . 6053 
5903, 6003, 602!0 

5815, 6003 
· . 5980 
5841,5992 
· .5992 

5'700, 5899, 6080 
5826, 6065 

čís. 6 
ČÍS. 9 a) 

• Čís. 

· .5880 
5788, 5809, 

5816 
čís. 9 b) . . 5784; 5&29, 

5831, 5927, 6013, 6049 
čís. 9 c) . 5824, 5910, 

§ 282 
§ 38G 

6s. 10 

čís. II 

odst. 1 
odst. 3 

§ 285, odst. 1 
§200 

odst. 1 
§ 292 

§ 319 
§ 320 . . 
§ 322, odst. 1 
§ 323, odst. 2 
§ 324 . . 
§ 325, odst. 1 
§ 338, od>;t. 2 
§ 341 . 
§ 344, ~ís. 5 

C1S. 6 
čís. 8 
čÍs. 9 
čís. 12 

,§ 362 
§ 354 
§ 392 
§ 410 
§ 411 
§:427 
§ 457 
§ 464 
§486 

5928, 598~ 
. . 5799, 5809, 

5849, 5855, 5857, 5864, 
5904, 5mll, 597~ 
5891, 5901, 5002 

.59~ 

.5949 
.5886 
· 5830 

. . . 5798 
5824, 5861, 5977 
5849, 5!l13', 6013 

5829, :'18]8, 5987, 
6055, 6056 

.6040 
· .0040 

5796, 5891 
.5796 
· 5903 
· 5903 
· 5903 
· 5803 

· . 5802 
5796, 5964, 0040 

· 5903 
· . 5786 

5796, 5814, 
5891, 590., 
5700, 5803 
5804, 5999 

· 5992 
.5903 

· . 5803 
5803, 0080 

.5830 

.5830 

.5m9 



II.: b) Trestnýp()ria:ďo~'slo~~nský. 

§ 7 . 
~n 
§1"3, odst. 5 
§ 2ii . 

čís. 

.6031 
· 5'!I21 

6036, 6068 
· 5991 

Čís. 

5875, 58BI, 5930, 59;'3; 
5951, 5952, 5962, 5974, 
5976, 6026, 6028, 5033, 
6057, 6058, 6059, 6052, 

6086 § 43, odst. 1 
§ 49, odst. 2 

- odst. 4 
§ 53, odst. 2 

· 5937 
.5Só2 
.6007 

čís. c) . . 5817, 58,19, 

- odst. 3 
§ 54, odst. 2 
§ 55 • 
§ 79 
§&'> 
§ 87 
§ 205, čís. 
§ 200, čis:'1 

§32'5, od.st. 1 
. odst. 2 

§3'J5, čís .. 1 
čís. 2 
čís. 3 

· 582B, 
.5961 
.594B 
· 5961 
.5900 
.5898 
· 5Boo 
· ~&53 
· 5853 

5789, 587'5 
5~89, 5974 

5860, 6081, str. 638 
.5800 
.58M 

čís. 2 

čís. 3 
§ 387, odst. I 

odst. 2 
odst. 3 
odst. 4 

§ '388, odst. 2 
§390 
§ 396 . . 

5835, 5843, 5866, 5892, 
5930, 6021, 6023, 5036, 

5081 
. . . 5842, 5848, 

5&63, 5893, 5896, 5897, 
594B, 6009, 6010, 6020; 

6034, 5047 
· 5916 
· 582'1 

. . . 5863 
5851,5'911,5918 

· 5859 
.5858 
· 5975 

čÍs-, 4 
§327, odst. 2, 'písm. e) 
§ 343, odst. 1, čís. 6 
§.3.rm 

· 6081 
. . 6010 

5818,.6002 
5822, 5871 

§ 423, odst. 4, 5 
§ 426, odst. 2 

· 6062 
.5926 
· 5975 

§3~ .. 
§383, odst. ll. 

pi-srn. ar 
· 5851 
. 5860 

. .5828; 
5854, 5959 

písm. b) . . 5961 
odst. UI-., čís, 2, :písm. a) 6022 

§384, čís. 1 .. 5884,593·7 
'.'''-'. čís. 4 . 5812, 58217, 5847, 

5&51,5873,5895,5911, 
5934, 5935, 6001, 6034, 

6069,6070 
čís. 5 .., 5926 
čís. 9 5853, 5f!54, 5975 
čís. 10 . 5865 

- čís. II . 6084 
odst. 4 . 5975 

II 385, čís. lb) . . 5785, 5790, 
5~2, 5810, 5819, 5843, 
5844, 5845, 5848,5855, 
5859, 5861, 5868,5874, 

§ 441 

§ 462, odst. 1 
§ 459, odst. 2 
§ 4!52. . 
§ 463, odst. 2 

, §4Il4 .. 
:1; § 4119, odst. 3 
. . § 48Q, odst. I 
, II § 505, odst. 2 
I § 517 

il § 518 
odst. 7 

§.,.548,odst. 5 
§ 556, odst. I 
§ 552 

58&'>, 5887, 5888, 
5896, 5920, 5934, 
602·1, 6022:, 6023, 
6024, 6025, 6075 

. 58l7', 6021, 6022, 
6023, 602"1, 6025, 6075 

,5934 
.5934 
· 593<1 
· 6004 
.5900 
.5822 
.5S17 

6010, 6020 
5812, 5918, 5935, 

6001, 60W 
5812, 5935, 6001, 6010 

· 1m8 
.6022 
· 583'4 
· 6039 

III. Ostatnizákonya nařízeni."~ "" 

1811 

čís: \1 

červen 1., čís. 946 Sb. 2. s. :. I 
(ob. zák. obč.) .\,! 
§ 26 . 592í2 " 

§ 295 . 
§ 364 c) 
§ 3m . 

.5931 

. 5882 

.5963 

,. 

§ 3;71 . 
. § 451 . . . 
,§; 879, odst. 2, čís. 2 
§ 1004 . 

~ :i:l~ . 
§ dGOO 
§ 14J.6 

čís. 

· 6051 
· 6015 

331 dis. 
3'20 dís. 

· 5922 
320 dis. 

· 6052 
· 6017 

1852 říjen 24., -čís. .. 223" ř. z.' 
(zbrojní patent) 

j,; 

§ 32.. 5867 
§ 36 5867, pa56 
§411 '.' ., .6056 
prosinť}c .3., čís. 25Q: t. z. 
(lesní zákon) 
§ 5~58 . · 5862 

1853 květen 3., čÍs. 81 ř. Z.-' -
(snudní. instrukce) 
§ 46.5>798, 5899, 

·308 'dis., 309 dís. 
§ 47 309 di •. , 309díS.·i '310 dis. 

1854 fijen U.,.čis. 264 ř.",z.".(nař. 
o advók. zkoušce) , , 
§ 13 . 34(1' dis. 

11857 'červen 8., čťs. !l'lr4 f.:- z'-ák. 
. (nař. min. sprav', o. nal<:-Já-

dání s pokoutnjky) 
§§ 1, 2, 3, 5";- . :3116""dis. 

1859 prosinec 2Q", Č:ís. Z;47 ,~. ',_z . 
(živnostenský řád) 

1861 

§ 114 · 5788 ; . " 

(Dočasné pravidlá juci~x
kuriálnej konferenci.e} -, ; 
§ 1 oddielu II. . 345 _dis. 

1862 prosine'C 17., ds. 1- L iák 
z r. 186:) (obchodní zákon) 
čl. 2217-241, .'. '. 5922 
prosinec 117:, čÍs. 6 ř:"Z.,Z'f., 
1863 (o tísku) 
§ 4! 
§1O 
§ .. 11 . 
§ 26 

. .5924 
50994, 6045 

· 5045 
· 5811 

prosinec' r7., éÍs-. 8. ř. '_'Z."'

(doplnění vojen. ,,::tf. :zák.) 
čl. Vll ... :. 6046 

1863 listopad 15;; či •. H 
slez. (obec:' :řád: pro 
skol -
§ 27, Č, 4 . 
§55 

z .. -z. 
Slez-

'. 6014 
· .6014 , 'o' 

1864 duben '16.,- ,čis.:_-7'-·zem .. ~z . 
pro:čechy -(obecní zříz~ni) 
§ 28;-.' ,,' . 5~4 

Čís. 

§ .59 .. 5784 
". § ;105.. " .. 5784 
.1i8/36.- dub~n 7' F ČlS. II Z. z. pro 

čechy (čelední řád) . 57~1 
.186T listopad 15:, čís. 13'1 (změ-
, na někt. ustan. tf. zák.) 

.§.3 '.5796 
. .,-- . listopad 15., čís. '·1'36 Ť-, z. 

::(-oprávu shromažďovac-ím) 
,§4! . 5800 

§.I'I ". 5806 
§ 12 . 5806 
§ 14 . 598'5 

. '.§ ,19. '. . . .,. .. 5985 
rOO8',květeá 21., Ns.. 46 f. zák. 

. '(kárný zákon pro soudce) 
§~ 308 dis.,:!09' dis., 

310 díS.,3'14 dis. 
. ~ červenec 6., čís. 96 'fo zák. 

(advokátní řád) 
§§ 5, 7 · 342 dís. 

. . . 313:9 -dis. 
:Jil dís., 3m dis., 
3'15 di •. , 320 di •. , 
330 dí,,, 336 dis., 

. 0<40- díS., 341 dls., 
342 dís·.,3# dis. 
3'111 dís'.,31Q: dis., 
3116 dís., 3,1? dís., 
318uís.; 3119 dís., 

§8 
§.g, 

§1O 

§H 
§ líi 
PI 
§ 28 
§ 34, ~dst.' 2 

3'20dís., .321 dís., 
322 dis., '330 dís., 
:nl diSl;3m dís., 
3G4 -dis., 386 dis., 
'310 ctis ... 341,dis,',J 
343 di,;, ;14'1 dis. 

. ,320 dís. 
.320 dís., 323 dís. 

· 342 dis. 
· 315dls. 
,.332 dis. 

říj:eú 15 . .' __ čís. J4Q, ř: z. ""(no
veta k 'zák. B jísku) 

, čl. !ll, čís. 5 <" .. ... 5815 
1'872 -duben 1., čis. 40 ř. z. (di se. 

staCaQvok.) ,-
;;. § 13, písm. b) .. ~39 dis. 

§ 26, odst. I ,o,. 332 dis. 
červen 16., ČíS::';84-',ř. :zák. 
.(patni ;lilídači)';", 
§;l .... ,.; ". -.. , &823 

.1873 duben. 9., Čí,: 10.1,z. (o' 
-společenstvech "ži'V"nost.:".a 
hospod.) , ., 

G" § 23 .' \;, 6079 
§ 24 . 6079 

;;., § B9· . . ;'. 10079 
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čís. 

1874 zák. čl. XXXIV (adv. por.) 
§ 42 . . . . . . 5961 
§ 68, písm. b) 324 dis, ,,26 dis., 

327 dis., 328 dis., 

§ 7{) 
§79 

§84 
§95 
§9\'! 
§ 100 
§ IDI 
.§ 102 

odst. 2 

337 di,., :'38 dis. 
346 dis. 
329 dis. 
325 dis. 
329 dis. 

329 di s., 337 dis. 
· 345 dis. 
· 329 dis. 
· 329 dis. 

3·26 dis., 328 dis., 
3(17 dis. 

1876 zák. čl. XXVII (slov. obch. 
zák.) 
§ 65, Č. 4 . . 5944 
§ 91 . 5944 
§ 92 . 5944 
,prosinec 4., čís. 148 ř. zák. 
(min. nař. měnfcí ustanov. 
zbr .. pat.) . . 5867 

1876 duben 21., čís. 60 ř. zák. 
(min. nař. o obchodu s je
dem) 
§ 11 . . . 6030 
§ 12, odst. 4 6030 
říjen 16., čís. JI2'8 ř. z. (min. 
nař. o opatřenkh, aby byla 
zvýšena bezpečnost převo-
zů) . 5890 

18~9 zák. čl. XXXI (iesný zá
kon) 
§ 38 . 5839 
§~ .5952 

18!Íl< zák. čl. XIV (o požičkáoh 
na fUČn}' z,áloh) 
§ 13 . 5868 
zák. čl. LX (o exekučnom 
pokračovaní) 
§ 67 . . . 5801 

1883 zák. čl. XXV (o úžere) 
§1 .6062 

- květen 25., čís. 7'8 ř. z. (ma-
ření exekuce) 
§ 1 . 5882, 5931, 6015, 6029 

1885 květen 27., Č. 134 ř. z. (o ne
bezpečném užíváni třaska
vin) 
§ 2 . 59219 
§3 .5929 

1886 zák. čl. XXII (o obciach) . 5898 

1887 zák. čl. XXVIII (nov. k adv. 
por.) 

čís. 

§§ 4, 5 . 346 dis. 

18-89 červenec 25., čís. 122 ř. z. 
(min. nař. o změně opatření, 
aby byla zvýšena bezpeč-
nost převozÍ1) . .. 58'90 

1890 leden 6 .. , Č. 19 ř. z. (ochra-
na známek) 
§ 30 5813 

1895 červenec 30., čís. 108 ř. z. 
(změna a doplnění zákona 
o ochr. známek Č. 19/1890 
ř. z.) 
§ 4 ... . 5813 
srpen 1., Č. 112 ř. z. (uvoz; 
zákon k civ. řádu soud.) 
čl. IV., čís. 5. . . 316 dis. 
srpen 11., čÍs. 1 Ei ř. z. (ci-
vHnf .řád soudní) 
§ 520. . .. 316 dis. 
prosinec 27., Č. 72.08'6 min. 
zemed. (pravidlá o nosení 
a -používání zbraní lesnýrni 
hájnikmi) 
§ 3, čis. 2 . 5866 

1'898 zák. čl. XIX (o štátnej 
správe obecných a niekto
rých iných lesov) 
§ 14 . . . 5866 

1899 zák. čl. XV (súdnictvo va 
veciach vOlieb) 
§ 170. . . . . . 5,794 
květen 19., Č. 95 ř. z. (mió. 
nař. o zacházení s třaskavi
nami) 
§ 7, odst. 4 . . 5929 
nar. Ns. 130.000 uh. min. 
vn.) 
§ 48 . 5898 
§ 213 . 5898 

1902 listopad 12., čís. 126.000 
nar. uh. mm. vn., jed-nací 
poriadok pre obecných a 
obvod. n-otárov) 
§ 98 . 5917 

1903 leden 13., čís. 42 z. -z. slez. 
(honební zákon slez.) 
§ 5, odst. 2 . 5823 
§ 58, odst. 3 . 5823 

1007 únor 7., čís. 24 ř. z. (rnhl. 
nař., předpisy pro- uvarová
ní úrazu při živnost. prová-
dění pozemních staveb;) . 5846 

čis. 

1908 zák. čl. XXXVI (tr. novela) 
§ 17, odst. 3.. . 5848 
§ 49, odst. 2, čís. 3 5875 
§ 50 5&7>1, 5881 

1911 zák. čl. I (obč. s. por.) 
§ 315 . 6062 

1912 zák. čl. LIV (uvodz. zák. 
k obč. s. por.) 
§ 96, čis. 2 . . . . 6046 
zák. čl. LXIlI (o mimor. 
opatreniach _na prípad voj-
ny) 
§ 27 . 5790 

19M leden 25., čís. 15 ř. z. (slu
:žební pragm.) 
§ 21 . 
§ 84, odst. 3 
§ Kll . 

5'79\'!, 58,99 
. 36·:?! dis. 

362 dis. 
zák. čl. XIII (por. nov.) 
§ 4, odst. 2 
§ 5 . 
§ 6 
§ 1,1 . 
§ 29, čis. 3 

- čÍs. 4 
- čís. 6 

§. 30, odst. 1 
§ 35, odst. 1 

· 6027 
.5905, 6027 

. .5905 
5&54,6027 
5818, 6002 
5854, 6027 
5905, 5984 

5889 
· 5889 

červenec 27., nar. č. 54f76J 
1914 uh. min .. preds. (o pre
chovávaní zbraní) 
§6 .5790 

zák. čl. XL (ochrana úra-
dav). 5839, 5845 
§ 2, odst. :; B861, 003a 
§4 .57093 

- odst. 2 5801, 5810, 5845, 
5930, 59~, 6018, 6058 

§5 .5930 
§ 6 5810, 6032, 6057 

zák. čl. XLI 
§ 1 
§27 

(ochrana cti) 
· 5912 

6031 

říjen 1,2., Čí,s. 275 ř. z. (nař. 
o lichvě) 
§ 2 59717 
§ 4, čís. . 5977 

1918 listopad 2., čís. 3 Sb. z. a n. 
(o řešení kompet. konfliktů) 
§ 4, odst. 1 . str. 638 

1919 leden' 311., Čí-s. 75 Sb. z. a n. 
(volební řád do obci) 
§ 3, čís. 3 . 5885 
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Čís. 

§ 25, odst. 2 . 5932 
§ 68, 1., čís. 2 . 5932 
květen 22., čís. 269 Sb. z. 
a n. (padělání peněz) 
§ 1, odst. Z. 5796 
květen 2B., čís. 278 Sb. z. 
a n. (sestavování s._eznamů 
porotců) 
§ 2 . 5818 

červen 27., čís. 351 Sb. z. 
a n. (vt nař. ku !provedeni 
zákona Q spoplatnění cen-
ných papírů a o obchodo-
vání s cizozemskými práv-
ními subjekty) 
§6 .5907 
říjen 17., čís. 562 Sb. z.an. 
(podm. odsouzeni) 
§ 1 59Ql, 5902 

. . .6069 - odst. 2 
§ 2 5893, 5897, 6034 

. !Y&12, .6001, § 6, čís. 4 

§ 7, odst. 2 
§ 8, odst. 2 
§ 14 
§ .15 . 
§ 18, odst. 2 

6069, 6070 
5847, 5895 

.6069 

.5796 

. 5796 
. 6069 

1920 únor 6., čís. 114 Sb. z. a n. 
(zákon o sloučeni soused
ních obcí s Prahou) 
§ 13 . 5857 
únor 29., čís. 1'21 Sb. z. a 11. 

(úst. listina) 
§ 117 . 58<10, 6060 
únor 29., čís. 123' Sb. z. a n. 
(volebnÍ' řád do poslanecké 
sněmovny) 
§ 32 . 5872 
§ 58, 1., č. 7 . . 5&72 

březen 4., čís. 1571 Sb. z. a n. 
(vl: nař. o reorganisaci fi
nanční stráže) 
§7 .5864 
březen 19., čís. 193 Sb. z. 
a n. (branný zákon) 
§ 54, odst. 2, pism. a). . 5989 

duben 15., čís. 2M Sb. z. 
a n. (poměr trestó v úzerni 
rúzného práva) 
§ 2, čís. 2 5M2, 6009 

- čis. 6 5863, 5896 
květen 4., čís. 321 Sb. z. 
a n. (vl. nař. o ú.pravě ve-



ji 

I 

Čís. 

ú· řejné správy ila Hlu~ín~ku) 
§ .1 . .". .'" .~c ., 6014 
j)wsine~;22., čÍs,: A71(-$'h: 'z: 
a n. i/ 

§ 6 ••. ", .' .: 59:J7 

1921 únor '18., čís. 788b.z. ; ~ 
(zák'on zmocňujÍcí- :ivl~dl/ 
aby vydala advokátní ťarit) 
§ 2 . .' 318 dis .. 
srpen ľZ.; čí~':, ,309 'Sb z, 
a n. - (o .. Ótlskti)"' - . 
§ 1 . ,.. .:', . 6074 
§ 2, odst.. L . 6074 

H)22 -leden 31., čís-; ,4d:Sb.' 'Zi a'fI-. 
.' (novela k advGk. řádu)'. , 

§ 1, odst. 2, ,písm. e) , .. 343 dis. 
§ 5 342dis.,:MS dis,; 345 dís. 
§ 6, odst. 2 . 342 dis. 
červenec 11., čís .. '2411 Sb. 
z. a n. (potíránÍ. pohl. . ne-
mocí) -- , 

§20 . . 5925 
- čís. 2 5814, 5819 

červenec 13,., čís. 236._ Sb. 
z. a n. (dopl. zákon_a o pře-
vzetí výkonů zdrav:oJně po-
licejních státem) , 

§9 . .', .5845 ',1' 
1923 leden 11.,. čís. 2~ ,Sb:,z.,an. 
" (v1. nař. o úpravě_ výkonů 

zdravotně policejních). Fil 
§ 23 .' .., 5845 

bfezen 19., čís. 50 Sb., z. 
a n.,'(oohrana,l'epllIbIiky): 
§ 2 5789, 58W 
§ 6, čís. 1 . 5891 

- čís. 2, al. '. 5008 
- čÍs. 2, al. 2' 57199, 598J8 

'.- Šís. 2,: al. 3 . 5988 
- C1S. 3. . 5799 
- ČÍs. 4. . 5799 

§ 11. 5805 
§ IQ, čís. 1 57'89, 5700 

čís. 2 5797 
§ 14,' 

§ 15, 
§27 
§ 33 
§ 34, 
§ 42 

čís. 2 
č:Ís .. 3 
čís. 5-
čís. 2 

ČíS.,'3 

'. ;;807 
· 5815 I, 

.5807 
6058 
5789 
5886 

· 5994 
· 5815 

květen:', 3~;; čís~' 95' Sh,:' ·z. 
a n: (vL nař. o a:dVok:-'saz_ 
hách) 

Čís. 

§"2 .318 dis. 
prosine'c 11.,- čís. '8 Sb.' -- zo. 
a n. na r. 1'9241 (o trestnon1 
p~,jed~,~vqní' proti nep,rÍ:
tomným osobám) 
§ 1 . ..' 
. .. ~odst. 5 
§..4: odst, 1 

- odst. 5 

'$26, 6022 
~,6022 

.5900 
6006 

i~,:,:"" prosinec 14., čís. 7' Sh:.-' z. 
~ 1). z r. 11924 (zákon o .o~ : 
chraně československé, m.ě
l!,y.a.oběhu zá'kon: platidei-) 

:§ 2 . . .. " 5907 

pro'sinee 20., čís. 9 Sb! Z'. 
a n •. nar. 1924 (radío) 
§ 19, čís. 4 . 
§ 23, odst. 2 a 3 
§ ~4, odst. 1 . 
~ odst. 6 ., 

. 5939 
'.' 5939 

'. 5939 
,. 59,39 

),924 květen 30., čís. 124·- Sb. z. 
a n. ve znění vyhL·Čís. 145/ 
1933 Sb. z. a n. (tísková 
novela) ." . 
§ 1· 5950, 3992 
~ odst. 3. i,. 0045 

§ 4 . . 5949, 5\!5Q, 6045 
§ 7, odst. 1 '5949, 6055 
§ 8.. 5949 
§ 9; odst. 3 .~ . 5994 
§ 10 5994, 6055 

§ ll, odst. 3 " '. 5994 
~ odst. 4 . 5994 

§ 12, ()dst. 3 . 6085 
§ B, písm. a) i'. 3912 
§ 14, odst. 3 .'. 5994 
§ 16, odst. 2 .. i. 5992 

- odst.4 . 5992 

čerýenec 3., čís~ 1718 Sb: z. 
a n, (úplatkářství) 

§ ·1' "', ,'o 5798 
§ 2 . 5798, 5899, 5942, 5mS 
§3 .· •. 5940 
~ odst. 2 .' '5856 

§4 5798 
§ 6 ".'" 6014 
líjen 9., C1S. 221 '.sb. i. 
a n. ve' znění-·'yyhláSky Č. 
189/1934 Sb. ze a:n. (ne-

) 

Čís. 

moc., inva1., starob. 
ťě:I;1Í,) ",'; , 

poji~-

§ 2 . 3979 
§ 12 . . .",. . 5979 
§ 260, písm. aj' 
§ 263 

'. 5979 

říjen 10', čís .. 240 
a n. (o příročí)': ' 

Sb. 
5979 

z. 

§§ ~7 .5909 
říjen to., čÍs. 241 Sb: z: 
a n .. (o povinnostech ban-
ké/u) 
§§ 3, 8. 6048 
§§ 13, 14 '. 6048 
§§ .I<i, .17 . 6048-
říJen' 10;, ·Čís.- 259 Sb.· z. 
a· n.·, (živnostenský zákon 
pro ,SIo'vensko a' Podkar,p. 
Rus.) . 
§ ,102, odst. 1 . . 6083 

1925 květen 26.; čís. 116 Sb. z
a n. (vl. nar., predp-isy' pre 
živ.nost. provodz. kameno-:-, 
lom,ov, hlinísk, p,ieskovieň a 
štrkovieň) 
§ 2, odst. 1 . . . . 6083 
-prosinec 15., čís. 250 Sb. z. 

- . a n. (vL nař. o povinném 
používání 'pošt. úř. $ek .... ) 
§ 1 . . . . . 308 dis. 

1926 listopad 2'i., čís. 2J!~ S~. z. 
a ,.n. (o právu puvoct-skem) 
§ 4, odst. 1 " . 6038 
§ 30 . . . . 5946, 5947 
§ 46 . 5946, 5947, 603'7;6038 
§ 50 . . . • 6037, 6082 
prosinec 17., čís. 222 Sb. z: 
a n. (vl. nař. o úpravě, po-
lit. sp-rávy v hlavním měs-
tě Praze) . . 5857 

1''927' červenec 15., čÍs. 1111 Sb. 
z. a·u. (nekalá soutěž) 
§ 25 . . 3973 
§ 27 5788, 5995, 607'1 
§ 29 . 6071 

1928 leden !3., čís. 8 Sb. z. 
a n. (o správ. ří-zení) 
§ 101. .... 5801 
blezen 29., čís. 55 Sb .. z. 
a· n (ů ces.tovnkh pasech) 

. 5!lO4 
§3 ... 5904 
§,7 

19:i9 březen 21., čís. 31 Sb. z. 
a n. (valorisační novela) 
§ 8, odst. 1 5888, 5918 

,II 

I 

I 
i[ 

I 

Čís. 

~'''odst'"'2 S :: 5918 
, ..::.:' 'odst. 4 . 5888 

1<930' č.e~V'en ·:5~;'~','čís. 74 Sb. i . 
, . a r~· (?;;in~na zák. o stát. 

přísp,ěv'ku" k podpoře neza-

1931 
niěstnaným) . . '.' 5972 

bř~;én 11.,. čís. 418 Sb.;~~: 
a n. (trestní soudnictví naq 

"mládeží) . 
§I .5809 
§ ů, odst. 1 5991, 5902 
§ 10 . 5886, 5901, .5002, 6047 
§ 12, odst. 2 . 5923 
§ 25, "odst. .1,.. . 0047 

c:.. odst. 5 . 6088 
§ 28, otfst. 3 . 5884 
§ 63, odst. 5 . ;;923 

březen- 26., čís. 53, Sb. z. 
a n. (vl. nař., o o.chraně 
zdraví a života, ,dělníkŮ, při 
žrv'riČ)st. prováděni staveb) 
§2 . 5846 
§3 . 5846 
§ 14 " 5846 
§ 95 . 6036 
§ 98. 5846 

březen 27., čís. 64 Sb. z. 
a n. (konkulrshí, vyrov-nad 
a odpŮlrčí řád) 
§ 51 . 5919 
červenec 16., čís. ,123' Sb. 

, z. á. n. (o státn.ím -věz.ení) : 
§ 1, odst. 1, čís. 2 . 5794 
§ 4, odst. 1 . 5886 
~.odst. 2 . 5825 

§ 9, odst. 2 . 5794 
., pfosinec 18., čís. 209 Sb. ~ 

čt n. (zák. o prodlouženi ú
činnosti a o z-ffi,ěnách ně
kterých zákori. ustanovení 
v oboru trest. soudnictv.O 
§4 '.5841 

\932 červen 30., čls. 107' sb: z. 

.
1 . a n. (vL nař. o dopÍ'av~ 

motor. vozidly) 
.1 § 5, odst. 2 ':. 6000 

§ 12 '. 6000 
1933 červen 28., čís. 107 Sb. ~. 

, a n. (ohilní zástavíti list:y) 
" § 38' 
-červen 28., čli;. 108 Sl>. z. 

a n. (ochrana'di) 

5931 
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§ I 

§ 2 

§ 3 
§4 
§ 5 

tís. 

5827, 5840, 5965, 
5900,6076 

5840, 5842, 5945, 
5965, 5916, 59$6, 
6009, 6011, 0066, 

f1.Y72, 0016 
5965, 5986 

· 5840 

- odst. 1, čÍs. 3 
.5936 

. .5912, 
601'2, 6081 

§ 6, odst. 1 5840, 6060 
- odst. 2, pism. a). .6049, 

6072 
- odst. 2, pi·sm. b). .5912, 

5965, 0072 

- odst. 3 
- odst. 5 

§ 7, odst. 2, písm. b) . 

· 5965 
0045 

. 5840 

· fIJ65 § 8, odst. 1 
- odst. 3 

§ 9 . 
- odst. 2 

§ 10 
§ 12 

§ 13, odst, 2 
§ 14, odst. 5 
§ 16, odst. I 

- odst. 2 
§ 1'7, odst. 1 

odst. 2 
odst. 3 

§ 18, odsl. 1 

odst. " 
§. 1191 odst. 1 
§ 21 
§22 
§ 23, odst. 3 

6009, 6049, 
0077 

5901, 5902 
.5840 

5901, 59D2 
594(), 5992, 604(l, 

6055 
· 0015 

5928, 5955 
· 5987 

5835, 5912 
. 5817,5006, 

5869, 5912, 5921, 
6049, 0073 
5817, 5928 

· 5927 
5869, 0021, 
0023, 0078 

· 0021 
· 6007 
.5928 
· 5928 

§ 33, odst. 1 J čís. 2 
§ 42, odst. 1 

· 51!66 
.5949 

0031 

červenec 10., čís. 126 Sb. z. 
a n. (změna a doplnění 
tisk. zákonů) 
§ 10, odst, 2 . 5811 
§ 18, odst. 3 5789, 5S11 
§ 19, odst. 4 . 5811 

1-934 únor 6., čís, 21 Sb. z. 
a n. (vyhl. min. fin. o úřa
dech zmocněných k zne
hodnocení kolkových zná
mek na cizozemských cen-

čis. 

ných papírech) . 5907 
květen 3., čís. '91 Sb. z. 
a ,no (o trestu smrti a do
životních trestech) 
§ 1, odst. 1 6040 

červenec 3., čís. 145 Sb. z. 
a n. (zákon o pojistné 
smlouvě) 
§ 39 .5900 
červenec 8., čís. 141 Sb. z. 
a n. (vyhl. min. fin. o ú
plném znění zák. o ochra-
ně -československé měny) . 5907 

červenec 13., či-s. 1311 Sb. z. 
a n. (vládní nařízení o ú
pravě obchodu'· s obilím 
mou-kOl! a 'fIllYn . .výrobky) 6012 

1'93-5 duben 9., čís; 71 Sb. z. a n. 
(hospodářské vyzvědačství-
§1 .5883 
§2 .5883 
§ 11, odst. 3 ,588B 
říjen 19., čís. 203' Sb. z. 
a n. (vl. nař. o proved. zák. 
o jízdě motor. vozidly) 
§ ,106, odst. 4 . 5969, 59i'O, 

5990, 604.3 
§ 107, odst. 2 . 5969 

1936 březen 5., čís. 57 Sb. z. a n. 
(o pytliactve) . 5952 
§1 . . .6008 
březen 6., čÍs. 51 Sb. z. a n. 
(vL nař. o org. policejní 
správy a služby 
§1 .5857 

květen 13., čís. 130 Sb. z. 
a n. (změna a dapl. zák. 
na ochr. rep.) 
§ 1, písm. a) . 
květen 13., čí'&. 1·3:1 Sb. z. 
a n. (o obraně státu) 
§ 5 . . 
červenec 3 .. čís. 196 Sb. z. 
a n. (vl. nař. o šetření zá-
jmů obrany státu při vyko
náváni úřední pravomoci) 

604'1 

§1.. .6041 
§ 2, odst. I 0041 
§ 26, odst. 5 . 604'1 

733 

IV. Jiné předpisy. 

čís. 

D'Opravné predpisy železničné 
čis. XX . 5S00 

J\Hstodržitelská vyhláška ze dne 
1. srpna 1850, čís. 142 z. z. 
(působnost policejních úřa-
du) . 5857 

Výnos ministerstva spravedlnosti 
ze dne 22. ledna 1927, čís. 
54.774/26 (Věstník 1927, 
str. 19) o používání soud-
ních obálek . . . . 5832 

Vyhláška zem. presidenta v Už-

horodě ze dne 4. května 
1931, čís. 45.452/1I-3 ai 

Čís. 

1931 . 5865 

Vyhláška zem. presidenta v Pra
ze z 18. ledna l'934, čís. 
644.236/23/6665 (čís. 9/ 
1934 zem. věst.) 
§3 .5969 

Rozhodnutí presidenta republiky 
ze dne 14. prosince 1936 
(o amnestii) 
čl. ll, odst. 1, písm. d) 323 dis. 
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